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Türkiye Bankalar Birliği’nin 61. Genel Kurulu
Türkiye Bankalar Birliği’nin 7 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 61.
Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın:*
Sayın Başbakanım, Değerli Konuklar,
Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Birliğimizin 60 yıllık tarihinde ilk kez bir Başbakanımız Genel Kurulumuza katılıyor.
Saygıdeğer Başbakanım bizleri onurlandırdınız ve çok mutlu ettiniz. Zat-ı Alinize ve Çalışma
Arkadaşlarınıza teşekkür ederiz.
Son 60 yılda, her alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve değişmelerden elde ettiğimiz
deneyimle sizlerin huzurundayız ve ekonomimizin hizmetindeyiz.
Dünyada ve Türkiye’de hızlı gelişme ve değişme
Dünyada nüfusun 2,5 kat, gelirin ise 56 kat arttığı, küresel ihracatın gelire oranının
yüzde 12’den yüzde 29’a çıktığı bu dönemde;
siyasi soğuk savaşın yerini ticarette güçlü rekabet aldı, uluslararası entegrasyona genişledi,
kapalı ekonomik modeller çöktü, sermayenin dolaşımı serbest oldu, ekonomik ilişkilerde
siyasi sınırlar kalktı, bölgesel işbirlikleri güçlendi, gelişmekte olan ülkelerin küresel gelirden
ve ticaretten aldığı pay yükseldi, dijital teknolojideki gelişmeler iş yapma biçimini değiştirdi,
uluslararası kurallar ve kurumlar önem kazandı, ekonomik ve finansal konularda küresel
anlayış hakim oldu.
Yarım yüzyılda bölgesel ve küresel krizler
Tabii ki, olumlu gelişmeler yanında ciddi zorluklar da yaşanmıştır. Piyasa
mekanizmasına uyum sağlamakta ve sermaye hareketlerini yönetmekte zorlanan çok sayıda
ülke 80’li ve 90’lı yıllarda dış şoklara hassas hale gelmiş ve ciddi krizlere maruz kalmışlardır.
Önceleri, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sorunlar, 2008 yılında finansal sektörde aşırı
risk iştahı ve küresel işbirliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri içine almış,
etkilerini hala gördüğümüz küresel nitelikli derin bir krize dönüşmüştür.
Türkiye’de ne oldu?
Ülkemizde 2000’li yılların başında ekonomide ve bankacılıkta başlatılan reformların
başarılı şekilde uygulanması sayesinde son on beş yılda ekonominin performansında çok
hızlı bir iyileşme yaşanmıştır. Bunda, Hükümetlerimizin, özel sektör öncülüğünde büyüme
tercihi, makro dengeleri gözeten, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlayan uygulamaları, vergi
oranlarını ve iş yapma maliyetini düşüren düzenlemeleri, uluslararası iyi örneklere uyum
sağlanmasına yönelik yaklaşımı, AB’ye tam üyelik yönündeki kararlılığı ekonomik faaliyet için
yepyeni ve daha sağlıklı bir güven ortamı oluşmuştur.
Büyüme hızlanmış ve süreklilik arz etmiştir. Yatırımlar ve istihdam artmıştır. Kişi
başına gelir üç katına yükselmiştir. Kamunun borç stokunun milli gelire oranı hızla
düşmüştür. Enflasyon ve faiz oranı yüksek çift hanelerden düşük tek hanelere gerilemiştir.
*

Konuşmanın daha detaylı haline www.tbb.org.tr’den ulaşılabilir.
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Sermaye girişi hızlanmıştır. Merkez Bankası rezervleri rekorlar kırmıştır. Milli paramıza
duyulan güven artmıştır. Kredi hacminin milli gelire oranı üç katına çıkmıştır. Şirketlerimizin
değeri yükselmiştir. Bu sayede, Türkiye ekonomisi küresel kriz dahil olmak üzere kısa sürede
yaşanan çok sayıdaki dış ve iç şoklara dayanıklılık göstermiştir.
Piyasa dostu politikalar
Artan gelir ve refah sayesinde herkes kazanmıştır. Büyümenin temelinde yatırım,
üretim, alın ve akıl teri olduğunu, büyümenin hormonlu değil, doğal; bir veya birkaç sektörde
değil, genele yaygın olduğunu, işleyen bir piyasa mekanizmasının varlığını ve uygulamaların
piyasa dostu olduğunu gösterdik.
Büyüme hızının sürdürülebilir olup olmadığı sorgulanıyor. Biz sürdürülebilir olduğunu
söylüyoruz. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana yıllık bazda 32 çeyrektir kesintisiz
büyüyor. Reel büyüme hızı ortalama yüzde 6.4 oldu. Gelişmiş ülkeler 10 yılda kriz öncesi
büyüme hızına ulaşamazken ülkemizde büyüme hızı üç çeyrekte ikiye katlandı.
Gücünü ekonomiden alan bankacılık
Türkiye ekonomisi güçlendikçe ve büyüdükçe bankacılık sektörü güçlenmiş ve
büyümüş, tüm gücüyle ekonomik faaliyetin finansmanına katkı vermiştir. Bankacılık sektörü
G20 liderler zirvesinde alınan kararlar gereği uluslararası düzenlemelere büyük ölçüde
uyumlu hale gelmiştir.
Bankacılıkta milli gelirden iki kat daha hızlı büyüme
Bankacılık sektörünün büyüklüğünün milli gelire oranı 1960 yılında yüzde 41’den
2002 yılında yüzde 61’e, 2017 yılında ise yüzde 105’e yükselmiştir. Kredilerin milli gelire
oranı 1960 yılında yüzde 21 iken 2002 yılında yüzde 15’e gerilemiş, 2017’de ise yüzde 68’e
yükselmiştir. Özkaynaklar 1 milyar doların altında iken 2002 yılında 16 milyar dolara, 2017’de
95 milyar dolara yükselmiştir.
Sayın Başbakanım,
Mart 2018 verilerine göre, bankacılık sektörü mevduatının ve özkaynaklarının
tamamından fazlasını kredi olarak kullandırmıştır. Kredilerin dışında kalan en önemli kalem
likit değerler, uluslararası düzenlemelere göre zorunlu olarak ve ihtiyatlılık amacıyla her an
kullanılmaya hazır kıymetler olarak tutulmaktadır.
Sektör, mevduat ve özkaynaklar yeterli olmayınca, harç bitti yapı paydos dememiş,
mevduat dışında yeni kaynaklar bulmaya ve bilançoyu büyütmeye gayret göstermiştir.
Mevduat dışı kaynakların büyüklüğü mevduatın yarısını geçmiş, bilançonun üçte birine
ulaşmıştır. Bunların en önemlisi yurtdışından alınan borçlardır. Öte yandan, Merkez
Bankası’ndan çok kısa vadelerde sağlanan kaynak bilançonun yüzde 5’inden daha azdır.
Uluslararası karşılaştırmaya göre Türkiye’de kredilerin bilanço içindeki payı
yüksek
Uluslararası kıyaslamaya göre ülkemiz, kredilerin bilanço içindeki payı ve kredi
mevduat oranı en yüksek ülkeler arasında ilk sıralardadır. Kredilerin mevduata oranı yüzde
124’tür. TL ve YP olarak ayırdığımızda TL kredi/TL mevduat oranı yüzde 149, YP kredi/YP
mevduat oranı yüzde 92’dir. Bunun anlamı, kredileri artırmak için iç kaynak ve dış kaynakları
daha fazla büyütmek gerektiğidir.
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Kredi portföyü sağlıklıdır
Kredi portföyü sağlıklı bir dağılım göstermektedir. Sadece ülkemizde ve bölgemizde
değil dünyanın dört köşesinde rekabet etmeye çalışan, yatırım yapan, istihdam sağlayan
girişimcimize destek olmak için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
Kredilerin yüzde 77’si ülkemizde yatırım, üretim ve ticaret, ihracat, proje yapan
girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize kullandırılan kurumsal kredilerdir. Kredilerin yüzde 23’ü ise
bireysel kredilerden oluşmaktadır.
Krediler içinde yüzde oranında paya sahip olan KOBİ kredilerini kullanan müşteri
sayısı 3,2 milyon düzeyindedir. Kredilerin yüzde 15’ini oluşturan proje kredilerinde
kullandırılan nakit miktar 334 milyar TL, taahhüt miktarı ise 435 milyar TL olmuştur. Proje
kredileri ile otoyol ve köprüler, enerji santralleri, üçüncü havalimanı ve şehir hastaneleri gibi
temel alt yapı yatırımlarının finansmanına destek verilmektedir.
Kredilerin yüzde 23’ünü oluşturan ve 20 milyon kişiye kullandırılan bireysel kredilerin
yüzde 40’ı konut, yüzde 40’ı ihtiyaç ve yüzde 20’si kredi kartları bakiyesinden oluşmaktadır.
Kredilerden tahsili geciken alacakların tutarı kredilerin yüzde 2.9’u ile makul bir düzeyde
seyretmektedir. Yeniden yapılandırılan alacak tutarı 2017 sonu itibariyle 78 milyar TL’dir. Bu
tutarın yüzde 76’sı kurumsal müşterilerden olan alacaklardır. Yeniden yapılandırılan
alacakların toplam kredilere oranı yüzde 3.8 düzeyindedir.
Yapılandırma ekonomik faaliyetin doğal bir parçasıdır
Büyümedeki dalgalanmaya, faize, kura veya vade riskine olan hassasiyeti nedeniyle
nakit akımları ile borçlanma vadeleri iyi dengelenemediği için geçici ödeme güçlüğüne
düşerek borcunu ödemekte zorlanan; ancak borcunu ödemeye niyeti olan hem bireysel hem
de kurumsal müşteriler için kredilere ek süreler tanınmakta, finansal ve fiziksel yeniden
yapılandırmalar yapılmaktadır. Bu ticari faaliyetin doğal bir parçasıdır. Bu sayede, hem
varlıkların değeri, üretim kapasitesi ve istihdam korunmakta hem de alacakların geri
dönüşüne imkan sağlanmaktadır. Tabii ki, yapılandırma talebinde bulunan müşteriler
özkaynaklarının güçlendirilmesine, sadece borçların değil, faaliyetlerinin yeniden
yapılandırılmasına gerekli hassasiyeti göstermelidir. Esas olan şirketlerin faaliyetini
sürdürmesi olmalıdır.
Yeniden yapılandırmaya her dönemde ihtiyaç olduğu aşikardır ve uluslararası alanda
olduğu gibi uygulamaya teknik ve yasa ile hukuki bir çerçeve kazandırılması gerekmektedir.
Maalesef, uzun zamandır bu konudaki talebimize olumlu yanıt alamadık. Ek teminat alarak
borcun vadesini uzatan ve belki de bu sayede borcun tamamını tahsil eden örnek olaylarda
yapılandırma kararı veren bazı bankacılarımızın maalesef hapis cezası aldıkları da vakıadır.
Güçlü özkaynaklar şoklara dayanıklılık sağladı
Kredi artışını destekleyen diğer önemli bir faktör ise özkaynakların büyüklüğüdür.
Türkiye’deki düzenlemelere göre bankalar 100 TL kredi için 12 TL özkaynak bulundurmak
zorundadır. Sermaye yeterliliği olarak adlandırılan bu oran yüzde 16,7 ile gayet iyi
durumdadır ve uluslararası ortalamalara yakındır. Özkaynaklar güçlü oldukça öngörülmedik
şoklarda dahi kredi artışı yoluyla ekonomik büyüme desteklenebilir. Bankalar neredeyse
karlarının tamamını dağıtmayıp özkaynaklarına ekleyerek sermayelerini güçlendirmişlerdir.
Bundan dolayı dünyada bankaların karlılığı çok önem verilen bir konudur.
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Özkaynak karlılığı her sektör için önemlidir
Bankacılık sektörünün özkaynak toplamı Mart 2018 itibariyle 376 milyar TL’dir. 20022017 döneminde ortalama özkaynak karlılığı yüzde 15,6, Devlet iç borçlanma senetlerinin
getirisi yüzde 17.8, enflasyon ise yüzde 10,5’tir. Buna göre bankaların ortalama özkaynak
karlılığı enflasyonun bir miktar üzerinde olsa da riski sıfır olan Dibs’lerin getirisinin altındadır.
Reel sektör ile kıyaslandığında, bankaların özkaynak karlılığı, İSO 500’de yer alan
şirketlerin ve Borsa İstanbul’da işlem gören reel sektör firmalarının karlılıkları birbirine çok
yakındır. Nitekim, 2002-2017 döneminde ortalama özkaynak karlılığı bankacılık sektöründe
yüzde 15,8 iken, ISO 500 listesinde yer alan şirketlerde yüzde 15,1 olmuştur. Benzer şekilde,
2012-2017 döneminde Borsa İstanbul’da 100 listesinde yer alan şirketlerin ortalama
özkaynak karlılığı yüzde 13,1, Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören bankaların ortalama
özkaynak karlılığı ise yüzde 13,6’dır.
Ölçeğimiz bankacılıkta gelişmekte olan ülkelere yakın, finansal sektör ise henüz
büyüme aşamasında
Türkiye’de bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin milli gelire oranı gelişmekte olan
ülkeler ortalamasına oldukça yakındır. Öte yandan, finansal sektörü, bankacılık, sermaye
piyasası, sigorta ve banka dışı kredi kurumlarından oluşan dört sütunlu temel altyapıya
benzetirsek ülkemizde kaynak toplama ve kredi sağlama işlevi büyük ölçüde bankacılık
sektörünün üzerindedir. Bu temelin üzerine daha büyük ve daha güçlü ekonomi inşa etmek
istiyorsak diğer sütunların da güçlü olması gerektiği aşikardır. Açıkçası ölçeğimiz küçüktür.
Bu durum aynı zamanda yüksek büyüme potansiyelini de göstermektedir.
Sayın Başbakanım,
Ekonomik performansımızı iyileştirmek için çaba gösterdiğimiz bir dönemde reel
sektörün verimliliği, karlılığı ve bunun sermaye birikimini destekleyecek yatırımlara
dönüşmesi üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Bu nedenle, bankaların ne miktar
kredi verdiği kadar nereye verdiği, yatırımların üretkenliği, küresel rekabet gücü, gelir ve
istihdam sağlama verimliliği de çok önemlidir. Sadece akımın hızına değil, stokun
üretkenliğine de dikkat etmemiz gerekir.
Türkiye’de dolar bazında kişi başına gelir, kısa bir sürede iltifata tabi bir artış
gösterdikten sonra makul sayılacak bir zamandır yatay seyrediyor. Bizi daha yüksek gelir
grubuna sokacak yeni bir sıçramaya ihtiyacımız vardır. Hızlı ve dengeli büyümeye devam
etmek zorundayız. Yavaşlayıp sorunları büyütmek değil, hızlanıp sorunları küçültmeliyiz.
Büyüme-tasarruf tartışmalarını kısır döngüden çıkartmalıyız. Tasarruf etmek için önce
gelirimizin artması aşikardır. Kaynak buluruz. Yurtdışındaki kaynaklar uzun dönem büyüme
potansiyeli olan, öngörülebilir, güvenilir yatırım alanları arıyor. Türkiye ekonomisinin
büyümesinin sürdürülmesini dinamik bir ekonomi politikası yaklaşımıyla sağlanabileceğine
inanıyoruz. Ekonomi politikası geleneksel ve sınırlı sayıda araca dayalı olmak yerine
bütünsel bir yaklaşım içinde, dinamik bir yaklaşımla uygulanmalıdır. Bu yaklaşımın iç tasarruf
artışını ve dış kaynak girişini özendireceğine, öngörülebilirliği artıracağına, üretim ve yatırım
ortamını iyileştireceğine inanıyoruz.
Büyüme ekonomi politikasının performans göstergesi olmalıdır
Büyüyen bir ekonomi herkes için yeni fırsatlar demektir. Büyüme yurtdışı
yatırımcıların ilgisinin ve güveninin devam etmesi demektir. Milli olmanın küresel olduğu
gerçeğinden hareketle, sadece ülkemiz ve bölge için değil tüm dünyayı dikkate alan bir
6
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faaliyet içinde olmalıyız. Sermaye birikiminin kişisel hesaplarda değil kurumsal kayıtlarda
olmasına dikkat etmeliyiz.
Özel sektörün gücüne, bereketine, verimliliğine, çevikliğine inanmalıyız. Kamu-özel
sektör işbirliğinde alt yapı yatırımları modelimiz başarılı oldu, dünyada örnek oldu, ihtiyaç
duyulan alanlarda devam etmeliyiz.
Büyüme hedefini yakalarız
Bu yılın ilk dört aylık öncü göstergelerine göre, gelişmeler performans tahminlerimiz
doğrultusunda seyrediyor, öngörülen büyüme hızına ulaşacağımızı gösteriyor. Bankacılık
sektörü de büyüme potansiyeli, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği düzeyi, yönetim tecrübesi ve
yenilikçi yaklaşımı ile ekonomik faaliyetin finansmanına katkı vermeye devam edecektir.
Bankalarımız sağlıklı bilanço yapısını ve sermaye gücünü şartlar ne olursa ülkemizin çıkarları
doğrultusunda kullanmakta tereddüt etmeyecektir. Ekonomi büyürse, istikrarlı olursa herkes
gibi bankalar da kazanır prensibi ile hareket ediyoruz.
Meselelere sektör gözüyle değil, ülke çıkarları diye bakıyoruz, ülkesi olmayanın
bankası olmayacağını biliyoruz. Bizim de hatalarımız olabilir. Mümkün olduğunda bunlardan
ders almaya çalışıyoruz. Farklı davrananlar olabilir, onları da görüyor, biliyor ve uyarıyoruz.
Bankalarımızdan birkaçının yanlışının sektöre yüklenmesinin de doğru olmadığını
düşünüyoruz.
Türkiye’ye yatırım yapanlar hep kazandı, kazanmaya devam edecek. Türkiye büyüme
potansiyeli yüksek, gelecek vaad eden ve vaadlerini gerçekleştiren bir ülkedir. Türkiye
ekonomisinin riskleri öngörülebilir ve yönetilebilir düzeydedir. Yatırım yapmaya, büyümeye
devam edeceğiz.
Ekonomide son on beş yılda yaşadığımız başarılı performansın çok daha iyisini
başaracağımıza olan inancımızla geleceğe ümitli bakıyoruz. Moral ve motivasyonumuz da
yüksek. Belirsizliklerin daha az olduğu ve küresel büyümenin toparlandığı bir dönemdeyiz.
Hükümetimiz ve ilgili kurumlar ile yakın, yapıcı ve hedef odaklı bir iletişim ve işbirliği içinde
çalışıyoruz. Anlayışınız ve yaklaşımınızdan dolayı Şahsınıza, Hükümetimize ve ilgili tüm
kurumlara şükranlarımızı sunarız.
Sektörümüze ve Birliğimize katkı veren, emeği geçen kişilere ve kurumlarımıza,
sermayedarlarımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza şükranlarımızı ve tebriklerimizi
sunuyorum. Ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.
Genel Kurul çalışmalarının sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, teşriflerinizden dolayı
teşekkür ediyorum.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben:
Sayın Başbakanım, Türkiye Bankalar Birliğinin çok değerli temsilcileri, basın
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Finansal sistemin ekonomik gelişme üzerinde vazgeçilemez bir katkısı
bulunmaktadır. Bu nedenle tasarrufların, hanehalkları ile reel sektöre etkin bir biçimde ve
olabilecek en uygun maliyetle aktarılması, ülkemiz açısından hayati bir önem taşımaktadır.
Uzun dönemde sürdürülebilir büyüme ancak ve ancak güvenli, istikrarlı ve sağlam bir
finansal sistemle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz, stratejik öneme sahip
olan bankacılık sektörünün yerel ve uluslararası düzeyde güven duyulan yapısını koruması
ve daha da geliştirmesi için, azami gayret göstermektedir.
Temel görev ve motivasyonumuz, kredi sisteminin etkin çalışması, tasarruf
sahiplerinin haklarının korunması ve finansal sistemin istikrarıdır. İstikrarlı olarak büyüyen ve
aynı zamanda risklerini en gelişmiş yaklaşımlarla yöneten bir bankacılık sektörü, hem
ülkemiz hem de bölgemiz için stratejik bir önceliktir. Bu çerçevede uluslararası
düzenlemelere ve standartlara önem atfeden bir finansal otorite olarak görev yapmaya
devam etmekteyiz. Düzenleyici ve denetleyici kapasitemizin kalitesi Basel Finansal İstikrar
Kurulu, Basel Bankacılık Komitesi, Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Birliğinin yaptığı çeşitli
değerlendirmelerle de olumlu yönde teyit edilmiştir.
Son iki yılda ülkemiz ve buna bağlı olarak finansal sistemimiz şiddetli streslere maruz
kalmıştır. Menfur darbe girişimi, küresel ekonomik aktivitenin yavaş toparlanması, bölgesel
jeo-politik sorunlar ve ani kur değişimleri gibi faktörler finansal sistemimiz açısından riskler
barındırmıştır. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, Hükümetimiz ve diğer otoritelerle
işbirliği içerisinde uyguladığımız mikro ve makro ihtiyati tedbirler sayesinde, bankacılık
sektörü olumlu gelişim patikasını muhafaza etmeyi başarmıştır. Mart 2018 itibarıyla sektörün
sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile güçlü sermaye yapısına, yüzde 2,9 olan takibe
dönüşüm oranı ise yüksek aktif kalitesine işaret etmektedir. Sürdürülebilir bir kârlılıkla
beslenen söz konusu güçlü sermaye yapısı, sektörü şoklara karşı koruyabilecek niteliktedir.
Türk finans sektörü içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan Türk bankacılık sektörü
son 16 yıllık dönemde sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da önemli bir değişim
ve dönüşüm geçirmiştir. Sektörün 2002 yılsonunda 213 milyar TL seviyesinde bulunan aktif
büyüklüğü 2015 yılında ilk kez milli geliri aşmış ve bu dönemde yaklaşık 16 kat artarak 2018
yılı Mart ayı itibarıyla 3,4 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Küresel belirsizliklere ve olumsuz piyasa
koşullarına rağmen son bir yıllık dönemde sektör yüzde 17,8 oranında büyüme kaydetmiştir.
33’ü mevduat bankası, 13’ü kalkınma ve yatırım bankası ve 5’i katılım bankası olmak üzere
toplam 51 banka ile faaliyetlerine devam eden sektörün, şube sayısı 11.549 ve personel
sayısı ise 208.210 olup bu yönüyle istihdama önemli bir katkı da sunmaktadır.
Kamu borçlanma gereğinin azalmasıyla birlikte menkul değerler porföyünün sektörün
toplam aktifleri içindeki payı, 2002 yılsonunda yüzde 40,5 olan seviyesinden Mart 2018
itibarıyla yüzde 12,1 düzeyine gerilemiştir. Böylece, aracılık fonksiyonunu daha etkin olarak
yerine getiren sektörün kredileri anılan dönemde 2,2 trilyon TL’ye ulaşmış ve kredilerin aktif
toplamı içindeki payı 23’ten yüzde 65,1 seviyesine yükselmiştir.
Geleneksel olarak mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip olan sektörün Mart 2018
itibarıyla mevduat toplamı 1,8 trilyon TL düzeyindedir. Diğer taraftan, sektör kredi büyümesini
fonlayabilmek için kaynak çeşitlendirmesine de yönelmiştir. Düşük yurtiçi tasarruf eğiliminin
de etkisi ile maliyet avantajı nedeniyle yurtdışı kaynaklar kullanılmış, ayrıca menkul kıymet
ihraçları alternatif bir kaynak olmuştur. Sektörümüz yurtdışı piyasalardan kaynak temin
etmede ve bu fonları yenilemede herhangi bir sorun yaşamamakta olup sendikasyon
kredilerinde yenilenme oranı yüzde 110 seviyesindedir.
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Diğer taraftan, sıkı para politikası duruşu ile eşanlı seyreden yüksek kredi talebi
sonucunda özellikle TL kaynaklara talep artmıştır. Bu gelişmeyle mevduat faiz oranları yukarı
yönlü seyretmiştir. Mevduat faizleri ve buna bağlı olarak kredi faizlerinin yükselmesi orta ve
uzun vadede ne finansal tüketiciler ne de sektör için sağlıklı bir eğilimdir. Diğer taraftan
sektörün üzerindeki kaynak sağlama yükünü hafifletmek adına sermaye piyasalarının
geliştirilmesi, doğrudan yatırımların teşvik edilmesi önem arz etmektedir.
Sektör, “sağlam ve güven veren” yapısıyla 1980’li ve 1990’lı yılların aksine Türkiye
ekonomisi için önemli bir istikrar çıpası rolü oynamaktadır. Kredilerin takibe dönüşüm oranı,
likidite göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmekte,
sermaye yeterliliği rasyosu uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça
üzerinde bulunmaktadır. Mart 2018 itibarıyla 376 milyar TL’ye ulaşan ve kaliteli unsurlardan
oluşan özkaynakların, Kurumumuz tarafından kar dağıtımı da dahil olmak üzere tedbirlerle
güçlenmesini sağlamıştır.
Sayın Başbakanım,
Kurumumuzun görev ve faaliyetlerinin önemli bir boyutunu da finans sektöründe
sistemik risklerin izlenmesine ve sınırlanmasına yönelik politika ve uygulamalar geliştirilmesi
oluşturmaktadır. Kurumumuz, Finansal İstikrar Komitesi üyesi diğer kurum ve kuruluşlarla
yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde ekonomideki ve finans sektöründeki gelişmeleri
yakından takip etmekte ve konjonktürün gerektirdiği politikaları süratle uygulamaya
koymaktadır.
Türkiye ekonomisi, 2016 yılında geçirdiği olağanüstü gelişmeler ve şoklara rağmen,
aynı yılın son çeyreğinde toparlanmaya başlamış olup, teşvik ve tedbirlerin katkısıyla 2017
yılında yüzde 7,4 gibi oldukça yüksek bir büyüme oranına ulaşmıştır. Tüketici kredileri ve
Türk Lirası cinsinden ticari kredilerdeki canlanmanın söz konusu büyümede büyük bir payı
bulunmaktadır. 2018’de sektörün gücü ve ivmesinin, büyüme performansını devam ettirecek
düzeyde olduğuna inanıyoruz.
Sayın Başbakanım,
Özetlemek gerekirse, ülkemiz, sağlam temeller üzerine oturduğu küresel kriz ve artçı
şoklarında kanıtlanmış, dinamik ve potansiyeli yüksek bir bankacılık sektörüne sahiptir.
Yüksek aktif kalitesi, güçlü özkaynak yapısı, nitelikli işgücü, yüksek teknolojik gelişmişlik
düzeyi, kriz tecrübesi ve uluslararası düzenlemelere uyumu, bu potansiyel ve dinamizm ile
birleştiğinde Türk bankacılık sektörünün, orta ve uzun vadede uluslararası arenada yerini
daha da yukarılara taşıyacağı açıktır.
Sözlerime burada son verirken, Türkiye Bankalar Birliği’nin 61. Olağan Genel
Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Başbakan Sayın Binali Yıldırım:
Evet hepinize iyi günler diliyorum. Biraz seçim dönemi başladı. Bizim ses arızaya
başladı biliyorsunuz. Aslında gerek Bankalar Birliği Başkanı, gerekse BDDK Başkanı en
sonda Başbakan Yardımcımız Mehmet Bey çok güzel sunumlar yaptılar. Bana da söyleyecek
fazla laf kalmadı. Bir sürü rakamları takla attırdılar. Bankacılık sistemimizin ekonomimizin ne
kadar dayanıklı, güzel olduğunu anlattılar. Hatta Mehmet Bey belki anlamayanlar vardır diye
İngilizce de anlattı. Şimdi tabi hakikaten güzel bir konuşma hazırlanmış ama ben bunu artık
kullanma ihtiyacı duymuyorum. Onun için bugün bu önemli toplantıda terecilere tere satmaya
niyetim yok. Bankacılık, finans sektörü, para piyasası, krediler, vs. bunlar sizin alanınız. Ben
sonuçlara bakacağım, bir de geleceğe yönelik mesajlarım olacak.
Aslında Türkiye söylendi 1962-2002 arasında büyümesinin üç katını son 15 yılda
gerçekleştirmiş. Esasında sorun da burada. Niye Türkiye bu kadar zaman efektif bir büyüme
sağladı? Acelesi ne? Büyümekte olan ülkeler içinde yer almasına gerek yok. Yavaş yavaş bir
gelecek yüzyılda bunu tamamlayabilir. Biraz hızlı hareket etti, kuyruktaki yerini değiştirdi. Bu
belirli açıdan rahatsızlık oluşturabilir. Ama bizim amacımız kimseyi rahatsız etmek değil,
milletimizin refahını, mutluluğunu temin etmek. Büyüme hem kaliteli hem de tabana da
yayılıyor. İstihdama da yansıyor. Gelir dağılımına da yansıyor. Ve sürdürülebilir özelliği de
taşıyor. O bakımdan büyümenin olmamasını biz sorun olarak görmemiz lazım. Hem
Türkiye’de hem dünyada büyümemenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu bugün görüyoruz.
Etrafımızda yaşanan olaylar, savaşlar, terör nereden kaynaklanıyor? Ülkelerin doğru dürüst
yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Adil yönetişim olmayışından kaynaklanıyor. O ülkede
yaşayan insanların mutluluğunun, geleceğinin sağlanmamasından kaynaklanıyor. Bunu
görüyoruz. Bunun da bir bedeli var. Bu bedeli de başta o ülkede yaşayan insanlar olmak
üzere en yakınındaki ülkeler karşılıyor.
Türkiye’yi ele alın. Türkiye son sekiz yıldır hem kendi hedeflerini, kendi büyüme
hedeflerini gerçekleştirirken hem de güneyimizde Irak’ta, Suriye’de hatta Somali’de,
Yemen’de, Kuzey Afrika’daki ülkelerin sorunlarıyla da ilgileniyor, oradaki savaştan canını
kurtarmaya çalışan insanlara kucak açıyor. Türkiye geçmişinden aldığı tecrübeyle
ecdadından gelen örf ve adetleriyle kimsesizlere, gariplere, gurebalara yardım elini
uzatmaktan geri kalmıyor. Şimdi Türkiye son 15 yılı ele aldığımızda hakikaten enflasyonda
son bir kaç ayı hariç tutarsak yüzde 70’lerden tek haneli rakamlara gerilemişiz. Şu günlerde
enflasyonda hafif bir kıpırdama var. Bunun tabi ki hoşumuza gitmiyor ama hükümet olarak
enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızda zerre kadar sapma yok. Hüseyin Aydın
burada söyledi yani faizler nasıl oluşuyor? Faizlerin oluşma şeklini açıkladı. Enflasyon var.
Vatandaş da doğal olarak enflasyonun altında birikiminin değerlendirmesine razı olmaz. Hiç
kimse zarar etmek için parasını bankaya emanet etmez. Ne oluyor? Bankanın maliyetleri var.
Maliyetlerinin üzerine de makul bir kâr koyuyor ve vatandaştan aldığı bu paraları da piyasaya
üretime küçük büyük işletmelere veriyor. İşte esas olan faizlerin düşürülmesi, tabiatıyla
ekonomimiz için hayati öneme haiz. Bunun farkındayız. Ama bunu sağlamak için önce
enflasyonu aşağı çekmemiz gerekiyor. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ama
enflasyonu aşağı çekmek, büyümeyi sürdürülebilir halde tutmak hükümet olarak bizim
görevimiz. Bunun için enflasyona sebep olan konuların ne olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili
de adımlarımızı atıyoruz. Bunlardan bir çoğu bizim içerde yönetebileceğimiz konular. Gıda
fiyatları, enerji fiyatları, ulaşım fiyatları, işçilik vs. bunlarla ilgili tedbirlerimiz var. Mesela nedir?
İşverenlerin çalışanlar yönünden yüklerini azaltacak tedbirler aldık, onlara destekler
veriyoruz. Hem sigorta, hem vergi yapılandırması aynı zamanda kamuya olan borçların
yapılandırılması, ayrıca işverenlere asgari ücretin arttırılmasından dolayı ilave destekler
verilmesi, kadınların çalıştırılması halinde bazı yüklerin devlet tarafından karşılanması,
gençlere pozitif ayırımcılık yapılarak onların iş hayatına katılmalarının teşvik edilmesi gibi bir
çok tedbiri alıyoruz. Gıda fiyatlarıyla ilgili de yine gıda komitesi marifetiyle soğuk tedarik
zinciri başta olmak üzere birçok alanda tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler tabi ki bugünden
yarına sonuç vermez. Ama adım adım sonuç verecek bunun farkındayız. Bazı küçük de olsa
sonuçlarını almaya başladık. Üretim, lojistik, enerji ile ilgili diğer desteklerimiz de devam
ediyor. Burada geriye ne kalıyor? Kur kalıyor. Kurun da şüphesiz enflasyonun artmasına bir
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etkisi var. Maliyetlere yansıyor. Türkiye ortalama 40 milyarın üzerinde bir enerji faturası
ödüyor. Esasında cari açığımızın iki büyük kalemi var. Bunlardan birisi enerji faturamızdır,
birisi de ithalatın içerisindeki açıktır. Yani Türkiye ihracat yapıyor, önemli ölçüde de ihracatını
geliştirdi ama ihracat yapmak için ithalat yapmak da zorunda. Özellikle ara malı ve ham
madde ithalatı bizim cari açığımızı olumsuz etkiliyor. Bunu aşağıya çekmek
mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin imkan ve kabiliyetleri buna müsait. Nedir o? Türkiye birçok
ihracata konu ithalat kalemlerini yerlileştirebilir. Yerli kaynaklardan sağlayabilir. Nedir bunlar?
Petrokimya, nedir bunlar? Bilişim teknolojileri, yazılım sektörü. Nedir bunlar? Turizm.
Başkaca enerji. Daha birçok sektör sayabiliriz. Son hayata geçirdiğimiz bu 23 proje özel
teşvikler sağlanarak verilmiş bir destektir. 135 milyar. Bu 135 milyarlık 23 proje hayata
geçtiğinde arkadaşlar Türkiye yaklaşık 20 milyar dolar ithalat için daha az para ödeyecek. Bu
ne demektir? Cari açık o kadar azalacaktır. 50 milyardan 30 milyara gerileyecektir. Bu bir
olumlu katkı sağlayacak. Fakat ne hazindir ki son günlerde Türkiye’nin notunu düşüren
reyting kuruluşu bunu not düşümüne bir gerekçe olarak ortaya koydu. Bunların
uzmanlığından ben değil aklından bile şüphe ediyorum. Bu kadar basit bir konuyu eğer
kavrayamamışlarsa bunların verdiği notun kıymeti harbiyesi yok. Ne diyorlar? Efendim bol
bol teşvik veriliyor, dolayısıyla bu cari açığı arttıracak. Öyle değil mi Mehmet Bey yanlış mı
duydum? Böyle bir ifadelerini gördüm. Bunun bilimsel, ekonomi kurallarıyla açıklanacak bir
yanı yok. Buradan da anlaşılıyor ki gündemde olmadan akıllarına esti, bir araya geldi bir not
düşürme gayreti içerisine girdiler. Biz bunu anlıyoruz. Bunun nedenini de anlıyoruz.
Türkiye’deki seçim takvimi belli olduktan sonra yapılan bu girişimin etik olmadığını, belirli bir
amaca yönelik olmadığını da çok iyi görüyoruz. Ve bunun zamanlamasını da çok manidar
buluyoruz. Reyting kuruluşları eğer burada yaptığı gibi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
yaptıkları gibi sübjektif, tamamen ülkemizin gerçeklerine uymayan bu gibi kararları bize çok
zarar vermez, hiç de zarar vermedi, ama kendilerine çok zarar verir. Güvenilirlikleri gittikçe
kayboluyor. Türkiye üzerindeki kredileri de yok olmaya devam ediyor. Peki bizim bütün
göstergelerimiz gelişmiş ülkelerden daha iyi, enflasyonu hariç tutuyorum, faizleri hariç
tutuyorum, bütün göstergelerimiz kat kat iyi. Peki Türkiye bu kadar yüksek faizi, yüksek
enflasyonu hak ediyor mu? Etmiyor. Buradaki oranın bir kısmı Türkiye’nin izlediği aktif dış
politika yüzündendir. Ekonomik gerçekliklerle alakası yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım.
Eğer Türkiye edilgen dış politika izlese, etrafında olup bitenlere kayıtsız kalsa, sesini
çıkartmasa, o zaman Türkiye’ye kimse deyip dolaşmaz. Ama bizim tarihi geçmişimize ve
önümüzdeki hedeflere karşı duyarsız davranamayız. Her şeyi para olarak göremeyiz. Biz
büyük bir imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Bizim inancımızda kültürümüzde geçmişlere,
geçmişimizde darda olanlara yardım etmek vardır. Bölgesel ve küresel barışa adalete katkı
sağlamak vardır. Bunu yapmakla mükellefiz. İşte biz de bunu yapıyoruz. Ama bunu bir
fiyatlama aracı olarak bazı uluslararası kuruluşlar maalesef haksız bir şekilde kullanıyorlar.
Bunun da farkındayız. Ama bugünler gelip geçecek, biz buradayız, yerimizdeyiz, biz hancıyız
onlar yolcudur. Biz gelen bütün yolculara misafirlere gereken misafir severliği gösteririz. Ama
sonunda mahcubiyet onların olur. Türkiye’nin ekonomik gücü, Türkiye’nin bankacılık sistemi,
Türkiye’nin imkan ve kabiliyetleri, insan kaynak ve kapasitesi bugün içinde olduğu bütün
sorunları aşacak düzeydedir, kabiliyettedir. İşte Türkiye bankacılık sektörünün aktiflerinin
toplamı Türkiye’nin milli gelirinin üzerine çıkmış. Kredileri yüzde 20’lerden yüzde 70
seviyelerine çıkmış. Ben bankalarımıza teşekkür ediyorum. Önce teşekkür sonra da birkaç
talebim ve sitemim var. Onları da söyleyeceğim. Teşekkürüm şu. Bir kere iki şey yaptınız. Bir
çok şey yaptınız tabi 15 senelik büyüme başarısının arkasında siz varsınız. Ama sizin
arkanızda da millet var. Millet paraları getirip yatırmasa siz ne yapacaksınız? Kaynak millet.
Getiriyor, parasını yatırıyor, siz de bunu Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına
ayırıyorsunuz, destekliyorsunuz. 15 Temmuz sonrası duruşunuz ve hemen pazartesi günü
her şeyi normale döndürmeniz, hiç bir olağanüstü hal yokmuş gibi davranmanız milletimiz
nezdinde, hükümetimiz nezdinde büyük bir beğeni kazanmıştır. Bu hem ülkeye olan güven,
hem de bankacılık sistemimize olan güveni en iyi şekilde göstermiştir. Bunun için size
teşekkür ediyoruz. Daha sonra Amerikan seçimleriyle birlikte küresel anlamda gelişen
piyasalarda bir dalgalanma oldu. Bunu hep beraber gördük. Ve orada da döviz kuru, Türk
parası bir dalgalanmaya maruz kaldı. Çok hızlı bir şekilde hükümet olarak toplandık kararlar
aldık. 2017 için bu kararları uygulamaya koyduk. Bununla beraber 2017 bir kriz yılı olarak
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beklenirken aksine Türkiye dünyada dikkat çeken, dünyayı bile şaşırtan bir çok uzmanları,
uzman kuruluşların görüşlerini alt üst eden bir büyüme yaşadı. Yüzde 7,4 ile Türkiye büyüdü.
Bunda büyük katkınız var. KGF sisteminin devreye girmesi ve 300 bin işletmecimize sizlerin
marifetiyle 250 milyara kadar bir kredi genişlemesinin sağlanması. Bunun doğrudan tüketime
değil üretime gittiğini de büyümede gördük. Büyümeye baktığımızda bu kredinin alınan bu
tedbirin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bunun için de size ayrıca
teşekkür ediyorum. Tabi bankacılık sektörümüzden beklediklerimiz de var. Az önce Hüseyin
Bey konuşmasında dedi ki, yüksek faizden bankalar kâr etmiyor dedi. Böyle bir şey dedi
yanlış anlamadıysam. Yüksek faiz bizim için iyi değildir. Bankalar yüksek faizden kâr etmiyor.
Bu sizin için iyi bir şey değilse indirelim. Hem kâr edin, hem siz kazanın hem de memleket
kazansın. Üretimci kazansın. Tamam mı? Evet sözü aldık, daha çok kazanmak için faizlerin
inmesi gerekiyor. Doğru da ben buna katılıyorum doğru bir tespit. Tabi bunun için biz de boş
durmayacağız. Biz de enflasyonu aşağı çekeceğiz. Bizim de işimiz var. Bu birbirini tetikleyen
bir şey. Enflasyon diyelim 7’ye düşerse siz 8’lerde oynamaya başlarsınız. 5’e düşerse 6’larda
oynarsınız. Dolayısıyla enflasyon artı küçük bir miktar vatandaşın işini görür, yatırımcının işini
görür, bankacıların da işini görür. Dolayısıyla herkes bu sonuçtan mutlu olur. Şimdi tabi
seçim sürecine girdik. Seçim süreci olunca göz gözü görmez. Herkes bildiğini söyler. Kafalar
karıştırılır sonunda da vatandaş günün sonunda bir karar verir. Ama bugüne kadar
vatandaşın hesabı hiç şaşmadı. Bankaların hesabı şaştı, hükümetin hesabı şaştı ama
vatandaşın hesabı hiç şaşmaz. Altın terazisi hassasiyetinde vatandaş düşünür taşınır karar
verir. Bol vaatleri değil, çok söylenen sözleri değil, sözün özüne bakar ve ona göre karar
verir. Bizim vatandaşımız ferasetlidir, basiretlidir. 15 yıl bunu gösterdi ve 12 seçim üst üste
istikrar dedi, güven dedi. Bu iki sihirli kelimeyle Türkiye bugünlere geldi. Bu herkesin işine
yarıyor. Bankaların da işine yarıyor, üreticilerin de işine yarıyor, çalışanların da işine yarıyor.
Ülkenin büyümesi, kalkınması, refahı için de bu konu çok önemli.
Değerli dostlar, değerli bankacılarımız ben tabi diğer konular bütün çıplaklığıyla bütün
gerçekliğiyle anlatıldı. Bunlarla ilgili bir değerlendirmeye girmeyeceğim. Sadece birkaç şeyi
bu vesileyle söylemek istiyorum. Türkiye Bankalar Birliği’nin 61. Toplantısı. Tabi ilk defa bir
Başbakan, ilk ve son Başbakan katılımını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra isteseniz de
Başbakan bulamazsınız. Başbakan son ama Başbakan kısa dönemde ilklerle de karşılaşan
bir Başbakandır. Bunu da unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanıyla bu
ülkenin lideriyle, milletiyle silahlı bir darbeye karşı koyan bir hükümetin Başbakanıdır. Bu da
Türkiye Cumhuriyetinde bir ilktir. Sonra tabi terörle mücadeleyi sadece kendi sınırlarında
görmeyip, mücavir alanlarda da aktif terör mücadelesini yapan bir dönemi yaşadı bu
Başbakan. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonu büyük ülkelerin yapacağı bir operasyondur.
Türkiye büyük bir ülkedir, büyük ülke olduğunu da terörle mücadelede çok net olarak ortaya
koymuştur. Bugün Türkiye sadece hudutları içinde değil, hudutları dışında da ülkesinin,
milletinin güvenliğini sağlamak için her türlü kararı alabiliyor. Çünkü ülkede istikrar var, güven
var ve iradesiyle, cesaretiyle karar veren bir Cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan var.
İşte tek adam yakıştırmaları, diktatörlük yakıştırmalarının arkasında da bu hazımsızlık var.
Bunu da bilmemiz lazım. Ülkemizin sürekli güçlü liderliğe ihtiyacı var. Çünkü bölgemiz çok
riskli bir bölge, jeopolitik risklerimiz bitmedi, devam ediyor. Bölge haritasını şekillendirme
yönünde önemli çalışmalar var, önemli projeler var. Bizim kimsenin toprağında, bir karış
toprağında gözümüz yok. Ama bizim ülke bütünlüğümüzü, milletin birliğini, beraberliğini,
misakı milli sınırlarımızı gözümüz gibi korumak gibi bir görevimiz var. Bunun için olaylara
ilgisiz kalamayız, bölgede olup bitenleri mutlaka sadece izleyen değil, aynı zamanda
buradaki olacak işlerin yol haritasını da belirleyen bir ülke olmamız lazım. Suriye’de biz bunu
yapıyoruz, Irak’ta biz bunu yapıyoruz. Amacımız gelecek kuşakların terör belasıyla enerjisini
kaybetmemesi, ülkenin kaynaklarının heba olmaması, daha çok büyümeye, daha çok
kalkınmaya, daha çok refaha bu imkanların hasredilmesi, ayrılmasıdır. Bunun için gayret
ediyoruz ve bütün olumsuzluklara rağmen son yıllarda yaşanan bütün olumsuzluklara
rağmen hamdolsun hep beraber olarak, bir olarak, birlikte olarak bu işlerin üstesinden geldik,
bundan sonra da geleceğiz.
Yine Hüseyin Bey bir şey söyledi. Türkiye Bankalar Birliği, bankaların birliği. Demek ki
birlikte dirlik vardır, birlikte güç vardır, birlikte başarı vardır. İki tane biri alt alta koyarsanız iki,
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yan yana getirirseniz on bir eder. Onun için güçlerinizi birleştireceksiniz. Bir karar aldığınız
zaman birisi mızıkçılık ederse o işten hayır gelmez. Mesela karar aldınız, kredileri şu kadar
arttırıyoruz veya faizlerde özellikle küçük esnafa küçük yatırımcıya bütün fedakarlığı yaparak
kredi hacmini genişleteceğiz. Mevduat faizlerinde daha makul bir politika izleyeceğiz. Bu
kararı verince bankalar birliğinden bu karar çıkınca buna herkesin uyması lazım değil mi?
Tek seslilik olması lazım. Herhalde konuşma da biraz sitemkardı. Bazı durumlarda alınan
kararlarda birliktelik olmadığını ben öyle anladım. Eğer yanlış anladıysam burada onu da
ifade etmek isterim. Biz şimdi mesela kentsel dönüşümde bir kural getirdik. Şimdi artık
maliklerin yüzde100’ünün rızasını almaya gerek yok. yüzde51’inin rızası alındığı zaman o iş
tamamdır. Karar alınır, uygulama yerine getirilir. Eğer işinize yarayacaksa size de böyle bir
düzenleme yapabiliriz. Madem birlikte hareket edeceksek bu fedakarlığı gönüllü bazda
yapmak esastır. Zorlamayla yapılan işten hayır gelmez. Ama memleket menfaati
gerektiriyorsa hoşa gitmeyen kararlar da alınması gerekiyorsa bundan da çekinmeyiz. Yani
bugünlerde tabi algı operasyonları devam ediyor. Bunlar seçime kadar da tırmandırılacak.
Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde bir vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti
var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz. Kaynakları bizi ilgilendirmiyor,
sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız. Ve eminim ki vatandaşlarımız olup
biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bize telkin ediyorlar, bizi teselli ediyorlar.
Sayın Başbakanım siz aldırmayın bunların dediğine, biz hükümetin ne yaptığını biliyoruz.
Vatandaşın şuuru açık, vatandaşın basireti yüksek, bütün olan bitenlerin nereden
kaynaklandığını, ne yapılmaya çalışıldığını herkes biliyor. Amaç istikrarı ve güveni
zedelemek. Bu mümkün olmayacak, bunu açık söylüyorum. Çünkü 15 yıldır milletimiz
istikrardan, güvenden çok şey kazandı. Hiç kimse kazanımlarını tehlikeye atmak istemiyor.
Bunu sahada görüyoruz. Bu konuda sizlerin de algıya göre değil, Türkiye’nin gerçeklerine
göre hareket etmenizi özellikle bankacılardan bekliyoruz. Özet, şimdi herkesin ev ödevi var.
Bugün için değil, baştan beri olan bir şey. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı, bütçe açığını
planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok. Hatta
iyileşme de olabilir. Yani geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne
demektir? Demek ki geçim başka seçim başka. Seçim olacak ama geçim devam edecek.
Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz, çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye
devam edeceğiz. Bunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. İşte emeklilere 22 milyar
verdiniz, yaşlılara verdiniz. Gayet tabi vereceğiz, imkanımız olunca daha çok vereceğiz. Ama
bunların hepsinin hesabı kitabı belli.
Az önce söyledi Başbakan yardımcımız, burada verileceklerin çok üzerinde de
vatandaşla 13 milyon hane sahibiyle el sıkışıyoruz. 50 yıllık sorunlarını çözüyoruz. Aynı
şekilde bütün büyük küçük işletmelerle kurumlarla yine bir barış süreci başlatıyoruz. Onlara
borçlarını 36 ay kadar yeniden yapılandırma fırsatı veriyoruz. Öğrencilerimize bir kereliğine
tekrar öğrencilik hayatına dönmelerine fırsat veriyoruz. En son konutla ilgili KDV’yi düşürdük
ve benzer şekilde tabi tapu harcında da bir düşürme yaptık. Bu özellikle belirli bir
metrekarenin üzerinde, zaten 150 m2 altında böyle bir vergi yok. Üzerindeki bütün konutlarda
bir stok var. Büyük şehirlerde, bunlarla ilgili de Ziraat Bankası ve diğer bankalar bir
kampanya başlatacaklar inşallah, onun tarihini, detayını vermeyeyim. Bugünlerde buna
yönelik de bir kampanya yapacaklar ve böylece piyasa hareketlenmiş olacak. Buradaki
stoklar azaltılacak, oradan gelen parayla tekrar ekonominin çarkları konut sektöründe
dönmeye başlayacak. KGF uygulamamız bu yıl da devam ediyor. Özellikle bu seneki KGF
uygulamalarında alanları da çeşitlendirdik. Makina imalatlarına, yeni iş yeri açmak isteyen,
işini büyütmek isteyenlere önemli ölçüde imkan sağladık. Küçük ve orta ölçekli işletmelere
hem işletme ihtiyacı, hem de ilave yatırım ihtiyacı için kaynak ayırdık. Turizme ve ihracata
önemli kaynaklar ayırdık. Bu alanlarda da özellikle ihracatın çeşitlendirilmesi konusunda da
ciddi kaynaklar ayırdık. Bunlar da bu sene sizlerin marifetiyle devam edecek. Tabi Türkiye
enerji alanında da çeşitliliği arttırıyor. Alt yapı, bu çeşitliliğin artması, yeni projelerin devreye
girmesinde bankalarımızın büyük katkısı var. Yani sizin verdiğiniz kredilerle bunlar oldu.
Hidro santrallerinin, rüzgar santrallerinin, bio enerji santrallerinin gelişmesinde sizin
yaptığınız finansman çok etkili oldu ve Türkiye enerjide bugün kendi kendine yeterli olmanın
ötesinde başka ülkelere de ihracat yapacak noktaya geldi ama tabi hala doğalgaz
bakımından bağımlılığımız yüksek düzeyde. Bunu da azaltacak nükleer yatırımlarımızı
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gerçekleştiriyoruz. Çeşitlendirmeyi yüzde 32’lere geldik, daha da yukarıya çekeceğiz. Alt
yapı. Türkiye’nin son 15 yılda mucize denecek başarılarının biri de alt yapıdır. Alt yapıda
Türkiye G20 içinde 17’inci büyük ekonomi. Ama alt yapıda son 15 yılda 39’uncu sıradan
9’uncu sıraya geldi. Dünyanın alt yapısı en gelişmiş 9’uncu ülkesi. Bu 15 yılda oldu. Kolay bir
iş değil alt yapıyı bu hale getirmek. Niye? Son 10 yıla bakalım. Dünyada 10 tane mega proje
var. 6 tanesini Türkiye yaptı. Siz bu finansmanı sağladınız. Bankacılık sektörümüz sağladı.
Bugün PPP yap işlet devret modelinde Türkiye yukarılara liste başına yaklaşmışsa, bu sizin
sayenizdedir. Bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu büyük projeleri
yap işlet devlet modeliyle yapmaya devam edeceğiz. Sırada Kanal İstanbul var, sırada üç
katlı boğaz geçişi var ve daha büyük projeler var, hızlı tren projeleri var. Bunları da inşallah
şehir hastanelerimiz var, bunları beraber yapacağız. Sağlık sektörünü anlatmaya gerek yok.
Sağlık sektöründe Türkiye dünyada göz kamaştıran bir başarıya sahip. Sağlık sisteminin
gelecek 30 yılına yönelik yapılan anketlerde sağlık sisteminden endişe eden dünyadaki ülke
vatandaşları içerisinde bir sıralama yapmışlar. Bütün gelişmiş ülkeler yüzde 60’tan yüzde
20’ye kadar gelecek yıllarda sağlık sisteminden endişe ediyorum diye cevap vermiş.
Türkiye’de sağlık sisteminin geleceğiyle ilgili endişe sahibi olan vatandaş oranı yüzde3. Bu
ne demektir? Türkiye sağlıkta değişim ve dönüşümde büyük mesafe aldı, büyük yol aldı.
Bunu koruyacağız, sürdüreceğiz. İşte dün Kayseri Şehir Hastanesi’ni açtık. 2 milyar 100
milyonluk yatırım. 5 bin kişi çalışıyor. 5 yıldızlı otelde o konforu bulamazsınız. Geliyor
vatandaş içeri giriyor. Bir ekran var. Telefonunu tutuyor. Bir telefon çalıyor. Telefonun tuşuna
basıyor, karşısında bir görevli. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Bunu gördük. Orada
gösterdiler. Bunu da bir Türk yerli firma yazılımını yapmış. Hemen orada bilgiler alınıyor,
yönlendiriliyor. Çünkü hastane bir şehir gibi, nereye gideceğini bilmiyor insanlar. Bunu
görünce tabi 70’li yıllarda, 70’li yılların sonunda Okmeydanı SSK’da gece 2’den sabah 9’a
kadar ayakta sıra beklediğim günler aklıma geldi. 9’da da sıra gelmiyordu, sıra beklemede
vardiya sistemine geçmiştim. Ben bırakıyorum, kardeşim geliyor sıraya giriyor. Ne olacak?
Muayene için bir fiş alacak. Aldıktan sonra da zaten şöyle içeri giriyorsun. Doktor sana
yüzünü dönmüyor, şöyle bakıyor, neyin var? Söyle neyin var çabuk diyor. Sen de bütün
ailede kimin hastalığı var hepsini sayıyorsun. İlaç alacaksın başka bir beklentin yok. İlaç
almak için reçete lazım. Herkesin gidemeyeceği için toptan gidip, hastalıkları, apandisti olan,
kalbi olan, mide ülseri olan, baş ağrısı olan, grip olan herkesin hastalığını sayıyor, doktor
diyor ki yahu sen ölmüşsün kardeşim. Sende yok yok diyor. Ondan sonra hemen alelacele
birkaç şeyi yazıyor gidiyorsun eczaneye. Aşağıda bodrum katta karanlık bir yerde eczane
var. Veriyorsun bir tanesi var diğeri yok ilaçların. Hayda eczane eczane dolan. O bir günde
ilaç toplamakla vaktin geçiyor. Şimdi bugünleri gördük yaşadık. Bugün 2000’li yıllarda doğan
çocuklar 18 yaşına geldi, oy kullanacak duruma geldi. Onlara ben torunlarıma bunu anlatınca
yahu dedem de neden bahsediyor diye içlerinden dedem herhalde yaşlandı filan diyorlar.
Ama bunları biz yaşadık. Yavrularımıza yaşatmadık, gençlerimize yaşatmadık,
yaşatmayacağız. Geleceği inşa etmek sorunları torunlara bırakmamak için 15 yıldır
çalışıyoruz. Çok şey yaptık, yapamadıklarımız yok mu var. Biz her şeyi yaptık diye iddia
etmiyoruz. Ama ne yaparsak yapalım birinci derecede milletimizin refahı, mutluluğu, aydınlık
yarınları bizim önceliğimiz oldu. Çok büyük saldırılara maruz kaldık. İşte anlattım, kocaman
bir grafik yapmış, 2003’ten bu tarafa doğru kutu kutu bir sürü numara. Hep kumpas, desise,
tezgah, vesayet, kimi zaman yargı vesayeti gelmiş, kimi zaman silahlı darbe gelmiş, kimi
zaman başka meselelerle karşı karşıya kalmışız ama hiç bir zaman milletin emanetini yere
düşürmedik. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi özet söyleyeceğim şey şudur. Seçim gelip
geçicidir, seçime şurada 50 günden az bir zaman kaldı. Seçim kararını alınca da zaten
piyasalar gerekli olumlu tepkiyi verdi ve vatandaşımızın ileriye yönelik öngörülerini hedeflerini
daha da geciktirmemek için bu kararı aldık. Aslında bu seçim kararı bütün siyasi partilerin
istediği bir karardı. Neden? Çünkü 16 Nisan referandumu olmuş, parlamenter sistem
değişmiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilmiş. Bunun uygulamasının daha fazla
geciktirilmemesi vatandaşımız için, ülkenin gelecek kararları için önemliydi. Biz de hem iş
aleminin hem kamuoyunun hem de siyasi rakiplerimizin beklentisini gördük ve bu kararı
aldık. Ondan sonra bazıları yahu niye bu kadar erken karar aldınız, biz daha hazır değildik
demeye başladılar. Be kardeşim zaten 15 yıldır hazır olmadıysanız son bir ayda nasıl
hazırlanacaksınız, vatandaş buna nasıl itibar edecek? Eğer iktidar olmak istiyorsanız her
zaman hazır olmanız lazım. Onun için ülkemiz 24 Haziran’da seçime gidiyor, milletimiz
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seçime gidiyor. Ülkenin gelecek 5 yılının kararını verecek. Bu seçimin en önemli özelliği,
hükümet sandıkta kuruluyor. Yani seçimler oldu, vekilleri seçtik, gönderdik, Ankara’da ne
oluyor ne bitiyor, buna ihtiyaç kalmıyor. Vatandaş kendi oyuyla kendi kararıyla ülkeyi
yönetecek ekibi seçiyor. Ayrıca yasamaya da karar veriyor. Meclisi de seçiyor. Bir yanda
yasama, bir yanda yürütme. İkisinin kararını da vatandaş veriyor. Niye böyle yapıyoruz? Bu
tecrübe niye gerekli. İşte gördünüz son 15 yılda kaç sefer demokrasiye, milli iradeye karşı
müdahale girişimleri oldu. Artık bunlara gerek kalmasın, vatandaş iradesiyle ülke yönetimi
için kime yetki vereceğine karar versin dedik ve bu sistemi getirdik, son Başbakan olarak
giderken parlamenter sistemi de götürüyoruz. Başkanlık sistemini getiriyoruz. Bu da son
Başbakanın son marifetlerinden biri olabilir. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz ön ayak
olduk MHP ile beraber.
Baştan beri Türkiye’nin 1950’den beri gündeminde olan bir iş. Biz sadece Türkiye’nin
gündeminde olan bu konuyu da gündemden kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın
iradesiyle hükümetimizin çabasıyla ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte sistem değişikliğini
önce parlamentoya getirdik, daha sonra da milletimizin onayına sunduk ve 16 Nisan’da da
milletimiz kararını verdi, ilk uygulamasını da inşallah 24 Haziran’da yapacağız. Adaylar belli
oldu. İnşallah bundan sonra milletimize söz millette, karar millette diyoruz. Şimdi son
vereceğim mesaj şudur. Bir kez daha söylüyorum. Enflasyonun düşürülmesi konusundaki
hassasiyetimizde bir gevşeme yok. Bu sene enflasyonla mücadele devam edecek. Hedef
yine tek haneli hale getirmek. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Emeklilere, yaşlılara
verdiğimiz imkanlar dolayısıyla mali disiplinden de bir kopma söz konusu değildir. Bunlarla
ilgili de tedbirlerimizi aldık. Finansal piyasalarla ilgili de tabi bankalarımız olsun, ama
nihayetinde de Merkez Bankası gerek kur dalgalanmaları, gerekse bankaların kredi
ihtiyaçlarını, piyasanın kredi ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik bir yönetişim süreciyle gerekli
tedbirleri almıştır, almaya da devam edecek. Olumsuzluklarımız ne? Dünyada petrol fiyatları
artmaya devam ediyor. Dolayısıyla petrol üreticisi olmayan ülkeler bundan olumsuz
etkileniyor. Türkiye de bunlardan biri. Bunu da biliyoruz. Bununla ilgili de bazı tedbirlerimizi
aldık. Burada da bir sıkıntımız yok. Onun da bilinmesini istiyorum. Sizden isteğimiz de kredi
maliyetlerini bizim tarafımızdan ilave maliyetleri mümkün mertebe küçültmek, ama sizden
beklediğimiz de birlikte hareket ederek maliyetleri aşağı çekmek, faizleri de aşağı çekmek ve
böylece yüksek faizden olan memnuniyetinizi de sona erdirmek, daha düşük faizde daha
makul kârlar edeceksiniz. Kârınızda gözümüz yok. Ama üretilmezse bir ülkede, teker
dönmezse çarklar dönmezse o ettiğiniz az kârlardan da mahrum olabilirsiniz. Yaşatmayı
esas almanız lazım. Burada güzel söylediğiniz bir şey var. Yeniden yapılandırma bir suç
değildir. Gelişmiş ülkelerde yeniden yapılandırma artık sıradan bir iştir. Hatta ben biliyorum
bir zamanlar İsveç’teydim. Vatandaşın kredi kartı borçlarını bir seferliğine sildiler. Kıyamet
kopmadı, kimseye de bir şey olmadı. Güçlü ekonomi olunca yaparsın. Ama kontrollü gitmek
lazım. Hem bankacılık sistemi, hem siyaset, koordinasyon içerisinde ülkenin imkan ve
kabiliyetlerini en iyi şekilde, en verimli alanlara kullanmak için bir gayret içerisinde olmamız
lazım.
Ben tekrar Bankalar Birliği’nin Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Herhalde rakip falan yok Hüseyin Bey? Seçiminiz var. Tek adayla giriyorsunuz.
Bak bizden şanslısın bak bizde aday çok. Eline listeyi alan yola çıktı, bakalım. İyidir, Allah
hayırlı uğurlu etsin ülkemize milletimize, hem seçimlerin, hem de sizin seçimlerinizin hayırlı
olmasını diliyorum. Üstün başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Hepinize saygılar
sunuyorum.
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TBB-MASAK Çalıştayı
Türkiye Bankalar Birliği tarafından 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilen TBB-MASAK Çalıştayı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer
almaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın:
Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları,
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu ile sektör temsilcilerini buluşturan Çalıştayımıza hoş geldiniz. Sizleri
saygıyla selamlıyorum.
Suç gelirleri ve terörizmin finansmanı ile mücadele sadece bir ülke için değil, küresel
ekonominin güvenliği açısından da önemlidir. Bu nedenle titiz bir uygulamaya, etkin bir
denetime ve uluslararası güçlü işbirliğine ihtiyaç vardır.
Suç gelirleri ve terörizmin finansmanı ile mücadelede en önemli konu bilgi ve
kurumlar arası işbirliğidir. Bu çerçevede, uygulamanın çok daha etkin hale gelmesi için
tespitlerimiz ve önerilerimiz şunlardır:
1. Yaptırıma tabi ülke, kuruluş ve kişilere ait bilgiye her zaman açık ve net olarak
ulaşabilmeliyiz. Farklı yaptırım listelerini güncel olarak izleyen, yeknesak hale getiren ve
onaylayan tek bir kuruma ihtiyacımız var ki bu MASAK olmalıdır.
2. Mücadele edilen kişi veya gruplar yepyeni yöntemler ile sistemin etkinliğini azaltmaya
çalışıyorlar. Doğası gereği, tecrübe edindikçe yeni önlemler alsak da öğrenme sürecinde
cezalandırıcı değil yol gösterici bir yaklaşım bekliyoruz.
3. Şüpheli işlem bildirim sayısının artırılması baskısı ve ceza uygulaması nedeniyle, “biz
bildirelim, MASAK karar versin” yaklaşımı öne çıkıyor. Çok sayıda önemsiz konu için de
şüpheli işlem bildirimi yapılmak zorunda kalınıyor. Her yıl yüzbinlerce şüpheli işlem bildirimi
yapılması sektörü olduğundan daha yüksek gibi gösteriyor. Tabii müşteri de mağdur
olabiliyor. Bu yaklaşım devam ederse 10 yıl içinde müşterilerin yarısı şüpheli olacak. Şüpheli
işlem sayısı artsın diye bankalar yarıştırılmamalı. Karaparanın aklanması ile mücadelede
gerçek hedeften sapılmamalıdır.
4. Bazı durumlarda kantarın topuzu kaçabiliyor. Ehemle mühim karışıyor. Son derece
önemsiz ve çok küçük olaylara ölçüsüz cezaların kesildiğine şahit oluyoruz. Bu durum
motivasyonu düşürüyor.
5. Şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili son dönemde karşılaşılan önemli bir konu yasadışı bahis
ve kumar ile ilgilidir. Bu konularda şüpheli işlemlerin tespitinde ve engellenmesinde bankalar
düzenlemelere uyum için azami ölçüde hassasiyet göstermektedir. Yasa dışı bahisle
mücadele konusunda kayda değer bir çaba ve işbirliği var. Ancak, farklı yasal
düzenlemelerden dolayı ciddi güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bankalardan, şüpheli işlem
bildirimi tarihini izleyen 7 iş günü sonunda resmi bir erteleme kararı verilmeden, müşterilerin
hesaplarının ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanıma kapatılması istenmektedir. Bu
durumda bankalar ve işlemi yapanlar Bankacılık Kanunu’na göre hukuki/idari yaptırımlarla
karşılaşabilecektir.
6. Yasa dışı bahis oynatanlar da teknolojiyi iyi kullanıyor ve bizlerin aldığı önlemleri
dolanmaya çalışıyor. Bankalar yeni teknoloji desteği ile müşterilerine hızlı, ucuz ve güvenli
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hizmet yarışındayken, iyi niyetli olmayanlar yasa dışı gelirleri sürdürmenin peşindedir.
Yasadışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen
hizmet kanallarını da yok etmeyelim.
 Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak
olmalıdır.
 Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız. Kayıtdışılık ile mücadeleyi kararlılıkla
sürdürmeliyiz. Terör, kumar ve uyuşturucu listesinin bankalarla paylaşılması, müşteri riskleri
ve riskli müşterilere ilişkin veri tabanı oluşturularak anlık sorgulama yapılabilmesine imkan
sağlanması mücadeleye çok olumlu bir katkı yapacaktır.
 Şüpheli işlemlere ilişkin bilgi paylaşımında yasal kısıtların kaldırılmasını öneriyoruz.
 Hesaplara uygulanan bloke işlemlerinde bankaları ve bankacıları sorumluluk altında
bırakmayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır.
 MASAK düzenlemeleri ve denetimlerinin banka dışındaki tüm yükümlü grupları
kapsamasına, düzenleme ve denetimde arbitraj olmamasına dikkat etmeliyiz.
 Yasa dışı bahisle ilgili soruşturma ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasının ve cezaların
ağırlaştırılmasının caydırıcı bir rol oynayacağına inanıyoruz.
 Yasadışı bahse aracılık etmenin ve oynamanın şuç olduğuna ve bu işe bulaşanların
finansal hizmet alamayacağına ilişkin kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam
etmeliyiz.
Yasa dışı bahis ödemelerinin engellenmesine yönelik olarak Türkiye Bankalar Birliği ve
bankalar tarafından alınması gereken önlemleri almaya ve etkin bir şekilde uygulamaya
gayret ediyoruz. Bu çerçevede;


Alternatif işlem kanallarından yapılan işlemlere standartlar getirilmiştir.



Ödeme araçları ve ödeme kuruluşları ile olan işlemler dikkatli şekilde kontrol edilecektir.



Kredi kartlarında artı bakiye uygulamasında standartlar belirlenecektir.



Hesap açılış standartları belirlenecektir.

Bu yılın ikinci yarısında Mali Eylem Görev Gücü’nün ülkemize dönük IV. Tur
değerlendirmeyi yapması beklenmektedir. Türkiye Bankalar Birliği olarak bu
değerlendirmelere hazırlık kapsamında MASAK ve BDDK ile koordineli olarak çalışıyoruz.
Uygulamadan ve denetimden gelen bilgileri değerlendirip teknik ve operasyonel
yetkinliklerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Ülkemizin çıkarlarını en üst düzeyde, sektörümüzün itibar riskini de en düşük düzeyde
tutmaya çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede, uygulamanın öneminin farkında bir yönetim
anlayışımız, tecrübeli iş ekiplerimiz, yeni teknoloji ile desteklenen iş süreçlerimiz, üyeler ve
kurumlar arası güçlü işbirliğimiz var.
İşbirliğine açık, olumlu ve yapıcı yaklaşımınız nedeniyle Sayın Bakanım Şahsınıza ve
MASAK Başkanımıza ve Çalışma Arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum.
Çalıştaya emeği geçenleri tebrik ediyor ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
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MASAK Başkanı Sayın Osman Dereli:
Sayın Bakanım, Sayın Bankalar Birliği Başkanı, Bankalar Birliği’nin değerli
yöneticileri, değerli temsilcileri, kamu kurumumuzun değerli başkanları, değerli basın
mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
MASAK ve Türkiye Bankalar Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, bu sefer yedincisini
gerçekleştirdiğimiz, Türk Bankacılık Sisteminde Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele
Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz.
Suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadele denince işin doğası gereği bu
mücadelenin kamu kurumlarıyla finansal sektörün iş birliği halinde bu mücadeleyi yürütmesi
gerekir. Zira bu iş birliği konusu uluslararası arenada da uluslararası kuruluşlarda da en
önemli gündem maddesidir. 15 gün önce Paris’te düzenlenen, terörün finansmanıyla
mücadele konulu bir toplantının da en önemli gündem maddesi, mali istihbarat birimlerinin
finansal kuruluşlarla iş birliği idi. Orada yaptığımız konuşmada da Türkiye'de mali istihbarat
birimiyle finansal kuruluşların iş birliğine örnekler vererek vurguladık. Hepinizin malumu, son
dönemde bankalarla bu iş birliğini ciddi oranda artırdık. Suç gelirleriyle mücadelede özellikle
bankaların yapmış olduğu katkılarla proaktif bir yaklaşım sergiledik son süreçte. Tabi bu
noktada kat edeceğimiz daha yol var, bunu bizler de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Diğer
ülkelerin uygulamalarına baktığımızda, aslında ülkemizde bu iş birliğinin örnek olay olarak
diğer ülkelere anlatılacak bir seviyede olduğunu düşünüyorum.
Değerli katılımcılar, toplumsal bir yaraya dönüşen ve ülkemiz ekonomisi açısından da
ağır sonuçları olan illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyle ilgili olarak, özellikle 2017
yılının ikinci yarısından itibaren MASAK olarak önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar bize
suçla mücadelede proaktif yaklaşımın, ilgili kurumlarla yakın iş birliğinin ne kadar önemli
olduğunu ortaya koydu. Başkanlığımız bu alanlarda gerçekten ciddi tecrübeler kazandı.
Geçen yıl eylül ayında çıkan düzenlemeyle birlikte, 7258 sayılı kanunda yapılan
düzenlemeyle bu illegal bahis ve kumar suçlarından elde edilen fonlara CMK 128
kapsamında el koyma kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte biz de mücadelemizi artırdık
bu son süreçte. Tabi biz mücadelemizi artırdıkça cebe havale yöntemi yaygınlaştı, daha
önceden normal klasik banka havalesi yöntemi vardı. Sonra BDDK Başkanlığımız cebe
havalede bazı kısıtlamalara gitti, bu sefer QR kod yaygınlaştı. Yani biz hangi yolu tıkarsak
bunlar yeni yeni başka başka yollar buldular. Şimdi cebe havale için yapmış olduğumuz
düzenlemelerin, oradaki kısıtlamaların benzerini QR uygulaması için de yapmamız gerekiyor.
Tabi siz bankacılar müşteriler için yeni hizmetler üretiyorsunuz fakat bu hizmetleri doğal
banka müşterilerinden daha çok bu tür suç örgütleri kullanıyor. Bu örgütlerin ATM’den QR
yöntemiyle gönderilen paraları tahsil edip, bunları kartsız bankacılık işlemleriyle ilgililere, ilgili
üst hesaplara aktardığını görüyoruz, sahada çalışan elemanları vasıtasıyla. Bunların sahada
vardiyalı çalışan, gerçek isimlerini kullanmayan, kod isimlerini kullanan elemanları var, bu
elemanlar üzerinden bu işleri yapıyorlar ve yoğun bir şekilde kartsız işlem uygulaması
görüyoruz ATM’lerden. Bu konuyla önümüzdeki süreçte sizlerle beraber yakın bir şekilde
çalışacağız.
Şimdi Sayın Başkanımız da dile getirdi, Bankalar Birliği Başkanımız. Bu mücadeleyi
geliştirebilmek, buradaki proaktif çalışmayı, iş birliğini daha üst seviyeye çıkartmak için
MASAK olarak bir platform oluşturduk. Bu platformda bütün illegal bahisle alakalı hesapların
bilgileri olacak, yakın bir zaman içerisinde çok sayıda hesap açan, aynı anda birkaç
bankadan hesap açan insanların bilgileri olacak ve bunlar online bir şekilde bankalar
arasında paylaşılabilecek. Böylelikle buradaki amacımız, bu paraların bankacılık sistemi
içerisinden çıkmadan, suç faillerinin eline geçmeden el konmasının imkanına kavuşmuş
olmamız, yani bu bilgiden bütün bankalarımız eşzamanlı yararlanabilecekler. Geçtiğimiz mart
ayında bankalarımızdan bu illegal bahis ve kumarla ilgili olarak, her bir bankamızın eylem
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planını istedik. Bu eylem planlarına çalıştığımızda gördük ki bazı bankalarımızda güzel
uygulamalar var gerçekten. Ama bazı bankalarımızda da yetersiz alanlar var, geliştirmeye
açık alanlar var. Biz şimdi bunu iyi uygulama örneklerini bir standarda dönüştürüp, bunu bir
tebliğ vasıtasıyla bütün bankalarımızın bu iyi uygulama örneklerini gerçekleştirmesini, bunu
bir yükümlülük vesilesiyle takibini yapacağız.
Bu illegal bahis konusuna çalıştıkça şunu da gördük; illegal bahiste fonların bir şekilde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle trafiğini gördük, gidiyor geliyor paralar. Dolayısıyla biz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mali istihbarat birimi yetkilileriyle bu hafta başında MASAK’ta
bir Çalıştay gerçekleştirdik, iki günlük. Onlarla daha yakın bir iş birliği sürecine gireceğiz.
Şimdi bu noktada sizlerden beklentim, önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’yle giden gelen fonlarda bir şüphe duyduğunuz anda bunu askıya almak üzere
derhal bize göndermenizdir. En azından önümüzdeki dönemde bu konuya daha bir yoğunluk
vermenizi istiyorum sizlerden.
Bankamızın değerli yöneticileri, değerli temsilcileri, genel olarak biliyorsunuz, mali
istihbarat birimleri verileri toplar, analiz eder ve burada bir terörün finansmanı, suç gelirine
ilişkin emareler bulduğunda bunu adli birimlere, kolluk birimlerine aktarır. Tabi biz bu noktada
bu verileri analiz ederken big data analizi, veri madenciliği, öğrenen makine gibi kavramları
ön plana çıkartıyoruz. Ve bu süreçte teknolojinin imkânlarını maksimum kullanarak
aklayıcıların birkaç adım önüne geçmek gayreti içerisindeyiz. Hatta bu çalışmalar aklama ve
terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelenin ötesinde gerek suç ve terör örgütlerinin yapı ve
eylemlerinin deşifre edilmesinde gerekse bu suçlara ilişkin adli süreçlerde kolluk ve adli
birimlerimizin sağlıklı ve bilimsel delil toplama süreçlerine de destek vermekteyiz. Bu bakış
açısıyla birlikte, başkanlığımızın elde ettiği finansal verilerin güncel olması ve içeriklerinin
doğru olması bizim için çok önemli. Geçen yıldan beri başlattığımız süreç, verilerin alımı
konusunda başlattığımız süreç sonucunda verileri artık güncel olarak alabiliyoruz, bu
meyvesini verdi. Fakat içeriği konusunda, kalitesi konusunda hâlâ kat edeceğimiz biraz
mesafe var. Özellikle yurtdışına giden gelen para transferlerinde siz bankacılarımızın
yöneticilerinden, IT departmanlarına destek vererek bu alandaki eksikliklerimizi de bir an
önce tamamlamak gayreti içindeyiz.
Başkanımız bahsetti, FATF’in dördüncü tur değerlendirmesi var önümüzdeki süreçte.
2018 yılında ekim ayında bu süreç başlayacak, 2019 yılında yerinde ziyaret yapacaklar, 2019
yılının genel kurulunda da bizim Türkiye'nin raporu görüşülecek. Bu değerlendirmenin temel
bir bileşeni, ulusal risk değerlendirmesi çalışması. Bu çalışma MASAK koordinasyonunda
başladı geçtiğimiz yıldan itibaren. Biz de sizlerle birlikte birçok toplantı yaptık bu konuda.
Önümüzdeki süreçte de ülkemizin ulusal risk değerlendirme raporu yayınlanmış olacak, sizin
desteğiniz ve katkılarınız çok önemli. O açıdan teşekkür ediyoruz, yakın çalışma iş birliği
içerisindeyiz bu konuda sizlerle.
Değerli katılımcılar, konuşmamın başında dile getirdiğim bankalar ile yakın iş birliğinin
en önemli bileşeni, biliyorsunuz uyum birimleri. Uyum birimleri yetkililerle yaptığımız
görüşmelerde, bizim onlardan istediklerimizi kendilerine ilettiğimizde bize genelde şunu
söylerler; derler ki bu istekleri bir de bankaların üst yönetimine söyleyin, onlara da dile getirin.
Ben burada hazır sizleri bulmuşken, onların taleplerini, isteklerini buradan dile getirmek
istiyorum. Onların hem birimlerindeki eksik personel ihtiyacının karşılanması, teknik
altyapılarının giderilmesi önemli gerçekten, bu suçlarla mücadelede.
Çok değerli katılımcılar, sözlerime son verirken aklama ve terörizmin finansmanına
karşı yürüttüğümüz mücadeleye katkılarından dolaylı Türkiye Bankalar Birliğine,
bankacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza hakikaten çok teşekkür ediyorum,
bu konuya verdiği öneme binaen, yoğun iş temposunun arasında vakit ayırıp Çalıştayımıza
katılığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara, bu Çalıştayın
düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum.
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Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal:
Çok değerli katılımcılar, ben de sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada Türkiye Bankalar Birliği ve MASAK tarafından tertiplenen bir çalıştayı
başlatıyoruz, inşallah iki gün sürecek. Ben bu çalıştayda yapılacak sunumların, ortaya
konulacak görüşlerin, Türkiye'nin suç ekonomisiyle mücadelesine, terörün finansmanıyla
mücadelesine önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum.
Öncelikle şunu ifade etmek lazım; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanımıza teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bankalar Birliği Başkanımıza teşekkür
ediyorum, Bankalar Birliği yönetimimize teşekkür ediyorum. Hassaten Bankalar Birliği Genel
Sekreterimize teşekkür ediyorum ve tüm banka Yönetim Kurulu Başkanlarına, Üyelerine,
Genel Müdürlerine teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye olarak kara para aklanmanın
önlenmesine ilişkin yürütmüş olduğumuz mücadelede, terörün finansmanının önlenmesine
ilişkin yürüttüğümüz mücadelede son derece olumlu bir iş birliğini hep beraber yürütüyoruz.
Burada ne zaman bir mesele olsa, dolaylı bir yoldan değil doğrudan meseleleri birbirimizle
paylaşıyoruz, meseleleri anında da çözüyoruz. Biz sorunla karşılaştığımız zaman, sorunu
birlikte tespit edip çözümleri de birlikte üretiyoruz. Bir ülkenin kara para aklamayla
mücadelesinde bana göre en önemli unsurlardan bir tanesi paydaşlar arasındaki bu iletişim,
olumlu iş birliği. Ben gerçekten tekrar bütün sektöre bu anlamda göstermiş oldukları ilgi,
alaka ve iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum.
Türk bankaları kara para aklamayla ilgili yürütülen uluslararası mücadele, terörün
finansmanıyla ilgili yürütülen uluslararası mücadeleye tam uyumludur. Bizim bankalarımız bu
anlamda uluslararası örgütler tarafından ortaya konulan kurallar, yaklaşımlar konusunda son
derece hassastır ve uygulamalarında da bunu titizlikle gözetirler. O açıdan gerçekten bu son
derece memnuniyet verici. Tabi ki kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili mücadele, aynı
zamanda ülke güvenliğiyle ilgili, ekonomik güvenliğiyle ilgili de bir konu. Bu konuda da
hassasiyetlerinizi bilmekten ve bunu görmekten dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Yine son zamanlarda yaygınlaşan illegal bahis ve kumar konusunda yürütmüş
olduğumuz mücadeleye vermiş olduğunuz katkıdan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum.
Hakikaten gençlerimizi zehirleyen, tamamen suç örgütlerinin, illegal örgütlerin organize ettiği,
yönlendirdiği, kaynaklarımızın yurtdışına bir şekilde bu sistem kullanılarak aktarıldığı bir
mesele üzerinde ilk andan itibaren gerek Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumumuz
gerek Bankalar Birliğimiz ve bankalarımız tam bir iş birliği içerisinde girdiler. Ne zaman bir
mesele olsa, bu konuda düzenleme ihtiyacı varsa, sağ olsunlar, ne zaman düzenleme yapın
desek düzenlemeler de yapıldı. En son yine iş birliği halinde bütün bankalarımız için ileriye
dönük bir eylem planı geliştirme kararı almıştık, o konuda da bankalarımızdan son derece
olumlu geri dönüşler aldık. Her bankamız kendisi illegal bahisle ilgili yürüttüğü mücadeleyi,
geliştirdiği yöntemleri bizlerle paylaştı, ileriye dönük olmak üzere de hangi tedbirleri alacağını
ifade etti. Sanıyorum bu çalıştay sırasında da özellikle iyi uygulama örneği olarak ortaya
çıkan uygulamaları da burada paylaşacağız ve böylelikle tüm bankalarımız inşallah bu
uygulamaları yaygınlaştıracak. Ve böylelikle gerçekten yasadışı olan bu illegal bahisle de
etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Hem bankalarımızın yapacağı çalışmalar hem de
bakanlık olarak, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla beraber
yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu konuda da etkin sonuçlar alacağımıza da
inanıyorum. Gerek bu illegal bahis konusunda bu işi organize edenler üzerine adli
birimlerimizin daha etkin, daha hızlı bir şekilde müdahalesi olsun gerekse önleyici tedbir
bakımından bankalar olarak sizlerin aldığı tedbirler olsun, inşallah en kısa zamanda illegal
bahisle ilgili çok daha aktif bir çalışma sistematiği geliştireceğiz.
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Çalıştay sırasında konulara baktığım zaman şüpheli işlem bildirimleri, uyum
düzeylerinin takibi konuları, yine terörün finansmanının önlenmesine ilişkin konular var.
Bunlar son derece önemli konular. Biraz önce sayın başkanımız çok önemli konuları ifade
ettiler. Burada kantarın topuzunun kaçmaması lazım. Burada gerçekten banka olarak şüpheli
işlem bildiriminde bulunalım ama ondan sonra MASAK baksın yaklaşımını ben de doğru
bulmuyorum. Burada özellikle uyum görevlilerimize büyük görevler düşüyor. Yani en küçük
bir şüphe duyulmayacak ölçüdeki işlemlere bile şüpheli işlem bildiriminde bulunulması doğru
değil. Bir ülkede şüpheli işlem bildirimi sayısı önemlidir ama tek başına bir ölçü değildir.
Burada daha çok bankalarımızın genel anlamda önleyici tedbirleri geliştirmeleri, kanaatimce
daha önemlidir. O açıdan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumumuzun, yine Bankalar
Birliğimizin regülasyon olarak yaptığı önleyici düzenlemeler, şüpheli işlem bildirimlerinden
kanaatimce daha önemlidir, bu konuda da gerçekten olumlu adımlar atılıyor. MASAK olarak
da bizim sektöre daha fazla bilgi vermemiz lazım, daha fazla bilgilendirmemiz lazım, uyum
görevlileriyle daha sık bir araya gelmemiz lazım. Arkadaşların ihtiyaç duyduğu zamanlarda
anlık bilgileri kendilerine tedarik etmemiz gerekir. Bu konularda da inanıyorum ki mesafeler
kaydedeceğiz.
Bankacılık sistemi önemli. Yani, vatandaşlarımız, işletmelerimiz bankalarla ilgili
işlemlerini yaparken kolaylıkla yapabilmelidirler, hızlı yapabilmelidirler ve yaparlarken de
herhangi bir şekilde kendilerine açıklanamayan durumlarla karşılaşmamaları asıldır. O
açıdan tabi ki suç ekonomisiyle mücadele bakımından bankalar üzerine düşen
yükümlülüklerini yerine getirecek ama diğer taraftan da müşterinin haklarını da işlem yapma
hakkını da aynı ölçüde gözetmek bizim sorumluluğumuz. İnşallah bu çalıştay neticesinde de
buradan da önemli sonuçlar çıkacağına ve kara para aklamayla Türkiye'nin yürütmüş olduğu
mücadelede daha ilerilere gideceğimize inanıyorum. Biraz önce MASAK başkanımız ifade
etti. Bir Türkiye değerlendirmesi süreci var. Bankacılık sisteminin bu anlamda bu
değerlendirme sürecine yapacağı katkılar da bizler açısından son derece önemli.
Bankacılık sistemine genel olarak baktığımızda; bankacılık sistemimizin temel
rasyolarının güçlü olması bizi memnun etmiyor, ekonomide bugün kısa vadede bazı
sıkıntılarla karşılaşıyor gibi gözüksek de ekonomimizin en sağlam olduğu temellerden bir
tanesi de banka rasyoları. Bankacılık sistemimizin gerek finans rasyolarının güçlü olması
gerek nakit akışlarının güçlü olması, kaynak erişiminde bu koşullarda, global koşullarda
kaynak erişiminde bir zorluk yaşamaması bizim açımızdan ekonomiye önemli bir katkı
veriyor. Bankacılık sistemi, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası dönemde de ortaya
çıkan riskleri yönetmemiz noktasında önemli inisiyatifler aldı, önemli girişimlere öncülük etti
ve gerçekten hep beraber ülke olarak 15 Temmuz’un ekonomide getirdiği tahribatları çok
hızlı bir şekilde aşmasını da bilebildik. Burada ben tekrar bankacılık sektörüne, özellikle 2017
yılı başından itibaren hükümet olarak aldığımız kararlara aynı şekilde olumlu yaklaşmaları ve
ekonominin içinde o gün o koşullarda bulunan sıkıntılardan hızlı bir şekilde çıkmamıza
destek verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Burada herkes bankacıların gözüne bakıyor,
bankacıların konuşmalarına bakıyor. O açıdan burada bankacılık sistemimizin güçlü olması
bize ciddi destekler veriyor.
Tabi hakkını teslim etmek lazım, maliye politikası alanında da ülke olarak güçlü
rasyolara sahibiz. Bugün Türkiye ekonomisinin en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi, tabi ki
mali disiplin, kamu maliyesinde sürdürülebilirlik. Hatırlayın 2009 global krizi sonrası dönemde
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede bütçe açıkları hızlı bir şekilde arttı. Aynı
dönemde kamu borcunun millî gelire oranı da gelişmekte olan, gelişmiş ülkelerin birçoğunda
arttı. Buna istisna oluşturan birkaç ülkeden bir tanesi Türkiye oldu. 2009 global krizinden
sonra Türkiye’de genel devlet açığı artmak yerine azaldı. Hatırlayın bizim 2009’da genel
devlet bütçe açığı yüzde 5,5 seviyesindeydi, 2010 yılında biz bunu yüzde 3,5 seviyesine
indirdik, 2011 yılında ne oldu yüzde 1’e geldik. Dolayısıyla bu son derece önemli. Yine global
krize girerken kamu borcunun millî gelire oranı yüzde 36-37’lerdeyken, hızlı bir şekilde biz
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bunu yüzde 30’un altına getirmeyi başardık. Aynı dönemde gelişmiş ülkelerde bütçe açıkları
yüzde 2-3’lerden yüzde 4-5’lere çıktı. Kamu borcunun millî gelire oranı bakımından daha
dramatik bir yükselişi gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde gördük. OECD ülkeleri
içinde, AB ülkeleri içinde kamu borcunun millî gelire oranı hızlı bir şekilde yükseldi, yüzde
110’lara kadar çıktı. Son yıllarda biraz aşağı yönlü bir trend var. Ama Türkiye global kriz
sonrası dönemde bütçe açıklarını hızlı bir şekilde aşağı çeken, bunu sürdürülebilir bir şekilde
devam ettiren çok az ülkelerden bir tanesidir. Bu nedenle de bugün Türkiye ekonomisinin
güçlü yönlerinin başında da kamu maliyesi alanında sağladığımız bu başarı yatıyor. Bunu
aynı şekilde devam ettireceğiz. 16 yıldır AK Parti hükümeti iktidarda. Mali disiplinin Türkiye
ekonomisine ne kadar faydalı bir şey olduğunu biz yaşayarak öğrendik, tecrübe ederek
öğrendik. Ve geriye dönüp baktığımızda da değerli arkadaşlar, herhangi bir zaman diliminde
kamu maliyesinde farklı nedenlerle bir genişleme eğilimi olsa, gerekli tedbirleri almaktan da
hiçbir zaman için kaçınmadık. 2009 global krizi sonrasında hatırlayın, Türkiye o dönemde
millî gelirin yaklaşık yüzde 1,5’i kadar bir tedbir almaktan çekinmedi. O dönemde herkesin
kamu harcamalarını artırın, bütçe açıklarını artırın dendiği bir dönemde AK Parti hükümeti
olarak biz gereken adımları attık. 2003’ten sonra 2009 yılına kadar olan süreçte de çok ciddi
anlamda bir program uyguladık. Ülkenin istikrarı için, ekonominin istikrarı için kamu
maliyesinin hem temel altyapısını tamamen değiştirdik, kamu maliyesi alanında reformlar
yaptık hem de bütçe dengelerini, sadece manşet bütçe dengesinden bahsetmiyorum, yapısal
bütçe dengesini de iyileştirdik.
Son 1-2 yıldır kamu maliyesinde bir genişleme var. Hatırlarsanız 2015 yılında genel
devlet bütçe açığı sıfır, dengedeydi. 2016, 2017 ve şimdi 2018 yılında genel devlet bütçe
dengesi bu anlamda yukarı yönlü bir trend içerisinde. Borcun millî gelire olan seviyesi de
yüzde 28’ler civarında. Son birkaç yıldır tabi karşılaştığımız bir sürü meydan okumalar gerek
dış dünyadan gelen gerek içeride yaşananların oluşturduğu meydan okumalar var. Ve
bunlara karşı kamu maliyesini kullandık, bir mali alanımız vardı, bu mali alanımızı
kullanmamız halinde ekonomide bir dengelenme ve tekrar büyüme yönlü bir trendi
oluşturmamız mümkündü. Biz bunu yaptık. 2017 yılının başında Türkiye ekonomisi için
beklenen büyüme oranı yüzde 2-3’tü. Bütçe açığı tahmini ise yüzde 3’ler civarındaydı. Ama
biz ne yaptık, 2017 yılının başında hep beraber konuşarak, ekonominin yukarı yönlü trendini
sağlamak amacıyla kamu maliyesini kullandık, vergi indirimleri yaptık. Ama geçici yaptık,
kalıcı vergi indirimlerine gitmedik. Ekonomide yatırımı, üretimi, istihdamı teşvik etmek için
destekler getirdik. Ama yatırım tarafı, arz tarafına destekler getirdik. Her ne kadar kamu
maliyesi bu tedbirler neticesinde harcamalarda bir miktar artış, gelirlerde bir miktar kaybı göz
önüne alsa da yılın sonunda ne oldu arkadaşlar, büyümede yüzde 7’lerin üzerine çıktık,
bütçe açığı ne oldu, yüzde 1,5. Nominal olarak bütçe açığını kaçta kapattık, 47 milyarda
kapattık. Bütçe açığı hedefi kaçtı, 47 milyar liraydı. Yani burada ekonomi bir sanatsa, bütçe
de bir sanat, kamu maliyesi de bir sanat. Yani statik her zaman her koşulda geçerli olan kural
veya trendler yok. Ekonominin koşulları, konjonktürel koşulları neyi gerektiriyorsa onu
alabileceksiniz ama onun içerisinde esnekliğimiz olacak. Biz yeri geldiğinde kamu
harcamalarında bir miktar aşağı gelerek, yeri geldiğinde kamu gelirlerinde bir miktar yukarıya
gelerek, bu dengeleme sürecini bugüne kadar başardık. Biz aynı çabaya, aynı iradeye
bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Mali disiplin, Türkiye ekonomisinin en
önemli çıpası olmaya devam edecek. Bu sene içerisinde oluşan kamu harcamaları
artışlarının telafisine dönük her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz. Hepiniz göreceksiniz,
2018’in sonunda yine bütçe dengesinde hedeflediğimiz seviyeler içerisinde kalacağız. Bunu
sağlamak için kısa vadede aldığımız tedbirler var, orta ve uzun vadede bunun kalıcılığını
devam ettirecek aldığımız ve alacağımız tedbirler var. Burada en önemli şey irade. Yani bir
meselede eğer iradeniz varsa, onun gereğini de yerine getirirsiniz. İnşallah ekonomiyle ilgili
birimlerimiz bu konuda çalışmalarını yapıyorlar, kamu harcamalarında bir miktar bir
genişleme var ama bunu telafi edecek tedbirler, kararlar ve ileriye dönük çabaları da ortaya
koyacağız. Hiçbir şekilde de kamu maliyesinde bir bozulmaya neden olacak, kalıcı bir
bozulmaya neden olacak bir çaba içerisinde olmayacağımız gibi, istikrarı devam ettireceğiz.
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Bizim biliyorsunuz 2018-2020 orta vadeli programında öngördüğümüz bir genel devlet bütçe
politikası var. Biz bu orta vadeli programda ortaya koyduğumuz bu politikaya bağlıyız, hatta
bunun daha da iyileştirilmesi ve burada bütçede yeni bir dengelenme sürecinin ortaya
konulması konusunda da gerekli adımları atacağız. Burada herhangi bir şekilde farklı bir
düşüncemiz olması mümkün değil.
Diğer taraftan maliye politikasıyla para politikası uyumu, enflasyonla mücadele için
son derece önemli. Biz maliye politikasında hedeflerimizi oluştururken, bir taraftan ekonomi
politikalarının genel çerçevesiyle uyumu gözetiyoruz, maliye politikası, ekonomi politikalarının
genel hedeflerine uyumlu olmalı, diğer taraftan cari açığı artırmayacak, hatta kontrol altında
tutacak bir çerçeve içinde olmalı, diğer taraftan da Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele
politikasına destek vermelidir. Burada iki tane eksenimiz var. Bir tanesi enflasyonla
mücadelede para politikasına, mali disipline devam ederek destek olacağız. Çünkü
enflasyonu oluşturan faktörlerden bir tanesi de tabi ki mali disiplinin veya mali genişlemenin
seviyesi. Bu anlamda gerek bu sene sonu itibariyle gerek önümüzdeki yıllarda Merkez
Bankamızın enflasyonla mücadele politikasına uygun bir kamu maliyesi çerçevesini kararlı
bir şekilde uygulayacağız. Yani maliye politikalarında bir dengelenme, bütçeyle ilgili ortaya
koyduğumuz hedeflerde de bir konsolidasyona harfiyen uyacağız. Mali disiplini önümüzdeki
süreçte devam ettirmek suretiyle para politikası hedefleriyle uyumlu bir çerçeveyi devam
ettireceğiz.
Para politikasına destek vereceğimiz ikinci çerçeve, mal ve hizmet vergileriyle ilgili
çerçevedir. Biliyorsunuz, vergiler üzerinde yapacağınız ayarlamalar da ne yapıyor,
enflasyonist dinamikleri etkileyebiliyor veya doğrudan doğruya enflasyona etki yapabiliyor.
Burada da son iki yıldır buna çok özen gösteriyoruz. Özellikle enflasyon üzerinde etkili
olabilecek vergi ayarlamalarını ve fiyat ayarlamalarını yapmaktan ısrarla kaçınıyoruz. Bundan
sonra da aynı politikaya devam edeceğiz. Maliye politikası içinde vergi ayarlamaları ve fiyat
ayarlamaları, hiçbir şekilde Merkez Bankasının öngörüleri ve ortaya çıkarttığı politika
çerçevesi dışarısına çıkmayacak. Bunu belli bazı temel malların üzerindeki vergilerde
uygulamaya devam edeceğiz.
Şunu da açıkça ifade edeyim, ekonomi politikalarının koordinasyonunda hiçbir sorun
yok, hep beraber gerek para politikasını uygulayan arkadaşlarımız gerek kamu ekonomisini
uygulayan arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın liderliğinde
bütün bu politikaları tam bir senkronizasyon ve uyum içerisinde bugüne kadar getirdik,
bundan sonra da getireceğiz. Hiç masadan kalkmadık, hep aynı masanın etrafında çözümleri
birlikte geliştiriyoruz.
Diğer taraftan yine kamu maliyesi alanında vergi düzenlemelerini yaparken, mali
imkânlar nispetinde Merkez Bankasının para politikasına destek olmaya gayret edeceğiz,
özen göstereceğiz. Yani vergi ayarlamaları maliye politikasının imkanları dahilinde ne kadar
imkânımız varsa, bunu da enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında kullanacağız. Çünkü
enflasyon hiçbir şekilde bizim şu anki seviyelerini kabul etmemiz mümkün değil, enflasyonun
aşağı çekilmesi, ekonomi politikalarımızın en temel amaçlarından bir tanesini oluşturuyor.
Burada para politikasının duruşu, maliye politikasının duruşu, gelirler politikasında
oluşturduğumuz çerçeve son derece önemli. Bunlar bir bütünlük içinde enflasyonun aşağı
çekilmesine katkı verecek. Ama vergi düzenlemeleriyle maliye alanımızın imkanlarını tabi
gözeterek bu çalışmaları birlikte yürüteceğiz.
Önümüzdeki dönemde kamu harcamalarının kompozisyonunun oluşturulmasında da
özellikle ekonomide verimliliği artıracak, uzun dönem insan sermayesi ve beşerî
sermayesinin kalitesini artıracak, ekonomimizin arz tarafında büyümeyi özellikle verimlilik
temelinde yukarıya çekecek harcamaların toplam harcamaları içindeki payını artıracağız.
Bizim ekonomimiz esas gücünü büyümeden alıyor. Ama büyümenin özellikle üretim kaynaklı
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olması, özellikle verimlilik kaynaklı olması, işgücü verimliliğinin, sermaye verimliliğinin
artışına bağlı olması son derece önemli. Maliye politikası, özellikle önümüzdeki dönemde bu
anlamda büyümeyi kamu harcamaları tarafında, tahsisat noktasındaki duyarlılıklarıyla ortaya
koyacak.
Mali şeffaflığa her zaman önem verdik. 2002 yılından sonra kamu maliyesi alanında
yaptığımız reformların en başlıcalarından bir tanesi, mali şeffaflığın artırılmasıdır. Bunu daha
da artıracağız, her alanda. Gerek kamu harcamalarının gerek kamu gelirlerinin şeffaflığının
artırılması gerek kamu özel iş birliği harcamalarının ve projelerine ilişkin şeffaflığın
artırılması, bütün bu alanlarda uluslararası standartlarla tam uyumlu bir çerçeveyi
oluşturacağız. Bu konuda da özellikle kamu özel iş birliği projeleri konusunda uluslararası
kuruluşlarla da birlikte istişare ederek çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunların sonuçlarını
da devam ettireceğiz.
Dediğim gibi mali konsolidasyon konusu önemli. Özellikle program tanımlı dengelerde
pozitif seviyelere hızlı bir şekilde çıkılması en önemli önceliklerimizden bir tanesi olacak. Ve
böylelikle kamu maliyesi alanında bugünkü konjonktürün gerektirdiği genişlemeyi, alacağımız
tedbirlerle sürdürülebilir dengeli seviyelere de getirmiş olacağız. Burada tabi harcamalara
ilişkin alacağımız kararlar dışında kamu gelirlerine ilişkin alacağımız kararlar da son derece
önemli. Özellikle vergi sisteminde vergi adaletinin sağlanmasına son derece önem veriyoruz.
Mali imkanlar çerçevesinde vergi oranlarının düşürülmesini hâlâ önemli bir hedef olarak
belirliyoruz. Özellikle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki vergilerin aşağı
çekilmesi, özellikle verimlilik temelinde yapılacak yatırımların vergisel teşviklerle
desteklenmesi son derece önemli. Ama diğer taraftan vergi sisteminde yer alan tüm
istisnaların gözden geçirilmesi, birçok vergide oran yapısının gözden geçirilmesi sağlanmak
suretiyle, burada vergi hasılasında verimlilik sağlayacak düzenlemeleri de hassasiyetle
çalışıyoruz. Bu konuda da gerekli adımları atacağız.
Tabi vergi gelirlerinde düzenlemeler dışında diğer önemli bir alan da tabi ki kayıt dışı
ekonomiyle çok daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi. Son iki yılda aslında bu alanda
önemli düzenlemeler yaptık. Bir taraftan vergiye gönüllü uyumu teşvik eden düzenlemeler
ortaya koyduk, diğer taraftan da kayıt dışıyla mücadele konusunda idarenin elini
güçlendirecek düzenlemeler yaptık. Özellikle risk analiz merkezi son derece önemli bir
düzenleme. Yani burada gelir idaresinin idari kapasitesinin güçlendirilmesi noktasında
atacağımız bu adımlar sayesinde, kayıt dışı ekonominin aşağı çekilmesi suretiyle de vergi
hasılasında verimliliği sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda geleceğe dönük bir vaatte
bulunmuyorum, şu anda çalışmalar yürüyor. Çok ciddi anlamda veri altlığının geliştirilmesi
çalışmaları bir noktaya geldi. Ben tekrar burada bütün finansal kuruluşlarımıza teşekkür
ediyorum. Ciddi anlamda ekonominin izlenmesi noktasında bir veri tabanına sahip olacağız.
Ama daha önemlisi, bunu analiz edecek ve bunu mükellefe ceza yaklaşımıyla değil, uyuma
yönlendirme noktasında kullanacağız. Yani bu kullandığımız verileri, bulduğumuz verileri
denetime göndermekten ziyade, daha çok mükellefe bunu bildirerek, onun uyumunu
artırmaya çalışacağız.
Diğer bir alan, yapısal reformlar. Kamu maliyesi alanında AK Parti hükümetleri
döneminde arka arkaya çok düzenlemeler yaptık, reformlar yaptık. Ama özellikle vergi
reformu alanında KDV’yle ilgili bir kısım düzenleme yaptık ama gelir vergisi reformu şu anda
ajandamızın birinci sırasında yer alan bir düzenleme. Burada da geniş katılımlı istişarelerle
en hızlı şekilde gelir vergisi reformunu inşallah meclise getirmiş olacağız. Yine Vergi Usul
Kanunu çalışmamız bir noktaya geldi, vergi konseyi çalışmalarını aslında planladığımız
şekilde nisan ayı içerisinde bitirecekti, aslında bitirdiler de ama şu süreçte belki bir süre o
çalışma duracak ama seçimden hemen sonra Vergi Usul Kanunu düzenlemesini de getirmiş
olacağız.
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Harcama reformu çok önemli, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kaynak
kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması konusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanununda hazırlıklarını tamamladığımız çalışmalar var. Yine kamu ihale
kanununun özellikle rekabetçilik ve ihalelerde etkinliğin sağlanması noktasında
düzenlemeleri var. Bir de kamu özel iş birliği düzenlemeleriyle ilgili bir çalışmamız olacak,
orada da kamu özel iş birliği projelerinin Türkiye ekonomisine çok daha olumlu yararlar
sağlayacak bir genel çerçeve, kurumsal çerçeve, süreçlerin standartlaştırılması ve kamu özel
iş birliği projelerine ilişkin raporlama standartlarının artırılması noktasında içeriklerimiz
olacak. İstanbul finans merkezi çalışması devam ediyor. Bu da özellikle sermaye
piyasalarının etkinleştirilmesi noktasında bize son derece önemli katkılar sağlayacak.
Yeni dönemde eğitim ve insan sermayesinin niteliklerinin artırılması, hükümetimizin
en önemli önceliklerinin başında gelecek. Çünkü orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin
her ekonomide olduğu gibi büyüme oranını belirleyecek en önemli faktör insan kaynağı.
Burada eğitimde erişimin artırılması, eğitimin kalitesinin geliştirilmesi ve eğitimde yeni
yöntemlerin oluşturulması gibi birçok alanda reform yapılacak. Yine insan sermayesinin
kalitesinin geliştirilmesi, özellikle iş gücünün mesleki yeterliliklerinin artırılması ve
geliştirilmesi, en önemli önceliklerimizden olacak. Mal piyasaları son derece önemli, işgücü
piyasaları, sermaye piyasaları, mikro sektörel reformlara devam edeceğiz. Özellikle
enflasyonist süreçleri de tetikleyen, rekabetçi olmayan yapıların ortadan kaldırılması son
derece önemli. Piyasaya giriş kuralları, piyasadan çıkış kuralları, özellikle piyasadaki mal
hareketlerine ilişkin düzenlemelerin yeni baştan dizayn edileceği yeni bir döneme giriyoruz.
Bunlar son derece önemli.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize yepyeni fırsatlar sunuyor. Özellikle kamu
harcamalarının rasyonelleştirilmesi, devletin küçülmesi bakımından son derece önemli yeni
bir aşamadayız. Dün biliyorsunuz yetki kanunu da çıkarıldı. İnşallah cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemi dönüşümü sonrasında devletin küçüldüğü, daha çok yönlendirici olduğu,
piyasada bütün taraflar açısından hukuk sisteminin tam olarak işlerlik arz ettiği bir yeni
çerçeve oluşturulacak. Özellikle yatırımcıların korunması gerek bizim yerli yatırımcılar olsun
gerek uluslararası yatırımcılar olsun, yatırımların ve yatırımcıların her bakımdan hukuk
karşısında güvencelerinin artırılmasına dönük çerçeve bir kanun çalışması yapılacak. Bu da
son derece önemli. Ben bunun Türkiye'ye gelecek sermaye akımlarına da önemli bir katkı
sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda da biliyorsunuz bu sene içinde de iş ortamının
iyileştirilmesi konusunda iki tane önemli düzenleme yaptık, bunları da yapmaya devam
edeceğiz.
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi dahil olmak üzere
ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Bu anlamda dış politikada da atacağımız
adımlar, Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadede büyüme dinamiklerini yukarıya çekecek.
Özelleştirme uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu sene gerçekten yapmış
olduğumuz uygulamalarla Türkiye şeker fabrikalarına ilişkin önemli bir süreci hemen hemen
tamamlamış durumdayız. Burada gerçekten bu uygulamayı yaparken her zaman
söylüyorum, bütün tarafların hassasiyetlerini dikkate alarak bir özelleştirme modeli ortaya
koyduk. Gerek üreticilerimizin korunması, geleceğe dönük üreticilerimizin haklarının
korunması noktasında şartname ve sözleşmelerde gerekli düzenlemeleri yaptık gerek
çalışanların, şeker fabrikalarında çalışan kardeşlerimizin ileriye dönük haklarının korunması
noktasında önemli çalışmalar ve düzenlemeler yaptık. Gerek şeker piyasasında arz ve talep
dengesinin sağlanması noktasında gerekli adımları yaptık. Özellikle şeker pancarı üretimini
artırmak üzere NBŞ kotalarını aşağı çekecek düzenlemeleri yaptık. Üretimin devamını
sağlayacak şekilde üretimle ilgili kaygıları ortadan kaldıracak düzenlemeler yaptık. Ve bütün
bu düzenlemeleri yaptıktan sonra uygulamaya başladığımız için de bugün görüyorum ki
gerek hukuk nezdinde gerekse toplum nezdinde gerçekten genel kabul gören bir uygulama
olarak devam ediyor. Dolayısıyla özelleştirme portföyünde olan varlıkların özelleştirme
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uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Özelleştirme programına yeni varlıkların
alınması konusunda da yürütmüş olduğumuz çalışmalar var. Özellikle özelleştirme gelirlerinin
de bu anlamda önümüzdeki dönemde kamu maliyesine destek veren bir unsur olmasını
sağlayacağız. Ama biz her zaman söylüyoruz, özelleştirme uygulaması bir gelir uygulaması
değildir, aslında serbest piyasa ekonomisine geçen devletin serbest piyasada aktif bir oyuncu
olmaktan ziyade, tarafsız, piyasayı yönlendiren, piyasanın önünü açan bir fonksiyonuna
işaret ediyor.
Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde inşallah seçim sonrası dönemde bütün bu
atacağımız adımlarla Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler son derece olumlu yönde
gelişecektir diye düşünüyorum. 2018 Haziran’ında gerçekleşecek bu erken seçimin, Türkiye
ekonomisinin önündeki süreçte fırsatlarını artıracağı, karşı karşıya kaldığı risklere karşı da
çok daha korunaklı yeni bir döneme girmesine imkân vereceğini görüyoruz. O açıdan tekrar
seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah Türkiye ekonomisinin
önü açık, çok güçlü parametrelerimiz var, çok güçlü rasyolarımız var. Her şeyden önce çok
genç, dinamik bir nüfusumuz var. Dünyanın hızla yaşlandığı bir dönemde bu bölge içerisinde
genç nüfusu ve yetişmiş insan kaynağı itibariyle Türkiye büyük bir avantaja sahip. Ben yine
bankacılarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel sektör eğer bugün bu kadar dinamikse,
dünyanın her bir tarafında pazar kolluyorsa, bu kadar dünyadaki değişimlere, pazarlardaki
değişimlere ihracatçılarımız, firmalarımız uyum sağlıyorsa sizler sayesinde, sizlerle beraber
yapıyorlar bunları. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün sahip olduğu özel girişim veya özel sektörü
gerçekten uluslararası alanda takdir gören bir yapıya sahip. Türkiye sahip olduğu lokasyonun
avantajlarını da kullanacak. Bugün küresel dengeler batıdan doğuya doğru kayarken, orta
noktada Türkiye var. O açıdan bunun bütün avantajlarını kullanacağız. Dış politikada
izlediğimiz aktif bir dış politika var, dış politikada AK Parti hükümetlerinin, Sayın
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Türkiye’nin dış pazarlarının sayısını artırıyor,
Türkiye'nin esnekliğini artırıyor ve Türkiye'nin gücünü de artırıyor. Savunma güvenlik
alanında yaptığımız projeler, attığımız adımlar, Türkiye'yi bölgede güçlü hale getiriyor.
Özellikle ulaşım noktasında, altyapılar noktasında son 16 yıldır yaptığımız bütün bu
yatırımlar, Türkiye'yi bu bölgede yatırım yapmak isteyenler için cazibe merkezi haline
getiriyor. O açıdan değerli arkadaşlar, inşallah 2023’e giden süreçte Türkiye ekonomisi bütün
bu var olan aktifleriyle diyelim, kazanımlarıyla yoluna devam edecek. Reel sektörümüz
inşallah güçlenecek, bankalarımız zaten bu sürecin içerisinde aktif bir şekilde destek veriyor,
kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomisi bu başarı yoluna devam edecek.
Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum.
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Kamu Kesimi Büyüklüğü, Dış Şoklar ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi:Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine
Ekonometrik Bir Çalışma*
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Öz
Bu çalışma, seçilmiş 7 OECD ülkesi (Belçika, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Fransa, Kanada ve
Japonya) özelinde kamu kesimi büyüklüğü, dış şoklar ve ekonomik büyüme ilişkisini, 19802015 dönemi
için yıllık veri seti kullanmak suretiyle ampirik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bootstrap panel
Granger nedensellik analizinden istifade edilerek elde edilen bulgular, Finlandiya, Danimarka ve
Japonya’da kamu kesimi büyüklüğü ve dış şoklardan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğunu; diğer ülkelerde ise böyle bir ilişkinin olmadığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Kesimi Büyüklüğü, Dış Şoklar, Ekonomik Büyüme, Maliye Politikası, Bootstrap
Panel Granger Nedensellik Analizi, OECD Ülkeleri.
JEL Sınıflandırması: F43, E60, H10.
Government Size, External Shocks, and Economic Growth Nexus:
An Econometric Study on Selected OECD Countries
Abstract
This study aims to analyze empirically the nexus among government size, external shocks, and
economic growth in the context of selected 7 OECD countries (Belgium, Finland, Denmark, Norway,
France, Canada, and Japan) by using annual data set for the period 19802015. The results of the study
obtained by employing Bootstrap panel Granger causality analysis reveal that there exists a one-way
causality running from government size and external shocks to economic growth for Finland, Denmark,
and Japan, but not for other countries.
Keywords: Government Size, External Shocks, Economic Growth, Fiscal Policy, Bootstrap Panel Granger
Causality Analysis, OECD Countries.
JEL Classification: F43, E60, H10.

1. Giriş
Bir ülkede gerek iktisat politikalarını sağlıklı bir biçimde dizayn edebilmek gerekse arzu
edilen ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşabilmek için, iktisadi değişkenler arasındaki karşılıklı
etkileşimin yönünün ve büyüklüğünün ortaya konulması önem arz etmektedir. Bir başka ifadeyle,
makroekonomik değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerinin ampirik bulgulara dayandırılarak
tespit edilmesi ve bu bulgular temelinde politika dizayn edilmesi, hem izlenecek politikaların
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hedefine ulaşması hem de sağlıklı bir makroekonomik yönetim açısından gereklidir. Aksi
takdirde makroekonomik değişkenlerde öngörülemeyen dalgalanmalar kaçınılmaz olacak ve
böylesi bir durumdan da nihayetinde ekonomik büyüme ile istihdamın ve dolayısıyla da
toplumsal refahın olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olabilecektir.
Bu çalışma, makroekonomik politika dizaynında ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa
olsun dikkate alınması gereken üç temel makroekonomik değişken kamu kesimi büyüklüğü, dış
şoklar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ve özellikle de kamu kesimi büyüklüğü ve dış
şokların ekonomik büyümeyi ayrı ayrı ve bütünleşik olarak etkileyip etkilemediğini; etkiliyor ise
bu etkinin yönünün ve büyüklüğünün ampirik olarak ortaya konulmasını konu edinmektedir.
Çalışmada ele alınan değişkenlerden özellikle büyümede görülen istikrarsızlık sorunu,
sıklığı ve büyüklüğü farklı olsa bile, her ülkenin bir biçimde karşı karşıya kalabileceği bir
sorundur. Şu halde ekonomik büyümeyi etkileme olasılığı bulunan iki değişken olan kamu kesimi
büyüklüğü ve dış şokların bağlantılarının ampirik olarak araştırılması büyük önem taşımaktadır.
Bu noktadan hareketle, bu çalışmada 7 OECD ülkesi özelinde bahsi geçen makroekonomik
değişkenler arasındaki muhtemel ikili ve üçlü ilişki ortaya konulmaya çalışılmakta ve bu amaçla
da Kónya’nın (2006) Bootstrap panel Granger nedensellik analizinden istifade edilmektedir.
Çalışmanın “Veri Seti ve Araştırma Yöntemi” başlıklı bölümünde de üzerinde durulacağı
gibi, panel veri analizinde kullanılabilecek farklı panel nedensellik testleri mevcuttur. Ancak bu
çalışmada Kónya’nın (2006) nedensellik tekniği tercih edilmiştir. Her şeyden önce Kónya’nın
tekniği, diğer nedensellik yöntemleri ile mukayese edildiğinde “yatay kesit bağımlılığını göz
önünde bulunduran regresyon (SUR) tahminine dayanması” gibi bir temel üstünlüğe sahiptir.
Bu tekniğin diğer panel nedensellik analiz tekniklerine göre bir başka üstünlüğü de, iki değişkenin
(örneğin, bu çalışmada ele alındığı gibi kamu kesimi büyüklüğü ile dış şokların) üçüncü bir
değişken (ekonomik büyüme) üzerindeki etkisini hem ayrı ayrı hem de bütünleşik olarak ortaya
koyabilme yetkinliğine sahip olmasıdır. Ayrıca, Kónya’nın (2006) yönteminde Wald istatistiğine
dayanan Bootstrap kritik değerleri, panele dâhil edilen bütün ülkeler için ortak bir hipotezi şart
koşmamaktadır. Son olarak bu yöntemde, serilerin durağan ya da koentegre olmasına da ihtiyaç
duyulmamaktadır. Daha yalın bir ifadeyle bu yöntem, durağan ve koentegre olmayan serilere
de rahatlıkla uygulanabilme gibi bir başka üstünlüğe sahiptir.
Bu çalışmada ekonometrik analize tâbi tutulan ülkeler Belçika, Finlandiya, Danimarka,
Norveç, Fransa, Kanada ve Japonya olmak üzere 7 OECD üyesinden oluşmaktadır. Bilindiği
üzere merkezi Paris’te bulunan ve Ocak 2018 itibariyle 35 üyesi olan OECD’nin bu üyeleri
arasında gelişmişlik düzeyleri bakımından bir standart bulunmamaktadır. Üye ülkelerden bir
kısmı ABD, Almanya, İngiltere, Japonya gibi aynı zamanda da G7 ülkesi olan dünyanın en
gelişmiş ülkelerinden müteşekkil iken, bir kısmı da Türkiye, Meksika, Şili gibi gelişen piyasa
ekonomilerinden ve hatta Polonya, Macaristan, Estonya, Slovak Cumhuriyeti gibi irili ufaklı eski
Doğu Bloku ülkelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, üye ülkeler arasında coğrafi dağılım açısında da
bir homojenlik bulunmamaktadır. Öyle ki; üye ülkeler Amerika Kıtası’ndan (ABD, Meksika,
Kanada) Asya’ya (Güney Kore ve Japonya), Avrupa’ya ve hatta Ortadoğu’ya (İsrail) kadar geniş
bir coğrafyaya yayılmaktadır1.
Bu çalışmada yukarıda belirtilen 7 ülkenin ekonometrik analize dâhil edilmesinin nedeni,
analiz kapsamı dışında tutulan diğer OECD ülkeleri için ekonometrik tahmin yapmaya uygun
harmonize bir veri setinin olmamasıdır. Yani, “kamu kesimi büyüklüğüdış şoklarekonomik
büyüme” ilişkisi üzerine başka ülkelere ilişkin müşterek olan ve kullanılan ekonometrik yöntemi
uygulamayı mümkün kılacak bir zaman periyodunda veri setinin bulunmaması, yalnızca bahsi
geçen 7 ülkenin örneklem olarak alınmasını zorunlu kılmıştır. Ancak ekonometrik analize tâbi
tuttuğumuz bu ülkelerin ortak özelliği, OECD ülkelerinin gelişmişlik sıralaması göz önünde
bulundurulduğunda ilk sıralarda yer almalarıdır. Hal böyle olmasına karşın, ele alınan bu
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ülkelerin aralarında kamu kesimi büyüklüğü, dış şoklara mukavemet, nüfus ve diğer açılardan
önemli farklılıklar olduğu, diğer bir ifadeyle homojen bir yapı sergilemedikleri de göz ardı
edilmemesi gereken bir başka husustur.
Çalışmanın amaç ve önemi aşağıdaki gibi izah edilebilir:
Kamu kesimi büyüklüğü ve dış şokların ekonomik büyüme üzerinde bir etkisinin olup olmadığının ortaya konulması,
ii) Yalnızca kamu kesimi büyüklüğü ve dış şoklardan ekonomik büyümeye doğru ikili bir
Granger nedensellik ilişkisinin olup olmadığının değil, aynı zamanda söz konusu iki makroekonomik değişkenden ekonomik büyümeye doğru bütünleşik bir nedensellik ilişkisinin
olup olmadığının ortaya konulması,
iii) Türkiye’de ve hatta uluslararası düzeyde kamu kesimi büyüklüğü, dış şoklar ve ekonomik
büyüme ilişkileri konusunda tarafımızca tespit edilebildiği kadarıyla daha önce bir ampirik
araştırmanın yapılmamış olması ve bu çalışmanın söz konusu boşluğun doldurulmasına
katkıda bulunmayı amaçlaması,
iv) Çalışmada ele alınan makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin hem
yönünü hem de büyüklüğünü tespit etmek suretiyle makroekonomik politika dizaynı
konusunda politikacılara ve diğer ilgililere fikir verilmesinin amaçlanması.
i)

Toplamda altı bölümden oluşan çalışmanın ikinci bölümünde teorik arka plan ve literatür
taramasına, üçüncü bölümünde de veri seti ve araştırma yöntemine yer verilmektedir.
Ekonometrik bulgular ile bunların yorumlanması ise dördüncü bölümde yer almaktadır.
Çalışmanın bulgularının doğruluğunun testi amacıyla yapılan sağlamlık testi de çalışmanın
beşinci bölümünde sunulmaktadır. Çalışmanın altıncı bölümünde ise sonuç yer almaktadır.
2. Teorik Arka Plan ve Literatür Taraması
2.1. Teorik Arka Plan
Genel olarak bir ülkede ulusal ekonomi, kamu kesimi ve özel kesim olmak üzere iki
kesimden müteşekkildir. Ulusal ekonomiyi oluşturan iki kesimden hangisinin ne büyüklükte
olacağı hususu, iktisat/maliye literatüründe ve politik zeminde üzerinde henüz uzlaşı
sağlanabilmiş bir konu değildir. Aksine, bu konu iktisat/maliye literatürünün ve özellikle de kamu
ekonomisinin oldukça tartışmalı konularından birini teşkil etmektedir. Öyle ki, bu tartışma yakın
geçmişe özgü bir tartışma olmayıp; kökleri oldukça eskilere, Adam Smith’e (17231790) kadar
uzanmaktadır. Gerek ekonomik gerekse politik düzlemde Neoliberal anlayışın dünya çapında
ülkeler üzerindeki hâkimiyet alanını genişlettiği 1980 sonrası süreçte, kamu ve özel kesimin
ulusal ekonomi içinde paylarının ne olması gerektiği sorusu gibi, bu iktisadi ve siyasî açıdan
oldukça tartışmalı alana iki konu daha eklenmiştir: i) Kamu kesiminin büyüklüğü için en ideal
gösterge hangisidir? (kamu kesiminin büyüklüğü nasıl ölçülecektir?), ii) Ülkeler için büyümeyi
maksimize eden optimal (ideal) bir kamu kesimi büyüklüğü var mıdır? Var ise bu ne olmalıdır ve
nasıl hesaplanmalıdır?
Şüphesiz kamu kesiminin büyüklüğünün ölçümü konusunda alternatif yöntemler
mevcuttur. Ancak bunların hiçbiri mükemmel değildir ve her biri bünyesinde bir dizi artıları ve
eksileri barındırmaktadır. Literatür dikkatle incelendiğinde, kamu kesiminin büyüklüğünün
ölçümünde ampirik çalışmalarda en çok tercih edilen göstergenin, kamu harcamalarının GSYİH
içindeki payının olduğu görülmektedir (Bkz. Chao, Johnny ve Grubel, 1998; Wahab, 2004; Chen
ve Lee, 2005; ChiouWei, Zhu ve Kuo, 2010; OtoPeralías ve RomeroÁvila, 2013; Connolly ve
Li, 2016). Ancak bu göstergenin kamu kesiminin büyüklüğünü ortaya koymada ne ölçüde yeterli
ve iyi bir araç olduğunun tartışmalı bir konu olması yanında, kamu harcamalarının kapsamının ne
olması gerektiği de bir başka tartışma konusudur. Bu durum özellikle merkezîyerel yönetim
yapılanmasının farklı olduğu ülkeler arasında karşılaştırma yapılırken yanıltıcı sonuçlara neden
olabilecektir.
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Öte yandan, merkezî hükümetin her harcamasının, kamu kesiminin büyüklüğünün
ölçümünde dikkate alınması durumunda, kamu kesimi olduğundan büyük gösterilmiş olacaktır.
O nedenle kamu harcamalarının gerçek büyüklüğünün ortaya konulmasında, mutlaka kamu
kesiminin transfer harcamaları yoluyla topluma aktardığı harcamaların, toplam kamu
harcamalarından çıkarılması gerekir. Bunun için de yapılması gereken şey, kamu kesiminin
büyüklüğünün ölçümünde reel kamu harcamalarının (kamu tüketim artı kamu yatırım
harcamaları) dikkate alınmasıdır.
Burada önemle belirtilmelidir ki, kamu kesiminin büyüklüğünün ortaya konulmasında
kamu harcamalarının mı vergilerin mi dikkate alınması gerektiği, bütçenin açık veya fazla
vermesine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir ülkenin bütçesi sürekli açık veriyorsa, Kamu
Harcamaları/ GSYİH oranının kamu kesiminin büyüklüğünün ölçümünde bir gösterge olarak
alınması daha gerçekçi olacaktır. Çünkü bu durumda devlet topladığı vergilerden daha fazla
harcama yapıyor demektir. Ülke bütçesi fazla veriyor ise vergi gelirleri kamu harcamalarından
büyük olacağından, Kamu Harcamaları/GSYİH oranının kamu kesiminin büyüklüğünün bir
göstergesi olarak ele alınması, kamu kesimini olduğundan daha küçük göstermiş olacaktır. Böyle
bir durumda kamu kesiminin büyüklüğünün ölçümünde Vergi Gelirleri/GSYİH oranını bir gösterge
olarak almak daha anlamlı ve gerçekçi bir yaklaşımdır.
Tabiî kamu kesiminin büyüklüğünün tam ve doğru olarak ortaya konulmasında harcama
ve vergi gibi iki temel gösterge yanında; toplam istihdam içinde kamu kesimi istihdamının
büyüklüğü ve toplam tüketimin, yatırımların veya toplam üretimin ne kadarının kamu kesimi
tarafından yapıldığı gibi göstergelere de bakılması gerekir. Örneğin, kamu kesimi görünürde
küçük olmasına karşın, yaptığı regülasyon ve diğer hukukî düzenlemeler devasa düzeyde
olabilir. Dolayısıyla kamu kesiminin büyüklüğünün tam ve doğru olarak ortaya konulabilmesi için
sıralanan tüm bu hususların dikkate alınması gerekir. Ancak bunların tamamını içeren ve
dolayısıyla kamu kesiminin büyüklüğünü daha iyi bir biçimde yansıtan bir ölçüm yöntemi
hâlihazırdaki literatürde yoktur. Belki literatürdeki mevcut çalışmalara bir alternatif olarak,
Feldmann’ın (2009; 2010) çalışmalarında kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak
kullanılan ve Fraser Enstitüsü tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi’nin
bir alt endeksi olan şu dört göstergeyi esas alan endeksi dikkate almak yerinde olabilir: i) Genel
hükümet tüketiminin toplam tüketim içindeki payı; ii) GSYİH’nin bir payı olarak kamu transferleri
ve destekler; iii) KİT’lerin ekonomideki rolü ve bu bağlamda kamu yatırımlarının toplam yatırımlar
içindeki payı; iv) Üst gelir dilimine karşılık gelen marjinal gelir vergisi oranı.
Ancak, ister harcama yahut vergi perspektifinden isterse yukarıda değinilen diğer
perspektiflerden ele alınsın; kamu kesiminin büyüklüğünün ulusal ekonomi üzerinde ciddi
etkilerde bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu etkiler makroekonomik boyutlu olabileceği gibi,
mikroekonomik boyutlu da olabilir. Bu çalışma, amacı gereği konuyu yalnızca makroekonomik
perspektiften ele almaktadır.
Ağustos 2007’de ABD’de ipotekli konut piyasasında başlayan ve kısa bir sürede global
ölçekli bir finansal ve ekonomik krize dönüşen ve literatürde “20072009 Finansal ve Ekonomik
Krizi” veya “Global Kriz” olarak yer edinen kriz, diğer pek çok şeyin yanında kamu kesimi
büyüklüğüdış şoklarbüyüme ilişkisinin de akademik camiada sorgulanmasına neden
olmuştur. Kriz ve bunun hemen sonrasında ortaya çıkan Global Resesyon, diğer olumsuz
ekonomik gelişmelerin yanında, farklı şekillerde de olsa ülkelerin GSYİH’lerinde ciddi düşüşleri
beraberinde getirmiştir. Aslında bu durum, ülkeler arasındaki belirgin bir farklılığın da ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Şöyle ki GSYİH’deki düşüşler, kamu kesiminin küçük olduğu
ülkelerde yüksek, kamu kesiminin göreli olarak daha büyük olduğu ülkelerde ise düşüktü.
Örneğin, kamu harcamalarının GSYİH içindeki payının yüzde 1820 aralığında olduğu Meksika,
Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerde GSYİH’deki düşüşler krizin şiddetini bütünüyle gösterdiği
2008:Ç32009:Ç2 dönemleri arasında yüzde 10’lar civarında iken, kamu harcamalarının payının
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GSYİH’nin yüzde 4050’lerine ulaştığı Fransa, Norveç gibi ülkelerde GSYİH’deki düşüş sadece
yüzde 12 düzeylerindeydi (Mohanty ve Zampolli, 2009: 55). Bu durum özellikle akademik
camiada, ülkelerin kamu kesiminin büyüklüğünün dış şoklar üzerinde bir etkisinin olup
olmadığının sorgulanmasına yol açmıştır. Mevcut literatür kamu kesimi büyüklüğü ile dış şoklar
ilişkisini henüz net bir biçimde ortaya koyamamakla birlikte, dışa açıklık2kamu kesimi büyüklüğü
ilişkisi üzerine Dani Rodrik tarafından yapılan önemli bir çalışma kamu harcamalarının dış
risklere maruz kalan ekonomiler için “risk azaltıcı” bir rol üstlendiğine ve dolayısıyla dış şoklar
için de bir tür “sosyal sigorta” işlevi gördüğüne dikkat çekmektedir (Bkz. Rodrik, 1998:
997998).
Çok sayıda ampirik çalışmanın da ortaya koyduğu gibi, otomatik stabilizatörler ile kamu
kesiminin büyüklüğü arasında yakın bir ilişki mevcuttur (Gali, 1994; Rodrik, 1998; Fatas ve
Mihov, 2001). Buna göre teorik olarak diğer değişkenler sabit iken, kamu kesiminin büyüklüğü
arttıkça maliye politikasının otomatik stabilizatörlük etkisinin de artması beklenir. Buna mukabil,
maliye politikasının ihtiyari maliye politikası bileşeninin, dışsal bir değişken olması nedeniyle
kamu kesimi büyüklüğünden ve ekonominin çıktı düzeyinde meydana gelen değişmelerden
etkilenmesi pek olası değildir. Şu halde, göreli daha küçük kamu kesimi büyüklüğüne sahip bir
ekonominin şokların etkisini gidermesi zorlaşacaktır. Tabiî bu durum her ülke için geçerli olacak
diye bir genel kaidenin olmadığını da unutmamak gerekir. Bir ülkede kamu kesimi büyük olsa
bile, bazen dış şoklardan kaçınmak göreli daha zor olabilir. Bahsi geçen çıkarım özellikle, ihracatı
sınırlı sayıdaki ürüne bağlı olan (petrol, doğal gaz, maden, tarımsal ürün vb.), ihraç ürünlerini ve
ihraç pazarlarını çeşitlendiremeyen ve sınırlı sayıda dış pazara sahip olan ülkeler için geçerlidir.
Bu durum etkisini bilhassa dış ticaret hadleri üzerinden göstermektedir. Gözlemlenebildiği
kadarıyla, kamu kesimi büyüklüğü ile dış şoklar ilişkisi konusunda mevcut literatürde yeterli
düzeyde çalışma olmamakla birlikte; beklenti o yöndedir ki dış şoklara maruz kalma derecesi,
büyüme üzerinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. Günümüzün küreselleşen dünyasında ülkeler
gittikçe artan boyutlarda birbirleri ile entegre olmuş durumdadırlar. Bu entegresyon yalnızca
ekonomik açıdan değil, sosyalkültürel ve diğer açılardan da söz konusudur. Kuzey Kore, Küba
gibi oldukça sınırlı sayıdaki ülke hariç, ülkeler arasındaki eklemlenmişliğin bir realite olduğu
günümüz dünyasında, ister gelişmiş isterse gelişmekte olsun her ülke bir biçimde dış şoklara
maruz kalmaktadır.
Dış şoklar, idarî otoritenin kontrolü dışında gerçekleşen ve ulusal ekonomi dışında
olmasına karşın, ekonomiye piyasalar veya toplam talep/toplam arz yoluyla sirayet ederek ulusal
ekonomi üzerinde ciddi etkiler doğuran, aniden ortaya çıkan ve dolayısıyla öngörülemeyen veya
öngörülse bile kaçınılmaz olan ekonomik, siyasî, askerî vb. olaylardır. Dış şokların temel
karakteristiği, normal ve beklenen trendden öngörülemeyen, öngörülse bile engellenemeyen bir
sapma olması ve bunun da ulusal ekonomi üzerinde ciddi etkileri beraberinde getirmesidir. Dış
şoklar, bileşenleri aracılığı ile bir ekonomide toplam talebi etkileyebilir. Yine aynı şekilde, kısa
dönemde toplam arzı da pekâlâ etkileyebilir. Dış şoklar başta mal ve hizmetler piyasası olmak
üzere, işgücü piyasasını (istihdamı artı reel ücretleri) ve finansal piyasaları etkileyebilir. Tabiî
bunda dış şokun kaynağı, şoka maruz kalan ülkenin bu kaynağa ne ölçüde bağımlı olduğu, dış
şokun büyüklüğü gibi bir dizi unsur da etkili olabilecektir. Dış şokların en bariz etkisi de genelde
ulusal ekonomiye, özelde de piyasalara güveni sarsıcı bir durum ortaya çıkarmasıdır.
Ekonomik perspektiften ele alındığında, ister gelişmiş isterse gelişmekte olsun bütün
ülkelerin maruz kalabilecekleri şoklar küresel bir talep (örneğin küresel bazda talepteki artış veya
azalış, dış güvensizlik) ya da arz veya fiyat şoku olabilir. Bu tür şoklar küresel ölçekte mal ve
hizmetlerin arzını ve fiyatını etkileyebilir. Benzer şekilde, küresel finansal şokların (ekonomik,
siyasî, askerî vb. nedenlerle bankacılık sisteminde veya finans piyasalarında yaşanabilecek bir
tedirginlik veya beklenti) küresel dış şok olarak bir ülkeden diğerine/ diğerlerine domino etkisi
yoluyla sirayet edebilme ihtimali vardır.
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Tabiî burada önemle belirtelim ki, her dış şokun bütün ülkeler için negatif bir etki
meydana getirmesi şeklinde bir norm yoktur. Örneğin, petrol fiyatlarındaki sert bir düşüş ve
bunun önünün bir süre alınamaması, petrol ihraç eden ülkeler açısından ciddi bir gelir kaybı ve
cari işlemlerde kötüleşme şeklinde sirayet ederken, bu çalışmada da örneklem olarak alınan
ülkelere, petrol ithalâtçısı olmaları sebebiyle pozitif yansıması olabilecektir. Bunun gibi, üretim
teknolojisindeki gelişmeler veya uluslararası ticaret ve yatırım anlaşmaları, global ölçekteki siyasî
risklerin azalması, global barışın tesisi gibi hususlar hem doğrudan hem de dolaylı olarak pek çok
ülke için pozitif şok ortaya çıkarabilecektir. Yani, bir dış şokun her zaman tek bir kazananı veya
kaybedeni olmayabilir. Bazen aynı anda hem kazananı hem de kaybedeni olması mümkündür. O
nedenledir ki, dış şoklar bazıları için fırsatlar yaratırken, bazıları için de kayıplar yaratabilir.
Genel olarak ülkelerin maruz kalabilecekleri başlıca ulusal ve bölgesel şoklar arasında
şunları sıralayabiliriz: Euro Bölgesi ekonomik krizi, global finansal kriz, uluslararası piyasalardaki
emtia fiyatlarında meydana gelen sert dalgalanmalar, Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerde
meydana gelebilecek olası yavaşlama, döviz kurlarında meydana gelebilecek dalgalanma,
terörizm ve jeopolitik belirsizlikler, küresel veya bölgesel boyutlu doğal afetler, petrol başta olmak
üzere diğer enerji kaynaklarının fiyatlarındaki değişmeler, bölgesel düzeydeki savaşlar ve
göçler, arz şokları.
Sıralanan tüm bu ve benzeri dış şoklar, ulusal ekonomileri doğrudan etkileyebileceği gibi,
dolaylı olarak veya her iki şekilde de eşanlı olarak etkileyebilir. Örneğin, Çin’in ekonomik
büyümesinin yavaşlamasının, bu çalışmada ele alınan OECD ülkelerini en azından Euro/ Yuan
paritesi veya ticaret ve sermaye hareketleri yoluyla olumsuz yönde etkilemesi kuvvetle
muhtemeldir. Dünya çapında emtia fiyatlarının yükselmesine ve enflasyona neden olmak
suretiyle OECD ülkelerini dolaylı olarak da etkilemesi mümkündür. Yine ülkelerin korumacılık
reflekslerinin yahut küresel çapta döviz kurlarındaki oynaklığın artması da söz konusu olabilir.
Bu çalışmaya konu olan ülkelerin ticari partnerlerini ekonomik sıkıntıya sokabilir.
Deprem, büyük çaplı sel baskınları, tsunami, hortum gibi doğal afet kaynaklı şoklar
aniden ortaya çıkarken; kuraklık, emtia fiyatlarındaki olağan dışı artışlar gibi bazı şokların
belirtileri ise aniden değil, adım adım ortaya çıkar. Örneğin, emtia fiyatlarındaki değişmenin
zaman içinde ülkelerin cari işlemler dengesinde kötüleşmeye sebebiyet vermesi; buradan da
ekonominin geneline sirayet edebilmesi ve dolayısıyla ulusal ekonomiyi etkisi altına alabilmesi
çok muhtemeldir. Birinci tür şoklar büyük boyutlu olmalarına karşın, süreklilik arz etmezler ve
dolayısıyla ulusal ekonomi üzerindeki etkileri kabaca tahmin edilebilir türden şoklardır. İkinci tür
şokların ise ne kadar süreceğini ve ulusal ekonomi üzerinde ne ölçüde etkide bulunacağını
tahmin etmek güçtür.
Genel bir ifadeyle, ekonomik büyümede iniş çıkışlara sebebiyet verebilme potansiyeli
bulunan dış şoklar arasında ihracat ve küresel fiyatlardaki değişmeler ve bunun bir yansıması
olan dış ticaret hadlerindeki değişmeler; iç şoklar arasında ise doğal felaketler, iklim değişiklikleri,
tarımsal üretim ve kötü yönetimin bir yansıması olan iktisat politikalarındaki hatalar sayılabilir.
2.2. Literatür Taraması
Kamu kesimi büyüklüğünün makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerine ilişkin
literatür bir hayli zenginleşmiş ve çeşitlenmiş durumdadır. Özellikle kamu kesimi büyüklüğü ile
ekonomik büyüme ilişkisine yönelik şimdiye değin yapılan çalışmalar oldukça fazladır. Ancak
tarafımızca tespit edilebildiği kadarıyla bu çalışmanın konusunu oluşturan kamu kesimi
büyüklüğü, dış şoklar ve ekonomik büyüme ilişkisine ilişkin literatür, yani her üç değişkenin
birlikte ele alındığı çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bir başka ifadeyle, kamu kesimi büyüklüğü
ve dış şokların büyüme üzerindeki hem ayrı ayrı hem de bütünleşik etkisini analiz eden bir
başka çalışma tespit edilebildiği kadarıyla mevcut değildir. Bu nedenle, aşağıda sırasıyla kamu
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kesimi büyüklüğü büyüme ve kamu kesimi büyüklüğüdış şoklar ilişkisine ilişkin çalışmalara
birbirlerinden bağımsız olarak değinilecektir.
Kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme ilişkisine bakıldığında, özellikle son 20
yıldır bu ilişkiyi analiz eden çok sayıda ampirik çalışma yapıldığı görülmektedir.3 Kamu kesiminin
ekonomi içindeki büyüklüğünün ölçülmesinde yaygın olarak kamu harcamalarının GSYİH
içindeki payı esas alınmaktadır. Literatür incelendiğinde kamu kesiminin büyüklüğünün ölçütü
olarak kamu harcamalarının esas alındığı çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu
konudaki temel çalışma Barro (1991) tarafından gerçekleştirilen ve 19601985 dönemi için 98
ülkeyi kapsayan ve bu ülkeler arasında büyümenin belirleyicilerini araştıran çalışmadır. Barro’nun
söz konusu çalışması, kamu tüketim harcamalarının büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini
ortaya koymaktadır. Bu yönüyle söz konusu çalışma, bu konuda araştırma yapmak isteyen
birçok araştırmacıya ilham kaynağı olurken, genelde maliye politikasının özelde ise bir maliye
politikası aracı olan kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkilerinin yoğun bir şekilde
araştırılmasına kapı aralamıştır.
Barro’nun (1991) çalışması dışında kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme
ilişkisini ele alan birkaç önemli çalışmaya da burada değinmekte fayda vardır. Bu çalışmalardan
birisi Kormendi ve Meguire’e (1985) aittir. Kormendi ve Meguire (1985) 19501977 dönemi için
47 ülke özelinde yaptıkları çalışmalarında hükûmetin nihaî tüketim harcamalarının büyüme
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Yazarların elde ettiği bulgular kamu tüketim harcamalarının
ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini göstermektedir. Saunders (1985) ise 21 ülke için 19601981 döneminde toplam kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkilerini araştırmış ve bu
etkinin negatif olduğunu ortaya koymuştur. Saunders (1985) gibi Barth ve Bradley de (1988)
19711983 dönemi için 16 OECD ülkesinde kamu tüketim harcamalarının büyümeyi negatif
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Buna karşın Ram (1986), 115 ülke üzerine yapmış olduğu
çalışmada kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini
tespit etmiştir.
Hansson ve Henrekson (1994) ise 14 OECD ülkesi için 19701987 yılları arasında kamu
harcamalarını ayrıştırarak toplam kamu harcamalarının, tüketim ve transfer harcamalarının
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini analiz etmiş ve bu harcamaların büyümeyi olumsuz yönde
etkilediğini, kamu yatırım harcamalarının ise büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını
ortaya koymuştur. Agell, Lindh ve Ohlsson (1997), 19701990 dönemi için 23 OECD ülkesinde
benzer şekilde kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerinde etkisinin anlamlı
olmadığını ortaya koymuştur. Grier (1997) ise OECD ülkelerinde kamu tüketim harcamalarının
ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir.
Folster ve Henrekson (2001), 1970-1995 dönemi için seçilmiş zengin ülkelerin kamu
kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyümesi arasında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Borcherding, Ferris ve Garzoni (2003), 20 OECD ülkesi için 19701997 döneminde kamu kesimi
büyüklüğünün büyümeyi anlamlı ve negatif yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Yamamura
(2011) 19651980 dönemi için 57 ülkede kamu kesimi büyüklüğünün büyüme üzerindeki
etkilerini incelemiş ve kamu kesimi büyüklüğünün sermaye birikimini ve dolayısıyla da ekonomik
büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dışa açıklık
ile kamu kesimi büyüklüğü gelişmiş OECD ülkelerinde büyümeyi etkilememektedir. Buna karşın,
19291996 dönemi için ABD üzerine yapmış oldukları çalışmada Islam ve Nazemzadeh (2001),
kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki tespit edememişlerdir.
Bergh ve Karlsson’un (2010) çalışması kamu kesiminin nispeten daha büyük olduğu
ülkelerde dışa açıklık düzeyinin ve uygulanan ekonomik politikaların kamu kesiminin ekonomik
büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada bir araç olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.
Göreli olarak daha zengin 29 OECD ülkesi için kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme
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ilişkisini analiz eden bu çalışmada Barro (1991) ile benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre
kamu kesimi büyüklüğü, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Ghose ve Das (2013), 19702006 döneminde 19 gelişen piyasa ekonomisi için kamu
kesimi büyüklüğü ve yurt içi yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemiş ve
elde ettikleri bulgular kamu kesimi büyüklüğü ile yatırımların ekonomik büyümeyi pozitif yönde
etkilediğini ortaya koymuştur. de Mendonça ve Cacicedo (2014), 2000:12013:3 dönemini ele
alarak Brezilya için kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmişlerdir.
Çalışmanın bulgularına göre kamu kesiminin büyüklüğünün artması büyümeyi anlamlı ve
pozitif etkilemektedir.
Kamu kesimi büyüklüğü-dış şoklar ya da dış şoklar-büyüme ilişkisine bakıldığında ise
daha dar bir literatürün mevcut olduğu görülmektedir. Örneğin, Blecker (2009) 19792007
dönemi için Meksika üzerine yapmış olduğu çalışmada, dış şokların ekonomik büyüme
üzerinde etkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Nguyen, Tran ve Le (2014), 20012012
dönemi için 7 Doğu Asya ülkesi (Vietnam, Endonezya, Malezya, Filipinler, Çin, Singapur ve G.
Kore) bakımından dış şokların makroekonomik dalgalanmalar üzerindeki etkilerini analiz etmiştir.
SVAR analizi kullanılarak yapılan çalışmada, dış şoklardaki (petrol fiyatları) artış veya
azalışların çıktı üzerinde de simetrik etkiler yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Almansour, Aslam,
Bluedorn ve Duttagupta (2015), 1998:12013:4 döneminde 16 gelişmekte olan ülke (Arjantin,
Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya,
Rusya, G. Afrika, Tayland, Türkiye ve Venezüella) için dış şokların ekonomik büyüme üzerinde
ciddi etkileri olduğunu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümenin neredeyse yarısını
belirlediğini ortaya koymuştur.
Sakashita ve Yoshizaki (2016) gelişmekte olan 5 ülkede (Brezilya, Şili, Hindistan,
Meksika ve Rusya ) dış şokların (örneğin petrol fiyatlarının) üretim kapasitesi üzerindeki etkilerini
ABD ile karşılaştırmalı olarak analiz etmişlerdir. SVAR analizinden yararlanılarak elde edilen
sonuçlar, 1994:32016:2 dönemi için gelişmekte olan ülkelerin ekonomik aktivitelerini dış
şokların etkilediği sonucunu ortaya koymuştur. Dış şoklar Brezilya, Çin, Hindistan ve
Meksika’da ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Rusya’da ise bu etki diğer ülkelere göre
göreli olarak daha az görülmektedir. Bunun sebebini ise Rusya’nın sahip olduğu doğalgaz
rezervlerinin, analize tâbi tutulan diğer ülkelere göre daha fazla olmasına bağlamışlardır.
Özetle, mevcut literatür kamu kesimi büyüklüğüdış şoklarbüyüme ilişkisine ilişkin
bulgularda farklılıklar göstermektedir. Ancak söz konusu sınırlı literatürün farklı ekonometrik
yöntemler kullanılarak genişletilmesi yoluyla bu konuda ortak bir konsensüse ulaşılabilir.
Yazarların kanaati ve beklentisi odur ki, hem kullanılan ekonometrik yöntem hem de ele alınan
ülke grubunun bu alanda yeni olması ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.
3. Veri Seti ve Araştırma Yöntemi
Bu çalışmaya konu olan ülkelerde kamu kesiminin büyüklüğüdış şoklarekonomik
büyüme ilişkisi ile bu ilişkinin yönü ve etkisi, Bootstrap panel Granger nedensellik testi ile analiz
edilecektir. Çalışmada kullanılacak veri seti ve araştırma yönteminin teorik çözümlemesine
aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir.
3.1. Veri Seti
Seçilmiş 7 OECD ülkesinin (Belçika, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Fransa, Kanada
ve Japonya) ekonometrik analize konu edildiği bu çalışmada, analiz dönemi olarak 19802015
periyodu esas alınmıştır. Analiz döneminin 1980 yılından başlamasının arkasında yatan temel
neden, araştırmaya konu olan ülkeler için ortak ve uyumlu veri setinin temininde yaşanan
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zorluktur. Diğer bir ifadeyle, veri kısıtından dolayı veri setini daha da genişletebilme olanağı
mevcut değildir. Bu çalışmada kamu kesimi büyüklüğü, dış şoklar ve büyüme oranı değişkenleri
ve bu değişkenlere ait yıllık veri seti kullanılmıştır. Çalışmaya konu olan ülkelerde kamu kesiminin
büyüklüğü olarak literatürdeki genel eğilim paralelinde genel hükûmet kamu harcamalarının
GSYİH içindeki payı, ekonomik büyümenin göstergesi olarak reel GSYİH’deki yıllık değişme, dış
şokların göstergesi olarak ham petrol fiyat endeksi esas alınmıştır. Çalışmanın sağlamlık testi
yapılırken ise dış şok göstergesi olarak petrol fiyat endeksi yerine, dış ticaret hadleri ikame
edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler OECD, IMF ve Economy Watch’un veri tabanlarından
temin edilmiştir (Bkz. IMF, 2015a; IMF, 2015b; IMF, 2015c; OECD, 2017; Economy Watch,
2017).
3.2. Araştırma Yöntemi4
Genel olarak panel veri analizlerinde, nedenselliğin yönünün tespiti için başvurulan üç
farklı ekonometrik tahmin yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sabit etkileri ortadan kaldırarak
modeli analiz eden genelleştirilmiş beklentiler yöntemi (GMM) tahmincisi aracılığıyla
gerçekleştirilen vektör hata düzeltme modeli (VECM) tahmincisidir. Ancak bu yaklaşım,
heterojenliği ve yatay kesit bağımlılığını açıklamaktan oldukça uzaktır. Bu iki husus söz konusu
yöntemin uygulamada yaygın kullanım alanı bulmasının önündeki en büyük engel olarak ortaya
çıkmaktadır. İkinci tahmin yöntemi ise, Hurlin (2008) tarafından geliştirilen bir nedensellik
yöntemidir. Bu yöntem, heterojenliği açıklamakla birlikte, yatay kesit bağımlılığını dikkate
almayan bir panel veri nedensellik testi yöntemidir. Heterojenliği açıklaması Hurlin’in yönteminin
bir üstünlüğünü teşkil ederken, modelde önemli sapmalar ve boyut bozulmalarına neden
olabilmesi ise bu yöntemin ciddi bir açmazını oluşturmaktadır.
Bahsi geçen yukarıdaki iki yöntemin aksaklıklarını ve eksikliklerini gideren üçüncü bir
yöntem ise Kónya (2006) tarafından geliştirilmiştir. Kónya’nın yöntemi hem heterojenliği hem de
yatay kesit bağımlılığını dikkate almaktadır ve bu özelliği nedeniyle de bu iki nedensellik
yöntemine göre bir takım üstünlüklere sahip bir panel veri analiz yöntemidir. Genel olarak,
Kónya’nın (2006) nedensellik tekniği, diğer nedensellik testlerine göre şu üç temel üstünlüğe
sahiptir: i) Ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran regresyon (SUR)
tahminine dayanması, ii) Her ülkeye özgü olarak hesaplanan Bootstrap kritik değerlerinin Wald
istatistiğine dayanması ve bir panelin tüm üyeleri için ortak hipotez gerektirmemesi, iii) Birim kök
testlerinin etkilerinin düşük olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, seriler arasında birim
kök ve eşbütünleşmenin sağlanması şartına gereksinim duymaması. Yani Kónya’nın (2006)
yöntemi, hem durağan olmayan hem de eşbütünleşmenin sağlanmadığı serilere kolaylıkla
tatbik edilebilmektedir. Farklı bir ifadeyle, Kónya’nın (2006) yöntemini uygulayabilmek için, panel
veri analizinde kullanılan serilerin durağan ve eşbütünleşik olmalarına ihtiyaç yoktur.
Yukarıda açıklanan tüm yöntemler göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmada, Kónya
(2006) tarafından geliştirilen, yatay kesit bağımlılığı ve heterojenliği dikkate alan Bootstrap Panel
Granger nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, ülkeye özgü Bootstrap kritik
değerlerinden hareketle, her bir ülke için ülkelerarası olası eşzamanlı korelasyonu göz önünde
bulundurarak Granger nedenselliğini test etmeye imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada
kullanılacak ekonometrik modelin teorik çerçevesi aşağıda özetlenmiştir.
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3.2.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
Yatay kesit bağımlılığının var olup olmadığının tespitinde farklı istatistiksel
yöntemlerden (testlerden) istifade edilmektedir. Bunlardan ilki, yatay kesit bağımlılığının tespiti
için Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange multiplier (LM) testidir. İkincisi ise
Pesaran’ın (2004) LM ve ikili korelasyon katsayılarına dayanan yatay kesitsel bağımlılık testidir.
Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen LM test istatistiği, aşağıdaki panel veri
modelinin tahminini gerektirmektedir:
Yit = αi + βi Xit + μit

(1)

i = 1, 2, 3, …, N; t = 1, 2, 3, …, T
Burada sırasıyla i kesit boyutunu, t zaman boyutunu; αi ve βi ülkeler arasındaki farklılaşmayı
sağlayan bireysel kesme noktası ve katsayılarını, X it ; açıklayıcı değişkenlerin kx1 adet vektörünü
göstermektedir.
LM testinde, yatay kesit bağımlılığının olmadığı boş hipotez H0 : Cov (μit , μjt ) = 0 şeklinde
ifade edilmektedir. Burada t ve i ≠ j bütün alternatif hipotezlere karşı test edilir veya yatay kesitsel
bağımlılığı H1 : Cov (μit , μjt ) ≠ 0 en azından bir çift i ≠ j için test edilir.
Boş hipotezi test etmek için Breusch ve Pagan'ın (1980) yatay kesit bağımlılığı CDBP
Lagrange multiplier test istatistiği aşağıdaki gibi formüle edilmektedir:
𝐶𝐷𝐵𝑃 = T

N 1

N

i 1

j i 1

 

2
𝜌̂𝑖𝑗

(2)

2 nolu eşitlikteki 𝜌2𝑖𝑗 ifadesi 1 nolu eşitliğin bireysel OLS tahmininden elde edilen
korelasyon katsayısıdır. Boş hipotezin geçerli olduğu varsayımı altında, LM test istatistiğinin
serbestlik derecesi N(N-1)/2 asimptotik bir ki-kare dağılımına sahiptir. Ancak Pesaran (2004), N
büyük iken ve N→∞ iken CDBP testinin uygulanabilir olmadığını ileri sürmektedir. Söz konusu
sorunun üstesinden gelmek ve yatay kesit bağımlılığını da dikkate almak için Pesaran (2004)
tarafından aşağıda formüle edilen CDLM test istatistiği geliştirilmiştir:
1
√𝑁(𝑁−1)

𝐶𝐷𝐿𝑀 =

N 1

N

i 1

j i 1

 

2
(𝑇𝜌̂𝑖𝑗
-1)

(3)

T→∞ ve N→∞ iken hiçbir yatay kesitsel bağımlılığın olmadığı boş hipotezin geçerliliği varsayımı
altında, CDLM test istatistiği asimptotik olarak normal bir dağılım gösterir.
Öte yandan, CDLM test istatistiğinde N, T'ye göre göreli olarak büyük olduğunda önemli
boyut bozulmalarının ortaya çıkması oldukça muhtemeldir. Bu nedenle Pesaran (2004), N'in
büyük ve T'nin küçük olduğu durumlarda kullanılabilecek olan yatay kesit bağımlılığını dikkate
alan yeni bir test (CD istatistiği) önermiştir. Pesaran’ın (2004) önerdiği CD test istatistiği
aşağıdaki gibi formüle edilmektedir:
2𝑇
𝑁(𝑁−1)

CD = √
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Pesaran'a (2004) göre, T ve N → ∞ iken, hiçbir yatay kesit bağımlılığının olmadığı boş
hipotezin geçerliliği durumunda, CD testi asimptotik olarak normal dağılmaktadır. Ancak,
Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008) ikili korelasyon sıfır iken, CD test istatistiğinin daha zayıf
olacağını savunmaktadır. Bu nedenle de, ortalama ve LM test istatistiğinin varyansını kullanarak
LM test istatistiğinin değiştirilmiş bir biçimi olan sapması düzeltilmiş bir test önermektedirler.
Pesaran, Ullah ve Yamagata’nın (2008) düzeltilmiş LM test istatistiği aşağıdaki gibi
formüle edilmektedir:
N 1

2𝑇

𝐶𝐷𝑎𝑑𝑗 = √
𝑁(𝑁−1)

N

 
i 1

j i 1

𝜌̂𝑖𝑗

2
̂𝑖𝑗
(𝑇−𝑘)𝜌
−𝑢𝑇𝑖𝑗
2
√𝑣𝑇𝑖𝑗

(5)

2
uTij ve vTij
Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008) tarafından sağlanan tam ortalama ve (T-k) ρ̂2ij
ifadesinin varyansını göstermektedir. T → ∞ ile ilk olarak N → ∞ için hiçbir yatay kesit
bağımlılığının olmadığı boş hipotezin varlığı altında CDadj testinin sonuçları asimptotik bir
standart normal dağılımı takip etmektedir.

3.2.2. Homojenlik Testi
Standart F testi, uygulamada i ≠ j için H1 : βi ≠ βj heterojenliğin hipotezine karşı her i için
H0 : βi = β homojenliğin, boş hipotezini test etmek için uygulamada en yaygın kullanılan
yöntemdir. Bu test, açıklayıcı değişkenlerin kesinlikle dışsal olmasını ve hata varyanslarının
eşvaryanslı olmasını gerektirir. F testindeki eş varyanslılık varsayımını yumuşatmak için Swamy
(1970), uygun bir havuzlanmış (toplanmış) tahminciden bireysel tahminlerinin dağılımını
inceleyen homojenlik testi geliştirmiştir.
Pesaran ve Yamagata (2008), hem F testinin hem de Swamy (1970) testinin N'in T'ye
oranla küçük olduğu yerlerde panel veri modeline ihtiyaç olduğunu ileri sürmekte ve buna
dayanarak da büyük hacimli panellerde homojenliği test etmek için Swamy (1970) testinin (∆̃
testi) standartlaştırılmış bir versiyonunu önermektedir. T ve N → ∞ iken N ve T'nin göreceli
uzama oranları üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve hata terimlerinin normal dağıldığı
varsayımı altında ∆ testi geçerlidir.
Swamy (1970) tarafından geliştirilen söz konusu test istatistiği aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir:
𝑆̃=

N


i1

′

′𝑋 𝑀 𝑋
(𝛽̂𝑖 − 𝛽̂𝑊𝐹𝐸 ) 𝑖 𝜎̂2𝜏 𝑖 (𝛽̂𝑖 − 𝛽̂𝑊𝐹𝐸 )
𝑖

(6)

6 nolu eşitlikte β̂i havuzlanmış (toplanmış) OLS tahmincisi; β̂WFE , Eşitlik (1')in ağırlıklı
sabit etkili havuzlanmış tahmincisidir. Mτ ise T boyutunda birim matrisdir. σ
̂2i de σ2i ’ nin
tahmincisidir. İzleyen yıllarda Pesaran ve Yamagata (2008), aşağıdaki standartlaştırılmış
dağılım istatistiğini geliştirmiştir:
𝑁
∆̃ = √𝑁 (

−1 𝑆̃−𝑘

√2𝑘

)

(7)

T ve N  ∞ koşuluyla √N/T → ∞ iken ve boş hipotezin geçerliliği varsayımı altında hata
terimleri normal dağılım gösterdiğinde, ∆̃ testi asimptotik bir standart normal dağılıma sahiptir. ∆̃
testinin küçük örnek özellikleri normal dağıtılmış hatalar olduğu taktirde 8 nolu eşitlikteki
ortalama ve sapması, düzeltilmiş versiyonlu varyans kullanılarak geliştirilmektedir:
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∆̃𝑎𝑑𝑗 = √𝑁 (

−1 𝑆̃−𝐸(𝑍
̃𝑖𝑡 )

√𝑣𝑎𝑟(𝑍̃𝑖𝑡 )

)

(8)

8 nolu eşitlikte ortalama E(Z̃ it) = k, ve var(Z̃ it) = 2k(T-k-1)/(T+1)’dir.
3.2.3. Panel Granger Nedensellik Testi
Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap panel Granger nedensellik yöntemi,
aşağıdaki üç eşitlik (9, 10 ve 11) üzerinden açıklanmaktadır:
p1



𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒1𝑡 = 𝛼11 +

p1

p1

l 1

l 1

 𝛿11𝑙 𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠1𝑡−𝑙 +  𝜑11𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ1𝑡−𝑙 + 𝜀11𝑡

𝛽11𝑙 𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒1𝑡−𝑙 +

l 1

⋮
p1

 𝛽1𝑁𝑙 𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒𝑁𝑡−𝑙 +

𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒𝑁𝑡 = 𝛼1𝑁 +

l 1

p1

 𝛿1𝑁𝑙 𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠𝑁𝑡−1 +
l 1

p1

 𝜑1𝑁𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑁𝑡−𝑙
l 1

+ 𝜀1𝑁𝑡

(9)

p2



𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠1𝑡 = 𝛼21 +

p2



𝛽21𝑙 𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒1𝑡−𝑙 +

l 1

p2

𝛿21𝑙 𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠1𝑡−𝑙 +

l 1

 𝜑21𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ1𝑡−𝑙 + 𝜀21𝑡
l 1

⋮
𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠𝑁𝑡 = 𝛼2𝑁 +

p2

p2

p2

l 1

l 1

l 1

 𝛽2𝑁𝑙 𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒𝑁𝑡−𝑙 +  𝛿2𝑁𝑙 𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠𝑁𝑡−𝑙 +  𝜑2𝑁𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑁𝑡−𝑙
+ 𝜀2𝑁𝑡
p3



𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ1𝑡 = 𝛼31 +

(10)
p3

𝛽31𝑙 𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒1𝑡−𝑙 +

l 1



p3

𝛿31𝑙 𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠1𝑡−𝑙 +

l 1

 𝜑31𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ1𝑡−𝑙 + 𝜀31𝑡
l 1

⋮
p3

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑁𝑡 = 𝛼3𝑁 +



p3

𝛽3𝑁𝑙 𝐺𝑜𝑣𝑆𝑖𝑧𝑒𝑁𝑡−𝑙 +

l 1

+ 𝜀3𝑁𝑡


l 1

p3

𝛿3𝑁𝑙 𝐸𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠𝑁𝑡−𝑙 +

 𝜑3𝑁𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑁𝑡−𝑙
l 1

(11)

Yukarıdaki eşitliklerde GovSize, EShocks ve Growth değişkenleri sırasıyla kamu kesimi
büyüklüğünü, dış şokları ve ekonomik büyümeyi; N, panelde kullanılan ülke sayısını (i = 1, 2,
3,…, N); t zaman periyodunu (t = 1, 2, 3, …, T); ve "l" gecikme uzunluğunu göstermektedir. Hata
terimleri (ε1Nt , ε2Nt ve ε3Nt) sıfır ortalamaya ve sabit varyansa sahiptirler ve aralarında
korelasyon yoktur. Ayrıca tanım gereği, GovSize, EShocks ve Growth değişkenlerinin sabit
varyanslı veya eş-bütünleşik olduğu kabul edilmektedir. Böylece, verilerin zaman serisi
özelliklerine bağlı olarak, seviyede, birinci farkta veya daha yüksek derecede farkları alındığında
farklılıkları gözlemlenebilmektedir.
Yukarıdaki 9, 10 ve11 nolu eşitliklerde panel Granger nedenselliği test edebilmek için,
her bir ülke için alternatif nedensellik ilişkisinin bulunmasına ihtiyaç vardır. Örneğin, tüm δ1,i ’ler
sıfırdan farklı; buna karşın, tüm β2,i ’ler sıfır ise bu durumda dış şoklardan (EShocks) kamu kesimi
büyüklüğüne (GovSize) doğru (Eshocks GovSize) tek yönlü Granger nedenselliği mevcut
demektir.
Tüm δ1,i ’lerin sıfır; buna karşın, tüm β2,i ’lerin sıfırdan farklı olması durumunda kamu
kesimi büyüklüğünden dış şoklara doğru (GovSize  Eshocks) tek yönlü Granger nedenselliği
mevcut demektir. Ne δ1,𝑖 ne de β2,i sıfır değil ise, bu durumda dış şoklar ile kamu kesimi
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büyüklüğü arasında iki yönlü Granger nedenselliği (EShocks  GovSize) mevcut demektir. Tüm
δ1,𝑖 ve β2’ler sıfır ise, bu durumda dış şoklar ile kamu kesimi büyüklüğü arasında “herhangi bir
Granger nedensellik mevcut değil” demektir. Bu tanımlamaları modelde kullanılan diğer
değişkenler için de pekâlâ yapmak mümkündür. Granger nedenselliğinin yönünün
belirlenmesinde Wald istatistiksel değerleri (Wald test istatistiği değerleri), Bootstrap örnekleme
prosedüründen elde edilen ülkeye özgü kritik değerler ile karşılaştırılmakta ve buna göre
ekonometrik çıkarımlarda bulunulmaktadır.
Burada önemle belirtilmelidir ki, bu çalışmanın amacı yalnızca yukarıda kurgulandığı gibi
bir ekonometrik model kurulmasından ibaret değildir. Aksine ekonometrik model, yalnızca
çalışmanın amacına ulaşmada kullanılabilecek bir araç niteliğindedir. Çünkü yalnızca
ekonometrik model kurulmasına yönelik bir yaklaşım, bu çalışmanın belirtilen amaçlarına
ulaşılması konusunda oldukça yetersiz kalacaktır. Söz konusu yöntem, yalnızca bu çalışmada
ele alınabilecek vakaların belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel
amacı, hangi nedenlerden ötürü ve hangi durumlarda değişkenler arasında karşılıklı
nedensellik ilişkisi ortaya çıktığının yanı sıra bu nedenselliğin yönü ve etkisini ortaya koymaktır.
Daha somut olarak ifade etmek gerekirse; yukarıda sıralanan bütün bu testlerden elde edilmek
istenen temel amaç, kamu kesiminin büyüklüğü, dış şoklar ve ekonomik büyüme arasında ikili
ve üçlü nedensellik modelleri kurulması, bu karşılıklı nedensellik ilişkisi ve etkisi ile ve nihayet
elde edilen bulgularla kamu kesiminin büyüklüğü ve dış şokların, ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerinin ortaya konulmasıdır.
4. Ekonometrik Bulgular
Çalışmanın ampirik bulguları iki aşamalı bir analize tâbi tutulacaktır. İlk aşamada yatay
kesit bağımlılığı ve homojenlik testlerine, ikinci aşamada ise nedensellik testlerine ilişkin
bulgulara yer verilecektir. Tablo 1’de yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi sonuçları
sunulmuştur. Yatay kesit bağımlılığını ifade eden LM, CDLM , CD ve LMadj test istatistiği bulguları
yatay kesit bağımlılığının bulunmadığı yönündeki 𝐻0 hipotezini, çalışmada ele alınan 7 OECD
ülkesi (Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Japonya ve Norveç) için %1 anlamlılık
seviyesinde reddetmektedir. Öte yandan, eğim katsayılarının homojenliğine ilişkin ∆̃ ve ∆𝑎𝑑𝑗 test
bulgularına göre de eğim katsayılarının homojen olduğuna yönelik 𝐻0 hipotezi, %1 anlamlılık
seviyesinde örnekleme esas alınan ülkeler için reddedilmektedir.
Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Heterojenlik Testi Sonuçları
Test İstatistiği
LM
CDLM
CD
LMadj
∆̃
∆̃adj

İstatistik Değeri

Olasılık (p-value)

25.7000*
17.417*
8.331*
5.519*
4.744*
3.690*

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Not: Olasılık değerler, asimptotik normal dağılım ile elde edilmiştir. (*) Boş hipotez %1 anlamlılık seviyesinde reddedilmektedir.
Veri seti 19802015 dönemini kapsamaktadır.

Tablo 1’de sunulan ampirik bulguların, hem yatay kesit bağımlılığının olduğunu hem de
eğim katsayılarının heterojen olduğunu göstermesi, Bootstrap panel Granger nedensellik testinin
uygulanmasına uygun sonuçlardır. Tablo 2’de Kónya’nın (2006) ikili nedensellik testi sonuçları
yer almaktadır.5
Tablo 2’de kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme ve dış şoklar ile ekonomik
büyüme arasındaki ikili nedensellik ilişkilerine ilişkin test sonuçları yer almaktadır. “Kamu kesimi
büyüklüğü, ekonomik büyümeye neden olmaz” şeklinde öngördüğümüz 𝐻0 hipotezi Belçika,
Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Japonya için reddedilmektedir. Bu ülkelerin hesaplanan Wald
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testi istatistiği Bootstrap kritik değerleri ile karşılaştırıldığında yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1
anlamlılık seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı iken, Japonya’ya ait Wald testi istatistiğinin
yalnızca yüzde 10 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Daha
yalın bir ifadeyle Belçika, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Japonya için hesaplanan Wald test
istatistiği değerleri, Bootstrap kritik değerlerinden daha büyüktür. Bu durum, ele alınan ülkeler için
𝐻0 hipotezinin reddedilmesini gerektiren bir haldir. Bir başka ifadeyle, söz konusu 7 ülkede
kamu kesimi büyüklüğünden ekonomik büyümeye doğru bir Granger nedensellik ilişkisi
mevcuttur. Burada açıklığa kavuşturulması gereken husus, kamu kesimi büyüklüğünün
ekonomik büyümeyi arttırıp arttırmadığıdır. Çalışmaya konu olan ülkeler içinde Belçika’nın
durumu diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu ülkede kamu kesimi büyüklüğü, istatistiksel
olarak anlamlı bir biçimde ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Ancak bu etki, teorik beklentinin
aksine negatif yönlüdür. Bunun anlamı şudur: Belçika’da kamu kesimi büyüklüğü arttıkça
ekonomik büyüme azalmaktadır. Bu bulgu, bu ülkede kamu kesimin optimal büyüklüğe ulaşmış
olduğuna işaret etmektedir.6
Tablo 2: Kamu Kesimi BüyüklüğüEkonomik Büyüme ve Dış ŞoklarEkonomik Büyüme arasındaki
Granger Nedensellik İlişkisi
Bootstrap Kritik Değerleri
%10
%5
%1
𝐇𝟎 : Kamu kesimi büyüklüğü (GovSize) ekonomik büyümeye (Growth) neden olmaz.
*,**,***
Belçika
-0.04735
2.35856
1.24666
2.04738
2.04738
*,**,***
Finlandiya
0.07475
4.02762
1.77954
2.19650
2.19650
*,**,***
Danimarka
0.22215
10.25630
6.24486
9.91560
9.91560
*,**,***
Norveç
0.13666
9.24832
2.55382
2.61076
2.61076
Fransa
0.02502
0.34432
4.53622
4.95272
4.95272
Kanada
-0.11755
1.12638
7.29852
9.37005
9.37005
*
Japonya
0.14619
6.39317
2.93604
13.52285
13.52285
𝐇𝟎 : Dış şoklar (EShocks) ekonomik büyümeye (Growth) neden olmaz.
Belçika
-0.00001
0.19862
0.71371
1.70963
1.70963
*,**,***
Finlandiya
12.24744
-0.00009
0.59124
1.22029
1.22029
*,**,***
Danimarka
2.34851
0.00003
0.78765
0.88036
0.88036
Norveç
0.00003
0.83823
1.71842
3.95908
3.95908
Fransa
0.00001
0.69824
1.47496
3.09942
3.09942
Kanada
8.36282
0.56155
3.49848
5.12127
5.12127
*,**,***
Japonya
1.44058
-0.00002
1.02336
1.41159
1.41159
Ülke

Katsayı

Wald Testi

Granger
Nedensellik
Var/Yok
Var
Var
Var
Var
Yok
Yok
Var
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Yok
Var

Not: (*),(**), (***) sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Veri seti ise 19802015 dönemini
kapsamaktadır. .

Ekonometrik bulgular, ele alınan ülkelerden Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Japonya
için ise Belçika’nın tam tersi bir duruma işaret etmektedir. Bu ülkelerde kamu kesimi büyüklüğü
arttıkça ekonomik büyüme de artmaktadır. Yine Tablo 2’de yansıtıldığı gibi, çalışmada ele alınan
7 OECD ülkesinden Fransa ve Kanada için kamu kesimi büyüklüğünden ekonomik büyümeye
doğru bir Granger nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Bir başka ifadeyle, bu çalışmanın
ekonometrik bulgularına göre söz konusu iki ülke için, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik
büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcut değildir.
Tablo 2 aynı zamanda dış şoklar ile ekonomik büyüme arasındaki ikili Granger
nedensellik ilişkisi sonuçları konusunda da fikir vermektedir. “Dış şoklar, ekonomik büyümeye
neden olmaz” şeklinde kurgulanan 𝐻0 hipotezi Finlandiya, Danimarka ve Japonya için
reddedilmektedir. Bu üç ülke için hesaplanan Wald test istatistiği değerleri yüzde 10, yüzde 5 ve
yüzde 1 anlamlılık seviyelerinde hesaplanan Bootstrap kritik değerlerinden daha büyüktür.
Analize konu olan diğer dört ülke (Belçika, Norveç, Fransa ve Kanada) için dış şoklar ile
ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir Granger nedensellik ilişkisi tespit
edilememiştir.
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Tablo 3 ise kamu kesimi büyüklüğü, dış şoklar ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkilerinin üçlü Granger nedensellik analizi sonuçlarını göstermektedir. İlgili tablodan da
görüleceği üzere, 𝐻0 (boş hipotez) olarak ifade edilen “kamu kesimi büyüklüğü ve dış şoklar
ekonomik büyümeye neden olmaz” hipotezi yalnızca Finlandiya, Danimarka ve Japonya için
reddedilmektedir. Bu ülkeler için hesaplanan Wald test istatistiği değerleri dikkate alındığında
bunların, istatistiksel olarak %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde hesaplanan Bootstrap kritik
değerlerinden daha büyük olduğu görülmektedir. Bu, elde edilen ekonometrik bulgulara göre bu
ülkeler için kamu kesimi büyüklüğü ile dış şoklardan ekonomik büyümeye doğru pozitif yönlü
bir Granger nedensellik ilişkisinin mevcut olduğu anlamına gelmektedir. Farklı bir söylemle, bu
ülkelerde kamu kesimi büyüklüğü ve dış şoklar, ekonomik büyümeyi eşanlı olarak
tetiklemektedir.
Tablo 3: Kamu Kesimi Büyüklüğü ile Dış Şoklardan Ekonomik Büyümeye Doğru Panel Granger
Nedensellik Testi
Ülke

Katsayı

Wald Testi

Bootstrap Kritik Değerleri
%10
%5
%1

𝐇𝟎 : Kamu kesimi büyüklüğü (GovSize) ve dış şoklar (EShocks) ekonomik büyümeye
(Growth) neden olmaz.
Belçika
-0.13608
3.89012
4.03998
8.08163
8.08163
*,**,***
Finlandiya
14.49690
0.43091
2.81701
12.08694
12.08694
*,**,***
Danimarka
11.70542
0.08194
6.78723
9.11366
9.11366
Norveç
0.90821
2.80541
2.95479
3.66758
3.66758
Fransa
0.78543
0.50981
4.27925
5.51679
5.51679
Kanada
-0.10953
3.70915
4.35182
12.34464
12.34464
*,**,***
Japonya
8.47163
0.07443
5.55441
6.37883
6.37883

Granger
Nedensellik
Var/Yok
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Yok
Var

Not: (*),(**), (***) sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Veri seti ise 19802015 dönemini
kapsamaktadır.

Çalışmaya konu olan ülkelerden kalan dördü (Belçika, Norveç, Fransa ve Kanada) için
ise kamu kesimi büyüklüğü ile dış şoklardan ekonomik büyümeye doğru herhangi bir Granger
nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bunun anlamı, bahsi geçen ülkelerde kamu kesimi
büyüklüğü ve dış şokların ekonomik büyüme üzerinde üçlü bir Granger nedensellik ilişkisinin
mevcut olmadığıdır.
Tablo 2 ve 3’ten elde edilen bulguların bir özeti mahiyetindeki ekonometrik bulgular toplu olarak
Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4: Seçilmiş 7 OECD Ülkesinde Panel Granger Nedenselliğin Yönü ve Etkisi
Nedenselliğin Yönü
Kamu Kesimi
Büyüklüğü 
Ekonomik Büyüme
Dış Şoklar 
Ekonomik Büyüme
Kamu Kesimi
Büyüklüğü, Dış Şoklar
 Ekonomik Büyüme

Ülke
Belçika, Finlandiya,
Danimarka, Norveç,
Japonya
Fransa, Kanada
Finlandiya, Danimarka,
Japonya
Belçika, Norveç, Fransa,
Kanada
Finlandiya, Danimarka,
Japonya
Belçika, Norveç, Fransa,
Kanada

Nedenselliğin İstatistiksel Olarak Anlamlılığı
Anlamlı ve Belçika hariç diğer ülkeler Pozitif
Anlamsız
Anlamlı ve Danimarka hariç diğer ülkeler Negatif
Anlamsız
Anlamlı ve Pozitif
Anlamsız

Not: () nedenselliğin yönünü göstermektedir.
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5. Sağlamlık Testi
Çalışmanın bulgularının doğruluğunun teyidi amacıyla sağlamlık testi yapılmıştır.
Çalışmada ham petrol fiyatlarına alternatif olarak, dış şokların bir göstergesi olarak dış ticaret
hadleri ele alınmıştır.
Tablo 5’te görüldüğü üzere, analize dâhil edilen ülkelerden yalnızca Finlandiya,
Danimarka ve Japonya’da kamu kesimi büyüklüğü ve dış ticaret hadlerinden ekonomik
büyümeye doğru istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilebilmiştir. Ancak, söz konusu
ilişkinin yönü ve etkisi negatiftir. Bir başka ifadeyle, kamu kesimi büyüklüğü ve dış ticaret hadleri
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.
Analize konu olan diğer dört OECD ülkesinde (Belçika, Norveç, Fransa ve Kanada),
kamu kesimi büyüklüğü ve dış ticaret hadlerinden ekonomik büyümeye doğru anlamlı bir
Granger nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Özetle, sağlamlık testinden elde edilen bulgular,
dış şokların göstergesi olarak ham petrol fiyat endeksinin alındığı test bulguları ile birebir
örtüşmektedir.
Tablo 5: Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Dış Ticaret Hadlerinden Ekonomik Büyümeye Doğru
Granger Nedensellik Testi
Bootstrap Kritik Değerleri
Ülke
Katsayı
Wald Testi
%10
%5
%1
𝐇𝟎 : Kamu kesimi büyüklüğü (GovSize) ve dış ticaret hadleri (ToT) ekonomik büyüme
(Growth) neden olmaz.
Belçika
Finlandiya
Danimarka
Norveç
Fransa
Kanada
Japonya

-0.90321
0.68012
0.49012
0.38116
0.71105
0.33801
0.55394

1.80712
*,**,***
6.135705
*,**,***
5.46811
2.73922
2.30116
1.04782
*,**,***
5.70348

4.90390
3.08344
3.88714
5.55871
3.96458
3.77032
4.98455

7.87244
2.54086
3.40128
5.67100
3.95043
3.80449
4.61100

4.87371
3.04761
3.37091
5.67540
3.17044
3.11479
4.22932

Granger
Nedensellik
Var/Yok
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Yok
Var

Not: (*),(**), (***) sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Veri seti ise 19802015 dönemini
kapsamaktadır.

6. Sonuç
Bu çalışmada Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap panel Granger nedensellik
analizinden istifade edilerek kamu kesimi büyüklüğüdış şoklarekonomik büyüme ilişkisi,
seçilmiş 7 OECD ülkesi bazında yıllık veriler kullanılmak suretiyle 19802015 dönemi için analiz
edilmiştir. Çalışmanın ampirik bulguları, Finlandiya, Danimarka ve Japonya’da kamu kesimi
büyüklüğü ve dış şoklardan ekonomik büyümeye doğru pozitif yönlü bir Granger nedensellik
ilişkisi olduğunu; diğer 4 ülkede (Belçika, Norveç, Fransa ve Kanada) ise böyle bir ilişkinin
olmadığını ortaya koymaktadır.
Çalışmaya konu olan ülkelerin tamamı OECD ülkeleri olmalarının yanı sıra gelişmiş
ülkelerdir. Hatta bunlardan Kanada, Japonya ve Fransa, dünyanın en gelişmiş ülkelerini
bünyesinde barındıran G7 üyesidir. Çalışmada ekonometrik analize tâbi tutulan ülkeler gelişmiş
ülkeler olmakla birlikte; gerek gelişmişlik düzeyleri, ekonomik büyüklükleri, yarattıkları katma
değer gerekse yönetim biçimleri, dış ticaret yapıları ve hatta nüfus büyüklükleri gibi açılardan
homojen bir yapı sergilememektedirler. O nedenle de, bahsi geçen ülkelere ilişkin olarak
“gelişmiş ülkelerde kamu kesimi büyüklüğüdış şoklar ekonomik büyüme ilişkisi ülkeden
ülkeye farklılık göstermektedir” şeklindeki çıkarımın dışında çok daha spesifik bir çıkarımda
bulunma olanağı yoktur.
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Elde edilen bu sonuçların ortaya çıkmasında gelişmiş ülke faktörünün önemli olduğunun
burada belirtilmesi gerekir. Gelişmekte olan ülkelerin aksine, gelişmiş ülkeler sahip oldukları
bir dizi faktör (kurumsal kalite, ekonomik ve finansal sistemin derinliği ve çeşitliliği, değişen
koşullara hızlı bir biçimde uyum sağlayabilme becerileri gibi hususlar) sayesinde dış şokların
üstesinden kolaylıkla gelebilme veya en azından bunları absorbe edebilme potansiyeline
ziyadesi ile sahiptirler. O nedenle, dış şoklardan etkilenme derecelerinin gelişmekte olan
ülkelerle mukayese edildiğinde daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Tabîi bu durum,
söz konusu ülkelerin dış şoklardan hiç etkilenmeyecekleri anlamına da gelmez. Çalışmada ele
alınan ülkelerden Norveç dışındakilerin ki bu ülke OPEC üyesi olmamakla birlikte ciddi bir
petrol üreticisi konumunda olup Kuzey Denizi’nde 1960’ların ikinci yarısında petrol ve doğal gazın
keşfedilmesi sonrasında petrol piyasasının önemli bir aktörü konumuna gelmiştir petrol
fiyatlarındaki değişme kaynaklı dış şoklardan etkilenme olasılığı göreli olarak daha yüksektir.
Gelişmiş ülkelerin dış şoklardan etkilenmesi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve artışlara
bağlı olarak büyümeyi söz konusu ülkelerde olumlu yönde etkileyebileceği gibi, pekâlâ
olumsuz yönde de etkileyebilir. Tabiî burada petrol ürünlerine olan yurt içi talebin büyüklüğünü
de göz ardı etmemek gerekir. Örneğin, son yıllardaki petrol fiyatlarındaki oynaklık, Japonya’nın
ne petrol talebinde ne de enerji politikasında bir değişikliğe neden olmuştur. Bunun temel
nedenlerinden biri, bu ülkenin uzun dönemli enerji politikasının bir parçası olarak petrol
bağımlılığını azaltmaya ve dolayısıyla enerji güvenliğini temin etmeye dönük olarak nükleer
enerji, yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji elde etme alanlarına odaklanmasıdır.
Kısacası kamu kesimi büyüklüğüdış şoklarekonomik büyüme ilişkisi, incelenen
ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenlerini ele alınan ülkelerin tamamı
gelişmiş ülkeler dahi olsa, bu ülkelerin kendi iç dinamiklerinde aramak gerekir.
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Dipnotlar:
1

OECD üyesi ülkeler için OECD’nin resmi internet sitesine, gelişen piyasa ekonomilerinin tasnifi için periyodik olarak
yayımlanan IMF Fiscal Monitor’un farklı sayılarına, eski Doğu Bloku ülkeleri için de yine Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası’nın periyodik olarak yayımlanan EBRD Transition Report’un farklı sayılarına bakılabilir.
2
Toplam dış ticaret hacminin (ihracat ve ithalât toplamının) GSYİH içindeki payı.
3
Burada şu durum açıkça ifade edilmelidir ki kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme ilişkisine ilişkin literatür
kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi ne yönde etkilediği konusunda bir uzlaşıya henüz ulaşabilmiş değildir. Bu
konuda bazı çalışmalar (Caselli, Esquivel ve Lefort,1996; Agell, Lindh ve Ohlsson,1997; Agell, Ohlsson ve Skogman,
2006) bu iki değişken arasında olumlu veya anlamsız bir ilişkiden bahsederken diğer bazıları (Barro,1991; Engen
ve Skinner,1992; Fölster ve Henrekson, 2001) bu ilişkinin negatif yönlü olduğunu ifade etmişlerdir.
4
Bu bölümdeki teorik açıklamalarda büyük ölçüde Şen, Kaya ve Alpaslan’dan (2015) faydalanılmıştır.
5
Bu çalışmanın ekonometrik analizinde GAUSS 10 istatistik programı kullanılmış ve kullanılan TSP kodları ise bizzat
çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemi geliştiren László Kónya’dan temin edilmiştir.
6
Tabiî bu konuda daha kesin bir hüküm vermek için, bu ülke bakımından optimal kamu kesimi büyüklüğünün ampirik
olarak tahmin edilmesi gerekmektedir. Bunun için de, kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasında “ters U”
şeklinde bir ilişki olduğunu iddia eden ve Barro (1990), Armey (1995), Rahn ve Fox (1996) ve Scully’nin (1995)
çalışmalarına atfen literatürde “BARS eğrisi” olarak adlandırılan hipotezin ampirik olarak test edilmesi ve büyümeyi
maksimize eden optimal kamu kesimi büyüklüğünün tespit edilmesi gerekir. Ancak bu konu bu çalışmanın amacı ve
kapsamı dışında olduğu için ilgili literatüre burada değinilmeyecektir.
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Para ve Maliye Politikalarının Enflasyon Üzerindeki
Etkisi: BRIC Ülkeleri ve Türkiye İçin Bir Bootstrap Panel
Granger Nedensellik Analizi*
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bölükbaş**
Öz
Bu çalışmada para ve maliye politikalarının enflasyon üzerine etkisine odaklanılmış ve
değişkenler arasındaki ilişki BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri ve Türkiye için
araştırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ikinci nesil panel nedensellik testi olan ve Kónya (2006)
tarafından geliştirilen Bootstrap Panel Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak
değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı araştırılmış ardından homojenlik testine yer
verilmiştir. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, Hindistan ve Türkiye’de para politikasından
enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcut iken, Çin’de para politikası ve enflasyon
arasında çift yönlü bir nedensellik ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Hindistan’da maliye politikasından
enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi, Brezilya’da ise enflasyondan maliye politikasına
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Maliye politikası, Enflasyon, Nedensellik Analizi.
JEL Sınıflandırması: E52, E62, E31, B23.
The Effect of Monetary and Fiscal Policies on Inflation: A Bootstrap Panel Granger Causality
Analysis for BRIC Countries and Turkey
Abstract
This study focused on the effects of monetary and fiscal policy on inflation and the relationship
between variables has been examined for the BRIC (Brazil, Russia, India, China) countries and
Turkey. In the study, Bootstrap Panel Granger Causality Analysis (The Second Generation Panel
Causality Test) method which is developed by Kónya (2006) was used. Firstly the cross-sectional
dependeny was investigated among variables, then slope homogeneity test was done. According to
the findings of the study, a unidirectional causality relationship has been found from monetary policy to
inflation in India and Turkey and there is a bidirectional causality relationship between monetary policy
and inflation in China. On the other hand, a unidirectional causality relationship has been found from
fiscal policy to inflation in India and whereas there is a unidirectional causality relationship from
inflation to fiscal policy in Brazil.
Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, Inflation, Causality Analysis.
JEL Classification: E52, E62, E31, B23.

Giriş
Para ve maliye politikalarının enflasyon üzerindeki etkileri bu çalışmanın temel
konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle ilk olarak temel ekonomi politikaları olan bilinen para
ve maliye politikası kavramlarına yer vermek gerekmektedir. Para politikası, merkez bankası
tarafından yürütülen, temel amacı paranın kontrolünü sağlamak olan ve bu amaca ulaşmak
amacıyla çeşitli parasal araçları kullanan önemli bir ekonomi politikasıdır. Maliye politikası
ise, ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla devletin kamu harcamaları, kamu gelirleri (vergiler)
*

Bu çalışma yazarın ‘Türkiye’de Ekonomi Politikalarının Etkileri: 2000 Sonrası Dönem İçin Bir
Uygulama adlı doktora tezinden üretilmiştir.
**
Gümüşhane Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi.
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ya da borçlanma gibi kalemlerle piyasaya müdahalesini içeren temel bir ekonomi
politikasıdır. Bu iki önemli ekonomi politikası ile genel anlamda sürdürülebilir bir büyüme ve
fiyatlar genel düzeyinde istikrar amaçlanmakta, bu amaçların gerçekleşmesi için de politikalar
arasında koordinasyon öngörülmektedir. Ekonomi politikaları arasında koordinasyonun
sağlanamaması pek çok ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir. Örneğin mali disiplinin
sağlanamadığı bir ekonomide yüksek bütçe açığı, sürdürülemeyen bir borç düzeyi gibi
sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunların çözümü para politikasının maliye politikasının
baskınlığı altında kalmasına yol açabilmektedir. Sargent ve Wallace (1981) tarafından ortaya
atılan “Sevimsiz Monetarist Aritmetik” yaklaşımı ile Leeper (1991), Sims (1994) ve Woodford
(1994, 1995, 2001) tarafından önerilen “Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi” (FTPL-Fiscal Theory of
Price Level) yaklaşımı bu konuya dikkat çekmekte, koordinasyonun sağlanamaması halinde
birbirini baskılayan bir ekonomi politikası sorununun ortaya çıkacağını vurgulamaktadır.
İktisat literatüründe ekonomi politikalarına yönelik yaklaşımlar genel itibariyle
geleneksel yaklaşım ve modern yaklaşım olarak sınıflandırılmaktadır. Geleneksel yaklaşımın
öncüsü olan Klasik yaklaşımın ekonomi politikalarına bakışı “Say Yasası” ve “Miktar Teorisi”
kapsamında ele alınmaktadır. Arz ve talebi bir terazinin iki kefesine benzeten ve bu kefelerin
karşılıklı olarak işlediğini düşünen Jean B. Say, arzın son bulduğu noktada talebin
başladığını ya da talebin son bulduğu noktada arzın başladığını ve bu dengeyi fiyatın
sağladığını belirtmiştir (Say, 1821: 159). Bu nedenle "Say Yasası”, tam istihdamın varlığını
kabul etmekte ve ekonomi politikalarını gerekli görmemektedir. Değişim denkleminden yola
çıkarak para talebi ile paranın dolaşım hızının fiyatlar genel düzeyi ve üretim düzeyine denk
olduğunu ileri süren “Miktar Teorisi” ise, para miktarındaki değişmelerin enflasyona yol
açtığını, reel ekonomiyi etkilemediğini varsaymaktadır. Edwards’a (1991: 123) göre, paranın
miktar teorisinin tarihi gelişimi incelendiğinde, temellerinin Merkantilizmin yaygın olduğu,
İspanyolların altın ve gümüş taşımacılığı yaptığı yıllara kadar uzandığı görülebilir.
Enflasyonun yüksek olmadığı (neredeyse yüzde 1) ancak kalıcı olduğu o dönemde
Frenchman, Jean Bodlin gibi düşünürler, fiyatların yükselmesini malların daha değerli
olmasıyla değil, para miktarındaki artış ile paranın değerinin azalmasından kaynaklandığını
ileri sürmüşlerdir. 18. ve 19. yüzyılda ise Richard Callinton, David Hume, David Ricardo gibi
düşünürler paranın miktar teorisini klasik formda geliştirerek iktisat literatürüne
kazandırmışlardır.
Klasik yaklaşımın bu önermelerine karşılık Keynesyen yaklaşım, toplam talep
yetersizliğini öne sürerek “Say Yasası”na eleştiriler yöneltmekte ve “Efektif Talep İlkesi”
gereğince ekonominin sadece arz yönünün değil talep yönünün de dikkate alınması
gerektiğini önermektedir. Keynes’in toplam talep yetersizliğini öne sürerek “Say Yasası”nı
eleştirmiş olması, önerilen ekonomi politikalarının da talep yönlü olmasını gerekli kılmıştır. Bu
kapsamda Keynesyen yaklaşımın öngördüğü ekonomi politikalarının talebi artırma odaklı
olduğu, talepteki artışla beraber arzın da kendiliğinden oluşacağı düşüncesinin hâkim olduğu
söylenebilmektedir. Diğer yandan Klasik yaklaşımın “Miktar Teorisi”ne karşılık “Likidite
Tercihleri Teorisi”ni geliştiren Keynesyen yaklaşım, paranın yansızlığını reddederek paranın
yanlı olduğunu savunmakta ve para arzındaki artışın faiz oranını düşürerek efektif talebi
artıracağını, efektif talepteki bu artışın da istihdam ve üretime yansıyacağını ileri sürmektedir.
Mankiw (2004: 447) ile Krugman ve Wells’e (2005: 354) göre ise, özünde arz ve talebin
dengeye gelmesi koşuluna dayanan bu teoriyi Keynes, Genel Teori’de hangi faktörlerin faiz
oranı üzerinde etkili olduğunu göstermek için önermiştir. Bu nedenle “Likidite Tercihleri
Teorisi”ne göre faiz oranı önemli bir unsur olarak değerlendirilmekte, aynı zamanda para arzı
ve para talebini dengeleyen bir faktör olarak görülmektedir.
Klasik ve Keynesyen yaklaşım dışında Monetarist, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen
yaklaşım da para ve maliye politikaları için önemli önermeler sunmaktadır. Bu önermelerin
başında Monetarist yaklaşımın “Miktar Teorisi”ne yeni bir boyut kazandırdığı “Modern Miktar
Teorisi” gelmektedir. Bu teori kapsamında Milton Friedman, hem Keynes’in “Likidite Tercihleri
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Teorisi”ni eleştirmekte, hem de “Miktar Teorisi”ne yeni bir bakış getirerek paranın dolaşım
hızını sabit değil, değişken olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte Monetarist yaklaşım,
Keynesyen yaklaşımın tersine kamu harcamaları ya da kamu gelirleri (vergiler) yoluyla
yapılacak bir maliye politikasının gerekli olmadığını, ekonomik istikrarı sağlamak için para
politikasının kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Monetarist yaklaşımın dışında Yeni
Klasik yaklaşım ve Yeni Keynesyen yaklaşım da para ve maliye politikalarını farklı açılardan
ele alarak teorik çerçeveyi rasyonel beklentiler ışığında açıklamaktadır.
Rasyonel beklentiler yaklaşımında politika kararlarına iki açıdan yaklaşılmaktadır. İlki
beklentilerin çok yönlü olarak değerlendirilmesidir. Çünkü bu yaklaşıma göre ekonomik
birimler her politika değişikliğine mekanik olarak aynı şekilde karşılık vermezler. Daha
doğrusu uygulanan politikaların ekonomide nelere yol açacağını ve neyi değiştireceğini
düşünürler ve buna göre hareket ederler. İkinci olarak da rasyonel beklentiler yaklaşımı mikro
ekonomik temellere makroekonomiyi kurmaya çalışarak para ve maliye politikalarının
ilkelerine yeni bir bakış açısı getirmektedir. (Dornbusch ve Fischer, 1990: 693). Rasyonel
beklentiler yaklaşımını benimseyen Yeni Klasik yaklaşım, ekonomi politikalarını ikiye ayırarak
öngörülen ve öngörülmeyen politikalar olarak sınıflandırmakta ve genel bir politika
etkisizliğinden bahsetmektedir. Yeni Keynesyen yaklaşım ise bunun aksine politika
etkinliğinden bahsederek hem öngörülen hem de öngörülmeyen politikaların ekonomik
istikrarı etkileyebileceğini ileri sürmektedir.
Bunların yanında açık ekonomide makro iktisat modelleri de ekonomi politikalarının
etkileri konusunda çeşitli önermeler içermektedir. Örneğin Monetarist Model, para talebini en
istikrarlı ve en önemli makroekonomik değişken olarak kabul ederek esnek ve sabit döviz
kurunda uygulanacak olan politikaların farklılaşabileceğini ileri sürmektedir. Robert Mundell
ve J. Marcus Fleming tarafından geliştirilen Mundell-Fleming Modeli ise döviz kurlarını tam
sermaye hareketliliği altında açıklayarak Keynesyen modele uluslararası sermaye
hareketlerini dâhil etmektedir. Monetarist ve Mundell-Fleming modellerinden farklı olarak
Dornbusch Modeli, reel faktörlerin yanında finansal faktörleri de dikkate alarak döviz kurlarını
açıklamaya çalışmaktadır. Harry Markowitz (1959) ve James Tobin’in (1958) çalışmaları
sonucu ortaya çıkan Portföy Dengesi Modeli ise döviz kurlarında meydana gelen
dalgalanmaları yabancı menkul değerlerin arz ve talebindeki değişimlerle açıklamaya
çalışmaktadır.
Ekonomi politikaları uygulamalarının ülkenin içinde bulunduğu mevcut ekonomik
şartlarla karşılıklı ilişki içinde bulunduğu dikkate alınması gereken bir diğer unsurdur. Bu
nedenle bu çalışmada Türkiye’de ve BRIC1 ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan
ve Çin’de para ve maliye politikalarının enflasyon ile nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Bu
ülke grubunun seçilmesinin temel nedeni bu grupta yer alan ülkelerin dünya ekonomisinin
geleceğine yön verecek olan ülkeler olarak bilinmesidir. Goldman Sachs (2003) tarafından
yayımlanan raporu değerlendiren Güney’e (2017) göre, Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya
dünyanın en büyük ekonomileri konumuna yükselecek ülkelerdir. Bununla birlikte son
dönemlerde Türkiye’nin de gelecek yıllarda BRICS ülkeleri gibi bir konumda olacağı,
ekonomik performansının BRICS ülkelerine benzediği vurgulanmaktadır. Bu ülke grubunun
seçilmesinin bir diğer nedeni de enflasyon gelişmeleri bakımından birbirine benzeyen ülkeler
olmasıdır. Şekil 1’de yer alan grafik bu ülkelerdeki enflasyon oranını Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
(GSYH) deflatörü cinsinden göstermektedir.
.
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Şekil 1: BRIC Ülkeleri ve Türkiye’de Enflasyon Oranları (Yüzde)
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Kaynak: Dünya Bankası (2018) verileriyle derlenmiştir.

Şekil 1’den izleneceği gibi Türkiye ve Rusya her ne kadar 2000’li yılların başlarında
yüksek bir enflasyon düzeyine sahipse de 2004’den itibaren enflasyon düzeyi bakımından
diğer ülkelere yaklaşmaktadır. 2010 sonrası döneme Rusya hariç diğer ülkelerin enflasyon
oranı yüzde 6-8 aralığındadır. Bu ülkelerde enflasyon düzeyinin birbirine yakın olması
uygulanan para ve maliye politikalarının enflasyon ile olan ilişkisini akla getirmiş ve bu
nedenle böyle bir analiz yapılmak istenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın bundan sonraki kısmı
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya dair ampirik literatür taraması sunulmuş,
ikinci bölümde ise para ve maliye politikalarının enflasyon ile nedensellik ilişkisi ikinci nesil
panel veri analizi ile araştırılmıştır.
1. Ampirik Literatür Taraması
İktisat literatüründe para ve maliye politikalarının etkilerine yönelik teorik ve ampirik
olarak yapılan pek çok çalışmaya rastlanılmaktadır. Çalışmanın bu kısmında para ve maliye
politikalarına yönelik yapılan ampirik çalışmalara literatür taraması şeklinde yer verilmiştir.
Para ve maliye politikalarının ekonomik büyüklükler üzerindeki etkisini inceleyen
çalışmalara bakıldığında Friedman ve Meiselman (1963) tarafından yapılan çalışmanın öncü
bir çalışma olduğu söylenebilmektedir. Friedman ve Meiselman (1963) ABD verilerini
kullanarak gelir çarpanı ve kısa vadeli paranın dolaşım hızını karşılaştırarak gelirde meydana
gelen değişmeler konusunda tartışmasız olarak para stokunun otonom harcamalardan daha
kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamışlardır (Cho, 1979: 1285). Bu çalışmaya karşılık
Ando ve Modigliani (1965) tarafından yapılan çalışmada ise Friedman ve Meiselman’ın
(1963) yöntemi eleştirilerek çalışmanın sonuçlarına itiraz edilmiş, hem para stokunun hem de
otonom harcamaların önemi vurgulanarak Keynesyen gelir harcama modelinin “Miktar
Teorisi”ni aştığı kanıtlanmıştır (Ando ve Modigliani, 1965). Para ve maliye politikalarının
ekonomik büyüklüklerle ilişkisine yönelik yapılan bu öncül çalışmaların yanında DePrano ve
Mayer (1965), Evans ve Klien (1967), Anderson ve Jordan (1968), Anderson ve Carlson
(1970), De Leeuw ve Kaichbrenner (1969), Gramlich (1971), Blinder ve Solow (1974) ve
McCallum (1986) tarafından yapılan çalışmalar da bu konunun literatürde önemini artıran
çalışmaların başında gelmektedir.
Literatürdeki bu temel çalışmalara her geçen gün yenisi eklenmekte ancak para ve
maliye politikasının hangisinin ne kadar etkin olacağı ya da hangi değişkeni ne kadar
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etkileyeceği konusunda henüz bir fikir birliği sağlanamamaktadır. Bir fikir birliği
sağlanamamasının temel nedeni ise gerek çalışmaların kapsadığı ülkelerin ve dönemlerin
farklı oluşu, gerekse politikaların etkinlik ölçümünde kullanılan araç ve yöntemin farklı
seçimlerden oluşmasıdır. İşte bu amaçla bu kısımda literatürde yer alan bazı çalışmalar
dönem, kapsadığı ülke, yöntem ile sonuçlar bakımından ele alınmış ve bu çalışmalardan yola
çıkarak çalışmada kullanılan veri seti ve yöntem seçimi gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 1: Konuya İlişkin Ampirik Literatür Taraması
Çalışmanın Yazar(lar)ı

Çalışmanın Gözlemi ve
Dönemi

Ghura,
1995

33 Sahra altı Afrika ülkesi,
1970-1987

Çalışmanın Yöntemi ve Çalışmada
Kullanılan Veriler

GLS modeli,
Nominal GSYİH, reel GSYİH,
enflasyon, geniş para arzı, bütçe açığı,
nominal döviz kuru, yatırım oranı.
Sonuç: Genişletici para politikaları nominal gelir büyümesi üzerinde birebir etkilidir, daraltıcı para
politikaları ise çıktı miktarını azaltmaktadır.
Ansari,
Hindistan,
Var analizi,
1996
1963-1993
GSYİH, GSYİH deflatörü, para arzı,
kamu harcamaları.
Sonuç: Hindistan ekonomisinde maliye politikasının para politikasına göre daha önemli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Akçay, Alper ve Özmucur,
Türkiye,
VAR analizi ve eşbütünleşme yöntemi,
1996
1948-1994,
Konsolide bütçe açığı, dolaşımdaki
1987:Q1-1995:Q4
para, GSMH deflatörü, para arzı,
toptan eşya fiyat endeksi
Sonuç: Bütçe açığı, para arzı artışı ve enflasyon arasındaki uzun dönem ilişkisi incelenmiş ve
sonuçlarının olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.
Metin,
Türkiye,
Eşbütünleşme analizi,
1998
1950-1987
Bütçe harcamaları, bütçe gelirleri,
bütçe açığı, tüketici fiyat endeksi, para
tabanı.
Sonuç: Bütçe açığı ve hükümet borçlanmasından kaynaklanan kazanımların enflasyon düzeyini
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Callen ve Chang,
Hindistan,
Eşbütünleşme analizi,
1999
1982:Q2-1998:Q2
Sanayi üretim endeksi, geniş para arzı,
dar para arzı, sanayi çalışanları tüketici
fiyat endeksi…
Sonuç: Parasal büyüklüklerdeki gelişmelerin enflasyonun temel sebebi olduğu, bununla beraber
döviz kuru ve ithalat fiyatlarının da özellikle imalat sektörü enflasyonunu etkilediği bulunmuştur.
Ambreen ve Azhar, 2003
Pakistan, Hindistan,
Eşbütünleşme analizi ve panel
Tayland, Endonezya,
nedensellik,
Malezya,
Para arzı, kamu harcamaları, GSYİH,
1970-2000
ihracat.
Sonuç: Maliye politikası ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya
çıkmıştır.
Koru ve Özmen,
Türkiye,
Eşbütünleşme analizi,
2003
1983:Q1-1999:Q4
Konsolide bütçe açığı, GSMH, geniş
para arzı, tüketici fiyat endeksi.
Sonuç: Para ve enflasyonun birlikte belirlendiği ancak enflasyon ve bütçe açığı arasındaki
doğrudan bir bağlantıyı vurgulayan Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi yaklaşımının Türkiye için geçerli
olmadığı tespit edilmiştir.
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Hsing,
2005

Venezuela,
1959-2001

GARCH yöntemi,
Reel GSYİH, reel para arzı, reel bütçe
açığı, reel döviz kuru, beklenen
enflasyon, varil başına dünya petrol
fiyatları

Sonuç: Para arzındaki artış, bütçe açığının artması, ulusal paranın değer kaybetmesi, yüksek
enflasyon beklentisi ve dünya petrol fiyatlarının yüksek olması ile reel GSYİH arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır.
Kojima, Nakamura ve
Çin,
SVAR modeli,
Ohyama,
1987-1999
GSYH, tüketici fiyat endeksi,
2005
perakende fiyat endeksi, işgücü…
Sonuç: Para, çıktı ve fiyatlar arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelendiği çalışmada uzun dönem
reel para politikasının tüketici fiyat enflasyonunun Granger nedeni olduğu tespit edilmiş ve Çin’deki
politika önerilerinin bu sonuca dayanarak belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Lozano,
Kolombiya,
Eşbütünleşme analizi,
2008
1982:Q1-2007:Q4
Enflasyon, para arzı artış oranı, bütçe
1955-2007
açığı
Sonuç: Bir yandan enflasyon ve para politikası arasında yakın bir ilişki bulunurken, bir yandan da
para arzı artışı ile bütçe açığının birbiriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Osorio ve Ünsal,
Asya ekonomileri,
GVAR ve SVAR analizi,
2011
1986:Q1-1999:Q4
GSYH, tüketici ve üretici fiyat endeksi,
2000:Q1-2010:Q1
döviz kuru, kısa dönem faiz oranı, gıda
ve petrol emtia fiyat endeksi, ticaret
ağırlıklı GSYİH
Sonuç: Asya ekonomilerinde enflasyonun ana nedeninin parasal ve arz şoklarının olduğu
belirlenmiş, ancak bu şokların katkısının son dönemlerde azaldığı, buna karşılık talep baskısının
enflasyonu etkilediği belirtilmiştir.
Anna,
Zimbabve,
Eşbütünleşme analizi,
2012
1981:Q4-1998:Q3
Reel GSMH, reel para arzı, reel kamu
harcamaları, reel ihracat.
Sonuç: Ekonomik gelişmelerde para politikasının rolünün daha belirgin ve tahmin edilir olduğu
ancak maliye politikasının etkisinin daha az olduğu bulunmuştur.
Zhou,
Çin,
MGARCH-BEKK modeli,
2015
1996-2012
GSYH, para arzı ve tüketici fiyat
endeksi.
Sonuç: Çin ekonomisinde para arzında yaşanan gelişmelerin enflasyonu doğrudan etkilediği tespit
edilmiş olup, makroekonominin kontrolünü sağlayan merkez bankasının bağımsızlığının artırılması
gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Najaf, 2016
Hindistan,
Eşbütünleşme analizi,
1981-2010
Net vergi gelirleri, kamu harcamaları,
tüketici fiyat endeksi, reel faiz oranı,
nüfus artış oranı, brüt sabit sermaye
oluşumu.
Sonuç: Hindistan ekonomisinde maliye politikası pek çok ekonomik değişken ile uzun dönemli bir
ilişki içindedir. Bununla birlikte Hindistan ekonomisinde maliye politikası enflasyonu ve mali açıkları
kontrol etmek için uygun bir ekonomi politikasıdır.
Bölükbaş ve Peker,
Türkiye,
Eşbütünleşme analizi,
2017
2006:Q1-2015:Q4
Toptan eşya fiyat endeksi, geniş para
arzı ve faiz dışı bütçe dengesi.
Sonuç: Türkiye ekonomisinde fiyat düzeyinin belirlenmesinde maliye politikasının önemli bir araç
olduğu tespit edilmiş olup, fiyat istikrarının sağlanmasında para politikasının tek başına yeterli
olmayacağı, bunun yanında disiplin bir maliye politikasının da gerekli olduğu belirtilmiştir.

Çizelge 1’den izleneceği gibi para ve maliye politikalarının etkinliğini ya da etkilerini
inceleyen çalışmaların kullandığı yöntem ve dönemler gibi kapsadığı ülkeler de farklılık
göstermektedir. Tüm bu seçimler doğrultusunda çalışma sonuçlarının bazılarında para
politikasının etkin bir politika, bazılarında ise maliye politikasının etkin bir politika olarak
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çıkması kaçınılmaz görünmektedir. Çalışmada kullanılan yöntemlere bakıldığında ise
eşbütünleşme ve VAR analizi en sık başvurulan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmalarda tercih edilen yöntem kadar, bir diğer önemli konu da analizde kullanılan
değişkenlerin seçimidir. Çizelge 1’den görüldüğü üzere para ve maliye politikalarının
etkilerinin ölçümü konusunda başvurulan değişkenlerin başında GSMH, para arzı, kamu
harcamaları, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı gelmektedir. Literatürde para politikası
genellikle para arzında meydana gelen artış oranı ile ya da geniş/dar para arzı ile ölçülürken,
faiz oranı da para politikasını temsilen kullanılan değişkenlerin başında gelmektedir. Maliye
politikası değişkeni olarak ise genelde bütçe açığı ya da bütçe dengesi, kamu harcamaları ya
da kamu gelirleri kullanılmaktadır. Sonuç değişken olarak da yine Çizelge 1’den
görülebileceği gibi enflasyon, GSMH, döviz kuru ya da ihracat oranı sık başvurulan
değişkenler arasındadır.
Çizelge 1’de yer alan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında bir fikir birliğinin
sağlanmadığı çok açıktır. Örneğin Türkiye ekonomisini ele alan çalışmalara genel olarak
bakıldığında hem para hem de maliye politikasının enflasyonu belirleyen ekonomi politikaları
olduğu vurgulanırken, Hindistan ekonomisinde daha çok maliye politikasının enflasyon
düzeyini belirlemede önemli bir ekonomi politikası olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık Çin
ekonomisinde ise enflasyonun kontrol edilmesinde maliye politikasından daha çok para
politikasının etkin olduğu gözlemlenmektedir.
Görüldüğü gibi çalışmalarda kullanılan yöntem ve değişkenler gibi sonuçlar da farklılık
göstermektedir. Aynı ülke için yapılan iki farklı çalışma birbirinden farklı sonuçlara sahipken,
ayrı ülkeler için yapılan çalışmalarsa aynı sonuçlara sahip olabilmektedir. İşte bu nedenle
para ve maliye politikalarının etkileri ya da etkinliği konusunda bir fikir birliğinin sağlanmış
olduğundan bahsedilememektedir. Bu çalışma Türkiye’de ve BRIC ülkelerinde 2000 sonrası
dönemi dikkate alarak para ve maliye politikalarının enflasyon ile nedensellik ilişkisinin
gözlenmesi amacıyla yapıldığından, çalışmanın bundan sonraki kısmı çalışmada kullanılan
yöntem, veri seti, uygulanan ampirik analiz ve bu analizin sonuçlarından oluşmaktadır.
2. Veri Seti Model ve Ampirik Analiz
Bu çalışmada 2000-2016 dönemi dikkate alınarak Türkiye’de ve BRIC ülkelerinde
para ve maliye politikasının enflasyon ile ilişkisi ikinci nesil panel nedensellik testi ile
araştırılmıştır. Çalışmanın başlangıç ve bitiş dönemleri verilerin elde edilebilirliğine göre
belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan ülke verileri Dünya Bankası’ndan elde edilmiş olup, para
politikası (PP) için geniş para arzı, maliye politikası (MP) için kamu harcamaları, enflasyon
(ENF) için ise tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır.
Çalışmanın ampirik analizinde iki ayrı panel veri modeli tahmin edilmiştir. 1 numaralı
panel veri modelinde para politikası ve enflasyon arasındaki nedenselliğin, 2 numaralı panel
veri modelinde ise maliye politikası ve enflasyon arasındaki nedenselliğin yönü belirlenmek
istenmiştir. Modeller Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap Panel Granger
Nedensellik Testi ile tahmin edilmiştir. Kónya’ya (2006: 979) göre, bu test görünüşte ilişkisiz
regresyon (SUR-seemingly unrelated regressions) temeline ve Wald testine dayanmaktadır
ve paneldeki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi için her ülkeye özgü bootstrap kritik
değerleri içermektedir. Bununla beraber bu testin iki önemli avantajından biri tüm panel
üyeleri için ortak hipotez gerektirmemesi, diğeri de birim kök ve eşbütünleşme testi gibi ön
testleri gerektirmemesidir (Kónya, 2006).
Bu gerekçeler çalışmada bu test biçiminin seçilmesinin nedeni olarak da
düşünülebilir. Çünkü bu test seçildiğinde serilerin durağanlığının ve eşbütünleşik olup
olmadığının araştırılmasına gerek duyulmamaktadır. Diğer yandan bu test yatay kesit
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bağımlılığına izin verdiğinden daha gerçekçi bir varsayıma dayandığı söylenebilir. Ayrıca bu
testin bir diğer özelliği de heterojeniteye izin vermesidir. Dolayısıyla bu testte her ülke için
ayrı ayrı sonuçlara ulaşılabilmekte ve bu durumda araştırmacının ülkeler arasında
karşılaştırma yapması sağlanmaktadır.
Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testinin iki
temel varsayımı yatay kesit bağımlılığı ve panel heterojenitenin olduğudur. Bu nedenle analiz
sürecinin ilk aşamasında bu testlerin yapılması gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığı, genel
olarak birimlerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda fikir verir. Pesaran’a (2004)
göre, yatay kesit bağımlılığı dikkate alınmadan yapılan tahminler sapmalı ve tutarsız
olabilmektedir. Yatay kesit bağımlılığı testi konusunda ilk olarak Breusch ve Pagan (1980)
LM (Lagrange Multiplier-Lagrange Çarpanı) test istatistiğini önermiştir.
𝑁−1

𝑁

2
𝐿𝑀1 = 𝑇 ∑ ∑ 𝜌̂𝑖𝑗

(1)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

Bu test N(N-1)/2 serbestlik derecesinde asimptotik ki-kare dağılımı göstermektedir.
Bu testin boş hipotezi (H0) “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklinde, alternatif hipotezi (H1) ise
en az bir tane ikili için “yatay kesit bağımlılığı vardır” şeklindedir. Bu hipotezler şu şekilde
gösterilebilir;

𝐻𝑜 = 𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑗𝑡 ) = 0 (𝑖 ≠ 𝑡)
𝐻1 = 𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑗𝑡 ) ≠ 0 (𝑖 ≠ 𝑡)

(2)

2
LM testinde 𝜌̂𝑖𝑗
, her i için en küçük kareler (EKK) ile yapılan tahminden elde edilen
kalıntılar arasındaki ikili korelasyon katsayılarıdır. LM istatistiği, T→∞ ve N sabit iken başka
bir ifadeyle T>N durumunda yatay kesit bağımlılığını test etmek için kullanılmaktadır. Ancak
N’nin büyümesi halinde LM istatistiğinin gücü azalmaktadır. Bu noktada da Pesaran (2004)
bu sorunu gidermek için asimptotik standart normal dağılım gösteren iki ayrı testi önermiştir.
Bu testler, T→∞ ve N→∞ (T>N) durumu için “LM2 ”, N büyük T görece küçük (N>T) durumu
için ise “CD” şeklindeki testlerdir. Bu test istatistikleri sırasıyla (3) ve (4) numaralı
eşitliklerdeki gibi gösterilmektedir;
𝑁−1

𝑁

1/2
1
2
𝐿𝑀2 = (
) ∑ ∑ 𝑇𝜌̂𝑖𝑗
−1
𝑁(𝑁 − 1)

(3)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1
1/2 𝑁−1 𝑁

𝐶𝐷 = (

2𝑇
)
𝑁(𝑁 − 1)

∑ ∑ 𝜌̂𝑖𝑗

(4)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

LM2 ve CD testleri bazen “yatay kesit bağımlılığı yoktur” boş hipotezinin reddedilmesinde
başarılı olamamaktadır. Bunun nedeni ise grup ortalamasının sıfır ancak bireysel
ortalamaların sıfırdan farklı olmasıdır. Bu sorunun çözümü konusunda da Pesaran vd.
(2008), LM istatistiğinin ortalama ve varyansını kullanarak 𝑇 → ∞ ve 𝑁 → ∞ durumunda
asimptotik standart normal dağılım sergileyen sapması düzeltilmiş LM istatistiğini
önermektedir. Sapması düzeltilen LM istatistiği (𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 ) izleyen (5) numaralı eşitlikteki gibi
ifade edilebilir.
𝑁−1

𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗
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𝑁

2
(𝑇 − 𝑘)𝜌̂𝑖𝑗
− 𝜇𝑇𝑖𝑗
2𝑇
= √(
) ∑ ∑ 𝜌̂𝑖𝑗
𝑁(𝑁 − 1)
2
𝑖=1 𝑗=𝑖+1
√𝜈𝑇𝑖𝑗

(5)
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2
Burada yer alan eşitlikte 𝜇𝑇𝑖𝑗 ve 𝜈𝑇𝑖𝑗
sırasıyla Pesaran vd. (2008) tarafından önerilen
2
(𝑇 − 𝑘)𝜌̂𝑖𝑗
’in ortalaması ve varyansıdır. Kónya (2006) Bootstrap Panel Granger Nedensellik
Testinin bir diğer ön varsayımı eğim katsayılarının heterojen olduğudur. Bunun için de (eğim
katsayılarının heterojen olup olmadığını belirlemek için) Swamy (1970) tarafından önerilen
Swamy eğim homojenliği istatistiğini kullanılmaktadır. Ancak bu test T>N durumları için
etkindir. Pesaran ve Yamagata (2008) bu testin farklı bir versiyonunu geliştirmiştir. ∆̃ İle
isimlendirilen bu testin ilk aşamasında yapılması gereken Swamy (𝑆̃) istatistiğinin yeniden
düzenlenmiş versiyonunu (6) numaralı eşitlikteki gibi hesaplamaktır;
𝑁

′
𝑆̃ = ∑(𝛽̂𝑖 − 𝛽̂𝑊𝐹𝐸 )
𝑖=1

𝑥𝑖′ 𝑀𝜏 𝑥𝑖
(𝛽̂𝑖 − 𝛽̂𝑊𝐹𝐸 )
𝜎̃𝑖2

(6)

Bu testte 𝛽̂𝑖 ; havuzlanmış EKK tahmincisini, 𝛽̂𝑊𝐹𝐸 ; ağırlıklandırılmış sabit etkili
havuzlanmış tahmincisini, 𝑀𝜏 ; bir kimlik matrisini ve 𝜎̃𝑖2 ise 𝜎𝑖2 ′in tahmincisini ifade etmektedir.
Bu hesaplamanın ardından, asimptotik normal dağılım sergileyen Swamy istatistiğinin
standardize edilmiş formu (7) numaralı eşitlikteki gibi geliştirilir;
∆̃= √𝑁 (

𝑁 −1 𝑆̃ − 𝑘
√2𝑘

)

(7)

Bu eşitlikte, √𝑁⁄𝑇 → ∞ olmak koşuluyla (𝑁, 𝑇) → ∞ durumu altında eğim katsayıları
homojendir boş hipotezi (𝐻0 : 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖 ), eğim katsayıları heterojendir (𝐻1 : 𝛽𝑖 = 𝛽𝑗; ) alternatif
hipotezine karşı sınanmaktadır. Ayrıca Pesaran vd. (2008), küçük örneklemler için geçerli
olan ve hata terimlerinin normal dağılım gösterdiği (8) numaralı eşitlikteki sapması düzeltilmiş
∆̃𝑎𝑑𝑗 testini önermiştir.
𝑁 −1 𝑆̃ − 𝐸(𝑧̃𝑖𝑡 )
∆̃𝑎𝑑𝑗 = √𝑁 (
)
(8)
√𝑣𝑎𝑟(𝑧̃𝑖𝑡 )
Bu eşitlikte de 𝐸(𝑧̃𝑖𝑡 ) = 𝑘; ortalamayı ve 𝑣𝑎𝑟(𝑧̃𝑖𝑡 ) = 2𝑘(𝑇 − 𝑘 − 1)/(𝑇 + 1) varyansı temsil
etmektedir.
Kònya (2006) Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testinin ikinci aşamasında,
Zellner (1962) tarafından geliştirilen SUR sistem tahmin yöntemi kullanılır ve her bir yatay
kesit için Wald test istatistikleri ve bootstrap kritik değerleri hesaplanır. Yatay kesitlere ait
kritik değerler bootstrap ile elde edildiğinden seriler düzey değerleri ile kullanılır ve serilerin
durağanlık sınamasının yapılmasına ihtiyaç kalmaz. Bu analizin sistem çözümünde her eşitlik
önceden belirlenmiş farklı değişkenlere ve hata terimlerine sahip olup, eşitliklerin hata
terimlerinin birbirleriyle ilişkili olduğu varsayılır. Nedensellik ilişkisini araştırmak için de Wald
testi kullanılmıştır. Tahmin edilen iki eşitlik setli (X ve Y gibi) SUR (9) ve (10) numaralı
eşitliklerdeki gibi oluşturulabilir (Kònya, 2006: 981);
𝑙𝑦1

𝑙𝑥1

𝑌1,𝑡 = 𝛼1,1 + ∑ 𝛽1,1,𝑗 𝑌1,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾1,1,𝑗 𝑋1,𝑡−𝑗 + 𝜀1,1,𝑡
𝑗=1
𝑙𝑦2

𝑗=1
𝑙𝑥2

𝑌2,𝑡 = 𝛼1,2 + ∑ 𝛽1,2,𝑗 𝑌2,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾1,2,𝑗 𝑋2,𝑡−𝑗 + 𝜀1,2,𝑡
⋮

𝑗=1
𝑙𝑦𝑁

𝑗=1

(9)

𝑙𝑥𝑁

𝑌𝑁,𝑡 = 𝛼1,𝑁 + ∑ 𝛽1,𝑁,𝑗 𝑌𝑁,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾1,𝑁,𝑗 𝑋𝑁,𝑡−𝑗 + 𝜀1,𝑁,𝑡
𝑗=1

𝑗=1
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ve

𝑙𝑥1

𝑙𝑦1

𝑋1,𝑡 = 𝛼2,1 + ∑ 𝛽21,𝑗 𝑌1,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾2,1,𝑗 𝑋1,𝑡−𝑗 + 𝜀2,1,𝑡
𝑗=1
𝑙𝑥2

𝑗=1
𝑙𝑦2

𝑋2,𝑡 = 𝛼2,2 + ∑ 𝛽2,2,𝑗 𝑌2,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾2,2,𝑗 𝑋2,𝑡−𝑗 + 𝜀2,2,𝑡
⋮

𝑗=1

𝑗=1

𝑙𝑥𝑁

(10)

𝑙𝑦𝑁

𝑋𝑁,𝑡 = 𝛼2,𝑁 + ∑ 𝛽2,𝑁,𝑗 𝑌𝑁,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾2,𝑁,𝑗 𝑋𝑁,𝑡−𝑗 + 𝜀2,𝑁,𝑡
𝑗=1

𝑗=1

(9) ve (10) numaralı eşitliklerde yer alan Y, enflasyon oranını X, para politikasını (ve
maliye politikasını) N, ülke sayısını, t zaman periyodunu 𝛼, 𝛽 ve 𝛾 ortak faktörleri ve 𝜀
bozulmayı temsil etmektedir. l ise maksimum gecikme uzunluğudur. Ölçüm sistemlerinde
gecikme uzunluklarının değişmesine izin verilmekte ancak yatay kesitlere göre değişmediği
varsayılmaktadır. Bu çalışmada maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir ve
uygun gecikme uzunluğu Akaike (AIC) ve Schwarz (SBC) bilgi kriterleriyle belirlenmiştir.
Analizin sistem tahmininde dört tür nedenselliğin ortaya çıkması muhtemel görünmektedir
(Kònya, 2006: 981);
1. Eğer her bir i için 𝛾1,𝑖 = 0 değilken tüm i’ler için 𝛽2,𝑖 = 0 olursa bu durumda; X’den Y’e
doğru tek yönlü Granger nedensellik vardır.
2. Eğer her bir i için 𝛾1,𝑖 = 0 iken tüm i’ler için 𝛽2,𝑖 = 0 olmazsa bu durumda;
Y’den X’e doğru tek yönlü Granger nedensellik vardır.
3. Eğer hem tüm i’ler için 𝛾1,𝑖 = 0 ve 𝛽2,𝑖 = 0 olmazsa bu durumda;
X ve Y arasında iki yönlü Granger nedensellik vardır.
4. Eğer tüm i’ler için 𝛾1,𝑖 = 0 ve 𝛽2,𝑖 = 0 olursa bu durumda;
X ve Y arasında Granger nedensellik yoktur.
Çalışmanın bulgularına geçmeden önce ampirik literatüre dayanarak oluşturulan
modeller şu şekilde tanımlanmıştır;
𝑙𝑦1

𝑙𝑥1

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1: 𝐸𝑁𝐹1,𝑡 = 𝛼1,1 + ∑ 𝛽1,1,𝑗 𝐸𝑁𝐹1,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾1,1,𝑗 𝑃𝑃1,𝑡−𝑗 + 𝜀1,1,𝑡
𝑗=1
𝑙𝑦2

𝑗=1
𝑙𝑥2

(11)

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2: 𝐸𝑁𝐹2,𝑡 = 𝛼1,2 + ∑ 𝛽1,2,𝑗 𝐸𝑁𝐹2,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾1,2,𝑗 𝑀𝑃2,𝑡−𝑗 + 𝜀1,2,𝑡
𝑗=1

𝑗=1

3. Ampirik Bulgular
Tablo 1’de yatay kesit bağımlılığı ve eğim homojenliği testlerinin sonuçları görülmektedir.
Bu çalışmada T(=17) > N(=5) durumu söz konusu olduğundan yatay kesit bağımlılığı
testlerinden CDLM1 ve CDLM ’in sonuçlarına yer verilmiştir. CDLM1 ve CDLM test istatistiğinin
ortak sonuçlarına göre model 1 ve model 2 için “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklindeki boş
hipotez yüzde 1 anlamlılık düzeyinde ret edilmiştir. Diğer yandan seriler düzeyinde
bakıldığında ise maliye politikası ve enflasyon serisi için yüzde5 anlamlılık düzeyinde, para
politikası serisi için ise yüzde 10 anlamlılık düzeyinde CDLM1 ve CDLM test istatistiği sonucuna
göre boş hipotez ret edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak BRIC ülkeleri ve Türkiye’de para ve
maliye politikası ile enflasyonda görülen şoklardan diğer ülkelerin de etkilendiği
söylenebilmektedir. Tablo 1’de yer alan bir diğer test de eğim homojenliğinin testidir.
Homojenlik test sonuçlarına göre de “eğim katsayıları homojendir” iddiasındaki boş hipotezler
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model 1 ve model 2 için yüzde 1 anlamlılık düzeyinde ret edilmiştir. Bu bulgu da, para
politikası ile enflasyon ve maliye politikası ile enflasyon arasındaki nedenselliğin ülkeden
ülkeye farklılaşabildiği konusunda fikir vermektedir. Bu iki sonuç Kònya (2006) Bootstrap
Panel Granger Nedensellik Testi için gerekli olan bu ön varsayımların geçerliliğini ifade
etmektedir.
Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Eğim Homojenliği Test Sonuçları
Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
Model 1
İstatistik
Olasılık

Model 2
İstatistik
Olasılık

CDLM1

30.86*

0.001

108.02*

0.000

CDLM

3.79*

0.000

10.33*

0.000

PP

MP

ENF

İstatistik

Olasılık

İstatistik

Olasılık

İstatistik

Olasılık

CDLM1

16.95***

0.075

19.62**

0.033

20.24**

0.027

CDLM

-1.34***

0.090

-1.83**

0.033

-2.16**

0.015

Homojenlik Testi
Model 1
İstatistik
Olasılık

Model 2
İstatistik Olasılık

∆̃

8.67*

0.000

2.38*

0.009

∆̃𝐚𝐝𝐣

9.50*

0.000

2.61*

0.005

Not: *, **, ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir

Ön varsayımların sağlanmasının ardından model 1 ve model 2 için nedensellik testine
geçilmiştir. Aşağıda yer alan Tablo 2 Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi sonuçlarını
göstermektedir. Test sonuçlarına bakıldığında Hindistan ve Türkiye’de para politikasından
enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcut iken, Çin’de para politikası ve
enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi görünmektedir. Brezilya ve Rusya’da ise
para politikası ve enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı tespit
edilmiştir.
Tablo 2: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 1)
𝐇𝟎 : 𝐏𝐏 ↛ 𝐄𝐍𝐅
Bootstrap Kritik
Ülkeler
Wald
Değerleri
İstatistikleri
1%
5%
10%
Brezilya
0.390
5.35
2.97
1.91
Rusya
0.166
22.99 13.18 9.51
Hindistan
22.039*
10.94
5.97 4.67
Çin
4.420***
9.02
4.50 3.04
Türkiye
4.034***
11.55
6.87 4.02

Sonuçlar
𝐇𝟎 : 𝐄𝐍𝐅 ↛ 𝐏𝐏
Bootstrap Kritik
Wald
Değerleri
İstatistikleri
1%
5%
10%
13.747
51.43
35.92 28.9 𝐏𝐏 ↮ 𝐄𝐍𝐅
3.855
48.28 35.21 28.5 𝐏𝐏 ↮ 𝐄𝐍𝐅
0.781
4.05
2.46 1.73 𝐏𝐏 → 𝐄𝐍𝐅
33.440**
41.65 27.76 22.4
𝐏𝐏 ↔ 𝐄𝐍𝐅
5.769
30.80 16.26 12.6
𝐏𝐏 → 𝐄𝐍𝐅

Not: *, **, ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir
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Diğer yandan maliye politikası ve enflasyon arasındaki nedensellik test sonuçlarına
bakıldığında ise Brezilya’da enflasyondan maliye politikasına doğru tek yönlü, Hindistan’da
ise maliye politikasından enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır.
Diğer ülkelerde ise söz konusu dönemde maliye politikası ve enflasyon arasında herhangi bir
nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 3: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları (Model 2)

Ülkeler
Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin
Türkiye

𝐇𝟎 : 𝐌𝐏 ↛ 𝐄𝐍𝐅
Bootstrap Kritik
Wald
Değerleri
İstatistikleri
1%
5%
10%
0.054
14.35 9.29 6.88
0.952
14.87 8.31 6.05
5.159**
9.75
4.87 3.38
2.248
10.48 4.97 3.18
0.004
17.50 8.48 5.81

𝐇𝟎 : 𝐄𝐍𝐅 ↛ 𝐌𝐏
Bootstrap Kritik
Wald
Değerleri
İstatistikleri
1%
5%
10%
7.733**
10.86 6.14 4.15
4.747
14.64 9.14 5.83
1.499
10.15 5.88 3.70
0.012
10.97 5.83 3.67
1.028
12.43 6.26 3.99

Sonuçlar
𝐄𝐍𝐅 → 𝐌𝐏
𝐌𝐏 ↮ 𝐄𝐍𝐅
𝐌𝐏 → 𝐄𝐍𝐅
𝐌𝐏 ↮ 𝐄𝐍𝐅
𝐌𝐏 ↮ 𝐄𝐍𝐅

Sonuç ve Genel Değerlendirme
Bu çalışmada temel ekonomi politikaları olarak bilinen para ve maliye politikalarının
enflasyon üzerindeki etkisi BRIC ülkeleri ve Türkiye için 2000 sonrası dönem dikkate alınarak
araştırılmıştır. Çalışmada para politikasını temsilen geniş para arzı verisi, maliye politikasını
temsilen kamu harcamaları verisi, enflasyonu temsil etmesi için ise tüketici fiyatları verisi
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası’ndan temin edilmiş olup,
değişkenler arasındaki ilişkinin testi için Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap Panel
Granger Nedensellik Analizi kullanılmıştır.
Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizinin ön koşulu yatay kesit bağımlılığının
ve homojenlik testinin yapılmış olmasıdır. Bu nedenle ilk olarak yatay kesit bağımlılığı hem
değişkenler, hem de modeller düzeyinde CD testleri ile araştırılmıştır. CDLM1 ve CDLM test
istatistiği sonuçlarına göre hem seriler, hem de model 1 ve model 2 için “yatay kesit
bağımlılığı yoktur” şeklindeki boş hipotez ret edilmiştir. Bu bulgulara göre BRIC ülkeleri ve
Türkiye’de para ve maliye politikası ile enflasyonda görülen şoklardan diğer ülkelerin de
etkilendiği söylenebilmektedir. Yatay kesit bağımlılığının ardından eğim katsayılarının
homojenliğinin araştırılması yapılmıştır. Homojenlik test sonuçlarına göre “eğim katsayıları
homojendir” iddiasındaki boş hipotezler model 1 ve model 2 için %1 anlamlılık düzeyinde ret
edilmiştir. Bu sonuç, para politikası ile enflasyon arasındaki ve maliye politikası ile enflasyon
arasındaki nedensellik ilişkisinin ülkeden ülkeye farklılaşabildiği konusunda fikir vermektedir.
Dolayısıyla yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi sonuçları Kónya (2006) Bootstrap
Panel Granger Nedensellik Testi için gerekli olan bu ön varsayımların geçerliliğini ifade
etmektedir. Yapılan bu ön testlerin ardından Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizine
yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Hindistan ve Türkiye’de para politikasından
enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcut iken, Çin’de para politikası ve
enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik vardır. Maliye politikası ve enflasyon arasındaki
nedensellik ilişkisinin yönüne bakıldığında ise, Hindistan’da maliye politikasından enflasyona
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi, Brezilya’da da enflasyondan maliye politikasına doğru
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir.
Analiz sonucu elde edilen bulgular bir yandan para miktarındaki değişmelerin
enflasyona yol açtığını ileri süren “Miktar Teorisi”ni ve fiyat düzeyinin belirlenmesi konusunda
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maliye politikasının önemini savunan “FTPL” yaklaşımını desteklerken, bir yandan da
ülkelerde uygulanan ekonomi politikalarının enflasyon üzerindeki etkisini göstermektedir.
Örneğin gelişen ülkeler içinde en hızlı büyüme trendine sahip ülkelerden biri olan
Hindistan’da hem para politikasından hem de maliye politikasından enflasyona doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Sadece Hindistan ekonomisine özgü olan bu
sonuç Ansari (1996) tarafından yapılan çalışma ile paralel sonuçlar göstermektedir. Bununla
birlikte elde edilen bu sonucun Hindistan ekonomisinde küresel krizin ardından alınan mali
tedbirler ve bu tedbirlerle uyumlu olarak yürütülmeye çalışan para politikası uygulamaları ile
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan Çin’de para politikası ve enflasyon arasında iki
yönlü nedensellik ilişkisinin çıkması çalışmanın bir diğer önemli sonucudur. Bu sonuç da Çin
merkez bankasının para politikası tutumu konusunda fikir vermektedir. Nitekim küresel
finansal krizin ardından pek çok ülkeyi etkileyen küresel daralmanın negatif etkisinden
kurtulmak amacıyla mali destek paketinin uygulandığı Çin’de, merkez bankası bir yandan
para politikasındaki ihtiyatlı duruşunu da sürdürmüş ve maliye politikası ile uyumlu bir para
politikası uygulamaya çalışmıştır. Çin ve Hindistan’a özgü bu sonuçların dışında Brezilya’da
enflasyondan maliye politikasına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi çıkmıştır. Özellikle
küresel krizin ardından Brezilya hükümetinin enflasyon kontrolü hedefine yönelmiş olması bu
anlamda yerinde bir tutum olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de ise para politikasından
enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin çıkmış olması, Türkiye’de enflasyondaki
gelişmelerin para politikası gelişmelerinden bağımsız olmadığını göstermesi açısından
önemlidir. Her ne kadar son 4-5 yılda para politikasının önceliğinin enflasyondan başka kur
ve büyüme gibi diğer unsurlar üzerinde yoğunlaştığı düşünülse de para politikasında sıkı
duruşun enflasyon düzeyi için gerekli olduğuna inanılmaktadır. Diğer ülkelerden farklı olarak
Rusya’da ise ne para politikası ile enflasyon arasında ne de maliye politikası ile enflasyon
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır. Rusya ekonomisinin dikkate
alması gereken bu bulgu, aynı zamanda ülkedeki ekonomi politikalarının enflasyon
üzerindeki belirleyiciliğini yansıtması açısından da önemli görünmektedir.
Sonuç olarak çalışmanın bulgularından da anlaşılabileceği gibi fiyatlar genel
düzeyinin kontrolü noktasında para politikası tek başına yeterli görünmemektedir. Para
politikası ile birlikte uygulanacak istikrarlı bir maliye politikası da önemli bir unsur
niteliğindedir. Özellikle küresel ekonomide önemli bir potansiyele sahip olan gelişmiş
ülkelerde bu iki temel politikanın birbiriyle uyumlu olarak yürütülmesinin enflasyon
gelişmelerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
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Dipnotlar
1

Bu ülke grubuna daha sonra Güney Afrika da dâhil edilmiş ve BRICS ülkeleri olarak adlandırılmıştır.
Ancak bu çalışmada Güney Afrika ile ilgili veri problemi yaşandığı için ekonometrik analiz yapılırken
sadece BRIC ülkeleri ve Türkiye dikkate alınmıştır.
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Finansal Çevrimler ve İş Çevrimlerinin Etkileşimi:
Türkiye Örneği
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Öz
Bu çalışmada, 1987-2015 döneminde Türkiye’de iş çevrimleri ve finansal çevrimlerin özellikleri
dönüm noktası analizi yardımıyla hesaplanan faz süresi, faz şiddeti ve yayılma katsayısıyla üç farklı
finans piyasası verisi (kredi, hisse senedi ve döviz kuru) kullanılarak incelenmekte ve iş çevrimleri ile
finansal çevrimler arasındaki ilişki uyuşum endeksi (concordance index) ve seriler arası korelasyon
yardımıyla ortaya konulmaktadır. Buna göre, Türkiye’de kredi piyasası ve iş çevrimleri arasında pozitif
yönlü yüksek ve eşanlı ilişki bulunurken, kredilere bağlı finansal çevrimlerin ortalama süresi iş
çevrimlerinden yaklaşık 5 çeyrek daha uzun sürmektedir. Reel BİST100 ve reel efektif döviz kuru
finansal çevrimlerinin ortalama uzunluğu kredilerin neredeyse yarısı kadar sürmektedir. Finansal
çevrimleri temsil eden bütün serilerde meydana gelen dalgalanma şiddeti iş çevrimlerinin üzerinde
gerçekleşmektedir. Öte yandan, hisse senedi ve döviz kuru piyasalarının iş çevrimlerinin geçmiş
değerleri ile daha yüksek ilişki içinde olduğu, dolayısıyla öncü gösterge özelliği taşıdığı görülmektedir.
Kredi piyasası ve iş çevrimleri arasındaki pozitif yönlü yüksek eşanlı ilişki, kredilere dönük uygulanan
makro ihtiyati politikaların para politikasını ikame edici özelliğini ima etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Çevrimler, İş Çevrimleri, Dönüm Noktası, Uyuşum Endeksi.
JEL Sınıflandırması: E32, E50, G01, G10.
Abstract
This study investigates characteristics of the business and financial cycles in Turkey by
utilizing turning point analysis to compute duration, amplitude, and slope of the cycles in three different
financial markets (credit, stock, and foreign exchange) in the period 1987-2015. Furthermore, the
relationship between business and financial cycles is analyzed by utilizing concordance index and
correlations between the series. As a result, high level of positive and simultaneous relation is
observed between business and credit cycles compared to the other measure of financial cycles.
Moreover, while the average duration of credit cycles is almost five quarters longer in comparison to
that of business cycles, the average duration of real BIST100 and real effective exchange rate cycles
is nearly half of the credit cycles. The average amplitude of the all financial cycles is higher than that of
the business cycles. On the other hand, the stock market and exchange rate market cycles are more
related to the future business cycles, thus these indicators show properties of being the leading
indicators. The high level of positive and simultaneous relation between credit cycle and business
cycles implies that the macro prudential policies targeting credit cycles may substitute the use of
monetary policy.
Keywords: Financial Cycles, Business Cycles, Turning Points, Concordance Index.
JEL Classification: E32, E50, G01, G10.
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1. Giriş
Ticaret ve sermaye piyasalarının giderek serbestleşmesi, gelişen teknoloji ve artan
iletişim imkânları hem reel sektörün hem de finansal piyasaların küreselleşerek
derinleşmesini sağlamıştır. Ülkelerin ticaret ve finans kanallarına bağımlılıklarının artması
özellikle dışa açık gelişmekte olan ülkelerin küresel şoklara daha fazla maruz kalmalarına
neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler ekonomilerin alt sektörlerinin yakından takip edilmesini
zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda, iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin tespit edilip
yönetilmesinin önemi de giderek artmaktadır. Özellikle makro finansal değişkenleri oluşturan
dinamik bileşenlerin iyi analiz edilerek finansal istikrara yönelik gözetim politikalarının
oluşturulması gerekmektedir (Koopman, Lit ve Lucas, 2016, s.14).
Çevrimler, en genel ifadeyle, zaman içinde kendini tekrar eden büyüme ve daralma
dönemleri olarak tanımlanabilir. Çevrim özelliklerinin incelenmesinin ana amacı, ekonomide
meydana gelen dalgalanmaları gerçek zamanlı olarak izleyebilmek ve dönüm noktalarını
dikkate alarak çıkarımlar yapabilmektedir (Anas, Billio, Ferrara ve Luigi Mazzi, s.1, 2008).
Literatürde iş çevrimlerinin yapısını ulusal ve uluslararası düzeyde inceleyen çok sayıda
çalışma bulunmakla birlikte, finansal çevrimlerin özelliklerini inceleyen çalışmaların sınırlı
olduğu görülmektedir.1
Finansal çevrimler2, literatürde daha çok yakın zamanda çalışılan konular arasında
olması nedeniyle iş çevrimlerinde olduğu gibi üzerinde büyük oranda uzlaşılmış GSYİH gibi
temel bir gösterge ile temsil edilememektedir. Finansal çevrimleri, finansal göstergelerin
(örneğin. kredi büyümesi, kredi/GSYİH, konut fiyatları) orta vadede birlikte hareketi şeklinde
tanımlayan çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmada, finansal çevrimlerin özellikleri dört farklı
gösterge kullanılarak belirlenmektedir. Türkiye’de finansal çevrimlerin özelliklerinin ortaya
konulması amacıyla veri kısıtları da göz önünde bulundurularak en yüksek zaman aralığını
analize dâhil etmeye imkân sağlayan ve literatürde sıklıkla kullanılan değişkenler tercih
edilmiştir. 1987-2015 döneminde Türkiye’deki finansal çevrimleri incelemek amacıyla reel
kredi, kredi/GSYİH oranı, reel BİST100 endeksi ve reel efektif döviz kuru (REDK)
göstergeleri kullanılmakta ve iş çevrimlerine göre özellikleri değerlendirilmektedir.
Finansal çevrimlerin özelliklerinin anlaşılması doğru ve zamanlı politika geliştirilmesi için
büyük önem taşımaktadır. Nitekim çevrimlerin özelliklerinin birbirinden farklılaşması veya
birbirine benzerlik göstermesi, ilgili çevrimleri eş anlı hedef alan para ve maliye politikalarının
ve makro ihtiyati politikaların etki alanını belirlemektedir. Örneğin, finansal ve iş çevrim
özelliklerinin benzer olduğu ülkelerde makro ihtiyati politikalar para politikasının ikamesi
olarak değerlendirilirken, finansal çevrimlerin iş çevrimlerinden farklı özellik gösterdiği
ülkelerde ise para politikası ve makro ihtiyati politikaların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu
görülmektedir. Uygulanan makro ihtiyati politikalar, çevrim özelliklerinin farklılaştığı ülkelerde
sistemin istikrarını güçlendirmektedir. Dolayısıyla, uygulanacak makro ihtiyati politikaların
ölçüm ve etkilerinin öngörülmesi için finansal çevrimlerin özelliklerini iyi anlamak
gerekmektedir (Rünstler, 2016, s.3,). Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi
tarafından önerilen ve ülkemizde de uygulanması gündemde olan çevrim karşıtı ek sermaye
uygulaması finansal çevrimlerin belirlenmesi ve özelliklerinin kavranması gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Çevrim karşıtı ek sermaye uygulamasına göre, döngüsel tampon oranının
belirlenmesinde temel gösterge olarak kredi/GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) oranının
herhangi bir zaman diliminde uzun dönemli eğilimden sapmasını ifade eden “kredi/GSYİH
açığı (kredi açığı)” dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) tarafından destekleyici diğer göstergelerin de dikkate alınmasıyla bankaların
uyması gereken döngüsel sermaye tamponu oranlarının belirlenmesi kararlaştırılmıştır
(BDDK, 2015). Öte yandan, politika yapıcısına ön bilgi sağlayacak erken uyarı
göstergelerinin geliştirilmesi için de çevrimleri anlamak önem arz etmektedir. Nitekim reel ve
finansal göstergelerin uzun dönemli eğilimden olumsuz yönde ayrışma gösterdiği stres
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dönemlerinin ortak özelliklerini anlamak öncelikli olarak dönüm noktalarının tespit edilmesine
bağlıdır.
Bu çalışmanın amacı standart bir yöntem kullanarak iş çevrimleri ve finansal çevrimlerin
özelliklerini anlamak, aynı zamanda finansal çevrimlerin iş çevrimleri ile arasındaki ilişkiyi
tespit ederek politika oluşum sürecine katkı sağlamaktır. Çalışmanın Türkiye’de finansal
çevrimlerin özelliklerini iş çevrimleri ile beraber inceleyen sınırlı literatüre katkı sağlaması
amaçlanmaktadır. İş çevrimleri literatüründe yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan dönüm
noktası analizi yardımıyla hem iş çevrimlerinin hem de finansal çevrimlerin özellikleri birlikte
incelenmektedir.3 İkinci aşamada ise iş çevrimleri ve finansal çevrimler arasındaki ilişki
uyuşum endeksi ve seriler arası korelasyon yardımıyla ölçülmektedir. Kredi/GSYİH
göstergesi tanım gereği genel ekonomik faaliyetlerin etkisini doğrudan içerdiğinden
çalışmanın ikinci bölümünde iş çevrimi ve kredi piyasası arasında karşılaştırma reel krediler
kullanılarak yapılmaktadır.
Dönüm noktası analizi sonuçlarına göre, Türkiye’de kredilere bağlı finansal çevrimlerin4
ortalama süresinin iş çevrimlerinden yaklaşık 5 çeyrek daha uzun sürdüğü görülmektedir.
Diğer yandan, hisse senedi piyasası endeksi ve döviz kuruna bağlı finansal çevrim
sürelerinin neredeyse kredi çevrimlerinin ortalama uzunluğunun yarısı olduğu tespit
edilmiştir. Dönüm noktası analizinden elde edilen şiddet ve yayılma katsayılarına göre,
finansal piyasalar gelişmelere hızlı tepkiler vererek yüksek oranlarda küçülmekte, benzer
şekilde büyüme döneminde de yüksek büyüme oranları ile başlangıç noktasının üzerinde
değerlere ulaşabilmektedir. Ayrıca, hem seviye verisi ile hesaplanan uyuşum endeksi hem de
eğilimden arındırılmış seriler ile hesaplanan çevrimler arası korelasyon sonuçları, Türkiye’de
GSYİH ve kredi piyasası arasında pozitif yönlü, yüksek ve eşanlı ilişki olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu durum, özellikle kredi büyümesine yönelik uygulanan makro ihtiyati
tedbirlerin aynı zamanda para politikasının ikamesi anlamına gelebileceğini ima etmektedir.
Öte yandan, reel BİST100 ve REDK çevrimleri iş çevrimlerinin gelecek değerleri ile daha
yüksek ilişkili hareket etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de hisse senedi ve döviz kuru piyasası
hareketlerinin iş çevrimlerine göre öncü hareket ettiği değerlendirilmektedir.
Çalışmanın kalan kısmının akışı şu şekilde planlanmıştır: bir sonraki bölümde kısa bir
literatür taramasına yer verilmekte; üçüncü bölümde veri ve yöntem ele alınmakta, dördüncü
bölümde analiz sonuçları tartışılmakta; son bölümde ise bulguların genel bir değerlendirmesi
yapılmaktadır.
2. Literatür Taraması
Özellikle küresel kriz sonrasında finansal çevrimler ve ekonomik faaliyetler arasındaki
ilişki daha yakın incelenen bir konu haline gelmiştir. Küresel finansal krizin etkileri, politika
yapıcılar için sistemik sorunların zamanlı tespitini ve gerekli önlemlerin proaktif bir şekilde
alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Nitekim küresel kriz sonrasında ülkemizde de çeşitli
alanlarda yoğun olarak uygulanan makro ihtiyati politikaların beklenen sonuçları beraberinde
getirmesi öncelikle durumun doğru tespit edilmesine bağlıdır. Finansal çevrimlerin özellikleri
iş çevrimlerinin özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşıyorsa, uygulanacak makro ihtiyati
politikaların bu farklılığı dikkate alarak doğru şekilde modellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Rünstler (2016, s.3), küresel kriz sonrasında finansal kesimin ekonomik dalgalanma yaratma
ve dalgalanmaları artırıcı rolünün hem makroekonomik araştırmaların hem de politikaların
yeniden değerlendirilmesi sürecinin odak noktası olduğunu ifade etmektedir. Bu tartışmaların
en önemli bileşenini kredi hacmine ve konut fiyatlarına yönelik olarak uygulanan makro
ihtiyati politikalar oluşturmaktadır.
Ülkemizde iş çevrimlerinin özelliklerini inceleyen çalışmalara sıklıkla rastlanmakta, ancak
finansal çevrimleri konu alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Pagan (2010, s.3)
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Türkiye’de iş çevrimlerinin dönüm noktalarını belirlemekte ve 1987Ç4-2010Ç1 arasında altı
adet durgunluk dönemi tanımlamaktadır. Benzer bir çalışmada, Alp ve diğerleri (2012, s.17)
1987-2009 dönemi için Türkiye’de iş çevrimlerinin istatistiksel özelliklerini incelemekte ve
iktisadi faaliyette meydana gelen dalgalanmalar arasındaki bağlantıları değerlendirerek
finansal değişkenlerin iş çevrimleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu tespit
etmektedir. Diğer taraftan, Akkoyun ve diğerleri (2011, s.2) Türkiye’nin milli gelir ve milli gelir
bileşenleri çevrimlerinin ABD ve Euro bölgesi iş çevrimleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Buna göre, Türkiye ekonomisi Euro bölgesi ile daha çok kısa ve orta vadede,
ABD ekonomisiyle ise orta ve uzun vadede ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca,
Türkiye ekonomisinin bu iki ekonomi ile olan ilişki derecesinin 2001 sonrasında artış
gösterdiği belirtilmektedir. Özetle, Türkiye üzerine çalışmalar reel ekonomik faaliyetlerin hem
finansal değişkenler ile hem de dış ekonomiler içinde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Mevcut çalışma ile yakından ilgisi olan Akar (2016, s.25) ise Türkiye’de 1998Ç1-2014Ç4
döneminde iş çevrimleri (GSYİH, tüketim) ve finansal çevrimler (kredi, BİST) arasındaki
ilişkiyi uyuşum endeksi, çapraz ilişki ve dinamik koşullu ilişki modeliyle incelemektedir. Elde
edilen bulgular, Türkiye’de finansal çevrimlerin iş çevrimleri ile yüksek ilişki içinde olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise finansal çevrimlerin ve iş çevrimlerinin özellikleri daha
geniş zaman dilimi (1987-2015) dikkate alınarak, 3 farklı finans piyasasından (kredi, sermaye
ve döviz kuru) 4 farklı gösterge (reel kredi, kredi/GSYİH, reel BİST100 ve REDK) kullanılarak
incelenmektedir. Ek olarak, iş çevrimleri ve finansal çevrimler arasındaki ilişki seviye verisi
kullanılarak hesaplanan uyuşum endeksi ve eğilimden arındırılmış seriler kullanılarak
hesaplanan çevrimler arası korelasyon yardımıyla ölçülmektedir.
3. Veri ve Metodoloji
3.1. Veri
Çevrimler, zaman içinde kendini tekrar eden büyüme ve daralma dönemleri olarak
tanımlandığından, bu çalışmada daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla, veri seçimde en
yüksek zaman aralığını analize dâhil etmeye imkân sağlayacak göstergelerin kullanılmasına
özen gösterilmiştir. 1987-2015 dönemi için çeyreklik veriler kullanılmaktadır. Mevsimsel
etkilerden kurtulmak amacıyla Pagan (2010, s.3)’ın işaret ettiği gibi 4 çeyreklik kayan
pencere yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak finansal göstergelerin seçiminde etkili
olan diğer unsurlar ise finansal göstergelerin iktisadi faaliyetlerle ilişkisi ve uluslararası
literatürde kullanım sıklığı olmuştur. Claessens, Kose ve Terrones (2012, s.9) kredilerin bir
ekonomide tasarruflar ile yatırımlar arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden finansal gösterge
olduğunu, Avouyi-Doviz ve Matheron (2005, s.273) hisse senedi fiyatlarının mal ve hizmet
fiyatlarını etkileyerek ekonomik faaliyetler ve enflasyon üzerinde etkili olduğunu ve Duarte,
Restuccia ve Waddle (2007, s.57) döviz kurlarının çıktı, tüketim ve ticaret yoluyla genel
ekonomi üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir.
Çalışmada, iş çevrimleri için reel GSYİH kullanılmıştır. Finansal çevrimlerin özelliklerini
belirlemek amacıyla ise kredi (iki gösterge kullanılarak: reel kredi ve kredi/GSYİH oranı),
hisse senedi (reel BİST100 endeksi) ve döviz kuru (REDK5) olmak üzere üç farklı piyasaya
ait 4 farklı ölçütten yararlanılmıştır. Nominal değişkenler tüketici fiyatları endeksi yardımıyla
fiyat etkisinden arındırılmıştır. GSYİH’ye ve enflasyona ilişkin veri Türkiye İstatistik
Kurumundan, kredilere ve reel efektif döviz kuruna ilişkin veri Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasından, BİST100 endeksine ilişkin veri ise Bloomberg veri tabanından temin edilmiştir.
Literatürde finansal çevrimlerin belirlenmesinde konut fiyatlarının da sıklıkla kullanıldığı
bilinmektedir.6 Ancak ülkemizde konut fiyatlarıyla ilgili verilerin konut piyasası çevrimlerinin
özelliklerini ortaya koymak için yeterli uzunluğa sahip olmaması nedeniyle, bu veri analize
dahil edilememiştir.
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3.2.
Metodoloji: Çevrimlerin Belirlenmesi, Özellikleri ve İlişkileri
3.2.1. Bry ve Boschan (BB) Algoritması ve Uyuşum Endeksi (Concordance Index)
Çevrimlerin dönüm noktalarını seviye verisiyle ya da eğilimden arındırarak (filtreleme
yöntemiyle) tespit eden çalışmalar literatürde sıkça yer almaktadır. BB algoritması (Bry ve
Boschan, s.21, 1971) iş çevrimleri literatüründe dönüm noktalarının hesaplanmasına imkân
sağlayan en geleneksel yöntem olarak öne çıkmaktadır. Claessens ve diğerleri (2011a,
s.10)’in işaret ettiği gibi bu algoritma yeni verilerin eklenmesinden etkilenmemektedir. Diğer
yandan, literatürde dönüm noktalarının tespit edilmesi için sıkça kullanılan bir diğer yöntemin
Markov Switching modeli olduğu bilinmektedir. Ancak, Harding ve Pagan (2002b, s.1688) bu
modelin başarısının, arkasındaki istatistiksel çerçeveye dayandığını ileri sürmekte ve BB
algoritmasının daha şeffaf olması nedeniyle tercih edildiğini ifade etmektedir. İktisadi yazında
sıklıkla iş çevrimleri için kullanılan BB algoritması, finansal sistemin ekonomiler içinde
öneminin artmasıyla beraber finansal göstergeler için de kullanılmaya başlanmıştır. Harding
ve Pagan’ın (2002a, s.369) işaret ettiği gibi BB algoritması çeyreklik veriler kullanılarak
gerçekleştirildiğinde BBQ algoritması olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Claessens ve
diğerleri (2011a, s.10) ve Haavio (2012, s.8) çalışmalarında olduğu gibi iş çevrimlerinin
yanında finansal çevrimlerin belirlenmesi için de BBQ algoritması kullanılmıştır.
BBQ algoritması ile ekonomik ve finansal serilerin faz (büyüme/daralma) değişim
dönemleri (dönüm noktaları) tespit edilmektedir. Algoritmanın, zaman üzerinde bir noktayı
dönüm noktası olarak belirleyebilmesi için önceden tanımlanan sensör kurallarını sağlaması
gerekmektedir. Çeyreklik verilerle yapılacak analize göre geleneksel olarak kullanılan sensör
kuralları şu şekildedir: 7




Tam çevrim, daralma (tepeden takip eden dibe) ve büyüme (dipten takip eden
tepeye) olmak üzere birbirini takip eden iki fazın toplamından oluşmalıdır.
Tam çevrim en az beş çeyrek sürmelidir.8
Her bir faz en az iki çeyrek sürmelidir.

Serinin tepe noktası, daralma fazının başladığı durumu; dip noktası ise serinin ilerleyen
dönemde toparlanma gösterdiği noktayı ifade etmektedir. Buna göre bir y serisi için t
çeyreğinde
{t:(yt-2, yt-1) < yt ve yt > (yt+1, yt+2)} koşulu serinin tepe noktasının gerçekleştiği zamanı
{t:(yt-2, yt-1) > yt ve yt < (yt+1, yt+2)} koşulu ise serinin dip noktasının gerçekleştiği zamanı
ima etmektedir.
İş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin belirlenmesinin ardından, karşılaştırma ilk olarak
geleneksel çevrim özellikleri olan faz süresi (duration), faz şiddeti (amplitude) ve yayılma
katsayısı (slope) üzerinden yapılmaktadır.
Faz süresi, daralma (yükselme) fazında son tepeden (dipten) takip eden dibe (tepeye)
kadar geçen çeyrek sayısını; faz şiddeti, analize konu olan serinin daralma (yükselme)
fazının başladığı son tepe (dip) noktasında elde ettiği değer ile takip eden dip (tepe)
noktasında aldığı değer farkını; yayılma katsayısı ise faz şiddetinin faz süresine oranını ifade
etmektedir.9
Çalışmanın ikinci bölümünde seviye verisi kullanılarak hesaplanan dönüm noktalarına
göre öncelikle uyuşum endeksi elde edilmekte ve finansal çevrimlerin iş çevrimlerine göre
döngüsel hareketi ortaya konulmaktadır. Uyuşum endeksi iş çevrimlerinin ve finansal
çevrimlerin büyüme ve daralma dönemleri arasındaki ortak hareket alanlarını gösteren bir
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yöntemdir. Endeksin bir değerini alması serilerin birbirleriyle tam döngüsel; sıfır değerini
alması ise tam döngü karşıtı hareket ettiğini ifade etmektedir. Endeks takip eden formülle
hesaplanmaktadır:
𝐶𝐸𝑏𝑓 = T-1{∑𝑇𝑡=1[𝑆𝑏𝑡 𝑆𝑓𝑡 + (1 − 𝑆𝑏𝑡 )(1 − 𝑆𝑓𝑡 )]}

(1)

Bu formülde T gözlem sayısını; Sbt, b serisi (iş çevrimleri) herhangi bir t anında büyüme
fazındaysa bir; daralma fazındaysa sıfır değerini alan kukla değişkeni, benzer şekilde Sft, f
serisi (finansal çevrimler) herhangi bir t anında yükselme fazındaysa bir; daralma fazındaysa
sıfır değerini alan kukla değişkeni ima etmektedir. Buna göre, 𝐶𝐸𝑏𝑓 ise b ve f zaman serileri
arasındaki uyuşum endeksi değerini ifade etmektedir.
3.2.2. Hodrick-Prescott (HP) Filtresi ve Çevrimler Arası Korelasyon
İş çevrimleri ve finansal çevrimler arasındaki ilişkinin ortaya konulduğu çalışmanın ikinci
bölümünde, ilave olarak, eğilimden arındırılmış iş çevrimlerinin yine eğilimden arındırılmış
finansal çevrimler ile korelasyonu hesaplanmaktadır. Çevrimler arasında korelasyon
öncelikle “çevrimsel bileşenler”, sonrasında ise “çıktı açığı” dikkate alınarak
hesaplanmaktadır.
İş çevrimleri literatüründe zaman serilerinin çevrimsel ve eğilim bileşenlerinin
ayrıştırılması amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Ancak kullanılan yöntemler içinde
istatistiksel özellikleri ve kullanım kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda en yaygın
tekniğin HP filtreleme yöntemi olduğu görülmektedir. HP filtresi, bir zaman serisi içinde
çevrimsel ve eğilim bileşenlerini aşağıdaki formülü minimize edecek şekilde seçmektedir.
2
∑𝑇𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝜏𝑡 )2 + 𝜆 ∑𝑇−1
𝑡=2 {(𝜏𝑡+1 − 𝜏𝑡 ) − (𝜏𝑡− 𝜏𝑡−1 )}

(2)

Bu denklemde 𝜏𝑡 değişkeni y zaman serisine ait eğilim bileşenini, 𝜆 ise “düzleştirme
parametresini” ifade etmektedir. Sıfır ve pozitif değerler alabilen düzleştirme parametresi,
eğilimdeki oynaklığı cezalandırmakta ve 𝜆’nın artan değerleri daha doğrusal eğilim
parametresi elde edilmesini sağlamaktadır. Diğer yandan, 𝜆’nın en düşük değer aldığı sıfır
durumunda eğilim bileşeni zaman serisini birebir izlemekte, dolayısıyla çevrimsel bileşen
(𝑦𝑡 − 𝜏𝑡 ) sıfır değerini almaktadır.
HP filtresi standart uygulamada çift yönlü bir optimizasyon yöntemdir. Ancak çalışmanın
temel amaçlarından biri politika yapıcılara iş çevrimleri ve finansal çevrimler hakkında eş anlı
bilgi sağlamak olduğundan, bu çalışmada HP filtresi tek yönlü olarak uygulanmaktadır10. Bu
doğrultuda çalışmada öncelikle her serinin HP filtreleme yöntemiyle “çevrimsel bileşeni” ve
“eğilim bileşeni” hesaplanmaktadır.11 Çevrimler arası korelasyon iş çevrimi ve her bir finansal
çevrim için ayrı ayrı olmak üzere elde edilmektedir.
“Eğilim bileşeni” bir zaman serisinin uzun dönemli hareketi, “çevrimsel bileşen” ise zaman
serinin eğilim bileşeni etrafında meydana gelen hareketleri olarak ele alınabilir. Çevrimsel
bileşen tanım gereği ilgili serinin seviyesinden etkilenmektedir. Bu nedenle seviye etkisinden
kurtulmak amacıyla çevrimsel bileşen eğilim bileşenine bölünerek normalize edilmektedir.
Buna göre, çevrimsel bileşenin eğilim bileşenine oranı “sapma oranı” (gap) olarak
tanımlanmaktadır. Sonuç olarak, HP filtreleme yöntemiyle eğilimden arındırılan her bir zaman
serisine ait bir çevrimsel bileşen zaman serisi ve bir sapma oranı zaman serisi elde
edilmektedir. Elde edilen çevrimsel bileşenler ve sapma oranları yardımıyla iş çevrimleri ve
finansal çevrimler arası korelasyonlar hesaplanmaktadır. Zamanlar arası etkileşimi
izleyebilmek amacıyla seriler arası korelasyon, iş çevrimleri için elde edilen her iki bileşen
türü serisi ve finansal çevrimlerin gecikmeli ve gelecek değerleri kullanılarak yeniden
hesaplanmaktadır.
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4. Analiz Sonuçları
BBQ Algoritması
BBQ algoritması sonuçlarına göre 1987-2015 döneminde 6 adet iş çevrimi ve
kredi/GSYİH, reel kredi, reel BİST100 ve REDK serilerine göre sırasıyla 4, 5, 10 ve 11 adet
finansal çevrim tespit edilmiştir. GSYİH, 1987-2015 döneminin yaklaşık yüzde 20’lik
bölümünde daralmıştır. İş çevriminin daralma fazında olduğu dönemlerin yüzde 77’sinde reel
krediler, yüzde 64’ünde ise kredi/GSYİH oranı da daralma fazında seyretmiştir. Bu
doğrultuda GSYİH ve kredi hacmi daralması arasında pozitif yönlü yüksek ilişki bulunduğu
görülmektedir (Tablo 1).
Tablo.1: İş Çevrimi ve Finansal Çevrimler Daralma Olasılıkları
Koşulsuz

Koşullu

GSYİH

%19,5

%100

Reel Kredi

%25,7

%77,3

%58,6
%100

Kredi/GSYİH

%32,7

%63,6

Reel BİST100

%47,3

REDK

%30,1

%37,8

%22,6

%32,4

-

-

-

%100

-

%54,5

-

-

%100

%50,0

-

-

-

%100

-

Not: Koşulsuz olasılık, inceleme dönemi içinde daralma dönemlerinin payını göstermektedir. Koşullu olasılık ise ilgili
finansal çevrimler (iş çevrimleri) daralma döneminde iken (olasılık yüzde 100) iş çevrimlerinin (finansal çevrimlerin)
daralma olasılığını ifade etmektedir.

Türkiye’de, gerek iş çevrimlerinin gerekse kredi piyasalarına bağlı finansal çevrimlerin
büyüme fazı süreleri ortalama olarak (Örn. iş çevrimleri ortalama 13 çeyrek, kredi çevrimleri
ortalaması 14,6 çeyrek) daralma fazı sürelerinin (Örn. iş çevrimleri ortalama 3,7 çeyrek, kredi
çevrimleri ortalaması 6,1 çeyrek) oldukça üzerinde gerçekleşmektedir (Tablo 2). Büyüme ve
daralma fazı sürelerinde gözlemlenen asimetrik özellik, son 30 yılda GSYİH’nin ve kredi
arzının kısa süreli daralma dönemlerinin ardından çok daha uzun genişleme dönemleri
yaşadığını ortaya koymaktadır.
Drehmann ve diğerleri (2012, s.18) sekiz gelişmiş ülkenin çevrim sürelerini ve özelliklerini
incelemektedir. İncelenen ülkelerde geleneksel olarak finansal çevrimlerin sürelerinin iş
çevrimlerinden uzun olduğu ve finansal çevrimlerde yaşanan durgunluk dönemlerinin de
daha uzun sürdüğü tespit edilmiştir.12 Benzer şekilde, Türkiye’de de kredi piyasasını temsil
eden finansal çevrimlerin çevrim süreleri (kredi göstergeleri ortalaması 20,7 çeyrek) ve
daralma süreleri (kredi göstergeleri ortalaması 6,1 çeyrek) iş çevrimlerinden (sırasıyla 16,7
çeyrek, 3,7 çeyrek) daha uzun sürmektedir.13 Ancak incelenen finansal göstergeler içinde
Türkiye’de çevrim süresi en uzun süren kredi/GSYİH’ye ait çevrim uzunluğunun bile,
uluslararası literatürde öngörüldüğü kadar iş çevrimlerinden farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
Nitekim Koopman vd. (2016, s.3) finansal çevrimlerin ortalama uzunluğunun genellikle iş
çevrimlerinin ortalama uzunluğunun yaklaşık iki katı olduğunu ifade etmektedir. Diğer
yandan, reel BİST100 ve REDK finansal çevrimlerinin çevrim sürelerinin oldukça kısa
sürdüğü izlenmektedir. Son 30 yıllık dönemde gözlemlenen kredi çevrimleri sayısının
yaklaşık iki katı reel BİST100 ve REDK finansal çevrimi gerçekleşmiştir. Bu durum büyük
oranda hisse senedi ve döviz kuru piyasalarının uluslararası fon akımlarındaki değişimlere
yüksek duyarlılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Claessens ve diğerleri (2011b, s.10)
21 gelişmiş ülkede finansal çevrimleri inceledikleri çalışmada, daha oynak yapıya sahip
sermaye piyasalarında kredilere göre daha fazla büyüme ve daralma yaşanmasının doğal
olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle çalışmanın geri kalan bölümünde Türkiye’de finansal
çevrimlerin özelliklerine ilişkin değerlendirmeler temel olarak kredi göstergeleri üzerinden
yapılacaktır.
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Claessens ve diğerleri (2012, s.14), finansal çevrimlerin hem daralma hem de büyüme
dönemlerinde iş çevrimlerine kıyasla daha derin ve şiddetli geçtiğini ortaya koymaktadırlar.
Çevrim şiddeti ve yayılma katsayısı sonuçlarına göre bahsi geçen çalışmaya benzer şekilde,
Türkiye’de finansal çevrimlerde yaşanan dalgalanmaların iş çevrimlerinin oldukça üzerinde
gerçekleştiği görülmektedir. Finansal çevrimlerin tamamında daralmanın şiddeti iş
çevrimlerinin şiddetine göre daha fazla hissedilmiştir. Ortalama olarak iş çevrimleri daralma
döneminde yüzde 5 oranında küçülürken, reel krediler ortalama yüzde 27, kredi/GSYİH ise
yaklaşık yüzde 17 daralmıştır (Tablo 2). İş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin şiddet ve
yayılma katsayılarına göre, finansal piyasalar gelişmelere hızlı tepkiler vererek büyük oranda
küçülmüş, benzer şekilde hızlı büyüme oranları ile de başlangıç noktasının üzerinde
değerlere ulaşabilmişlerdir. İş çevrimi büyüme döneminin sonunda son dip noktasına göre
ortalama yüzde 19 büyürken, kredi çevrimleri ortalaması yüzde 67,9 büyümektedir.

Şiddet (% Değişim)
Yayılma Katsayısı (% Değ./ Süre)
Süre (Çeyrek Sayısı)
Şiddet (% Değişim)
Yayılma Katsayısı (% Değ./Süre)

Reel
Krediler

Kredi/
GSYİH

Reel
BİST100

REDK

Büyüme

Süre (Çeyrek Sayısı)

İş Çevrimi
(GSYİH)
13,0

14,0

15,2

5,9

6,6

19,0

63,4

72,4

80,3

17,8

1,5

4,1

3,3

14,0

2,6

Daralma

Tablo.2: Çevrim Özellikleri

3,7

4,8

7,4

4,8

2,8

-5,0

-26,5

-16,8

-68,6

-14,4

-1,2

-5,3

-2,1

-15,6

-5,6

Notlar: BİST100 için 1988Ç1-2015Ç4 verisi kullanılmıştır. Süre ilgili fazda geçen çeyrek sayısını; şiddet bir önceki tepe (dip)
noktası değerine göre takip eden dip (tepe) noktasında alınan değerin yüzde değişimini; yayılma endeksi ise şiddetin süreye
oranını ima etmektedir.

Finansal çevrimlerin, iş çevrimlerinden şiddet ve yayılma katsayısı açısından
farklılaşması finans piyasalarının 80’li yılların sonlarından itibaren giderek serbestleşmesi ve
küresel piyasalara entegre olmasına dayandırılmaktadır. Bu gelişme, finansal çevrimlerin
hem yurt içi hem de küresel şoklara daha duyarlı hareket etmesine neden olmaktadır.
Edwards ve diğerleri (2003, s.950) özellikle 90’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerin küresel
sermaye hareketleri kaynaklı finansal istikrarsızlıklar yaşadığını ifade etmektedir. Latin
Amerika ve Asya’da yer alan altı gelişmekte olan ülkenin incelendiği çalışmada, gelişmiş
ülkelere göre bu ülkelerde finansal çevrimlerin sürelerinin daha kısa, şiddet ve
dalgalanmaların daha fazla olduğu ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte, yakın geçmişte
bankacılık ve diğer finans sektörünün ekonomi içindeki payının artması, finans kanalının
önemini giderek artırmaktadır. Türkiye’de de özellikle 2000’li yılların başında bankacılık
sektörünü yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak toplam kredilerin ve bankaların toplam
varlıklarının GSYİH içindeki payı hızla artış göstermiş ve 2015 yıl sonu itibarıyla yüzde 75 ve
yüzde 125 seviyelerine yükselmiştir (Grafik 1).
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Grafik 1: Türkiye’de Finansal Derinleşme (Yüzde)

Kaynak: TCMB, BDDK

Claessens ve diğerleri (2011b, s.6) finansal çevrimlere, küreselleşme öncesine (19601985) göre küreselleşme (1986-2007) dönemine göre daha sık rastlandığını ifade etmektedir.
Türkiye’de de benzer bir eğilimden söz etmek mümkündür. Özellikle kredi piyasası
göstergeleri ve iş çevrimlerinin özellikleri incelendiğinde birbirini takip eden daralma ve
büyüme dönemini ifade eden çevrim sürelerinin 2000 yılı sonrasında toplam kredi hacminin
ve bankacılık kesimi varlıklarının artış göstermesiyle ciddi oranda uzadığı görülmektedir
(Grafik 2).
Grafik.2: Türkiye’de İş Çevrimleri ve Finansal Çevrimler
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Notlar: Dikey Eksen Birimler (GSYİH, Milyar TL; Reel Kredi, Milyon TL/TÜFE; Kredi/GSYİH, Oran; BİST100, Endeks (Bin); REDK,
Endeks). Birbirini takip eden gri (daralma süresi) ve beyaz (büyüme süresi) alanlar toplamı çevrim süresini ifade etmektedir.

Uyuşum Endeksi
Uyuşum endeksi sonuçlarına göre de reel krediler, Türkiye’de iş çevrimlerinin büyüme ve
daralma dönemleri ile en fazla eş anlı hareket gösteren ölçüttür (Grafik 3). Öte yandan reel
BİST100 ve REDK ölçütlerinin geçmiş faz dönemleri, eş anlı ve gelecek faz dönemlerine
göre, iş çevrimlerine daha yüksek oranda benzerlik göstermektedir (Grafik 3). Diğer bir
değişle, bahsi geçen ölçütlerin dönüm noktaları iş çevrimlerine göre daha önce
gerçekleşmekte, dolayısıyla bu ölçütlerin ekonomik faaliyetler üzerinde öncü gösterge özelliği
taşıdığı değerlendirilmektedir.
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Grafik 3: İş Çevrimlerinin Geçmiş/Gelecek Finansal Çevrimler Uyuşum Endeksi

Kaynak: Yazarların hesaplamaları

Claessens ve diğerleri (2011a, s.15) 1960-2007 döneminde toplam 44 gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkede çıktı ve kredi çevrimleri arasında uyuşum endeksini gelişmiş ülkeler
için 0,82, gelişmekte olan ülkeler için 0,74 olarak hesaplamışlardır. Haavio (2012, s.11) ise
1980-2010 döneminde 17 OECD ülkesinde ulusal iş çevrimleri ve kredi/GSYİH, hisse senedi
ve konut fiyatları arasında uyuşum endekslerini sırasıyla 0,67, 0,67 ve 0,69 olarak
hesaplamaktadır. Bu bulgularla karşılaştırıldığında, Türkiye’de iş çevrimleri ve kredilere bağlı
finansal çevrimler arasındaki eş anlı hareket alanının oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Çevrimler Arası Korelasyon
HP filtreleme yöntemiyle eğilimden arındırılan seriler kullanılarak hesaplanan korelasyon
değerleri hem koşullu olasılık hem de uyuşum endeksi sonuçlarını desteklemektedir. Buna
göre, iş çevrimleri ve finansal çevrimler arasında en yüksek eşanlı ilişkinin kredi piyasasında
olduğu (çevrimsel bileşenler dikkate alındığında 0,69, sapma oranları dikkate alındığında
0,71) görülmektedir (Grafik 4). Diğer yandan, reel BİST100 ve REDK ile iş çevrimleri
arasında ilişkinin iş çevrimlerinin geçmiş değerleri ile daha yüksek ilişki içinde olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla uyuşum endeksi sonuçlarıyla tespit edilen, hisse senedi ve döviz
piyasasında yaşanan gelişmelerin iş çevrimlerinin yapısı hakkında öncü bilgilendirmeye
sahip olduğu savı desteklenmektedir.
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Grafik 4: İş Çevrimlerinin Geçmiş/Gelecek Finansal Çevrimler Bileşenleri ile
Korelasyonu
(a) Çevrimsel Bileşenler Arasında

(b) Sapma Oranları Arasında

Kaynak: Yazarların hesaplamaları

Özetle, 2000’li yıllardan itibaren hem iş çevrimlerinin hem de kredilere bağlı finansal
çevrimlerin ortalama çevrim sürelerinin, büyüme dönemlerinde meydana gelen artışa bağlı
olarak, uzadığı görülmektedir. Özellikle, resesyon dönemlerinin kişiler ve ekonomiler
üzerinde yarattığı olumsuz etkileri düşünüldüğünde bu durumun olumlu bir gelişme olduğu
değerlendirilmektedir. Diğer yandan, hem uyuşum endeksi hem de çevrimler arası
korelasyon sonuçları kredilerle iş çevrimlerinin yüksek oranda eş anlı hareket ettiğini ortaya
koymaktadır. Türkiye’de kredilerin banka varlıkları içindeki payı ve bankacılık kesiminin
finansal kesim içindeki payı dikkate alındığında bu durumun makro ihtiyati politikalar, para ve
maliyet politikaları üzerinde önemli yansımaları mevcuttur. Kredi çevrimlerinin iş çevrimleri ile
gösterdiği yüksek eş anlı ilişki özellikle kredilere dönük uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin
para politikasını ikame edici özelliği taşıdığı değerlendirilmektedir. Öte yandan, iş
çevrimlerinin ve kredi çevrimlerinin ortaya koyduğu yüksek ilişkinin nedenlerinin tespit
edilmesi politika yapıcılar için önem arz etmektedir. Nitekim iki çevrime de etki eden
faktörlerin tespit edilerek yönetilmesi uygulanacak politika adımlarının da istenilen sonuçlar
vermesini sağlayacaktır.
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5. Sonuç
Günümüzde para politikaları ile ilgili değişen anlayış sonucunda ekonomik dengelerin
sürdürülmesi hem reel hem de finansal piyasaların yakından takibini zorunlu kılmaktadır. Bu
amaçla, mevcut çalışmada öncelikle Türkiye’de iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin
özellikleri dönüm noktası analizi kullanılarak ortaya konulmuştur. İkinci olarak, iş çevrimleri ve
finansal çevrimler arasında ilişkiyi tespit etmek amacıyla öncelikle seviye verisi kullanarak
uyuşum endeksleri hesaplanmış, sonrasında ise eğilimden arındırılan seriler kullanılarak
çevrimsel bileşen ve sapma oranı korelasyonları elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre
Türkiye’de, kredi piyasalarına bağlı finansal çevrimlerin ortalama süreleri iş çevrimlerinden
yaklaşık 5 çeyrek daha uzun sürmekte, ancak kredi çevrimlerinin ortalama uzunluğunun iş
çevrimlerinden diğer ülke örneklerinde öngörülen kadar farklılaşmadığı görülmektedir. Diğer
yandan, finansal çevrimlerde meydana gelen dalgalanmalar genel olarak iş çevrimi
dalgalanmalarının üzerinde gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak finans piyasası durgunluk
dönemlerinde iş çevrimlerinde gözlemlenenin üzerinde daralma göstermekte, ancak
toparlanma da aynı şekilde yüksek büyüme oranlarıyla olmaktadır. Hem uyuşum endeksi
hem de çevrimler arası korelasyon sonuçlarına göre, Türkiye’de kredilerle GSYİH arasında
pozitif yönlü yüksek ve eşanlı ilişki bulunmaktadır. Öte yandan, hisse senedi ve döviz kuru
piyasalarının iş çevrimlerinin gelecek değerleri ile daha yüksek ilişki içinde olduğu,
dolayısıyla öncü gösterge özelliği taşıdığı görülmektedir. Özetle, Türkiye’de iş çevrimleri ve
finansal çevrimler arasında gözlemlenen yüksek bağlantının para politikası ile makro ihtiyati
politikalarının eş güdümü ve ilişkileri hakkında önemli yansımaları bulunmaktadır. İki çevrime
de etki eden faktörlerin tespit edilerek yönetilmesi uygulanacak politika adımlarının da
istenilen sonuçlar vermesine olanak sağlayacaktır.
Kaynakça
Akar, C. (2016). Analyzing the Synchronization Between The Financial and Business Cycles in
Turkey. Journal of Reviews on Global Economics 5, 25-35.
Akkoyun, H. Ç., Doğan, B. Ş., & Günay, M. (2011). Türkiye Ekonomisi İş Çevrimlerinin Küresel
Ekonomi ile İlişkisi. TCMB Ekonomi Notları 19.
Alp, H., Başkaya, Y. S., Kılınç, M., & Yüksel, C. (2012). Stylized Facts for Business Cycles in Turkey.
TCMB Çalışma Tebliği 12/02.
Alper, C. E. (1998). Nominal Stylized Facts for Turkish Business Cycles. METU Studies in
Development 25(2), 233-244.
Alper, C. E. (2000). Stylized Facts of Business Cycles, Excess Volatility and Capital Flows: Evidence
from Mexico and Turkey. Boğaziçi University Department of Economics WP 2000/11.
Anas, J., Billio, M., Ferrara, L., & Luigi Mazzi, G. (2008). A System For Dating And Detecting Turning
Points In The Euro Area. The Manchester School 76 5 (549-577).
Aruoba, B. (2001). Business Cycle Facts for Turkey. University of Pennsylvania Working Paper.
Avouyi Dovi, S., & Matheron, J. (2005). Interactions Between Business Cycles, Financial Cycles And
Monetary Policy: Stylised Facts. BIS Papers No 22, 273-298.
BDDK. (2015, 12 18). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı: 6602. Ankara, Türkiye.
Berument, H., Kılınç, Z., & Yücel, E. M. (2005). Business Cycles in Turkey and European Union
Countries: A Perspective to the Membership. Bilkent University Department of Economics
WP05/06.
Bry, G., & Boschan, C. (1971). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer
Programs. NBER, New York.
Calderon, C., & Fuentes, R. (2010). Characterizing the Business Cycles of Emerging Economies.
World Bank Policy Research WP 5343.
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2011a). How do Business and Financial Cycles
Interact? IMF Working Paper 11/18.
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2011b). Financial Cycles: What? How? When? IMF
Working Paper 11/76.

75

Dr. Mahir Binici - Dr. Yavuz Selim Hacıhasanoğlu – Samet Kütük

Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How do business and financial cycles interact?
Journal of International Economics 87, 178-190.
Drehmann, M., Borio, C., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising The Financial Cycle: Don’t Lose
Sight of The Medium Term, BIS Working Papers 380.
Duarte, M., Restuccia, D., & Waddle, A. L. (2007). Exchange Rates and Business Cycles Across
Countries. Economic Quarterly 93 (1), 57-76.
Edwards, S., Biscarri, J. G., & Perez De Gracia, F. P. (2003). Stock Market Cycles, Financial
Liberalization and Volatility. Journal of International Money and Finance 22, 925-955.
Haavio, M. (2012). Financial Cycles and Business Cycles: Some Stylized Facts. Bank of Finland
Monetary Policy and Research WP 1.
Harding, D., & Pagan, A. (2002a). Dissecting The Cycle: A Methodological İnvestigation. Journal o
Monetary Economics, 365-381.
Harding, D., & Pagan, A. (2002b). A Comporasion of Two Business Cycle Dating Methods. Journal of
Economics Dynamics and Control 27, 1681-1690.
Koopman, S. J., Lit, R., & Lucas, A. (2016). Model-Based Business Cycle and Financial Cycle
Decomposition for Europe and the U.S. Tinbergen Institute Discussion Paper 16-051/IV.
Pagan, A. (2010). Can Turkish Recessions Be Predicted? TÜSİAD-KOÇ University Economic
Research Forum Working Paper Series 1027.
Rünstler, G. (2016). How Distinct are Financial Cycles From Business Cycles? ECB Research Bulletin
No.26.
Taştan, H., & Yıldırım, N. (2008). Business Cycle Asymmetries in Turkey: An Application of MarkovSwitching Autoregressions. International Economic Journal 22 (3).
Tsouma, E. (2014). Dating Business Cycle Turning Points: The Greek Economy During 1970-2012
And The Recent Recession. OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis
2014/1.

Dipnotlar:
1

Bknz. Alper (1998), (2000), Aruoba (2001), Berument ve diğ. (2005), Taştan ve Yıldırım (2008),
Calderon ve Fuentes (2010), Alp ve diğerleri (2012), Tsouma (2014), Akar (2016).
2
Finansal çevrim, çalışma boyunca kullanılan her bir finansal göstergenin birbirini takip eden büyüme
ve daralma dönemlerini ima etmektedir.
3
Çalışma boyunca dönüm noktası analizi, BB algoritması sonucu elde edilen dönüm noktalarını ve
dönüm noktalarına bağlı olarak hesaplanan çevrim özelliklerini (süre, şiddet ve yayılma katsayısı)
ifade etmektedir.
4
Kredilere bağlı ortalama finansal çevrim süresi, çalışmada kullanılan iki kredi göstergesinin ortalama
uzunluğunu ifade etmektedir.
5
Çalışmada kullanılan reel efektif döviz kuru, TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu ifade etmektedir.
6
Bknz. Claessens ve diğerleri (2012), Haavio (2012).
7
Bu çalışmada kullanılan sensör kuralları ile yüksek frekanslı, kısa süreli çevrimlerin ortaya konulması
amaçlanmaktadır. Uzun süreli çevrim özelliklerinin ortaya konulması bir başka çalışmanın araştırma
konusunu oluşturmaktadır.
8
Çevrim uzunluğu, ilerleyen bölümde tartışılacak tepe ve dip noktalarına göre belirlenmektedir.
9
Seriler doğal logaritmik formda kullanıldığından iki nokta arasındaki fark yaklaşık olarak yüzde
değişimi ima etmektedir.
10
Analizde kullanılan zaman serileri 1987 yılından başladığı için ilk 12 gözleme ait çevrimsel ve eğilim
bileşenleri ilk 24 gözlem verisi kullanılarak çift yönlü olarak hesaplanmıştır.
11
Literatürde, Baxter-King ve Christiano-Fitzgerald band geçiren filtreme yöntemlerinin de çevrimsel
ve eğilim bileşeni hesaplamasında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, hem literatürde
standart yöntem olarak öne çıkması ve kullanım kolaylığı nedeniyle hem de benzer çalışmalarla
karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi amacıyla HP filtreleme yöntemi tercih edilmiştir.
12
Bahsi geçen çalışmada finansal çevrim özellikleri özel sektöre açılan krediler, kredi/GSYİH, varlık
fiyatları ve hisse senedi fiyatları kullanılarak ortaya konulmuştur.
13
Çevrim süresi, büyüme ve daralma sürelerinin toplamını ima etmektedir.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Uhdesindeki
Varlıklarının Tasfiyesinde Görevli Yöneticiler ile
Satış ve Tasfiye Komisyonu Üyelerinin Sorumluluk
Usulünün Değerlendirilmesi
Dr. Sefer Oğuz

Öz
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon’u (Fon) kamu idaresi içinde tüzel kişiliğe sahip bağımsız idari
otoritedir. Fon’un kurulmasındaki amaç; uhdesine geçen malvarlığını tasfiye etmek suretiyle kamuya
faydalı olmaktır. Fon’un uhdesine 3 farklı şekilde malvarlığı geçmektedir. Bunlardan ilki, mali durumları
düzeltilemeyecek şekilde bozulduğu için devredilen bankalardır. İkincisi, Hazinden tasfiyesini
sağlamak için Fon’a devredilen malvarlıklarıdır. Nihayet üçüncüsü ise terör soruşturmalarında el
koyma işleminden sonra Fon’un uhdesine kayyım sıfatıyla geçen malvarlıklarıdır. Kanun koyucu, ilk
kez ceza soruşturması kapsamında Fon’un kayyım olarak atanmasını emredici bir şekilde
düzenlemiştir. Böylece 24 Kasım 2016 tarihinden önce veya sonra olağanüstü halin devamı süresince
terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m. 128, f. 10
veya CMK m. 133 gereğince kayyım atanacak şirketlere Fon’un kayyım olarak atanmasına karar
verilecektir. (Bkz. 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
1
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (OKHKDKK) 19, f. I-II).
Böylece Fon, mevzuatımıza terör soruşturmalarında görev yapacak resmi kayyım olarak girmiştir.
Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlerin yöneticilerini ilişkili bakan görevlendirmektedir. Ayrıca,
olağanüstü hal kararnameleriyle el konulan mal varlıklarından hazineye devredilenlerin satış ve
tasfiyesi için Fon, devredilen bu mal varlıklarının yönetim ve tasfiyesini yürütmek amacı ile de tasfiye
memuru atanmaktadır. Şirketlere malvarlıklarının yönetimi için atanan bu kişiler mahiyeti itibariyle
kamu kudretini kullanmak suretiyle bozulan kamu düzeninin onarılmasında hizmet gören kamu
görevlisidir. Zira yetkilerini devletin asli fonksiyonu olan yürütme ve yargı kudretinin kullanılmasına
katılmak suretiyle kamu gücünü kullanmaktadırlar. Bu itibarla, bu kişilerin Türk Ceza Kanunun (TCK)
m. 6-I-c hükmü anlamında kamu görevlisi olarak değerlendirilmesi gerekir.
Bu nedenle, özellikle bir terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kişilerin mülkiyetinden
geçen şirket ve malvarlığının yönetilmesindeki hukuki ve fiili riskler sebebiyle özel olarak cezai ve
hukuki korumaya alınmaları zorunludur. Aksi halde, terör örgütleriyle mücadelede mahkeme kararları
etkisiz kalabilir. Bu nedenle, Fon’un kayyım olarak atandığı şirketler ile Fon tarafından malvarlığını
yönetmek üzere atanan kişileri hukuki korumaya ilişkin düzenlemelerin Anayasa’ya uygun şekilde
yapılması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Kayyım, Yöneticiler, Koruma Tedbirleri, El Koyma, Müsadere.
JEL Sınıflandırması: K12, K22.

A Study About the Procedure of the Responsibilities of the Managers and Selling-Liquidation
Commission Members Whom are Commissioned to Liquidate the Assets Held by Saving
Deposits Insurance Fund
Abstract
The Saving Deposits Insurance Fund (the Fund) is an independent autonomous authority
which has its own legal entity. The founding purpose of the Fund is to be beneficial to public by
liquidating assets delivered to it by other government authorities. Three kinds of assets can be
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transferred to the Fund. First of those, is the banks delivered to The Funds cause of financial status
have been unrecoverably deteriorated. Second of those is the assets transfered to the Fund from the
treasury for sale and liquidation. Eventually third of those is assets delivered to the Fund after
confiscating within the scope of the criminal investigation which the the Fund is appointed as a trustee.
For the first time, the legislator stated that the Fund should be appointed as a trustee in an mandatory
manner within the scope of the criminal investigation. Thus, due to the Criminal Procedure Code (CPC
) art. 128, f. X of CPC or art. 133 of CPC.) before or after 24 November 2016 throughout the state of
emergency, the Fund will be appointed as a trustee to the companies which belonged or has
contacted to the terrorist organizations . Thus, the Fund will be appointed as a official trustee to carry
out criminal investigating against terrorist investigations. The relevant minister appoints the managers
of the companies to which the Fund is appointed as a trustee.In addition, the Fund will be appointed
for the sale and liquidation of assets transferred to treasury which has confiscated with emergency
decrees having force of law, a liquidator will be appointed for the management and liquidation of
assets transferred to the Fund. Those persons who are appointed to the corporations, for
management of the assets are public officials serving in the restoration of the public order, which has
been corrupted by the use of public power in its nature. Those officials use public power by
participating in the exercise of the powers of the executive and judiciary, which is the main function of
the state. In this respect, these persons must be evaluated as public officials in the sense of the
provisions Turkish Criminal Code art. 6-I-c.
For the stated reasons, it is especially necessary for those officials to have criminal and legal
protections due to the legal and actual risks of managing the company and its assets that belonged to
a terrorist organization, or its affiliate or had contacted with those organizations. Otherwise, court
decisions may be ineffective with fighting against terrorist organizations. Therefore, regulations
concerning the legal protection of persons appointed by the Fund as the trustee or the Fund itself to
manage assets must be made in accordance with the Constitution.
Keywords: Trustee, Managers, Protective Measures, Seizure, Confiscation.
JEL Classification: K12, K22.

Giriş
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışmasından sonra 20
Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
2016/9064 sayılı karar ile Anayasa m.121 ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun m. 4
uyarınca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiştir2. Bu karar, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 Temmuz 2016 tarihli 117. birleşiminde onaylanmıştır3.
Anayasa m. 48, f. II ile m. 167, f. I’de hükümetlere kamu düzenin korunması
kapsamında ekonomik düzenin korunmasını bir görev olarak vermiştir. Bu kapsamda, kamu
düzenini korumak amacıyla terör örgütü ile ilişkisi olan ticari işletmeler kapatılmış, bir kısım
şirketlere ise CMK m. 128’de Fon’un kayyım olarak atanacağına dair düzenlemeler
yapılmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (BankK) Fon’a mevduatları sigorta ile
alacakları tahsil ve şirketleri tasfiye etme görevine ek olarak 6755 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair
Kanun’un4 (OHKAGTBKK) ve 6758-OKHKDKK ile benzer görevler verilmiştir.
Fon esas itibariyle kamu tüzel kişiliğine haiz kar amacı gütmeyen bağımsız idari
otoritedir (BİO). BOİ’lerin ortaya çıkmasında iki neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki, devletin
suje olarak piyasayı mal veya hizmet üretmek suretiyle düzenlemek yerine, bu fonksiyonunu
özelleştirmelerle terk ettiğinden piyasayı düzenlemek ve denetlemek zorunda hissedilmesidir.
Diğeri ise, bu otoritelere verilen bağımsızlık ile kamu veya diğer güçlerden gelebilecek teknik,
mali veya siyasal baskı ve müdahalelerden organlarını korumaktır. Bu bağımsızlık, idari
otoritelere denetleme ve düzenleme görevi yanında hukuka aykırı karar ve işlemleri
yaptırıma bağlama yetkisi verilerek pekiştirilmiştir (Ulusoy:2003: 125; Gözübüyük, 2016:
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187;Atay, 2016:381). Bu yeni tip idari kurumlar, esas itibariyle organ olarak kurum ve kurul
şeklinde örgütlenmektedirler (Ulusoy, 2003, s. 70).
Doktrinde bu kurumlar için bir kısım yazar “Bağımsız idari otorite” (Atay, 2016: 380;
Ulusoy, 2003:71-135: Tan, 2016: 191; Gözübüyük, 2016: 187; bu Yazar “idari” yerine aynı
anlamdaki “yönetsel” terimini kullanmaktadır), diğer bir kısım yazar ise, “Düzenleyici ve
denetleyici kurumlar” (Akyılmaz, Sezginer ve Kaya, 2015, s. 362) ibaresini kullanmaktadır.
Bu kurumlara örnek olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu-RTÜK5, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu6, Sermaye Piyasası Kurulu7, Rekabet Kurulu8, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu9
verilebilir.
BankK’nda Fon’un haricinde sektörü düzenleme yetkisi ile donatılan faaliyetine
devam eden bankaların ve finans kuruluşlarını denetleme ve düzenleme yetkisine sahip BİO
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’dur (BDDK10). Fon ilk defa 502011 sayılı
Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 20. maddesi
ile “Fonun genel yönetim ve temsiliyle Fon Kurulunca alınan karaların yürütülmesi Fon Kurulu
Başkanına aittir.” hükmü ile BDDK’dan ayrı ve bağımsız BİO niteliğine kavuşmuştur (bkz.
BankK m. 111-122).
Anayasa’da idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde devlet organizasyon şeması içinde
merkezi idare ile mahalli idarelere yer verilirken, BİO’ler konusunda bir düzenleme
bulunmamaktadır. Ancak, Anayasa’da bu kurumlara yer verilmesi hukuk devletinin bir
gereğidir. Doktrinde BİO’lerin kanunla kurulma mecburiyetinden dolayı hukuken varlık ve
yetkilerinde bir eksiklik olarak kabul edilmeyeceği ileri sürülmektedir (Tan, 2016, s. 206).
BİO’lere denetleme görevi yanında sınırlı da olsa düzenleme görevi de verilmiştir. Bu görev
ise tipik idari işlem dışında “yasama benzeri” nitelik taşımaktadır (Ulusoy, 2003, s. 91).
Dolayısıyla, Anayasa’nın İkinci Bölüm “Yürütme” üst başlığı altındaki “İdarenin esasları”
başlığı taşıyan 123. madde altında esas teşkilat içinde bulunan BİO’lere de yer verilmesi
gerektiği kanaatindeyiz (Bu konuda bkz. Atay, 2016, s.399; Ulusoy, 2003, s. 88-91).
Fon’un kontrolüne kayyım12 sıfatıyla veya malvarlığının devir edilmesiyle geçen
şirketler, bunlara atanan yöneticiler, tasfiye kurulu üyeleri ve satış komisyonu üyeleri
tarafından satılacak veya tasfiye edilecektir. Bu şirketlere atanan yöneticiler, tasfiye kurulu ile
satış komisyonu üyeleri satış ve tasfiye işlemlerini OHAL KHK’ları ve bunları onaylayan
Kanunlar ile BankK m.134 hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. Görüldüğü üzere
konu yönetim bilimleri kapsamında olmasına rağmen kamu hukuku ile birlikte özel hukuk
disiplinini ilgilendirmektedir. Bu çalışmada terör örgütü soruşturmalarında Fon’un kayyım
olarak atandığı şirketlerin yönetici veya tasfiye komisyonu üyeleri ile devir edilen şirket ve
varlıklara Fon Kurulu tarafından varlıklara atanan satış komisyonu üyelerinin sorumlulukları
ele alınacaktır.
I. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Satış ve Tasfiye Görevi Kapsamındaki
Varlıklar
Fon ilk kez 22.07.1983 tarihli Resmi Gazete’nin ikinci mükerrer sayısında yayımlanan
70 sayılı “Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” (BanKHK) m. 64, f. I ile
tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla kurulmuştur13. Böylece tasarruf mevduatı
sahiplerinin bankacılık sistemine karşı güvenlerinin sağlanması hedeflenmiştir (Altay, 2009,
s.591). Bugün itibariyle Fon kamu tüzel kişisi olması yanında, idari ve mali özerkliğe sahip,
kararları almada ve icrasında BİO’ye dönüşmüştür (BankK m. 111).
Fon’un ilk görevi tasarruf mevduatlarını sigorta etmek iken (BanKHK m. 64, f. I) daha
sonra Fon’a ikinci olarak yönetimi kendi kontrolüne geçen banka ve şirketlerin devri,
birleştirilmesi ve tasfiyesi ile alacaklarının takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesi görevi
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verilmiştir (BankK m. 111, f. I). Nihayet üçüncü görev ise 6758-OKHKDKK m. 19 ile terör
örgütlerine aidiyeti, iltisakı ve irtibatı nedeniyle CMK m. 128 gereğince el konulan şirketlere
kayyımlık yapmaktır. Bunun yanında Fon’a kayyımlık görevi dışında OHAL KHK’ları ile terkin
edilen şirketlerin işletmelerinin varlıklarının satılması görevi verilmiştir (6758-OKHKDKK m.
20, f. IV). Ayrıca, Fon’a BankK m. 134’de sağlanan yetkileri kullanarak KHK’lar ile ilk önce
Hazineye sonra kendisine devir edilen şirket veya varlıkların satış ve tasfiyesi görevi
verilmiştir (6758-OKHKDKK m. 20, f. I-III).
İlk bakışta Fon’a verilen bu üç görev birbiriyle ilgisiz gibi görünse de ilk ve ikinci görev
yakın ilişki içindedir (Kuntalp, 2003, s.387). Ancak üçüncü olarak CMK m. 128 ve Hazineden
devir edilen varlıkların satılması görevinin diğer görevle yakın ilişki içinde olduğu
söylenemez. Bununla birlikte, Fon’a verilen görevlerin tümü devletin ekonomik düzenin
sağlıklı işlemesini sağlamak yükümlülüğünden doğmaktadır (AY m. 167, f. I).
A. Bankacılık Kanununa Göre Fon’un Devir Aldığı Varlıklar Üzerindeki Yetkisi
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (Kurul) mali durumu bozulan ve alınan
bütün tedbirlere rağmen düzelmesine imkan bulunmayan bankaların Fon’a devredilmesine
karar verebilir. Fon ise, bu bankaların ve hakim ortaklarının şirketlerini devir alma konusunda
alacağının tahsilinde yarar görmesi şartıyla yetkilidir (BankK m. 134, f. I). Bu nedenle, Fon
Kurulunun bir bankanın faaliyet iznini kaldırarak devir etme kararı olmadan Fon’un bu banka
iştirakleri ile hakim ortaklarına ait şirketler üzerinde BankK’nun verdiği yetkiyi kullanması
mümkün değildir.
Kurul mali bünyesi bozulan bankaların faaliyet iznini kaldırarak Fon’a devir edilmesine
(BankK m. 71), Fon ise alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde faaliyet izni
kaldırılan bu bankalar ile bunların hakim ortaklarının şirketlerinin yönetim veya denetimini
devir alınmasına karar verebilir (BankK m. 134, f. I). Fon’un bu yetkisini kullanması için bu
şirketlerden alacaklı olmasına gerek yoktur.
Öte yandan, Fon’un alacaklı olduğu şirketlere el koyma yetkisini kullanması için devir
edilen veya devir alınan şirket alacaklarının tahsilinde yarar görmesi gerekir. Bu kapsamda,
şirketlerin kötü yönetim ile içinin boşaltılması veya ortaklık paylarının değerlerinin düşmesine
neden olacak riskleri bulunması halinde de el koyma haklı olabilir. Ancak, ileride doğması
muhtemel alacaklar sebebiyle şirketlere el konulması mülkiyet hakkının ihlali niteliğinde
olabilir (Reisoğlu, 2015, s. 2076).
Bankanın Fon’a geçişi ile devri kararı arasında sonuçları bakımından önemli bir fark
söz konusudur. Bankanın Fon’a geçişinde hisse senetlerinin mülkiyeti değil paylara ait
yönetim hakları geçer ve mülkiyet pay sahiplerinde kalmaya devam eder (Kuntalp, 2003:
394; Tekinalp, 2009: 270). Yargı mercilerinin verdiği el koyma kararı (CMK m. 128) ile paylar
üzerindeki tasarruf yetkisi geçici olarak kalkar.
Kurul’un tesis ettiği bankanın Fon’a devir kararıyla banka payların ipso iure mülkiyeti
Fon’a geçmez. Bu kapsamda banka hisselerinin Fon’a geçmesi için gerekli şartlar yerine
getirilmelidir. Bunlardan ilki, BankK m. 107, f. I-c’de Fon banka zararlarını ödemesidir. Bu
ihtimalde zararlar için yapılan ödeme, bankanın ödenmiş sermaye tavanından düşük ise
sorumluluğu bulunmayan pay sahiplerine ödeme yapılmasıdır. İkincisi ise BankK m. 108, f.
V’de banka kaynaklarını kendi lehine kullanan ortaklara bu kaynağı iade etmeleri için verilen
süre içinde iade etmemeleridir. Bu şartların yerine gelmesinden sonra Fon tesis edeceği bir
karar ile banka hisselerini devir almaya karar verebilir (Yasaman, 2009, s.369-370). Fon
zararlara istinaden yapılacak ödemelerin karşılığını temsil eden hisseler üzerinde her türlü
hak ve takyidattan ari olarak mülkiyet hakkına sahip olur.
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Kanun koyucunun şirket devir alınmasında Fon’a Kurul’a nazaran daha geniş yetkiler
sağlandığı söylenebilir (Reisoğlu, 2015, s.2077). Kurul bir bankanın mali durumunun
düzelmeyecek şekilde bozulduğu gerekçesiyle temettü hariç ortaklık haklarıyla birlikte
yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinde indirilmesi kaydıyla kısmen
veya tamamen devir etmeye yetkilidir. Oysa Fon’un devir kararı vermesi için şirketin
kendisine borçlu olmasına gerek yoktur. Ayrıca, Fon’a bu şirketlerin yönetim ve denetimini
devralmanın yanı sıra paylarının sağladığı temettü hariç ortaklık haklarının devir alınması
yetkisi verilmiştir. Fon devir alınmasına karar verdiği şirketlere, ana sözleşmelerine bağlı
kalmadan üye sayısını artırmak veya azaltmak suretiyle yönetici atayabilir. İşte bu nedenle
olmalı ki Kanun koyucu Fon’un kayyım atandığı veya devir aldığı şirket ve varlıklarla ilgili
olarak BankK hükümlerinin, kayyımlık görevi verilen şirketlerin satış ve tasfiye işlemlerinde
kıyasen uygulanacağını belirtmek suretiyle aynı yetkilerle donatmıştır (6758-OKHKDKK m.
20, f. I).
B. Hazinenin Fon’a Devrettiği KHK’lar ile El Konulan Varlıklar
OHAL’in ilanının ardından yürürlüğe konan KHK’lar ile gecikmesinde sakınca
olduğundan öncelikle mal veya hizmet üreten işletme olarak nitelendirilebilecek bazı kurum,
kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının
kapatılmasına karar verilmiştir. Devamında kapatılmasına karar verilen bu işletmelerin bağlı
oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılarak ticaret sicil kayıtları resen terkin edilerek tüzel
kişilikleri sonlandırılmıştır (70-KHK m. 5, f. III). Kapatılarak her türlü varlık ve hakları
takyidattan ari bedelsiz olarak Hazineye devir edilen özel radyo ve televizyonlara 27 Temmuz
2016 tarihinde Resmi Gazetede ve 668 sayılı KHK m.2, f. II’de belirtilen liste örnek
gösterilebilir. Bu devir işlemi, idari müsadere mahiyetinde bir işlem olduğundan bu hak ve
varlıklar üzerindeki rehin hakları kendiliğinden son bulur (Yargıtay, 12. HD, 29.02.2016, E.
221/ K. 5559). Öte yandan, meşruda olsa bu müsadere KHK’lar la yapılmış olsa da mülkiyet
hakkı sınırlaması işlemi olduğundan muhakkak surette kanunla onaylanması gerekir (Gözler,
2017,s.18). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik
sınırlamasıyla mülkiyet hakkına yönelik kayıtlamalarda, devletin takdir oranındaki marjında
daha girişken tutumları kabul ettiği görülmektedir (Gemalmaz, 2009,s. 515).
Kanun koyucu ilk başta KHK’lar ile Hazineye devir edilen varlıkları 6758-OKHKDKK
m. 20, f. IV uyarınca Fon’a kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait yayın hak ve
imtiyazların diğer haklarla birlikte satma görev ve yetkisi vermiştir. Satışa konu edilebilecek
bu haklar üçlü bir tasnife tabi tutulabilir. Bunlardan ilki, kapatılan özel radyo ve televizyonların
5.07.2016 tarihi itibariyle sahip oldukları yayın lisanslarıdır. İkincisi, 15.02.2011 tarihli 6112
sayılı Kanunun14 geçici 4. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal
kullanımı ile RTÜK nezdindeki izinleridir. Nihayet sonuncusu ise sayılan yayın hakları dışında
bu kapatılan özel radyo ve televizyonlara sahip olan şirketlerin bilançosunda görülen veya bu
şirketlerin işletmelerine ait Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 11 kapsamındaki diğer
malvarlıklarıdır.
Ticaret sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere ait özel radyo ve televizyonların tüm
lisans ile yayın hakları Hazineye devir edilmesinden sonra RTÜK tarafından iptal edilmesine
karar verilmiş ve kamuya açıklamıştır. Bu defa, OHAL KHK’larıyla Hazine’ye devir
edilenlerden sadece özel radyo ve televizyonların yayın yapmak faaliyeti için hukuki olarak
almak zorunda oldukları imtiyaz ve izinlerin diğer haklarla birlikte satışını sağlamak için Fon’a
devir edilmesi hükmü sevk edilmiştir (6758-OKHKDKK m.20, f. IV). Anılan hükümde yukarıda
ilk ve ikinci sırada tasnife tabi tutulan gayri maddi mahiyette hakların Maliye Bakanlığının
talebiyle RTÜK tarafından ihya edileceği düzenlenmiştir. Burada, ihya edilme ifadesinden
yayın lisansı, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile RTÜK nezdindeki izinlerin üçüncü
kişiler adına yeniden tescil için hazır tutulması olarak anlaşılması gerekir.
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C. Terör Örgütü Soruşturmalarında Fon’un Kayyım Olarak Atandığı Şirketler
Bir terör örgütü soruşturma veya kovuşturmasında konusu CMK m. 128’de sayılan
suçlardan en az birisinin işlendiği veya şirketteki payların bu suçlardan elde edildiğine dair
somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunan hallerde el konulmasına karar verilebilir
(CMK m. 128, f. I). Şüpheli veya sanığa ait şirketteki paylara el koyma ile kayyım atamasına
soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında davaya bakan mahkeme
karar verebilir. Hakim el koyma kararını, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu
Ticaret Sicil Müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhal bildirilerek icra eder (CMK m. 128,
f. VI). El koyma kararını öğrenen kişiler el konulan paylarını devredemez veya kısıtlayıcı
herhangi bir işlem yapamaz. Ayrıca, bu el koyma kararı Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve ilgili
şirkete tebliğ edilir (CMK m. 128, f. VI). Bununla birlikte, tüm ortaklık paylarına el konulması
ortaklığın devir alınması anlamına gelmemektedir.
Ancak, şüpheli veya sanıkların sahibi olduğu ortaklık paylarına el konularak şirketin
yönetiminin devir alınmaması durumunda bu şirketlerin içinin boşaltılması ile ortaklık
paylarının değerlerinin düşürülmesi tehlikesine açık bırakılmaktadır. Ayrıca, terör örgütü ile
bağlantısı nedeniyle delillerin karartılması riski de bulunmaktadır. Bu nedenlerle, kovuşturma
sonucunda verilecek müsadere kararının etkisiz kalma riski ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla
kamu güvenliği için tehlike arz eden şirketlere el koyma, kayyım atama ve müsaderenin (TCK
m. 54-60) etkili önleyici tedbir olduğu söylenebilir (Bkz. Özgenç, 1995, s.340-341).
Kanun koyucu bu tedbirlere CMK m. 128’e 6758 sayılı Kanunun m. 13 f. X. ve 6763
sayılı Kanunun m. 25, f. IX ile iki ekleme yapmıştır. Böylece, el koyma kararı veren hâkimler
el koyma kararı verilen şirketlere aynı zamanda kayyım atanmasına da karar vermesi
gerekir. Öte yandan, bir şirkete el konulması ve kayyım atanması bu şirketin ticari hayatta
esas olan güveni sarsma riskini ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, hâkimlerin her somut olayda
el koyma ve kayyım atama tedbirini ölçülülük ilkesi çerçevesinde uygulaması gerekir.
Mahkemeler, terör örgütü soruşturmalarında 674 sayılı KHK’nın 24.11. 2016 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanarak 6758 sayılı OKHKDKK’nu olarak yürürlüğe girmesinden önce
doğrudan gerçek kişileri CMK m. 133 uyarınca kayyım olarak atıyorlardı. Bu kapsamda silahlı
örgüt (TCK m. 314), devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar (TCK m. 302 ila 308) dâhil
olmak üzere CMK m. 128, f. II-a’da katalog olarak sayılan suçlardan birisinin işlediğine veya
malvarlığının suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde ortaklık paylarına
ve diğer malvarlıklarına el koyma kararı verilebilir (CMK m. 128, f. I). Ayrıca, kuvvetli suç
şüphe halinde, el konulan şirketlerin yönetilmesi amacıyla genelde gerçek kişilerden seçilen
kayyımlar atanıyordu (CMK m. 133).
Fon bünyesinde çalışanların bir kısmı 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna (DMK 15)
(BankK m. 121, f.II) Kanuna diğer bir kısmı ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
(BankK m. 121, f. III) tabi olarak istidam edilebiliyor. DMK’na göre “memurların özel hukuk
tüzel kişilerine ait bir işyerinde çalışması yasaktır (m. 28, f. I). Bu hükme Fonun uhdesine
geçen şirketlerin yönetim ve tasfiye kurullarına atatan memur ve kamu görevlileri yönünden
bir istisna getirilmiştir BankK m. 125, f. son). 6758-OKHKDKK m. 19, f. I-II’ düzenlemesinden
önce CMK m. 133, f. III hükmü atanan kayyım ile yöneticilerin aynı kişi veya kişiler olacağı
düşünülerek kaleme alınmıştır. Ancak, Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlere atanan
yöneticiler, Fon tüzel kişiliğini temsilen atanmaları yapılmamaktadır.
Doktrinde CMK m. 133’te düzenlenmiş olan kayyımlık müessesesi özel bir el koyma
yöntemi olarak nitelendirilmektedir (Ersoy, 2016:3400 dn. 24). Ancak, “Kayyımlık yetkisinin
devri ve tasfiye” başlığını taşıyan 6758-OKHKDKK m. 19, f. I’in yürürlüğe girmesinden önce
bir terör örgütüne aidiyeti, iltisak ve irtibatı nedeniyle CMK m. 133 gereğince bir şirkete
kayyım atanmasına karar verilmiş olması halinde bu madde yürürlüğe girmesinden sonra
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kayyımların yetkilerinin Fon’a devir edileceği düzenlenmiştir. Bu devirle birlikte önceden
kayyım olarak atanan kişilerin yetkileri sona erecektir. Ayrıca, 6758-OKHKDKK m. 19’un
yürürlüğe girmesinden sonra ve OHAL’in devamı süresince bir terör örgütü
soruşturmalarında CMK m. 133 gereğince kayyım atanmasına karar verilmesi ihtiyacı
durumunda Fon kayyım olarak atanacaktır (6758-OKHKDKK m. 19, f. II).
Fon’un ilişkili olduğu Bakan Fon’un kayyım atandığı şirketler ile devir edilen varlıkların
satışına iki halde karar verebilir (6758-OKHKDKK m. 19, f. III). Bunlardan ilki, CMK m. 128, f.
X’e göre el konulan şirket veya varlıklar olmasıdır. Diğeri ise, CMK m. 128’e göre el konulan
şirket ve varlıklar ile mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunlar
nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesidir. Görüldüğü üzere el
konulan bu şirket veya varlıklarının suçla ilişkisi sebebiyle TCK m. 54 gereğince müsadere
edilmesini yüksek bir ihtimal olarak kabulüyle satış ve tasfiye işlemleri düzenlenmiştir. Kanun
koyucu aksi bir ihtimale karşı, elde edilecek tutarı yargılamanın kesin hükümle
sonuçlanmasına kadar bir hesapta nemalandırılması yönünde düzenleme yapmıştır (6758OKHKDKK m. 20, f. I-son cümle).
II. Fonu’nun Şirket ve Varlıkları Satış ve Tasfiye Görevinin Hukuki Kaynakları
Fon’un da genel ve esas amacı kamu tüzel kişileri ile diğer BİO’ler gibi kamu düzenini
koruyarak, kamuya faydalı olmaktır (Gözübüyük, 2016: 10). Bu nedenle, BankK dışında
Fon’a ekonomik kamu düzenini yeniden tesis etmek maksadıyla terör örgütü
soruşturmalarında el konulan şirket veya malvarlıkları devrederek, bunların yönetim, satış ve
tasfiyesini görev olarak verilmiştir. Bunlardan ilki, terör örgütü soruşturmalarında hakim veya
mahkemelerin el koyma kararı verdiği şirketlere Fon’un kayyım olarak atanmasıdır. İkincisi
KHK’ler ile kapatılarak Hazineye bedelsiz olarak devir edilen kurum, kuruluş, özel radyo ve
televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarıdır. KHK’lar ile kapatılan bu kurum
ve kuruluşlara ait taşınmazlar tapuda her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak
Hazine adına tescil edilmiştir (6755-OHKAGTBKK m. 2, f. III). Kanun koyucu, Hazinenin devir
aldığı bu varlıkların satış ve tasfiyesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından Fon’a
devir edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Fon ilk kez BankK ile kendisine devir edilen bankalar ile kendisinin devir aldığı bu
bankaların veya hakim ortaklarının sahip olduğu şirketlerin yönetim ve tasfiyesi ile
görevlendirilmiştir. Bu kez Fon’a bu görevinin dışında OHAL sürecinde çıkartılan KHK’lar ve
CMK m. 133’e göre terör örgütlerine aidiyet, iltisak ve irtibatı nedeniyle kayyum atanmasına
karar verilen şirketlerin yönetim ve tasfiyesinde görev de verilmiştir (6758-OKHKDKK m.19, f.
I). Ayrıca, kanun koyucu el konulan bu şirketlerde pay sahibi olan kişilerin FETÖ/PYD terör
örgütü ile aidiyeti, iltisak ve irtibatı bulunmasını ortaklık payının yüzde 50 veya daha az
olabileceğini belirterek paydaş olmayı yeterli saymıştır (6758-OKHKDKK m.9). Fon verilen bu
görevi BankK’nda kendisine devredilen şirketlerin yönetim ve tasfiyesinde veren hükümleri
kıyasen uygulamak suretiyle yerine getirecektir (6758-OKHKDKK m. 20, f. I). Ayrıca, bu
şirketlerin veya pay sahiplerinin Fon’a borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon’un
haczi olup olmadığına bakılmayacaktır (6758-OKHKDKK m. 20, f. I).
Şirket, taşınmaz, hak, varlık ve alacaklara Fon’un kayyım olarak atanmasının
sonuçlarından biriside CMK m. 128 gereğince el koyma ve tedbir kararlarının kendiliğinden
ortadan kalkmasıdır (6758-OKHKDKK m.19, f. VII).
Kanun koyucu, Fon uhdesine geçen varlıkların tasfiyesinde ne kamu ne de özel
hukukta satış ve tasfiyeyi düzenleyen kanunların uygulanacağı tanzim ederek sürecin hızlı
bir şekilde sonuçlanmasını amaçlamıştır (BankK m. 106). Bu amacın, 6758-OKHKDKK
m.19, f. VII hükmüyle kayyım olarak Fon’a devir edilen şirket ve varlıkların üzerindeki
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kısıtlamaları kaldırarak satışı ve tasfiyeyi hızlandırmak amacıyla altı tekrar çizilmiştir.
Böylece, Fon’a varlıkların satış ve tasfiyesinde daha geniş bir yetki verildiği söylenebilir.
Yukarıdaki ifadelerden Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlerin sadece yönetim
haklarının Fon’a intikal ettiği, mülkiyetin pay sahiplerinde kalmaya devam ettiği
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, hissedarların pay sahipliğinden doğan haklarını kullanarak satış
ve tasfiyeyi önlemelerinin önüne geçmek için azınlık hisselerin sahiplerinin rızasının
aranmayacağı hüküm altına alınmıştır (6758-OKHKDKK m. 20, f. V). Buradan hareketle
şirket tüzel kişiliğinin ve organların varlığı sürdürdüğü söylenebilir. Öte yandan, müsadere
edilmeden Fon’un mülkiyeti kendisine devir edilmeyen şirket paylarının satışını yapmasında
hukuki sorunlar ortaya çıkabilir. Zira bu işlem “ Nemo plus juris ad alienum transferre potest
quam ipse habet16 (“Hiç kimse sahip olduğu haktan fazlasını devredemez”) ilkesine aykırıdır.
Kanun koyucu tarafından, yukarıda ifade edilen hukuki riski görmüş olmalı ki, bu
kapsamda gerçekleştirilecek satış ve tasfiye işlemleri sonucunda borçlar ödendikten sonra
kalan tutarın, yargılamanın kesin hükümle sonuçlanmasına kadar bir hesapta
nemalandırılacağını dair hüküm sevkedilmiştir. Zira bu şirketlerin aynı kişilere iade edilmesi
kamu düzeni için tehdit oluşturmaya devam edebilir (6758-OKHKDKK m. 20, f. I-son cümle).
III. Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine OHAL kapsamında yürürlüğe konan KHK’lar ile
kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım
kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz malvarlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklar borç
ve yükümlülüklerini belirlemekle yetkili kılınmıştır (670-KHK m. 5, f. I). Aynı hükümle VGM ile
hazineye devir edilen kurum ve kuruluşların kefaletten doğan borçlarının ödenmesi de
yasaklanmıştı (670-KHK m. 5, f. I).
670 sayılı KHK ile devir alınan kurum, kuruluş ve şirketlerden alacaklı olanların hak
iddialarında bulunmaları için 17.08.2016 tarihinden itibaren 60 günlük hak düşürücü süre
içinde tevsik edici belgelerle defterdarlıklar bünyesinde KHK İşlemleri Bürolarına müracaat
etmeleri istenmiştir. Yine kapatılmasına karar verilen kurum ve kuruluşlardan olan alacakları
için de kapatılma tarihinden itibaren 60 günlük hak düşürücü süre tanınmıştır. Bu kapsamda
3 şartın birlikte yerine getirilmesi şartıyla hak iddiasında bulunulmasının yolu açık
bırakılmıştır. Bunlardan ilki, 670 sayılı KHK ile devir alınan kurum, kuruluş ve şirketlerden
alacaklı olanlar, alacağın devir alınan varlıkla ilgili olmasıdır. İkincisi, FETÖ/PDY terör
örgütüyle aidiyeti, iltisak ve irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal ve hizmet ilişkisine
dayanmasıdır. Nihayet üçüncüsü ise, alacak ve yükümlülüğün kanaat getirici defter, kayıt ve
belgelerle tevsik edilmesidir.
OHAL kapsamında yürürlüğe konan KHK’lar ile kapatılarak ve VGM ile Hazineye
devir edilen kurum ve kuruluşların kefaletten doğan borçlarının ödenmesi de yasaklanmıştı
(670-KHK m. 5, f. I). Ancak, sonradan yapılan değişiklik ile kapatılan kurum ve kuruluşların
kefaletten doğan borçlarının ödenmesine asıl borçlu ile kefiller hakkında aciz vesikası
bulunması kaydı ile izin verilmiştir (675-KHK m. 17, f. II). Bununla birlikte, ödeme için ek mali
külfet getirmemesi, devralınan varlığın değerini geçmemesi ve FETÖ/PDY terör örgütüyle
aidiyeti, iltisak ve irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal ve hizmet ilişkisine dayanması şartları
varlığını korumaktadır. Bu hükümle FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında el konulan
kurum ve kuruluşlardan haksız menfaat elde edilmesinin önüne geçilmesine çalışılırken, bu
terör örgütüne aidiyeti, iltisak veya irtibatı bulunmayan ve gerçek hukuki ilişkiden doğan hak
sahiplerinin korunmasına özen gösterilmiştir.
FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisak veya irtibatı bulunmayan ve gerçek ilişkiden
doğan kişilerin hak ve alacak taleplerinin incelenmesi konusundaki iş ve işlemlerde uygulama
84

Bankacılar Dergisi

birliğini sağlamak amacıyla 2016/1 nolu Milli Emlak Genelgesi hazırlanmıştır. “Olağanüstü
Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Uyarınca Kapatılan Kurum ve Kuruluşlar Hakkında
Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge” adını taşıyan
düzenlemedir. Bu genelge ile Maliye Bakanlığı bünyesinde FETÖ/PDY terör örgütü
kapsamında Hazineye kapatılarak devredilen kurum, kuruluş ile bağlı oldukları tüzel kişilerin,
şirketlerin ve maliki olan gerçek kişilerin borç ve yükümlülükleri konusundaki talepleri
incelemek üzere büro ve komisyonlar oluşturulmuş ve çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.
Öte yandan Fon’a devir edilen şirket veya el konularak Fon’un kayyım atandığı
şirketlerin yönetiminde bulunmayan iyi niyetli küçük pay sahipleri ile alacaklıların haklarının
korunması gerekmektedir. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında belirtildiği gibi kamu
yararı gereği şirket payları üzerindeki hakların tümüyle devir alınması zorunda kalınmaktadır
(Kuntalp, 2003: 426. dn 98).
VI. Fon’un Uhdesindeki Şirket ve Varlıklara Yöneticilerin Atanması, Görev ve
Sorumlulukları
Fonun kontrolündeki şirket ve varlıkların yönetiminde görev alan kişilerin
sorumluluklarını tespit etmek için öncelikle Fon’un bu görevlendirmede fonksiyonunu tespit
etmek gerekir. Fon’un görevinin tespit edilmesi akabinde şirket veya varlıklara atanan
yöneticiler ile bunlar arasındaki hukuki ilişkinin tespit edilmesi iktiza eder.
Fon kendisinin kayyım atandığı şirketler ile devir edilen bankaların veya devir aldığı
şirketlerin yönetim organı işlevini yüklenmektedir (Benzer durumlar için bkz.Tekinalp, 2003,
s. 23: Karayalçın, 2003:222). Doktrinde Fon’a devir edilen banka ve devir aldığı şirketlerin
organlarının hukuki statüsü tartışmalıdır. İlk görüşe göre banka ve şirketlerin organları
varlıklarını devam ettirmekte, fakat yetkileri Fon tarafından kullanılmaktadır (Tekinalp,
2003,s. 21; Tekinalp, 2009: 270; Kuntalp, 2003,s.423). İkinci görüşe göre, bankanın faaliyet
izninin kaldırılması ile banka genel kurulunun görev ve yetkisinin sona erdiği savunulmaktadır
(Alıcı, 2009: 619). Aynı yazar bu görüşünden dönerek, Fon’a geçişle birlikte yönetim kurulu
üyelerinin görevi sona ereceği ve genel kurulun görev ve yetkisinin Fon’a geçeceğini ileri
sürmektedir (Alıcı, 2017:1276). Üçüncü görüşe göre ise genel kurulun organ olarak devam
ettiğini, Fon’un genel kurulu toplayarak yönetim kurulu üyelerini seçebileceği görüşü
savunulmaktadır (Reisoğlu, 2015,s. 1464).
Doktrinde Fon’un kayyım atanması düzenlemesi yapılmasından önce Fon ile
devredilen banka ve şirketler arasındaki hukuki ilişkinin nitelendirilmesinde tartışma
bulunmaktadır. Bir görüşe göre, Fon kendisine devir edilen bankaların yönetim kayyımı
olarak görev yapmaktadır (Tekinalp, 2003, s. 23). Bu görüş, Fon’un kamu menfaatini koruma
ve hakları kendi adına kullanması sebebiyle kayyım olarak nitelendirilemeyeceği
gerekçesiyle eleştirilmektedir (Kuntalp, 2003, s.403). Diğer eleştiri ise kayyım kural olarak
tarafsız olmalıdır; oysa Fon bu ilişkide alacaklıların halefi pozisyonunda olduğundan tarafsız
kalması mümkün değildir. Bu itibarla, Fon bu ilişkide vekâletsiz iş gören (TBK m. 526) olarak
nitelendirilmesi gerektiği yönündedir. Bu noktadan hareketle Fon ve yöneticiler ortaklara karşı
vekâletsiz iş gören, yöneticiler ise Fon’a karşı yetkisiz temsil (TBK m. 46-47) hükümlerine
göre sorumlu olması gerektiği belirtilmektedir (Dikici, 2009, s. 693). Bu görüş, Fon’a BankK
hükümleri ile verilen görevleri dikkate almadan yapılan bir nitelendirme olduğundan katılmak
mümkün değildir. Nihayet üçüncü görüş ise, “yasal zorunluluk neticesinde ortaya çıkan kamu
yararına inançlı işlem benzeri hukuki ilişki” olarak nitelendirmektedir (Kuntalp,2003:404). Bu
görüşte iki yönden eleştirilmektedir. Bunlardan ilki, inançlı işlemin kurulması için inananın
rızasının olması gerektiği bu işlemin kanunen yapıldığı rıza yokluğudur. İkincisi ise, burada
inanılan konumunda bulunduğu kabul edilen Fon’un hâkim ortakların değil kamunun
menfaatini korumak için devir almasıdır (Yasaman, 2009: 699). Ancak, sonradan yapılan
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düzenleme ile Fon CMK m. 128’in emredici mahiyeti sonucunda zorunlu kayyım olarak
görevlendirilmiştir.
Hâkim veya mahkemeler tarafından bir terör örgütüne aidiyeti, iltisak veya irtibatı
gerekçesiyle CMK m. 128 uyarınca Fon’un kayyım atandığı şirketlerin veya malvarlığının
satış ve tasfiyesinde iki farklı görevlendirilme yapabilir. Bunlardan ilki, ilişkili Bakan tarafından
satış ve tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiyesini sağlayacak yönetim organı atamasıdır
(6758-OKHKDKK m. 19, f. III). Bu yönetim organları görevlerini anılan Kanun ile buna
dayanılarak çıkarılan 10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 17uncu Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (Tebliğ)17 çerçevesinde yerine getirecektir.
İkincisi ise Fon Kurulu, Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek
üzere tasfiye komisyonu atayabilir (6758-OKHKDKK m. 20, f. I). Fon’un görevlendireceği
satış veya tasfiye komisyonları da satış ve tasfiye görevlerini BankK m. 134’de dayanılarak
çıkarılan iki yönetmelik çerçevesinde ifa edecektir. Bunlardan ilki, BankK m. 134, f. IX’a
dayanılarak çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin
Tasfiyesine Dair Yönetmeliktir (ŞTDY)18. İkincisi ise BankK m. 134, f. V-VII’ye dayanılarak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların
Satışına İlişkin Yönetmeliktir (TİBOMSİY)19.
Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlerin yönetimi, satışı ve feshi ile tasfiyesi bir dizi
seri birbirinden bağımsız hukuki işlemi gerekli kılar (Bu konuda bkz. Sezginer, 2000: 68).
Bunlardan ilki, adliye hakimin Fon’u şirketlere kayyım olarak atamasıdır. İkincisi, Fon’un
kayyım olarak atandığı şirkete ilişkili bakanın yöneticileri atamasıdır. Nihayet üçüncüsü ise
ilişkili bakanın onayıyla şirketin satışı, feshi ile tasfiyesine karar verilmesidir. Görüldüğü
üzere, 6758-OKHKDKK’un nihai amacını gerçekleştirmek için bir dizi seri işlemin yapılması
gerekir; bu işlemlerden bir kısmı kamu gücünü kullanarak tek yanlı icrai işlem ile kamu
hukuku alanında tesis edilirken, bir kısmı şirket yönetimleri tarafından özel hukuk alanında
sonuçlar doğurmaktadır.
Ayrılabilir işlem kuramı uyarınca tesis edilen işlemlerin hangi hukuk sahasında
doğduğuna bakmak gerekir (bkz. Sezginer, 2000: 55-89). Bu kapsamda, ilişkili bakan ve
Fon’un tek yanlı aldığı icrai işlemleri iptal davasına konu edilebilir. Öte yandan, alacaklılar
veya pay sahipleri şirket yönetimlerinin verdikleri satış, fesih ve tasfiye kararlarından zarar
görmesi halinde kayyım olarak görev yapan Fon’a karşı tazminat davası açabilirler (Sezginer,
2000,s. 84).
A. Fon’un Kontrolündeki Şirketlerin Satış ve Tasfiyesi
Fon’un kontrolüne bir şirket BankK hükümleri dışında iki şekilde girebilir. Bunlardan
ilki, hakim veya mahkemelerin el koyma kararı ile birlikte (CMK m. 128, f. I-X) Fon’u kayyım
(CMK m. 134) olarak atadığı şirketlerdir. Fon’un kontrolüne kayyım sıfatıyla geçen bu
şirketlerin satılması, feshi ile tasfiyesine ilişkili Bakan tarafından karar verilir. Bu şirketlerin
tasfiye işlemleri ilişkili Bakan tarafından atanan şirkete atanan yöneticiler tarafından 6758OKHKDKK m. 19 hükmüne dayanılarak çıkarılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak
gerçekleştirilir. Yönetici ile kast edilen, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde
müdür veya müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas
aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticilerdir (Tebliğ m. 4, f. III). İkincisi
ise, hâkim veya mahkeme kararı ile somut delile dayanan kuvvetli şüphe sebebiyle el
konularak idaresi Fon’a kayyım sıfatıyla verilen şirketlerdir. Bu kapsamda, şirket hisselerinin
tümü suçtan elde edilmiş ise tümüne (CMK m. 128, f. I-h) veya şüpheli veya sanığın
şirketteki ortaklık paylarına (CMK m. 128, f. VI) el konabilir (6758-OKHKDKK m. 20, f. I).
Fon’un kontrolüne geçen bu şirketlere Fon Kurulu tarafından Tasfiye Komisyonu atanır.
Tasfiye Komisyonu bu şirketleri BankK m. 134, f. IX hükmüne dayanılarak çıkarılan ŞTDY
hükümlerine göre satış ve tasfiyesi icra eder.
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KHK’lar ve bunları onaylayan Kanunlar ile Fon kontrolüne giren şirket ve
malvarlıklarını geçici bir süre yönetmek ve tasfiye etmek amacıyla yetki verilmiştir. Bu
düzenlemelerin amacı şirketlere malik olmak değildir. Çünkü Fon’un görevleri arasında
işletmecilik yapmak sayılmamıştır (Kuntalp, 2003,s. 422).
Fon’un kayyım atandığı şirketler dışında devir edilen şirket ve varlıklar, KHK’lar ile
Maliye Bakanlığına kapatılarak diğer malvarlığıyla birlikte devir edilen özel radyo ve
televizyonların sahip olduğu yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile
Radyo Televizyon Üst Kurulu nezdindeki izinlerin satışı konusunda yetki tanınmıştır. Bu satış
yetkisi, şirketlere yönetici olarak ilişkili bakan veya Fon tarafından atanan yöneticiler
tarafından gerçekleştirilecektir.
1. Şirketlere Yönetici ve Tasfiye Komisyonu Atanması Usulü
OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ve bunları onaylayan Kanunlar ile kapatılarak önce
hazineye sonra Fon’a devir edilen şirketler ile terör örgütü soruşturmaları kapsamında Fon’un
CMK m. 128 ve 133 uyarınca kayyım olarak atandığı şirketlerin yöneticileri şirketlerin
menfaatleri ile birlikte kamu menfaatlerini dikkate alarak yönetmek zorundadırlar. Zira bu
işlemlerin merkezinde kamu yararının sağlanması amacı bulunmaktadır.
Fon kontrolüne geçen şirketlere yönetici atanmasında bu BİO’ye geçişi sağlayan
hukuki işleme bağlı olarak iki farklı usul belirlenmiştir. Bunlardan ilki, Fon’un kontrolüne
kayyım sıfatıyla geçen bu şirketlere ilişkili Bakan tarafından atanan yöneticilerdir (6758OKHKDKK m. 19). Şirketlerin Bakan tarafından atanan yöneticiler dışındaki yöneticiler ise
şirketlerin yetkili organları tarafından atanır ve görevden alınır (Tebliğ m. 4, f. III). İkincisi ise,
Fon Kurulu tarafından atanan Tasfiye Komisyonudur (6758-OKHKDKK m. 20, f. I).
Bakan gerektiğinde Fon tarafından atanan veya görevlendirilenlerde dahil olmak
üzere şirket yöneticilerini görevden alabilir ve yerine yenilerini atayabilir (Tebliğ m. 4, f. III).
Bakan bu konudaki yetkilerini Fon kuruluna veya Fon Başkanına devir edebilir (6758OKHKDKK m. 19, f. X). Öte yandan bu şekilde BİO kuran veya bazı kanunlarda “ilgili veya
ilişkili bakan” tanımı ile bu kurumların hükümetle ilişkilendirilmesi “bağımsızlıkları” konusunda
tartışmaya neden olmaktadır (Tan, 2016,s.193).
2. Şirket Yöneticileri ile Tasfiye Komisyonunun Satış ve Tasfiye Görevleri
Fon kontrolüne geçen şirketlerin yöneticileri ilişkili Bakan, tasfiye komisyonu üyeleri
ise Fon Kurulu tarafından atanır. Bunlardan ilki ilişkili Bakan tarafından atanan şirket
yöneticileri, öncelikli olarak şirketlerin hak ve menfaatleri gözetilerek ticari teamüllere uygun
şekilde basiretli bir tüccar gibi soruşturma veya kavuşturma sonuna kadar yönetmekle
görevlendirilmiştir (Tebliğ m. 4, f. I). Şirketin iktisadi faaliyetleri sürdürmesi, üretim ve
istihdama katkı sağlaması esastır (Tebliğ m. 6). Ancak, Bakan hazırlanan mali durum
raporunda şirketin ortaklık yapısı, piyasa koşulları ve diğer sebeplerle sürdürülebilir
olmaması halinde feshi ile tasfiyesine karar verebilir (Tebliğ m. 7, f. I). Fon, kayyım olarak
atandığı şirketleri bütün halinde veya şirket tüzel kişiliğini koruyup varlıklarının bir kısmını ya
da şirketi feshederek varlığının satılmasına karar verebilir (6758-OKHKDKK m. 20, f. IV).
Şirketin yönetim organı tarafından satış veya fesih ile tasfiye işlemleri 6758OKHKDKK m. 19, f. III’e dayanılarak çıkarılan Tebliğ hükümlerine uygun şekilde
gerçekleştirilir (Tebliğ m. 7, f. II). Fon’un kayyım olarak atanmasına karar verilen şirketlerden
ilişkili Bakan tarafından satışına karar verilmesi halinde azınlık hisse sahiplerinin rızası
aranmayacaktır (6758-OKHKDKK m. 19, f. V).
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Fon Kurulu uhdesindeki şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere tasfiye
komisyonu atayabilir. Bu tasfiye komisyonuna, adli işlemler ve davalar bakımından şirketi
temsil konusunda taraf ehliyeti tanınmıştır (6758-OKHKDKK m. 20, f. I). Tasfiye
Komisyonunun atanması usulü 6758-OKHKDKK m. 20, f. I’ de Fon’un devir aldığı şirketlerin
satış ve tasfiye edilmesinde yetki veren hükümlerin kontrolündeki bu şirketlerin satış ve
tasfiyesinde de kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir.
Tasfiye komisyonu terimi BankK m. 134, f. IX’da değil bu hükme dayanılarak çıkarılan
ŞTDY’de geçmektedir. Buna göre Fon kontrolündeki şirketin yönetim organı mali durumu
gösteren bir bilanço hazırlar (ŞTDY m. 7). İlgili hizmet birimi bu bilanço ile ilgili olarak
görüşünü de belirterek şirketin tasfiye ve terkin edilmesine dair önergeyi Fon Kurulunun
onayına sunar (ŞTDY m. 7, f. I). Fon Kurulu şirketin tasfiyesi ve sicilden terkin edilmesi kararı
ile birlikte en az 3 kişiden oluşan tasfiye kurulu görevlendirir. Kurul gerek gördüğünde tasfiye
komisyonu üyelerinin görevine son verebilir ve yerlerine yeni üyeler atayabilir (ŞTDY m. 7, f.
VII). Fon Kurulunun şirketin tasfiyesine dair kararı, şirketin infisahı anlamında olduğundan
tasfiye komisyonunun bildirimi ile sicilden terkin edilir (ŞTDY m. 8, f. I). Tasfiye komisyonu
şirkete ait varlıkları paraya çevirmeye yetkilidir (ŞTDY m. 9) ve tasfiye işlemlerini Yönetmelik
hükümlerine göre yürütür. Fon Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve
ihyası istenemez (ŞTDY m. 7, f. IV).
B. Fon’un Kontrolündeki Varlıkların Satış ve Tasfiyesi
Fon’un kontrolüne BankK hükümleri dışında bir malvarlığı iki şekilde girebilir.
Bunlardan ilki, gecikmesinde sakınca olduğu için KHK’lar ile kapatılan ve Hazineye devir
edilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım
kanallarıdır; bu işletmelerin varlıkları daha sonra onay kanunu ile Fon’a devredilmiştir. İkincisi
ise, hakim veya mahkeme kararı ile somut delile dayanan kuvvetli şüphe sebebiyle el
konularak idaresi Fon’a kayyım sıfatıyla verilen taşınmaz, hak ve alacaklardır (CMK m. 128,
X; 6758-OKHKDKK m. 19, f. III).
Fon’a verilen ilk satış ve tasfiye yetkisi BankK m. 134, f. V, VII ve IX’da
düzenlenmiştir. Fon bu varlıkların satışını BankK m. 134, f. V hükmüne dayanılarak çıkarılan
TİBOMSİY uygun olarak yapmakla görevlidir. (6758-OKHKDKK m. 20, f. III). Esas itibariyle
bu hükümde devredilen bankalar ile Fon’un devir aldığı şirketlerin ve varlıkların satış ve
tasfiyesine dair yetkiler düzenlenmiştir.
Kanun koyucu Fon’a, devir edilen bankaların veya devir aldığı şirketlerin satış ve
tasfiyesinde BankK ile yetki veren hükümlerin, Fon’un 6758 sayılı Kanun ile kayyım olarak
atandığı şirket ve varlıkların satış ve tasfiye işlemlerinde kıyasen uygulanacağını
öngörmüştür. Böylece, Fon BankK m. 134 ile kendisine tanınan yetkileri 6758 sayılı Kanun
hükümlerine uygun şekilde kendisine hazineden devir edilen özel radyo ve televizyonların
hak ve varlıkları ile kayyım olarak atandığı şirketlerin satış ve tasfiyesinde kıyasen kullanmak
yetkisine sahip olmuştur (6758-OKHKDKK m. 20, f. I-III). Fon’un kontrolüne geçen bu
malvarlıkları da ilişkili Bakanın kararı ile yine aynı kurum tarafından önce hükümlerine göre
satış ve tasfiyesi icra edilir.
1. Satış Komisyonunun Atanması Usulü
Yöneticiler ve tasfiye komisyonu üyeleri şirketleri yönetme ve tasfiye etme, satış
komisyonu ise şirketlerden bağımsız Fon’un kontrolündeki varlıkların satış ve tasfiyesi
gayesiyle için görevlendirilmektedir. 6758-OKHKDKK m. 20, f. III ile yapılan atıf neticesinde
satış işlemleri BankK m. 134, f. V hükmüne dayanılarak çıkarılan TİBOMSİY göre yapılır. Fon
Kurulu satış kararı ile birlikte Fon personeli içinden en az 3 kişiden müteşekkil bir satış
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komisyonu oluşturur ve başkanını atar. Bu satış komisyonu üye sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır (BankK m. 134, f. V).
2. Satış Komisyonunun Satış ve Tasfiye Görevleri
Fon kurulu kendisine devir edilen şirket varlıklarını satış komisyonun düzenlediği
rapor çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük içinde satılmasına karar verebilir (6758OKHKDKK m. 20, f. II) . Satışa konu mal ve haklar OHAL KHK’lar ile Hazineye daha sonra
satılması için Fon’a devir edilmiştir. Bu satış işlemi 6758-OKHKDKK m. 20, f. I hükmüne göre
BankK m. 134, f. V-VII’ye dayanılarak çıkartılan TİBOMSİY hükümleri kıyasen uygulanmak
suretiyle yapılacaktır.
Satış Komisyonu, Fon kontrolündeki varlıkların satışı ile görevlendirilebilir. Satış
komisyonu, Fon Kurulunun varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari bütünlük içinde
satılması kararından sonra ilgili Yönetmeliği 11. maddesine uygun olarak satış şartnamesi
hazırlanarak Fon Kurulunun onayına sunar (TİBOMSİY m. 10). Satış şartnamesinde satışta
uygulanacak ihale usulleri de belirtilir (TİBOMSİY m. 16, f. I). Satış işlemleri kapalı zarf
(TİBOMSİY m. 17) veya açık artırma (TİBOMSİY m. 18) usullerinden bir veya ikisini birlikte
kullanarak gerçekleştirebilir. Ancak, pazarlık usulü ile satış ancak Fon Kurulunun gerekli
görmesi halinde uygulanabilir. Satış komisyonu bu satış şartnamesinin Fon Kurulu tarafından
onaylanmasını müteakip TİBOMSİY hükümlerine göre satışları gerçekleştirir.
Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiye ait olan 6183 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmeleri ile 3984 sayılı
Kanunun geçici 6. maddesi hükmü kapsamında geçici veya daimi frekans ve kanal
kullanımından doğan haklar ve bu mal, hak ve/veya varlıkların fer’i veya mütemmim cüzü
niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri
olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve/veya varlıkların tamamı veya bir
kısmı ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı içinde sayılmıştır (TİBOMSİY m. 4).
Kanun koyucu Fon kontrolüne geçen şirket ve varlıkların veya bu şirketlerin
aktiflerinde bulunan mal ve hakların ticari ve iktisadi bütünlük şeklinde satılmasına izin
verirken, kapatılan özel radyo ve televizyonların yayınla ilgili haklarının ayrı ayrı satılmasında
bu genel kuraldan ayrılmıştır. Aktif değerler ise, ticari ya da iktisadi kıymeti olan, maddi ya da
gayri maddi her türlü mal, hak veya varlıklar olarak tanımlanmıştır (TİBOMSİY m. 3-ç).
KHK’lar ile kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi,
yayınevi ve dağıtım kanallarının varlık satışından elde edilen tutarlar Maliye Bakanlığı’na
aktarılır (6758-OKHKDKK m. 20, f. III-son cümle).
C. Şirket Yöneticileri ile Tasfiye ve Satış Komisyonu Üyelerinin Sorumlulukları
Bir terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle şirketlere kayyım olarak
atanan kişilerin aldığı kararlarda güven içinde çalışmaları sağlamak amacıyla hukuki
korumanın getirilmesi gerekir. Zira iade halinde bu şirketlerin paydaşları ve alacaklıları
tarafından yönetici ve tasfiye komisyonu üyelerine sorumluluk davası açılması mümkündür.
Şirket yöneticileri ile tasfiye memurlarının görevleri yukarıda ifade edildiği üzere Fon
kontrolüne geçen şirket ve varlıkları tasfiye etmek olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere, bu
şirket ve varlıklar terör örgütü soruşturmasında yargı kararıyla veya kamu düzenini korumak
amacıyla idarenin müsadere mahiyetindeki tek taraflı işlemleriyle Fon kontrolüne geçmiştir.
Bu nedenle, gerek şirketlerde yönetici gerekse tasfiye komisyonlarında görevli kişilerin
faaliyeti özel hukuk sahasından çıkıp, ağırlıklı olarak kamu hukuku alanında tasfiye görevine
dönüşmüştür. Çünkü bu kişilere yüklenen görev kazanç elde edip paylaşmak değil, Fon

89

Dr. Sefer Oğuz

uhdesindeki şirket ve varlıkları kamu kudretini de kullanmak suretiyle iktisadi düzene zarar
vermeden menfaat sahiplerini de koruyarak yönetmek, satmak veya feshederek tasfiye
etmektir (Tebliğ m. 7).
Kanun koyucu, 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör
eylemleri ve bunların devamı niteliğinde eylemlere karşı mücadelede görev alan kişilerin
aldığı bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğundan
bağışık tutulmuştur (6755- OHKAGTBKK m. 37). Bu kişiler kronolojik olarak iki grupta tasnif
edilebilir. Bunlardan ilk grubu OHAL’in ilan edilmesinden önce darbe teşebbüsü ve terör
eylemleri ve bunların devamı niteliğinde eylemlerin bastırılması kararı alan, bu kararları veya
tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler teşkil eder.
İkinci grup ise OHAL süresince yayımlanan KHK’lar kapsamında karar alan ve görevleri
yerine getiren kişilerden oluşur.
İkinci gruba çalışmanın konusu olan Fon bünyesindeki şirket ve varlıkları yönetme,
satma ve tasfiyesinde görev verilen kişiler de girer. Bunlardan ilki, Fon’un kayyım olarak
atandığı şirketlere Fon’un ilişkili Bakan tarafından atanan yöneticileri sayılabilir (6758OKHKDKK m. 19, f. III). İkincisi, Fon Kurulu tarafından şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek
amacıyla görevlendirilen tasfiye komisyonu üyeleridir (6758-OKHKDKK m. 20, f. I).
Üçüncüsü, Hazineden Fon’a devir edilen varlıkların satış ve tasfiyesinde görev verilen
kişilerdir. Bu kapsamda yargı kararları ile CMK m. 128, f. X uyarınca atanan kişiler sayılabilir.
Ayrıca, Fon Kurulunun malvarlığını tasfiye etmek maksadıyla atadığı satış komisyonu üyeleri
de bu kapsamdadır (TİBOMSİY m. 6).
1. Hukuk Usulü Yönünden Değerlendirilmesi
Fon kontrolündeki şirket yöneticilerine sorumluluklarında uygulanabilecek TMK, TTK
ve 6755- OHKAGTBKK m. 37 hükümleri bulunmaktadır.
Kayyımın görevini yerine getirirken kusuruyla verdiği zarardan doğan sorumluluğu
TMK m. 467-468 arasında düzenlenmiştir. Devlet, vesayet dairelerinde görevli olanların
hukuka aykırı olarak verdikleri zararlardan doğrudan sorumludur (TMK m. 468, f. I). Bu
kapsamda zararı tazmin eden devlet zararın meydana gelmesinde kusurlu olan yöneticilere
rücu edebilir (TMK m. 468, f. II). Yöneticilerde, rücu hakkını kullanan devlete karşı
müteselsilen sorumludurlar (TMK m. 468, f. III).
Şirket yöneticileri Tebliğ’de belirtilmeyen diğer hususlarda ilgili mevzuatlarında
yönetim organı için düzenlenen hak ve yükümlülüklere tabi olup, bunlara ait yetkileri
kullanmaya devam ederler (Tebliğ m. 5, f. I). Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlerin
yöneticilerinin hukuki sorumlulukları hakkında üç farklı düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan
ilki, BankK m. 127 hükmü ile faaliyet izni kaldırılan bankaların ve finans şirketlerinin Fon’a
devredilmesi sonrasında bunların yönetim ve tasfiyesi ile görevlendirilmiş olan kişilerin hukuki
sorumlulukları düzenlenmiştir. Diğeri ise genel hüküm mahiyetinde olan TTK m. 553 ve
557’de anonim ve limited şirket yöneticilerine (644. m atfı ile) yürütülen ticari faaliyet
kapsamında sorumluluk davası açılabilmesidir.
Fon’un kayyım olarak atandığı şirketlerin Genel Kurul (GK) yetkileri TTK hükümlerine
tabi olmaksızın ilişkili Bakan tarafından kullanılabilir (6758-OKHKDKK m. 19, f. IX). Yargıtay
anonim şirketlerde yönetim kurulu (YK) üyeleri aleyhine şirketin dava açabilmesini GK kararı
alınması şartına bağlamıştır (11. HD, 30.09.2014, E.5386/ K. 14890). Şirket ve pay
sahiplerinin (TTK m. 555) bu yönde GK kararı alınmadan, alacaklıların ise şirket iflas
etmediği sürece YK aleyhine sorumluluk davası açmaları mümkün değildir (TTK m. 556).
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2. Ceza Hukuku ve Usulü Yönünden Değerlendirilmesi
Fon’un kayyım atandığı şirketlerde görevlendirilen yönetici ve tasfiye komisyonu ile
satış komisyonu üyeleri hem şirket, paydaş ve alacaklılara hem de devlete karşı iki
düzenlemeyle hukuki korumaya kavuşturulmuştur. Bunlardan ilki, yukarıda ifade edildiği gibi
tüm yönetici tasfiye ve satış komisyonu üyelerini cezai, mali ve hukuki sorumluktan beri tutan
6755- OHKAGTBKK m. 37 hükmüdür. İkincisi ise şirket yöneticilerin tek kusursuz
sorumluluklarının düzenlendiği AATUHK m. 35 ve mükerrer 35 ile 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenen hükümlerin uygulanmayacağı belirten hükümdür
(675-KHK m. 11).
Ayrıca, Fon kontrolündeki şirketlerde görevli yönetici, tasfiye ve satış komisyonu
üyeleri TCK anlamında kamu görevlisi ise, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarının
(TCK m. 257) kamu görevlisi değil ise hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçlarının
(TCK m. 155) sanığı olabileceklerdir. Ancak, bu yöneticilerin, tasfiye veya satış komisyonu
üyelerinin aldıkları karar veya yaptıkları işlem kanun hükmünü yerine getirmekten ibaret ise
bu kişilere ceza verilmez. Ayrıca, bu kişilere yetkili merciden verilip, yerine getirilmesi görevi
gereği zorunlu olan bir emri uygulamaları durumunda da sorumlu olmayacaklardır (TCK m.
24, f. II). Çünkü Fon kontrolündeki şirketlere atanan yöneticilerin yürüttüğü faaliyetlerde özel
olarak düzenlenmiş olan hükümler ve kayyımın direktiflerine uyulması zorunluluğu
bulunmaktadır.
V. Değerlendirme
BankK hükümleri, Fon’un halef olduğu alacağı tahsil etme amacıyla, KHK’ların kabul
edilmesine dair 6755-6758 sayılı Kanunlar terör örgütleriyle mücadele etme amacını
taşımaktadır. Bu amaç, BankK yürütülen şirket ve malvarlığı tasfiyelerine nazaran 6755-6758
sayılı Kanunlarda kamu gücünün daha yoğun ve güçlü olarak kullanılmasını zorunlu kılmıştır.
Dolayısıyla BankK hükümlerinde alacak tahsili öncelikli iken, 6755-6758 sayılı Kanunlarda
suç ve suçla mücadele önceliklidir.
FETÖ ile bir ilgisi olmadığı halde şirket, dernek, vakıf veya işletmelerin OHAL
KHK’ları ile kapatılması AY m. 121, f. III’e aykırılık teşkil edebilir (Gözler, 2017,s.13). KHK’lar
ile kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım
kanallarının bağlı oldukları şirketlerini faaliyetleri sona erdirilerek ticaret kayıtları resen terkin
edilir. Böylece terkin edilen şirketlerin devralınan varlıkları dışındaki varlıklar da hazineye
bedelsiz olarak devredilmiş sayılır (Örneğin, 667-KHK m. 2; 670-KHK20 m. 5, f. III). Mülkiyet
hakkına AY m. 35 kapsamında kamu düzeni korumak maksadıyla Anayasanın sözüne,
ruhuna ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun şekilde ölçülülük ilkesi
çerçevesinde sınırlama getirilebilir (Gözübüyük, 2016: 26).
Terör örgütleri tarafından suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis
edilen veya suç işlenmesinden elde edilen gelirlerle faaliyet gösteriyorsa müsadere
edilmesine karar verilir (TCK m. 54, f. I). Birden fazla kişinin pay sahibi olduğu şirketlerde ise
sadece suça iştirak eden kişilerin paylarının müsadere edilmesine karar verilebilir (TCK m.
54, f. VI).
Öte yandan genel müsadere cezası verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu
unutulmamalıdır (AY m. 38, f. IX). Doktrinde haklı olarak OHAL KHK’ları ile yapılan
işletmelerin kapatılması ve devredilmesi işleminin yargı mercilerinin müsadere kararı ile
olması gerektiği savunulmaktadır (Gözler, 2017, s.15). Dolayısıyla, bu tür işlemlerin AY m. 15
aykırılığı ileri sürülme ihtimaline karşı müsadere kararına konu edilmesi bu tartışmayı ortadan
kaldıracaktır.
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OHAL KHK’larının bir kısmında “olağan üstü hal süresince” ibaresi bulunmaktadır. Bu
nedenle, bu KHK’ların bir kanunla onaylanması gerekir aksi halde, OHAL kaldırıldığında
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Bu durumda KHK’lar ile Hazineye devir edilen
malvarlıkları eski sahiplerine dönebilir (Gözler, 2017, s.18). Dolayısıyla OHAL KHK’larının bir
an önce Kanunla onaylanması gerekir.
6755- OHKAGTBKK m. 37 hükmünün bizzat içeriği ile hükmün yürürlüğü girmesi
15.07.2016 tarihinden, diğer maddeler ise yayımı tarihinden itibaren geçerli olacağı
düzenlemesiyle, maddi hükmün yürürlüğünün geçmişe etkili kılınması Anayasanın m. 2’ye
aykırılık tartışmalarına neden olmuştur (6755- OHKAGTBKK m. 37). Nitekim 20 Ocak 2017
tarihinde açılan dava AYM’nde 2017/21 Esas nolu dosya üzerinden görülmektedir (Bkz.
www.anayasa.gov.tr: Erişim Tarihi: 14.03.2018).
Sonuç
Kamu yönetiminin amacı olan kamu yararı, kamu hizmetinin sağlanması suretiyle
gerçekleştirilir. Fon kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla ihdas edilmiş tüzel kişiliğe haiz
BİO’tedir. Bu kapsamda, Fon Anayasa’nın 125. maddesi kapsamında genel idare içinde
yürütmenin bir parçası olarak kamu kudreti kullanmaya yetkili ve görevli bir kurumdur
(Yasaman, 2013, s. 33). Bu nedenle, Fon kendisinin kayyım atandığı veya Maliye Bakanlığı
tarafından devredilen varlıkların yönetimine atadığı kişilerde şekli olarak özel hukuka ilişkin
yetkileri kullanıyor görünse dahi esas itibariyle kamu kudretini kullanmak suretiyle kamusal
faaliyet yürütmektedir. Fon ilk kurulduğunda tasarruf mevduatını sigorta etme fonksiyonuna
bağlı olarak TMSF olarak adlandırılmıştır. Ancak, zaman içinde Fon’a verilen diğer kanuni
görevler sebebiyle adının “Tasarruf Mevduatı Sigorta ve Tasfiye Fonu” olarak değiştirilmesi
halinde bu BİO’nin fonksiyonlarını daha kapsayıcı olarak ifade edecektir.
Kamu idaresinde asli ve daimi surette görülmesi gereken kamu hizmeti ise memurlar
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür (AY m. 128). Kamu görevlisi ise, kamusal faaliyetin
yürütülmesine atanma, seçilme veya herhangi bir surette sürekli veya geçici olarak bu
faaliyete katılan kişi olarak tanımlanmıştır (TCK m. 6, f. I-c). Başka bir deyişle, kamu hizmeti
gerçekleştirmek veya kamu menfaatini korumak amacıyla, devletin asli fonksiyonlarından
yasama, yargı ve yürütme fonksiyonlarından birini icra ederken kamu kudretini hukuki
düzenlemeyle verilen görev ve yetki kapsamında kullanan kişiler kamu görevlisi (memur)
olarak adlandırılabilir (Oğuz, 1999,s.4). Kaynağını Anayasaya dayanan hukuki bir
düzenlemeden alan yöneticiler, tasfiye komisyonu üyeleri ve satış komisyonu üyeleri
kamusal faaliyet görevini yerine getirirken ceza hukuku anlamında kamu görevlisi olarak
tanımlanabilirler. Çünkü bu kişilerin görevi, şeklen özel hukuk kapsamında düzenlenmiş olan
kazanç elde edip, paylaşmak amaç olan tüzel kişiler uhdesinde olsa da burada esas amaç
emredici mahiyetteki kamu hukuku hükmüyle bu tüzel kişilerin yönetilmesi, satılması ve feshi
ile tasfiyesinin sağlanmasıdır (6758-OKHKDKK m. 19, f. I-III).
İlişkili bakanın atadığı yönetici, tasfiye kurulu ve Fon’un atadığı tasfiye ve satış
komisyonu üyeleri OHAL süresince yayınlanan KHK’lar kapsamında aldıkları karar ve yerine
getirdikleri görev nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluktan bağışık tutulmuşlardır
(6758-OKHKDKK m. 37). Bu hüküm, kamuoyunda ceza sorumluluğunun şahsiliği (AY m. 38,
f. VII) ve temel hak ve hürriyetlerin korunmasını (AY m. 40) düzenleyen hükümlere aykırılığı
tartışmalarına neden olmuştur.
Fon uhdesinde geçen şirketlerin yönetimine atanan gerçek kişiler şeklen TTK
anlamında YK üyesidir. Ancak bu YK üyelerinin görevi mahiyeti itibariyle şirketi kar elde etme
amacından daha ziyade tasfiye etmeye yönelik olduğunda kamusal bir faaliyet göstermekte
olduklarının kabulü gerekir. Fon’un kayyımlığındaki şirketlere atanan yönetici, tasfiye kurulu
ve Fon’un atadığı tasfiye ve satış komisyonu üyeleri yaptıkları görevin mahiyeti itibariyle
hukuki koruma bahşedilmesi gerekir. Ancak, bu hukuki korumanın tüm sorumluluklardan
bağışık tutulma şeklinde AY hükümlerine uygun olarak sağlanması iktiza eder. Bu
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kapsamda, kamusal görevi yerine getiren kişilerin hukuki ve ceza sorumlulukları uzun bir
tecrübe sonunda ortak aklın ürünü olan temel yasalarla ortaya konan ilkelere paralel olarak
düzenlenmelidir.
Bu ilke ceza hukukunda kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği suçların
soruşturması izin, izin sonrasında ön inceleme yapılması ve bunun sonucunda düzenlenen
rapora bağlı olarak soruşturma izni verilip verilmeyeceği şeklinde oluşmuştur. (Özel
soruşturma usulleri için bkz. Oğuz, 2009,s. 37-134 ). Bu karar ise idari yargının denetimine
tabidir.
Özel hukuk alanındaki ilke ise AY m. 40, f. III’de aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
“Kişinin, Resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da,
kanuna göre, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.”
Bu kapsamda, BankK m. 127 hükmü ile Fon çalışanlarının diğer kamu görevlilerine
nazaran avukatlı ücretinin ödenmesi gibi mali destek verilerek daha güçlü bir hukuki
korumayla birlikte hukuki ve ceza sorumluluklarına ilişkin usul düzenlenmiştir. Dolayısıyla,
6758-OKHKDKK m. 37 yerine BankK m. 127’den Fon personeli dışında görev alan diğer
kişilerin de faydalanmasını sağlayan aşağıdaki şekilde BankK m. 127’ye bir fıkra eklenmesi
yeterli olacaktır.
“Terör örgütleri soruşturmaları kapsamında Fon’un kontrolüne geçen şirketlerin
yöneticilerine, tasfiye komisyonu veya satış komisyonu üyeleri görevlerini yerine getirme
sürecinde görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçların soruşturması ile bu görevleriyle ilgili
karar ve işlemleri sebebiyle açılacak tazminat davalarında Fon personeli sayılır.”
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6493 Sayılı Kanunda Ödeme Kuruluşlarının Tâbi
Olduğu Hukuki Çerçeve
Dr. Çiğdem Güven*
Av. Onur Irmak**
Öz
Resmi Gazete’nin 27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı nüshasında yayımlanan 6493 sayılı Kanun
ve müteakip alt düzenlemelerde Avrupa Birliği’nin yayımladığı 13.11.2007 tarihli “Payment Services
Directive” (2007/64/EC) ve E-Money Directive 2009/110/EC ile 09.02.2009 yılında İngiltere’de
yayımlanan 209 no’lu “Financial Services and Markets, The Payment Services Regulations 2009”
temel alınmıştır. Kanunda ve alt düzenlemelerde ödeme kuruluşları, ödeme hizmeti sağlamak ve
gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişi olarak tanımlanarak faaliyet alanları belirlenmiştir.
Ödeme kuruluşlarının tâbi olacağı hukuki rejimin 2007/64/EC ile büyük ölçüde uyumlu olduğu ancak
Direktife göre daha muhafazakâr bir yapı arz ettiği ve ülke uygulamasına bırakılan konularda bazı
düzenleme boşlukları içerdiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 6493 Sayılı Kanun, Ödeme Hizmeti, Ödeme Kuruluşu, Temsilci, Mobil Ödeme,
Ödeme Hesabı, Koruma Hesabı.
JEL Sınıflandırması: K12, K29.
The Legal Framework of Payment Institutions Under the Law No. 6493
Abstract
The Law No. 6493 dated 27.06.2013 and related sub-regulations are mainly based on the
“Payment Services Directive” (2007/64/EC, 13.11.2007) and “E-Money Directive” (2009/110/EC,
09.02.2009) which are issued by the EU and “No. 209 Financial Services and Markets, The Payment
Services Regulations 2009” of England. According to the Law, payment institutions may provide
payment services upon authorization. The scope of their activities are determined by the Law and the
sub-regulations. The legal framework seems largely compatible with the 2007/64/EC. However some
provisions of the Law are more conservative compared to the 2007/64/EC and some regulation gaps
are observed in the Law.
Keywords: Law No. 6493, Payment Services, Payment Institutions, Agent, Mobile Payment, Payment
Account, Safeguarding Account.
JEL Classification: K12, K29.

1) Giriş
6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (Kanun) 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı temelde son yıllarda yaygınlaşan
ödeme ve elektronik para sektörlerini kontrol altına almak olan Kanun, ödeme ve menkul
kıymet mutabakat sistemleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin
hükümler içermektedir. Kanunun uygulanmasında ödeme ve menkul kıymet mutabakat
sistemleri açısından T.C. Merkez Bankası (Banka), ödeme kuruluşları ve elektronik para
kuruluşları açısından ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkili
*
**
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kılınmıştır. Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak BDDK tarafından yayımlanan iki alt
düzenleme bulunmaktadır.
Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 27.06.2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren BDDK düzenlemeleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi
Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”)’den oluşmaktadır.
Yönetmelikte, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para
kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişken; Tebliğde, ödeme kuruluşları ve elektronik para
kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin
yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin
usul ve esaslar belirlenmiştir.
Kanun ve alt düzenlemelerde 13.11.2007 tarihli “Payment Services Directive”
(2007/64/EC) (PSD 1) ve E-Money Directive 2009/110/EC ile 09.02.2009 yılında İngiltere’de
yayımlanan 209 no’lu “Financial Services and Markets, The Payment Services Regulations
2009” temel alınmıştır.
Alt düzenlemeler açısından dikkat çeken temel husus, hukuken Kanunda hükme
bağlanması gereken pek çok detaya yer vermiş olmalarıdır. Bunun son yıllarda giderek daha
çok tercih edilen, bir nevi çerçeve kanun olarak ifade edilebilecek yüzeysel kanun yapma
tekniğinin sonucu olduğu söylenebilir. Bu tür kanunlar daha kapsamlı ve aslında kanuni
düzenleme gerektiren yönetmelik hükümlerini kaçınılmaz kılmaktadır.
Bu makalede 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme kuruluşlarının tabi olacağı hukuki
çerçeve, ilgili AB Direktifi hükümleri de dikkate alınarak incelenmiştir. Bu kapsamda, ödeme
kuruluşlarının yetkilendirilmesi, ödeme kuruluşlarının faaliyet alanı ve sınırları ile ödeme
kuruluşları tarafından kabul edilen fonların tabi olacağı hukuki rejim detaylı olarak ele
alınmıştır.
2) Avrupa Birliği Direktifleri ve Türk mevzuatı çerçevesinde ödeme hizmeti
Türk ödeme hizmetleri mevzuatının hazırlamasında temel alınan PSD 1, 13.11.2007
tarihinde yayımlanmıştır. Gerekçesinde amacı, ödeme sektöründeki oyuncuların oyun
alanlarının belirlenmesi, aralarındaki rekabetin artması ve kullanıcıların da kendilerine
sunulan seçeneklerden istediğini seçerek oluşan bu rekabetten faydalanması olarak
belirlenmiş olan Direktifte ödeme hizmetleri için altı kategori ‘ödeme hizmetleri sağlayıcısı’
(Payment Service Provider) oluşturulmuştur. (md. 1/1) Buna göre bankalar, elektronik para
kuruluşları, ödeme hizmeti sunan ulusal posta kuruluşları, ödeme kuruluşları, Avrupa Merkez
Bankası ve kamusal sıfatları hariç olmak üzere ulusal merkez bankaları ve yine kamusal
sıfatlarıyla hareket etmemeleri koşuluyla üye devletler veya bunların bölgesel veya yerel
otoriteleri ödeme hizmetleri sağlayıcısı olarak kategorize edilecektir.
Ödeme işlemlerini bankalar ve elektronik para kuruluşları dışında kolay ve güvenli
şekilde yerine getirmek üzere tasarlanan ödeme kuruluşları, PSD 1’in “Tanımlar” başlıklı 4.
maddesinde, ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi
ifade etmektedir. Ödeme hizmeti PSD 1’in 4. maddesinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı ile
kullanıcısı arasındaki herhangi bir borç işlemine bağlı olmaksızın gerçekleştirilen ve fonların
yatırılması, transferi veya çekilmesini kapsayan işlem olarak tanımlanmıştır. Direktifin 10.
maddesinde ise ödeme kuruluşunun yetkilendirilmesi için gerekli şartlar öngörülmüştür.
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Kanun ve alt düzenlemeler temelde PSD 1 ile paralellik arz etse de PSD 1, Kanunun
ve alt düzenlemelerin ödeme kuruluşları için getirdiği kurallara kıyasla daha özgürlükçü bir
görünüm arz etmektedir. Nitekim PSD 1’de, ödeme kuruluşlarının ödeme hizmeti haricinde
bu hizmetler ile bağlantılı diğer hizmetleri de verebileceği ve ödeme hizmeti ile bağlantılı
olmak ve ödeme hizmetini kolaylaştırmak şartı ile kredi dahi verebileceği öngörülmüştür.
Ayrıca PSD 1’de ödeme kuruluşlarının topladıkları ödeme fonlarını güvenli ve düşük riskli
varlıklara yatırarak nemalandırabilecekleri düzenlenmektedir.
Gerçekten de PSD 1’in 16/1 maddesinde ödeme kuruluşlarının, ödeme hizmetleri
bağlantılı döviz alım satımı, saklama hizmetleri, bilgilerin saklanması ve işlenmesi ile ödeme
sistemlerine ulaşılmasına ilişkin PSD 1’in 28. maddesinde öngörülen sınırlara uyulmak
kaydıyla ödeme sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra ticari faaliyetlerde de bulunabileceği
düzenlenirken, 16/3-b maddesinde ödeme kuruluşlarının sundukları ödeme hizmetleriyle
ilişkili olması şartıyla 12 ayı geçmeyecek şekilde kısa vadeli kredi de kullandırabilecekleri
öngörülmüştür. Yine Direktifin 9/1-a maddesinde ödeme kuruluşlarının ödeme fonlarını
güvenli, düşük riskli ve likit varlıklara yatırabileceği belirtilmiştir. Böylece Direktifte ödeme
kuruluşlarının daha özendirici bir ticari kuruluş olarak tasarlandığı görülmektedir.
Oysa 6493 sayılı Kanunun 14/4 maddesinde ödeme kuruluşlarının kredi kullandırması
açıkça yasaklanmış; aynı maddenin 5. fıkrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kuruluna (Kurul) verilen ödeme kuruluşu tarafından yapılamayacak faaliyetleri belirleme
yetkisi kapsamında, Yönetmeliğin1 10/1 maddesinde Kanunda sayılan ödeme hizmetlerinin
sunulması, sadece bununla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve ödeme
sistemlerinin işletilmesi dışında ödeme kuruluşlarının herhangi bir ticari faaliyette
bulunamayacağı öngörülmüştür. Yine Kanunun 22/1 maddesinde Kuruma verilen yetki
çerçevesinde Yönetmeliğin 26/2 maddesi ile ödeme fonlarının sadece ödeme işleminin
gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabileceği, başka bir
ifadeyle bu fonların
nemalandırılamayacağı belirtilmiştir. Mevzuatımızda ödeme kuruluşları açısından daha
muhafazakâr bir yaklaşım sergilenmiş olması sektörün yeni düzenleniyor olması nedeniyle
daha temkinli olma gereğinden kaynaklanmaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından 25.11. 2015 yılında yayınlanan 2015/2366/EC sayılı
direktif ile PSD 1 revize edilerek kapsamı genişletilmiştir. Kısaca “PSD 2” olarak anılan bu
yeni düzenleme 2016 yılının başında yürürlüğe girmiş ancak üye ülkelere bu kurallara uyum
sağlamaları için iki sene süre tanınmıştır. 13 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe giren ve PSD 1’in
yerini alan bu yeni Direktif ile Avrupa Birliği dışındaki ödeme işlemleri de kapsama dahil
edilmiş ve sistemin gereği olarak ortaya çıkan yeni bazı kurum ve kavramlara yer verilmiştir.
Yeni düzenlemede ayrıca ödeme işlemlerinin teknik standartları ve güvenlik kriterleri
güçlendirilmiştir. Söz konusu teknik standartlara ve güvenlik kriterlerine uyum için ise Eylül
2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu kapsamda ulusal mevzuatın da yeni direktif
çerçevesinde gözden geçirilmesi beklenmektedir.
3) Mevzuatımızda ödeme hizmeti kapsamı ve istisnaları
Kanuna göre ödeme hizmetleri,
a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân
veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,
b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme
hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan
borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli
ödeme emri dâhil para transferini,
c) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü,
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ç) Para havalesini,
d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya
elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile
mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya
elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini ve
e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri kapsamaktadır.
Bu doğrultuda ödeme hizmetleri, ödeme hizmeti sağlayıcılarının, banka altyapılarını
kullanmak ve/veya kendi altyapılarını oluşturmak suretiyle fatura ödemesini, bir ödeme
hesabına bağlı olarak yurtiçi/yurtdışı para transferi yapmasını, mobil ödemeyi, bir ödeme
hesabına bağlı olmaksızın para havalesini, ödeme hesabının işletilmesi ve ödeme aracının
ihraç ve kabulünü kapsamaktadır.
Görüldüğü üzere, ödeme hesabının işletilmesi ve ödeme aracının ihraç ve kabulü
dışındaki bütün ödeme hizmetleri temelde ilgili tutarların son alıcıya iletilmesine aracılık
edilmesinden ibarettir. Bu bağlamda, ödeme hizmetinin esasen gönderen, alıcı ve ödeme
hizmeti sağlayıcısı arasındaki üçlü ilişkiyi kapsadığı söylenebilecektir. Bu üçlü ilişki hukuken
bir “havale” ilişkisi olarak değerlendirilmelidir. Zira havale ilişkisinde olduğu gibi burada da
gönderen (havale eden) bir yandan ödeme hizmeti sağlayıcısına (havale ödeyicisi) ödeme
yetkisi verirken, diğer yandan da alıcıya (havale alıcısı) ödemeyi kabul (tahsil) yetkisi
vermektedir. (Eren F.,2017, s. 852)
Ancak bu demek değildir ki fon akışının gerçekleştiği her üçlü ilişki bir ödeme
hizmetidir. Fon akışına bağlı bir üçlü ilişkinin ödeme hizmeti olarak değerlendirilebilmesi için
aracılığın doğası gereği gönderenin alıcıya karşı olan borcundan ancak ödeme hizmeti
sağlayıcısının alıcıya para transferini gerçekleştirmesinden sonra kurtuluyor olması gerekir.
Bu anlamda gönderen ile ödeme hizmeti sağlayıcısı arasındaki ilişki, fonun alıcıya
aktarılması taahhüdü ve bunun karşılığında komisyon ödemesini içermektedir.
Esasen, ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyecek işlemler Kanunun 12/2
maddesinde ondört bent olarak sayılmış; on beşinci bentte Kurula ödeme hizmeti
sayılmayacak işlemleri belirleme yetkisi verilmiştir. Tüm bu istisnalar incelendiğinde ortak
hususun, bu işlemlerin aracılık unsuru içermeyen doğrudan ödeme niteliğindeki işlemler
olduğu görülmektedir. Bu istisnalardan en yaygın olanı ise bir üçlü ilişkiye dayanmasına
rağmen ödemenin ticari temsilci vasıtasıyla yapıldığı durumlardır. Nitekim, bu husus gerek
Kanunda (md. 12/2-b) gerek esas alınan Direktifte (md. 3/b) teyit edilmiş; ticari temsilci
aracılığıyla ödeme hizmetinin yapılması ödeme hizmetinin istisnalarından biri olarak
düzenlenmiştir.2
Ticari temsilcinin kanuni tanımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (BK) 547/1
maddesinde yapılmış olup, söz konusu tanımda ticari temsilcinin işletme sahibinin ticari
işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında ticari temsil yetkisi ile
kendisini temsil etmek üzere, açıkça veya örtülü olarak yetki verdiği kişi olduğu belirtilmiştir.
Ticari temsilci işlem yaparken kural olarak doğrudan temsil yetkisi kullanır. Bu nedenle
işlemleri gerçekleştirirken temsil ilişkisinin belirtilmesi gerekir. Ticari temsilciye tanınan ticari
temsil yetkisi, temsil olunan adına ve hesabına hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini konu
alır. (Arkan, S. 2017, s. 165) Bu anlamda temsilci işlemi müvekkili ad ve hesabına
yaptığından sözleşme doğrudan müvekkil ile müşteri arasında kurulmuş sayılmaktadır ve
dolayısıyla da ticari temsil ilişkisinde ödeme hizmetinin belirleyici unsuru olan üçlü ilişkiden
bahsedilemeyecektir. Bu durumda bir mal veya hizmet satışında satıcının ticari temsilcisine
yapılan bir ödeme işleminde her ne kadar, alıcı, satıcının temsilcisi ve satıcıdan oluşan üç
taraf olsa da ticari temsilci satıcı nam ve hesabına hareket ettiği ve mal ve hizmeti alan taraf,
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ticari temsilciye yapacağı ödeme ile borcundan kurtulduğu için bir ödeme hizmeti ilişkisi söz
konusu değildir.
Bir internet sitesine ürün satmak amacıyla üye olan satıcıların, ürün bilgilerini anılan
siteye ekleyerek ürünlerini satışa sunduğu ve ürün almak isteyen alıcıların beğendiği ürünü
seçerek internet sitesinin havuz hesabına ödeme yaptığı iş modelleri bu tür durumlara iyi bir
örnek oluşturmaktadır. Alıcının ürünü teslim aldığında ve ürünün doğru ve ayıpsız olması
durumunda yapmış olduğu ödemenin satıcıya aktarılması için verdiği onayı müteakip
ödemenin internet sitesi havuz hesabından satıcı tarafından tanımlanan banka hesabına
aktarılacağı bu iş modelinde, hizmetin satıcı adına ve hesabına söz konusu internet sitesi
aracılığıyla veriliyor olması nedeniyle hukuken ödeme hizmetine aracılıktan
bahsedilemeyecek olup, alıcı ile satıcının ticari temsilcisi arasında doğrudan bir ödeme ilişkisi
söz konusu olacaktır. Ancak arada bir ticari temsil ilişkisinin olmadığı, internet sitesinin
ödemeye sadece aracılık ettiği durumlarda ise 6493 sayılı Kanun anlamında bir ödeme
hizmetinin varlığından söz edilebilecektir. Dolayısıyla internet sitesi ile satıcı arasındaki
hukuki ilişkinin net bir şekilde belirlenmesi, oluşabilecek belirsizliklerin önlenmesi bakımından
zaruridir.
Her üçlü ilişkinin bir ödeme hizmeti ilişkisi sayılmaması gerektiğine ilişkin bir başka
örnek de hediye çeki, ticket benzeri hizmetlerle müşterilere harcama imkânı tanıyan iş
modelleridir. Nitekim bir şirketin müşterilerine anlaşmalı olduğu işyeri ağında kullanılmak
üzere önden ödemesini aldığı hediye çeki, ticket ve benzeri hizmet sunması, herhangi bir
para transferine aracılık içermediğinden ödeme hizmeti olarak değerlendirilemeyecektir. Zira
ödeme karşılığında hediye çeki satan ve bu çeklerin belli bir mal ve hizmet ağında kabulünü
sağlayan bir şirketin bu hediye çeklerinin karşılığını ilgili mal veya hizmet sağlayıcıya
ödemesi, üye işyeri ile bu çeklerin kabulü için yaptığı sözleşmeden doğan borcunun ifası
olacaktır. Ancak böyle bir iş modeli, eğer aranan diğer şartları taşıyorsa elektronik para ihracı
olarak kabul edilebilecektir.
Ödeme hizmetleri açısından değinilmesi gereken bir diğer husus da banka ve kredi
kartları kullanılarak yapılan ödeme işlemlerinin tâbi olacağı mevzuatla ilgilidir. 6493 sayılı
Kanunun "Muafiyet ve İstisnalar" başlıklı 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Banka
ve kredi kartları ile ilgili olarak 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu ile 5464 sayılı Kanun uyarınca yapılan düzenlemelerde yer alan hususlarda bu
Kanun hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilerek; banka ve kredi kartları hakkında 5464
sayılı Kanunun uygulama alanı bulacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin gerekçesinde,
banka ve kredi kartları her ne kadar ödeme aracı olarak kabul edilse de konuya ilişkin
yerleşik bir mevzuatın bulunması ve bu mevzuatın ihtiyacı gideriyor olmasından bahisle
banka ve kredi kartlarının kapsam dışında tutulduğu belirtilmiştir. Anılan madde ve gerekçesi
birlikte ele alındığında, yasa koyucunun banka ve kredi kartı sistemlerinin işleyişine ilişkin
olarak kart çıkaran ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların kuruluş ve faaliyet esasları ile
üye işyeri ve kart hamilinin hak ve yükümlülükleri gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler içeren
5464 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın esas alınmasını amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu
kapsamda, 6493 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, ödeme aracı niteliği taşıyan banka ve
kredi kartları açısından 5464 sayılı Kanun bir düzenleme getirmiş ise; konuya ilişkin olarak
6493 sayılı Kanunda bir hüküm yer alsa bile, 5464 sayılı Kanun esas alınacaktır.
Bununla birlikte yasa koyucunun banka ve kredi kartı kullanılan her türlü işlemin
sadece 5464 sayılı Kanun kapsamında değerlendirileceği yönünde bir amacının da
bulunmadığı açıktır. Zira, aksi takdirde 6493 sayılı Kanunun 12. maddesinde ödeme hizmeti
sayılacağı düzenlenen bütün işlemlerin yalnızca "nakit" olarak yerine getirilmesi gerektiği
sonucu ortaya çıkacaktır ki; bu da hem 6493 sayılı Kanunun iradesi hem de hayatın olağan
akışıyla çelişecektir. Kaldı ki; anılan Kanunun 12/2 maddesinde ödeme hizmeti sayılmayan
hususlar arasında böyle bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, Kanunun "Tanımlar" başlıklı
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3/1-ö maddesinde, ödeme aracı ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen
ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep
telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç olarak tanımlanmak suretiyle esasen banka kartı ve
kredi kartının ödeme aracı niteliği taşıdığı vurgulanmıştır. Bu durumda, 5464 sayılı Kanun
kapsamındaki banka ve kredi kartları ile yapılan ödeme hizmetlerinde bu kartların kabulü ve
buna bağlı hukuki sonuçlar 5464 sayılı Kanuna tâbi olacakken, ödeme hizmeti sağlayıcısı
tarafından bu kartlar vasıtasıyla kabul edilen tutarların tâbi olacağı esaslar ise 6493 sayılı
Kanun kapsamında değerlendirilecektir. 5464 sayılı Kanun kapsamında banka veya kredi
kartı sayılmayan ve uygulamada “ön ödemeli kart” olarak tabir edilen kartlar ise genel
kullanım amacıyla ihraç edilmek şartıyla doğrudan 6493 sayılı Kanun hükümlerine tâbi
olacaktır.
Kanunda düzenlenen ödeme hizmetleri konusundaki bir belirsizlik de ödeme
kuruluşlarının ödeme kartı aracılığıyla vereceği hizmetlere ilişkindir. Zira Kanunun 12/1-b
bendinde, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme kuruluşu nezdinde bulunan ödeme
hesabındaki fonun aktarımını içeren ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme
işlemi ile para transferi; Kanunun 12/1-c maddesinde ise ödeme aracı ihraç veya kabulü,
birer ödeme hizmeti olarak sayılmıştır. Ancak Yönetmeliğin 5/3 maddesine göre bir ödeme
hizmeti sağlayıcısı olarak ödeme kuruluşlarının, mal veya hizmet alımından kaynaklanan
ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hesabına bağlı ödeme aracı ihraç
edemeyeceği dikkate alındığında, ödeme kuruluşlarının ödeme hesabına bağlı olarak ihraç
edebileceği ödeme kartlarının sadece havale işlemi ile sınırlı bir fonksiyona sahip olduğu
söylenebilecektir ki bu hüküm ödeme kuruluşları açısından ödeme hizmetinin kapsamını
daraltmaktadır.
4) Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak ödeme kuruluşu
Kanuna göre ödeme hizmetleri faaliyetinde bulunacak kuruluşlar bankalar, elektronik
para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nden
oluşmaktadır ki, kanun koyucu tüm bu kuruluşları kapsamak üzere “ödeme hizmeti
sağlayıcısı” tanımını tercih etmiştir.
Kanunun 3. maddesinde ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek üzere 6493
sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen tüzel kişi olarak tanımlanan ödeme kuruluşları
esasen elektronik ortamda yapılan ödemelere ilişkin olarak sunduğu altyapı aracılığı ile
ödeme hizmetini sağlayan kuruluşlardır. Kişiler arasındaki para transferlerini ve ödeme
işlemlerini klasik yöntemlerle yürüten bankalara alternatif olarak düzenlenen ödeme
kuruluşlarının Kanunun 14. maddesi çerçevesinde Kuruldan izin alabilmesi için anonim şirket
şeklinde kurulması, minimum sermaye tutarı, ortakların belirli suçlardan hüküm giymemiş
kişiler olması gibi şirkete ilişkin şartların yanı sıra, iç kontrol ve risk yönetim birimleri
oluşturmak, sistem sürekliliğini ve bilgi güvenliğini sağlayacak teknik tedbirleri almak gibi pek
çok operasyonel şartı da yerine getirmesi gerekmektedir. Kurul, ödeme kuruluşlarına faaliyet
izni vermeden önce Bankanın görüşünü de alacaktır.
Kanunun 14. maddesi kapsamında Kuruma yapılan izin başvurusu, başvuruya ilişkin
bilgi ve belgelerin tamamlanmasını takip eden altı ay içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun
kapsamında aranan koşulların sağlanması durumunda kuruluşa Kanunun 14. maddesi
kapsamında ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmak üzere izin verilir. Faaliyet izni
verilmesine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni
alan bir kuruluş sadece Kanunun 12/1 maddesinde sayılan ödeme hizmetlerini sunabilecek
olup, elektronik para ihracı faaliyetinde bulunamayacaktır. Kanunun lafzı gereği, verilen
faaliyet izni Kanunda sayılan bütün ödeme hizmetlerini kapsayacaktır. Ancak Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bir ödeme kuruluşu için verdiği 06/04/2018 tarihli ve
7777 sayılı faaliyet izni kararında, iznin sadece kararda belirtilen faaliyetleri kapsadığı ifade
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edilmiştir. Bu sınırlamanın Kanunun 14/5 maddesinde düzenlenen ve Kurul’un ödeme
kuruluşu tarafından yapılamayacak faaliyetleri belirleme yetkisinden kaynaklandığı
söylenebilir.
Bu noktada belirtmek gerekir ki Kanunun 14/1-ç maddesinde fatura ödemelerine
aracılık edilmesine yönelik hizmeti sunan ödeme kuruluşları açısından diğer ödeme
kuruluşlarından farklı olarak daha az (1 milyon Türk lirası) sermaye şartı getirilmiş;
Yönetmeliğin 28/2 maddesinde ise sadece bu hizmeti ifa eden ödeme kuruluşları açısından
Banka nezdinde 1 milyon TL tutarında nakit ya da devlet iç borçlanma senedi olarak teminat
bulundurma yükümlülüğü öngörülmüştür. Söz konusu yükümlülüğün Kanunun 22/2 maddesi
uyarınca düzenlendiği anlaşılmakla birlikte; bu tür kuruluşlar için öngörülen daha az sermaye
ile kurulma imkânından umulan faydanın, Yönetmelikte aranan yüksek teminat şartıyla
kısıtlandığı görülmektedir.
4.1 Şube ve temsilci
Kanunun 14/6 ve Yönetmeliğin 12. ve 13. maddeleri çerçevesinde ödeme kuruluşu
şube açma ve temsilci atama yetkisini haiz olup, ödeme hizmetleri şube ve temsilci
üzerinden de sunulabilecektir. Söz konusu Yönetmelik maddelerinde genel bir yaklaşımla
şube ve temsilci açma şartlarına yer verilmiş olup; temsilci bizzat ödeme hizmetlerinin yerine
getirilmesinden sorumlu kılınmıştır. Ancak bu sorumluluk ödeme kuruluşunun sorumluluğunu
ortadan kaldırmamaktadır ki bu zaten Türk Borçlar Kanununda düzenlenen temsil ilişkisinin
doğal sonucudur.

6493 sayılı Kanunda “Temsilci” tanımına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, “Temsilci”
başlığı altında toplanabilecek hukuki sıfatların ne olacağı belirsizdir. Mevzuatımızda temsilci
ve temsil yetkisi en genel anlamıyla BK’nın 40-48. maddelerinde düzenlenmiştir. BK’nın diğer
maddelerinde (547-554) ise temsil ile veya temsilin özel türleri olan ticari mümessil ve diğer
ticari vekiller ile ilgili özel hükümlere yer verilmiştir. Temsil ile ilgili özel hükmün bulunmadığı
durumlara BK’nın genel hükümleri uygulanacaktır. (Kılıçoğlu, A. M., 2016, s. 242)
Temsilci ile temsil olunan arasındaki ilişki bir iç ilişki olup, temsil olunan kişi bu yetkiyi
bir vekâlet, hizmet, ortaklık veya eser sözleşmesi gibi bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde
vermiş olabilir. (Kılıçoğlu, A. M., 2016, s. 247) Dolayısıyla, eğer 6493 sayılı Kanunda geçen
temsilci kavramı her türlü sözleşme ilişkisi ile verilebilen bir temsil yetkisini ifade eder şekilde
geniş algılanırsa, ticari mümessillikten başlayıp vekalet sözleşmesine kadar gidecek çok
geniş bir alanın Kanun kapsamına dahil edilmesi söz konusu olacaktır ki, bu durum esasen
bir alanı sınırlayıp düzenlemek ve kontrol etmek üzere hareket eden kanun koyucunun
istemediği bir sonuçtur. Öte yandan kuruluş ile temsilci arasındaki temsil ilişkisinin içeriği
itibariyle 6493 sayılı Kanun anlamında bir temsil yetkisi değil de ödeme hizmeti
verilmesinden farklı bir konuya ilişkin yetki verdiği durumlarda ise temsilci 6493 sayılı Kanuna
tâbi olmayacaktır.
Öte yandan, Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 13. maddesi de Kanuna
bağlı kalarak “Temsilci” ibaresini kullanmış ancak temsilcinin hukuki niteliğine veya hangi
temsil türlerini içerdiğine dair bir değerlendirme yapmaktan kaçınmıştır. Üstelik maddenin
ikinci fıkrasında ilk kez “acente” ibaresi kullanılarak durum daha da karmaşıklaştırılmıştır.
Yönetmeliğin “Temsilci” başlıklı 13/2 maddesinde, ödeme kuruluşunun temsilcilerinin
ödeme hizmeti sunacağı şube ve acentelerine ilişkin listenin ödeme kuruluşunun internet
sitesinde yayınlanacağı düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere Yönetmelikte, Kanunda olmayan
“acente” kavramına da yer verilerek dolaylı bir şekilde ödeme kuruluşlarının temsilcilerinin
acentelik verebileceği ifade edilmiş olmaktadır. 6493 sayılı Kanunda ve Yönetmelikte ödeme

101

Dr. Çiğdem Güven - Av. Onur Irmak

kuruluşlarının kendilerinin acentelik verebileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmamasına
rağmen bu yetkinin temsilciler için düzenlenmiş olmasının gerekçesi ise belirsizdir. Yukarıda
bahsedildiği üzere, ödeme kuruluşlarının temsil yetkisini her türlü sözleşme ilişkisi ile
verebileceği kabul edilirse, ödeme kuruluşlarının temsilci olarak acentelik tayin etmeleri için
hukuken bir engel olmadığı söylenebilecektir.
Kanun ve Yönetmeliğe ilişkin diğer bir sorun, yurtdışında kurulu ödeme kuruluşlarının
Türkiye’de şube açmalarına ve temsilci tayin etmelerine veya bunun yasak olduğuna ilişkin
hiçbir hükme yer verilmemiş olmasıdır. Bu durum karşısında yurtdışında kurulu ödeme
kuruluşlarının Türkiye’de şube açması veya temsilci tayin etmesi, Yönetmeliğin 12. ve 13.
maddelerinde aranan şartların kıyasen ve uygun olduğu ölçüde uygulanmasını
gerektirecektir ki pratikte zorluk yaşanması kaçınılmazdır. 5411 sayılı Bankacılık Kanununda
ve ilgili alt düzenlemelerde yurtdışında kurulu bir bankanın Türkiye’de şube ve temsilcilik
açmasına ilişkin açık hükümlere yer verilmişken, çok daha sonraki bir tarihte yürürlüğe giren
6493 sayılı Kanunda bu yönde bir düzenleme yapılmamış olması önemli bir eksiklik olarak
göze çarpmaktadır.
4.2 Ticari faaliyet yasağı
Kanunun 14/5 maddesinde ödeme kuruluşları tarafından yapılamayacak faaliyetleri
belirleme yetkisi Kurula verildikten sonra Yönetmeliğin 10. maddesinde ödeme kuruluşlarının
Kanunun 12/1 maddesinde sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, sadece ödeme
hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanunun
2. bölümünde yer alan hükümlere uyulması koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında
herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacağı öngörülmek suretiyle ödeme kuruluşları için
münhasır bir faaliyet alanı belirlenmiştir.
Yukarıda sayılan yasaklara ek olarak, ödeme kuruluşları elektronik para da ihraç
edemeyecektir. Zira bu faaliyet, Kanunun 18/1 maddesi ve Yönetmeliğin 10/2 maddesinde
elektronik para kuruluşlarına münhasır bir iş olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin aynı
maddesinin üçüncü fıkrasında ödeme kuruluşlarının mevduat ve katılım fonu kabul etmesi,
11/1 maddesinde ise kredi vermesi yasaklanmıştır. Kanun ve Yönetmelik hükümleri birlikte
değerlendirildiğinde ödeme kuruluşlarının sadece BDDK tarafından izin verilen çerçevede
ödeme hizmetlerini yürütme konusunda yetkilendirildiği söylenebilir. Bu itibarla, ödeme
kuruluşlarının esas sözleşmesinde başka bir ticari faaliyette bulunabileceğine ilişkin
hükümlere yer verilmemesi gerekmektedir. Ödeme kuruluşlarının izin verilen faaliyetlerin
dışına çıkması halinde, faaliyet izni BDDK tarafından iptal edilebilecek veya yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmaksızın reddedilebilecektir.
Oysa Kanunun 15/3. maddesinde, “ödeme kuruluşunun ödeme hizmeti dışındaki
alanlarda faaliyet göstermesi” ve bu faaliyetlerin ödeme kuruluşunun finansal durumunu veya
BDDK’nın ödeme kuruluşunun bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik
hükümlerine uygunluğunu izlemesini olumsuz yönde etkilemesi veya etkileyebilecek olması
durumunda, Kurulun ödeme hizmetleri için ayrı bir kuruluş kurulmasını isteyebileceği hükme
bağlanmak suretiyle, dolaylı bir şekilde ödeme kuruluşlarının başkaca ticari faaliyetlerde
bulunabileceği öngörülmüştür. Yönetmeliğin 10. maddesinin, sadece ödeme kuruluşunun
yapamayacağı faaliyetleri saymak yerine, Kanunun 12/1-d maddesinde bilişim veya
elektronik haberleşme işletmecisi için öngörülen durum dışında bütün ticari faaliyetleri
yasaklayarak, kanunla tanınmış bir özgürlük alanını daralttığı açıktır. Bu durum temel hak ve
hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğini öngören Anayasanın 13. maddesine aykırılık
oluşturacak niteliktedir. Kaldı ki Kanunun 14/5 maddesinin Kurula tanıdığı ödeme kuruluşu
tarafından yapılamayacak faaliyetleri belirleme yetkisi, Kanunun 15/3 maddesinden bağımsız
olarak değerlendirilemeyecektir. Bu durumda Kanunun 14/5 ve 15/3 maddeleri dikkate
alındığında, Yönetmelik kapsamında ödeme kuruluşlarının faaliyetlerinin sınırlanması
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açısından yapılabilecek en doğru düzenleme, faaliyette bulunulamayacak alanların kamu
yararı ve idare hukuku ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek sayılmasıdır.
Ticari faaliyet yasağına ilişkin yukarıdaki hükümler özellikle ödeme hizmetlerine
yardımcı faaliyetler olarak kabul edilen kart saklama, veri saklama ve işleme gibi hizmetlerin
de ödeme kuruluşları tarafından izin alınmadan yapılıp yapılamayacağı sorununu
beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda belirtmek gerekir ki Kanun’un önemli bir bölümünde
örnek olarak dikkate alınan ve birçok hükmünün neredeyse tamamen aynı olduğu PSD 1’de,
döviz hizmetleri, saklama faaliyetleri, veri saklama ve işleme gibi operasyonel ve yakından
alakalı yardımcı hizmetlerin sunumunda bir kısıtlama olmayacağı açıkça belirtilmiştir.
4.3 Kredi verme yasağı
Kanun’un “Ödeme Kuruluşu” başlıklı 14/4 maddesinde “Ödeme kuruluşu kredi verme
faaliyetinde bulunamaz. Ödeme hizmetleri ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerin kredi verme
faaliyeti kapsamına girip girmediği Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilerek
ödeme kuruluşlarının kredi verme faaliyetinde bulunamayacakları açıkça hüküm altına
alınmıştır. Ancak Yönetmelik’in “Kredi Kullandırma Yasağı” başlıklı 11/2 maddesinde;
“Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine aracılık
edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin
düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle, faturanın son ödeme tarihine kadar tahsil edilmesi
kredi sayılmaz. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinde
kuruluş, mal veya hizmet tutarı tahsil edilmediği sürece alıcıya ödeme yapamaz veya
yapılacak ödemeler için garanti veremez.” şeklindeki düzenleme ile mobil ödeme kuruluşları
açısından kredi yasağına bir istisna tanınmıştır. Ancak, bu hükümle kredi yasağı açısından
getirilen istisna sadece ödeme hizmeti veren ve “aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim
veya elektronik haberleşme işletmecisi” ne yönelik olup, bu ayrıcalık doğrudan doğruya söz
konusu iş modelinin faturalı hizmet üzerine kurgulanmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Gerçekten de mobil ödemeye dayalı iş modelinde bilişim veya haberleşme hizmetinden
yararlananlar ödemelerini aydan aya tanzim edilen fatura üzerinden yapmaktadır. Böylece bu
şirketlerin müşterileri, aldıkları ödeme hizmeti çerçevesinde yapacakları ödemeler için bir
aylık bir vade imkânına kavuşmuş olmaktadır.
Kanunun 12/1-d maddesindeki yöntemi kullanamadıkları için faturalı bir hizmet
sunamayan ödeme kuruluşları ise kredi yasağı istisnasından yararlanamayacak ve
müşterilerine aydan aya ödeme imkânı sunamayacaklardır. Kanunun 12/1-d maddesi
çerçevesinde hizmet veren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecilerine tanınan bu tür
bir imkânın, diğer ödeme kuruluşları bakımından bir haksız rekabete yol açtığı
söylenebilecektir. Ancak burada dikkati çeken husus, Kanunun 12/1-d maddesi çerçevesinde
hizmet veren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecilerinin, mal veya hizmet tutarı tahsil
edilmediği sürece, yani fatura ödeninceye kadar ödeme hizmeti alıcısına ödeme
yapamayacak olmasıdır. Nitekim bu hüküm nedeniyle ödeme hizmeti alıcıları (mal ve hizmet
satıcısı), Kanunun 12/1-d maddesi çerçevesinde hizmet veren bilişim veya elektronik
haberleşme işletmecisi aracılığı ile ödeme kabul etmeyi tercih etmeyebilecektir. Bu ise
özünde bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine ayrıcalık olarak görünen hükmün
olumsuz bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Diğer taraftan, Kanunun 12/1-d maddesine göre ödeme hizmeti veren bir bilişim veya
elektronik haberleşme işletmecisinin Kanunun 15/3 maddesi uyarınca ödeme hizmetleri için
ayrı bir kuruluş kurmak zorunda kalması halinde, faturanın son ödeme tarihine kadar
tahsiline imkân tanıyan söz konusu kredi istisnasının bu şirketlerin iştiraki pozisyonundaki
ödeme kuruluşları açısından uygulanması ise mümkün olmamalıdır. Zira istisna, ana ortaklık
konumundaki bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinden ayrı bir hukuki varlığı
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bulunan ve faaliyetleri gereği fatura ile hizmet vermeyen ödeme kuruluşunu
kapsamamaktadır. İstisnanın bu ödeme kuruluşlarını da kapsar şekilde uygulanması, kredi
yasağına ilişkin hükmü ve Kanunun 15/3 maddesi uyarınca ayrı bir kuruluş ihdasını anlamsız
hale getirecektir. Ancak Yönetmeliğin 5/4 maddesi ile Kanunun 12/1-d maddesinde sayılan
hizmetlerin, bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin kendisi tarafından değil de
kontrolünü elinde bulundurduğu ve temsilcisi olduğu başka bir ödeme kuruluşu tarafından
gerçekleştirileceğinin öngörülmüş olmasından, bilişim veya elektronik haberleşme
işletmecilerinin, bu defa kendi iştiraki olan ödeme kuruluşunun temsilcisi sıfatıyla kredi yasağı
istisnasından yararlanmaya devam etmelerinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.
5) Ödeme kuruluşlarının tutacağı hesaplar
6493 sayılı Kanunda ve Yönetmelikte ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini yerine
getirirken kullanılabilecek iki tür hesaptan bahsedilmiştir. Bunlardan biri Kanunun 3/1-r
maddesinde, ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde
kullanılan hesap olarak tanımlanan ödeme hesabı, diğeri ise Yönetmeliğin “Ödeme fonlarının
korunması” başlıklı 26/3 maddesinde bahsi geçen koruma hesabıdır. Bu hesaplarda tutulan
“fon” ise Kanunun 3/1-e maddesine göre banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik
parayı ifade etmektedir.
5.1 Ödeme hesabı
Ödeme hesabı ödeme hizmeti kullanıcısı adına ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde
açılan bir hesap olup, gerek PSD 1 gerek Yönetmelik hükümlerine göre ödeme işleminin
gerçekleşmesi için ödeme hizmeti kullanıcısının mutlaka bir ödeme hesabının bulunması
gerekmez. Tutulan ödeme hesabına ilişkin ayrıntılara Yönetmelik hükümlerinde yer
verilmiştir. Yönetmeliğin 26/1 maddesinde ödeme fonunun, bir ödeme işleminin
gerçekleştirilmesi için ödeme kuruluşunun aldığı ve ödeme hizmeti kullanıcısı adına
uhdesinde tuttuğu ancak henüz alıcıya ya da alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına
ödenmemiş fonları ifade ettiği; aynı maddenin ikinci fıkrasında da ödeme fonlarının sadece
ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabileceği öngörülmüştür. Yönetmeliğin
5/3 maddesine göre ödeme hizmeti sağlayıcıları, Kanunun 14/3 maddesine göre tuttuğu
ödeme hesabına faiz işletemeyecek, ödeme hesabı sahibine süreye veya tutara bağlı
herhangi bir menfaat sağlayamayacaktır. Bütün bu maddelerin birlikte değerlendirilmesinden,
ödeme hesabındaki fon üzerinden ne ödeme hesabı sahibi ne de ödeme kuruluşu açısından
bir menfaat temininin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Yönetmeliğin, ödeme hesabına ilişkin hükümler bakımından konuya ilişkin Avrupa
Birliği direktifiyle tam bir uyum sağladığı görülmektedir. Nitekim PSD 1’in 16/2 maddesinde
de ödeme hesabının sadece ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabileceği
öngörülmüştür.
5.2 Koruma hesabı
Kanunun 22. maddesinde ödeme kuruluşu tarafından ödeme hizmetinin
gerçekleştirilmesi amacıyla alınan fonların çıkarılacak ikincil mevzuat çerçevesinde
belirlenecek şartlara göre korunacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Yönetmeliğin 26.
maddesinde ödeme fonlarının hangi şartlar altında korunacağı düzenlenmiştir. Maddede
alındığı günü izleyen iş günü sonunda ödenmemiş ödeme fonları tutarının, 5411 sayılı Kanun
kapsamındaki bir banka nezdinde, ödeme kuruluşu adına açılacak ve sadece bu fonların
korunması amacıyla kullanılacak koruma hesaplarına yatırılacağı hükmü yer almaktadır. Bu
durumda ödeme kuruluşuna ödenen meblağlar ertesi iş gününün sonuna kadar ya alıcının
hesabına ya da koruma hesabına geçirilecektir.
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Maddeye göre ödeme fonları alındıkları para cinsinden açılan koruma hesaplarında
tutulacaktır. İlgili yabancı para cinsinden hesap açılmasının mümkün olmaması veya makul
olmayan bir maliyet gerektirmesi durumunda ödeme fonları başka bir para cinsine çevrilerek
koruma hesabında tutulabilir. Ödeme kuruluşu, koruma hesaplarında bulunan fonlarla ilgili
kayıtları, ödeme fonlarının ödeme hizmeti kullanıcısı bazında takibini sağlayacak şekilde
tutacaktır.
6493 sayılı Kanun’un 22/3 maddesinde ödeme kuruluşları tarafından kabul edilen
fonların ve bu fonların tutulduğu hesapların, ödeme kuruluşunun iradi ya da zorunlu tasfiyeye
tabi tutulması, faaliyet izninin iptal edilmesi gibi hallerin gerçekleşmesi durumunda başka
kanunlarda belirtilen önceliklere bakılmaksızın fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve
Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen kullanılması öngörülmüş
ve ödeme kuruluşları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesinden sorumlu tutulmuştur.
Yönetmelikte belirlenen koşullardan da anlaşılacağı üzere koruma hesabına aktarılan
miktarın bankalar veya ödeme kuruluşu tarafından ve sadece kendi menfaatine olmak üzere
nemalandırılamayacağına dair herhangi bir açık hüküm bulunmamaktadır. Ancak koruma
hesabına yatırılan paranın ödeme fonu olma özelliğini kaybetmediği ve Yönetmeliğin 26/2
maddesine göre ödeme fonlarının sadece ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla
kullanılabileceği dikkate alındığında, koruma hesabındaki fonların da menfaate konu
edilemeyeceği açıktır. Kaldı ki, Yönetmeliğin 28/1 maddesinde ödeme fonlarının korunması
amacıyla açılan koruma hesaplarının fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun
Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından
bloke edileceği öngörülmüş olup, bloke edilen hesaplar üzerinde herhangi bir tasarrufta
bulunulamayacaktır.
PSD 1’de ise fonların korunması hususunda ödeme kuruluşları açısından bu derece
katı bir düzenleme öngörülmemiş; ödeme kuruluşlarına ertesi iş günü sonuna kadar
ödenmemiş olan fonları; bankalar nezdinde ayrı bir hesapta tutma; güvenli, düşük riskli likit
varlıklara yatırma veya buna eşdeğer tutardaki bir sigorta poliçesiyle teminat altına alma
şeklinde seçimlik haklar tanınmıştır. (Direktif md. 9)
6) Ödeme kuruluşlarının faaliyetlerine uygulanan yaptırımlar3
6493 sayılı Kanunda yaptırımlar, Kanun’un yedinci bölüm başlığı altında düzenlenmiş
olup; 27. maddede idari para cezalarına, 28-36. maddelerinde ise adli suç ve cezalara yer
verilmiştir. Kanunun “Düzenleme ve kararlara uymamak” başlıklı 27. maddesinde, Kanunda
ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak düzenlemelerde ve alınan kararlarda yer alan ve
hakkında ayrı bir cezai yaptırım öngörülmeyen hususlara aykırı davranan ödeme hizmeti
sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler hakkında Kurul, sistem işleticisi olarak faaliyet
gösteren tüzel kişiler hakkında ise Banka’ca idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.
Kanunun açık hükmü gereği eğer bir fiil Kanunda ayrı bir adli ceza ile karşılanmışsa artık
aynı fiil hakkında idari para cezası uygulanmayacaktır.
Maddede uygulanacak idari para cezasının alt limiti yirmi bin Türk Lirası üst limiti ise
beş yüz bin Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, bir menfaat temin edilmiş olması halinde
verilecek idari para cezasının miktarının bu menfaatin iki katından az olamayacağı hükme
bağlanmıştır. Uygulanacak idari para cezasına ilişkin alt ve üst sınırın bu derece geniş
tutulması idarenin takdir hakkını keyfi kullanmasına yol açabilecektir.4
Kanunda suçlar ise 28-36. maddeler arasında toplam on üç suç olarak
düzenlenmiştir. Suçların gerek içerikleri itibariyle düzenlenmesinde, gerekse öngörülen
cezaların miktarı konusunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun esas alındığı görülmektedir.
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Kanunun soruşturma ve kovuşturma usulünü düzenleyen 37. maddesinde, sadece üç
suç için muhakeme şartı arandığı görülmektedir. Buna göre, Kanunun 28. maddesinde
düzenlenen izinsiz faaliyette bulunmak, 29. maddesinde düzenlenen denetim ve gözetim
faaliyetlerini engellemek ve istenilen bilgileri vermemek ve 31. maddesinde düzenlenen
belgelerin saklanması ve bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranmak suçlarına ilişkin
soruşturma ve kovuşturma yapılması, sistem işleticileri ile ilgili olarak Banka; ödeme ve
elektronik para kuruluşları ile ilgili olarak ise BDDK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na
yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Bu
kuralın tek istisnası olan maddenin ikinci fıkrasına göre, Kanunun 31. maddesinde
düzenlenen belgelerin saklanması ve bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranmak
suçundan dolayı ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurması halinde yazılı başvuru şartı
aranmayacaktır.
7) Sonuç
Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kişiler arasındaki para transferlerini ve
ödeme işlemlerini klasik yöntemlerle yürüten bankalara alternatif olarak hayatımıza giren
ödeme kuruluşlarının tâbi olacağı hukuki rejimi düzenleme ihtiyacından doğan 6493 sayılı
Kanun ve ilgili Yönetmelik, barındırdığı eksiklik ve uyumsuzluklar sebebiyle uygulamada
sıkıntı doğurabilecek niteliktedir.
Bugün artık modern devlet sadece siyasi ya da idari bir organizma olmanın ötesinde
ekonomiye giderek daha çok karışan ekonomik ve sosyal olaylara yön vermek isteyen bir
oluşum olarak göze çarpmaktadır. Kendisini ekonomik kalkınmanın istikrar içinde
başarılmasından da sorumlu sayan bu yeni devlet modelinin düzen i koruyucu kimliğinin
zorunlu sonucu olarak, ödeme hizmetleri alanını da tüm yönleriyle düzenlemesinin devletin
vazgeçilmez bir sorumluluğu olduğu tartışmasızdır.
Ancak bir alanda hukuki düzenleme yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken konu,
yapılacak düzenlemenin o alanın işleyişini olabildiğince net ve uygulanabilir kurallarla tanzim
etmesidir. Bu ise özellikle uygulamadaki ihtiyaçlar gözetilerek, anlaşılabilir ve uygulanabilir
hükümler tesis edilmesi ile mümkündür.
Ödeme kuruluşlarının tâbi olacağı hukuki rejime ilişkin hükümler bir bütün olarak
değerlendirdiğinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik temel aldığı PSD 1 ile büyük
ölçüde uyumlu görünmekle birlikte Direktife göre hem daha muhafazakâr bir yapı arz ettiği
hem de ülke uygulamasına bırakılan konularda bazı düzenleme boşlukları ve uyumsuzluklar
içerdiği görülmektedir. Özellikle ödeme kuruluşlarının temsilcisine ilişkin Yönetmelik
hükümlerindeki eksiklikler; Yönetmeliğin, ödeme kuruluşlarının yapabileceği ticari faaliyetlere
ilişkin Kanuna nazaran kısıtlayıcı hükümleri ve Kanunun 12/1-d maddesine göre ödeme
hizmeti veren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin faydalanacağı kredi
yasağı istisnası ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulamada tereddüt yaratacak niteliktedir.
Kanunun anlaşılmasında yaşanan güçlüklerin, temelinde henüz uygulaması yeni
sayılabilecek olan bir alanı düzenleme çabasından kaynaklandığı ve ihtiyaca göre yapılacak
mevzuat değişiklikleriyle çözüme kavuşacağı söylenebilir.
Ödeme hizmetleri alanına ilişkin sıkıntıların büyük bölümü Kanunun adeta ilkelerden
oluşan çerçeve kanun olarak düzenlenmiş olması ve tüm detayları Yönetmeliğe bırakmış
olmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda oldukça fazla rastlanan bu kanun yapma tekniği
başta Anayasaya aykırılık olmak üzere çeşitli hukuksuzluklara davetiye çıkarır niteliktedir.
Esasen Kanunda yer alması gereken hükümlerin Yönetmelikle düzenlenmiş olması ve
Kanunun eksikliğini gidermek üzere tasarlandığı anlaşılan Yönetmelik maddelerinde Kanuna
nazaran bazı farklı düzenlemeler yapılmış olması, Anayasanın 124. maddesine aykırılık
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oluşturan örnekler sergilemektedir.5 Temennimiz en kısa sürede Kanun ve ilgili Yönetmeliğin
yeniden gözden geçirilerek tüm bu aksaklıkların giderilmesidir.
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Dipnotlar:
1

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik md. 10/1 uyarınca “Ödeme kuruluşu, Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak
kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanunun 2 nci bölümünde yer alan hükümlere uyulması
koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.”
2
Nitekim Avrupa Komisyonunun PSD 1 ile ilgili sorulara verdiği cevaplarda ticari temsilcinin Direktif
kapsamında olmadığı açıkça belirtilmiştir. “When the payment transaction is executed from the payer
to the payee through a commercial agent authorised to negotiate or conclude the sale or purchase of
goods or services on behalf of the payer or the payee (point b), it falls out of the scope of the PSD in
accordance with its Article 3(b). With regard to the question of how to draw the line between two
related agents, namely the commercial agent and the payment service agent, it should be pointed out
that while the pure 'commercial agent' acts on behalf of the payer or the payee, by contrast, the 'agent'
acts on behalf of the payment institution. The exemption under Article 3(b) would not apply to the
latter.” bkz. https://ec.europa.eu/info/system/files/faq-transposition-psd-22022011_en.pdf. Son erişim 8
Mayıs 2018.
3
6493 sayılı Kanununda öngörülen suçlar ve yaptırımları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Av. Çiğdem
Güven, 6493 sayılı Kanunda İdari ve Cezai Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, 2014/3.
4
Bu durum başta Anayasanın 2. maddesinde yer alan suç ve cezaların kanuniliği ve 10. maddesinde
yer alan eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabilecektir. Aynı yönde bkz. AYM, Kt. 17.04.2008 E.2005/5,
K.2008/93 sayılı karar; Ayrıntılı bilgi için bkz. Yaşar Güçlü, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari
Yaptırımlar, Ankara, 2008; Mustafa Karabulut, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Ankara, 2008.
5
5.2.1992 gün ve 21133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15.10.1991 gün ve E: 1990/29, K:
1991/37 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere, yürütmenin tüzük ve yönetmelik
çıkarmak şeklindeki düzenleme yetkisi, idarenin yasallığı ilkesi içerisinde sınırlı ve tamamlayıcı bir
yetki durumundadır. Bazı istisnalar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda idarenin kural koyma
yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, ilkeler yasa ile belirtildikten sonra, uzmanlık ve yönetim tekniğine
ilişkin hususların düzenlenmesinin yürütmeye bırakılması mümkündür.
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3-
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I-

Genel Bilgiler

A- Konkordato Kurumunun Türk Hukukundaki Kısa Tarihçesi
İcra ve İflâs Kanununun mehazını (kaynağını) İsviçre İcra ve İflâs Kanunu oluşturduğu
için konkordato kurumu da İsviçre hukukundan iktibas edilmiştir. Türk hukukunda konkordato
uzun yıllar uygulama alanı bulmuş, ancak tatbikatta yaşanan sorunlar nedeniyle farklı
zamanlarda kanun değişiklikleri gündeme gelmiştir. Konkordato kurumu açısından 4949
sayılı Kanun önemli bir mihenk taşı teşkil etmektedir. Çünkü, o güne kadar Türk hukukunda
yaygın bir uygulama alanı bulan konkordato kurumu, 2003 yılında kabul edilip 2004 yılında
yürürlüğe giren 4949 sayılı Kanunla fiilen uygulanamaz hale gelmiştir. Bunun en önemli
sebebi, konkordato mühletinin toplam beş aylık süreyle sınırlandırılmış olması ve
alacaklıların bu sürenin bitiminden itibaren takiplere devam edebilme imkânı bulmalarıdır 1.
Küçük bir işletme için dahi beş aylık süre içinde konkordatonun tüm aşamalarının
tamamlanması mümkün olmadığı için, konkordato kurumu bu tarihten itibaren uygulanamaz
hale gelmiştir. Her ne kadar 6728 sayılı Kanunla İİK m.287/son hükmünde değişiklik yapılmış
ve asliye ticaret mahkemesinin mühletin bitiminden sonraki dönemde daha önce başlatılmış
takiplerin durdurulmasına ve borçluya karşı yeni takip yapılmamasına karar verebileceği
kabul edilmişse de, anılan değişiklik konkordato kurumunun yeniden hayat bulmasına ve
hukuk hayatındaki yerini almasına yeterli olamamıştır. Bunun sebepleri arasında, 6728 sayılı
Kanunun konkordato mühletini uzatmaması yanında, konkordatonun tasdiki için alacak ve
alacaklı çoğunluğu aranırken aynı tarihlerde yürürlükte olan iflâsın ertelenmesi kararı
alabilmek için böyle bir gerekliliğin bulunmaması; borçlunun mahkemeye verdiği iyileştirme
projesiyle alacaklılarla anlaşmasına gerek olmaksızın beş yıla kadar erteleme kararı
alabilmesi vardır2. Bu sebeple, konkordato kurumu 6728 sayılı Kanunla da fiilen hayata
geçememiştir. Ardından, 2016 yılında kabul edilen 669 sayılı KHK ile iflâsın ertelenmesi
kurumuna başvuru imkânı durdurulmuştur (669 KHK m.4). Ancak, ödeme güçlüğü çeken
borçluların borçlarını yeniden yapılandırmalarına ve işletmelerini rehabilite etmelerine olanak
sağlayacak bir kuruma ihtiyaç olduğu aşikârdır. Anılan ihtiyacın da etkisiyle 7101 sayılı
Kanun’la İcra ve İflâs Kanununda önemli bir değişikliğe gidilerek, iflâsın ertelenmesi kurumu
tümüyle Kanundan çıkarılmış ve konkordato kurumuyla ilgili değişiklik ve yenilikler içeren
düzenlemeler getirilmiştir. 7101 sayılı Kanunun konkordato mühletini uzatmasıyla birlikte,
konkordato kurumu fiilen yeniden hayat bulacaksa da, bugün uygulanmaya başlayacak
hükümlerden bir kısmı esas itibariyle 4949 sayılı Kanun’la getirilmiştir. O nedenle, bu
makalede 4949 sayılı Kanundan itibaren yapılan bütün değişiklikler (4949, 6728, 7101 sayılı
Kanunlar) dikkate alınarak, bugün gelinen durum incelenecektir.
B- Konkordatonun Hukuki Niteliği ve Amacı
Konkordatonun hukuki niteliğiyle ilgili olarak gerek Türk gerekse İsviçre doktrininde
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak, her iki hukuk sistemindeki hâkim görüşe göre,
konkordato Kanunda sevk edilen şartların yerine gelmesi halinde olağan cebri icra usullerinin
yerini alan, iflâsa yaklaşmakla birlikte ondan daha özel bir nitelik arz eden ve iflâsa göre
hafifletilmiş kollektif bir cebri müessesidir3.
Konkordato borçluya borçlarını alacaklılarla yaptığı anlaşma çerçevesinde ödeme
imkânı verdiği için, borçlunun menfaatinin daha ön planda olduğu söylenebilir. Bununla
birlikte, konkordato borçluyu haciz ve iflâs yoluyla yapılan takiplerin etkisinden kurtararak,
borçlunun malvarlığının korunmasına ve bunun bir sonucu olarak ekonomik mevcudiyetini
devam ettirmesine olanak sağladığından, aynı zamanda alacaklıların menfaatine de sonuç
doğurur. Gerçekten, borçlunun aktifi haciz veya iflâs yoluyla takip sonunda paraya
çevrildiğinde alacaklıların tahsil edebilecekleri para, borçlunun işletmesini yeniden
yapılandırarak kâr elde eder hale getirdiği duruma nazaran daha az olacaktır 4. Bu itibarla,
konkordatonun iflâsa göre hafifletilmiş bir cebri icra müessesesi olması, borçlunun mali
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durumunun yeniden yapılandırılmasına da olanak sağlamaktadır5. Mehaz İsviçre İcra ve İflâs
Kanununun 2013 yılında yapılan ve 2014 yılında yürürlüğe giren konkordatoyla ilgili
değişiklikleri ödeme güçlüğü çeken borçluların mali durumlarının yeniden yapılandırılması
konusundaki aksaklıkları veya eksiklikleri gidermek için sevk edilmiştir. Anılan kanun
değişikliğinin temelinde İsviçre Havayolları’nın (Swissair) malvarlığının terki suretiyle
konkordato yoluyla tasfiye edilmesi ve bu vakıanın kamuoyunda yarattığı etki vardır 6. İsviçre
doktrininde de, konkordato prosedürü sırasında verilen kesin süre borçlunun mali durumunun
iyileştirilmesinin bağımsız bir aracı olarak görülmektedir. Hatta borçluya mali durumunu
iyileştirmesi için kesin süre verilmesinin, İsviçre hukukunda 2013 yılında yapılan kanun
değişikliğinin nirengi noktasını teşkil ettiği belirtilmektedir7. Görüldüğü gibi, İsviçre hukukunda
2013 yılında konkordatoyla ilgili yapılan değişikliklerde, borçlunun mali durumunun iyileşmesi
özel bir önem ve yere sahiptir. 7101 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin önemli bir
bölümünde de İsviçre İcra ve İflâs Kanunundan yararlanıldığına göre, Türk hukukundaki
konkordatoyla ilgili değişiklik ve yenilikler yorumlanırken mehaz Kanunun göz önünde
bulundurulmasında fayda vardır.
C- Konkordatonun Türleri
Konkordato kurumuyla ilgili farklı ayırımlar yapılmaktadır. Bunlardan ilki, mahkeme dışı
ve mahkeme içi konkordato ayırımıdır. Bu makalenin konusunu oluşturan mahkeme içi
konkordato içeriğine göre vade, tenzilat ve karma konkordato olarak ayrılmaktadır. Sözü
geçen sınıflandırmaya göre, borçlunun borcunu tam olarak ödemeyi vaat etmesi ve bunun
için alacaklıların borçluya ödeme süresi tanımaları veya borcun itfasını takside bağlamaları
halinde vade konkordatosu; borçlunun borçlarının belli bir yüzdesini ödemeyi taahhüt ettiği ve
alacaklıların da kalan alacaklarından vazgeçtiği durumda tenzilat konkordatosu; tenzilat ve
vade konkordatosunun bir araya getirilmesiyle teşekkül eden konkordatoya ise karma
(bileşik) konkordato denilmektedir. Yapıldığı zamana göre ise, iflâsa tabi olmayan borçlular
ile iflâsa tabi borçlulardan henüz iflâsına karar verilmeyenlerle yapılan konkordatoya iflâs dışı
konkordato; müflisin teklif ettiği konkordatoya ise iflâs içi konkordato denilmektedir8.
Konkordato konusunda yapılan bir diğer ayırım, adi (alelade) konkordato ve
malvarlığının terki suretiyle konkordatodur. Bu makalede adi (alelade) konkordato
incelenecek olmakla birlikte, malvarlığının terki suretiyle konkordato hakkında kısaca bilgi
vermekte fayda vardır. Türk hukuk sistemine 4949 sayılı Kanunla dahil olan bu konkordato
türünde, borçlunun mali durumunun iyileşmesi ve işletmenin faaliyetine devam etmesi
amaçlanmaz. Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun iki şekilde yapılacağı kabul
edilmektedir. Bunlardan ilki, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini alacaklılara
bırakması ve alacaklıların da borçlunun malvarlığını satarak ele geçen paradan alacaklarını
tahsil etmeleridir. Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun diğer görünüm biçimi ise, belirli
vadelerde alacaklılara ödeme yapması kaydıyla, malvarlığının tamamının veya bir kısmının
üçüncü kişiye devredilmesidir. Bu ihtimalde, alacaklılar alacaklarını borçlunun malvarlığının
üçüncü kişiye devrinden elde edilen parayla tahsil etmektedirler. Görüldüğü üzere,
malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu borçlarını belli şartlar dahilinde ödemeyi
değil, malvarlığının aktifi üzerindeki tasarruf yetkisini alacaklılara (veya üçüncü kişiye)
devretmeyi teklif etmektedir. O yüzden, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun bir
iyileştirme tedbiri olduğundan söz etmek mümkün değildir. Alacaklılar, borçlunun aktifinin
paraya çevrilmesi ve ele geçen paranın dağıtılması için tasfiye memurları ve alacaklılar
kurulu olmak üzere iki ayrı organdan yararlanırlar. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoya
niteliğine aykırı düşmedikçe adi konkordatonun hükümleri (İİK m.285 ila 308/g) uygulanır (İİK
m.309/l)9. 7101 sayılı Kanunun konkordato mühletini önceki düzenlemeye nazaran epeyce
uzatmış olması, bundan böyle malvarlığının terki suretiyle konkordatoya ilişkin hükümlerin de
hayat bulmasına imkân verecek ve yaklaşık onbeş yıl önce kabul edilen ve bugüne kadar
bilinen hiçbir uygulaması bulunmayan bu konkordato türüne dayanarak yapılan başvuruları
da gündeme getirebilecektir.
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II- Konkordato Başvurusunun Yapılması
A- Konkordatoya Başvurabilecek Kişiler
Konkordatoya kimlerin başvurabileceği İİK m.285 hükmünde “herhangi bir borçlu”
denilerek açıklanmıştır. Kanunun açık ifadesi karşısında, tüzel kişiler ile tacir olup
olmadıklarına bakılmaksızın bütün gerçek kişiler konkordatoya başvurabileceklerdir. Bir diğer
deyişle, gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler konkordato başvurusunda bulunabilecekleri
gibi, tacir olmayan gerçek kişilerin de konkordatoya müracaat etmeleri mümkündür. Örneğin
belli bir kuruma veya şirkete bağlı olarak çalışan gerçek kişiler (memurlar, işçiler) veya
serbest meslek sahipleri konkordato talebinde bulunabileceklerdir. Burada borçlunun
borcunun kaynağının bir önemi yoktur. Borçlunun finans kuruluşlarına borcu olabileceği gibi
(tüketici kredileri, kredi kartı borçları gibi), başka özel hukuk sözleşmeleri nedeniyle (satım,
istisna, kira gibi) diğer alacaklılara da borcu bulunabilir.
Yukarıda açıklanan durum esas itibariyle Türk hukuku için yeni değildir. Konkordatonun
yoğun bir uygulama alanına sahip olduğu dönemde de (4949 sayılı Kanundan önceki dönem)
iflâsa tabi olan ve olmayan bütün borçlular konkordato başvurusunda bulunabiliyordu. Ancak,
4949 sayılı Kanundan önce tatbikatta bilhassa gerçek kişilerin ve gerçek kişi tacirlerin yoğun
konkordato başvurularına rastlanmamıştır. Kanaatimizce, bunun sebepleri arasında tacir
olmayan kişilerin de konkordato prosedürü sonunda iflâslarına karar verilebiliyor olması
vardır. İflâs kararının gerek kamu hukukuna gerekse özel hukuka ilişkin bazı ağır sonuçlar
doğurmasının, konkordato başvurularına doğal bir set çektiği söylenebilir 10. 7101 sayılı
Kanunda ise geçici mühlet talebinin reddi halinde borçlunun iflâsına karar verilmediği gibi,
konkordatonun tasdik edilmediği hallerde de iflâs kararı verilebilmesi borçlunun iflâsa tabi
şahıslardan olmasına bağlı kılınmıştır (İİK m.308). Dolayısıyla, anılan ihtimallerde konkordato
başvurusunun borçluya yargılama giderleri dışında önemli bir külfet ve risk getirmediği
söylenebilir. Tacir olmayanlar hakkında iflâs kararı verilme riskinin bulunmaması ve sözü
geçen borçluların iflâsın hukuki ve cezai sonuçlarından (hileli iflâs, taksiratlı iflâs nedeniyle
hapis cezası verilmesi gibi) ari olmaları nedeniyle, konkordato başvurusunun cazip görülmesi
ve bu durumun konkordato başvurularını artırması olasıdır 11.
B- Konkordatoya Başvurulabilen Haller
Konkordato mali durumu bozulan borçluları haciz ve iflâs yoluyla takiplerden korumakta
ve borçluların mali durumlarını iyileştirerek ekonomik varlıklarını devam ettirmelerine imkân
sağlamaktadır. 7101 sayılı Kanunun getirdiği hüküm hem borca batıklık hem de aciz haliyle
kapsar niteliktedir. Gerçekten, İİK m.285/1 hükmündeki “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde
ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu”
ifadesi borçlunun aciz haline işaret etmektedir. O halde, muaccel borçlarını ödeme
araçlarındaki geçici olmayan yoksunluktan dolayı ödeyemeyen (yani aciz halinde olan) 12 her
gerçek ve tüzel kişi borçlu konkordato başvurusunda bulunabilecektir. Ancak, kanunun
ifadesi sadece aciz halini değil, borçlunun ödemelerini tatil etmesi durumunu da kapsar (İİK
m.177/1, b.2). Çünkü İİK m.285 hükmünde borçlarını vadesi geldiği halde ödeyememe
tehlikesi altında bulunan borçlu konkordato talep edebildiğine göre, borca batık haldeki
borçluların evleviyetle konkordatoya başvurabilmeleri gerekir. Borçlunun konkordato
başvurusunda bulunurken aciz halinde veya borca batık olduğunu yaklaşık olarak ispat
etmesi ise yeterli kabul edilmelidir.
Bunun yanında, 7101 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 377.
maddesi de değiştirilmiştir. Anılan değişiklik sonucunda, TTK m.377/1 hükmü “Yönetim
kurulu veya herhangi bir alacaklı, 376 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapacağı iflâs
talebiyle birlikte veya bu kapsamda yapılan iflâs yargılaması sırasında 2004 sayılı Kanunun
285inci ve devamı maddeleri uyarınca konkordato da talep edebilir” halini almıştır. TTK
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m.376 “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu” başlığını taşımaktadır. Böylece, TTK
m.376 ve 377 hükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden borca batık haldeki sermaye
şirketlerinin de konkordato talep edebilecekleri açıkça ifade edilmiştir. Bir diğer ifadeyle,
sermaye şirketleri hem aciz halinde (İİK m.285) hem de borca batık halde iken konkordato
başvurusunda bulunabileceklerdir.
C- Konkordato Başvurusunda Görevli ve Yetkili Mahkeme
Konkordato başvurularında görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olarak kabul
edilmiştir (İİK m.285/3). Bu açıdan, 7101 sayılı Kanunun görevli mahkemeyle ilgili önemli bir
değişiklik getirdiği söylenebilir. Çünkü, bugüne kadar konkordato prosedüründe gerek icra
mahkemesi gerekse asliye ticaret mahkemesi görev alırken; kanun değişikliğiyle İsviçre
hukukuna koşut şekilde, başvurunun yapıldığı tarihten konkordatonun tasdikine kadar olan
süreçte asliye ticaret mahkemesi görevli kılınmıştır. Bu yerinde bir değişiklik olarak
değerlendirilebilir. Çünkü, konkordato süreci boyunca aynı mahkemenin görevli olması ve
süreçle ilgili bütün itiraz ve şikayetleri değerlendirmesi, daha isabetli ve hızlı kararlar
verilmesini sağlayabilecektir.
Konkordato talebini incelemeye yetkili mahkeme konusunda ise borçlunun iflâsa tabi
olup olmamasına göre ikili bir ayırım yapılmıştır. İflâsa tabi borçlular bakımından İİK m.154/1
ve 2 hükümleri gereğince borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahkeme yetkili kabul
edilmiştir (İİK m.285/3). Asliye ticaret mahkemesinin konkordato başvurularındaki yetkisi
kamu düzenindendir13. Hâkim başvurunun borçlunun muamele merkezinde yapılıp
yapılmadığını resen araştırmalıdır. İflâsa tabi olmayan borçluların konkordato başvuruları
bakımından ise yerleşim yeri mahkemesi yetkili kılınmıştır (İİK m.285/3).
D- Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Tevdi Edilmesi Gereken
Belgeler
Borçlunun konkordato talebinde bulunabilmesi, bazı belge ve mali tabloları görevli
mahkemeye tevdi etmesine bağlanmış ve bu belgelerin varlığı geçici mühlet kararı
verilebilmesi için yeterli görülmüştür (İİK m.286). Şüphesiz borçlunun Kanunda sayılan
belgelerden hangisini (veya hangilerini) vereceği, tacir olup olmamasına ve tacir ise gerçek
kişi veya tüzel kişi tacir olmasına göre değişiklik gösterecektir. Alacaklılar bakımından ise
sözü geçen belgeler, borçlunun başvurusunun kanuna uygun olup olmadığının denetlenmesi
ve bilhassa geçici mühlet kararının ilanıyla tanınan itiraz hakkının kullanılması bakımından
önem arz etmektedir. O yüzden, ana hatlarıyla borçlunun konkordato talebine hangi belge ve
tabloları eklemesi gerektiğine kısaca değinmekte fayda vardır.
1- Konkordato Ön Projesi
Borçlunun konkordatoya başvuru dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunması gereken ilk
belge konkordato ön projesidir. Ön proje kavramı 7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle
getirilmiştir. Ön proje adından da anlaşılacağı üzere, borçlunun konkordato sürecinin başında
verdiği geçici bir projedir. Borçlu konkordato prosedürü devam ederken resen veya
alacaklıların talebi üzerine ön proje üzerinde değişiklik yapabilir 14. Ön projenin en önemli
işlevi borçlunun geçici mühlet kararı alabilmesine imkân sağlamasıdır.
Borçlu ön projesinde bir taraftan iyileştirme planını diğer taraftan da ödeme planını
mahkemeye sunacaktır. Bir diğer deyimle, borçlu öncelikle muaccel borçlarını alacaklılara
hangi plan veya şartlar dahilinde ödemeyi vaat ettiğini bildirecektir. Borçlu ön projede mali
kaynakları konusunda da bilgi verecek olup, bu konuda iflâsın ertelenmesi başvurularındaki
tecrübelerden, niteliğine aykırı düşmediği müddetçe, yararlanmak mümkün olabilir.
Borçlunun ön projede mali durumunu hangi tedbirleri almak suretiyle iyileştireceğini de izah
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etmesi gerekecektir. İsviçre hukukunda da, borçlunun geçici iyileştirme planında (ön projede)
hangi önlemleri almak suretiyle işletmesini yeniden sağlığına kavuşturacağını ve teklif ettiği
oranda parayı alacaklılara nasıl ödeyeceğini izah etmesi icap etmektedir15. Özetle, ön
projenin iki boyutu olup, hem iyileştirme projesini hem de ödeme planını kapsaması gerekir.
Ön projeyle ilgili olarak vurgulanması gereken bir husus ise, bu projenin bizatihi borçlu
tarafından hazırlanması ve herhangi bir dış denetime tabi olmamasıdır. Borçlu ön projeyi
kendisi hazırlayacak veya bir uzmana hazırlatacak; ardından da mahkemenin onayına
sunacaktır. Ön projenin hazırlanması sırasında herhangi bir dış denetimin olmaması;
özellikle bağımsız denetim kuruluşlarından mali analiz raporu alması gerekmeyen borçlular
bakımından bir risk unsuru doğurabilecektir (İİK m.286/1, e). Zira, konkordatoya
başvurabilecek borçluların fiilen önemli bir bölümünün mali analiz raporu getirmekten muaf
olması, ön projenin herhangi bir dış denetime (mesela bilançonun incelenmesine) tabi
olmaksızın mahkemeye sunulmasının yolunu açabilecektir.
2- Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit
Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar
7101 sayılı Kanunda konkordato talebiyle birlikte verilmesi gereken başka belgelere de
değinilmiştir. İİK m.286/1, b hükmü gereğince borçlu malvarlığını gösteren belgeleri, gelir
tablosunu, nakit akım tablosunu, nihai bilançosunu, ara bilançolarını ve mali durumunu
açıklayan diğer belgeleri mahkemeye ibraz etmek mecburiyetindedir. Bu belgeler ancak
ilgilisi olan borçludan talep edilebilir. Mesela tacir olmayan ve defter tutmakla yükümlü
bulunmayan bir borçludan ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerini sunmasının
istenemeyeceği ortadadır. Borçlunun mahkemeye vereceği ara bilançoların iki ayrı esas
üzerinden düzenlenmesi öngörülmüştür. Buna göre, ara bilançolar hem işletmenin
devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanarak
sunulacaktır. İİK m.286/1, b hükmünde sözü edilen ara bilançolar, anonim şirketin borca
batıklık şüphesini uyandıran sebepler varsa yönetim kurulu tarafından hazırlanması gereken
ara bilançolarla aynıdır (TTK m.376/3). İsviçre hukukunda defter tutma yükümlülüğü
bulunmayan gerçek kişilerin ise, amaca uygun aydınlatıcı belgeleri sunmalarının yeterli
olacağı belirtilmektedir16.
3- Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir
Tablo
Borçlunun konkordato talebine eklemesi gereken bir diğer belge ise, alacaklıların kimler
olduğunu; alacaklıların toplam alacak miktarını ve imtiyaz durumunu gösteren tablodur.
Borçlu, bu tabloda bir taraftan alacaklıları liste halinde gösterirken diğer taraftan
alacaklılardan hangilerinin İcra ve İflâs Kanununa göre imtiyazlı olduğunu bildirecektir (İİK
m.206). Borçlunun mahkemeye sunacağı bu tablo iflâs tasfiyesi sonunda hazırlanan pay
cetveline benzetilebilir (İİK m.247). Gerçekten, borçlu asliye ticaret mahkemesine vereceği
tabloda, konkordato projesine göre kime, ne kadar ve hangi sırada ödeme yapılacağını
gösterecektir. Ancak, konkordato prosedürü sırasında yeni alacak bildirimleri yapılabileceği
ve bu alacak bildirimlerini kabul edebileceğinden, borçlunun mahkemeye başvuru sırasında
verdiği bu tablonun içeriği süreç içinde değişikliğe uğrayabilir.
4- Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflâsı Halinde Geçecek Miktarı
Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo
İİK m.286/1, d bendinde ilave bir tabloya daha yer verilmiştir. Bu tabloda, borçlunun
konkordato ön projesindeki teklifi kabul edildiğinde alacaklılara düşecek pay ile borçlunun
konkordato talebi kabul edilmeyip iflâsına karar verilmesi halinde düşecek payın
karşılaştırmalı olarak gösterilmesi beklenmektedir. Bu tablonun istenmesindeki temel
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sebebin, alacaklılara konkordato projesinin tasdiki halinde ödenecek paranın, borçlunun
iflâsına karar verilmesi halinde dağıtılacak paydan fazla olacağının, bir diğer deyimle,
alacaklıların konkordatonun tasdikinden zarar görmeyeceklerinin ortaya konulması olduğu
anlaşılmaktadır. Mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanununun adi konkordatoya ilişkin hükümleri
arasında bulunmayan bu tablonun hazırlanması ve tabloda yapılacak ileriye dönük
projeksiyonun güvenilirliği tatbikatta sorun doğurabilecektir. Çünkü, iflâs masasına giren
aktiflerin muhammen bedelin ortalama yüzde kaçına paraya çevrildiğine dair düzenli ve
geçmişe dönük bir istatistiki veri bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, iflâs tasfiyesinde asgari
paraya çevirme oranları cüz’i icrayla aynı olup, masaya giren taşınır veya taşınmaz malların
gerek ilk gerekse ikinci artırmada satılabilmesi için “artırma bedelinin malın tahmin edilen
bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o
malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması” gerekir (İİK
m.244, 115/1, 129/1). Bu hükümlerden hareketle, borçlunun hazırlayacağı karşılaştırmalı
tabloda asgari artırma bedelinin dikkate alınabileceği; borçlunun teklifinin asgari artırma
bedelinin üzerinde olması halinde, alacaklılara iflâs tasfiyesine nazaran daha fazla para
ödeneceği ileri sürülebilir. Ancak, bu varsayım afaki olup, genel geçer bir doğruluğa sahip
değildir. Çünkü, gerek hacizde gerekse iflâstan bir malın hangi bedele satılacağına dair kesin
bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Tatbikatta borçlunun bazı malları için muhammen
bedelin yarısına dahi alıcı çıkmazken, bazı mallar muhammen bedelin üzerindeki bir tutara
satılabilmektedir. Öte yandan, iflâsta alacaklılara düşecek pay hesaplanırken yapılacak
tasfiye masrafları (iflâs idaresi memurlarının ücretleri, ilan ve tebligat masrafları vs.) elde
edilecek satış gelirinden düşülecektir. Muhtemel bir iflâs tasfiyesinde hangi tutarda masraf
yapılacağını da önceden kestirmek mümkün değildir. Bu sebeplerle, ne borçlunun ne de
onun yerine bir uzmanın Kanunda aranan tabloyu kesin verilere dayalı olarak ve tereddüt
yaşanmayacak şekilde hazırlamasının güç olduğu düşünülmektedir. Bu durumun doğal bir
sonucu olarak ise, konkordato projesinin tasdiki halinde alacaklılara iflâs tasfiyesine göre
daha fazla para dağıtılıp dağıtılamayacağı tartışma konusu olacağı gibi, bu konuda objektif
verilere dayalı ve bütün tarafları tatmin edecek bir çözüm bulmak da güç gözükmektedir.
5- Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları
Borçlunun konkordato talebiyle birlikte mahkemeye vereceği belgeler arasında
bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan ve ön projede yapılan teklifin
gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile bu
raporların dayanağını oluşturan belgeler de vardır (İİK m.286/1, e). Anılan hüküm borçlunun
konkordato talebine ciddiyet kazandırılması ve alacaklılara sunulan ön projenin objektif bir
denetime tabi kılınmasına yöneliktir. Sözü geçen düzenlemeyle borçlunun afaki ve sübjektif
değerlemelere dayalı konkordato talebinde bulunmasının önlenmek istendiği anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, sözü edilen bentte aranan finansal analiz raporlarının temininde bazı
sorunlar veya gecikmeler yaşanabilir. Zira, Kanunda geçen projedeki teklifin başarıya
ulaşacağının kuvvetle muhtemel olması yaklaşık ispata işaret etmekte olup, bağımsız
denetim kuruluşlarının borçlunun teklif ettiği projenin uygulanabilir olduğunun ne zaman
yaklaşık olarak ispatlanmış sayılacağı konusunda tereddüt yaşamaları ve finansal analiz
raporu hazırlamakta çekingen davranmaları olasıdır. Öte yandan, bağımsız denetim
kuruluşlarının kendilerine verilen bilgi ve belgeleri dikkate alarak ön projeye onay verecekleri
göz önüne alındığında, bazı bağımsız denetim kuruluşlarının borçlunun malvarlığıyla ilgili
yaptığı değerlemelerle yetinmeyerek, SPK lisanslı değerleme şirketlerince borçlunun
varlıklarının yeniden değerlemesinin yapılmasını istemeleri olasıdır.
Ancak, tatbikatta asıl sorun doğurabilecek husus aynı bendin son cümlesinde getirilen
istisnayla ilgilidir (İİK m.286/1, e, c.2). Söz konusu hükümde, “635 sayılı KHK’nın 28 inci
maddesi kapsamındaki küçük işletmeler için e bendindeki şart aranmaz” denilmek suretiyle,
konkordato talebinde bulunabilmek için bağımsız denetim kuruluşlarından mali analiz raporu
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getirme koşulunun uygulama alanı kısıtlanmıştır. 635 sayılı KHK’nin küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler başlıklı 28. maddesi şu şekildedir :
“Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır. KOBİ'lerin
tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış
hasılatları, malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Kurum ve kuruluşların
KOBİ'lere ilişkin uygulamalarında bu yönetmelik hükümleri esas alınır”.
Görüldüğü gibi, İİK m.286/1, e bendinden atıf yapılan hüküm KOBİ’leri düzenlemekte
olup, buna göre KOBİ’lerden “küçük işletme” niteliğinde olanlar konkordato başvurusunda
bulunurken bağımsız denetim kuruluşlarından finansal analiz raporu almak zorunda
değildirler.
Bu bağlamda, küçük işletme olduğu için mali analiz raporu getirmek zorunda olmayan
işletme sayısının ortaya konulmasında fayda vardır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin, Küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin sınıflandırılması başlıklı 5. maddesi şöyledir :
(Değişik:10/9/2012-2012/3834 K.) “KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. a)
Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. b) Küçük işletme:
Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. c) Orta büyüklükteki işletme:
İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler”.
İİK m.286/1, e bendi gereğince “küçük işletmeler” bağımsız denetim kuruluşlarından
mali analiz raporu getirmekle yükümlü olmadıklarına göre, onlardan da küçük olan ve
yukarıda “mikro işletmeler” olan tanımlanan işletmeler evleviyetle bu raporu getirmekten
muaf olacaklardır. Yukarıdaki tespit karşısında, mikro ve küçük işletmelerin toplam işletme
sayısı içindeki oranının tespit edilmesinde fayda vardır. Bilindiği gibi, Türkiye’deki ticari
işletmelerin önemli bir bölümünü KOBİ’ler oluşturmaktadır. TUİK’in 2016 yılında yayınladığı
verilerine göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılında toplam girişim
sayısının yüzde 99,8’ini oluşturmuştur17. Bu işletmelerin içinde “mikro” ve “küçük” işletmelerin
oranına bakıldığında ise, BDDK’nın verilerinden yararlanmak mümkündür. Aşağıda bir tablo
halinde verilen BDDK’nın verilerine göre, mikro ve küçük işletmeler bankacılık sistemine kote
olan KOBİ niteliğindeki işletmelerin yaklaşık yüzde 95’ni oluşturmaktadır18.
Toplam KOBİ Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet)

3.237.482,00

Mikro İşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet)

2.528.248,00

Küçük İşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet)

539.460,00

Orta Büyüklükteki İşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet)

169.774,00

Yukarıdaki veriler ışığında, Türkiye’deki işletmelerin önemli bir bölümü İcra ve İflâs
Kanununun 286. maddesindeki istisnadan yararlanma hakkına sahiptir ve bağımsız denetim
kuruluşlarından
mali
analiz
raporu
getirmeksizin
konkordato
başvurusunda
bulunabileceklerdir. Bu sonuç, Türkiye’deki ticari işletmelerin önemli bir bölümünün sadece
kendi hazırladıkları ön proje, tuttukları ticari defter ve tablolarla hiçbir dış denetime tabi
olmaksızın konkordato başvurusu yapabileceklerine işaret etmektedir. İİK m.286 hükmünün
alacaklılar açısından en önemli güvencesi olan bağımsız denetim kuruluşlarından mali analiz
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raporu getirme yükümlülüğünden ticari işletmelerin büyük bir kısmının muaf olması ve ayrıca,
görevli asliye ticaret mahkemesinin kendisine sunulan belgeler bakımından içerik değil,
sadece şekli denetimle yetineceği (İİK m. 287/1) göz önüne alındığında, ortaya çıkan durum
alacaklılar bakımından bir risk faktörü olarak değerlendirilebilecektir.
III- Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Geçici Mühlet Kararı
Verilmesi
A- Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi
Konkordato talebi yukarıda zikredilen belgelerle birlikte yapılınca, asliye ticaret
mahkemesi geçici mühlet kararı verip vermeyeceğini değerlendirecektir19. Kanunun lafzı esas
alındığında ilk bakışta, mahkemenin yapacağı incelemenin Kanunda sayılan belgelerin
sunulup sunulmadığını incelemekle sınırlı olduğu; mahkemenin geçici mühlet kararı
vermeden önce konkordatonun başarıya ulaşma (tasdik edilme) veya borçlunun mali
durumunu iyileştirme ihtimalini incelemeyeceği sonucuna varılabilir. Çünkü, İİK m.287/1
hükmünde Kanunda sayılan belgelerin eksiksiz şekilde sunulması halinde mahkemenin
geçici mühlet kararı vereceği belirtilmektedir. Bu noktada bir denetim mekanizması olarak
bağımsız denetim kuruluşlarından mali analiz raporu alınacağı akla gelebilirse de, yukarıda
izah edildiği üzere, ticari işletmelerin büyük bölümü bu denetimden muaftır. Tacir olmayan
borçlular bakımından ise zaten finansal analiz raporu getirme mükellefiyeti söz konusu
değildir. Dolayısıyla, mahkeme konkordato başvurusunu alınca sadece Kanunda sayılan
belgelerin sunulup sunulmadığını denetleyip, belgelerin eksik olmadığını tespit eder ve üç ay
süreyle geçici mühlet kararı verirse, aslında iyileşme ihtimali olmayan veya teklifi hiçbir
şekilde tasdik edilemeyecek borçlular da Kanundaki bu imkândan yararlanmış olacaklardır.
Bu sonucun ise, geçici mühlet kurumunun sevk ediliş amacıyla bağdaşmadığı kanaatindeyiz.
Geçici mühlet kararı, iflâsın ertelenmesi kurumunun yürürlükte olduğu dönemde, erteleme
başvurusuyla birlikte verilen ihtiyati tedbir kararlarına benzetilebilir20. Ancak, hemen belirtmek
gerekir ki iflâsın ertelenmesi başvurularını alan mahkemeler tedbir kararı vermeden önce
sathi de olsa bir bilirkişi incelemesi yaptırmakta idi. Kanaatimizce, İİK m.287 hükmünün
gerekçesi de dikkate alındığında, mahkemenin geçici mühlet kararı vermeden önce sadece
şekli bir denetimle yetinmemesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Gerçekten, İİK m.287
hükmünün gerekçesinde “konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığı”
ifadesinin iki ihtimale işaret ettiği; bunlardan ilkinin “konkordato talebinde bulunan borçlunun
mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı” iken, diğerinin “konkordato teklifinin
tasdiki şartlarının yerine gelip gelmeyeceği” olduğu belirtilmektedir. İİK m.287/3 hükmünde
ise, “konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi
amacıyla bir geçici komiser görevlendirileceği” belirtilmektedir. Geçici komiser her ne kadar
hazırlayacağı raporu kesin mühlet kararı verilmeden önce mahkemeye sunmak zorunda ise
de (İİK m.289/1), komiser anılan raporu vermek için geçici mühlet süresinin bitmesini
beklememelidir. Komiser kendisine tevdi edilen ön projeyi incelediğinde konkordato teklifinin
hiçbir şekilde tasdik edilmeyeceğini öngörüyor ve iyileştirme projesinin de tamamen afaki
olduğunu tespit ediyorsa, derhal mahkemeye bir ara rapor sunarak geçici mühletin
kaldırılmasını istemelidir. Tatbikatta bir tereddüt yaşanmaması için, mahkemenin geçici
komiser atama kararında bu hususu açıkça belirtmesinde fayda vardır. Aksi takdirde, finansal
analiz raporu getirmesi gerekmeyen borçluların, Kanundaki belgeleri topladıktan sonra hiçbir
temeli ve inandırıcılığı bulunmayan bir başvuruyla beş ay boyunca geçici mühletin
sonuçlarından yararlanmalarının önü açılmış olur.
Borçluların konkordato başvurularıyla ilgili bir diğer önemli nokta ise, başvurunun reddi
halinde verilecek kararla ilgilidir. Geçici mühlet koşullarının bulunmadığını tespit eden
mahkeme borçlunun konkordato başvurusunun reddine karar vermekle yetinecektir.
Başvurunun reddi dışında ilave bir yaptırım Kanunda öngörülmemektedir. Bir diğer ifadeyle,
mahkeme borçlunun ön projesini incelediğinde ticari işletmenin iyileşme ümidinin
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bulunmadığını görse bile, iflâs kararı veremeyecektir. Türk hukukunun bu düzenlemesi
mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanunundan ayrılmaktadır. Kaynak İsviçre İcra ve İflâs
Kanununda, borçlunun mali durumunun iyileşmesi ihtimali yoksa veya konkordatonun
başarıya ulaşamayacağı açıkça anlaşılıyorsa21, mahkemenin resen borçlunun iflâsına karar
vereceği düzenlenmiştir (İsv. İİK m.293a/3). Dolayısıyla, borçlunun Kanunda sayılan belgeleri
(İsv. İİK m.293) tamamlaması mutlaka geçici mühlet alacağı anlamına gelmemekte;
borçlunun mali durumunun iyileşme ihtimali yoksa veya konkordatonun başarıya
ulaşamayacağı açıkça anlaşılıyorsa, mahkeme borçlunun talebini reddetmekle kalmayıp
iflâsına da karar vermektedir. Anılan yaptırım karşısında, İsviçre hukuku uygulamasında
konkordato talebinde bulunan her borçlu başvurusunun dayanaksız olduğu anlaşıldığı
takdirde iflâs edeceğini bilerek ve bu riski göze alarak mahkemeye müracaat edecektir. Bu
açıdan, Türk hukukundaki düzenlemenin borçluların daha lehine olduğu söylenebilir.
Mahkemenin geçici mühlet talebini reddederken iflâs kararı verememesi, konkordato talep
eden borçlunun bir süre daha piyasada rol almasına ve mali durumu daha da bozulduğu
takdirde ise ileride alacaklıların alacaklarını daha az tahsil etmemelerine neden olabilecektir.
Bu sebeple, İsviçre doktrininde borçlunun mali durumunun iyileşme ihtimali yoksa veya
borçlu mali durumunun iyileştirilmesini gerektiren bir ihtiyaç olmadığı halde (henüz zamanı
gelmeden) konkordato hükümlerinden yararlanmak için başvurmuşsa ya da konkordatonun
tasdik edilme ihtimali bulunmuyorsa, geçici mühlet kararı verilmesinin bir manasının olmadığı
belirtilmektedir22. Gerçekten, konkordato başvurusu ciddi veya inandırıcı olmayan borçluların
geçici mühlet taleplerinin reddedilerek iflâslarına karar verilebilecek olması, konkordato
başvurularına ciddiyet kazandırabileceği gibi, mali durumunu düzeltmesi mümkün olmayan
işletmelerin ayıklanması bakımından da doğal bir süzgeç işlevini görecektir.
B- Geçici Mühlet Kararının İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi
Görevli ve yetkili asliye ticaret mahkemesinin verdiği geçici mühlet kararı ticaret sicili
gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmektedir (İİK m.288/2).
Ayrıca, geçici mühlet kararı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Geçici mühlet kararının
ilan edilmesi alacaklıların konkordato başvurusundan haberdar olmalarını sağlayacaktır.
Anılan ilan ve bildirimler alacaklıların bilahare asliye ticaret mahkemesine itirazlarını
bildirebilmeleri bakımından da faydalıdır (İİK m.288/2, c. 2). İcra ve İflâs Kanununda ulusal
gazete yerine, ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan
yapılacağının benimsenmesi ise konkordato sürecinin masraflarını azaltacaktır.
Bununla birlikte, İsviçre hukukunda konkordato prosedürünün baştan sekteye
uğramasını önlemek için, geçici mühlet kararının bazı hallerde ilan edilmeyebileceği kabul
edilmiştir (İsv. İİK m.293c/2). Gerçekten konkordato mühleti alan borçluyla iş yapan
alacaklıların bir kısmı peşin parayla alışverişe geçerken, kalanı borçluyla olan ticari ilişkisini
tamamen kesebilir23. O nedenle, Türk hukukunda da konkordato mühletini hak eden
borçluların iyileşme sürecini etkinleştirmek için böyle bir istisnaya yer verilebilirdi.
IV- Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar
A- Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması
İİK m.288/1 hükmü gereğince geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.
Mahkemenin geçici mühlet kararı verirken esasa ilişkin hiçbir değerlendirme yapmaması,
borçlunun daha kısa bir süre (toplam beş ay) için bile olsa, kesin mühletin sonuçlarından
daha kolay yararlanmasına imkân tanıyacaktır. Bu meyanda zikredilebilecek önemli
sonuçlardan birisi, alacaklıların borçluya karşı daha önce başlattıkları takiplerin durması ve
yeni takip başlatamamalarıdır (İİK m.288/1; 294/1). Rehinli alacaklılar rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip başlatabilir veya önceden başlattıkları takiplere devam edebilirler (İİK
m.295). Ancak bu takip nedeniyle rehinli mal muhafaza altına alınamayacak ve
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satılamayacaktır. Bu açıdan, iflâsın ertelenmesine göre rehinli alacaklıların durumunun
kötüleştiği söylenebilir. Çünkü, iflâsın ertelenmesi kararı verildiğinde, borçlunun rehinli malın
satışını önleyebilmesi için faizleri karşılayacak kadar teminat göstermesi gerekmekte idi 24.
Konkordatoda ise borçlunun geçici mühlet ve ardından kesin mühlet kararı alması rehinli
malın satışını durdurması için yeterli olacaktır.
Bazı takiplerin akıbetinin ne olacağı ise uygulamada tartışma konusu olabilecektir.
Bilhassa borçlu lehine üçüncü kişinin malvarlığı üzerinde rehin kurulan hallerde, alacaklıların
üçüncü kişi aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıp başlatamayacakları ve
önceden başlatılan takiplerin akıbeti sorun teşkil edebilecektir. Bu sorun iflâsın ertelenmesi
kurumu yürürlükte iken de tartışma konusu olmuş ve doktrindeki aksi yöndeki görüşlere
rağmen, Yargıtay anılan sorun hakkında olumsuz tavır almıştır25. Yukarıda belirtildiği gibi,
konkordato borçlunun mali durumunun veya işletmesinin iyileştirilmesi amacına da hizmet
eden bir hukuki enstrümandır. İİK m.294/1 hükmü sadece geçici (veya kesin) mühlet verilen
borçluya karşı takip yapılmasını ve alacak davalarında alınan ilamların icra edilmesini önler.
Buna karşılık, borçlu lehine malvarlığı üzerinde rehin veya ipotek tesis eden üçüncü kişiye
karşı takip yasağının uygulanması mümkün değildir. Çünkü konkordato mühleti sadece
borçlunun malvarlığını koruma altına alma amacını güder; yoksa, üçüncü kişilerin muaccel
borçlarını ödemekten imtina etmeleri için yasal bir dayanak teşkil etmez.
Öte yandan, Kanunda işçi ve nafaka alacakları için takip yasağı öngörülmemiştir (İİK
m.294/2, 206/1). Sözü geçen alacaklılar konkordato mühleti verildikten sonra da yeni icra
takibi başlatabilecek ve önceden başlattıkları takipleri devam ettirebileceklerdir. Kanunda
anılan alacaklılara sadece takip yasağı konusunda serbesti tanınmakla yetinilmemiş; buna
ilaveten, konkordatonun tasdik edilebilmesi için sözü geçen alacaklıların alacaklarını
karşılayacak kadar teminat gösterme zorunluluğu da getirilmiştir (İİK m.305/1, d). Bu açıdan,
İİK m.206/1 hükmünde sayılan alacaklıların menfaatlerinin diğerlerine nazaran daha fazla
korunduğu söylenebilir. Benzer şekilde mühlet içinde komiserin izniyle akdedilen borçlar
konkordato hükümlerine tabi olmadığından (İİK m.308/c, 4), anılan hukuki ilişkilerden dolayı
alacaklı olanlar da takip yasağına tabi olmayacaktır.
B- Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri
Konkordato talebini alan mahkeme geçici mühlet kararı verirken aynı anda geçici
komiser (veya komiserler) de atayacaktır26. Mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanununda hâkimin
istisnai hallerde komiser atamaktan kaçınabileceği kabul edilirken (İsv. İİK m.293b/2)27, Türk
hukukunda geçici komiser atanması zorunlu kabul edilmiştir (İİK m.287/3). Asliye ticaret
mahkemesinin üç komiser ataması ise konkordato sürecindeki masrafları artırabilecek ve bu
açıdan alacaklılara düşecek payı azaltabilecektir.
Geçici komiserin temel görevi konkordatonun başarı şansını ve ön projenin makul ve
hayata geçilebilir olup olmadığını belirlemektir. Komiser borçlunun malvarlığı durumunu ve
geçici mühlet içinde malvarlığında meydana gelebilecek olası gelişmeleri tespit edecektir28.
Komiser geçici mühlet içinde borçlunun faaliyetlerini denetlemekle de yükümlüdür. Yeni bir
görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı müddetçe, geçici komiser görevine
kesin mühlet içinde de devam edeceğinden (İİK m.289/3), geçici komiser olarak kimlerin
atanabileceği hem borçlu hem de alacaklılar bakımından önemlidir. Kanunda konkordato
komiserinin niteliklerinin yönetmelikle belirleneceği ifade edilmişse de (İİK m.290/6),
halihazırda söz konusu yönetmelik yayınlanmış değildir29 ve fakat, tatbikatta mahkemeler
kendilerine gelen konkordato başvurularıyla birlikte geçici komiser atamaya başlamışlardır.
Bu fiili durum kimlerin komiser atanabileceği konusunda tatbikatta ihtilaf doğmasına neden
olabilecektir. Asliye ticaret mahkemesinin geçici komiser görevlendirilmesine ilişkin kararına
karşı kanun yoluna başvurulamaması ise bu sorunu pekiştirecektir (İİK m.287/son).
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Komiserin konkordato prosedüründeki rolü ve önemi dikkate alındığında, çıkarılacak
yönetmelikte getirilecek kriterler hem borçlunun hem de alacaklıların menfaatlerini doğrudan
ilgilendirmektedir. Her şeyden önce komiserin gerek geçici gerekse kesin mühlet içinde
borçlunun işlemlerine nezaret etmesi alacaklılar bakımından bir güvencedir. Komiserin
borçlunun faaliyet gösterdiği sektöre yabancı olmaması ise, borçlunun mühlet içinde yaptığı
veya yapacağı işlemlerin isabetli olmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, konkordato komiseri
mühlet içinde bazı hukuki işlemlere onay verdiğinde, o alacaklı tasdik edilen konkordato
projesiyle bağlı olmaksızın alacağının tamamını tahsil edebilmektedir (İİK m.308/c, 3). Anılan
alacaklılar adeta iflâs tasfiyesindeki masa alacaklısı gibi imtiyazlı bir alacak hakkı elde
ettiklerine göre, komiserin mühlet içinde hangi işlemlere onay vereceği hem o alacaklının
hem de konkordatoya tabi diğer alacaklıların menfaatini yakından ilgilendirmektedir. Zira,
komiserin mühlet içinde onay verdiği hukuki işlemlerden doğan borç ne kadar yüksek olursa,
borçlunun aktifi o oranda mezkûr akitlerden doğan borçların ödenmesine ayrılacak; neticede
ise, teminatsız alacaklıların konkordato sonunda alacaklarını tahsil imkânı azalacaktır.
Özetle, kimlerin komiser olabileceği sadece borçlu açısından değil, alacaklılar yönünden de
son derece büyük önem arz etmektedir.
C- Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların Yönelttikleri İtirazın
Sonuçları
Geçici mühlet kararının ilanıyla birlikte, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içerisinde
konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığına dair itirazlarını bildirme
imkânı tanınmıştır (İİK m.288/1). Alacaklılar Kanundaki süre içinde, konkordato mühletinin
borçlunun mali durumunun iyileşmesine katkı sağlamayacağını; konkordatonun başarıya
ulaşma şansının bulunmadığını; Kanunda sayılan belgelerin tamamının verilmediğini veya
verilen belgelerin gerçeğe aykırı bilgiler içerdiğini ileri sürebileceklerdir. Kanunda alacaklıların
itirazlarının geçici mühlet içinde karara bağlanacağı açıkça belirtilmemekte; buna karşılık, İİK
m.289/2 hükmünde alacaklıların itirazlarının kesin mühlet kararı verilmeden önce dikkate
alınacağı ifade edilmektedir. Bu hükümlerin bir arada değerlendirilmesinden, alacaklıların
geçici mühlet içinde ileri sürdükleri itirazların sadece kesin mühlet kararı verilmeden önce
dikkate alınacağı gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Borçlunun sadece Kanunda sayılan
belgeleri mahkemeye sunarak geçici mühlet alamayacağı göz önüne alındığında30,
borçlunun gerek tasdik için aranan şartları sağlamasının hiçbir şekilde mümkün olmadığına
gerekse mali durumunu iyileştirme ihtimalinin bulunmadığına yönelik itirazlar, geçici mühlet
içinde incelenmeli ve karara bağlanmalıdır. Bir diğer deyimle, borçlunun teklifinin alacaklıları
zarara uğratacağı şimdiden belliyse, ilerde başarı şansı bulunmayan konkordato
başvurularını reddetmek için beş aylık geçici mühletin bitimi beklenmemelidir.
V- Kesin Mühlet Verilmesi, Kesin Mühletin Uzatılması ve Kaldırılması
A- Kesin Mühlet Verilmesinin Şartları
Türk hukukunda kesin mühlet verilebilmesi için konkordatonun başarıya ulaşmasının
mümkün olup olmadığına bakılmaktadır (İİK m.289/3). Bu bağlamda İcra ve İflâs Kanununda
geçen “konkordatonun başarıya ulaşması” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği sorulabilir.
İcra ve İflâs Kanununun geçici mühleti düzenleyen 287. maddesinin gerekçesinde şu ifadeye
yer verilmektedir: “Konkordatonun başarıya ulaşması ile kastedilen husus, konkordato
talebinde bulunanın mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı veya konkordato
teklifinin tasdiki şartlarının yerine gelip gelemeyeceğidir”31. Konkordatonun başarıya
ulaşmasından ne anlaşılması gerektiğini açıklayan bu ifade, kesin mühleti düzenleyen İİK
m.289’un ne madde metninde ne de gerekçesinde bulunmaktadır. Halbuki, borçluya kesin
mühlet verilmesinin münferit koşullarından birisi de borçlunun mali durumunu iyileştirme
ihtimalinin varlığıdır. O sebeple, mehaz Kanunda “konkordatonun başarıya ulaşmasının”
veya “borçlunun mali durumunu iyileştirmesinin” kesin mühlet verilmesi için yeterli olduğu
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açıkça ifade edilmiştir. İflâsın ertelenmesi kurumunun İcra ve İflâs Kanunundan çıkarıldığı da
göz önüne alındığında, borçlunun mali durumunu iyileştirme ihtimalinin adi konkordatoda
kesin mühlet verilmesi için tek başına yeterli olduğunun Kanunda açıkça vurgulanması
isabetli olurdu. Mevcut hükümler çerçevesinde ise, geçici mühlete ilişkin İİK m.287
hükmünün gerekçesindeki ifade dikkate alınmalı ve borçlu mali durumunu iyileştirebileceğini
yaklaşık olarak ispatladığı takdirde, konkordatonun başarıya ulaşma (tasdik) ihtimali mümkün
gözükmese bile, kesin mühlet vermelidir. Özetle, borçlu kesin mühlet kararı alabilmek için
mali durumunu iyileştirebileceğini; bu mümkün olmadığı takdirde ise, teklif ettiği
konkordatonun tasdik edileceğini inandırıcı şekilde ispat etmekle yükümlüdür.
Türk hukukunun kesin mühlete ilişkin hükümlerini isabetli şekilde yorumlayabilmek için
mehaz Kanunun hükümlerinin de dikkate alınmasında fayda vardır. İsviçre hukukunda kesin
mühlet verilip verilmeyeceği değerlendirilirken iki ayrı kriter dikkate alınmaktadır. Borçluya
kesin mühlet verilebilmesi için borçlunun mali durumunun iyileşmesi32 veya konkordatonun
başarıya ulaşması ihtimallerinden birinin varlığı yeterlidir (İsv. İİK m.293a/3; 293b/1).
Böylece, mehaz Kanunda konkordato kurumu sadece borcun tasfiyesi değil, aynı zamanda
bir iyileştirme (yeniden yapılandırma) aracı olarak da sevk edilmiştir 33. Hatta İsviçre
doktrininde borçlunun mali durumunun iyileşmesi ihtimalinin varlığı halinde kesin süre
verilecek olmasının, 2013 yılında yapılan kanun değişikliğinin nirengi noktasını teşkil ettiği
belirtilmektedir. Anılan değişiklikle konkordatonun bir iyileşme aracı olduğu vurgulanmış ve
borçlunun mali durumunun iyileşmesi, konkordato teklifinin başarılı olma ihtimaline (ilerde
tasdik edileceğine) nazaran ön planda tutulmuştur34. O yüzden, İsviçre hukukunda
konkordato başvurusu yapan borçlunun, borçlarını tasfiyeye yönelik projesinin tasdik
edilmeyeceği öngörülürse ve borçlunun mali durumunu iyileştirme ihtimali de yoksa,
hakkında iflâs takibi olmasa bile iflâsına karar verilmektedir35. Ancak, alacaklılar konkordato
teklifiyle birlikte sunulan borç ödeme planına uygun şekilde borçların tasfiyesine
yanaşmasalar bile, mali durumunu iyileştirme ihtimali olan borçlular ticari faaliyetlerini
mahkemece verilen kesin mühlet içinde devam ettirme olanağına kavuşabileceklerdir.
Öte yandan, İcra ve İflâs Kanununda konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün
olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verileceği öngörülmüştür (İİK
m.289/3). Kanunun lafzı borçluya doğrudan bir yıl kesin mühlet verileceği şeklinde
anlaşılmaya müsaittir. Kanaatimizce, anılan ifade, mahkemenin her konkordato
başvurusunda doğrudan bir yıl kesin mühlet vereceği şeklinde anlaşılmamalı; kanundaki
sürenin üst sınırı gösterdiği kabul edilmelidir. Gerçekten, borca batık durumdaki veya aciz
halindeki borçluya doğrudan bir yıl kesin mühlet vermek yerine, başlangıçta üç ay süre verip
ardından komiserin üçer aylık dönemlerde verdiği ara raporu dikkate alarak, kesin mühleti
peyder pey bir yıla kadar uzatmak hem kurumun niteliğine uygun olur hem de borçlunun
borçlarının ödenmesi için ayrılan aktifin korunmasına yarar.
B- Kesin Mühletin İlanı ve Alacakların Kaydedilmesi
Konkordato komiseri kesin mühleti İİK m.288’de belirtilen usulle ilan eder (İİK m.299).
İlan, alacaklıların ve borçluyla bundan sonra iş yapacak üçüncü kişilerin, borçluya kesin
mühlet verildiğinden haberdar olmalarını sağlar. Kesin mühletin doğurduğu bir diğer sonuç
ise, alacaklılara alacaklarını kaydettirmeleri için ilandan itibaren onbeş gün süre verilmesidir.
Kanunda öngörülen sürede alacaklarını bildirmeyen alacaklılar konkordato projesinin
müzakerelerine katılamayacaklardır. Bilançoda kayıtlı alacaklılar ise bu yaptırımdan muaf
tutulmuştur (İİK m.299, c.3). Böylece, 4949 sayılı Kanunla alacaklılara alacaklarını
bildirmeleri için tanınan yirmi günlük süre, 7101 sayılı Kanunla onbeş güne indirilmiştir.
Alacaklarını
bildirmeyen
alacaklıların
konkordato
projesinin
müzakerelerine
katılamayacaklarının ne anlama geldiği tartışmalı olmakla birlikte, alacaklıların alacak
haklarını kaybetmeyeceklerini vurgulamakta fayda vardır. Benzer şekilde, rehinli alacaklıların
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Kanunda öngörülen onbeş gün içinde alacaklarını kaydettirmemeleri rehin haklarını
kaybetmeleri sonucunu doğurmaz36.
Komiser kendisine bildirilen alacakları kaydetmekle yükümlüdür. Komisere kendisine
bildirilen alacakların gerçek olup olmadığını inceleyip, geçerli bir dayanağı olmadığı
sonucuna vardığı talepleri reddetme yetkisi verilmemiştir. Komiser süresi içinde bildirilen
bütün alacakları kaydedecek; bu meyanda borçluya bildirilen alacaklar hakkındaki görüşünü
de soracaktır (İİK m.300). Konkordato mühletinin ilanı üzerine bildirilen alacakları çekişmeli
hale getirme yetkisi iflâs tasfiyesinden farklı olarak, borçluya aittir. Komiser bilahare
alacaklılar toplantısına vereceği raporda kaydedilen alacakların muvazaalı olup olmadığı
konusunda kendi görüşünü bildirebilecektir (İİK m.300, c.2). Çekişmeli ve geciktirici şarta
bağlı veya belirli olmayan vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmayacağına ve ne
oranda katılacağına ise asliye ticaret mahkemesi karar verecektir (İİK m.302/6).
C- Kesin Mühlet Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvuru İmkânı
Asliye ticaret mahkemesinin borçluya kesin mühlet vermesiyle birlikte, geçici mühlet
kararıyla başlayan takip yasağı bir yıl daha uzamaktadır. Borçlu bu süre içinde alacaklılarla
anlaşma zemini arayacaktır. Buna karşılık, kesin mühlet alacaklıların alacaklarına
kavuşmalarını bir yıl daha geciktirecektir. O nedenle, hem borçlu ve hem de alacaklıların
konkordato süreciyle ilgili itirazlarının dikkate alınması, aradaki menfaat dengesinin
korunması bakımından önemlidir. Halbuki, 7101 sayılı Kanunda asliye ticaret mahkemesinin
kesin mühletle ilgili kararlarına karşı, alacaklıların kanun yoluna (istinafa) başvuru haklarının
sınırlandığı görülmektedir. İİK m.293/1 hükmü gereğince, kesin mühlet talebinin kabulü ile
kesin mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yolu kapalıdır.
Yukarıda belirtildiği gibi, asliye ticaret mahkemesinin geçici mühlet kararı ve bu sürenin
uzatılmasına ilişkin kararına karşı da kanun yolu kapalıdır (İİK m.287/son). Bu durumda, ilk
derece mahkemesinin borçlu lehine verdiği konkordato mühletiyle ilgili kararlara karşı toplam
on yedi ay boyunca istinaf yoluna gidilemeyecektir. Ortaya çıkan bu durum alacaklıların ilk
derece mahkemesinin somut olayla bağdaşmayan kararlarını bir üst mahkemede tartışma
imkanlarını bertaraf edecektir. Konkordato alacaklıdan ziyade borçlunun menfaatlerini ön
planda tutan bir kurum olmakla birlikte, özellikle kesin mühlete karşı istinaf yolunun
kapatılmasının alacaklılar ve borçlu arasındaki menfaat dengesini borçlu lehine bozduğu
söylenebilir. Çünkü, Kanunda her ne kadar alacaklılara konkordato talebine karşı itirazlarını
bildirme imkânı verilmişse de (İİK m.288/2), anılan itirazlar kabul edilmeyerek kesin mühlet
verildiğinde ve kesin mühletin kaldırılmasına yönelik talep reddedildiğinde kanun yolu
kapalıdır. Halbuki borçlu aciz halinde veya borca batık durumda iken konkordato teklif
ettiğine göre, kesin mühlet kararının hatalı olduğu veya kesin mühletin kaldırılması talebinin
somut olayın özelliklerine aykırı biçimde reddedildiği hallerde, kanun yolunun açık olması
isabetli olurdu. Böylece, bir taraftan konkordato mühleti verilerek borçlunun malvarlığı
korunurken, diğer taraftan da borçluya mühlet verilmesini gerektiren şartların bulunup
bulunmadığı bir üst mahkemede (istinaf mahkemesinde) denetlenerek, temellerini İİK m.85
hükmünde bulan alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunmuş olurdu. Nitekim,
mehaz İsviçre hukukundaki durum böyle olup, kesin mühlet kararına ve bu kararın
uzatılmasına karşı kanun yoluna (istinafa) başvurulabilmektedir (İsv. İİK m. 295c/1)37.
D- Kesin Mühletin Uzatılması
Mahkemece verilen azami bir yıllık kesin süre bitmeden önce, konkordato komiseri
veya borçlunun talebiyle, borçluya altı aya kadar ilave mühlet verilebilir. Borçlunun kesin
mühletin uzatılmasını istediği hallerde komiserin görüşü alınır. Mahkeme kesin mühletin
uzatılmasına karar vermeden önce (varsa) alacaklılar kurulunun görüşünü de alacaktır (İİK
m.289/4). Kanunda açık bir düzenleme olmamakla birlikte, alacaklılar kesin mühletin
uzatılması talebine itiraz edebilmelidirler. Bu açıdan alacaklılar kurulunun varlığı alacaklıların
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konkordato sürecindeki haklarını koruyabilmeleri için önemlidir. Çünkü, asliye ticaret
mahkemesi kesin sürenin uzatılmasına karar vermeden önce alacaklılar kurulunun görüşünü
almakla yükümlüdür (İİK m.289/son).
Öte yandan, İcra ve İflâs Kanununda kesin mühletin uzatılması kararına karşı kanun
yoluna başvurulup başvurulamayacağı konusunda açık bir hüküm yok iken, mehaz İsviçre
İcra ve İflâs Kanununda mahkemenin kesin mühlet kararına karşı kanun yolu (istinaf) açık
tutulmuş olup (İsv. İİK m.295c), doktrindeki yazarlar anılan kanun hükmüne dayanarak kesin
mühletle ilgili bütün kararlara karşı kanun yolunun açık olduğunu ve o yüzden, kesin mühletin
uzatılması kararına karşı da kanun yoluna (istinafa) müracaat edilebileceğini
belirtmektedirler38. Yukarıda izah edildiği gibi, Türk hukukunda kesin mühletin uzatılması
kararına karşı kanun yoluna müracaat edilip edilemeyeceği konusunda açık bir düzenleme
bulunmamaktadır. Kanaatimizce, Kanunda bu konuda açık bir yasaklama olmadığına göre,
asliye ticaret mahkemesinin kesin mühletin uzatılmasına dair kararına karşı istinaf yoluna
başvurulabilmelidir. Aksi takdirde, asliye ticaret mahkemesinin konkordato mühletine ilişkin
bir kararına karşı daha kanun yolu kapatılmış olacak ve toplamda, geçici mühletin verildiği
tarihten itibaren yirmi üç ay boyunca alacaklıların asliye ticaret mahkemesinin verdiği
kararları istinaf mahkemesi nezdinde tartışma olanağı kalmayacaktır. Bilahare asliye ticaret
mahkemesi konkordatoyu tasdik etmediği veya borçlunun iflâsına karar verdiği takdirde ise,
bu zaman zarfında yapılan hatalı işlemler alacaklılara düşecek payın azalmasına sebebiyet
verebilecektir.
E- Kesin Mühletin Kaldırılması
İcra ve İflâs Kanununda asliye ticaret mahkemesinin iki halde kesin mühletin
kaldırılmasına karar vereceği benimsenmiştir. Bunlar; konkordato süreci içinde borçlunun
mali durumunun düzelmesi (İİK m.291/1) ve İİK m.292 hükmünde belirtilen hallerden birinin
varlığıdır. Anılan düzenlemeler kaleme alınırken, kaynak İsviçre İcra ve İflâs Kanununun
296a ve 296b hükümlerinden yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak İİK
m.291 hükmüne değinilebilir. Anılan düzenlemede, borçlunun mali durumunun iyileşmesi
halinde mühletin kaldırılacağı düzenlenmiştir. Bu hükümle mali durumu iyileşen borçlunun
ilave süre talep etmesi ve kesin mühletin sağladığı korumadan alacaklılar zararına
yararlanmaya devam etmesi önlenmek istenmiştir. Bu sebebe dayanarak kesin mühletin
kaldırılması için, borçlu borca batık iken konkordato talep etmişse borca batıklıktan çıkmış
olması; buna karşılık, aciz halinde iken konkordato talep etmişse aciz halinden kurtulmuş
olması gerekir39. Mühlet kaldırılınca, kesin mühletin alacaklılar hakkındaki sonuçları (İİK
m.294) ve borçlunun tasarruf yetkisine ilişkin kısıtlamaları (İİK m.297) ortadan kalkacaktır 40.
İİK m.292 hükmünde ise, kesin mühlet kaldırılarak borçlunun iflâsına karar verilebilecek
haller düzenlenmiştir. Bunlardan İİK m.292/1, a hükmünde borçlunun malvarlığının
korunması için iflâsın açılmasının gerekli olması durumu düzenlenmiştir. Böylece, kesin
mühletin verildiği tarihte alacaklıların alacaklarının ödenmesine ayrılmış olan aktifin daha
fazla erimesine göz yumulmamış olacaktır. Mühlet içinde alacaklıların zararı giderek
artıyorsa, borçlunun mali durumunun iyileşme ihtimali olsa bile sürenin sonuna kadar
beklenmesi gerekmez. Borçluya tanınan konkordato mühleti borçların ödenmesine tahsis
edilen aktifi azaltmamalı; mümkünse mühlet içinde elde edilebilecek uygun paraya çevirme
fırsatları sayesinde mevcut aktif artırılmalı veya en azından aynı kalmalıdır. Özetle alacaklılar
konkordato mühleti sonunda iflâs tasfiyesine nazaran daha fazla alacak elde edebilecek
durumda olmalıdırlar41.
İİK m.292/1, b bendinde ise, konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa
mühletin kaldırılacağı kabul edilmiştir42. Borçluya mühlet verilmesinin temelde iki amacı
vardır: Borçlunun mali durumunun iyileştirilmesi ve konkordatonun başarıya ulaşması
(tasdiki) için gerekli koşulların sağlanması. İsviçre hukukunda anılan ihtimallerden her ikisinin
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de gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşıldığı takdirde, mühletin bitmesi beklenmeden borçlunun
iflâsına karar verileceği kabul edilmektedir (İsv. İİK m.296b/1, b)43. Türk hukukunda her ne
kadar “konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşıldığı” takdirde deyimi kullanılmışsa da,
bu ifade İcra ve İflâs Kanununun 287. maddesinin gerekçesinde belirtildiği gibi “Konkordato
talebinde bulunanın mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı veya konkordato
teklifinin tasdiki şartlarının yerine gelip gelemeyeceği” şeklinde anlaşılmalıdır (İİK m.292/1,
b). Buna göre, konkordato mühleti devam ederken borçlunun mali durumunun
düzelmeyeceği açıkça ortaya çıksa bile, borçlunun iflâsına karar verilemeyecek ve tasdik
ihtimali varsa konkordato prosedürü devam edecektir. Bir diğer deyimle, konkordato bir borç
tasfiye prosedürü işlevini görecektir. Buna karşılık, her iki ihtimal de söz konusu değilse,
kesin mühlet kaldırılarak borçlunun iflâsına karar verilecektir (İİK m.292/1, b).
Son olarak İİK m.292/1, c bendinde, borçlu İİK m.297 hükmünde sayılan yasak
tasarruflardan birisini mahkemenin iznini almadan yaparsa veya komiserin talimatlarına
uymazsa, kesin mühletin kaldırılarak borçlunun iflâsına karar verileceği belirtilmiştir. İsviçre
doktrininde Kanunda sayılan yasak işlemlere uyulmadığı gerekçesiyle borçlunun iflâsına
karar verilebilmesi için, yasaklanan tasarrufun önemli bir etki doğurması ve borçlunun
kanuna aykırı davranışının konkordato mühleti sırasında kurallara uymak istememesine
dayanması gerektiği belirtilmektedir. Aksi takdirde, icra hukukundaki ölçülülük ilkesi
gereğince borçlunun iflâsına karar vermek yerine başka tedbirler alınması gündeme gelebilir.
Bu konuda komiserin yetkisinin genişletilmesi veya borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması
örnek gösterilebilir44.
VI- Borçluya Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları
A- Konkordato Komiseri Atanması
Konkordato talebini inceleyen asliye ticaret mahkemesi kesin mühlet kararıyla birlikte
komiser atanmasına da karar verecektir. Komiser konkordato prosedürü içinde ve kanunda
öngörülen usul çerçevesinde kamu görevi yapan bir kamu görevlisidir45. Komiser konkordato
prosedürü boyunca belki de en etkili organdır. Komiser geçici mühlet kararı verilmesiyle
birlikte atanmakta ve projenin tasdik için asliye ticaret mahkemesine sunulmasına kadarki
bütün süreçte etkin şekilde görev almaktadır. Borçlu her ne kadar konkordato mühleti içinde
tasarruf yetkisini kaybetmiyorsa da, faaliyetini komiserin nezareti altında sürdürmektedir.
Ayrıca, komiser geçici mühlet kararının verilmesinden konkordatonun tasdikine kadar asliye
ticaret mahkemesiyle yakın ilişki içindedir. Konkordato mühleti boyunca hem o güne kadarki
süreç hem de borçlunun mali gidişatı hakkında mahkemeyi bilgilendirmekte (İİK m.290/1, d);
mühletin uzatılması (İİK m.289/4) veya kaldırılmasında (İİK m.291, 292) etkin rol
oynamaktadır. Komiserin konkordatoya ilişkin işlemlerine karşı ise asliye ticaret mahkemesi
nezdinde şikâyet yoluna gidilmektedir (İİK m.290/4). Öte yandan, komiser faaliyetlerini
alacaklıların temsilcilerinden oluşan alacaklılar kurulunun denetimi altında sürdürmektedir.
Görüldüğü gibi, konkordato komiserinin konkordato süreci boyunca bütün ilgili kişi ve
kurumlarla (borçlu, alacaklılar, asliye ticaret mahkemesi, alacaklılar kurulu) irtibatı vardır.
Kanunda komisere çok sayıda önemli görev verilmiştir. Bu çerçevede, borçlunun
malvarlığının defterini tutmak ve değerlemesini yapmak (İİK m.298/1); borçlunun faaliyetine
nezaret etmek (İİK m.290/2, b); ilan yaparak alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet etmek
(İİK m.299); bildirilen alacakları inceleyerek bu konuda rapor hazırlamak (İİK m.300, c.2);
projenin tamamlanmasına katkıda bulunmak (İİK m.290/2,a); mahkemeye ara raporlar
sunmak (m.290/2, d); projeyi müzakere etmek için alacaklıları toplantıya çağırmak (İİK
m.301); alacaklılar toplantısına başkanlık yapmak ve rapor sunmak (İİK m.302/1) komiserin
görevleri arasındadır46.
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Komiserin bütün bu işlemleri yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması; borçlu
tacirse, borçlunun faaliyet gösterdiği sektörü tanıması zorunludur. Bu sebeple, kimlerin
konkordato komiseri olarak atanabileceği ve komiserin hangi nitelikleri haiz olması gerektiği
kritik derecede önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi, kimlerin komiser olarak atanabileceğini ve
komiserin hangi nitelikleri haiz olması gerektiğini düzenleyen yönetmelik henüz
yayınlanmamıştır47. Bu konudaki eksiklik başlangıçta tatbikatta sorun doğurabilecektir48.
Kimlerin komiser olabileceği konusunda yaşanabilecek tartışmalar ve bu konuda ileri
sürülecek itirazlar asliye ticaret mahkemesi tarafından incelenerek karara bağlanacak
olmakla birlikte, atanan komiserin görevden alınmasını gerektiren bir iddia ileri sürüldüğü ve
mahkeme bu talebi reddettiği takdirde, mezkûr karara karşı da kanun yoluna (istinafa)
başvurulamayacaktır (İİK m.290/son, c. 3). Halbuki, konkordato prosedürünün başından
sonuna kadar görev alan; süreçteki bütün alakadarlarla teması olan ve önemli görevler
üstlenen bir organın görevden alınmasını gerektiren haklı bir sebebin bulunup bulunmadığına
ilk derece mahkemesinin kesin olarak karar vermesi, ileride telafisi güç hak ve menfaat
kayıplarına neden olabilecektir.
B- Alacaklılar Kurulunun Teşekkül Ettirilmesi
Konkordato talebini inceleyen asliye ticaret mahkemesi kesin mühlet kararıyla birlikte
alacaklılar kurulu oluşturabilir (İİK m.289/3). Alacaklılar kurulu esasen Türk hukuku için yeni
bir kurum olmayıp, 4949 sayılı Kanunun malvarlığının terki suretiyle konkordatoyu sevk
etmesiyle birlikte Türk hukukuna dahil olmuştur (İİK m.309/a)49. Ancak, 4949 sayılı Kanunun
kabulünü takiben, borçlular konkordato yerine sadece iflâsın ertelenmesi yoluna
başvurdukları için bugüne kadar bu kurul hiç hayata geçememiştir.
Adi konkordatoda alacaklılar kurulunun teşekkül edip etmeyeceği hâkimin takdirine
bırakılmıştır (İİK m.289/3, c.1). Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ise
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konacak yönetmelikte gösterilecektir (İİK m.289/3, son
cümle)50. Mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanununda da alacaklılar kurulunun teşekkül ettirilip
ettirilmeyeceği hâkimin takdirine bırakılmıştır (İsv. İİK m.295a/1). İsviçre doktrininde
alacaklılar kurulunun kesin süre verilirken oluşturulabileceği gibi, süreç içinde koşullar
değiştiği takdirde sonradan da teşekkül ettirilebileceği kabul edilmektedir51.
Kurul, azami yedi alacaklıdan oluşur ve tek sayıda olmak kaydıyla oluşturulur. Kanunda
rehinli alacaklıların kurulda yer alacağı açıkça belirtilmiştir. Kurulda farklı alacaklı sınıfından
alacaklılar yer alacaktır (İİK m.289/3). İsviçre İcra ve İflâs Kanununun gerekçesinde kurulda
kimlerin yer alabileceği konusunda örnekler verilmiş; bu bağlamda, işçiler, sosyal sigorta
kurumları, emekli sandıkları, bankalar, tedarikçiler ve ödünç veren alacaklılar sayılmıştır 52.
İsviçre doktrininde ise, kanunda birbirinden farklı alacaklı sınıfları denilmekle birlikte,
alacaklılar kurulunda bütün alacaklı sınıflarının temsil edilme zorunluluğunun bulunmadığı
belirtilmektedir53.
Konkordato prosedüründe alacaklılar kuruluna yer verilmesinin temelinde alacaklıların
süreç içindeki konumunu güçlendirmek vardır. Nitekim, konkordato kurumunun borçlunun
mali durumunu iyileştirmek için bir enstrüman olarak kullanılmaya başlanması ve kesin
mühletin uzatılmasına imkân tanınması alacaklıların haklarını uzun süre elde edememelerine
ve bazı hak kayıpları yaşamalarına yol açacağından, kesin mühlet boyunca alacaklıların
haklarının korunması için alacaklılar kurulu ihdas olunmuştur54. İsviçre hukukunda özellikle
kapsamlı ve kompleks konkordato başvurularında alacaklılar kurulunun denetim yetkisini
kullanmasının basit konkordato süreçlerine göre daha fazla önem arz ettiği belirtilmektedir55.
Türk hukukunda da, kesin mühletin alacaklıların alacaklarına kavuşmaları bakımından
doğuracağı risk ve gecikme bu kurulun ihdas edilmesini gerekli kılan unsurlardır. Kesin
mühlet kararına ve kesin mühletin kaldırılması talebinin reddi kararına karşı istinaf yolunun
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kapalı olması da, konkordato sürecinde alacaklıların haklarını koruyabilmeleri için alacaklılar
kurulunun oluşturulması ihtiyacını doğurmaktadır.
Bunun yanında alacaklılar kurulunun kesin mühlet içinde komiserin faaliyetlerine
nezaret etme ve komisere tavsiyelerde bulunma yetkisinin bulunması (İİK m.290/7), kurulun
teşekkülünü alacaklılar bakımından önemli kılmaktadır. Kurula tanınan denetim yetkisi,
komiserin faaliyeti üzerinde asliye ticaret mahkemesi yanında alacaklılara da kontrol imkânı
sağladığı için önemlidir. Kurulun mevcudiyetini alacaklılar bakımından önemli kılan bir başka
husus ise, mahkemenin bazı konularda alacaklılar kurulunun görüşünü alacak olmasıdır.
Alacaklılar kurulu İcra ve İflâs Kanununda belirtilen hallerde mahkemeye görüş bildirecektir.
Mesela asliye ticaret mahkemesi kesin mühletin kaldırılmasına karar vermeden önce
alacaklılar kurulunu davet etmek zorundadır (İİK m.290/7 atfıyla, 291/2). Bunun yanında,
mahkeme kesin mühleti kaldırarak borçlunun iflâsına karar vermeden önce de alacaklılar
kurulunu davet ederek dinlemek mecburiyetindedir (İİK m.292/3). Kurulun borçlunun iflâsına
karar verilmesinin gerekip gerekmediği konusunda görüş ve taleplerini ileri sürebilecek
olması önemlidir. Çünkü, borçlunun mali durumunun iyileşme ihtimali kalmadığı veya
konkordatonun başarıya ulaşması mümkün olmadığı halde, takip yasaklarının devam etmesi
alacaklıların alacaklarını geç almalarına yol açabilecektir. Ayrıca, borçlunun iflâsına geç karar
verilmesi, borçlunun aktifinin mühlet içinde giderek azalmasına ve netice olarak da, borçlu
ileride iflâs ettiğinde alacaklıların masadan alacaklarını daha az tahsil etmelerine yol
açacaktır. Alacaklıların bütün bu sakıncaları bertaraf edebilmeleri ise alacaklılar kurulunun
ihdas edilmesi halinde mümkün olabilecektir. Çünkü, asliye ticaret mahkemesi sadece
alacaklılar kurulunu davet ederek dinlemekle yükümlü kılınmış olup, mahkemeye diğer
alacaklıları dinleyip dinlememek konusunda ise takdir hakkı tanınmıştır (İİK m.292/3).
Bunun yanında, alacaklılar kuruluna tanınan bazı yetkiler de alacaklıların konkordato
sürecinde haklarını korumalarına katkıda bulunabilecektir. Bu bağlamda, alacaklılar kuruluna
tanınan yetkiler arasında mahkemece atanan komiserin değiştirilmesini talep hakkı
zikredilebilir (İİK m.290/son). Komiserin sahip olduğu yetkiler ve konkordato sürecindeki rolü
göz önüne alındığında, alacaklılar kuruluna böyle bir yetki tanınmasının önemi izahtan
varestedir. Bununla birlikte, alacaklılar kurulunun bu hakkını pratikte ne kadar etkin
kullanabileceği belirsizdir. Çünkü, 7101 sayılı Kanunun kanun yolu yasaklarından birisi de,
alacaklılar kurulunun komiserin görevden alınmasına dair talebinin reddine ilişkindir (İİK
m.290/son, c.3). Alacaklılar (ve bu meyanda alacaklılar kurulu) atanması konusunda
herhangi bir etkileri olmadıkları komiserin görevini gereği gibi yerine getirmediği (veya
getiremediği) gerekçesiyle görevden alınmasını istedikleri hallerde, mahkeme bu konuda
kesin olarak karar vermektedir. Halbuki, görevden alınması istenen komiseri de aynı asliye
ticaret mahkemesinin atadığı göz önüne alındığında, alacaklıların itirazı üzerine o komiserin
görevi yerine getirmeye uygun olup olmadığının veya o güne kadar görevini layıkıyla yerine
getirip getirmediğinin bir üst mahkeme (istinaf mahkemesi) tarafından denetlenmesi daha
isabetli olurdu. Mevcut durumda, alacaklılar kurulu komiserin faaliyeti üzerinde nezaret
yetkisini haiz ise de, bu denetim sonucunda komiserin görevden alınması ve yerine yenisinin
atanmasını bir üst mahkemeden isteyememektedir.
C- Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları
Borçlu konkordato prosedürü boyunca faaliyetine devam ettiğinden tasarruf yetkisinin
tamamen kısıtlanması söz konusu olmaz56. Çünkü, borçlu konkordato mühleti sırasında
faaliyetine devam edebildiği takdirde mali durumunu iyileştirebilecek ve projede teklif ettiği
oran ve vadede ödeme yapabilecektir. Borçlu işlerini komiserin nezareti altında yürütür (İİK
m.290/2, b). Kanunda bu konuda ikili bir ayırım yapılmış; asliye ticaret mahkemesinin mühlet
kararı verirken veya mühlet içinde, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile
yapılmasına ya da borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar
verebileceği öngörülmüştür (İİK m.297/1). Benzer bir düzenlemeyi iflâsın ertelenmesi kurumu
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yürürlükte iken, İİK m.179/a, 1 hükmü de içeriyordu. Fakat, tatbikatta mahkemeler yönetim
değil, denetim kayyımı atamışlardır. Konkordatonun bir iyileştirme aracı olarak
kullanılabilmesi komiserin niteliklerine bağlı olduğuna göre, atanan komiserin o işletmeyi
profesyonel bir yönetici gibi idare edebileceği durumlar hariç olmak üzere57, Kanundaki ilk
yolun tercih edilmesi daha isabetli gözükmektedir.
Komiserin kesin mühlet devam ederken borçlunun bazı işlemlerine izin vermesi, o
işlemle ilgili olmayan alacaklıların menfaatlerini de etkileyecektir. Komiserin izniyle
akdedilmiş borçların konkordato şartlarına tabi olmaması (İİK m.308/c, 4), hangi işlemlerin
yapılmasına izin verileceğini önemli hale getirmektedir. Bu hükmün konuluş sebebi,
borçlunun mühlet içinde faaliyetine devam edebilmek için ihtiyaç duyduğu hukuki işlemleri
yapmasına olanak sağlamaktır. Kanunun gerekçesinde de, konkordato mühleti içinde üçüncü
şahısların borçluyla işlem yapmalarını teşvik etmek için bu hükmün sevk edildiği
belirtilmektedir58. Ancak, konkordato komiseri bu işlemlere izin vermeden önce dikkatli bir
inceleme yapmalı; işletmenin ihtiyaçlarına uygun ve makul şartlarda sözleşme yapılmasına
bilhassa dikkat etmelidir. Çünkü, komiserin izniyle yapılan hukuki işlemlerden doğan borçlar
ileride alacaklıların zararına sonuç doğurabilecektir. Mesela borçlunun taraf olduğu
sözleşmeye konu hammaddeye gerçekte ihtiyaç yoksa veya hammadde piyasa şartlarının
çok üzerinde bir fiyatla satın alınmışsa, anılan akitten doğan borçlar tasdik edilen
konkordatoya tabi olmayacak; bu işlemden doğan borç ne kadar yüksek olursa borçlunun
malvarlığı o oranda eksilecek; neticede alacaklılar ya konkordatoya onay vermeyecekler ya
da gerçekte hak ettiklerinden düşük rakamlara razı olmak zorunda kalacaklardır.
Borçlunun kesin mühlet içinde bazı işlemleri yapması ise mahkemenin iznine
bağlanmıştır (İİK m.297/2). Buna göre, borçlu, mahkemenin izni dışında rehin tesis edemez,
kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit
edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. 7101 sayılı Kanunda borçlunun mahkemenin
iznini alarak yapabileceği işlemlerin kapsamı değiştirilmemekle birlikte, mahkemenin anılan
tasarruflar hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü
alması zorunlu kılınmıştır (İİK m.297/2). Mahkeme komiserin ve alacaklılar kurulunun
kendisine bildirdiği görüşlerden yararlanacaksa da, nihai kararı kendisi verecektir59.
Borçlunun Kanunda sayılan işlemleri mahkemenin iznini almadan yapması halinde ise bu
işlemler hükümsüz olacaktır (İİK m.297/3).
D- Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları İİK m.294 ve 295 hükümlerinde
düzenlenmiştir. Bu sonuçlardan ilki takip yasağının başlamasıdır. 7101 sayılı Kanun bu
konuda 4949 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeden ayrılmamıştır. Buna göre, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak
üzere hiçbir takip yapılamayacak ve evvelce başlamış takipler duracaktır. Ancak, 7101 sayılı
Kanunla değişik İİK m.294/1 hükmünde ihtiyati haciz yanında, ihtiyati tedbir kararlarının da
uygulanmayacağı kabul edilmiştir60. Rehinli alacaklılar yönünden daha önce var olan yasak
devam ettirilmiş ve rehinli alacaklıların takip başlatabilecekleri ve önceki takiplere devam
edebilecekleri; ancak, anılan takipler nedeniyle muhafaza tedbiri alınamayacağı ve rehinli
malın satılamayacağı bu defa ayrı bir hükümde yeniden düzenlenmiştir (İİK m.295). Ayrıca,
4949 sayılı Kanun döneminde olduğu gibi konkordato talep eden borçlu ile alacaklıları
arasında yapılan takas işlemlerinin İİK m.200, 201 hükümlerine tabi olacağı benimsenmiştir
(İİK m.289/5). 4949 sayılı Kanunla getirilen bir diğer hüküm de korunarak, tasdik edilen
konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde rehinle temin edilmeyen alacaklar için
faiz işlemeyeceği benimsenmiştir (İİK m.294/3).

127

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez - Prof. Dr. Güray Erdönmez

Yukarıda zikredilen sonuçlar, ufak revizyonlar bir kenara bırakılırsa 4949 sayılı Kanunla
getirilmiş olup, 7101 sayılı Kanuna özgü değildir. 7101 sayılı Kanunla kabul edilen bazı
hükümler ise Türk hukuku bakımından yenidir ve alacaklılar bakımından önemli sonuçlar
doğurmaktadır. Bunlardan ilki İİK m.294/5 hükmü olup, anılan düzenleme gereğince hacizli
mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde 186’ncı madde hükmü uygulanacaktır.
Benzer bir hüküm mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanununda da yer almaktadır (İsv. İİK
m.297/2). İsviçre hukukunda bu hükmün iflâs hukukuna yaklaştığı belirtilmektedir. Buna göre,
borçlunun konkordato mühleti verilmeden önce haczedilmiş malları paraya çevrilmediği
müddetçe konkordato veya iflâs masasına dahil olacak61; konkordatonun tasdikiyle birlikte
borçluya bırakılacaktır. Borçlunun mali durumu iyileştiği için kesin mühletin kaldırıldığı
hallerde ise, alacaklılar önceden başladıkları takiplere kaldıkları yerden devam
edebileceklerdir62. Mahcuz malların konkordato prosedürüne dahil olmasının pratik faydası
bilhassa borçlunun bu malları kullanıp kullanamayacağı bakımından önem arz eder.
Kanaatimizce, bu konuda bir görüş bildirmeden önce, kesin mühletin mahcuz mallar
üzerindeki etkisini alacaklılar ve borçlu yönünden ayrı ayrı ele almakta fayda vardır. Yukarıda
belirtildiği gibi, kesin mühlet prensip olarak63 önceden başlatılan takiplere devam
edilememesi sonucunu doğurduğu için, alacaklılar mahcuz malların satışını
isteyemeyeceklerdir. Borçlu ise kesin mühlet verildiğinde prensip olarak tasarruf yetkisini
korumakla birlikte (İİK m.297/1), mahcuz mallar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına
katlanmak mecburiyetindedir (İİK m.86, 91). Yukarıda vurgulandığı gibi, konkordato sadece
bir borç tasfiye aracı olmayıp, aynı zamanda bir yeniden yapılandırma aracı olarak da
kullanılabilir. Bu meyanda, İİK m.294/5 hükmündeki “hacizli mallar hakkında niteliğine uygun
düştüğü ölçüde 186’ncı madde hükmü uygulanır” hükmünden hareketle, borçlunun
işletmenin faaliyetini devam ettirebilmek için mühlet sırasında mahcuz mallar üzerinde
tasarrufta bulunup bulunamayacağı sorulabilir. 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki
uygulamada bazı icra mahkemeleri borçlunun kendisine tanınan tasarruf yetkisini
kullanabilmesi amacıyla, mahcuz malın üzerindeki haciz devam etmek kaydıyla, muhafaza
tedbirlerini kaldırmıştır64. Anılan uygulama konkordatonun borçlunun mali durumunu
iyileştirilmesi amacına katkı sağlayacağı için yerinde görülebilir. Bilhassa kullanılmakla
tüketilmeyecek mahcuz malların (örneğin makinelerin) âtıl vaziyette muhafaza altında
kalmasındansa borçlunun kullanımına sunulmasının daha isabetli olduğu savunulabilir.
Konkordato tasdik edildiği takdirde de, bu uygulama alacaklı ve borçlular için faydalı sonuçlar
doğuracaktır. Ancak, konkordato mühletinin kaldırıldığı hallerde (İİK m.291, 292/2),
alacaklılar takiplere kaldığı yerden devam edecek; bu arada mahcuz mallar kullanılmış
olacağı için değer kaybedecek ve durum uygulamada sorun doğuracaktır. Mahcuz malın
kullanılmakla tükendiği hallerde ise (iplik, un vs.), mühlet kaldırıldığında alacaklının alacağını
tahsil etmesi tamamen mümkün olmaktan çıkacaktır. Bu konuda bir çözüm önerisi olarak,
borçlunun mahcuz malın değeri kadar teminat göstermesi düşünülebilirse de, borca batık
veya aciz halinde iken konkordato talebinde bulunan borçlunun bu teminatı nasıl bulacağı
ayrı bir soru işareti teşkil eder. Diğer yandan, borçluya mahcuz mallar üzerinde tasarruf
yetkisi verilmesinin doğuracağı bir diğer risk, bu malların kaçırılması, tahrip veya tağyir
edilmesidir. Bütün bu sakıncaları bertaraf etmek üzere konkordato komiseri görevlendirilip
sorumlu kılınabilir (İİK m.297/1, c.1). Borçlunun mahcuz mallar üzerindeki tasarruf yetkisiyle
alakalı ortaya çıkabilecek diğer tüm işlemlerde ise komiserin (veya komiserlerin) izni
aranabilir (İİK m.297/1, c.2).
7101 sayılı Kanunla getirilen bir diğer hüküm ise, konkordato mühleti verilmesinden
önce yapılan temliklerle ilgilidir. İİK m.294/6 hükmünde konkordato mühletinin verilmesinden
önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato
mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devrin hükümsüz olduğu belirtilmiştir65.
Mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanununda da aynı yönde bir hüküm vardır (İsv. İİK m.297/8).
Anılan hüküm uyarınca, kesin mühlet kararı verilmekle birlikte, mühletin verildiği tarihten
sonra doğan alacakları konu alan temlik sözleşmeleri hükümsüz hale gelmektedir66. Kanunun
bu hükmü iflâstaki hukuki duruma uygundur. Anılan durumda da, temlik edilen alacağın
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muaccel hale geldiği tarih değil, doğduğu tarih nirengi noktası olarak alınmaktadır 67. Buna
göre, konkordato talep eden borçlunun temlik ettiği alacak mühlet verildikten sonra doğarsa,
bu devir sözleşmesi geçersiz olacak; devir sözleşmesine konu alacak temellük eden
alacaklıya değil, borçluya ait olacak ve konkordatoya onay veren alacaklıların alacaklarının
ödenmesine tahsis edilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki, alacağın mühletten sonra
muaccel olması halinde temlik geçerliliğini koruyacaktır. Örneğin devir (temlik) sözleşmesine
konu alacak mühlet verilmeden önce doğmuş, ancak mühletten sonra muaccel hale
gelmişse, temlik sözleşmesi geçerliliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda ise, temlik
sözleşmesi geçerliliğini koruyacağından temellük edilen alacak konkordato kapsamına
girmez ve borçludan alacağı temellük eden alacaklı alacağını tasdik edilen konkordatoya tabi
olmaksızın tam olarak alır. Devir sözleşmesine konu alacağın ne zaman doğmuş kabul
edileceği ise Borçlar Kanunu hükümlerine göre belirleneceğinden, bu konuda bir
değerlendirme yapabilmek için devir (temlik) sözleşmesinin konusunu teşkil eden alacağa
dayanak teşkil eden hukuki ilişkinin incelenmesi gerekecektir.
7101 sayılı Kanunun konkordatoya ilişkin hükümlerle ilgili getirdiği bir diğer yenilik ise,
konusu para olmayan alacaklara ilişkindir. İİK m.294/son hükmü uyarınca konusu para
olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere
bildirilecektir. Kanuna göre paraya çevirme işlemini alacaklı yapacaktır. Böyle bir hükmün
sevk edilmesinin temelinde ise, Türk hukukunda mal vermek suretiyle konkordato yapmanın
zor olduğu düşüncesi vardır68. Benzer bir düzenlemeye mehaz Kanunda da rastlamak
mümkündür (İsv. İİK m.297/9). Ancak, Türk hukukundan farklı olarak, İsviçre İcra ve İflâs
Kanununda paraya çevirme yetkisi alacaklıya değil, kayyıma (komisere)69 verilmiştir. İsviçre
doktrininde, bu hükümle konkordato komiserine kârlı olmayan mal teslimi borçlarını ve hizmet
sözleşmelerinden doğan borçları paraya çevirme yetkisinin tanındığı belirtilmektedir. İsviçre
İcra ve İflâs Kanununun gerekçesinde de, anılan hüküm sayesinde konusu para olmayan
alacaklar para alacağına çevrilmek suretiyle, alacaklının konkordato süreci sonunda mutabık
kalınan anlaşma üzerinden alacağını almasının sağlandığı belirtilmektedir70. Buna göre,
İsviçre hukukunda komiser seçim hakkını kullanmakta; konusu para olmayan alacaklarının
aynen yerine getirilmesiyle, karşı tarafın alacağının konkordato teklifine göre ödenmesi
arasında borçlu lehine bir tercih yapabilmektedir. Türk hukukunda ise paraya çevirme işlemi
alacaklı tarafından yapılmakta, İİK m.198 hükmüne benzer şekilde borçlu komiserin onayıyla
sözleşmeden doğan borcunu aynen ifa edebilmektedir. Her iki ülkenin düzenlemesi de,
konusu para olmayan alacakların para alacağına dönüşeceğini öngörmekte ve para
alacağının da konkordato projesindeki şartlarla ödemesine imkân sağlamaktadır. Bir diğer
deyimle, borçlu konkordato vesilesiyle konusu para olmayan alacakları ödeme konusunda
daha avantajlı konuma sahip olmaktadır. Anılan düzenlemenin 7101 sayılı Kanunla getirilen
ve borçluya taraf olduğu sözleşmelerle ilgili önemli avantajlar sağlayan düşüncenin (İİK
m.296) bir diğer ürünü olduğu söylenebilir. Ancak, Türk ve İsviçre hukukunda paraya çevirme
işlemini yapacak kişinin farklı olmasının bazı pratik sonuçları olduğu düşünülmektedir.
Gerçekten, Türk hukukunda paraya çevirme işlemi alacaklı tarafından yapıldığından, alacaklı
paraya çevirme işlemini yüksek bir miktar üzerinden yaparsa, bu alacağı çekişmeli hale
getirecek olan kişi borçludur. Borçlunun çeviri işlemine itiraz etmemesi halinde ise, komiserin
alacağın olması gerekenden yüksek bir bedelle paraya çevrildiğini raporunda belirtmesi ve
diğer alacaklıların bu konudaki muhalefetini mahkemede tartışma konusu yapması
gerekecektir. Netice itibariyle, borçlunun alacaklılardan bazılarıyla anlaşarak ve konusu para
olmayan alacakların yüksek bedeller üzerinden paraya çevrilmesini sağlayarak özellikle
alacak çoğunluğunu sağlamaya yönelik girişimleriyle karşılaşılabilir. Bu açıdan, İsviçre İcra
ve İflâs Kanunundaki hükmün konkordatoya katılan alacaklıların daha yararına olduğu
düşünülmektedir. Çünkü, mehaz Kanunda paraya çevirme işlemini doğrudan komiser
yapacağı için, alacaklının paraya çevirme işlemi sırasında abartılı tutarlara ulaşması veya
borçluyla muvazaalı işlemler yapması söz konusu olmayacaktır. Komiserin yaptığı paraya
çevirme işlemine itiraz eden alacaklının ise bu durumu mahkeme nezdinde tartışma konusu
yaparak gerçek alacağını ispat etmesine bir engel yoktur.
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E- Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
7101 sayılı Kanunda borçlunun konkordato talebinde bulunmadan önce akdettiği
sözleşmelerle ilgili iki ayrı hüküm sevk edilmiştir. Bunlardan ilki, karşı akidin sözleşmeye
koyduğu ve borçlu konkordatoya müracaat ettiği takdirde sözleşmenin hükümsüz kalacağına
dair hükümlerin uygulanmayacağına ilişkindir (İİK m.296/1). Öncelikle belirtmek gerekir ki, İİK
m.296/1 hükmündeki “uygulanmaz” ifadesi Borçlar Kanunu anlamında geçersizlik olarak
anlaşılmalıdır. İİK m.296/1 hükmünün benzeri İsviçre İcra ve İflâs Kanununda yoktur.
Nitekim, 7101 sayılı Kanunun gerekçesinde anılan hükmün Sermaye Şirketleri ve
Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 309/r
maddesinden esinlenilerek konkordato kurumunun içine alındığı belirtilmektedir71. İİK
m.309/r, 3 hükmü “Projeden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu
sözleşmelerde projenin tadiline veya feshine yol açabilecek veyahut borçlunun yeniden
yapılandırma yoluna başvurmasının temerrüt hali oluşturacağına ya da akde aykırılık teşkil
edeceğine ilişkin hükümler bulunması hâlinde, bu hükümler borçlunun yeniden yapılandırma
yoluna başvurması durumunda uygulanmaz” şeklindedir. 7101 sayılı Kanunun gerekçesinde,
bu hükümle sözleşmenin karşı akidinin projeden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın
borçluya temel mal ve hizmet sağlayan sözleşmelerin devamını sağlama amacının
güdüldüğü belirtilmekte; ayrıca, borçlunun işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz
eden sözleşmelerin devam ettirilmesi imkanının düzenlendiği ifade edilmektedir72. Kanunun
gerekçesinde “konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmayacağı” ifade
edildiğine göre, borçluyla yapılan hizmet akitlerine de bu hüküm uygulanabilecek; işveren
konkordato talebinde bulunduğu takdirde, işçi sözleşmede açık hüküm olsa bile fesih
yetkisini kullanamayacaktır.
7101 sayılı Kanunun getirdiği bir diğer yeni hüküm ise, borçlunun taraf olduğu sürekli
borç ilişkilerinin feshine ilişkindir. İİK m.296/2 hükmünün gerekçesinde, anılan düzenlemenin
borçluyu külfetli hale gelen sürekli borç ilişkilerinden kurtarmak için sevk edildiği
belirtilmektedir73. Bu hükmün bir benzeri mehaz Kanunda da vardır (İsv. İİK m.297a). Anılan
hükümle borçluya mali durumunu iyileştirmesini olumsuz etkileyen sürekli borç
sözleşmelerini74 karşı tarafın zararını karşılayarak her zaman feshetme yetkisi verilmiştir.
Anılan düzenleme, İcra ve İflâs Kanunu’nun maddi hukuka müdahale etmesi sonucunu
doğuran istisnai hükümlerden birisi olarak nitelendirilmektedir. İsviçre doktrininde anılan
düzenlemenin borçluya olağanüstü fesih hakkı verdiği ifade edilmektedir. Mehaz Kanunda bu
düzenlemenin getirilmesine olağanüstü önem atfedilmiş olup, hatta İsviçre İcra ve İflâs
Kanunundaki değişikliklerin gerekçesinde, bu hükmün 2013 yılında yapılan kanun
değişikliğinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu vurgulanmıştır. Çünkü, anılan hükümle
borçlunun mali durumunu yeniden yapılandırmaya yönelik çabasının sekteye uğraması
önlenmek istenmiştir. Doktrinde, borçluyu sürekli borç ilişkileriyle bağlı kılmanın mali
durumun iyileştirilmesi amacıyla bağdaşmadığı; zira, borçlunun taraf olduğu sürekli borç
ilişkilerinin işletmenin yeni bir yöne çevrilmesini veya yapılandırılmasını engellediği; ayrıca,
yüksek miktarlarda likidite ihtiyacı doğurduğu belirtilmektedir. Borçlunun Kanundaki hükme
istinaden feshini isteyebileceği sözleşmelere ise, kira, finansal kiralama, lisans ve hizmet
sözleşmeleri örnek verilmektedir75.
Borçlunun kendisine tanınan bu yetkiyi kötüye kullanmasına izin verilmemelidir. Borçlu
ancak sürekli borç ilişkilerini sürdürmesi mali durumunu iyileştirmesini engellediği takdirde
fesih yetkisini kullanabilir. İsviçre doktrininde de, Kanundaki ifadenin kesin bir anlama sahip
olduğu; sürekli borç ilişkisinin iyileşmeyi engellemesi gerektiği, yoksa iyileşmeyi zorlaştırması
veya geciktirmesinin yeterli olmadığı belirtilmektedir. Borçlu fesih yetkisini, başarılı bir
yeniden yapılandırmanın olmazsa olmaz koşulu olduğu hallerde geçerli şekilde
kullanabilecektir. Kanunda borçlunun “herhangi bir zamanda” bu sözleşmeleri
feshedebileceği belirtilmekte ise de, fesih yetkisinin konkordato tasdik edilmeden önce
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kullanılması gerekir. Aksi takdirde, fesih yetkisinin kullanılmasından doğacak tazminatın ve
alacaklıya konkordato projesi uyarınca ödenecek payın belirlenmesi mümkün olmaz76.
Önemle belirtmek gerekir ki, borçlunun fesih yetkisini kullanabilmesi için komiserin
iznini alması zorunludur. İsviçre doktrininde, komiserin fesih yetkisi kullanılmadan önce izin
vermesi gerektiği; aksi takdirde feshin yok hükmünde olacağı belirtilmektedir77. Sözleşmenin
geçerli şekilde feshi halinde alacaklının sözleşmeden doğan hakkı tazminat alacağına
dönüşür. Tazminat alacağı konkordatoya tabi olur. Komiserin onay vermesi tazminat
alacağına masa alacağı niteliğini ise kazandırmaz78.
VII- Alacaklılar Toplantısının Yapılması ve Çoğunluğun Tespiti
Konkordato prosedüründe tasdik aşamasına geçilmeden önce alacaklıların borçlunun
projesini müzakere etmek üzere bir araya geldikleri bir toplantı yapılır. Konkordatodaki
alacaklılar toplanmasının oluşumu, işlevi ve sayısı iflâstaki alacaklılar toplanmasından
farklıdır79. Bir kere, konkordatodaki alacaklılar toplanmasında iflâsta olduğu gibi toplantı yeter
ve karar sayısı aranmaz. Toplantı gelen alacaklılarla gerçekleştirilir. İkinci olarak, iflâstaki
alacaklılar toplanması sayı itibariyle sınırlandırılmamıştır. Tasfiye sırasında gerek duyulduğu
takdirde birinci ve ikinci alacaklılar toplantısı dışında da toplantılar yapılabilir. Konkordatoda
ise, tek bir toplantı yapılır. Aradaki bir diğer önemli fark ise iflâs bürosu bakımındandır. İflâsta
birinci alacaklılar toplantısında iflâs bürosu oluşturulur. Bu büro toplantıya gelen
alacaklılardan hangilerinin oy kullanma hakkı olduğunu belirler. Konkordatodaki alacaklılar
toplantısında ise böyle bir büro oluşturmaya gerek yoktur. Çünkü, konkordatodaki alacaklılar
toplantısı bir karar organı olmayıp, bu toplantının yapılmasındaki amaç toplantıya gelen
alacaklıları borçlunun teklif ettiği proje hakkında bilgilendirmek; borçlunun malvarlığı
hakkında alacaklıları aydınlatmak ve mümkünse onların konkordatoya muvafakatini
sağlamaktır80. Komiser alacaklılar toplantısına borçlunun konkordato projesi hakkında bir
rapor sunar, alacaklıları aydınlatır ve ayrıca toplantıya başkanlık eder. Toplantı sonunda bir
tutanak tutulur ve konkordato projesine onay verenler bu tutanağı imzalar. Ancak, alacaklılar
toplantıyı takiben yedi gün içinde iltihak etmek suretiyle de projeye muvafakat ettiklerini
bildirebilirler (İİK m.302/son).
7101 sayılı Kanunun alacaklılar toplantısı bağlamında getirdiği en önemli değişiklik
projenin kabulü için aranan çoğunlukla ilgilidir. Bilindiği gibi, konkordatonun alacaklılar
tarafından kabul edilmesi için hem alacak hem de alacaklı çoğunluğunun mevcudiyeti
gerekmektedir. 7101 sayılı Kanun bu konuda bir değişiklik yapmıştır. İİK m.297 hükmünün
önceki düzenlemesi “Konkordato, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte
ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır” şeklinde iken, 7101
sayılı Kanunla değişik İİK m.302 hükmünde ise “alacaklıların ve alacakların yarısını aşan
çoğunluğun onayı” veya “alacaklıların 1/4‘nü ve alacakların 2/3’nü aşan çoğunluğun onayı”
yeterli kabul edilerek, iki ayrı seçenek sunulmuştur. İlk seçenek, konkordatonun kabulü için
aranan alacak oranını düşürdüğü için eskiye oranla konkordatonun kabulü daha kolay hale
gelmiştir. Konkordatoya onay veren alacaklılar, konkordatoya tabi alacaklıların sayı itibariyle
yarısını geçtiği ve alacakları konkordatoya tabi toplam alacağın yarısını aştığı takdirde
konkordato teklifi için aranan çoğunluk bulunmuş olacaktır. İkinci seçenek ise, bazı
alacaklıların konkordatonun kabulünü sekteye uğratmamaları için sevk edilmiş, bir tür önlem
niteliğindeki çoğunluk oranıdır. Gerçekten, konkordatoya muvafakat eden alacaklılar sayı
itibariyle toplam alacaklı sayısının yarısını aşamamakla birlikte, konkordatoya tabi alacakların
önemli bir bölümüne sahip olabilirler. İşte böyle bir ihtimalde özellikle sayıca çok olmakla
birlikte, alacak miktarı küçük alacaklıların Kanunda aranan çoğunluğa ulaşılmasını
engellemelerini önlemek için “alacaklıların 1/4‘nü ve alacakların 2/3’nü aşan çoğunluğun
onayı” yeterli görülmüştür. Buna göre, konkordato projesine muvafakat eden alacaklıların
sayısı konkordatoya tabi olan alacaklıların 1/4’nü geçer ve bu alacaklıların alacağı
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konkordatoya tabi olan toplam alacağın 2/3’nü aşarsa Kanunda aranan çoğunluk bulunmuş
olacaktır.
VIII- Rehinli Alacaklılarla Müzakare ve Borçların Yapılandırılması
Rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması, 308/h maddesinde
düzenlenmiştir. Bu madde hükümetin teklif ettiği metinde yer almamakta olup, TBMM Adalet
Komisyonu tarafından oluşturulan Alt Komisyon tarafından önerilmiş ve kabul edilmiştir.
İsviçre İcra ve İflâs Kanununda da bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Yine eski
konkordato hükümleri içinde bu yönde bir düzenleme yer almamaktadır.
Her ne kadar sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırılması hakkındaki hükümler bakımından, borçlunun alacaklılarını sınıflandırılması
ve bunların her biriyle ayrı ayrı uzlaşma sağlaması mümkün ise de, aynı kategoride yer alan
alacaklılar aralarında eşitliğin sağlanması gerekmektedir (İİK m. 309 n/1). Başka bir ifadeyle
aynı sınıf içinde yer alan alacaklılara eşit davranılması ilkesi gereğince, aynı niteliğe sahip ve
aynı sınıfta yer alan alacaklar arasında ayırım veya hakkaniyete aykırı çözümler
öngörülemez81. Bu sonuç, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılanmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinde açıkça kabul edilmiştir. Eğer aynı sınıfta
bulunan alacaklılar arasında bir ayrım yapılacak ise, ayırımdan veya hakkaniyete uygun
olmayan çözümden etkilenen alacaklıların tümünün bu durumu açıkça kabul etmeleri gerekir.
(YYY m. 6/2).
Borçlunun projenin kabulünü sağlamak amacıyla dilediği gibi sınıf oluşturması,
alacaklılar aleyhine olup, aslında borçlunun iyiniyetli olmadığını da göstermektedir. Bu
hususun yeniden yapılandırma projesinin tasdiki aşamasında mahkeme tarafından ayrıca
denetlenmesi gerekir82. Bu nedenle tüm rehinli alacaklılara yapılan teklifin de kural olarak
hepsi için eşit ve ortak olması lazımdır. İcra ve İflâs Kanunu’nun 308/h maddesiyle yapılan
düzenleme rehinli alacaklılar arasında böyle bir eşitliği aramamakta, borçlunun her rehinli
alacaklı ile ayrı anlaşma yapmasına imkân tanımaktadır. Söz konusu maddenin
gerekçesinde bu maddede öngörülen yöntemin, borçlunun bütün rehinli alacaklıları
kapsayacak yeknesak bir teklif yapmak şeklinde bir işleve sahip olmadığı belirtilmiştir.
Getirilen yeni düzenlemede uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmadan farklı olarak, rehinli
alacaklar arasında yapılan ayırımdan etkilenen rehinli alacaklıların tümünün muvafakat
göstermeleri de aranmamıştır. Zira borçlunun rehinli alacaklılara yaptığı teklif kabul edilirse,
borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklılar, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan
temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle diğer rehinli alacaklılarla yapılan
anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olmaktadır.
Rehinli alacaklılara yapılan teklif ve bu teklifin kanunda aranan oranda kabul edilmesi,
ancak adi alacaklılara yapılan teklifin tasdiki halinde geçerli olacak ve konkordato hükümleri
gibi sonuç doğuracaktır. Bu nedenle rehinli alacaklılarla yapılan anlaşma, ancak adi
alacaklılarla yapılan konkordatonun tasdik edilmesi şartıyla geçerli olacaktır. Bu açıdan her
ne kadar bu teklif, müzakere ve oylama sonunda kabul edilen anlaşma olarak ifade edilmiş
ise de, sonuç olarak rehinli alacaklılara konkordato içinde bir konkordato yapılmaktadır.
Alacaklı henüz ön projede belirtmek suretiyle alacaklı lehine rehinle temin edilmiş
borçların yapılandırmasını talep edebilecektir (İİK m. 308h/1). Komiser böyle bir teklif
yapılmış ise, kesin mühlet içinde rehinli alacaklıları uygun göreceği zamanda tebligat
yaparak, ana para indirimi, faiz indirimi veya ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere davet
eder. Görüldüğü gibi borçlunun teklifleri aslında rehinle temin edilmiş olan alacaklının
teminatından belli oranda feragat etmesi yönünde bir teklif olacaktır. Zira rehinli alacaklıların
rehinle karşılanamayan alacakları zaten adi alacaklıların durumuna tabi olacaktır. Buradaki
teklif rehinli alacaklıların rehinle karşılanan alacak miktarı, faiz oranı ya da rehin
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sözleşmesindeki vadesiyle ilgili olacaktır. Bu toplantı sonunda yapılan oylama diğer
alacaklılarla yapılan toplantıdan ayrı olarak yapılacaktır. Maddenin gerekçesinde bu nedenle
alacaklılarla yapılan toplantıyla bir karışıklığa meydan vermemek için bunun müzakere
biçiminde ifade edildiğinden söz edilmektedir.
Borçlu rehinli alacaklılarına teklifte bulunurken alacaklılar arasında bir eşitlik
aranmamıştır. Aksine borçlu her bir alacaklı ile ayrı ayrı müzakere edebilir ve ayrı ayrı bu
teklifin kabulünü sağlayabilir. Bununla birlikte borçlunun tüm rehinli alacaklılarına ortak bir
teklifte bulunması da mümkündür. Bu müzakerenin ilginç yanı, borçlunun her bir alacaklıya
yapmış olduğu teklifi ve müzakere sonucunu, diğer alacaklılarla paylaşmak ve açıklamak
zorunda olmamasıdır. Bu ise her bir rehinli alacaklıların ile gizli müzakere ve anlaşmalar
yapılabileceğini ifade etmektedir. Böyle bir gizlilik güven ortamını ortadan kaldıracağı için,
diğer alacaklılarla yapılan anlaşmayı bilmeyen bazı rehinli alacaklıların olumlu oy
kullanmaktan kaçınmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca her bir rehinli alacaklıya ayrı teklifte
bulunulması, rehinli alacaklıların ortak bir toplantıda bu teklifleri oylaması yerine, her rehinli
alacaklı ile ayrı bir müzakere ve kabulü sağlanarak çoğunluğun sağlanması yoluna
gidilebilecektir.
Rehinli alacaklılarla yapılan müzakere veya müzakereyi takip eden yedi günlük iltihak
süresi içinde rehinli alacaklılar, alacak miktarı itibariyle üçte ikiyi aşan bir çoğunlukla öneri ya
da önerileri kabul eder ve anlaşma sağlanırsa, komiser anlaşmayı tutanağa geçirir ve
alacaklıların imzalarını alır. Konkordato komiseri bu şekilde sağlanan bir anlaşma olursa, bu
anlaşmayı diğer anlaşmadan ayrı olarak raporuna yazar ve mahkemeye sunar. Komiserin iki
oylama sonucunu ayrı ayrı mahkemeye sunmasının sebebi, mahkeme tarafından her ikisinin
de ayrı ayrı incelenmesidir. Rehinli alacaklılarla sağlanan anlaşmanın tüm rehinli alacaklıları
bağlayıcılığı, ancak diğer adi alacaklılarla yapılan anlaşmanın kabul ve tasdik edilmesi
koşuluna bağlıdır. Başka bir ifadeyle eğer adi alacaklılarla yapılan toplantı sonunda gereken
çoğunluk sağlanamamışsa veya anlaşma tasdik edilmemişse, rehinli alacaklılarla sağlanan
anlaşma konkordato kapsamında geçerli olmayacaktır. Ancak borçlu ile rehinli alacaklılar
dilerse konkordato dışında bu anlaşmayla bağlı kalabilirler. Keza adi alacaklılarla çoğunluk
sağlanmış olsa bile, rehinli alacaklarla bu çoğunluk sağlanamamışsa, bu durum adi
alacaklılarla sağlanan anlaşmanın tasdik edilmesine engel teşkil etmeyecektir. O halde hem
adi alacaklılarla hem de rehinli alacaklılarla sağlanan anlaşma tasdik edilebilir ya da her
ikisinin tasdik talebi reddedilebilir. Ancak adi alacaklılarla sağlanan anlaşma tasdik
edilmezse, rehinli alacaklılarla sağlanan anlaşma tek başına konkordatonun tasdikini
sağlamayacaktır.
Üçte ikiyi aşan çoğunlukla borçlunun rehinli alacaklılara yaptığı teklif kabul edilirse,
borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklılar, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan
temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle diğer rehinli alacaklılarla yapılan
anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olacaktır. Böylelikle konkordatoda alacaklılara eşit
davranma ilkesinin ihlâli yanında, oylama sonunda borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklılar
rehinli alacaklılardan en kötü teklifin kabulüne tabi olmakta, adeta cezalandırılmaktadır83.
Rehinli alacaklının alacağı taşınır mal ile teminat alınmış olabileceği gibi, taşınmaz mal
(ipotek) ile de teminat altına alınmış olabilir. O halde tüm rehinli alacaklılar bu madde
kapsamında yer alacaktır. Çoğunluk sağlanırken herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Ancak
borçlunun teklifi taşınır rehinleri ile taşınmaz rehinleri bakımından farklılık arz edebilir.
Konkordatoya tabi olmadıkları halde birden bire rehinli alacaklıların bu madde ile
konkordato kapsamı içine alınmak istenilmesinin sebebi ne olabilir? Bu konuda en makul
sebep, konkordato sayesinde iyileşecek olan işletmeye rehinli alacaklıların da katkısının
sağlanması olabilir. Ancak hükmün bu amaca ulaşabilmesi için borçlunun konkordato
teklifinin işletmenin konkordato süreci sonunda tamamen iyileşmesini sağlayabilecek nitelikte
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olması gerekir. Yeni hükümlere baktığımızda, konkordatonun aslında bir tasfiye amacı için
kabul edildiği izlenimi doğmaktadır. Nitekim, geçici mühlet aşamasında iyileşmeyle ilgili
hükümler İsviçre’den alınmamış ve Kanunda da iflâsın ertelenmesindeki gibi konkordatoda
iyileşme amacı açıkça aranmamıştır84. Konkordato süreci sonunda borçlunun durumunun
iyileşmesi için borçlunun sermaye artırımı, yeni ortak ya da ortaklar bulunarak sermayenin
güçlendirilmesi, yeni kredi alınması gibi tedbirler alması, fedakârlık yapması öngörülmemiştir.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 286. maddesinde her ne kadar sermaye artırımından veya kredi
temininden yahut buna benzer diğer yöntemlerden söz edilmiş ve bunun ön projede
göstereceği belirtilmişse de bunun amacı yine borçlunun iyileşmesi olmayıp, alacaklılara
ödeme yapılması olarak ifade edilmiştir.
Konkordatonun sonunda şirketin iyileşmesi mümkün olmayacaksa ve en önemlisi
gelecekte rehinli alacaklının bir menfaati yoksa mevcut rehinle karşılanan alacağı için rehinli
alacaklı kendisine yapılan teklifi kabul ederek alacağından, teminatından neden feragat
edeceği anlaşılmamaktadır. Özellikle kredi veren kurumlar bakımından feragat konusunda
izin alınması da bir sorun teşkil edecektir. Zira örneğin ana para indirimi ya da faiz indirimi
biçimindeki bir teklifin kabul edilmesi için sahip olduğu teminattan vazgeçilebilmesi yönetimin
izniyle mümkün olabilecektir. Böyle bir izin ise çok istisnai haller için düşünülebilir ve
gerçekleşebilir. Bu nedenle nereden bakılırsa bakılsın uygulamada bu maddenin işlemesi
şimdiden mümkün görünmemektedir. Bunun en önemli sebebi ise, maddenin yeteri kadar
değerlendirilmeden kanuna konulmuş olmasıdır. Yine konkordatonun iyileşme yerine sadece
tasfiye amacıyla teklif edilmiş olması halinde bu hükmün uygulanabilmesi mümkün değildir.
Bu madde ile rehinli alacaklıların da konkordatoda fedakârlık yapması beklenirken, bunun
karşılığında rehinli alacaklıların hiçbir yararı bulunmayacaktır.
Rehinli alacaklılarla anlaşma sağlandıktan ve konkordato tasdik edildikten sonra rehinli
alacaklılardan birisi, rehinli alacağa ilişkin anlaşmanın feshini sağlayabilir. Özellikle rehinli
alacaklıya anlaşmaya uygun olarak ödeme yapılmaması halinde, konkordatonun kısmen
feshi istenebilecektir (İİK m. 308/e). Bu fesih sonunda rehinli alacaklılarla sağlanması zorunlu
olan üçte iki çoğunluk altına düşülürse, anlaşma tüm rehinli alacaklılara bakımından zorunlu
olmaktan çıkacaktır. Bununla birlikte rehinli alacaklı bu anlaşmayla bağlı kalmakta serbesttir.
IX- Konkordatonun Tasdiki
A- Tasdik Talebini İnceleyecek Olan Mahkeme
Konkordatonun tasdiki talebini daha önce geçici ve ardından kesin mühlet kararı vermiş
olan asliye ticaret mahkemesi inceleyerek karara bağlayacaktır. Önceki konkordato
hükümlerinde mühlet kararı icra mahkemesi tarafından verilirken, konkordatonun tasdiki
kararını asliye ticaret mahkemesi vermekteydi (eski İİK m. 297/1)85. Yeni düzenleme ile
konkordato hakkında tüm kararlar asliye ticaret mahkemesi tarafından verilmektedir. Asliye
ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde o yerdeki asliye hukuk mahkemesi, asliye ticaret
mahkemesi sıfatıyla karar verecektir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 05.04.2018 tarihli 30382 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 538 sayılı kararı gereğince, ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde; üç
ve daha az asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ticaret mahkemesi,
üçten fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret
mahkemesi görevli olacaktır. Bu karardan önce hangi asliye ticaret mahkemesine
başvurulmuşsa, bu mahkemelerde o işlerin görülmesine devam edilecektir.
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B- Raporun ve Eklerinin Tasdik Talebini İnceleyecek Mahkemeye Verilmesi
Komiser alacaklılar için iltihak süresinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde
konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve
tasdikin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder (İİK m.
392/8).
İcra ve İflâs Kanunu’nun 304. maddesine göre, komiserin gerekçeli raporunu ve
dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato hakkında karar verilmek üzere yargılamaya başlar.
Mahkeme komiseri dinledikten sonra kesin mühlet içinde kararını vermek zorundadır.
Komiser raporunu ve eklerini kesin mühlet içinde mahkemeye sunmalıdır. Ancak
komiser bu sürenin bitiminden sonra mahkemeye müracaat ederse, mahkeme bu durumda
nasıl bir karar vermelidir? Eski Kanun döneminde asliye ticaret mahkemesinin bu durumda
konkordatonun tasdiki talebini esasa girmeden reddetmesi gerektiği ifade edilmekte idi86.
İsviçre hukukunda yeni konkordato hükümleri bakımından aynı sonuca varılmaktadır 87.
Raporunu konkordato mühleti içinde hazırlayıp mahkemeye sunamayan komiser borçlunun
bu nedenle uğradığı zararlardan dolayı genel hükümler çerçevesinde sorumludur. Ancak bu
yöndeki görüş doktrinde eleştirilmiş ve komiserin ihmali ve kusuru sebebiyle bu konuda belki
hiçbir kusuru bulunmayan borçlunun bu olumsuzluğun sonuçların katlanmasının çok ağır
olduğu ve adil olmayan sonuçların doğmasına neden olabileceği söylenmişti88. Hatta
konkordato komiserinin ilgili belgeleri tevdiinin yeterli olması, raporunu ise en geç ilk
duruşmada sunulabileceği söylenmiş ise de89, kanaatimizce 302. maddenin son fıkrasında bu
belgelerin birlikte sunulması zorunlu kılındığından, böyle bir ayırım yapmak mümkün değildir.
Konkordato komiseri konkordato sürecini en baştan itibaren özetleyen bir rapor
hazırlamalıdır. Bu süreç içinde borçluya ait aktiflerin değerleri, yurt içi ve yurt dışı ilişkiler,
kredi veren kurumlar ve alacaklılarla yapılan görüşmeler, alacaklılar toplantısı bu özet rapor
içinde yer alacaktır. Özellikle borçlunun son durumdaki borçları ve alacakları malvarlığının
durumu da yer almalıdır.
Konkordato komiserinin raporunda aslında konkordatonun tasdiki için gerekli koşulların
sağlanıp sağlanmadığı her bir koşul ayrı ayrı değerlendirilerek hazırlanmalıdır. O halde
komiser raporunda her şeyden önce 305. maddedeki tasdik koşullarının mevcut olup
olmadığını tek tek inceleyecektir.
Bu koşullardan ilki, adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı halinde
alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması;
malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme halinde elde edilen hasılat veya
üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek
bedelden fazla olacağının anlaşılması gerekmektedir (İİK m. 305/1, a). Komiserin bu
ihtimalleri tek tek hesaplaması ve alacaklıların elinde iflâs tasfiyesi sonunda geçebilecek olan
tutarı tespit ettikten sonra, konkordatoda ellerine geçebilecek olan tutarla mukayesesi çok
doğru ve kolay olmayacaktır. Zira iflâs tasfiyesinin ne kadar süreceği ve bu tasfiye içinde
borçluya ait malvarlığının hangi değerler üzerinde paraya çevrilebileceği, varsayımlara göre
yapılabilecek bir mukayese olacaktır. Bunun uzmanlık alanı dışında kalması halinde
konkordato komiseri tarafından yapılabilmesi hemen hemen mümkün değildir. İsviçre
hukukunda yeni düzenlemede bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda komiser
gerekirse bir uzman marifetiyle bu mukayeseyi yaptırabilecektir.
Borçlunun defteri tutulan malvarlığı ile bunların değerleri son derece dikkatli şekilde
tespit edilmelidir. Burada özellikle atanacak olan konkordato komiserinin niteliği ve uzmanlığı
son derece önem taşımaktadır. Uygulamada yapıldığı gibi sadece hukuk bilgisine sahip olan
avukat ya da icra ve iflâs hukuku uzmanı sayılan akademisyenlerin atanmış olması halinde,
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bu değerlendirme doğru şekilde yapılamayacaktır. Konkordato komiseri olarak atanabilecek
olan muhasebeci de doğru bir değerleme yapabilme konusunda uzman değildir. Burada
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, konkordato mühleti içinde konkordato komiserinin
izniyle yapılmış olan tüm hukuki işlemlerden doğan borçlar, konkordato projesine dahil
olmayacak ve onlar alacaklarını genel hükümlere göre tahsil edebileceklerdir. Bu alacaklılar
konkordatoda imtiyazlı alacaklılardır. Borçlu iflâs ederse bu kişilerin alacakları masa alacağı
olarak kabul edilecektir90. Bu izinler ancak borçlu işletmeye ait uzmanlığı olan bir komiser
tarafından verilebilecektir. Örneğin peynir üretici olan borçlu ile elektrik kablosu imal eden
borçlunun mühlet içinde yapacağı sözleşmelere ancak o alanda uzman olan konkordato
komiseri isabetli şekilde izin verebilir. İsviçre hukukunda komiser konkordato süreci içinde
mahkemenin uzanmış bir kolu olarak değerlendirilmektedir. Mahkeme bu sayede ayrıca
bilirkişi incelemesi yaptırmadan uzman kişi ya da kişilerden oluşan komiserin izniyle bu
sözleşmeleri geçerli ve konkordato hükümleri dışında kabul etmektedir.
Konkordato komiserinin izniyle yapılan sözleşmelerden doğan borçlar konkordato
hükümlerine tabi olmadığından borçların hesaplanmasında konkordato komiserinin izniyle
oluşan borçların özel bir şekilde raporda ele alınması, hesaplanması ve değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Konkordato komiseri raporunda borçlu tarafından itiraz edilen alacaklar konusunda da
bir değerlendirme yapmalıdır. Özellikle borçlunun itirazının ne kadar haklı olduğu, ticari
defterler ve alacaklının dayandığı belgelerle birlikte değerlendirmelidir.
Konkordato komiseri ayrıca borçlunun teklifinin kaynakları ile orantılı olup olmadığına
da raporunda yer vermelidir. Borçlu malvarlığının durumuna uygun adil bir teklif yapmış
olmalıdır. Bu teklif borçlunun malvarlığına oranla ne daha az ne de daha fazla olmalıdır.
Özellikle borçlunun konkordato süreci içindeki malvarlığına oranla daha fazla ödeme teklifi,
alacaklılar bakımından aldatıcı olabilecek ve konkordatonun daha sonra kısmen veya
tamamen feshine neden olabilecektir.
Konkordato projesi 302. maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş olmalıdır (İİK m.
305/1 c). Konkordatonun tasdiki için zorunlu olmamakla birlikte, borçlu rehinli alacaklılarla
kanunun aradığı oranda anlaşmış ise, mahkemenin bu çoğunluğun sağlanıp
sağlanamadığını da incelemesi gerekir.
206. maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak
ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan
açıkça vazgeçmedikçe, yeterli teminata bağlanmış olması gerekmektedir. Bu düzenleme ile
206. maddenin birinci sırasındaki alacaklılar ile konkordato komiserinin izniyle akdedilen
sözleşmelerden doğan borçlar bakımından teminattan vazgeçilmemiştir91. Ancak alacaklılar
eğer açıkça vazgeçerse borçlunun teminat gösteresine gerek bulunmamaktadır. Yeni
hükümler ile konkordato işlemlerinin yerine getirilmesi için teminat aranmadığı gibi, imtiyazlı
alacaklar bakımından, sadece 206. maddenin birinci sırasındaki alacaklar bakımında teminat
aranmıştır.
Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki
durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın,
tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması
gerekmektedir.
C- Tasdik Talebinin İncelenmesi
Konkordato komiserinin kesin mühlet içinde hazırladığı rapor ile birlikte konkordato
hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlanır (İİK m. 304/1). Komiserin raporu ile
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birlikte geçici mühlet kararından itibaren toplanan dosya ve belgeler mahkemeye
sunulmalıdır92. Dosyada özellikle;
 Komiserin borçluya verdiği talimatlar ile konkordato süreci boyunca yapılan tüm
işlemler,
 Borçlunun en son duruma göre malvarlığının güncel durumu, aktif ve pasifleri
hakkında bir tablo,
 Konkordato süreci içindeki borçlunun başarıları, varsa olumsuz davranışları,
 Alacaklılar toplantısında tutulan tutanak,
 Alacaklıların kullandıkları oylar. Burada alacaklıların isimleri, alacaklarının miktarı ile
olumlu ya da olumsuz oylarının belirtilmesi yeterlidir. Konkordato komiserinin karşı konulan
hususlarda ayrıca açıklama yapması gerekir.
Mahkeme bu belgeler dışında da borçlu ya da komiserden ek bilgi ya da belge talep
edebilir. Konkordato komiserinin hazırladığı bu rapora karşı şikâyet yoluna başvurulamaz 93.
Bu konudaki itirazlar tasdik aşamasında ileri sürülür ve tasdike karar verecek olan
mahkemece incelenerek karar bağlanır94.
Bunun için mahkemenin öncelikle bir duruşma günü tayin ederek bunu ilân etmesi
gerekir. İlân kararı 288. maddeye göre yapılacaktır. Bu nedenle örneğin ilânın ticaret sicil
gazetesi ile Basın İlân Kurumunun ilân portalında yapılması gerekir. Ayrıca tapu
müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye
Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, taşınır kıymet
borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlânda
duruşma günü ve yeri ile saati dışında ayrıca itiraz etmek isteyen alacaklıların bu itiraz
sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla
duruşmada hazır bulunabilecekleri de yazılır.
Duruşmadan üç gün önce alacaklıların yazılı olarak itiraz etmeleri, sadece duruşmada
dinlenmeleri bakımından zorunlu olarak öngörülmüştür. Bu nedenle duruşmadan örneğin iki
gün önce de bir alacaklı itirazlarını mahkemeye bildirebilir. Ancak üç gün öncesinde itiraz
etmiş olan alacaklılar, ilân edilen duruşmaya kabul edilecek ve ayrıca dinleneceklerdir. İlân
ile duruşma tarihi arasında Kanunda bir süre öngörülmemiştir. Ancak bu süre, kural olarak
kesin mühlet içinde (İİK m. 304/2) olmak zorunda olmakla birlikte, alacaklıların itiraz
edebilmelerine imkân verecek süre içinde olmalıdır. İsviçre’de bunun bir aylık süre içinde
olması gerektiği söylenmektedir95.
Mahkemenin bunun dışındaki kişileri ayrıca davet edip etmeyeceği konusunda bir
açıklık bulunmamaktadır. İsviçre hukukunda borçlu, komiser ve eğer alacaklılardan birisi
konkordato teklif etmişse, bu alacaklının ayrıca daveti aranmaktadır. Yine borçlu rehinli
malların tasdikten sonra satışının ertelenmesini talep etmişse, rehinli alacaklıların da ayrıca
davet edilmesi gerekmektedir96.
İsviçre hukukunda alacaklıların itirazlarını duruşmada ileri sürebilmelerine izin
verilmiştir (İsv. İİK m.304/3). Ayrıca itirazını duruşmadan üç gün önce yazılı olarak
bildirmemiş olan alacaklıların duruşmada dinlenmemesi gibi bir engel de yer almamıştır.
Kanaatimizce hukukumuzda gerek tebligat konusunda gerekse itiraz edebilme imkânının
sınırlanmasında mümkün olduğu kadar kısa sürede konkordatonun tasdiki amaçlanmıştır.
Konkordatonun bir an önce tasdiki amaçlanırken, alacaklıların haklı olabilecek itirazlarını ileri
sürebilmeleri de engellenmiş olmaktadır. Bu itirazların dikkate alınmaması ise,
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konkordatonun tasdik kararının daha sonra kanun yolu aşamasında kaldırılmasına veya
bozulmasına ya da feshine neden olabilecektir.
Alacaklarına konkordato süreci içinde itiraz edilmiş olan veya alacakları şarta bağlı olan
ya da belli olmayan bir vadeye bağlı olan alacaklılar da itiraz edebilirler97. Alacaklarının süresi
içinde yazdırmayan ve bu nedenle oylamaya katılma hakkı bulunmayan alacaklıların itiraz
etmeye yetkin olup olmadıkları tartışmalıdır. Ancak genel olarak kabul edilen görüşe göre, bu
kişiler de tasdik edilen konkordatonun şartlarına tabi olacağından, bu kişilere de itiraz
edebilme imkânının tanınması gerekir98. Aynı şekilde oy kullanma hakkına sahip olmayan
borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası,
babası ve kardeşi (İİK m. 302/4) itiraz edebilirler. Buna karşılık alacaklarının tamamı rehinle
karşılanan alacaklılar itiraz hakkına sahip değildirler99. Ancak bunun için rehinli alacaklının
alacağının tamamının konkordatonun sonunda karşılanıyor olması gerekir. Buna karşılık
rehinli alacaklının küçük de olsa alacağının veya faiz alacağının bir kısmının
karşılanamaması halinde, itiraz hakkının bulunduğu kabul edilmelidir. Alacağı tamamının
rehinli malın satışından karşılanıp karşılanmayacağı rehinli malın kıymet takdirinden sonra
belli olacaktır. Bu nedenle 298. maddeye göre ilgililer yedi gün içinde ve masrafını önceden
vermek kaydıyla mahkemeden rehinli malın yeniden kıymet takdirinin yapılmasını
isteyebilirler. Ancak tasdik aşamasında yeniden bir kıymet takdiri istenemez100.
Oylama aşamasında konkordato teklifine olumlu oy kullanan alacaklılar tasdik
aşamasında ne itiraz edebilirler ne de tasdikin önlenmesi için karşı koyabilirler. Ancak olumlu
oy kullanmaları iradeyi fesada uğratan sebeplerden kaynaklanmış ise, irade fesadı sebebiyle
karşı koyabilirler. Buna karşılık oylama aşamasında konkordato projesine karşı çıkan bir
alacaklı tasdik aşamasında konkordatonun tasdiki yönünde açıklama yapabilir 101.
Konkordatonun tasdiki prosedürü bir dava olmayıp çekişmesiz yargı işidir (HMK
m.382/1-f-7). Çekişmesiz yargıya ilişkin özellikler bura da geçerli olacaktır102. Bu nedenle her
şeyden önce burada da sınırlı bir re’sen araştırma ilkesi geçerli olacaktır. Konkordato
mahkemesi vakıaları kendiliğinden tespit edecektir, ancak kendiliğinden araştırmayacaktır.
Bu konuda vakıaların mahkemeye getirilememesinin sorumluluğunu başvuran kişi taşır.
Mahkeme eğer bazı hususların açık olmadığını tespit ederse komiserden tamamlayıcı ve ek
bir rapor vermesini isteyebilir. Tasdik prosedürü çekişmesiz yargı işi olduğundan davalı
yoktur. Ancak tasdik kararı ile ilgili olan kişiler vardır. Bu ilgililer ise her şeyden önce
alacaklılardır. Aslında bu kişiler mahkeme tarafından davet edilerek dinlenebilirse de, daha
pratik ve kolay olması nedeniyle ilân üzerine gelip itiraz edebilmelerine imkân tanınmıştır.
Mahkeme incelemesinde her türlü delili inceleyebilir. Alacaklılarca bir itiraz yapılmamış olsa
bile, tasdik koşullarının mevcut olup olmadığını kendiliğinden araştırmalıdır. Mahkeme,
konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli düzeltmenin
yapılması da isteyebilir. Buradaki düzeltme elbette alacaklılar lehine olmalıdır. Aksi takdirde,
kabul oyu veren alacaklılar aleyhine bir değişiklik oylanmadan, konkordatonun bir hükmü
olarak kendilerini bağlayacak hale gelir ki, buna izin verilmemelidir103.
Çekişmesiz yargı işi olması sebebiyle tasdik prosedüründe basit yargılama usulü
uygulanacaktır. Adli tatilde görülen işlerdendir (HMK m. 103/1, e, ğ).
Mahkemenin duruşmada komiseri dinledikten sonra, itiraz eden alacaklıları da
dinlemesi uygun olur. Hatta komiserin bu itirazlara teker teker cevap vermesi ve mahkemenin
de ondan sonra bir karar vermesi uygun olur. Ancak uygulamada bütün bu itirazların aynı
duruşmada ve komiser tarafından değerlendirilmesi pek mümkün görünmemektedir. İtiraz
eden alacaklı sayısının da fazla olması, duruşmada hepsinin dinlenmelerini mümkün
kılmayabilecek, yazılı itirazları ile yetinilebilecektir. Keza duruşmadan en geç üç gün önce
verilen itirazların duruşmadan önce mahkeme tarafından okunup duruşmaya kadar
değerlendirilmesi de pek mümkün olmayacaktır. Kısaca mahkeme muhtemelen ilân ettiği
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duruşma günü itirazları da değerlendirerek bir karar veremeyecektir. Kanun koyucu da bu
ihtimali düşünerek mahkemenin komiserden gerekçeli bir rapor daha alarak, mühlet
hükümlerinin devamına karar verebilmesini mümkün kılmıştır (İİK m.304/2). Bu süre ise altı
aydan fazla olamaz104.
X- Konkordatonun Tasdiki Talebi Hakkında Verilecek Kararlar
Konkordatonun tasdiki için süresi içinde başvurulmaması hali dışında mahkeme
konkordatoyu ya tasdik edecek ya da tasdik talebini reddedecektir. Mahkeme bu konuda
konkordato komiserinin görüşüyle bağlı değildir. Yani konkordato komiseri tasdik yönünde
görüş bildirmiş olmasına rağmen, mahkeme yaptığı incelemede eğer koşulların mevcut
olmadığını tespit ederse, tasdik talebini reddedebilecektir105.
A- Konkordatonun Tasdiki Kararı
Asliye ticaret mahkemesi yaptığı inceleme sonunda konkordatonun tasdiki için gereken
şartların varlığını tespit ederse, konkordatonun tasdikine karar verir. Mahkemenin bu yönde
karar verebilmesi için tasdik için aranan koşulların tümünün mevcut olduğunu tespit etmesi
gerekir. Mahkemenin takdir yetkisi olmadığı için koşullardan biri dahi bulunmazsa, sırf bu
nedenle konkordato talebinin reddine karar vermek zorundadır. Mahkemenin kararında, her
bir tasdik şartını ayrı ayrı ele alıp somut olayda neden gerçekleştiği sonucuna vardığını
delilleri ve gerekçeleriyle birlikte açıkça ortaya koyması gerekir106. Ayrıca mahkemenin
alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm itirazlar hakkında gerekçeli kararında neden
itirazların kabul edilmediğini de açıklaması gerekir.
Mahkemenin tasdik kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiğini ve
borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceğini belirtmesi gerekir (İİK m.306/1).
Böylelikle alacaklıların konkordatonun tasdikinden sonra alacaklarından hangi oranda
vazgeçmiş sayılacağı da kararda tereddütsüz olarak gösterilmiş olacaktır. Keza vade
konkordatosunun tasdiki halinde vadelerin ileride tereddüt konusu olmayacak biçimde açıkça
gösterilmesi gerekir. Böylelikle, konkordatonun kısmen feshi talep edildiğinde de borçlunun
ödeme koşullarına uygun hareket edip etmediğinin tespiti kolaylıkla mümkün olabilecektir.
Mahkeme tasdik kararıyla birlikte konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için
gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edebilir (İİK m.
306/2). Kayyım konkordatonun tasdiki sürecinden sonraki icrası aşamasında alacaklıların
menfaatlerini korumak, alacaklarının tahsilini sağlamak için atanmaktadır. Bir tür icracı görev
üstlenmektedir. Mahkeme kayyımın bu süreç içindeki yetkilerini açıkça tespit etmelidir.
Kayyımın atanması için alacaklıların bir talebine gerek yoktur. Görevini yaparken
konkordatoya tabi alacaklılar yanından imtiyazlı alacaklıların haklarının da süreç içinde
korunmasına dikkat etmelidir.
Kayyım icra ve iflâs hukuku bakımından kendine özgü ve kamu hukukuna ilişkin görev
yapan bir kişidir. Komiser (İİK m. 287 vd.) ile malvarlığının terki suretiyle konkordatodaki
tasfiye memuru (m. 309/ç) hakkındaki hükümlerin kıyasen uygulanması gerekir. Kayyımın
işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurulabileceği kabul edilmektedir107. Ancak hukukumuz
bakımından şikâyete başvuru için görevli mahkemenin icra mahkemesi mi, yoksa
konkordatoyu tasdik eden asliye ticaret mahkemesi mi olacağı konusunda tereddüt edilebilir.
Kanaatimizce, konkordato süreci boyunca tüm işlemler hakkında görevli kabul edilen asliye
ticaret mahkemesi kayyımın işlemlerine karşı başvurulacak şikâyet hakkında da görevli
olmalıdır. Zira kayyımın görevlendirilmesi, görevlerinin belirlenmesi asliye ticaret
mahkemesinin görevi içindedir. Kayyım iki ayda bir kendisini atayan asliye ticaret
mahkemesine rapor verecektir. Alacaklıların bu rapor da dahil olmak üzere kayyımın
işlemlerine karşı asliye ticaret mahkemesinde şikâyet yoluna başvurmaları gerekir.
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Tasdik edilen konkordato projesinde aksine bir hüküm kabul edilmemişse,
konkordatonun tasdikinden sonra borçlu malvarlığı üzerinde serbestçe tasarruf edebilecektir.
Ancak mahkemenin tasdik kararında aksi yönde verilmiş bir geçici hukuki koruma önlemi
olmamalıdır. Bu nedenle kayyımın burada önemli bir denetim görevi olacaktır.
Konkordato süreci içinde komiserden söz edilirken birden bire neden atanan kişi için
kayyım ibaresinin kullanıldığını anlamak mümkün değildir. İsviçre hukukunda daha önce
komiser olarak görev yapmış ya da üçüncü bir kişinin konkordato anlaşmasının yerine
getirilmesi güvence altına alınması, icrası ve tasfiye yetkisinin verilmesi için
atanabileceğinden söz edilmektedir (İsv. İİK m. 314/3). Bu nedenle bu kişiye kayyım demenin
isabetli olmadığı kanısındayız. Komiser gibi bu kişiye de “denetçi” denilmesi daha isabetli
olurdu.
Kayyım iki ayda bir rapor hazırlayarak bu raporu mahkemeye sunar ve alacaklılar da
bu raporu inceleyebilirler (İİK m. 306/2). Kayyım borçlunun işletmesinin durumu ve proje
uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetinin muhafaza edip etmediğini raporunda belirtmek
zorundadır.
Tasdik kararı 288. madde uyarınca ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir.
B- Konkordatonun Tasdik Talebinin Reddi Kararı
Asliye ticaret mahkemesi konkordatonun tasdiki için gerekli koşulların bulunmadığını
tespit ederse, konkordato talebinin reddine karar verir. Mahkemenin ret kararında, tasdik
şartlarının hangisinin veya hangilerinin mevcut olmadığının gerekçeleriyle birlikte açıkça
ortaya konulması gerekir108. Konkordatonun feshini gerektiren sebeplerden birisinin tasdik
aşamasında tespit edilmesi halinde de tasdik talebi reddedilir. Konkordatonun tasdiki
talebinin reddine ilişkin karar 288. maddeye göre ilân edilir ve ayrıca ilgili yerlere bildirilir.
Tasdik talebinin reddeden mahkeme, alacaklının talebi üzerine, doğrudan iflâs sebebi
olarak 308. maddedeki hal varsa, borçlunun iflâsına karar verebilir. Ancak bunun için borçlu
hakkında doğrudan iflâs sebeplerinden birisinin mevcut olması gerekir. Örneğin, borçlu borca
batık olmalıdır. İcra ve İflâs Kanununun 177. maddesinin 3. bendinde yapılan değişiklik ile
308. maddedeki hal varsa, alacaklının borçlunun doğrudan iflâsını talep edebileceği
belirtilmiştir. Yani borçlunun konkordato talebinin reddedilmesi tek başına alacaklının talebi
üzerine doğrudan iflâs sebebi sayılacaktır. Bu durumda 177/3 ile 308. maddelerdeki ifadeler
birbiriyle bağdaşmamaktadır. Zira 308. maddede hakkında konkordatonun tasdik talebi
reddedilen borçlu hakkında doğrudan iflâs sebeplerinden birisi varsa, mahkemenin re’sen
iflâs kararı verebileceğinden söz edilmektedir. Bu maddeye bakıldığında sanki sadece
doğrudan iflâs sebeplerinden birisi mevcut ise, borçlu hakkında iflâs kararı verilebileceği
anlaşılmaktadır109. Halbuki 177. maddenin 3. bendinde, 308. maddedeki hal varsa, bunun
alacaklının talebiyle doğrudan iflâs sebebi oluşturduğu söylenmiştir. Bu maddeye göre,
konkordatonun tasdik talebinin reddedilmesi tek başına doğrudan iflâs sebebidir. Böyle bir
durumda ise İsviçre hukukundaki gibi tüm iflâsa tabi borçlular hakkında konkordatonun tasdik
talebinin reddiyle birlikte borçlu hakkında iflâs kararı verilebilecektir. Bu durumda 308.
maddede konkordato talebinin reddi halinde, hakkında doğrudan iflâs sebepleri varsa ancak
bu durumda borçlu hakkında iflâs kararı verileceğinden söz etmek isabetli değildir. Ancak
hangi halde borçlu hakkında iflâs kararı verilebileceği 177. maddenin 3. bendine göre
anlaşılması ve hakkında konkordatonun tasdik talebi reddedilen borçlu hakkında
mahkemenin re’sen iflâs kararı verebileceğini söylemek gerekir. Bu durumda ayrıca diğer
doğrudan iflâs sebeplerinin aranması gerekmemektedir110.
4949 sayılı Kanunla konkordato hakkında yapılan düzenlemede, konkordatonun tasdiki
talebini reddeden mahkeme, alacaklılardan birinin talebine ihtiyaç duymadan ve teminat
140

Bankacılar Dergisi

aranmaksızın, borçlunun bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten haczine karar
verebilmekteydi. Ancak ihtiyati haciz kararının icrası için, kararın uygulanmasını isteyen
alacaklının, gerekli giderleri, avans olarak yatırması şarttı (eski İİK m. 301/2). İflâs davası ise
ihtiyati haczi tamamlayan merasim olarak kabul edilmekteydi. Yeni düzenlemede
konkordatonun tasdiki talebinin reddeden mahkeme borçlu hakkında iflâs kararı vermezse,
ihtiyati haciz kararı vermeyeceği için borçlunun mal kaçırması gizlemesi tehlikesi söz konusu
olabilecektir. Kanaatimizce bu durumda alacaklıların ihtiyatı haciz isteme hakları mevcut
olmalıdır. Ancak buradaki ihtiyati haciz, talep eden alacaklı ya da alacaklıların alacak miktarı
ile sınırlı olabileceği gibi, ayrıca teminat yatırmaları da istenebilecektir. Halbuki, mahkeme bu
durumda kendiliğinden ihtiyati haciz kararı verebilseydi ya da en azından teminat
aranmaksızın ihtiyati haciz kararı verilebileceği yönünde hükme yer verilseydi, bu tehlike
bertaraf edilmiş olurdu.
İsviçre hukukunda konkordato tasdik talebinin reddi üzerine mahkeme borçlunun
iflâsına karar vermektedir. Konkordato talebinin reddi, iflâsa tabi olsun, olmasın, borçlu
hakkında iflâs kararı verilebilmesi için yeterli kabul edilmiştir111. Eski düzenlemenin aksine
mahkemenin borçlunun iflâsına karar vermesi için alacaklının belli bir süre içinde112 talepte
bulunmasına da ihtiyaç yoktur113. Mahkeme, tasdik talebini reddettiğinde kendiliğinden
borçlunun iflâsına karar vermektedir (İsv. İİK m. 309).
İcra ve İflâs Kanunu’nda konkordatonun tasdiki talebinin reddi halinde, borçlunun
yeniden konkordato talebinde bulunmasına kural olarak engel bir düzenleme
bulunmamaktadır. Örneğin, imtiyazlı alacaklılar için gerekli teminat gösterme koşulunu yerine
getiremeyen borçlu, daha sonra bu koşulu yerine getirebilirse yeniden konkordato talebinde
bulunabilir. Bununla birlikte, konkordato talebinin reddi üzerine verilen kararların etkisi,
davadaki kesin hüküm gibi geniş kapsamda olmasa da sınırlı bir kesinliğe sahiptir. Aynı
talebin, aynı şartlar altında, ilk talepte esaslı hiçbir değişiklik olmadan yenilenmesi halinde, ilk
kararın kesinliği nedeniyle ikinci talebin mahkemece reddi gerekmektedir. Bu nedenle
konkordato talebinin reddini gerektiren durum ve koşullarda bir değişiklik olmadıkça, yeniden
konkordato talebinde bulunulamayacağı gibi, mahkeme de önceki kararından farklı olarak
tasdik kararı veremez. Hatta aynı koşullarla yeniden konkordato talebinde bulunan borçlunun
bu davranışı çoğu durumda dürüstlük kuralına da aykırılık teşkil edeceği için mahkemenin
geçici mühlet kararı dahi vermemesi gerekir. Geçici mühlet kararının verilmesinde
mahkemenin şekli bir inceleme yapacağı kabul edilse de talebin, dürüstlük kuralına aykırı
olup olmadığını mahkemenin kendiliğinden dikkate alması ve dürüstlük kuralına aykırı
talepleri reddetmesi gerekir.
XI- Tasdik Talebi Hakkında Verilen Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı,
kararın tebliğinden; itiraz eden alacaklılar ise, tasdik kararının ilânından itibaren on gün
içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesi sonunda
verdiği kararına karşı ise on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecektir.
Mahkeme tasdik talebi üzerine verdiği kararı borçlu veya konkordato talep eden
alacaklıya tebliğ etmelidir. Buna karşılık itiraz etmiş olan alacaklılara tebliğ zorunluluğu
getirilmiştir. Onlar için ilân tarihinden itibaren kanun yoluna başvuru süresi işlemeye
başlayacaktır. İlândan itibaren sürelerin başlaması pratik ve zaman kaybına engel olabilecek
gibi görünmekte ise de, zaman içinde onlarca ilânın takibi ve süresi içinde başvuruların
yapılması güçleşecek ve zaman zaman sürelerin geçirilmesi sonucunu doğurabilecektir.
Konkordatoya itiraz etmeyen alacaklılar verilen karara karşı kanun yoluna
başvuramazlar. Konkordato komiseri sadece kendisine ait ücret hakkında kanun yoluna
başvuru hakkına sahiptir114. Alacaklılar konkordatonun tasdikine itiraz etmemişlerse, tasdik
141

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez - Prof. Dr. Güray Erdönmez

kararı üzerine borçlu kanun yoluna başvuru hakkından feragat ederse, tasdik kararı
kesinleşmiş olacaktır.
Gerek tasdik ve gerekse tasdik talebinin reddi hakkında karar veren mahkeme, daha
önceden verdiği geçici hukuki koruma önlemleri varsa bunlarla ilgili ayrıca karar vermediği
takdirde, bu tedbirler karar kesinleşinceye kadar devam edecektir. Bu nedenle tasdik talebi
kabul edilen borçlu bu tedbirlerin kaldırılmasını talep edebilir. Aynı şekilde itiraz eden
alacaklılar da tasdik talebinin reddi kararı ile birlikte tedbirlerin devamı yönünden karar
verilmesini mahkemeden isteyebileceklerdir115.
XII- Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların
İadesinin Ertelenmesi
Asliye ticaret mahkemesi tasdik kararında, borçlunun talebi üzerine, rehinli malın
muhafaza altına alınması ve satışını karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere erteleyebilir
(İİK m. 307/1). Bu hükmün amacı aslında konkordato teklif eden borçlunun iyileşmesinin
sağlanabilmesidir. Burada alacaklıların alacaklarının konkordato hükümlerine göre tahsil
edebilmeleri için sözü geçen rehinli malların bir süre satılmamasında yararı olabilir. Borçlu
bakımından ise, bu malların satışı borçlunun ayakta kalmasını önemli ölçüde tehdit
edebilecektir. Örneğin bir fabrika binasının satışı, borçlunun yeni bir yere taşınması ve
kiralaması işletmenin devamını tehlikeye sokabilir. Bu ise bir taraftan borçlunun iflâsına diğer
taraftan alacaklıların konkordato hükümlerine göre alacaklarını tahsil edememesine neden
olabilir. Bu hüküm iflâs içi konkordatoda uygulama imkânı bulmaz.
Rehinli malların satışının ertelenmesi borçlunun gerekçeli talebi ve mahkemenin kararı
ile mümkündür. Borçlu bu yöndeki talebini mahkemeye mümkün olduğu kadar erken ileri
sürmelidir. Mümkünse bu tür bir talep geçici mühlet verilmesine ilişkin talep içinde yer
almalıdır. Ancak en geç alacaklılar toplantısından önce bu teklif yapılmalı ki alacaklılar da
onaylama görüşmesi sırasında daha doğru tercihte bulunabilsinler 116.
Buradaki rehinli mallar her şeyden önce konkordato mühleti verilmeden önce doğmuş
olan rehinler için geçerlidir (İİK m. 307/1, a). Yine rehinle temin edilen alacağın konkordato
talep tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmamalıdır (İİK m.307/1, b). Bu iki koşul yanında
borçlunun rehinli malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğu ve paraya çevrilmesi
durumundan ekonomik varlığının tehlikeye düşüreceğini yaklaşık olarak ispat etmelidir (İİK
m.307/1, c). 4949 sayılı Kanun’la konkordatoda yapılan değişiklikler içinde 298/a
maddesinde de rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi hükmü
mevcuttu. Ancak burada rehinle temin edilen alacağın konkordato talebinden önce doğmuş
olması gibi bir koşul öngörülmemişti117.
Yeni düzenleme ile finansal kiralama konusu malların iadesinin de ertelenmesi mevcut
hükme ilave edilmiştir. İsviçre hukukunda ise finansal kiralama konusu mallar hakkında bir
hüküm mevcut değildir. Finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi
hukukumuza özgü bir düzenlemedir.
Finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi için dört koşul aranmıştır.
Bunlardan birincisi, borçlu finansal kiralama sözleşmesinin aynen ifasını 294’üncü maddenin
yedinci fıkrası uyarınca üstlenmiş olmalıdır. Borçlu kesin mühletin verilmesi üzerine finansal
kiralama konusu malın aynen ifasını üstlenmişse, tasdik aşamasında bu malın iadesinin
ertelenmesinin talep edebilecektir.
İkinci olarak, finansal kiralamadan doğan kira alacağı konkordato talebinden önce
doğmuş olmalıdır. Konkordato talebinden sonra komiserin izniyle veya izni olmaksızın
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finansal kiralama sözleşmesi imzalanmış ise, bu sözleşmeye konu olan malların iadesinin
ertelenmesi istenemez.
Borçlunun finansal kiralama şirketine ödenmemiş kira borcu üç aylık tutarı
aşmamalıdır.
Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama konusu
kaynaklanabilecek zarar, teminat altına alınmış olmalıdır.

malın

değer

kaybından

Borçlu finansal kiralama konusu malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve iade
edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş
olmalıdır.
Alacaklılar her iki erteleme talebine karşı itiraz edebilir. Yazılı görüşlerini duruşmadan
önce mahkemeye sunarlarsa, ayrıca tasdik duruşmasına da çağırılırlar ve itirazlarını
duruşmada söyleme imkânı sağlanır (İİK m. 304/1).
Erteleme süresi en fazla bir yıldır. Bu bir yıllık süre uzatılamaz ve mahkemede mutlaka
erteleme kararını bir yıl için vermek zorunda değildir. Koşullar gerektiriyorsa mahkeme bu
süreyi daha kısa tutabilir.
Borçlu rehinli veya finansal kiralama konusu malı rızasıyla devreder, iflâs eder veya
ölürse, erteleme kendiliğinden hükümsüz kalır.
Konkordatoyu tasdik eden mahkeme alacaklının talebi üzerine borçluyu da dinledikten
sonra aşağıdaki hallerden birisin mevcut olduğu yaklaşık olarak ispat edilirse, erteleme
kararını kaldırır. Bu haller;
1.

Borçlu ertelemeyi yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmiş ise;

2.
Borçlunun serveti ve gelirleri artmış ve borçlu ekonomik varlığını tehlikeye
sokmadan borcu ödeyebilecek hale gelmişse;
3.
Rehinli malın paraya çevrilmesi veya finansal kiralama konusu malın iadesi,
borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye sokmayacaksa.
Bu hüküm İsviçre İcra ve İflâs Kanunu’nun 306a maddesinin aynen çevirisidir. Sadece
finansal kiralama konusu mallar ilave edilmiştir.
XIII- Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava
Asliye ticaret mahkemesi tasdik kararı ile birlikte, bu kararın ilânından itibaren
alacakları itiraza uğramış olan alacaklıların bir ay içinde dava açmalarını bildirir. Bu süre
4949 sayılı kanunla yapılan değişiklikte 10 gün idi (İİK m. 302). İsviçre’de ise süre 20 gündür
(İsv. İİK m. 315). Bu davayı alacağı kısmen veya tamamen itiraza uğramış olan adi
alacaklılar açabileceklerdir. Konkordato mühleti içinde komiserin izniyle yapılan işlemlerden
alacaklı olan kişiler de, mahkeme tasdik aşamasında alacaklarını kabul etmezse, bu davayı
açabileceklerdir. Çekişmeli alacaklar hakkında borçlu bir teminat öngörmeyecektir.
Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara
isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından mahkemece belirlenen bir
bankaya yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar bu paydan
ödeme yapılmasını isteyemezler; bu durumda pay borçluya iade edilir.
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Davanın açılacağı mahkemenin yetki veya görevi hakkında bir açıklık olmadığından, bu
dava genel hükümlere göre açılacaktır. Ancak taraflar arasında söz konusu alacak hakkında
yetki ya da tahkim sözleşmesi varsa mahkeme buna göre belirlenir. Davalı tarafta borçlu yer
alacaktır. Talep edilen alacak, alacaklının konkordatoda eline geçecek olan tutara göre değil,
alacağın tamamına göre açılmalıdır.
Daha önce toplantıya katılmasına izin verilmeyen alacaklılar da bu davayı
açabileceklerdir118.
Alacağını süresi içinde yazdırmamış olan alacaklılar bakımından bu bir aylık süre söz
konusu olmayıp, onlar her zaman dava açabilirler119. Tasdik edilen konkordato, konkordatoya
yazılmamış alacaklılar bakımından da zorunlu olduğu için, bir aylık süreden sonra açılan
dava alacaklılar lehine sonuçlanırsa, borçlunun bu alacaklılara da konkordatoya göre
ödemede bulunması gerekir. Aksi takdirde, alacaklı konkordatonun kendi bakımından feshini
talep edebilecektir120. Bu ihtimalde alacaklının alacağının ödenmesini sağlamak için mutlaka
dava açması gerekmez. Alacaklın alacağının konkordatoya göre ödenmesi talebi borçlu
tarafından reddedilirse, alacaklı dava açmalıdır. Bu durumda alacaklı borçlu tarafından
reddedilen alacağının hüküm altına alınmasını ve böylelikle tasdik edilen konkordato
kapsamında kendisine ödeme yapılmasını sağlamak için dava açabileceği gibi, mahkemeden
doğrudan konkordatonun kendisi bakımından feshini de isteyebilir. Alacaklı konkordatonun
feshini talep ederse, öncelikle alacaklı olduğunu ispat etmesi gerekir121.
Süresi içinde dava açan alacaklı davayı kazanırsa konkordato hükümlerine göre
kendisine ödeme yapılmasını isteyebilir. Bunun talep edilebilmesi için hükmün
kesinleşmesine gerek yoktur (İİK m. 36). Paranın bankaya yatırılan paradan ödenmesi
gerekir. Bu davayla ilgili yargılama giderleri konkordatodan sonra doğmuş olması sebebiyle
tam olarak ödenmelidir.
Süresi içinde dava açmayan alacaklının alacağı, maddi hukuk bakımından sona
ermez122. Bu alacaklının hakkı, sadece tasdik edilen konkordato bağlamında sona erer. Diğer
bir ifadeyle, çekişmeli alacağın alacaklısı, tasdik edilen konkordato bağlamında herhangi bir
hak talebinde bulunamaz123. Süresinde dava açmayan çekişmeli alacağın alacaklısı
konkordatoyu feshettirme hakkına da sahip değildir. Çekişmeli alacağın alacaklısı, bir aylık
süreden sonra dava açarsa, bu dava süre sebebiyle reddedilir124. Ancak konkordatonun
tamamen feshi halinde, çekişmeli alacağın alacaklısı borçluya karşı dava açabilir125.
XIV- Konkordatonun Hükümleri
Tasdik edilen konkordato kural olarak konkordato mühleti kararından önce ve
konkordato komiserinin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş olan bütün
alacaklılar bakımından mecburidir.
Konkordatonun tasdik edilen hükümlerine göre ödeme yapılabilmesi için aksi
kararlaştırılmadıkça konkordatonun kesinleşmesine gerek yoktur. Elbette kararda ödeme
zamanı gösterilmişse, ödemelerin bu zaman göre yapılması gerekir. Tasdik edilen
konkordato projesinde konkordatonun tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hale
geleceği de kararlaştırılabilir. Bu takdirde mühletin etkileri kanunda öngörülen istisnalar saklı
kalmak kaydıyla, konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe kadar devam eder. Alacaklılar
eğer konkordatonun tasdik kararının kesinleşmesiyle sonuç doğuracağını onaylamışlarsa,
tasdik kararına karşı istinaf ve ardından temyiz kanun yolunun tamamlanması gerekir. Bütün
bu süreçler sonunda tasdik kararı onanır ve bu karar kesinleşirse, bundan sonra konkordato
hükümleri sonuç doğuracaktır. Tasdik kararının kesinleşmesi istinaf ve ardından temyiz
yoluna başvurulduğunda muhtemelen iki yıl daha konkordatonun sonuç doğurmasını
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geciktirecektir. Böyle bir teklifi onaylarken alacaklıların daha dikkatli karar vermesi
gerekmektedir.
Alacağın esası konkordato hükümleri tabi iken, bu alacak için açılmış bir dava veya
takip varsa, bunun için gerekli giderlerin konkordato hükümlerine tabi olmaksızın tam olarak
ödenmesi gerekir126.
Konkordato alacağın mahiyetinde tecdit yenileme gibi bir değişiklik husule getirmez. Bu
itibarla borçlu eski borcu kaldırıp yeni bir borç ilişkisi yaratamaz.
Yabancı para alacaklısı da konkordatodan tasdik edilen proje çerçevesinde alacağını
Türk Lirası olarak alır. Bu çevirinin konkordatonun tasdik edildiği andaki kur üzerinden
yapılması gerekir. Yabancı para alacaklısı alacağını, tasdik edilen konkordatoya göre talep
edebileceği için, alacağının Türk Lirasına çevirisi nedeniyle munzam zarar talebinde
bulunması da mümkün değildir127. İnfisahi şarta bağlı alacaklar da konkordatoya tabi olurlar.
Taliki şarta bağlı alacaklı mahkemenin kararına göre konkordatoya tabi olur. Taliki şartın
gerçekleşmesi halinde alacağını konkordato projesine göre alır. Para alacağı dışında kalan
alacaklılar alacakları para alacağına dönüştüğü için onlar da alacaklarını tasdik edilen
konkordato projesi çerçevesinde Türk Lirası olarak alırlar.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 206 maddesinin birinci fıkrasındaki alacaklılar konkordatoya
tabi değildir. Keza alacağı rehinle temin edilmiş olması halinde rehinli alacaklı konkordatoya
tabi değildir. 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar da konkordato kapsamında değildir
ve alacaklarını tam olarak alırlar.
Konkordato projesine göre alacaklarını tahsil eden alacaklılara, alacaklarının tahsil
edilemeyen bölümü için aciz belgesi düzenlenmez. Zira borçlu konkordato kapsamı dışında
kalan borcundan kurtulur. Bu ödenmeyen kısımda alacaklıların borçluyu ibra ettiği genel
olarak kabul edilmektedir128. Tasdik edilen konkordato kapsamında borç tamamen ödenirse,
taliki şarta bağlı olan ibra kesinlik kazanmaktadır.
Konkordato alacaklısı, borçlusunda bulunan alacağı ile konkordato borçlusuna olan
borcunu takas etmek suretiyle borcundan kurtulmak isteyebilir. İcra ve İflâs Kanunu’nun 294.
maddesinin 4. fıkrasında takasın 200 ve 201. madde hükümlerine tabi olduğu ifade edilmiştir.
Böylelikle takasın mümkün olduğu açıkça ifade edildiği gibi, koşullarının da iflâstaki takas
hükümlerin tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak alacaklı konkordatoya kabul oyu vermiş
ise, sadece bu kapsamda kendisine ödenecek miktar kadar takas hakkını kullanabilir.
Konkordatoda iflâstaki takasa ilişkin hükümlerin kıyasen uygularsak, iflâsın açılmasını,
konkordatoda borçlunun geçici mühlet kararı almasıyla eş tutabiliriz. Bu nedenle konkordato
talep eden borçlunun alacaklısı, takas yapabilmesi için konkordato da geçici mühlet
kararından sonra alacaklı olmamalıdır (İİK m. 200/1,). Yine konkordato talep eden borçlunun
alacaklısı geçici mühlet kararından sonra borçlu olmamalıdır (İİK m. 200/2). Alacaklının
alacağı hamiline yazılı bir senede dayanıyorsa, yine borçluya olan borcu ile takas edebilme
imkânı bulunmamaktadır (İİK m. 200/3). Anonim, limited ve kooperatif şirketlerinin
konkordato mühleti alması halinde, esas sözleşme gereğince verilmesi lazım gelen hisse
senedi bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları veya konması taahhüt edilen ve fakat
konmamış olan sermayeler, bu şirketlerin konkordato mühleti almış olması halinde
borçlarıyla takas edilemez (İİK m. 200/2).
Konkordato talep eden borçlunun borçlusu, geçici mühlet kararının verilmesinden önce
alacaklısının aciz halinde bulunduğunu bilerek alacaklıların zararına kendisine veya üçüncü
bir şahsa takas suretiyle bir menfaat temin etmek için borçluya karşı bir alacak oluşturursa,
bu takasa mahkemede itiraz edilebilecektir (İİK m. 201).
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Kredi kurumlarının verdiği krediler de dahil olmak üzere mühlet içinde akdedilmiş
borçlar adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir. Malvarlığının terki suretiyle
konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılır. Aynı kural karşı edimin ifasını
komiserin izniyle kabul eden borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerindeki karşı edimler
için de geçerlidir.
Konkordatoda geçici ve ardından kesin mühlet verilmesi ile kural olarak borçluya takip
yapılamayacağı ve daha önce başlamış olan takiplerin de duracağı yukarıda belirtilmişti129.
Konkordato mühletinin verilmesinden önce borçlunun mallarına haciz konulmuş bu
haczedilen malvarlığı henüz paraya çevrilmemişse, bu hacizler konkordatonun tasdiki ile
düşer (İİK m. 308/ç). Haczedilmiş olan mallar geçici mühlet kararının verilmesinden önce
paraya çevrilmişse, satış bedeli konkordatoya tabi olmaksızın haciz sahibi alacaklıya ait olur.
Satış bedeli alacaklının alacağını karşılamaya yetmezse, alacaklı alacağının bu kısmını
konkordato şartları çerçevesinde borçludan talep edebilir. Konkordatonun tasdiki ile
konkordatonun alacaklılar bakımından bağlayıcı hale gelmesi söz konusu ise de hacizlerin
aslında tasdik kararının kesinleşmesiyle birlikte düşmesi daha uygun olabilir.
Acaba konkordatonun tasdiki ile birlikte hacizlerin hükümden düşmesi, o hacizler
hakkındaki takiplere nasıl etki edecektir? Takipler de düşecek mi, yoksa sadece hacizler mi
düşecektir? Özellikle konkordatonun kısmen veya tamamen feshi halinde alacaklıların
takiplerine devam edebilmeleri için sadece hacizlerin düşmesinden söz edilebilir. İflâsta
olduğu gibi, konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesiyle takiplerin düşeceğine dair bir
düzenleme hukukumuzda mevcut değildir. Borçlu borcunu konkordato şartlarına göre ödediği
takdirde borç sona ereceğinden, takipler ancak bu durumda son bulacaktır 130. O halde tasdik
ile takiplerin düşmeyeceği sadece hacizlerin hükümsüz kalacağının kabulü uygun olacaktır.
Konkordato mühletinden önce veya sonra açılmış olan davalar konkordato nedeniyle
erteleme veya duraksama olmaksızın devam eder131.
XV- Konkordatonun Haricinde Yapılan Vaatler
Borçlu tarafından alacaklılarından birine konkordato projesinde öngörülenden fazla
olarak yapılan vaatler hükümsüzdür (m. 308/d).
Bu hükmün konuluş nedeni, konkordatoda tüm alacaklılara eşit davranılması ve
borçlunun mallarından alacaklarının eşit olarak tahsil edebilmelerinin teminat altına almaktır.
Kanun genel olarak borçlunun tüm vaatlerini hükümsüz olarak değerlendirmektedir.
Örneğin borçlunun alacaklılarından birisine diğerlerine nazaran daha önce veya daha fazla
ödeme yapmayı vaat ettiği taahhütler hükümsüz sayılacaktır. Konkordato ile kabul edilen
dışında veya öncesinde yapılan her türlü vaat hükümsüz sayılmaktadır. Konkordato mühleti
içinde sadece konkordato komiserinin izniyle yapılan sözleşmeler konkordatodaki
alacaklılardan bağımsız olarak alacaklarını vadesinde ve tam olarak talep edebilme imkânına
sahiptir.
Üçüncü bir kişinin vaadi eğer borçlunun malvarlığına doğrudan veya dolayısıyla zarar
vermiyor ve ilgili değilse geçerlidir132. Örneğin konkordato talep eden bir holdingin içinde yer
alan şirketin üçüncü kişi olarak vaadi geçerli olarak kabul edilemez. Buna karşılık holding
içinde yer alan bir şirketin konkordato talep etmesi halinde, holdingin üçüncü kişi olarak
taahhütte bulunması geçerli kabul edilmelidir. Buna karşılık bir holding konkordato teklif eden
şirketin asıl hissedarı olarak belli miktar parayı iyileştirme için ödemeyi taahhüt etmişse, tüm
konkordato alacaklıları yerine sadece bazı alacaklılara vaatte bulunması hükümsüz kabul
edilmelidir133.
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Borçlunun anne ya da babası veya eşi, üçüncü kişi olarak vaatte bulunursa bu geçerli
kabul edilmelidir. Zira borçluya karşı yapılacak bir takipte bu kişilerin malvarlığı hiçbir şekilde
haczedilemeyecek ve paraya çevrilemeyecektir. Ancak üçüncü kişi tarafından yapılan vaatler
alacaklıların olumlu oy kullanmaları için yapılırsa, bu vaatlerin de geçersiz olması
gerekmektedir.
Geçersiz vaatler Türk Borçlar Kanunu’na göre hükümsüzdür (batıldır). Bu nedenle
geçmişe etkili olarak sonuç doğurur134. Eğer bu yolla ödenmiş para alacağı varsa, sebepsiz
zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilir (TBK m. 77 vd.). Ancak hukuka veya ahlâka
aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin geri istenemeyeceğine ilişkin hüküm
(TBK m. 81) saklıdır135.
Borçlunun hükümsüz vaatlerde bulunduğu ya da yerine getirdiği tespit edilirse, bu
konkordatonun feshi sebebi de oluşturur136. Bu tür vaatlerin cezai sorumluluğu da
bulunmaktadır. İcra ve İflâs Kanunu’nun 333. maddesine göre, her kim bir alacaklının veya
temsilcisinin konkordatoya muvafakatini kazanmak için özel bir menfaat temin eder veya
vaatte bulunursa altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Menfaat temin
eden alacaklı yahut temsilcisi de aynı ceza ile cezalandırılır.
XVI- Konkordatonun Kısmen Feshi
Konkordato projesi uyarınca kendisine ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato
uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte, konkordatoyu tasdik eden
mahkemeye başvurarak kendisine hakkında konkordatoyu feshettirebilir (İİK m. 308/e).
Alacaklı, borçlunun tasdik edilen konkordato projesini kendisi bakımından kısmen veya
tamamen ihlâl ettiğini ispat etmelidir. İsviçre hukukunda alacaklının fesihten sonra
alacaklısına ihtar göndermesi aranmaktadır. Alacaklı ihtar gönderdikten sonra ve fakat fesih
talebinden sonra alacağı ödenirse, talebin kabul edileceği benimsenmektedir. Ancak
alacaklının talebini geri alması mümkündür137.
İsviçre hukukunda konkordatonun tasdiki için, kabul edilmiş tüm adi alacaklılar ile
konkordato komiserinin izniyle akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan alacakların,
alacaklılarca vazgeçilmediği takdirde teminatlandırılması aranmaktadır (İsv. İİK m. 306/2).
Bunun en önemli nedeni, konkordatonun alacaklılardan birisi tarafından feshi halinde, o
alacaklının alacağını bu teminattan kolaylıkla karşılayabilmesidir. Ancak hukukumuzda böyle
bir teminatlandırma öngörülmediği için, konkordatoyu kendisi bakımından feshettiren
alacaklının, alacağını tahsil edebilmesi önemli bir risk oluşturacaktır. Aynı durum rehinli
alacaklılarla, komiserin izniyle doğmuş olan alacaklılar bakımından daha az sorun
oluşturacaktır. Çünkü konkordatonun tasdiki için borçlunun 206. maddenin birinci sırasındaki
alacaklılar ile mühlet içinde konkordato komiserinin izniyle akdedilmiş borçlar için teminat
göstermesi gerekmektedir (İİK m. 305/1, d). Ancak burada da bazı alacaklılar teminat
gösterilmesinden feragat etmiş olabilir138.
Bu hüküm iflâs içi konkordato hakkında da uygulanır. Fesih talebi konkordatoyu tasdik
eden mahkemeye yapılacaktır. Konkordatonun bütün alacaklılar için bağlayıcı olması
sebebiyle, konkordato sürecine katılmamış veya katılıp olumsuz oy kullanmış olan alacaklılar
da konkordatonun feshinin talep edebilirler. Yine alacağının süresi içinde konkordatoya
kaydettirmemiş olan alacaklılar da konkordatonun feshini talep edebilirler139.
Birden fazla alacaklı aynı sebeple birlikte de bu davayı açabilir. Bu durumda davacılar
arasında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunur.

147

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez - Prof. Dr. Güray Erdönmez

Alacakları konkordatoya tabi olmayan, rehinli, imtiyazlı ve kamu alacaklıları ile
alacakları konkordato mühletinden sonra doğmuş ve komiserin onayı bulunan alacaklıların
konkordatonun feshini istemekte hukuki yararları bulunmamaktadır 140. Konkordato
komiserinin veya kayyımın bu davayı açma yetkisi yoktur.
Davalı tarafta konkordatonun şartların tam ve zamanında uymayan borçlu
bulunmaktadır. Borçlu ile birlikte diğer konkordato alacaklılarının ya da konkordato
komiserinin davalı olarak gösterilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu kimselerin davaya fer’i
müdahil olarak katılmaları da mümkün değildir141.
Alacaklının kendi hakkındaki konkordatonun feshini isteyebilmesi için,
 Konkordatoya tabi borç kesinleşen proje çerçevesinde ödenmemiş olmalıdır.
 Alacak konkordato mühleti verilmesinden önce doğmuş olmalıdır.
 Konkordatonun feshinden önce borçlu iflâs etmemiş ya da konkordato bütün
alacaklılar için feshedilmemiş olmalıdır.
 Konkordato tasdik edilmiş olmalıdır.
 Bir başka koşul olarak önceki konkordato döneminde bu tasdik kararının kesinleşmiş
olması aranmıştır. Buna göre karar kesinleşmeden feshi istenemez142. Fesih için tasdik
kararının kesinleşmesinin beklenmesi, feshi isteyebilecek olan alacaklı bakımından bazı
sorunlara sebebiyet verebilecektir. Nitekim, tasdik kararından sonra borçlu, alacaklıya
belirlenen vadelerde ya da miktarda ödeme yapmazsa, konkordatonun kısmen feshi için
tasdik kararının kesinleşmesi beklenecektir. Bu süre ne kadar uzarsa konkordatonun
feshinin talep etmekde o ölçüde uzayacaktır. Böyle bir durumda borçlu kanun yolu
aşamasında hiçbir tehlikeye maruz kalmadan borcunun ödemekten kaçınabilecektir.
Kanaatimizce konkordatonun feshi için tasdik kararının kesinleşmesinin beklenmesi,
kendilerine konkordatoya göre ödeme yapılacak alacaklılara büyük zararlar verilebilecektir.
Konkordatonun feshi zamanaşımı süresi için istenmelidir. Bu süre konkordatoya göre
ödeme zamanından itibaren on yıl olarak kabul edilmektedir143.
Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna
başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde
temyiz yoluna başvurulabilir. Eskiden beri fesih kavramının konkordato kurumu ile
bağdaşmadığı ve bu kavramın doğru kullanılmadığı ileri sürülmüştür. Bu ibarenin iptal olarak
anlaşılmasının dahi doğru olacağı söylenmektedir.
Konkordatonun kısmen feshi kararı sadece bu konuda karar alan alacaklı bakımından
sonuç doğurur. Bu karar diğer alacaklılara etki etmez. Konkordatonun feshi ile alacaklının
alacağı eski haline döner. Yani bu alacak, konkordato projesindeki iskonto ya da vadeye tabi
olmaksızın tam olarak talep edilebilir. Alacaklı daha önceden icra takibine başlamış ise,
konkordatonun feshi ile birlikte bu takip canlanır ve alacaklı kaldığı yerden bu takibe devam
edebilir144. Ancak konkordatonun tasdiki kararıyla birlikte hacizler kendiliğinden düşeceği için
(İİK m. 308/ç) alacaklının yeniden haciz talebinde bulunması gerekir.
XVII- Konkordatonun Tamamen Feshi
Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan
mahkemeden isteyebilir (İİK m. 308/f).
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Görevli mahkeme konkordatoyu tasdik eden asliye ticaret mahkemesidir. Feshi hukuki
yararı bulunan her alacaklı isteyebilir. Konkordato bütün alacaklılar bakımından zorunlu
olduğundan, konkordato oylamasına katılan ya da katılmayan yine olumlu oy kullanan ya da
kullanmayan tüm alacaklılar feshi talep edebilir.
İflâstan sonra konkordatonun da feshini alacaklılar isteyebilir.
Davalı tarafta konkordato borçlusu yer almaktadır. Kötü niyetle davranan aynı zamanda
bir alacaklı da olsa, onun davalı olarak gösterilmesi gerekmez.
Fesih kararı verilebilmesi için;
 Konkordato tasdik edilmiş olmalıdır.
 Konkordato kötü niyetle sakatlanmış olmalıdır.
 Kötü niyetli tutum ve davranışlar borçlu ya da üçüncü kişi tarafından oluşturulabilir.
 Kötü niyetle sakatlamaya ilişkin davranışların konkordatonun tasdikinden önce
alacaklı tarafından ileri sürülmemiş olması gerekir.
 Konkordatonun feshinden önce alacaklı iflâs etmemelidir.
Konkordatonun tamamen feshi için ayrıca tasdik kararının kesinleşmesinin
beklenmesi, alacaklı ya da alacaklıların zararına sonuçlar doğurabilecektir. Nitekim, tasdik
kararından sonra borçlu, koşulları mevcut olsa bile, konkordatonun feshi için tasdik kararının
kesinleşmesi beklenecektir. Bu süre ne kadar uzarsa konkordatonun feshinin talep etmekte
de o ölçüde uzayacaktır. Böyle bir durumda borçlu kanun yolu aşamasında hiçbir tehlikeye
maruz kalmadan borcunu ödemekten kaçınabilecektir. Bu nedenle konkordatonun tamamen
feshinde de tasdik kararının kesinleşmiş olmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz.
Fesih isteme süre hakkında kanunda bir süre öngörülmemiştir. Ancak burada da on
yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması genel olarak kabul edilmektedir. On yıllık süre
tasdik kararının kesinleşerek ilânından itibaren işlemeye başlamalıdır145.
Konkordatonun kötü niyetle sakatlanması her şeyden önce konkordatoya hile
karıştırılmış olmasını ifade eder. Borçlu veya üçüncü kişi kişinin hileli tutum ve davranışları
sonunda konkordatonun mahkemece tasdiki sağlanmış ise, bu şekildeki konkordato kötü
niyetle sakatlaşmış sayılır. Buna 4949 sayılı Kanundan önce “suiniyetle muallel” denilmekte
idi (m. 308).
Konkordatonun feshi halinde 308. madde hükmü uygulanır (m.308/f, 3). 308. maddeye
göre ise, mahkeme tasdik talebinin reddederse, borçlunun re’sen iflâsına karar verir (m.
308/f, 3). Ancak bunun için borçlu hakkında doğrudan doğruya iflâs sebeplerinin mevcut
olması aranmaktadır. Bununla birlikte 308. maddedeki halin varlığı, yani konkordatonun
tasdik edilmemesi, 177. maddenin üçüncü bendinde doğrudan iflâs sebebi sayılmıştır. O
halde konkordatonun feshi aynı zamanda doğrudan iflâs sebebi sayıldığından, diğer
doğrudan iflâs sebepleri aranmaksızın mahkemece re’sen iflâs kararı verilmelidir.
Konkordatonun tamamen feshi kararı bu konuda talepte bulunsun, bulunmasın bütün
alacaklılar bakımından sonuç doğurur. Diğer bir ifadeyle konkordatonun tamamen feshi
bütün alacaklıları etkilemekte ve konkordatonun hüküm ve sonuçlarını ortadan
kaldırmaktadır. Tenzilat konkordatosu yapılmışsa konkordatonun feshi ile birlikte borçlu
borcun tamamı bakımından sorumlu olur; vade konkordato yapılmışsa fesih ile birlikte
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borçlunun borcunu derhal ödeme zorunluluğu doğmaktadır146. Ülke parasına çevrilmiş
yabancı para alacağı da konkordatonun feshinden sonra, tekrar yabancı para alacağına
dönüşür ve alacaklı alacağını yabancı para olarak borçludan talep edebilir147. Alacağı
paradan başka bir alacak olan alacaklı da, konkordatonun feshinden sonra alacağının aynen
ifasını borçludan isteyebilir.
Fesih ile konkordato hükümleri geçmişe yönelik olarak kalkacağı için alacaklılardan her
biri alacağının tamamı için takibe geçebilir. Daha önce takibe zaten girişmiş olan alacaklı
kaldığı yerden takibe devam edebilmelidir. Hacizler tasdik kararı ile birlikte kendiliğinden
düşmüş olacağından, feshin hacizleri tekrar eski haline getirmesi söz konusu değildir.
Alacaklıların yeniden haciz talebinde bulunması gerekir148.
Konkordatonun tamamen feshine karar verilmesinden sonra borçlu yeniden konkordato
talep ederse, bu borçlu hakkında konkordato talebi kabul edilerek geçici mühlet kararı
verilmemelidir. Her ne kadar geçici mühlet kararının verilmesinde mahkemenin şekli bir
inceleme yapacağı kabul edilse de, kötü niyetle sakatlanmış bir konkordatonun feshinden
sonra borçlunun tekrar konkordato talebinde bulunması ve geçici mühletin sonuçlarından
yararlanması hakkın kötüye kullanılması teşkil eder ki, bunu da hukuk düzeni korumaz.
XVIII- İflâstan Sonra Konkordato
İflâsına hükmedilmiş borçlu da konkordato talep edebilir. Hatta müflisin alacaklılarından
birisi dahi konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilir. İflâs içi konkordato borçlunun
genellikle iflâs öncesinde konkordato teklif etmek üzere bir hazırlık yapamaması ya da
beklediğinden daha önce hakkında iflâs kararı verilmesinden dolayı olabilir. Ancak iflâs içi
konkordatoda da alacaklıların menfaatleri olabilir. Özellikle iflâs tasfiyesi sonunda
alacaklıların eline geçecek tutar ile konkordatonun kabulü üzerine ödenecek tutar arasında
alacaklılar lehine bir durum varsa, iflâs sonrası konkordato talebi kabul edilebilir. Yine iflâs
eden müflisin konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine müflis sıfatının kalkarak
borçlunun işletmesini sürdürmesi, iyileşmesi konkordatonun kabulünü gerektirebilir. Ancak
konkordatonun kabulü mümkün olduğu kadar konkordato teklifinin erken yapılmasına
bağlıdır. İflâstan sonra konkordato tasfiye süreci boyunca bir kez istenebilir. Bu talep
reddedilirse artık bundan sonra konkordato talep edilemez. Böyle bir talep üzerine iflâs
idaresi konkordato projesi hakkındaki görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplantısında veya
daha sonra yapılacak olan alacaklılar toplantısında müzakere edilmek üzere bu teklifi
alacaklılara iletir (İİK m. 309).
Müflisin konkordato talep ederken konkordato projesi sunması zorunlu ise de bilanço
ve defterlerini talebine eklemek zorunluluğu yoktur. Zira defter ve bilanço iflâs nedeniyle iflâs
idaresinin tasarrufu altındadır.
İflâs içi konkordatoda komisere ait görevler iflâs idaresi tarafından yerine getirilir. İflâs
idaresi seçilememiş ya da henüz seçilmemiş ise bu görevi iflâs dairesi yerine getirir.
Alacaklılar toplantısında iflâs dışı konkordatoda aranan çoğunlukla proje kabul edilirse,
bu tarihten itibaren konkordatonun tasdikine kadar müflisin mallarının paraya çevrilmesi
durur. Ancak bu süre altı ayı geçemez (İİK m. 309/2). Bu altı aylık süre özellikle iflâs
tasfiyesinin geciktirmek amacıyla yapılabilecek işlemlere karşı öngörülmüştür.
Konkordato hakkında verilen karar iflâs idaresine bildirilir.
Konkordatonu tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine iflâs idaresi mahkemeden iflâsın
kaldırılmasını ister.
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İflâs içi konkordatoda geçici mühlet ya da kesin mühlet kararı verilmesi söz konusu
değildir. Kanunda 302 ilâ 307. madde hükümlerinin kıyasen uygulanacağı kabul edildiğinden,
konkordatonun kabulü için gereken çoğunluk (İİK m. 302) iflâs içi konkordatoda da
aranacaktır. Yine konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklıların borçtan birlikte sorumlu
olanlara karşı haklarını muhafaza eder (İİK m.303). Konkordatonun mahkemede incelenmesi
(İİK m. 304), tasdiki şartları (İİK m. 305), tasdik kararı ile ilânı (İİK m. 306), rehinli malların
muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi (İİK m. 307)
kıyasen uygulanacaktır.
Konkordatonun tasdiki ve iflâsın kaldırılmasından sonra, konkordato şartlarını yerine
getiremeyen borçlu hakkında konkordatonun feshi yoluna başvurulabilecektir.
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7101 sayılı Kanunla değişik 296 hükmünün gerekçesi, Pekcanıtez/Akkan/Erişir, Kanun, s. 272.
Doktrinde, İİK m.309/r, I hükmünün de projenin tasdikine adeta yeni bir sözleşme akdedilerek
öncekinin değiştirilmesine benzer bir sonuç bağlandığı belirtilmiştir (Sema Taşpınar Ayvaz, İcra-İflâs
Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005, s. 404).
73
7101 sayılı Kanunla değişik 296 hükmünün gerekçesi, Pekcanıtez/Akkan/Erişir, Kanun, s. 272.
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74

Doktrinde Kanundaki sözleşme kavramının çok geniş yorumlanması gerektiği savunulmuştur
(Sarısözen, s. 71).
75
BSK SchKG-Bauer, Art. 297a, N.3, 4, 6, 10.
76
BSK SchKG-Bauer, Art. 297a, N. 9, 12, 18; SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Bossart, Art.
297a, N.7.
77
BSK SchKG-Bauer, Art. 297a, N.16.
78
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Bossart, Art. 297a, N.12.
79
İflâstaki alacaklılar toplanmasının yetkileri hakkında geniş bilgi için bkz. Güray Erdönmez, İflâsta
Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, İstanbul 2005, s. 53 vd.
80
Her iki toplantı arasındaki farklar için bkz. Tanrıver, Konkordato Komiseri, s. 199 vd.
81
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/Muhammet Özekes, İcra ve İflâs
Hukuku, 11. Bası, Ankara 2014, s. 840-841; Hülya Yarıcı, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, İstanbul 2007, s. 57.
82
Taşpınar Ayvaz, s. 314.
83
Aynı yönde bkz. Sarısözen, s. 99. Yazar, anlaşmaya varan rehin alacaklıları için belirlenen faiz
oranı ortalamasının altında kalmamak ve her halükârda anlaşamayan rehin alacaklısının temerrüt faiz
oranını da aşmamak kaydıyla, temerrüt öncesi akdî faize atıf yapılmasının daha doğru olacağını ifade
etmiştir (Sarısözen, s. 99).
84
İcra ve İflâs Kanunu’nda sadece 291. maddede iyileşme amacından söz edilmiştir. Bu ise
konkordatonun amacı olarak değil, herhangi bir şekilde iyileşme mümkün olursa, konkordato
mühletinin kaldırılacağına ilişkindir. Ayrıca Kanun’un 287. maddesinin 3. fıkrasında, konkordatonun
başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato
komiserinin görevlendirileceği düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin gerekçesinde, konkordatonun
başarıya ulaşması ile kastedilen hususun, konkordato talebinde bulunanın mali durumunun
düzelmesinin mümkün olup olmadığı veya konkordato teklifinin tasdiki şartlarının yerine gelip
gelmeyeceği belirtilmiştir. İsviçre İcra ve İflâs Kanunu’nda ise, konkordatoda iyileşme amacı bir çok
hükümde açıkça ifade edilmiştir. Örneğin bkz. İsviçre İİK m. 293, 293a, 293b, 294, 296a, 296b.
85
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Tanrıver Deynekli s. 53 vd.
86
Tanrıver/Deynekli, s.62 ve dn. 43’de anılan yazarlar.; Tanrıver Konkordato Komiseri, s. 234.
87
Bu konuda bkz. SK SchKG-Umbach-Spahn B./Kesselbach S./Exner C., Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Schulthess Kommentar-SchKG), 4. Auflage,
2017, Art. 304 N. 9.
88
Tanrıver, s. 234; Tanrıver/Deynekli, s.62.
89
Postacıoğlu, s. 89.
90
Hunkeler D./Wohl G. J., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(Schulthess Kommentar-SchKG), 4. Auflage, 2017, Art. 306 N. 11.
91
Tanrıver, 4949 sayılı Kanunla getirilen konkordato hükümlerinin değerlendirirken, konkordatonun
tasdiki için uygulamada borçluların en çok zorlandığı hususun teminat gösterilmesi olduğu ve bu
nedenle imtiyazlı alacaklıların ve özellikle işçi alacaklarının imtiyazlı alacak olmaktan çıkarılması ve bu
sayede adi alacaklıların daha yüksek oranda alacaklarının tahsil edebilme imkanına kavuşacağını
söylemektedir(İflâs Dışı Konkordatoya İlişkin Güncel Sorunlar ve Bazı Değerlendirmeler, s.280).
92
Tanrıver, Konkordato Komiseri s. 226 vd.
93
Altay/Eskiocak, s. 380.
94
İsviçre hukukunda da konkordato komiserinin raporuna karşı şikâyet yoluna gidilemeyeceği kabul
edilmektedir (SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N.10; Vollmar A., Basler
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (BSK SchKG), B. II, 2. Aufl.,
Basel 2010, Art. 304, N 8).
95
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N.12.
96
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N. 12.
97
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N. 13.
98
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N. 14; Hunkeler D., Kurzkommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 307 N.13.
99
Alacaklı tarafından konkordatonun tasdik kararından sonra rehinli malın satışının ertelenmesi talep
edilmişse, rehinli alacaklının bu talebe ilişkin itiraz edebilmesi mümkün olmalıdır.
100
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N. 15.
101
KUKO SchKG-Hunkeler, Art. 304 N. 10; SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304
N. 15.
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102

Tanrıver/Deynekli, s.75; Baki Kuru, İflâs ve Konkordato Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1988, s. 460;
Ömer Ulukapı, Konkordatonun Feshi, Konya 1998, s. 46.
103
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 803.
104
İsviçre hukukunda mahkemenin ilân ettiği duruşmada tasdik hakkında karar vermesi mümkün
olmazsa, birkaç gün içinde bu kararı vermesinin zorunlu olduğu kabul edilmektedir (SK SchKGUmbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N. 16).
105
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N. 16.
106
Tanrıver/Deynekli, s.139.
107
SK SchKG-Hunkeler/Wohl, Art. 314 N. 24; Kuko SchKG-Hunkeler, Art. 314 N. 27 vd.
108
Tanrıver/Deynekli, s.145.
109
İİK m. 308’in gerekçesi, hükmün tekrarı şeklindedir. Gerekçe de tasdik talebi reddedilen borçlunun
iflâsa tabi kişilerden olması halinde, hakkında doğrudan iflâs sebeplerinden birinin bulunması halinde
mahkemenin başka bir şart aramadan kendiliğinden iflâsa karar vereceği ifade edilmiştir. Örnek olarak
da borca batık bir sermaye şirketinin tasdik talebinin reddi hali gösterilmiştir (7101 sayılı Kanunla
değişik 308 hükmünün gerekçesi, Pekcanıtez/Akkan/Erişir, Kanun, s.290).
110
Sarısözen, İİK m. 177/3 hükmünü hiç değerlendirmeden, borçlunun iflâsına karar verilebilmesi için
tasdik talebinin reddini yeterli bulmamakta, ayrıca doğrudan iflâs sebeplerinin birinin de bulunmasını
aramaktadır (Sarısözen, s. 88).
111
Hardmeier H. U., Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (BSK
SchKG), B. II, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 309, N 6; SK SchKG-Hunkeler/Wohl, Art. 309 N. 5. 7101
sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerden önce İİK m. 177/3 ile 301. maddelerdeki düzenlemeler
nedeniyle hukukumuzda da konkordato mühletinin kaldırılması, tasdik talebin reddi ve konkordatonun
tamamen feshine karar verilmesi hallerinde, iflâsa tabi olmayan borçluların da alacaklıların talebiyle
doğrudan iflâsına karar verilebilmekteydi. Tanrıver bu düzenleme ile iflâsın, adeta cezai bir yaptırım
gibi işlerlik kazanması sonucunu doğurduğunu, bunun ise konkordatoya başvurunun çazibesini
yitirmesinde önemli ölçüde etkili olduğunu ifade etmiştir (Tanrıver, Sorunlar, s.250).
112
Önceki düzenlemede alacaklıların tasdik talebinin reddinin ticaret sicili gazetesinde ilânından
itibaren 20 gün içinde talepte bulunması aranmaktaydı. Bkz. BSK SchKG-Hardmeier, Art. 309, N 6.
113
Bauer T., Ergaenzungsband zum Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs (BSK SchKG Ergaenzungsband), 2. Aufl., Basel 2017, Art. 309, N 2a.
114
SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, Art. 304 N.17; KUKO SchKG-Hunkeler, Art. 307
N.14; BSK SchKG Ergaenzungsband-Bauer, Art. 307, N 5E; BSK SchKG-Hardmeier, Art. 307, N 9.
115
Tedbirlerin akıbeti hakkında özel bir düzenlemenin yapılmaması hakkındaki eleştiri için bkz.
Sarısözen, s. 88.
116
SK SchKG-Hunkeler/ Wohl, Art. 306a N.3; BSK SchKG-Hardmeier, Art. 306a, N 4.
117
Bkz. Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 814-815.
118
Tanrıver/Deynekli, s. 142.
119
Altay/Eskiocak, s. 440.
120
Kuru, El Kitabı, s. 1474, 1523; Postacıoğlu, s. 84; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin
Özkan/Özekes, s. 816; Sarısözen, s. 95.
121
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 816.
122
Bu konudaki tartışmalar için bkz. Postacıoğlu, s. 99-100; Tanrıver/Deynekli, s. 142-143.
123
Tanrıver/Deynekli, s. 142.
124
İsviçre hukukunda çekişmeli alacağın alacaklısının zamanaşımı süresi içinde her zaman bu davayı
açabileceği kabul edilmektedir. Ancak alacaklı süresinde dava açmadığı için, dava lehine sonuçlansa
da tatmin edilmeme riskini taşımaktadır (SK SchKG-Hunkeler/Wohl Art. 315 N. 13). Karş. Kuru, El
Kitabı, s. 1510.
125
Tanrıver/Deynekli, s. 142.
126
Kuru, El Kitabı, s. 1508.
127
Hakan Pekcanıtez, Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, 3. Bası, Ankara 1996, s. 263-265.
128
Ulukapı, s. 90-91 ve orada anılan yazarlar.
129
Bkz. VI D
130
Kuru, El Kitabı, s. 1514; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 813.
131
Ulukapı, s.101.
132
KUKO-Hunkeler, Art. 312 N. 6 vd.; Hunkeler D./Wohl G. J./Henseler S., Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Schulthess Kommentar-SchKG), 4. Auflage,
2017, Art. 312 N. 4; BSK SchKG-Hardmeier, Art. 312, N 4.
133
SK SchKG-Hunkeler/Wohl/Henseler, Art. 312 N. 4.
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BSK SchKG-Hardmeier, Art. 312, N 6.
SK SchKG-Hunkeler/Wohl/Henseler, Art. 312 N. 6.
136
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 815.
137
SK SchKG-Hunkeler/Wohl, Art.316 N. 2. BGE 110 III 42.
138
SK SchKG-Hunkeler/Wohl Art. 316 N. 3.
139
BSK SchKG-Hardmeier, Art. 316, N 5.
140
Sarısözen, imtiyazlı alacaklıların da konkordatonun feshini isteyebileceğini ifade etmektedir. Yazar,
konkordatodan etkilenmeyen bir alacaklının feshi talep etmekte hukukî yararının bulunmadığını
belirtmesine rağmen, imtiyazlı alacaklıların konkordatonun feshini talep etmekteki hukukî yararını
açıklamamıştır (Sarısözen, s. 95). Burada sadece 206. maddedeki ikinci ve üçüncü sırada yer alan ve
dolayısıyla konkordatodan etkilenen imtiyazlı alacaklılar konkordatonun feshini isteyebilirler. Birinci
sırada yer alan ve konkordatodan etkilenmeyen imtiyazlı alacaklılar konkordatonun feshini
isteyemezler.
141
Ulukapı, s. 216.
142
Ulukapı, s. 218.
143
Kuru, El Kitabı, s. 1523; Ulukapı, s. 224; Altay/Eskiocak, s. 898.
144
SK SchKG-Hunkeler/Wohl, Art. 316 N.4; KUKO SchKG-Hunkeler, Art. 316 N.5;
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 812-813.
145
Ulukapı, s. 247-248; Altay/Eskiocak, s. 965.
146
Ulukapı, s. 271.
147
Pekcanıtez, Yabancı Para, s. 266; Ulukapı, s. 272.
148
Ulukapı, s. 277-278.
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7101 Sayılı Kanun İle İcra ve İflâs Kanunu’nda
Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz**
Giriş
7101 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”1 ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilmiş ve “iflâsın
ertelenmesi”ne ilişkin hükümleri (m.179a, 179b, 179c, 298a ve 329a) yürürlükten
kaldırılmıştır (7101 s.K. m.65).
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin zaman itibariyle
uygulanması hakkında2, daha önceki kanun değişikliklerinde yapıldığı gibi3, her bir maddenin
ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme yapılmak yerine, bu konuda iki genel
hüküm düzenlenmiştir. Bu hükümlerden ilki, 7101 sayılı Kanun’un 66. maddesidir. Bu
maddede, İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik yapan hükümlerin 7101 sayılı Kanun’un yayımı
tarihinde; yani 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
7101 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması hakkındaki
diğer madde ise, “iflâsın ertelenmesi ve konkordato hükümleri” bakımından geçici bir
düzenleme yapan 46. maddedir. Buna göre, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
görülmekte olan iflâsın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında talep tarihinde
yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki belirleme yetkisi kapsamında iflâs
ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki hafta içinde belirler.” (7101 s.K. m.46).
7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin zaman itibariyle
uygulanmasına ilişkin hükümleri değerlendireceğimiz bu tebliğde, yapılan her bir değişiklik
ayrıca izah edilecektir. Ancak konunun akıcı olması için, bu değişiklikler, icra ve iflâstaki
aşamalara göre ve bağlantılı hükümler bir arada dikkate alınarak değerlendirilecektir. Buna
göre önce, İcra ve İflâs Kanunu’nun satış, tasfiye, doğrudan iflâs, sıra cetveli, alacaklılar
toplantısı ve iflâs idaresinin görevleriyle ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerin zaman
itibariyle uygulanmasına ilişkin bilgi verilecek ve kısaca bu maddeler ile değişiklikten önceki
maddeler arasında mukayese yapılacaktır. Bunun ardından İcra ve İflâs Kanunu’nun
konkordato ile ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması izah
edilecek ve 7101 sayılı Kanunla değiştirilen konkordato hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte
görülmekte olan konkordato taleplerinin durumu değerlendirilecektir. Tebliğimizde son olarak
da iflâsın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasına ilişkin hükümlerin zaman itibariyle
uygulanması incelenecek ve bu hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı tarihte görülmekte olan
iflâsın ertelenmesi talepleri bakımından durum ayrıca izah edilecektir.
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A- 7101 Sayılı Kanunla İcra İflâs Kanunu’nun Satış Ve İflâs Dairesinin
Görevleriyle İlgili Hükümlerinde Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle
Uygulanması
I- Ticari ve Ekonomik Bütünlük Arz Eden Ya Da Bir Bütün Halinde Satıldığı
Takdirde Daha Yüksek Gelir Elde Edileceği Anlaşılan Mal ve Hakların Satışı
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin bazıları hacizli
malvarlığı değerleri ile iflâs masasına giren malvarlığı değerlerinin satışı (paraya çevrilmesi)
ile ilgilidir.
Bu değişikliklerden ilki, İcra ve İflâs Kanunu’nun cebri icrada taşınmaz malların satışına
ilişkin hükümleri arasındaki 128. maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
“Mükellefiyetlerin listesi” başlıklı bu maddeye eklenen yeni fıkraya göre, “Ticari ve ekonomik
bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği
anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.” (7101 s.K. m.1). Aynı hüküm,
paralellik sağlamak amacıyla iflâsta “Malların paraya çevrilmesi usulü” başlıklı 241.
maddesine de4 son fıkra olarak eklenmiştir (7101 s.K. m.12).
Bu değişikliğin gerekçesinde, iflasta, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir
bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edeceği anlaşılan mal ve hakların bir
bütün olarak paraya çevrilmesinin hükme bağlandığı ve bu düzenlemenin alacaklılar yararına
olduğu; borçluya ait hacizli malların birlikte satılmasının talebi artıracağı, ayrı ayrı satımına
göre daha yüksek bedel elde edilmesinin beklendiği hallerde bu malların birlikte satılmasına
izin verilmesinin alacaklı ve borçlu yararına olacağı, yargı uygulamasının da bu yönde
bulunduğu gözetilerek düzenleme yapıldığı; birlikte satılmasına karar verilen hacizli
mallardan bazılarının başka alacaklı tarafından haczedilmesi halinde paraların
paylaştırılması aşamasında, haczedilen münferit malın değerinin birlikte satılmasına karar
verilen hacizli malların takdir edilen satış değerine oranının dikkate alınıp alınmayacağının
içtihatlara bırakılmasının tercih edildiği ifade edilmiştir.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 128 ve 241. maddelerine eklenen yeni
fıkra hükmüne benzer bir düzenleme, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesinin 6.
fıkrasında bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre, Fon alacaklarının tahsilini teminen Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile
lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya
mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi değeri
olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticari ve
iktisadi bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satışına, hacizli malların
birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de
satışı yaptırmaya Fon Kurulu yetkilidir5.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 128. maddesine eklenen fıkranın zaman
itibariyle uygulanmasına ilişkin bilgi verilmeden önce bu fıkra bakımından, uygulamada
ortaya çıkması muhtemel sorunlara işaret etmekte yarar bulunmaktadır.
- Birlikte satılmasına karar verilen hacizli mallardan bazılarının başka alacaklı
tarafından haczedilmesi halinde paraların paylaştırılması aşamasında, haczedilen münferit
malın değerinin birlikte satılmasına karar verilen hacizli malların takdir edilen satış değerine
oranının dikkate alınıp alınmayacağı sorunu. Bu sorunun çözümünün içtihatlara bırakıldığının
tercih edildiği Hükümet Gerekçesinde ifade edilmiştir.
- İcra ve İflâs Kanunu’nun 128. maddesine eklenen yeni hükmün, cebri icrada haciz
bakımından bir sınırlama getirip getirmediği sorunu. Kanaatimizce bu hüküm, cebri icrada
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haciz bakımından bir sınırlama getirmiştir. Zira münferit cebri icrada, ticari veya ekonomik bir
bütünlük arz eden mal ve hakların bir parçası haczedilse dahi, bunun tek başına
satılamayacağı 7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 128. maddesine eklenen yeni
fıkra hükmü nedeniyle ileri sürülebilecektir.
- İcra ve İflâs Kanunu’nun 128 maddesine eklenen hükmün taşınır malların satışı
bakımından da uygulanmasının mümkün olup olmadığı sorunu. “Bir bütün hâlinde satıldığı
takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak paraya
çevrileceğine…” ilişkin hüküm (İİK m.128) taşınmaz mallar kısmında düzenlenmiş ise de,
taşınır malların satışında da kıyasen uygulanabilir. Zira söz konusu hükümde “bir bütün
hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar”dan söz
edilmiştir. Ayrıca icra memuru satışı alacaklı ve borçlunun menfaatini mümkün olduğunca
gözetmek suretiyle yapmakla mükelleftir (İİK m.85/son fıkra). Bu hükümler birlikte dikkate
alındığında, söz konusu yeni hükme istinaden taşınmaz mallar gibi taşınır mallar da birlikte
satılabilir.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 128. ve 241. maddelerine eklenen, “Ticari ve ekonomik
bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği
anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.” şeklindeki yeni fıkranın yürürlüğe
girdiği tarih, 7101 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihi olan 15 Mart 2018 tarihidir
(7101 s.K. m.66/1-b). Söz konusu yeni fıkra hükmü satış ile ilgilidir. Bir icra takip işlemi olan
satışın gerçekleşmesi için, kural olarak, talep olması gerekir (İİK m.106, karş. 113). Bu talep
üzerine satış hazırlıkları yapılır ve ardından satış gerçekleştirilir. Satış için yapılması gereken
bu işlemler bir bütün olduğundan, İcra ve İflâs Kanunu’nun 128. maddesine eklenen yeni
fıkranın zaman itibariyle uygulanması bakımından, satış talep tarihi esas alınmalıdır. Buna
karşılık iflâsta satış talebi olmayacağından, iflâsta iflâs masasındaki malvarlığı değerlerinin
satışına karar verildiği tarih, İcra ve İflâs Kanunu’nun 241. maddesine eklenen yeni fıkra
hükmünün zaman itibariyle uygulanmasında esas alınmalıdır6.
Buna göre münferit cebri icrada
- 15 Mart 2018 tarihinden önce satış talep edilmekle birlikte, 15 Mart 2018 tarihinden
sonra gerçekleştirilecek satış, İcra ve İflâs Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değişiklik
yapılmadan önceki 128. maddesine göre yapılır.
-15 Mart 2018 tarihinden sonra hacizli malların satışı talep edildiğinde, satış işlemi İcra
ve İflâs Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değiştirilen 128. maddesine göre yapılacaktır.
İflâsta ise,
- 15 Mart 2018 tarihinden önce iflâs masasındaki malvarlığı değerlerinin satışına karar
verilmekle birlikte, 15 Mart 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilecek satış, İcra ve İflâs
Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki 241. maddesine göre yapılır.
- 15 Mart 2018 tarihinden sonra iflâs masasındaki malvarlığı değerlerinin satışına karar
verilmiş ise, satış işlemi İcra ve İflâs Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değiştirilen 241.
maddesine göre yapılacaktır.
Yalnız arttırmada kanunen aranan koşullar sağlanmadığından, ihale gerçekleşmediği
için satış düşer ve yeni satış hazırlıklarına 15 Mart 2018 tarihinden sonra başlanırsa, bu
durumda satış yeni hükümlere göre yapılır. Örneğin, mal kendisine ihale edilip satış bedeli
ödenmediğinde, yapılan tamamlayıcı artırmada da ihale gerçekleşmezse veya ikinci
artırmada ihale gerçekleşmezse ve 15 Mart 2018 tarihinden sonra tekrar satış hazırlıklarına
başlanırsa, 7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonraki hükümler uygulanır.
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Yine cebri icrada 15 Mart 2018 tarihinden önce satış talebinde bulunulmakla birlikte, bu
talep geri alınıp 15 Mart 2018 tarihinden sonra satış talebi yenilenirse bu durumda artık 7101
sayılı Kanunla getirilen hükümlerin dikkate alınması ve satışın bu hükümlere göre yapılması
gerekir. Yeni kanun hükümleri lehine olan alacaklı da, cebri icrada satış talebini geri alıp 15
Mart 2018 tarihinden sonra tekrar satış talep ederse, bu durumda da yeni hükümlere göre
satış yapılması gerekecektir.
II- İflâs Masası Bakımından Faydalı Olacağı Anlaşılan Yerlerin İdaresi; Aksi
Takdirde Kapatılması ve Derhal Satışı İle Tasfiyenin Şekline Karar Verme
Süresiyle İlgili Hükümlerdeki Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
1- İflâs Masası Bakımından Faydalı Olacağı Anlaşılan Yerlerin İflâs Dairesince
İdaresi; Aksi Takdirde Bu Yerlerin Kapatılması ve Derhal Satışıyla İlgili
Maddelerdeki Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması (m.185/4, 210, 224)
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerden bir kısmı da, iflâs
masası bakımından faydalı olacağı anlaşılan yerlerin iflâs dairesince idaresi; aksi takdirde
mühürlenerek derhal satışıyla ilgili maddelerde (İİK m.185/4, 210, 224,) yapılan
değişikliklerdir (7101 s.K. m.4, 7, 8).
a- İflâs Masası Bakımından Faydalı Olacağı Anlaşılan Yerlerin İflâs Dairesince
İdaresi, Aksi Takdirde Bu Yerlerin Kapatılarak Mühürlenmesi
Bu konudaki değişikliklerden ilki, İcra ve İflâs Kanunu’nun “Teminat tedbirleri” başlıklı
210. maddesinde yapılmıştır. Bu maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre,
“İflâs dairesi; müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalathanelerini ve üretime
yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkânlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında
faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare eder; aksi
takdirde bu yerleri kapatıp mühürler.”.
Bu değişiklikten önceki kural, “İflâs dairesinin müflisin mağazalarını, eşya depolarını,
imalathanelerini, perakende satış dükkânlarını ve buna mümasil yerlerini kapatıp
mühürleyeceği” şeklindeydi. Bu kuralın istisnası ise, “masa hakkında faydalı olacağı
anlaşılırsa dairenin bu yerleri ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare
edebileceği” şeklindeydi.
Yeni düzenlemedeki ilk değişiklik, müflisin mallarını ürettiği, depoladığı veya sattığı
yerlere ilişkin eski maddede ismen zikredilen yerlere yenilerinin eklenmesi; ikinci değişiklik
ise, maddede belirtilen yerlerin kapatılacağı şeklindeki kuralın yeni düzenlemede istisnaya
çevrilmiş olmasıdır.
Değişiklik Gerekçesinde, iflas dairesinin iflasın açılması ile müflisin mallarını ürettiği,
depoladığı veya sattığı yerleri kapatıp mühürleyeceğine ilişkin hükmün değiştirildiği ve iflas
masası hakkında faydalı olacağı anlaşılan durumlarda, belirtilen yerlerin ilk alacaklılar
toplanmasına kadar iflas dairesi tarafından idare edilmesinin hükme bağlandığı belirtilmiştir.
Bu suretle iflas tasfiyesinde alacaklıların daha fazla söz sahibi olması sağlandığı gibi, bu
yerlerin açık kalması temin edilerek eldeki (muhtemel) stokların ticari hayatın işleyişi içinde
paraya çevrilmesi ve diğer yandan borçlunun işletmesinin faaliyetlerine devam edip
tasfiyeden çıkarak ekonomi içindeki üretken konumuna tekrar kavuşmasına imkân tanındığı
ifade edilmiştir.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 210. maddesinde yapılan değişiklikle uyumun sağlanması için,
bu Kanun’un alacaklılar toplanmasında verilen kararları düzenleyen 224. maddesi de
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değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, “Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya
ticaretinin devamı, fabrikaları, imalathaneleri ve üretime yönelik sair yerleriyle mağazalarının,
eşya depolarının, perakende satış dükkânlarının faaliyetlerine devam edip
etmemesi, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar vere
bilir.”
7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce İcra ve İflâs Kanunu’nun 224.
maddesinin birinci fıkrası şu şekildeydi: “Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya
ticaretinin devamı, imalathaneleriyle mağazalarının, perakende satış yerlerinin
açılması, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar verebilir.”.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 224. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile
müflisin mallarını ürettiği, depoladığı ve sattığı yerlerin isimleri 210. maddedeki yerlerle
uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca 210. maddede bu yerlerin masa hakkında faydalı olacağı
anlaşıldığında birinci alacaklılar toplanmasına kadar iflâs dairesinin kontrolü altında idare
edileceği kuralına yer verildiğinden, alacaklılar toplanmasının bu yerlerin faaliyetlerine devam
edip etmeyeceğine karar vereceği düzenlemiştir. Değişiklikten önce müflisin söz konusu
yerlerinin kapatılması kural olduğundan (İİK eski m.210/1), alacaklılar toplantısında bu
yerlerin açılıp açılmayacağına karar veriliyordu (İİK eski m.224/1).
7101 sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun 210. maddesi ile 224.
maddenin birinci fıkrasındaki hüküm, 7101 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15
Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (m.66/1-b).
- İcra ve İflâs Kanunu’nun 210 ve 224/1 maddelerindeki ilk değişiklik, yeni hükümde
daha fazla yerin ismen belirtilmesidir. Örneğin, fabrikalar eski hükümde yer almamakla
birlikte, yeni hükümlerde ismen belirtilmiştir. Ancak yeni hükümde olduğu gibi, eski
hükümlerde de söz konusu yerlerin örnek niteliğinde sayıldığı belirtilmişti. O halde, bu
hükümlerle gerçekleştirilen isim değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması konusunda bir
sorun yaşanmayacaktır. Yani 15 Mart 2018 tarihinden önceki iflâs tasfiyelerinde olduğu gibi,
bu tarihten sonraki tasfiyelerde de müflisin mallarını ürettiği, depoladığı ve sattığı yerler, bu
yerlerin ismi ilgili hükümlerde zikredilmemiş olsa bile masa hakkında faydalı olacak ise, bu
yerler iflâs dairesince birinci alacaklılar toplanmasına kadar idare edilecektir.
- İcra ve İflâs Kanunu’nun 210 ve 224/1 maddelerindeki ikinci değişiklik ise, müflisin
mallarını ürettiği, depoladığı veya sattığı yerlerin kapatılacağı kuralının istisnaya
dönüştürülmesidir. Bu değişikliğin zaman itibariyle uygulanması da, 15 Mart 2018 tarihinden
önceki iflâs tasfiyeleri ile bu tarihten sonraki tasfiyeler arasında önemli bir fark
yaratmayacaktır. Zira eski düzenlemede olduğu gibi yeni hükümde de, müflisin mallarını
ürettiği, depoladığı veya sattığı yerlerin birinci alacaklılar toplanmasına kadar iflâs dairesi
tarafından kontrolü altında idare edilebilmesi için, bu yerlerin faaliyetine devam etmesinin
“masa hakkında faydalı olması” kriteri esas alınmıştır. O halde,
-15 Mart 2018 tarihinden önceki iflâs tasfiyelerinde, iflâs dairesi müflisin mallarını
ürettiği, depoladığı veya sattığı yerleri kapatarak mühürleyecek ise de, bu yerlerin
faaliyetlerine devam etmesi masa hakkında faydalı olacak ise, iflâs dairesi bu yerleri birinci
alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare edecektir.
- Buna karşılık 15 Mart 2018 tarihinden sonraki iflâs tasfiyelerinde, iflâs idaresi müflisin
mallarını ürettiği, depoladığı veya sattığı yerlerin faaliyetlerine devam etmesi masa hakkında
faydalı olacak ise, birinci alacaklılar toplanmasına kadar bu yerleri idare edecek; aksi
takdirde bu yerler iflâs dairesince kapatılıp mühürlenecektir.
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- İflâs dairesince masa yararına görüldüğü için birinci alacaklılar toplanmasına kadar
kontrolü altında idare edilen veya kapatılarak mühürlenen yerlerin faaliyetlerine devam edip
etmeyeceğine birinci alacaklılar toplanmasında karar verilecektir. Bu bakımdan eski veya
yeni düzenlemede esas bakımından bir farklılık bulunmamaktadır.
b- Kapatılıp Mühürlenen Yerlerin Birinci Alacaklılar Toplanmasınca da Uygun
Bulunması Halinde İflâs İdaresince Derhal Satışı
İcra ve İflâs Kanunu’nun 210. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle
bağlantılı olarak 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nun “rehinli mallar ve üretime
yönelik yerler” başlıklı 185. maddesinin dördüncü fıkrası da değiştirilmiştir7. Yeni hükme göre,
“210 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca masa hakkında faydalı olmayacağı anlaşıldığı
için kapatılıp mühürlenen yerlerin, üzerinde rehin bulunmasa dahi, ilk alacaklılar toplanması
tarafından da uygun bulunması hâlinde iflâs idaresince derhâl satışı yapılır.” (7101 s.K. m.4).
Bu hükmün eski hali, “fabrikaların, imalathanelerin ve bunlara benzer üretime yönelik
yerlerin, üzerinde rehin bulunmasa dahi, iflâs idaresince derhal satışı yapılır” şeklinde idi.
Yani, İcra ve İflâs Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmasından önceki halinde,
iflâs idaresinin rehinli mallar ile fabrikalar, imalathaneler ve bunlara benzer üretime yönelik
yerleri ikinci alacaklılar toplantısını beklemeden paraya çevirebileceği açıkça düzenlenmişti8.
Buna karşılık 7101 sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun 185. maddesinin 4.
fıkrasındaki hükümle (İİK m.185/4) iflâs dairesi tarafından iflâs masası hakkında faydalı
olmayacağı kanaatiyle kapatılarak mühürlenen yerlerin iflâs idaresince satılabilmesi için, bu
kararın ilk alacaklılar toplanması tarafından9 uygun bulunması şartı getirilmiştir (7101 s.K.
m.4).
7101 sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun 185/4 hükmü, 7101 sayılı
Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (m.66/1b). Buna göre,
- 15 Mart 2018 tarihinden önce satışı yapılmış olan üretime yönelik yerler bakımından,
yeni hükmün uygulanması mümkün olmayacaktır.
- Ancak 15 Mart 2018 tarihinden önce birinci alacaklılar toplantısı henüz yapılmamış
ise, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılacak birinci alacaklılar toplantısında “masa hakkında
faydalı olmayacağı anlaşıldığından iflâs dairesince kapatıp mühürlenen üretime yönelik
yerler, ilk alacaklılar toplanması tarafından da uygun bulunursa iflâs idaresince” derhal
satılacaktır10. Buna karşılık söz konusu yerlerin derhal satışı alacaklılar toplanması tarafından
uygun bulunmazsa11, bu yerler iflâs idaresince derhal satılamayacağı gibi, alacaklılar
toplanmasında bu yerlerin faaliyetlerinin devamına da karar verebilecektir12.
2- İflâs Dairesinin Tasfiyenin Şekline Karar Verme Süresiyle İlgili Değişikliğin
Zaman İtibariyle Uygulanması
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun da yapılan değişikliklerden biri de 208.
maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen iflâs dairesinin tasfiyenin şekline karar verme süresiyle
ilgilidir. Bu değişiklikle, iflâs dairesinin tasfiyenin şekline karar verme süresi “üç” aydan “iki”
aya indirilmiştir (7101 s.K. m.6). Buna göre, iflâs dairesi iflâs kararının kendisine tebliğinden
itibaren en geç “iki” ay içinde tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek
zorundadır. Ülkemizde iflas tasfiyeleri uzun sürdüğünden, yapılan değişikle, iflas kararının
tebliğinden sonra tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar verme süresi üç aydan
iki aya indirilmiş ve bu şekilde tasfiyenin daha kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır.
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İflâs dairesinin tasfiyenin şekline karar verme süresiyle ilgili değişiklik, 7101 sayılı
Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (m.66/1b).
Bu değişiklik ile iflâs dairesinin tasfiyenin şekline karar verme süresi olan “üç” aylık
süre “iki” aya indirildiğinden, değişikliğin, 15 Mart 2018 tarihinden sonra iflâs dairesine tebliğ
edilen iflâs kararları bakımından uygulanması gerekir. Aksi takdirde, 15 Mart 2018 tarihi
itibariyle iki aylık sürenin geçmiş olduğu tasfiyelerde, üç ayın dolmasına izin vermek; buna
karşılık iki aylık sürenin henüz dolmadığı tasfiyelerde buna izin vermeyerek iki ayda
tasfiyenin türünün belirlenmesini kabul etmek gerekir. Böyle bir kabul, söz konusu tasfiyeler
arasında eşitsizliğe yol açacağı gibi, her bir somut olayda iflâs kararının iflâs dairesine
tebliğinden itibaren kaç gün geçtiği; kalan sürenin tasfiyenin şekline karar vermek
bakımından yeterli olup olmadığı gibi sorunlara da yol açar. Sonuç olarak;
- 15 Mart 2018 tarihinden önce iflâs kararı iflâs dairesine tebliğ edilmiş ise, iflâs
dairesinin tasfiyeye karar verme süresi üç aydır.
- 15 Mart 2018 tarihinden sonra iflâs kararı iflâs dairesine tebliğ edilmiş ise, iflâs
dairesinin tasfiyeye karar verme süresi iki aydır.
B- Doğrudan İflâs Hükümlerinde Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle
Uygulanması
7101 sayılı Kanunla yapılan bir diğer değişiklik de İcra ve İflâs Kanunu’nun 177.
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “301 inci” ibaresinin “308 inci”
şeklinde değiştirilmesidir (7101 s.K. m.2).
7101 sayılı Kanunla konkordatonun tasdiki talebinin reddi halinde iflâsı düzenleyen
İcra ve İflâs Kanunu’nun 301. maddesi hükmü kısmen değiştirilerek teselsül sonucu 308.
madde olarak düzenlendiğinden (7101 s.K. m.36), doğrudan iflâs hallerini düzenleyen
hükümde de (İİK m.177/3) bu konuda gerekli uyum düzenlemesi yapılmıştır (7101 s.K. m.2).
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordato hükümlerinde değişiklik
yapılmasından sonra, konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı yeni 308.
maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “konkordato tasdik edilmezse mahkeme
konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar 288 inci madde uyarınca ilân edilerek
ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs
sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.”.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 301. maddesinin 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan
önceki hükümleri ile bu hükümlerin karşılığı olan 7101 sayılı Kanunla değiştirilen 308. madde
hükümleri arasındaki farklar şunlardır:
- İcra ve İflâs Kanunu’nun 301. maddesinin 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan
önceki üst başlığı “konkordatonun reddinden sonra iflâs ve ihtiyati haciz” iken, eski 301.
maddenin karşılığı olan 7101 sayılı Kanunla değiştirilen 308. maddenin üst başlığı,
“konkordatonun tasdik edilmemesi ve iflâs” olarak değiştirilmiştir.
- İcra ve İflâs Kanunu’nun eski 301. maddesinde, teklif edilen konkordatonun ticaret
mahkemesince tasdik edilmemesi (m. 298, 301) veya konkordato mühletinin icra mahkemesince
kaldırılması halleri doğrudan iflâs sebebi olarak düzenlenmişti. Buna karşılık eski 301. maddenin
karşılığı olan yeni 308. maddede, konkordatonun tasdik edilmemesi halinde iflâs kararı
verileceği hükme bağlanmış; ancak mühlet kararının kaldırılması doğrudan iflâs sebebi
olmaktan çıkarılmıştır.
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- İcra ve İflâs Kanunu’nun eski 301. maddesinde doğrudan iflâsa karar verebilmek için
alacaklılardan birinin talebi gerekliyken yeni düzenlemede (İİK m.308) konkordatonun ticaret
mahkemesince tasdik edilmemesi halinde mahkemece re'sen iflâs kararı verilecektir.
- İcra ve İflâs Kanunu’nun eski 301. maddesine göre, doğrudan iflâs kararı iflâsa tabi
olmayan borçlu hakkında da verilebilirken, bu hükmün yeni karşılığında (m.308) borçlunun
iflâsa tabi olması halinde mahkemece iflâs kararı verilecektir.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 177. maddesinin 1. fıkrasının 3. numaralı bendinde yapılan
değişiklik, 7101 sayılı Kanun’un yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir
(7101 s.K. m.66/1-b). Bu değişikliğin zaman bakımından uygulanmasında;
- 15 Mart 2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil olmak üzere) talep edilecek
konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsa tabi
şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde
borçlunun iflâsına resen karar verir. Aynı sonuç, 15 Mart 2018 tarihinden itibaren talep
edilecek konkordato taleplerinin kabulünden sonra konkordatonun tamamen feshi (İİK yeni
m.308f) ile malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdik edilmemesi veya malvarlığının
terki suretiyle konkordatonun tamamen feshinde de geçerli olacak ve borçlunun iflâsa tabi
şahıslardan olması durumunda mahkemece borçlunun iflâsına re’sen karar verilecektir (İİK
yeni m.308f, 309l).
- 15 Mart 2018 tarihinden önceki konkordato talepleri bakımından İcra ve İflâs
Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki 301. maddesinin uygulanması
gerekecektir (7101 s.K. m.46). Bu nedenle, 15 Mart 2018 tarihinden önce teklif edilen
konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilmemesi (İİK eski m. 298, 301) veya konkordato
mühletinin icra mahkemesince kaldırılması hallerinde, borçlu iflâsa tâbi şahıslardan olmasa bile
alacaklılardan birinin eski 300. maddeye göre yapılacak ilândan itibaren 10 gün içinde talepte
bulunması üzerine, borçlunun derhal iflâsına karar verilebilecektir. Aynı sonuç konkordatonun
tamamen feshi (İİK eski m.308) ile malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdik
edilmemesi veya malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tamamen feshinde de geçerli
olacaktır. Yani bu hallerde de, borçlu iflâsa tâbi şahıslardan olmasa bile alacaklılardan birinin
eski 300. maddeye göre yapılacak ilândan itibaren 10 gün içinde talepte bulunması üzerine,
borçlunun derhal iflâsına karar verilebilecektir (İİK eski m.309l).
C- Sıra Cetveliyle İlgili Maddelerdeki Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
I- Bir Kısım Kamu Alacakları İle Rehinli Alacakların Sırasına İlişkin Hükümlerdeki
Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesinin birinci fıkrası
değiştirilerek bir kısım kamu alacaklıları ile rehinle temin edilmiş alacakların rüçhanı yer
değiştirmiştir (7101 s.K. m.5). Yeni hükme göre, “Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.”13. Bu şekilde, maddenin birinci fıkrasında belirtilen bir kısım kamu alacaklarının, rehinle
temin edilmiş alacaklar karşılandıktan sonra diğer alacaklara nazaran öncelikli olarak
ödeneceği hükme bağlanmıştır (Hükümet Gerekçesi).
7101 sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesindeki değişiklik,
7101 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe
girmiştir (m.66/1-b). Bu değişikliği yapan hükmün zaman itibariyle uygulanması bakımından,
sıra cetvelinin kesinleştiği tarih esas alınmalıdır. Buna göre,
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- 15 Mart 2018 tarihinden önce sıra cetveli kesinleşmiş ise, bu durumda önce rehin
konusu malın aynından kaynaklanan kamu alacaklarının ödenmesi; ardından rehinli alacağın
ödenmesi gerekir. Yani bu ihtimalde, 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki İcra
ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uygulanacaktır.
- Buna karşılık 15 Mart 2018 tarihinden önce sıra cetveli kesinleşmemiş ise, bu
durumda artık 7101 sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesinin
birinci fıkrası hükmü uygulanmalı ve rehinli alacaklının alacağının ödenmesinden sonra rehin
konusu malın aynından kaynaklanan kamu alacaklarının ödenmesi gereklidir.
II- İflâs İdaresinin Sıra Cetvelini Hazırlama Süresinin Kısaltılması ve Süresinde
Sıra Cetveli Hazırlamayan İflâs İdaresine Uygulanacak Yaptırıma İlişkin
Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
7101 sayılı Kanunla iflâs tasfiyesinin makul sürede tamamlanması için, İcra ve İflâs
Kanunu’nun 232. maddesi değiştirilerek sıra cetvelini hazırlama süresi kısaltılmış ve iflâs
idaresinin süresinde sıra cetvelini hazırlamaması halinde uygulanacak yaptırımlar
ağırlaştırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre14,
“Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin
seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs idaresi tarafından 206 ncı ve 207 nci
maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs
dairesine bırakılır. Zorunlu hâllerde iki ayın hitamından önce iflâs idaresinin icra
mahkemesine başvurması hâlinde icra mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi
en çok iki ay daha uzatabilir. Süresi içinde sıra cetvelinin verilmemesi hâlinde iflâs dairesinin
durumu icra mahkemesine intikal ettirmesi üzerine iflâs idaresi üyelerinin vazifesine son
verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmez. Mahkeme ayrıca
bu üyelerin bir yıldan az olmamak ve üç yılı geçmemek kaydıyla herhangi bir iflâs idaresinde
görev almalarını yasaklayabilir, bu karar kesindir.” (7101 s.K. m.9).
7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki düzenlemede, iflâs idaresinin sıra
cetvelini hazırlama süresi olan üç ay, yeni hükümle iki aya indirilmiş; aynı şekilde bu süre
içinde sıra cetvelinin hazırlanamaması üzerine icra mahkemesinin vereceği süre de üç aydan
iki aya düşürülmüştür. Ayrıca süresinde sıra cetvelini hazırlamayan üyelere değişiklikten
önce uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılmış ve “üyelerin bir yıldan az olmamak ve üç yılı
geçmemek kaydıyla herhangi bir iflâs idaresinde görev almalarının yasaklanabileceği ve bu
kararın kesin olduğu” hükme bağlanmıştır.
İcra ve İflâs Kanunu’nun 232. maddesinde yapılan bu değişiklik 7101 sayılı Kanun’un
Resmi Gazete’de yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (m.66/1-b). Bu
değişikliğin 15 Mart 2018 tarihinden sonra görevlendirilen iflâs idareleri bakımından
uygulanması gereklidir. Zira bu değişiklik ile mevcut süreler kısaltıldığı gibi, iflâs idaresinin
süresinde sıra cetvelini hazırlaması durumunda uygulanacak yaptırım da ağırlaştırılmış ve bu
yaptırma ilişkin kararların kesin olduğu belirtilmiştir.
Belirtilen nedenlerle;
- 15 Mart 2018 tarihinden sonra görevlendirilen iflâs idarelerinin sıra cetvelini hazırlama
süresi iki ay ve bu sürenin uzatılması halinde verilecek süre en fazla iki ay olacak; süresinde
sıra cetvellini hazırlamayan iflâs idaresi hakkında uygulanacak yaptırım bakımından 7101
sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun 232. maddesindeki hükümler
uygulanacaktır.

165

Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz

- 15 Mart 2018 tarihinden önce görevlendirilen iflâs idarelerinin sıra cetvelini hazırlama
süresi üç ay ve bu sürenin uzatılması halinde verilecek süre en fazla üç ay olacak; süresinde
sıra cetvellini hazırlamayan iflâs idaresi hakkında uygulanacak yaptırım bakımından 7101
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki İcra ve İflâs Kanunu’nun 232. maddesindeki
hükümler uygulanacaktır.
III- Sıra Cetveline İtiraz İle İlgili Hükümlerdeki Değişikliklerin Zaman İtibariyle
Uygulanması
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 235. maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “297 nci maddenin son fıkrasına” ibaresi “302 nci maddenin altıncı altıncı fıkrasına”
şeklinde değiştirilmiştir (7101 s.K. m.11). İcra ve İflâs Kanunu’nun 235. maddesinin birinci
fıkrasında atıf yapılan 297. maddenin son fıkrası, tasarıyla yapılan değişiklik sonucunda 302.
maddenin altıncı fıkrası haline geldiğinden, yapılan değişiklikle buna uyum sağlanmıştır.
7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılan İcra ve İflâs Kanunu’nun 235. maddesi sıra
cetveline itiraz ve sonuçlarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, “Sıra cetveline itiraz
edenler, cetvelin ilânından itibaren onbeş gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret
mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü
mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar
toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda 302 nci
maddenin altıncı fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar verir.”.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 235. maddenin birinci fıkrasındaki bu
ifade değişikliği, 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (7101 s. K. m.66). Bu değişiklik,
sadece bir uyum düzenlemesi olduğundan, 235. maddenin birinci fıkrasındaki hükmün
zaman itibariyle uygulanması bakımından, 15 Mart 2018 tarihinden öncesi ve sonrası
arasında kıyasen uygulanacak madde numarasından başka bir fark olmayacaktır. Şöyle ki;
- 15.03.2018 tarihinden önce sıra cetveline itiraz söz konusu olduğunda, itirazı
inceleyen mahkemenin davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp
katılmayacağı ve ne oranda katılacağı konusunda kıyasen uygulayacağı hüküm, İcra ve İflâs
Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmasından önceki 297. maddesinin son
fıkrasındaki hüküm olacaktır.
- 15.03.2018 tarihinden sonra sıra cetveline itiraz söz konusu olduğunda ise, itirazı
inceleyen mahkemenin davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp
katılmayacağı ve ne oranda katılacağı konusunda kıyasen uygulayacağı hüküm, İcra ve İflâs
Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değiştirilen 302. maddesinin 6. fıkrasındaki hüküm olacaktır.
Fakat her iki durumda da kıyasen uygulanacak olan hükmün (İİK eski m.297/son; yeni
m.302/6) içeriği aynıdır. Bu hükümde, çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli
olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına
mahkemece karar verileceği ve bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümlerin
saklı olduğu düzenlenmiştir.
D- İflâs İdaresinin Alacaklılara Bilgi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Hükümlerdeki
Değişikliğin Zaman İtibariyle Uygulanması
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 227. maddesinin birinci fıkrasına bir
cümle eklenmek suretiyle iflas idaresinin, masaya kabul edilen alacaklılara talepleri halinde
bilgi verme yükümlülüğü düzenlenmiştir (7101 s.K. m.9). Yeni hükme göre, “İflâs idaresi, iflâs
masasına kabul edilen alacaklılara, talepleri hâlinde iflâs tasfiyesinin seyri ile müteakip
işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.”.
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Uygulamada alacaklıların tasfiyenin aşamalarından haberdar olmadıklarına ve iflas
idaresine bu yönde yapılan başvuruların cevapsız kaldığına dair yakınmalar, yeni düzenleme
ile giderilmekte ve masaya kabul edilen alacaklılara tasfiye hakkında daha geniş bilgi edinme
imkânı sağlanmaktadır.
İflâs idaresinin bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin yeni getirilen bu hüküm, 7101 sayılı
Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (m.66/1b). Bu hükmün yürürlüğe girdiği 15 Mart 2018 tarihinden itibaren iflâs idareleri iflâs masasına
kabul edilen alacaklıların talepte bulunmaları üzerine, iflâs tasfiyesinin seyri ile müteakip
işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlü olacaktır.
İflâs idaresinin benzer bir yükümlülüğü, iflâs idarelerinin toplantılarında alınan
kararların alacaklılara tebliği bakımından mevcuttur (İİK m.223/3) 15.
E- Konkordato Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler İle Bu Değişikliklerin
Yürürlüğe Girdiği Tarihte Görülmekte Olan Konkordato Taleplerinin Durumuna
İlişkin Maddelerin Zaman İtibariyle Uygulanması
7101 sayılı Kanun’un 13 ila 45. maddeleri hükümleriyle İcra ve İflâs Kanunu’nun
konkordato kurumunu düzenleyen 285 ila 309l maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu
değişiklikler, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (7101 s.K. m.66/1-b). Ancak İcra ve
İflâs Kanunu’na eklenen geçici 14. maddeyle konkordato hükümleri bakımından geçici bir
düzenleme de yapılmıştır (7101 s.K.m.46). Bu düzenlemeye göre, “Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte görülmekte olan iflâsın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında talep
tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki belirleme yetkisi kapsamında iflâs
ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki hafta içinde belirler.” .
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, bu konudaki kararını 3 Nisan 2018 tarihinde
vermiş ve bu karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır16. Bu kararda, üç ve daha az asliye
ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ticaret mahkemesi; üçten fazla asliye
ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemeleri, İhtisas
mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bu kararda ayrıca, görülmekte olan davalar (7101 s.K. ile
İİK’ya eklenen geçici m.14) bakımından iflâsın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında
talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edileceği,
mahkemelerin derdest dava dosyalarını bu karara dayanarak anılan mahkemelere
gönderemeyeceği de ifade edilmiştir. Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten
itibaren açılacak davaların ise anılan mahkemelere tevzi edilmesine karar verilmiştir.
7101 sayılı Kanunla değiştirilen İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordato hükümlerinin
zaman itibariyle uygulanmasına ilişkin hükümlerinden (7101 s.K. m. 46, 66/1-b ) ortaya çıkan
tablo şudur:
- 7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordato hükümlerinde yapılan
değişikliklerin yürürlüğe girdiği 15 Mart 2018 tarihinden sonraki konkordato talepleri
bakımından, 7101 sayılı Kanunla değiştirilen yeni konkordato hükümleri uygulanacaktır.
- Buna karşılık 7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordato hükümlerinde
yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 15 Mart 2018 tarihinden önceki konkordato talepleri
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bakımından, İcra ve İflâs Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki
kondordato hükümleri uygulanacaktır.
F- 7101 Sayılı Kanun İle 669 ve 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki
İflâsın Ertelenmesine İlişkin Hükümlerin Zaman İtibariyle Uygulanması
I- Genel Olarak
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan en önemli değişiklik, bu Kanunla
“iflâsın ertelenmesi” kurumunun yürürlükten kaldırılmış olmasıdır (7101 s.K.m.65).
7101 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesinde iflâsın ertelemesi kurumunun kaldırılmasına
ilişkin olarak şu gerekçeye yer verilmiştir: “Tasarıda yer alan en önemli değişiklik, bünyesinde
pek çok sorunu barındıran iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması ve konkordato
kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasıdır. Ülkemizde 2003 yılından bu yana
uygulanan iflasın ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni
verememiştir. Bu sebeple 15 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 6728 sayılı Kanunla iflasın
ertelenmesi kurumu revize edilmiştir. İflasın ertelenmesi kurumunda alacaklıların herhangi bir
şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan
yargılama sorunları birlikte değerlendirildiğinde bu kurumun tamamıyla yürürlükten
kaldırılması ve bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları
ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun daha etkin
ve aktif bir şekilde kullanılması ticari ve sosyal hayat bakımından bir ihtiyaç olarak
görülmüştür.”.
7101 sayılı Kanunla iflâsın ertelenmesi kurumunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin
olarak İcra ve İflâs Kanunu’nun 179. maddesinde değişiklik yapılarak bu maddedeki iflâsın
ertelenmesiyle ilgili hükümlere yeni düzenlemede yer verilmemiş ve iflâsın ertelenmesine
ilişkin diğer maddeler (179/a, 179/b, 179/c, 298/a ve 329/a) de yürürlükten kaldırılmıştır
(7101 s.K. m.65).
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 179. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir (m.3). Yeni düzenlemeye göre, “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin,
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye
hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit
edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Türk Ticaret
Kanununun 377 nci ve 634 üncü maddeleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler
Kanununun 63 üncü maddesi hükmü saklıdır.”.
Bu maddenin değişiklik gerekçesine göre, “Borca batık durumdaki sermaye şirketi veya
kooperatifin mali darboğazı aşması ve ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi
amacına yönelik olarak kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan
sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle Tasarıyla kaldırılmakta ve aynı amaca konkordato
kurumu gözden geçirilip işlevsel hale getirilmek suretiyle varılmak istenmektedir. Bu
kapsamda maddeyle, Türk Ticaret Kanununun 377 ve 634 üncü maddeleri ile Kooperatifler
Kanununun 63 üncü maddesinde uyum düzenlenmesi yapılarak sermaye şirketleri ve
kooperatifler bakımından iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekleri hükme
bağlanmaktadır.”.
7101 sayılı Kanunla iflâsın ertelenmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldıran hükmün
(7101 s. K. m.65), bu Kanunun yayımı tarihinde yani, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği
hükme bağlanmış; ancak 7101 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan
iflâsın ertelenmesi talepleri bakımından da geçici bir düzenleme yapılmıştır (m.46). İcra ve
İflâs Kanunu’na geçici 14. madde eklenmek suretiyle yapılan bu düzenlemeye göre, “Bu
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maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflâsın ertelenmesi … talepleri hakkında
talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur” (7101 s.K.
m.46). Bu hükümleri, 669 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki iflâsın
ertelenmesine ilişkin hükümlerle17 birlikte değerlendirmek gereklidir. Zira bu Kanun
Hükmünde Kararnamelerdeki söz konusu hükümlerle, daha iflâsın ertelenmesine ilişkin
hükümler yürürlükten kaldırılmadan önce, iflâsın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağına
ve olağanüstü halin devamı süresince bu konuda herhangi bir tedbir kararı verilemeyeceğine
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin18 “İflas erteleme” başlıklı 4. maddesinde,
olağanüstü halin devamı süresince, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca sermaye
şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı; bu
yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği düzenlenmiştir. Bu hüküm 673 sayılı
KHK m.10/3 ile değiştirilmiştir19. Yeni hükme göre, olağanüstü halin ilanından itibaren ve
devamı süresince, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile
kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler
mahkemelerce iflâsa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedilir.
Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle
ilgili olarak;
a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.
b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı
verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.
c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi
uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü
maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli
soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir
kararları derhal kaldırılır” (673 s.KHK m. 10/3).
673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 669 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 6756 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır 20. Tüm
bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tabloya aşağıda ayrı başlıklar altında
yer verilmiştir.
II- 7101 Sayılı Kanunla İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Yürürlükten Kaldırıldığı 15
Mart 2018 Tarihi İtibariyle İflâs Erteleme Talep Edilemez
7101 sayılı Kanunla iflâsın ertelenmesine ilişkin maddeler (179/a, 179/b, 179/c, 298/a
ve 329/a) yürürlükten kaldırılmıştır (7101 s.K.m.65). İflâsın ertelenmesine ilişkin hükümleri
yürürlükten kaldıran madde (7101 s.K.m.66/1-b), 7101 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de
yayımlandığı 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş; dolayısıyla, iflâsın ertelenmesine ilişkin
hükümler de, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, 15
Mart 2018 tarihinden sonra artık iflâsın ertelenmesi talebinde bulunulamayacaktır.
III- 669 ve 773 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri Gereğince 21
Temmuz 2016 Tarihi İtibariyle İflâsın Ertelenmesi Talebinde Bulunulamaz ve İflâsın
Ertelenmesine Karar Verilemez
İflâsın ertelenmesi kurumuna ilişkin hükümler 15.03.2018 tarihinde yürürlükten
kaldırılmakla birlikte, iflâsın ertelenmesinin talep edilemeyeceği ve mahkemelerce iflâsın
ertelenmesine karar verilemeyeceği tarih, olağanüstü hâlin ilân edildiği 21 Temmuz 2016
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tarihidir. Zira 669 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki hükümler uyarınca,
olağanüstü hâlin ilân edildiği 21 Temmuz 2016 tarihinden sonra iflâsın ertelenmesi talep
edilemez ve mahkemelerce bu tarihten sonra bir iflasın ertelemesi talebi kabul edilemez.
Yani bu durumda, henüz karara bağlanmamış erteleme talepleri hakkında iflâsın ertelenmesi
kararı verilemez.
IV- 21 Temmuz 2016 Tarihinden Önce Verilmiş İflâsın Ertelenmesi Kararlarının
Uygulanması Bakımından Karar Tarihinde Yürürlükte Olan İflâsın Ertelenmesine
İlişkin Hükümler Uygulanır
Olağanüstü halin ilan edildiği 21 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş iflâsın
ertelenmesi kararlarının uygulanması bakımından karar tarihinde yürürlükte olan iflâsın
ertelenmesine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Buna göre, olağanüstü hâlin ilân edildiği 21
Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş iflâsın ertelenmesi kararlarının toplam süresi, etkileri,
süre uzatım gibi hususlar hakkında yürürlükten kaldırılan iflâsın ertelenmesine ilişkin
hükümlerin bir süre daha uygulanmasına devam edilecektir.
V- 7101 Sayılı Kanunla İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Yürürlükten Kaldırıldığı
Tarihte Görülmekte Olan İflâsın Ertelenmesi Talepleri Hakkında Talep Tarihindeki
Hükümler Uygulanır
Burada zayıf bir ihtimal de olsa, olağanüstü hal kararı verilmeden önce talep edilmekle
birlikte, olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemediğinden bekleyen
taleplerin de bulunduğu dikkate alınarak olağanüstü halin kalkması durumunda bu taleplerin
akıbetinin ne olacağına değinmek gereklidir. Bu şekilde bir talep olağanüstü hal kalktığında
mevcut ise ve koşulları da varsa mahkemece iflasın ertelenmesine karar verilebilecektir.
VI- 6728 Sayılı Kanun’un İflâsın Ertelenmesine İlişkin Hükümlerinin Durumu
6728 sayılı Kanun’un iflâsın ertelenmesine ilişkin hükümleri, 9 Ağustos 2016 tarihinden
14 Mart 2018 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Ancak bu hükümler, 669 ve 673 sayılı kanun
hükmünde kararnamelerdeki olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesi talebinde
bulunulamayacağı ve iflasın ertelenmesine karar verilemeyeceğine ilişkin düzenlemeler
nedeniyle uygulama alanı bulamamıştır.
Sonuç
7101 sayılı Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun satış, iflâs tasfiyesinin şekline
karar verme süresi, doğrudan iflâs, sıra cetveli, alacaklılar toplantısı kararları, iflâs idaresinin
görevleri ve konkordatoyla ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte,
iflâsın ertelenmesi kurumu da yürürlükten kaldırılmıştır.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin zaman itibariyle
uygulanması hakkında, daha önceki İcra ve İflâs Kanunu değişikliklerinde yapıldığı gibi, her
bir maddenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bunun yerine,
6352 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerde olduğu gibi, değiştirilen
hükümlerin zaman itibariyle uygulanması konusunda iki genel hüküm düzenlenmiştir. Bu
hükümlerden ilki olan 7101 sayılı Kanun’un 66. maddesine göre, İcra ve İflâs Kanunu’nda
değişiklik yapan hükümler 7101 sayılı Kanun’un yayımı tarihinde; yani 15 Mart 2018 tarihinde
yürürlüğe girer.
7101 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması hakkındaki
diğer madde ise, “iflâsın ertelenmesi ve konkordato hükümleri” bakımından geçici bir
düzenleme yapan 46. maddedir. İcra ve İflâs Kanunu’na geçici 14. madde olarak eklenen bu
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düzenlemede, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflâsın ertelenmesi
ve konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanmasına
devam
olunacağı;
Hakimler
ve
Savcılar
Kurulunca,
iflâs
ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki hafta içinde belirleneceği hükme bağlanmıştır.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin zaman itibariyle
uygulanmasına ilişkin bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç şudur:
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordato ile ilgili hükümlerinde yapılan
değişiklikler, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 15 Mart 2018 tarihi itibariyle
konkordato talep edildiğinde İcra ve İflâs Kanunu’nun yeni konkordato hükümleri
uygulanacaktır. Buna karşılık 15 Mart 2018 tarihinden önceki konkordato talepleri
bakımından, 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki konkordato hükümleri
uygulanacaktır.
İflâsın ertelenmesine ilişkin hükümler de, 7101 sayılı Kanunla 15 Mart 2018 tarihinde
yürürlükten kaldırılmıştır (7101 s.K. m.65). Ancak 15 Mart 2018 tarihinden önce iflâsın
ertelenmesi talep edilmiş ise, bu durumda talep tarihinde yürürlükte bulunan iflâsın
ertelenmesine ilişkin hükümler uygulanacaktır (7101 s.K. m.46). Ancak 15 Mart 2018
tarihinden önceki iflâsın ertelenmesi talepleri bakımından 669 ve 673 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde yer verilen hükümlerin de dikkate alınması gereklidir. Buna göre,
15 Mart 2018 tarihi itibariyle iflâsın ertelenmesi kurumu kaldırıldığından (7101 s.K.
m.65), 15 Mart 2018 tarihi itibariyle iflâs erteleme talep edilemez.
21 Temmuz 2016 tarihi itibariyle iflâsın ertelenmesi talebinde bulunulamaz ve 21
Temmuz 2016 tarihi itibariyle iflâsın ertelenmesine karar verilemez (669 s.KHK m.4; 673
s.KHK m.10/3). 21 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş iflâsın ertelenmesi kararlarının
uygulanması bakımından karar tarihinde yürürlükte olan iflâsın ertelenmesine ilişkin
hükümler uygulanır.
7101 sayılı Kanunla iflâsın ertelenmesi kurumunun yürürlükten kaldırıldığı tarih olan 15
Mart 2018 tarihi itibariyle görülmekte olan iflâsın ertelenmesi talepleri hakkında talep
tarihindeki hükümler uygulanır (7101 s.K. m.46).
7101 sayılı Kanunla münferit cebri icra ve iflâs hükümlerinde yapılan değişiklikler de,
15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (7101 s.K. m.66/1-b). Bu hükümlerden satış ile ilgili
olan İcra ve İflâs Kanunu’nun 128. ve 241 maddelerine eklenen yeni hükmün zaman itibariyle
uygulanmasında, cebri icrada satış talebi, iflâsta ise satışa karar verme tarihi esas
alınmalıdır. Yani 15 Mart 2018 tarihinden önce cebri icrada satış talep edilmiş veya iflâsta
satış kararı verilmiş ise, satış 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılsa bile İcra ve İflâs
Kanunu’nun 7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki 128. ve 241. madde hükümleri
uygulanır. Buna karşılık 15 Mart 2018 tarihinden sonra münferit cebri icrada satış talep
edilirse veya iflâsta satışa karar verilirse, 7101 sayılı Kanunla 128. ve 241. maddeye eklenen
yeni hüküm dikkate alınmak suretiyle satış yapılır.
7101 sayılı Kanunla değiştirilen iflâs masası bakımından faydalı olacağı anlaşılan
yerlerin iflâs dairesince idaresi; aksi takdirde bu yerlerin kapatılması ve derhal satışı ile ilgili
İcra ve İflâs Kanunu’nun 210. ve 224. maddelerindeki hükümler de, 15 Mart 2018 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu hükümlerden 210 ve 224. maddeler 7101 sayılı Kanunla esas
bakımından değiştirilmediğinden, bu hükümlerin zaman itibariyle uygulanması bakımından
15 Mart 2018 tarihinden öncesi veya sonrası arasında önemli bir farklılık olmayacaktır. Buna
karşılık 185/4 maddede yapılan değişiklik ile masa hakkında faydalı olmayacağı
anlaşıldığından kapatılan müflisin üretime yönelik yerlerinin iflâs idaresince derhal
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satılabilmesi için, 15 Mart 2018 tarihinden sonra, bu satışın ilk alacaklılar toplanması
tarafından uygun bulunması gerekecektir.
İcra ve iflâs Kanunu’nun tasfiyenin şekline karar verme süresi (m.208) ile iflâs
idaresinin sıra cetvelini hazırlama süresi (m.232) ile ilgili hükümlerinde 7101 sayılı Kanunla
yapılan sürelerin kısaltılmasıyla ilgili değişiklikler 15 Mart 2018 tarihinden sonra uygulanacağı
gibi, iflâs idaresinin alacaklılara bilgi verme yükümlülüğü de (m.227/1) 15 Mart 2018
tarihinden sonra söz konusu olacaktır.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesinin birinci fıkrasındaki kamu
alacaklıları ile rehinli alacaklıların rüçhanı bakımından yapılan değişiklik de 15 Mart 2018
tarihinde yürürlüğe girmiştir (7101 s.K. m.66/1-b). Bu değişikliğin zaman itibariyle
uygulanması bakımından, sıra cetvelinin kesinleştiği tarihin esas alınması gerekecektir. Buna
göre, 15 Mart 2018 tarihinden önce sıra cetveli kesinleşmiş ise önce rehin konusu malın
aynından kaynaklanan kamu alacaklarının ödenmesi gerekliyken 15 Mart 2018 tarihinden
önce sıra cetveli kesinleşmemiş ise, rehinli alacaklının alacağının ödenmesinden sonra rehin
konusu malın aynından kaynaklanan kamu alacaklarının ödenmesi gereklidir.
İcra ve İflâs Kanunu’nun doğrudan iflâs (m.177/1, c.3) ile sıra cetveline itiraz (m.235/1)
ile ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler de, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir
(7101 s.K. m.66/1-b). Bu nedenle 15 Mart 2018 tarihinden önceki konkordato talepleri
bakımından konkordato tasdik edilmez veya konkordato süresi kaldırıldığından doğrudan
iflâs talep edilirse, 7101 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden önceki doğrudan iflâs hükmü
(İİK m.177/1, c.3) uygulanacaktır. Buna karşılık 15 Mart 2018 tarihinden sonra talep edilen
konkordatonun tasdik edilmemesi halinde, 7101 sayılı Kanunla değiştirilen doğrudan iflâs
hükmü (İİK m.177/1, c.3) uygulanacaktır.
7101 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan her bir değişiklik bakımından,
7101 sayılı Kanun’un zaman itibariyle uygulanmasına ilişkin hükümleri (7101 s.K. m.46, 66)
ayrıca değerlendirildiğinde, bazı hükümlerin zaman itibariyle uygulanmasında esas alınacak
işlemlerin belirlenmesinde uygulamada bazı zorlukların yaşanmasının muhtemel olduğu
söylenebilir. Bu zorluklar, 6352 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin
zaman itibariyle uygulanmasındaki kadar olmasa da, bu tür zorlukların yaşanmaması için,
İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması bakımından
önceki kanun değişikliklerinde yapıldığı gibi, değiştirilen her bir maddenin zaman itibariyle
uygulanmasına ilişkin özel bir hükme değişiklik yapan kanunda yer verilmesi uygun olacaktır.
Dipnotlar:
1

RG,15.03.2018/30361.
İİK’da yapılan değişikliklerin zaman itibariyle uygulanmasını düzenleyen genel nitelikte bir hüküm
mevcut değildir. Buna karşılık HMK’da yapılan değişikliklerin zaman itibariyle uygulanmasını
düzenleyen genel nitelikte bir hükme HMK m.448’de yer verilmiştir. HMK’da değişiklik yapan
kanunlarda, bu değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceği açıkça düzenlenmişse; yani değişiklik
yapan kanun, zaman itibariyle yeni hükümlerin uygulanması hakkında hüküm içeriyorsa, ayrıca bir
inceleme yapılmaz ve bu hükme göre yeni hükümlerin uygulanması belirlenir. Ancak yeni kanun
yeni hükümlerin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda bir hüküm içermiyorsa, bu durumda
zaman itibariyle uygulama sorunu ortaya çıkar. İşte bu sorun HMK m.448’deki, “Bu Kanun
hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır” şeklindeki hükme göre
çözülür.
3
İİK m.369’a göre “Bu Kanunun meriyeti 4 Eylül 1932 tarihinden başlar”. Bu madde İİK’da yapılacak
değişiklikler için değil, Kanunun tamamının zaman itibariyle uygulanması için düzenlenmiştir. İİK’da
HMK’da olduğu (m.448) gibi, bu Kanun’da yapılan değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceği
konusunda genel bir hüküm mevcut değildir. Bu nedenle İİK’da yapılacak değişikliklerin ne zaman
yürürlüğe gireceği konusunda tereddüt edilmemesi için, İİK hükümlerinde değişiklik yapıldığında,
2

172

Bankacılar Dergisi

genellikle geçici madde veya maddelerle uygulama zamanı özel olarak düzenlenmiştir. Örneğin,
1985 tarihli 4222 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde her maddedeki değişikliğin nasıl ve ne
zaman yürürlüğe gireceği ayrı ayrı belirtilmiştir. Daha sonra 1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun ile
2003 tarihli 4949 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde de, geçici maddelerle yapılan her bir
değişikliğin ne zaman uygulanacağı ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu nedenle bu konuda uygulamada
sorun yaşanmamıştır. Ancak 2012 tarihli 6352 sayılı Kanunla İİK’da yapılan değişikliklerin yürürlüğü
konusunda her bir maddenin ne zaman yürürlüğe gireceğine yönelik ayrı düzenleme yapmak
yerine, genel nitelikte iki hüküm sevk edilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Pekcanıtez,
Hakan/Erişir, Evrim; “6352 Sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanununda Yapılan Değişikliklerin Zaman
İtibariyle Uygulanması”, İstanbul Barosu Dergisi, 2012/6, s.18-39.
4
Madde 241: “Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse
pazarlık suretiyle satılır.
Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıların da muvafakati halinde
pazarlık suretiyle satılabilir.”.
5
Ticari ve iktisadi bütünlük, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük
Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik’te (RG,21.11.2006/26353) tanımlanarak (m.3/l)
ticari ve iktisadi bütünlüğün, Fon Kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamında
oluşturulan ve satışına karar verilen bütünlüğü ifade edeceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu
Yönetmeliğin “ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı” başlıklı 4. maddesine göre, “Bir veya birden
fazla gerçek veya tüzel kişiye ait olan 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif
değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmeleri ile 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi
hükmü kapsamında geçici veya daimi frekans ve kanal kullanımından doğan haklar ve bu mal, hak
ve/veya varlıkların fer’i veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan
ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve/veya
varlıkların tamamı veya bir kısmı ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamındadır.”.
6
7101 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, Yargıtay taşınır ve taşınmaz malların “ekonomik bir
zorunluluk olmadıkça birlikte satılamayacağını” kabul etmekteydi. Bu yöndeki Yargıtay kararları için
bkz. Kuru, Baki; İcra ve İflâs Hukuku, C.2, 3. Baskı, İstanbul 1990, s.1203-1204; 1305-1306.
7
“…Alt Komisyon metnine, 3’üncü maddesinden sonra gelmek üzere verilen yeni madde ihdasına
ilişkin önergeyle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 185’inci maddesinin dördüncü fıkrası
değiştirilmiş ve 210’uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle müflisin mağazalarının,
eşya depolarının, fabrikalarının, imalathanelerinin ve üretime yönelik sair yerlerinin, perakende satış
dükkânlarının ve buna mümasil yerlerinin masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar
toplanmasına kadar iflas dairesinin kontrolü altında idare edileceği, aksi takdirde bu yerlerin
kapatılıp mühürleneceği hükme bağlanmakta ve bu yerlerin masa hakkında faydalı olmayacağının
anlaşılması hâlinde derhal satışlarına yönelik yetkinin muhafaza edilmesi bu madde bakımından da
mümkün hâle gelmiştir. …” (Adalet Komisyonu Raporu)
8
Eski düzenlemeye göre de (İİK m.124/1), birinci alacaklılar toplanması paraya çevirme ve acil
konularda karar alma yetkisine sahip olduğundan, müflisin faaliyetine devam etmeyeceğine karar
verilen yerlerin satışına da karar verebileceği; bu karar olmadan iflâs dairesinin üretime yönelik
yerleri derhal satamayacağı düşünülebilir. Ancak İİK eski 185/4 hükmünde iflâs dairesinin müflisin
üretime yönelik yerlerini derhal satabileceği açıkça düzenlendiğinden, birinci alacaklılar
toplanmasında üretime yönelik yerlerin derhal satışı konusunda karar alınmamış ise, iflâs idaresinin
bu yerleri uygun koşullar oluştuğunda satmasına engel bir durum mevcut değildi.
9
Kanunda müflisin işletmelerinin faaliyetlerine devam edip etmeyeceğine, birinci alacaklılar
toplanmasının karar vereceği belirtilmiştir (İİK m.224/1). Ancak bilahare ikinci ve sonraki alacaklılar
toplanmasının da bu konuda karar vermesi gerekebilir. Dolayısıyla müflisin işletmelerinin faaliyete
devam edip etmeyeceğine karar vermek bütün alacaklılar toplanmaları bakımından ortak bir yetkidir
(Erdönmez, Güray; İflâsta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, İstanbul 2005, s.117).
10
Birinci alacaklılar toplantısı herhangi bir nedenle gerçekleşmezse, tasfiyeyi ikinci alacaklılar
toplantısına kadar yürütmekle görevli olan iflâs dairesi, müflisin işletmelerinin faaliyetlerine devam
edip etmeyeceğine de karar verecektir (İİK m.222). Bunu takiben ikinci alacaklılar toplantısı da
gerçekleşmezse, iflâs dairesi yeni bir alacaklılar toplantısı yapılıncaya kadar bu konuda karar
almaya tek yetkili organ olacaktır (Erdönmez, s.120). Birinci alacaklılar toplantısı, gerekli çoğunluk
bulunmadığı için gerçekleşmezse, iflâs dairesi işletmenin faaliyetlerine devam edip etmemesi
konusunda tek başına karar vermekten kaçınabilir. Çünkü bu durumda alacaklılar, alacaklılar
toplantısına bile gelmediğinden, iflâs dairesinin arkasında hiçbir alacaklı desteği
bulunmayacağından, iflâs dairesi sorumluluk almak istemeyebilir. İflâs dairesinin son derece teknik
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olan bu konuda tek başına karar vermesi neredeyse imkânsız olduğundan, iflâs müdürünün
işletmelerin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda karar verebilmek için, bilirkişiye
başvurması en doğru yol olacaktır (Erdönmez, s.120-121).
11
Müflisin işletmelerinin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği hususunda karar vermek bazen
alacaklılar için güçlük arz edebilir. Çünkü birinci alacaklılar toplantısına katılan alacaklılar çoğu
zaman müflisin işletmelerinin halihazırdaki durumu hakkında tam ve sağlıklı bir bilgiye sahip
değildirler. Bu nedenle iflâs dairesinin birinci alacaklılar toplanmasına sunacağı rapor, işletmelerin
faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda doğru ve yerinde karar alınabilmesi için son
derece önemlidir. Esasen işletmelerin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği hususu uzmanlık
isteyen bir iş olduğundan, icra müdürü alacaklılar toplanmasına sunacağı raporu hazırlarken çoğu
zaman bilirkişiye başvurmak zorunda kalacaktır (Erdönmez, s.119).
12
Birinci alacaklılar toplanması, daha önce iflâs dairesinin kapatılmasına karar verdiği işletmelerin,
faaliyetlerine devam etmesine karar verebilir. Ancak daha önce iflâs dairesince kapatılan
işletmelerin toplanmadan sonra tekrar faaliyete geçmesi, özellikle büyük iflâs tasfiyelerinde pek
karşılaşılabilecek bir durum değildir (Erdönmez, s.117).
13
7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki İİK m.206/1 hükmüne göre, “Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan
sonra rüçhan hakları vardır.”.
14
7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki İİK’nın 232. maddesi şu şekildeydi: “Alacakların
kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en
geç üç ay içinde iflâs idaresi tarafından 206 ncı ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre
alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bırakılır. Zorunlu hâllerde üç ayın
hitamından önce iflâs idaresinin icra mahkemesine başvurması hâlinde icra mahkemesi bir defaya
mahsus olmak üzere bu süreyi en çok üç ay daha uzatabilir. Süresi içinde sıra cetvelinin
verilmemesi hâlinde iflâs dairesinin durumu icra mahkemesine intikal ettirmesi üzerine iflâs idaresi
üyelerinin vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk
ettirilmeyeceği gibi, bir daha aynı iflâs idaresinde görev alamazlar.”.
15
Bu hükme göre, “… İflâs masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, tebligata elverişli
adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ masrafları
için avans vermek suretiyle iflâs idaresince alınacak kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu
muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflâs idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları
kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.”.
16
HSK Birinci Dairesi’nin 03.04.2018 tarih ve 538 sayılı Kararı (RG, 05.04.2018/30382).
17
669 s.KHK m.4; 673 s.KHK m.10/3.
18
RG, 31.07.2016/29787.
19
RG, 01.09.2016/29818, 2. Mükerrer.
20
6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi
Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (RG, 24.11.2016/29898).
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