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Cari İşlemler Dengesi, Sermaye  
Hareketleri ve Krediler 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Sübidey Togan* 
Prof. Dr. Hakan Berument** 

 
 

Gelişmiş ülke merkez bankalarının 2010 yılının son üç aylık döneminde miktarsal 
genişleme sürecine girmesi sonunda Türkiye’ye yönelik sermaye akımları güçlenmiş, bu 
durumda da Merkez Bankası 2010 yılının son çeyreğinde para politikası stratejisinde önemli 
değişiklikler yapmıştır. Düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu 
karşılık oranlarından oluşan yeni politika bileşiminin temel amacı hızlı kredi genişlemesini 
yavaşlatarak ve kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak cari işlemler açığını sürdürülebilir bir 
düzeye indirmektir.  

 
Sermeye hareketleri, krediler ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkileri analiz etmeyi 

amaçlayan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde ödemeler 
dengesinde cari dengeyi belirleyen faktörler analiz edilmekte, çalışmanın ikinci bölümünde 
sermaye hareketleri üzerinde durulmakta, çalışmanın üçüncü bölümünde krediler ele 
alınmakta, çalışmanın dördüncü bölümde sermaye girişleri, krediler ile cari işlemler dengesi 
arasındaki ilişkiler VAR (Vektör Autoregressive) modeli çerçevesinde incelenmekte, 
çalışmanın beşinci bölümünde yakın dönemde Türkiye’de para politikası uygulamalarında 
yapılan değişiklikler çalışmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde değerlendirilmekte, 
çalışmanın son bölümünde ise elde edilen sonuçlar özetlenmektedir. 

 
Cari dengeyi belirleyen faktörler çalışmada iki yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Birinci yaklaşım cari dengeyi mal ve hizmet dengesi, gelir dengesi ve cari transferler toplamı 
olarak ele alan elastikiyet yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre cari dengeyi belirleyen temel 
faktörler yurt içi reel gelir, yurt dışı reel gelir, reel döviz kuru ve petrol fiyatıdır. İkinci yaklaşım 
cari dengeyi gelir ile harcamalar arasındaki fark, diğer bir ifade ile toplam tasarruflar (kamu 
ve özel) ile toplam yatırım harcamaları (kamu ve özel) arasında ki fark olarak ele alan 
absorpsiyon yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre cari dengeyi belirleyen faktörler gelir ile 
harcamaları (tasarruf ve yatırım harcamaları) belirleyen gayri safi yurt içi hasıla (GSYIH) ve 
reel faiz oranı gibi faktörlerdir. Çalışmada her iki yaklaşım da ele alınmış ve elastikiyet 
yaklaşımının cari dengedeki gelişmeleri absorpsiyon yaklaşımına göre daha iyi açıkladığı 
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla cari dengedeki gelişmeleri belirleyen temel faktörler çalışmada 
yurt içi gelirin yurt dışı gelire oranı, reel döviz kuru ve petrol fiyatı olarak alınmıştır. Yurt içi 
gelirin yurt dışı gelirden hızlı artması durumunda cari işlemler açığı büyümekte, reel döviz 
kuru değer kaybettiğinde cari işlemler açığı azalmakta, petrol fiyatı arttığında ise cari işlemler 
açığı büyümektedir 

 
Çalışmanın ikinci bölümünde yurt içi gelir ile reel döviz kurunu belirleyen en önemli 

faktörlerden biri olan sermaye akımları üzerinde durulmaktadır. Çalışma reel sermaye 
girişlerinin tüketim harcamaları, yatırım harcamaları ve GSYIH ile beraber arttığını, sermaye 

                                                        
* Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi. 
** Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi. 
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girişleri ile reel döviz kurunun değer kazanmasının ilişkilendirilebildiğini göstermektedir. 
Sermaye girişleri ile (cari işlemler dengesi/GSYIH) değeri arasında ters yönlü bir ilişki söz 
konusudur. Ayrıca çalışmada sermaye girişlerinin ülkedeki reel kredi artışının öncü 
göstergesi olduğu gösterilmektedir.  

 
Reel kredi hacmi ile iktisadi faaliyet arasındaki ilişkiler çalışmanın üçüncü bölümünde 

incelenmektedir. Çalışma reel kredi hacmi ile tüketim harcamaları, yatırım harcamaları ve 
GSYIH’nın aynı yönde hareket ettiğini, kredi hacmi ile reel döviz kurunun değer 
kazanmasının ilişkilendirilebildiğini ve kredi hacmi ile cari işlemler dengesi/GSYIH oranının 
ters yönde hareket etiğini göstermektedir.  

 
Sermaye girişleri, kredi hacmi, reel döviz kuru ve GSYIH arasındaki ilişkileri ayrıntılı 

olarak inceleyen VAR modeli sonuçlarına göre reel kredilerdeki artış reel döviz kurunu 
etkileyememekte, GSYIH değerini ise ancak üçüncü çeyrekte arttırabilmektedir. Dolayısıyla 
reel kredilerdeki artışın cari işlemler dengesi/GSYIH oranına etkisi son derece sınırlıdır. 
Çalışmada kredilerin iktisadi aktiviteyi etkilediği gözlenmemekte, iktisadi aktivitenin ise kredi 
talebini dolayısıyla da toplam kredi miktarını etkilediği gözlenmektedir. VAR analizi ayrıca 
sermaye girişlerinin ilk iki çeyrekte reel GSYIH ile reel kredileri arttırdığını, reel döviz kurunun 
ise aynı dönemde değer kazanmasına neden olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla artan 
sermaye girişleri cari işlemler açığı/GSYIH oranının büyümesine sebep olmaktadır.  

 
Yakın dönemde Türkiye’de para politikası uygulamalarında yapılan değişikliklerin 

incelendiği çalışmanın beşinci bölümünde cari işlemler açığı/GSYIH oranının artmasına 
neden olan temel değişkenin sermaye girişleri olduğu vurgulanmakta ve ülkede cari işlemler 
açığı/GSYIH oranını düşürmeye çalışan iktisat politikası yapıcılarının sermaye girişlerindeki 
aşırı artışı kontrol etmelerinin yerinde olacağı ifade edilmektedir. 

 
Mayıs 2010 ile Nisan 2011 döneminde 63,7 milyar ABD Doları tutan ve 2011 yılı 

GSYIH’nın yüzde 8’ini oluşturacağı tahmin edilen cari işlemler açığı/GSYIH oranının 
sürdürülebilir düzeyi yüzde 2 civarındadır. Çalışma 2011 yılında yüzde 9 civarında 
gerçekleşmesi beklenen cari işlemler açığı/GSYIH oranının kredilerdeki artış hızının kontrol 
edilmesi suretiyle sürdürülebilir düzeye indirilmesinin kolay olmayacağını göstermektedir. 

 
1. Cari İşlemler Dengesini Etkileyen Faktörler 
 
Ödemeler dengesinde mal, hizmet ve gelir dengesi ile cari transferler toplamı olarak 

tanımlanan cari işlemler dengesi aynı zamanda ülkenin toplam geliri ile harcamaları 
arasındaki farka, diğer bir ifade ile toplam tasarruflar ile toplam yatırım harcamaları 
arasındaki farka eşittir. Cari işlemler dengesini etkileyen faktörler bu özdeşliklerden 
faydalanarak sırasıyla elastikiyet ve absorpsiyon yaklaşımları çerçevesinde ele alınabilir.  

 
Cari dengeyi mal ve hizmet dengesi, gelir dengesi ve cari transferler toplamı olarak ele 

alan birinci yaklaşım cari dengeyi belirleyen faktörleri elastikiyet yaklaşımı çerçevesinde yurt 
içi reel gelir, yurt dışı reel gelir, ve reel döviz kuru ile açıklamaktadır.1 İkinci yaklaşım ise cari 
dengeyi toplam tasarruflar ile toplam yatırım harcamaları arasındaki fark olarak ele almakta, 
ve cari dengeyi belirleyen faktörleri gelir ile harcamaları, diğer bir ifade ile toplam tasarruflar 
ile toplam yatırım harcamalarını belirleyen faktörler ile açıklamaktadır.2  

 
Elastikiyet Yaklaşımı: 
 
Elastikiyet yaklaşımı çerçevesinde (cari işlemler dengesi/gayri safi milli harcanabilir 

gelir) oranı üzerinde duruyor, ve bu oranı belirleyen faktörleri üç başlık altında topluyoruz:  (i) 
reel döviz kuru, (i) yurt içi gelirin yurt dışı gelire oranı, ve (iii) petrol fiyatı.3  
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Reel döviz kurundaki artış ülkenin rekabet gücünü arttırdığından bu artışın (cari 
işlemler dengesi/gayri safi milli harcanabilir gelir) oranında bir artışa neden olacağı 
öngörülmektedir. Reel döviz kuru hesaplamasında Zanello ve Desruello (1997) yaklaşımını 
kullanıyor ve reel döviz kurunu 
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olarak belirliyoruz. Burada П çarpı işaretini, CPIi i-inci ülkenin tüketici fiyat endeksini, Ei i-inci 
ülkenin nominal dolar döviz kurunu, CPI Türkiye’nin tüketici fiyat endeksini, E Türkiye’nin 
nominal dolar döviz kurunu ve wi i-inci ülkenin rekabetçi ağırlığını göstermektedir. Formülden 
görüldüğü üzere RER değerinde bir artış döviz kurunun reel olarak değer kaybettiğini 
(depreciation) göstermektedir. Çalışmada IMF tarafından hazırlanan “International Financial 
Statistics (IFS)” den elde edilen aylık CPIi , CPI, Ei ve E verilerini kullanıyor ve reel döviz 
kurunun belirlenmesinde Türkiye dışında bulunan şu ülkeleri ele alıyoruz: 
 

• Batı Avrupa: Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Italya, Hollanda, İspanya, İsviçre, 
ve İngiltere, 

• Amerika: Brezilya, Kanada, Meksika, ve ABD, 
• Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Mısır, İran, Suriye, ve Tunus, 
• Orta Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği: Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, ve 

Rusya, 
• Asya: Çin, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Tayvan, ve Tayland. 

 
IFS’in aylık verilerden elde edilen reel döviz kuru değerleri çalışmada 1970 yılının ilk 

ayından başlayarak aylık bazda belirlenmiştir.4 Çalışmada kullanılan üçer aylık reel döviz 
kuru değerleri ise aylık verilerin aritmetik ortalamaları elde edilmiştir.  

 
Diğer taraftan yurt içi gelirin yurt dışı gelirden hızlı artması durumunda ithalat talebinin 

ihracat talebinden daha hızlı büyümesi, bunun da ödemeler dengesinde cari işlemler açığının 
büyümesine neden olacağı öngörülmektedir. Çalışmada yurt içi gelir için Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından yayınlanmış olan üçer aylık sabit fiyatlarla ölçülen yeni GSYİH değerlerini 
alıyoruz. Yurt dışı geliri ise Türkiye’nin önemli ticaret partnerleri gelirlerinin ağırlıklı toplamı 
olarak belirliyoruz. Bu çerçevede şu ülkelerin gelirlerini ele alıyoruz: 
 

• Batı Avrupa: Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, 
Hollanda, Lüksemburg, İspanya, ve Portekiz’den oluşan Avro alanına ilave olarak 
İsviçre ve İngiltere, 

• Amerika: Brezilya, Kanada, Meksika ve ABD, 
• Orta Avrupa: Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, 
• Asya: Çin, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, ve Tayland. 

 
2000 yılı ABD Doları cinsinden ölçülen Avro alanı geliri ‘Organization for Economic Co-

operation and Development’ (OECD) tarafından yayınlanan ‘Quarterly National 
Accounts’ların değişik sayılarından elde edilmiştir. Diğer ülkelerin 2000 yılı ABD Dolarıyla 
ölçülen gelirleri ise Uluslararası Para Fonu’nun “International Financial Statistics” 
kaynağından elde edilmiştir. Ülke ve ülke gruplarının ağırlıkları ise yukarda reel döviz kuru 
hesaplamasında kullanılan ağırlıklardan yararlanarak elde edilmiştir 

 
Petrol fiyatı olarak çalışmada Dünya Bankası tarafından yayınlanan ‘Global Economic 

Monitor Commodities’ de verilen aylık varil Batı Teksas (WTI) spot fiyatını kullanıyor ve aylık 
verileri aritmetik ortalama kullanarak üçer aylık verilere dönüştürüyoruz.  
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Üçer aylık verilerin kullanıldığı ampirik çalışmada 1998 – 2010 dönemini ele alıyoruz. 
Bu kararın temel nedeni Türkiye için yeni milli gelir serisinin bu dönem için verilmiş olmasıdır. 
1998’in birinci üç aylık dönemi ile 2010 yılının dördüncü üç aylık dönemi için üçer aylık 
verilerin kullanılması ile elde edilen uzun dönem regresyon denklemi aşağıda verilmiştir: 
 

ci  = -8,53 – 6,54 [ln (
*y
y

)].2 + 9,05 ln (RER) – 1,21 ln (poil )  

                              (-0,28)   (-2,16)                   (2,12)               (-1,29)                 
 

Burada ‘ci’ yüzde olarak ifade edilen ‘cari işlemler dengesi / gayri safi yurt içi hasıla’ 
oranını, ‘y’ yurt içi reel geliri, ‘y*’ yurt dışı reel geliri, RER reel döviz kurunu, ‘poil’ petrol fiyatını, 
değişkenlerden sonra gelen rakamlar söz konusu değişkenin kaç dönem gecikmeli olduğunu, 
parantez içindeki değerler t-istatistiği değerlerini, ln(..) ise doğal logaritma oğeratörünü 
göstermektedir. Denklemden parametre değerlerinin beklenilen yönde olduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile yurt içi gelirin yurt dışı gelirden hızlı artması durumunda 
cari işlemler açığı büyümekte, reel döviz kuru devalüe olduğunda cari işlemler açığı 
azalmakta, petrol fiyatı arttığında da cari işlemler açığı büyümektedir.  

 
RESIDUAL yukardaki denklemden elde edilen cari işlemler değerinden gerçekleşen 

cari işlemler değerini çıkarttığımızda elde edilen değişken olsun. Bu durumda hata düzeltme 
modeli ile elde edilen kısa dönem regresyon denklemi şu şekilde yazılabilir: 
 

 ci  = 0,08 – 9,92  [ln (
*y
y

)].2 + 8  ln(RER) – 3,87  ln (poil ) – 0,73 RESIDUAL.1 

             (0,3)   (-4,13)                      (1,86)                  (-2,25)                (-5,05) 
 

Burada Δ  ci t-inci dönemdeki ‘cari işlemler dengesi/GSYIH’ değerinden t-1 inci 
denklemdeki ‘cari işlemler dengesi/GSYIH’ değerinin çıkartılması ile elde edilen değeri 

göstermektedir.  [ln (
*y
y

)] ve ln (poil ) değişkenleri de benzer şekilde tanımlanmıştır.  

 
Şekil 1: Cari İşlemler Dengesi/GSYIH Oranı (Elastikiyet Yaklaşımı) 
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Şekil 1 1998 - 2010 döneminde hata düzeltme modeli ile elde edilen ‘cari işlemler 
dengesi/gayri safi yurt içi hasıla’ değerleri ile gerçekleşen ‘cari işlemler dengesi/gayri safi yurt 
içi hasıla’ değerlerini göstermektedir. Şekilden görüldüğü üzere model ‘cari işlemler 
dengesi/gayri safi yurt içi hasıla’ oranındaki gelişmeleri oldukça iyi bir şekilde açıklamaktadır.  

 
Absorpsiyon Yaklaşımı: 
 
Cari işlemler dengesi absorpsiyon yaklaşımı çerçevesinde, gayri safi milli harcanabilir 

gelir (GSMHG) eksi toplam tüketim (kamu ve özel) eksi toplam yatırım (kamu ve özel) 
harcamaları, diğer bir ifade ile de toplam tasarruf (kamu ve özel) eksi toplam yatırım (kamu 
ve özel) harcamaları olarak yazılabilir. (Cari işlemler dengesi/GSMHG) oranı tasarruf oranı 
(toplam tasarruf/GSMHG) eksi yatırım oranına (toplam yatırım/GSMHG) eşit olduğundan ‘cari 
işlemler dengesi/GSMHG’ oranını belirleyen faktörler absorpsiyon yaklaşımı çerçevesinde 
tasarruf oranı ile yatırım oranını belirleyen faktörler olarak incelenmektedir.   

  
Cari işlemler analizinde absorpsiyon yaklaşımını kullanan iktisatçılar cari işlemler 

dengesi/GSMHG oranını belirleyen faktörleri temelde beş başlık altında toplamaktadırlar: 
Reel gelir, reel faiz haddi, bağımlılık oranı, maliye politikasının göstergesi olarak bütçe 
dengesi/gelir oranı ve reel döviz kuru.   

 
Ekonomide reel gelir arttığında tüketim harcamaları artmakta, dolayısıyla da tasarruflar 

azalmaktadır. Reel gelirde artış yatırım harcamalarını arttırdığından bu artışın hem tasarruf 
oranı hem de yatırım oranı üzerindeki etkisinden dolayı cari işlemler dengesini olumsuz 
etkilemesi beklenmektedir. Diğer taraftan reel faiz oranları artığında tasarrufların artacağı, 
yatırım harcamalarının ise azalacağı dolayısıyla da cari işlemler dengesinin artacağı 
öngörülmektedir. Ekonomide bağımlılık oranı 0 – 15 yaş grubu ile 65+ grubunun çalışan 
nüfusa oranını göstermektedir.  

 
Daraltıcı maliye politikalarının altında cari işlemlerin nasıl etkileneceği maliye 

politikasının özel tasarrufları ne kadar etkileyeceğine bağlıdır. Eğer daraltıcı maliye 
politikaları altında özel tasarruflar kamu harcamalarındaki artış kadar artarsa maliye 
politikasının cari işlemler dengesine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu ekstrem durum 
dışında ise cari işlemlerin daraltıcı maliye politikaları altında genelde artması beklenmektedir. 

 
Reel döviz kuru arttığında tüketiciler ithal mal fiyatlarının artması sonucu reel gelirlerinin 

azaldığını görecekler ve tüketim harcamalarını kısacaklardır. Dolayısıyla reel döviz kurunun 
tasarrufları, bu nedenle de cari işlemler dengesini arttırması beklenmektedir.  

 
Yıllık verilerin kullanıldığı ampirik çalışmada 1984–2010 dönemini ele alıyoruz. Bu 

kararın temel nedeni maliye politikalarının göstergesi olarak ‘kamu sektörü borçlanma gereği 
(KSBG)/gayri safi yurt içi hasıla (GSYIH)’ oranı ile ilgili verilerin söz konusu dönem için 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından verilmiş olmasıdır. Çalışmada bütçe dengesi göstergesi 
olarak KSBG’nin eksi değerlerini alıyoruz.   

 
GSYIH için yeni seri bilindiği üzere 1998 sonrası için verilmektedir. Daha önceki 

seneler için eski milli gelir serisinden ilk olarak milli gelirin yıllık büyüme oranlarını elde 
ediyor, bu oranları kullanarak yeni milli gelir serileri ile uyumlu nominal ve reel GSYIH 
değerlerini 1975 – 1997 dönemi için elde ediyoruz.  

 
Yıllık reel döviz kuru değerleri çalışmada 1970 sonrası dönem için elastikiyet yaklaşımı 

çerçevesinde elde edilmiş aylık verilerin aritmetik ortalamaları kullanılarak elde edilmiştir. 
Bağımlılık oranı için ise UNDP tarafından yayınlanmakta olan “Human Development 
Indicators” verileri kullanılmıştır.  
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Çalışmada reel faiz oranı; 
 

(1 + R) = (1 + r) / (1 + ) 
 
formülü kullanılarak ilgili dönem için aylık bazda elde edilmiştir. Burada ‘r’ mevduat faiz 
oranını,  ’ 12 ay sonrası için yıllık beklenen enflasyon oranını, ‘R’ ise reel faiz oranını  
göstermektedir.5 
 
1984 – 2010 döneminde yıllık verilerin kullanılması ile elde edilen regresyon denklemi 
aşağıda verilmiştir: 
 

ci = 103,37 + 0,07 ln(RER) – 5,88 ln(GSYIH) - 0,25 (Bütçe Dengesi/GSYIH) -0,15 Dep + 0,07 R 
(0,92)     (4,47)                  (-1,05)                 (-3,03)                                             (-0,78)          (3,01) 
 

Burada ‘ci’ yüzde olarak ifade edilen ‘cari işlemler dengesi/gayri safi yurt içi hasıla’ 
oranını, ‘RER’ reel döviz kurunu, ‘GSYIH’ yurt içi reel geliri, ‘Bütçe Dengesi/GSYIH) kamu 
sektörü borçlanma gereği/GSYIH oranının eksi değerini, ‘Dep’ bağımlılık oranını, ‘R’ reel faiz 
oranını, ve parantez içindeki değerler t-istatistiği değerlerini göstermektedir. Denklemden 
parametre değerlerinin (Bütçe Dengesi/GSYIH) değişkeni dışında beklenilen yönde olduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile yurt içi gelir ile bağımlılık oranı arttığında cari işlemler açığı 
büyümekte, reel faiz oranı artığında ve reel döviz kuru değer kaybettiğinde cari işlemler açığı 
azalmaktadır. Denklem daraltıcı maliye politikaları altında ‘cari işlemler dengesi/GSYIH’ 
değerinin beklenenin aksine azaldığını göstermektedir. 
 

Şekil 2: Cari İşlemler Dengesi/GSYIH Oranı (Absorpsiyon Yaklaşımı) 
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Şekil 2 1984 - 2010 döneminde absorpsiyon yaklaşımı ile elde edilen ‘cari işlemler 
dengesi/gayri safi yurt içi hasıla’ değerleri ile gerçekleşen ‘cari işlemler dengesi/gayri safi yurt 
içi hasıla’ değerlerini göstermektedir. Şekilden görüldüğü üzere model ‘cari işlemler 
dengesi/gayri safi yurt içi hasıla’ oranındaki gelişmeleri iyi bir şekilde açıklamaktadır.  

 
Cari İşlemlerin Modellenmesi Açısından Hangi Yaklaşım Daha İyi? 
 
Yukarda belirtildiği üzere ödemeler dengesinde mal, hizmet ve gelir dengesi ile cari 

transferler toplamı olarak tanımlanan cari işlemler dengesi aynı zamanda ülkenin toplam 
geliri ile harcamaları arasındaki farka, diğer bir ifade ile de toplam tasarruflar ile toplam 
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yatırımlar arasındaki farka eşittir. Ancak ampirik çalışma çerçevesinde elde edilen sonuçlar 
elastikiyet yaklaşımı ortalama hatalar karesinin (mean squared error) absopsiyon yaklaşımı 
ortalama hatalar karesine göre daha küçük olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile 1999-
2010 dönemi için yıllık verilerle elastikiyet yaklaşımı çerçevesinde elde edilen ortalama 
hatalar karesi 6,5, absorpsiyon yaklaşımı çerçevesinde ise 16,4 olduğundan elastikiyet 
yaklaşımının absorpsiyon yaklaşımına göre daha az hata içerdiği belirtilebilir. Dolayısıyla da 
bu çalışmada elastikiyet modelini kullanıyor, cari işlemler dengesi/GSYIH oranını belirleyen 
temel değişkenlerin (i) reel döviz kuru, (i) yurt içi gelirin yurt dışı gelire oranı, ve (iii) petrol 
fiyatı olduğunu kabul ediyoruz.  

 
2. Sermaye Girişleri 
 
Ödemeler dengesinde sermaye girişleri net ve gayri safi bazda tanımlanmaktadır. Gayri 

safi sermaye girişleri yurt içinde doğrudan yatırım, portföy hesabı yükümlülükleri ve diğer 
yatırım yükümlülükleri toplamı olarak tanımlanırken, net sermaye girişleri yabancı sermaye 
yatırımları, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar toplamı, diğer bir ifade ile ilgili değişkenlerin 
yükümlülükleri eksi varlıklarının toplamı olarak tanımlanmaktadır.  

 
Şekil 3 1993-2010 döneminde gerçekleşen gayri safi sermaye girişleri (GCI) ile net 

sermaye girişlerini (NCI) üçer aylık dönemler itibariyle GSYIH’nın (GDP) oranı olarak 
göstermektedir. Şekilden görüldüğü üzere gayri safi sermaye girişleri/GSYIH oranı 1994 
yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen -7,7 değeri ile 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 
gerçekleşen +15,67 değeri arasında dalgalanmıştır. Diğer taraftan net sermaye 
girişleri/GSYIH oranı aynı dönemde 1998 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen – 14,4 oranı 
ile 2005 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen +11,67 değeri arasında dalgalanmıştır. 
Sermaye çıkışlarının kriz dönemlerinde (1994, 2001 ve 2008 krizler) önem kazandığı 
görülmektedir. 

 
2001 ile 2008 krizi arasında ortalama olarak net sermaye girişlerinde doğrudan 

yatırımların payı yüzde 25 iken, bu pay 2008 krizi sonrasında yüzde 16’ya düşmüştür. 
Portföy yatırımlarının payı 2008 kriz öncesinde yüzde 31 iken bu oran kriz sonrasında yüzde 
26’ya düşmüş, diğer yatırımların payı ise yüzde 44’den kriz sonrasında yüzde 58’e çıkmıştır. 
Dolayısıyla 2001 ile 2008 krizi arasında toplam portföy ve diğer yatırımların payı yüzde 75 
iken bu pay 2008 krizi sonrasında yüzde 84’e çıkmıştır. 
 

Şekil 3: Gayri Safi Sermaye Girişleri/GSYIH ve Net Sermaye Girişleri/GSYIH 
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Sermaye girişleri ile sermaye çıkışlarının önemli boyutlara ulaştığı ‘hızlı artış’ (boom) ve 
‘hızlı düşüş’ (bust) dönemleri belirleyebilmek için 1993 yılı Ocak ayı ile Mart 2011 
dönemindeki aylık net ve gayri safi sermaye giriş verilerini kullanıyor ve söz konusu 
dönemleri IMF (2007 ve 2011) yaklaşımından yararlanarak şu şekilde tanımlıyoruz. Aylık 
sermaye giriş verilerine Hodrick-Prescott filteri uygulayarak sermaye giriş verilerinin trend 
değerlerini elde ediyoruz. Sermeye giriş (çıkış) verileri ile trend değerleri arasındaki fark 
serisini kullanarak bu serinin standart sapma değerini belirliyor ve sermeye giriş (çıkış) 
değerlerinin trend değeri artı (eksi) bir standart sapma değerinden fazla (az) olduğu 
dönemleri elde ediyoruz. Bu dönemlerde eğer gerçekleşen sermaye girişi (çıkışı) o dönemi 
kapsayan üç aylık dönemdeki GSYIH’nın yüzde 1,5’undan büyükse (küçükse) ilgili dönemi 
‘hızlı artış’ (hızlı düşüş) dönemi olarak tanımlıyoruz. 

 
Tablo 1 hızlı sermaye giriş ve çıkış dönemlerini göstermektedir. ABD Doları cinsinden 

ölçülen hızlı net sermaye girişleri Ekim 1998, Haziran 2000, Ağustos 2000, Ocak 2003, Ocak 
2005, Mayıs 2005, Aralık 2005, Şubat 2006, Aralık 2006 – Ocak 2007, Haziran – Temmuz 
2007, Aralık 2007 – Ocak 2008, Mayıs 2008 – Ağustos 2008, Mart – Nisan 2010 ve Aralık 
2010 dönemlerinde gerçekleşirken net sermaye çıkışları Ağustos – Eylül 1998 ve Haziran 
2001 dönemlerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ABD Doları cinsinden ölçülen gayri safi 
sermaye girişlerinde hızlı girişler Haziran 2000, Haziran 2005, Aralık 2005, Ekim 2006, Aralık 
2006, Mart 2007, Aralık 2007, Mart 2008, Mayıs – Temmuz 2008, Mart - Nisan 2010, 
Temmuz 2010, Ekim 2010 ve Aralık 2010, hızlı çıkışlar ise Ağustos – Eylül 1998 
dönemlerinde gerçekleşmiştir.  

 
Sermaye girişlerinin en önemli katkıları (a) firmaların finansman ihtiyacını karşılaması, 

(b) kredi erişimini kolaylaştırarak tüketim harcamalarını hızlandırması ve (c) ülkede döviz 
arzını arttırarak döviz kurunun değerlenmesine neden olmasıdır. Sermaye girişlerinin 
gerçekleştiği dönemlerde finansman ihtiyacını yurt dışından karşılayabilen üreticiler bir 
taraftan ara mal ve yatırım mallarını kolaylıkla ithal edebilmekte, üretimlerini arttırabilmekte, 
diğer taraftan da yeni yatırımlarını gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca kredi imkanlarının 
artması sonunda tüketim harcamaları hızlanabilmektedir. Diğer taraftan döviz arzının artması 
sonunda TL değer kazanmakta, TL’nin değer kazanması da ithalatın maliyetini üreticiler ve 
tüketiciler için azaltmaktadır. Döviz kurunun değer kazanması sonunda tüketiciler yurt 
dışında üretilen kaliteli tüketim mallarını daha ucuza satın alabilmektedirler. Sermaye girişleri 
arttığı sürece ekonomide nerde ise tüm iktisadi birimler memnun gözükmektedir. İthalat 
yapan üreticiler, ithal mallarını daha ucuza tüketen tüketiciler ve özellikle de halkın refah 
düzeyinin arttığını gören politikacılar bu gelişmelerden çok memnun olmaktadırlar. Memnun 
olmayanlar gerçekleştirilen ucuz ithalat nedeniyle bu mallarla rekabet etme durumunda kalan 
ve faaliyetlerini yürütmekte zorlanan söz konusu ithal mallarının yerli üreticileri ile belirli 
üretim dallarında faaliyet gösteren ihracatçılardır. 

 
Ancak sermaye girişleri sırasında hayatlarından çok memnun olan üretici, tüketici ve 

politikacılar sermayenin ani çıkışlarında zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Bu durumda 
finansman ihtiyacını yurt dışından karşılamaya alışmış olan üreticiler ara mal ve yatırım 
mallarının ithalatında zorlanmaya başlamakta, ara mal ithalatının gerçekleşememesi 
sonunda birçok üretim dalında üretim durma noktasına gelebilmektedir. Ayrıca dış borcu olan 
üreticiler ani çıkışlarda TL’ nin değer kaybetmesi sonunda dış borçlarını, özellikle de dış 
borcun ana para ve faiz giderlerini ödemekte zorlanabilmektedirler. Bu durumla karşılaşan 
birçok firma iflas edebilmekte ve ülkede işsizlik artabilmektedir. Kredi arzının sınırlandırılması 
durumunda tüketiciler de olumsuz etkilenebilmekte ve tüketim harcamalarını 
kısabilmektedirler. Böylece ülkede bir kriz ortamı doğmaktadır. Krizin başlamasına kadar 
ekonominin gidişatından son derece memnun olan karar vericiler artık bu krizden nasıl 
çıkılacağını anlamaya ve çözüm yollarının ne olabileceğini belirlemek durumunda 
kalmaktadırlar. İktisatçı Guillermo Calvo bu gelişmelere ani duruş (sudden stop) adını 
vermektedir. 
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Tablo 1: Sermaye Girişlerinde Hızlı Artış ve Hızlı Çıkış Dönemleri

           Net Sermaye Girişleri         Gayri Safi Sermaye Girişleri
Hızlı Artışlar Hızlı Çıkışlar Hızlı Artışlar Hızlı Çıkışlar

Ekim 1998 Ağustos - Eylül 1998 Haziran 2000 Ağustos - Eylül 1998
Haziran 2000 Haziran 2001 Haziran 2005
Ağustos 2000 Aralık 2005
Ocak 2003 Ekim 2006
Ocak 2005 Aralık 2006
Mayıs 2005 Mart 2007
Aralık 2005 Aralık 2007
Şubat 2006 Mart 2008
Aralık 2006 - Ocak 2007 Mayıs - Temmuz 2008
Haziran - Temmuz 2007 Mart - Nisan 2010
Aralık 2007 - Ocak 2008 Temmuz 2010
Mayıs 2008 - Ağustos 2008 Ekim 2010
Mart - Nisan 2010 Aralık 2010
Aralık 2010

 
Yukarda özetlenen gelişmeleri Türk dataları ile test edebilmek için 1993 yılının birinci 

üç aylık dönemiyle 2010 yılının son üç aylık dönemi arasındaki zaman dilimine ait reel 
sermaye girişleri, reel GSYIH, reel toplam tüketim harcamaları (kamu ve özel), reel toplam 
yatırım harcamaları (kamu ve özel), reel özel tüketim harcamaları, reel özel yatırım 
harcamaları ve reel döviz kuru verilerini kullanıyoruz. Bu değişkenlerin her birine Hodrick-
Prescott filterini kullanarak söz konusu değişkenlerin trend değerlerini elde ediyoruz. 
Değişkenlerin gerçekleşen değerleri ile trend değerleri arasındaki fark serilerini elde ediyor, 
ve bu seriler arasındaki dönemsel çapraz korrelasyon (cyclical cross correlation) değerlerini 
buluyoruz. Elde edilen çapraz korrelasyon değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2 reel 
sermaye girişlerinin tüketim harcamaları,  yatırım harcamaları ve GSYIH ile beraber arttığını, 
sermaye girişleri ile reel döviz kurunun değer kazanmasının ilişkilendirilebildiğini 
göstermektedir.   
 

Tablo 2: Reel Sermaye Girişleri ile Değişik Değişkenlerin Korrelasyon Değerleri

                      Net Sermaye Girişleri            Gayri Safi Sermaye Girişleri

Reel GSYIH 0,042 Reel GSYIH 0,207
Reel Toplam Tüketim 0,093 Reel Toplam Tüketim 0,316
Reel Toplam Yatırım 0,029 Reel Toplam Yatırım 0,548
Reel Özel Tüketim 0,018 Reel Özel Tüketim 0,347
Reel Özel Yatırım 0,038 Reel Özel Yatırım 0,6
Reel Döviz Kuru -0,358 Reel Döviz Kuru -0,406  

 
Sermaye girişlerinin bir önemli etkisi de ülkedeki reel kredi hacminin artmasına neden 

olmasıdır. Sermaye girişlerinin mi yoksa reel kredilerin mi öncül gösterge olduğunu 
belirleyebilmek için Granger nedensellik testini uyguluyoruz. Test sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmiştir. Tablo 3’te net ve gayri safi sermaye giriş serileri ile toplam kredi ve özel sektör 
kredi serileri kullanılmaktadır. Tabloya göre yüzde 5 istatistiki anlamlılık derecesinde sürekli 
boşluk hipotezi (null hypothesis) olan ‘sermaye girişi kredi büyümesine neden olmaz’ ret 
edilirken ‘kredi büyümesi sermaye girişine neden olmaz’ boşluk hipotezi ret edilememektedir. 
Dolayısıyla Tablo 3 sermaye girişinin kredi büyümesinin öncül göstergesi olduğunu 
göstermektedir. Diğer bir ifade ile sonuçlar sermaye girişlerinin Granger anlamında kredi 
büyümesine neden olduğunu göstermektedir. Kredi büyümesinin Granger anlamında 
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sermaye girişine neden olduğu yönünde ise yüzde 5’lik anlamlık derecesinde herhangi bir 
bulgu elde edilememektedir.6 
 

Tablo 3: Sermaye Girişleri - Kredi Büyüklüğü arasındaki Granger Nedensellik İlişkisi:
   İstatistiki Anlamlılık İlişkisi (p-değerleri)

Net Sermaye Gayri Safi
Girişi Sermaye Girişleri

Toplam Kredi Kredi büyümesi sermaye girişine neden olmaz 0,1669 0,1646
Sermaye girişi kredi büyümesine neden olmaz 0,0296 0,0004

Özel Sektör Kredileri Kredi büyümesi sermaye girişine neden olmaz 0,3593 0,1899
Sermaye girişi kredi büyümesine neden olmaz 0.000001 0,0016  

 
3. Krediler ve İktisadi Aktivite 
 
Krediler ile ilgili datayı iki başlık altında topluyoruz: Toplam krediler ve özel sektör 

kredileri. Toplam krediler Merkez Bankası, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, 
ve katılım bankaları tarafından açılmış olan krediler toplamını (kamu ve özel) gösterirken, 
özel sektör kredileri mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankaları 
tarafından açılmış olan özel sektör krediler toplamı olarak tanımlanmaktadır. Her iki kredi seti 
ile ilgili veriler Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden 1986 - 2010 dönemi için 
aylık bazda elde edilmiştir. 

 
Şekil 4 1987-2010 dönemindeki toplam kredi/(GSYIH*4) ve özel sektör 

kredileri/(GSYIH*4) değerlerini üçer aylık dönemler itibariyle göstermektedir. 7  Şekilden 
görüldüğü üzere toplam kredi/(GSYIH*4) oranı 1995 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 
yüzde 6,51 değeri ile 2010 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 37,94 değeri 
arasında dalgalanmıştır. Diğer taraftan özel sektör kredileri/(GSYIH*4) oranı aynı dönemde 
1994 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 5,01 değeri ile 2010 yılının dördüncü 
çeyreğinde gerçekleşen yüzde 36,08 değeri arasında dalgalanmıştır. Şekil ayrıca 
kredi/(GSYIH*4) oranının 2003 yılının üçüncü çeyreği sonrasında hızla arttığını 
göstermektedir. 

 
Kredi arzının önemli boyutlara ulaştığı ‘hızlı yükselme’ (boom) ve ‘hızlı azalış’ (bust) 

dönemleri belirleyebilmek için 1986 yılı Ocak ayı ile Mart 2011 dönemindeki aylık toplam reel 
kredi ve özel sektör reel kredileri verilerini kullanıyor ve söz konusu dönemleri IMF (2004) 
yaklaşımından yararlanarak şu şekilde tanımlıyoruz. Aylık kredi verilerine Hodrick-Prescott 
filteri uygulayarak kredilerin trend değerlerini elde ediyoruz. Kredi verileri ile trend değerleri 
arasındaki fark serisini kullanarak bu serinin standart sapma değerini belirliyor ve kredi 
değerlerinin trend değeri artı (eksi) 1,75 standart sapma değerinden fazla (az) olduğu 
dönemleri belirliyor ve ilgili dönemleri ‘hızlı yükseliş’ (hızlı azalış) dönemleri olarak 
tanımlıyoruz. 
 

Tablo 4 Türkiye’de hızlı kredi yükseliş ve azalış dönemlerini göstermektedir. Reel 
toplam kredilerde hızlı yükseliş Şubat – Mart 2001, Haziran 2008, Eylül 2008 ve Aralık 2010 
– Nisan 2011 aylarında, hızlı azalışlar ise Mayıs 2009, Temmuz – Ağustos 2009 ve Ekim 
2009 – Nisan 2010 dönemlerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan reel özel sektör kredilerinde 
hızlı artışlar Şubat 2001, Haziran 2006, Haziran 2008, Ağustos – Eylül 2008 ve Aralık 2010 – 
Nisan 2011 aylarında, hızlı azalışlar ise Nisan 2009 – Nisan 2010 dönemlerinde 
gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4: Toplam Krediler/GSYIH ve Özel Sektör Kredileri/GSYIH 
  
 

 
 

 

Banka kredi kanalı, Bernanke ve Blinder (1988) ve Bernanke ve Gertler (1995) 
tarafından belirtildiği üzere para politikası uygulamalarının banka kredi hacmini etkileyerek 
ekonomideki toplam talebi, dolayısıyla da GSYIH’yı etkileme sürecini ifade etmektedir. 
Kashyap ve diğerleri (1993) banka kredileri kanalının etkili bir şekilde işleyebilmesinin iki 
temel koşulun sağlanmasına bağlı olduğunu göstermektedirler. Bu koşullar banka kredileri ile 
bankaların diğer menkul değerleri arasında tam ikame olanağının olmaması ve üretici ve 
tüketiciler açısından banka kredileri ile banka dışı kaynaklar arasında tam ikame olanağının 
olmamasıdır.  
 

 
Kredi kanalı yaklaşımına göre bankalar kredi arzını kıstığında, kredi talep eden birçok 

üretici ve tüketici banka kredilerine alternatif olabilecek finansal kaynaklar bulmakta 
zorlanmaktadır. Kredilerin sınırlandırılması durumunda söz konusu iktisadi birimler 
başlangıçta borçlu konumda iseler borçlarını azaltabilmek için harcamalarını kısmak zorunda 
kalabilmektedirler. Resesyonun uzun sürmesi ve derinleşmesi durumunda ise ekonomide 
fiyatlar düşmeye başlamakta, varlık fiyatları (gayrimenkul ve benzer) da bu gelişmeden 
etkilenmektedir. Varlık fiyatlarının düşmesi durumunda iktisadi birimler için bankalardan kredi 
almak daha da zorlaşabilmekte, iktisadi birimler de bu durumda kredi talebini 
azaltabilmektedirler. Servet etkisinin yoğunlaşması durumunda tüketiciler harcamalarını 
kısmakta, böylece ekonomideki resesyon derinleşebilmektedir. Diğer taraftan kredilerin hızla 
artığı dönemlerde ise gelişmeler tam ters yönde olabilmektedir. Ara mal ve yatırım malları 
talebini açılan krediler ile gerçekleştirebilen üreticiler üretimlerini arttırabilmekte ve yeni 
yatırımlara girişebilmektedirler. Kredi artışının uzun süre sürmesi durumunda ekonomide 
fiyatlar artabilmekte, bundan varlık fiyatları da etkilenmektedir. Varlık fiyatlarının artması 
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durumunda kredi almak söz konusu iktisadi birimler için daha da kolaylaşmakta, kredi talebi 
ile birlikte harcamalar ve toplam talep artmaktadır. Fazla iyimserliğin hakim olabildiği bu 
durumlarda kredilerde aşırı artış görülebilmekte, ancak sürdürülebilir olmayan bu durum 
eninde sonunda beklentilerin gerçekleşmemesi ile sona ermektedir.  

 
Gelişmekte olan ülkelerde kredi piyasalarını inceleyen Tornell ve Westermann (2003) 

bu ekonomiler için dış ticarete konu olan sektörler ile dış ticarete konu olmayan sektörler 
ayırımını yapmaktadırlar. Dış ticarete konu olan sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı 
firmalar dış ticarete konu olmayan sektörlerde faaliyet gösteren firmalara göre çok daha etkin 
bir yapıya sahip olan ve göreli olarak da büyük firmalardır. Banka kredilerinin 
sınırlandırılması durumunda bu firmalar yurt dışından borçlanabilmekte, dolayısıyla da kredi 
sınırlandırmalarından fazla etkilenmemektedirler. Diğer taraftan dış ticarete konu olmayan 
sektörlerde faaliyette bulunan firmaların yurt dışından borçlanmaları genelde söz konusu 
olamadığından veya da daha zor olduğundan bu firmalar, kendilerinin başlangıçta borçlu 
olmaları halinde, kredi sınırlandırılmalarında üretimlerini kısmak durumunda 
kalabilmektedirler.    

 
Yukarda özetlenen gelişmeleri Türk dataları ile test edebilmek için 1987 yılının birinci 

üç aylık dönemiyle 2010 yılının son üç aylık dönemine ait reel krediler, reel GSYIH, reel 
toplam tüketim harcamaları (kamu ve özel), reel toplam yatırım harcamaları (kamu ve özel), 
reel özel tüketim harcamaları, reel özel yatırım harcamaları, reel döviz kuru, cari işlemler 
dengesi/GSYIH oranı, ve ticarete konu olmayan sektörler üretiminin göstergesi olarak hizmet 
sektörü reel katma değerini kullanıyoruz.8  Bu değişkenlerin her birine Hodrick-Prescott filteri 
uygulayarak söz konusu değişkenlerin trend değerlerini, sonra da değişkenlerin gerçekleşen 
değerleri ile trend değerleri arasındaki fark serilerini elde ediyor, ve bu seriler arasındaki 
dönemsel çapraz korelasyon (cyclical cross correlation) değerlerini buluyoruz. Elde edilen 
çapraz korelasyon değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir.  
 

Tablo 5: Reel Krediler  ile Değişik Değişkenlerin Korrelasyon Değerleri

                      Reel Toplam Krediler                     Özel Sektör Kredileri

Reel GSYIH 0,2553 Reel GSYIH 0,2842
Reel Toplam Tüketim 0,2742 Reel Toplam Tüketim
Reel Toplam Yatırım 0,5029 Reel Toplam Yatırım 
Reel Özel Tüketim Reel Özel Tüketim 0,3379
Reel Özel Yatırım Reel Özel Yatırım 0,5740
Reel Döviz Kuru -0,2052 Reel Döviz Kuru -0,2918
Cari İşlemler Dengesi/ GSYIH Oranı -0,2156 Cari İşlemler Dengesi/ GSYIH Oranı -0,2338
Hizmet Sektörü Reel Katma Değeri 0,3295 Hizmet Sektörü Reel Katma Değeri 0,3610

 
Tablo 5 reel kredi hacmi ile tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, hizmet sektörü 

reel katma değeri ve GSYIH’nın aynı yönde hareket ettiğini, sermaye girişleri ile reel döviz 
kurunun değer kazanmasının ilişkilendirilebildiğini ve kredi hacmi ile cari işlemler 
dengesi/GSYIH oranının ters yönde hareket ettiğini göstermektedir. Benzer sonuçlar reel 
özel sektör kredileri ile özel sektör tüketim harcamaları, özel sektör yatırım harcamaları, 
GSYIH, hizmet sektörü reel katma değeri,  reel döviz kuru ve cari işlemler dengesi/GSYIH 
için de geçerlidir.  

 
Dış ticarete konu olmayan sektörlerin göstergesi olarak hizmet sektörünü ele 

aldığımızda hizmet sektörü katma değeri için korelasyon katsayılarının reel GSYIH için elde 
edilen korelasyon katsayılarından daha yüksek olduğu görüyoruz. Dolayısıyla Türk 
ekonomisinde Tornell ve Westermann (2003) tarafından belirtildiği üzere dış ticaret konu 
olmayan sektörlerin yurt içi kredi arzına duyarlılığı dış ticarete konu olan sektörlere göre daha 
güçlüdür. 
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4. VAR Analizi 
 
Krediler ve sermaye girişlerinin iktisadi aktiviteyi nasıl etkilediğini görmek için dört 

değişkenli bir VAR (Vektör Autoregressive) modeli geliştiriyoruz. 1993:1-2010:4 dönemini 
kapsayan üçer aylık verilerin kullanıldığı modelde kredi değişkeni olarak reel toplam kredileri, 
gelir ölçütü olarak reel GSYIH değerini, sermaye girişleri için reel gayri safi sermaye girişi 
verilerini, ve döviz kuru olarak ta reel döviz kuru datasını kullanıyoruz. Reel kredi, reel döviz 
kuru ve reel gelirin logaritmik değerlerinin kullanıldığı analizde reel sermaye girişleri datası 
bazı dönemlerde pozitif ve başka dönemlerde de negatif değerler aldığı için seri GSYIH’nın 
bir gecikmeli değerine bölündü. Serilerdeki mevsimselliği kontrol etmek için de üç adet 
mevsimsel kukla değişkeni kullanıldı ve VAR modelindeki gecikme değişkeni Akaiki kriterine 
göre dört olarak belirlendi. Çalışmada krediler ve sermaye girişlerinin ekonomik performansı 
nasıl etkilediğini görmek için genelleştirilmiş etki-tepki analizi (Generalized Impuse 
Response) kullanılması uygun görüldü.     

 
Şekil 5 reel toplam kredilerdeki bir-standart-hatalık artışın zaman içinde dört değişkeni 

nasıl etkilediğini göstermektedir. Burada ortadaki çizgi etki-tepki fonksiyonunun sonuçlarını,  
iki adet kesik çizgi ise 2-standart-hatalık güven aralığını vermektedir.  Güven aralığının sıfır 
yatay çizgisini içermesi durumunda etki-tepki sayısının sıfırdan farklı olmadığı boşluk hipotezi 
(null hypothesis) ret edilememektedir. Dolayısıyla ilgili etki-tepki değerinin istatistiki olarak 
sıfırdan farklı olduğu kabul edilemez. 
 

Şekil 5: Toplam Krediler için Etki-Tepki Fonksiyonları 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Üst solda toplam reel krediler, üst sağda reel döviz kuru, alt solda reel GSYIH, alt sağda da reel 
gayri safi sermaye girişleri/GSYIH oranı gösterilmektedir.   
 

Şekil 5 reel kredilerdeki artışın reel döviz kurunu etkilemediğini, GSYIH değerini ise 
ancak üçüncü çeyrekte arttırdığını göstermektedir. Dolayısıyla reel kredilerdeki artışın cari 
işlemler dengesi/GSYIH oranına etkisinin son derece sınırlı olduğu ifade edilebilinir. 
Çalışmada kredilerin iktisadi aktiviteyi diğer bir ifade ile GSYIH’yı etkilediği 
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gözlenememektedir. Diğer taraftan, çalışmanın ekinde gösterildiği üzere GSYIH ile ölçülen 
iktisadi aktivite kredi talebini dolayısıyla da toplam kredi miktarını etkilemektedir.  
 

Şekil 6 sermaye girişlerine verilen bir şokun ele alınan değişkenler üzerindeki etkisini 
göstermektedir. Şekilden görüldüğü üzere sermaye girişleri ilk iki dönemde reel GSYIH’ı 
arttırırken reel döviz kurunun değer kazanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla artan 
sermaye girişleri altında cari işlemler açığı/GSYIH oranı büyüyebilmektedir.  
 

Şekil 6: Sermaye Girişleri İçin Etki-Tepki Fonksiyonları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Üst solda reel toplam krediler, üst sağda reel döviz kuru, alt solda reel GSYIH, ve alt sağda reel 
gayri safi sermaye girişleri/GSYIH oranı gösterilmektedir. 
 

5. Para Politikası Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler  
 
Gelişmiş ülke merkez bankalarının 2010 yılının son üç aylık döneminde miktarsal 

genişleme sürecine girmesi sonunda Türkiye’ye yönelik sermaye akımları güçlenmiş, bu 
durumda da Merkez Bankası 2010 yılının son çeyreğinde para politikası stratejisinde önemli 
değişiklikler yapmıştır. Banka Eylül ve Kasım aylarında zorunlu karşılık oranını yüzde 6 
düzeyine yükseltmiş ve Eylül ayında Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi 
uygulamasına son vermiştir. 2010 yılının Aralık ayında Merkez Bankası politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 6,5’a düşürmüş, gecelik piyasada uyguladığı 
borçlanma faiz oranını yüzde 1,50’ye indirmiş, borç verme faiz oranını ise yüzde 9’a 
çıkartmıştır. Benzer bir düzenleme geç likidite penceresi faiz oranlarında da uygulanmıştır. 
Bu önlemlerin yanı sıra, Türk lirası zorunlu karşılık oranları vadelere göre farklılaştırılmış, 
daha önce zorunlu karşılığa tabi olmayan yurt içi ve yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan 
bazı fonlar da zorunlu karşılık kapsamına alınmıştır. Merkez Bankası 21 Aralık 2010 tarihli 
“2011 Yılında Para ve Kur Politikası” başlıklı duyuru ile 2011 yılında da borçlanma ve borç 
verme faiz oranları koridoru ile zorunlu karşılık oranları gibi politika araçlarını aktif olarak 
kullanılacağını duyurmuştur. Bu çerçevede politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranı Ocak 2011’de 25 baz puan indirilerek yüzde 6,25 e düşürülmüştür. Bir ay sonra Türk 
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lirası zorunlu karşılıkları vadesiz ve kısa vadeli mevduat/katılım fonları ile diğer yükümlülükler 
için belirgin oranda artırılmış, son olarak da Nisan ayında kısa vadeli yabancı para ve Türk 
lirası zorunlu karşılık oranlarının sınırlı oranda artırılmasına karar verilmiştir. Böylece Türk 
lirası zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalaması yüzde 13,5 seviyesine yükseltilmiştir.9 
Merkez Bankası aynı zamanda yabancı para zorunlu karşılık oranlarında da vadeye göre 
farklılaştırmaya gitmiş ve yabancı para zorunlu karşılık oranları da sınırlı oranda arttırmıştır.  

 
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri düşük tutarak sermaye girişlerini caydırmayı 

amaçlıyor, diğer taraftan da zorunlu karşılık oranlarını arttırarak kredi artış hızını 
yavaşlatmayı öngörüyor. Başçı ve Kaya (2011) tarafından belirtildiği üzere Merkez Bankası 
kısa vadeli sermaye girişlerini caydırmak için borçlanma faizini hızla düşürmüş, gecelik borç 
alma ve borç verme faizleri arasındaki farkı açarak para piyasasında faizlerin oynaklığının 
artmasına izin vermiş ve politika faizini düşürmüştür. Diğer taraftan zorunlu karşılık 
oranlarındaki değişimler bankaların kaynak maliyetini 100 baz puan kadar arttırmış, bunun 
da kredi faiz oranlarına yansıtılması, dolayısıyla kredi genişlemesini yavaşlatması 
beklenmektedir. Benzer bir etkinin de faiz riski ve likidite kanalıyla gerçekleşmesi 
beklenmektedir.  

 
Düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından 

oluşan politika bileşiminin temel amaçları bir taraftan hızlı kredi genişlemesini yavaşlatmak, 
diğer taraftan da kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmaktır. Her iki durumda da asıl amaç 
alınan politika önlemleri sonunda cari işlemler açığının azaltılmasıdır. Ancak çalışmanın 
birinci bölümünde belirtildiği üzere cari işlemler dengesi/GSYIH oranını etkileyen temel 
değişkenler reel döviz kuru, yurt içi gelirin yurt dışı gelire oranı ve petrol fiyatıdır. Bu 
değişkenlerden yurt dışı reel gelir ile ABD Doları cinsinden ölçülen petrol fiyatı ülkemizde 
iktisat politikasından sorumlu olan yöneticilerin tamamen kontrolü dışında belirlenmektedir. 
Dolayısıyla cari işlemler açığı iktisat politikası yapıcıları tarafından temelde iki şekilde 
azaltılabilir. Bunlar reel döviz kurunun önemli oranda değer yitirmesi ve reel GSYIH oranı 
büyüme hızının gene önemli oranda azaltılmasıdır. Ancak her iki çözümün de düşük düzeyde 
politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından oluşan politika 
bileşimi ile sağlanması, çalışmanın dördüncü bölüm sonuçlarına göre, kolay olmayabilir. 

 
Önceki bölümlerde yapılan açıklamalar cari işlemler açığı sorununun büyük ölçüde 

sermaye girişlerinin yavaşlatılması ile çözülebileceğini göstermektedir. Sermaye girişlerindeki 
yavaşlama reel döviz kurunun devalüasyonunu sağlarken GSYIH oranı büyüme hızının da 
düşmesine neden olacaktır.  

 
Sermaye girişlerini belirleyen faktörler iki başlık altında ele alınabilir. Bunlar iten (push) 

ve çeken (pull) faktörler olarak sınıflandırılabilir. Çeken faktörler olarak GSYIH büyüme 
oranını, faiz farkını ve cari işlemler dengesi/GSYIH oranını ele alıyoruz. Diğer taraftan iten 
faktörler olarak yurt dışı reel gelir büyüme oranı ve VIX endeks değeri üzerinde duruyoruz.10  

 
Yurt içi gelirin büyüme hızı arttığında yurt dışındaki yatırımcıların bunu pozitif bir 

gelişme olarak değerlendireceklerini düşünüyor ve bu yatırımcıların Türkiye’ye sermaye 
girişlerini arttıracaklarını kabul ediyoruz. Diğer taraftan yurt dışı gelirin büyüme hızı arttığında 
yurt dışındaki yatırımcıların bunu kendi ekonomileri için pozitif bir gelişme olarak 
değerlendirerek Türkiye’ye sermaye girişlerini azaltacaklarını öngörüyoruz. Şikago opsiyon 
borsası volatilite endeksi olan VIX endeksindeki artış yurt dışında volatilitenin arttığını 
gösterdiğinden bu durumda sermaye girişlerinin azalması beklenmektedir. ‘Cari işlemler 
açığı/GSYIH’ oranı üzerinde duruyor ve bu açığın artması durumunda açığın artan sermaye 
girişleri ile finanse edileceği öngörülmektedir. Son olarak faiz farkı üzerinde duruyor ve bu 
farkı; 
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[(1 + r) – (Eexp/E) (1 + r*)] 100 
 
olarak tanımlıyoruz. Burada anan ‘r’ yurt içindeki bir senelik mevduat faiz oranını, ‘r*’ Londra 
borsasındaki  Dolar mevduatlarının faiz oranını, ‘E’ ABD Dolarının TL değerini, ‘Eexp’ ise ABD 
Dolarının bir sene sonra beklenen TL fiyatını göstermektedir. Faiz farkı arttığında sermaye 
girişlerinin artması beklenmektedir.  
 
1996-2010 dönemine ait üçer aylık verilerin kullanıldığı ampirik çalışmada elde edilen 
regresyon denklemi aşağıda verilmiştir: 
 
y = 1,33 + 0,32 x1 + 0,02 x2 – 0,14 x3 – 0,7 x4 + 0,12 x5  + 1,07 S1 ‐ 0,35 S2 + 1,55 S3. 
     (0,77)   (3,49)      (0,11)      (-2,06)      (-3,91)   (2,03)        (0,87)    (-0,28)        (1,22) 
 

Burada ‘y’ net sermaye girişlerini, ‘x1’ yüzde olarak ifade edilen yurt içinde gerçekleşen 
GSYIH büyüme oranını, ‘x2’ yurt dışı gelirin büyüme oranını, ‘x3’ VIX değerini, ‘x4’ cari 
işlemler dengesi/GSYIH oranını, ‘x5’ faiz farkını, ‘S1’, ‘S2’, ve ‘S3’ değerleri mevsimsel kukla 
değişkenlerini,  parantez içindeki değerler ise t-istatistiği değerlerini göstermektedir. Sermaye 
girişleri datası bazı dönemlerde pozitif, başka dönemlerde negatif değerler aldığı için seri 
GSYIH nın bir gecikmeli değerine bölündü.  Diğer taraftan serilerdeki mevsimselliği kontrol 
etmek için de üç adet mevsimsel kukla değişkeni kullanıldı.  

 
Regresyon denklemine göre GSYIH büyüme oranı, VIX endeksi, cari işlemler 

dengesi/GSYIH oranı, ve faiz farkı sermaye girişlerini anlamlı olarak açıklayabilmektedir,  ve 
bu değişkenlerin parametre değerleri beklenilen yöndedir. İstatistiki olarak yüzde 5 düzeyinde 
anlamlı bulunmayan tek değişken yurt dışı reel gelirin büyüme oranıdır, dolayısıyla  bu 
değişkenin parametre değeri sıfır olarak alınabilir.   

 
Söz konusu değişkenlerden VIX endeksi ülkemizde iktisat politikasından sorumlu olan 

yöneticilerin tamamen kontrolü dışında belirlenmektedir. Dolayısıyla sermaye akımları 
ülkemizdeki iktisat politikası yapıcıları tarafından temelde ya GSYIH büyüme oranını 
düşürmek veya da faiz farkını düşürerek azaltılabilir. Bilindiği üzere sermaye girişlerinin nasıl 
ve hangi durumlarda kontrol edilebileceği son zamanlarda Ostry ve diğerleri (2010), Ostry ve 
diğerleri (2011) ve Pradhan ve diğerleri (2011) tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu 
çalışmalardan da görüldüğü üzere cari işlemler açığı/GSYIH oranını düşürmeye çalışan 
iktisat politikası yapıcıları sermaye girişlerindeki aşırı artışı genelde faiz farkını azaltacak 
çeşitli politikalar uygulayarak kontrol edebilirler.  
 

6. Sonuç 
 
Düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından 

oluşan Merkez Bankası politika bileşiminin temel amaçları bir taraftan hızlı kredi 
genişlemesini yavaşlatmak, diğer taraftan da kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmaktır. Her 
iki durumda da asıl amaç alınan politika önlemleri sonunda cari işlemler açığının 
sürdürülebilir düzeye indirilmesidir. Mayıs 2010 ile Nisan 2011 döneminde 63,7 milyar ABD 
Doları tutan ve 2011 yılı GSYIH’nın yüzde 8’ini oluşturacağı tahmin edilen cari işlemler 
açığı/GSYIH oranının sürdürülebilir düzeyi yüzde 2 civarındadır (Togan (2009). Çalışma 
2011 yılında yüzde 9 civarında gerçekleşmesi beklenen cari işlemler açığı/GSYIH oranının 
uygulanan politika bileşimi ile sürdürülebilir düzeye indirilmesinin kolay olmayacağını 
göstermektedir.   
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Not: Üstten üçüncü şekil GSYIH da bir standart-hatalık şokun kredilere etkisini, üçüncü sıradaki birinci 
şekil ise kredilerdeki bir standart-hatalık şokun GSYIH ya etkisini göstermektedir. 
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Dipnotlar 
                                                        
1 Bu konuda Goldstein ve Khan (1985), Hooper et al. (2000) ve Boyd et al. (2001)’e bakılabilir. 
2 Bu konuda Debelle ve Faruqee (1996), Chinn ve Prasad (2003), Calderon, Chong ve Loayza (2002) ve Hung 
 ve Gamber (2010)’e bakılabilir. 
3 Bu konuda Graef (2007)’e bakılabilir. 
4 Merkez Bankası tarafından aylık bazda hesaplanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REDK) serisinin 
 başlangıç tarihi 1993 yılının Ocak ayıdır. REDK serisinde reel devalüasyon REDK değerlerinin azalması 
 olarak tanımlandığından RER ile REDK arasındaki ilişki RER = (1/REDK) olarak yazılabilir. Çalışmada reel 
 döviz kuru serisi için 1993 yılı Ocak ayı sonrasında (1/REDK) olarak tanımlanan Merkez Bankası verilerini 
 kullanıyor, 1970 yılı Ocak ayı ile 1992 yılı Aralık ayı arasında ise RER serisini kullanıyoruz. 
5 Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenen enflasyon oranı serisinin başlangıç tarihi 2001 yılı Ağustos 
 ayıdır. Daha önceki dönemler için iktisadi birimlerin enflasyon oranlarını doğru tahmin ettikleri varsayılmıştır. 
6  Elde edilen sonuç aynı analizi değişkenlerin GSYIH oranları ile yapılınca değişmemektedir  
 

Tablo 3a: Sermaye Girişleri - Kredi Büyüklüğü arasındaki Granger Nedensellik İlişkisi:
   İstatistiki Anlamlılık İlişkisi (p-değerleri)

Net Sermaye Gayri Safi
Girişi Sermaye Girişleri

Toplam Kredi/GSYIH oranı Kredi büyümesi sermaye girişine neden olmaz 0,3527 0,9033
Sermaye girişi kredi büyümesine neden olmaz 0,000006 0,0001

Özel Sektör Kredileri/GSYIH oranı Kredi büyümesi sermaye girişine neden olmaz 0,2001 0,8124
Sermaye girişi kredi büyümesine neden olmaz 0,0395 0,0001  
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7 Üçer aylık gayri safi yurt içi hasıla (GSYIH) değerleri dört ile çarpılarak her üç aylık dönem için 
 yıllık eşdeğer GSYIH değerleri elde edilmiştir. 
8 Çalışmada reel krediler nominal kredilerin tüketici fiyatları endeksine bölünmesiyle elde 
 edilmektedir. 
9 Bu konuda Merkez Bankası’na (2011) bakılabilir. 
10 Bu konuda IMF (2011)’ye bakılabilir. 
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Türkiye’de Cari Açık Belirleyicileri Ve  
Cari Açık-Krediler İlişkisi 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Erdinç Telatar* 
 

 
I. Giriş 
 
Türkiye ekonomisinde son yıllarda en çok tartışılan iktisadi sorunlardan birisi, 

GSMH'nın gittikçe daha yüksek oranını oluşturmaya başlayan "cari açık"tır. Makroekonomik 
politikaların nihai amacının bir ülke ekonomisinde “iç denge” ile “dış denge”nin sağlanması 
olduğu dikkate alınırsa, kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte cari açıkların dış dengeden 
gittikçe daha fazla uzaklaşma anlamına geldiği söylenebilir ki, bu durumda ekonomik 
politikalar aracılığıyla söz konusu problemin çözülmesi gereği ortaya çıkmaktadır. İç 
dengenin sağlanması ve sürdürülmesi, genel olarak, fiyat istikrarı ile tam istihdam ve bununla 
uyumlu büyüme amaçlarına ulaşılmasını ifade ederken, dış denge ödemeler dengesinin 
ülkenin toplam giderleri ile gelirlerinin birbirine denk olması gerektiği anlamına gelmektedir. 
Fiyat istikrarı, tam istihdam ve ödemeler dengesinin sağlanması şeklinde ortaya konulan üç 
nihai amaca birlikte ulaşılması en ideal durumu göstermekle birlikte, uygulamada amaçlardan 
önemli sapmalar ortaya çıkabilmektedir. Cari açık, bu açıdan, dış dengesizliğe ilişkin bir 
sapma olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, cari açığın çözülmesi gereken bir problem 
olarak değerlendirilebilmesi için, temel nedenleri ve finansman yöntemleri itibariyle ayrıntılı 
incelemeye tabi tutulması gerektiği açıktır. Raporda ilk olarak Türkiye ekonomisinde cari 
açığın tarihsel gelişimi ve kökenleri ortaya konularak neden ciddi bir problem olarak 
görülmesi gerektiği açıklanacaktır. 

 
Cari açık problemini çözmeye yönelik olarak izlenecek politikaların seçimi ve 

uygulanmasında ekonomideki diğer dengelerin de dikkate alınması gerektiği açıktır. 
Ekonomik politika araçlarının tüm amaçlara ulaşmaya yetecek ölçüde olmamasının yarattığı 
“tutarsızlık” kuşkusuz diğer bazı amaçlardan belirli ölçülerde fedakarlık yapılması gereğini 
doğurabilir. Ancak, ilgili ekonominin içinde bulunduğu kendine özgü koşullar dikkate 
alınmaksızın, söz konusu fedakarlığın ölçüsü hakkında bir şeyler söylemenin doğru bir 
yaklaşım olmayacağı açıktır. Bu açıdan bakıldığına, Türkiye ekonomisinde para politikasının 
birincil amacının fiyat istikrarının korunması ve sürdürülmesi olduğu bilinen bir gerçek olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, cari açık problemine yönelik politikaların ekonomideki 
diğer önemli sorun olan işsizlik ve büyüme açısından yaratacağı sonuçların da dikkate 
alınması gerektiği açıktır. Dolayısıyla, seçilen politika enstrümanlarının makroekonomik 
politikaların üç temel amacı bazında değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğu 
söylenebilir. 

 
Ülkemizde son zamanlarda para politikası enstrümanının değiştirilerek, munzam 

karşılık oranlarının temel enstrüman olarak kullanılması yönünde bir eğilim olduğu 
gözlenmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, politika enstrümanındaki değişikliğin 
var olan işsizlik ve büyüme problemlerini kötüleştirmemesi ve fiyat istikrarı hedefinden kabul 
edilir sınırların ötesinde ayrılma yaratmaması gerektiği belirtilmelidir. Munzam karşılık 
oranlarındaki değişikliğin öncelikle bankacılık sisteminin kredi yaratım mekanizması 
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üzerindeki etkileri dikkate alınmaksızın yapılacak bir analizin bu açıdan eksik olacağı açıktır. 
Söz konusu eksiklik, iç denge açısından toplam talep-toplam arz dengesinin ihmal 
edilmemesi gereğinden doğmaktadır. Dolayısıyla, bankaların kredi yaratım mekanizmasını 
doğrudan etkileyen bir politikanın toplam talep üzerine etkilerinin istihdam ve büyüme 
kapasitesi açısından doğuracağı sonuçların dikkate alınması gerekmektedir. 

 
Munzam karşılık oranı artırılarak bankaların kredi yaratma mekanizmalarının 

kısıtlanması yoluyla cari açık probleminin çözümlenip çözümlenemeyeceği sorusunun yanıtı, 
öncelikle kredi mekanizması ile cari açık arasındaki nedensellik ilişkilerinin belirlenmesini 
gerekmektedir. Herhangi bir sorunun çözümlenebilmesi için sorunu yaratan faktörlerin 
belirlenmesi gerektiği açıktır. Dolayısıyla, kredilerden cari açığa doğru nedensellik ilişkisinin 
varlığının test edilmesi ve, var olduğu takdirde, işaretinin belirlenmesi çözüme doğru birinci 
aşamayı oluşturmaktadır. Raporun VI. bölümünde nedensellik ilişkisine yönelik tahmin 
sonuçları verilmekte ve yorumlanmaktadır. 

 
II. Cari Açığın Gelişimi 
 
2010 yılı itibariyle 48.5 milyar ABD dolarına ulaşmış olan cari açığın Milli Gelir (GSYİH) 

içindeki payı % 8.2 olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen cari açık/GSYİH oranının "yüksek/büyük" 
veya "düşük/küçük" olduğu konusunda karar verebilmek için, Türkiye ekonomisinin tarihsel 
gelişim çizgisi içinde cari açık gerçekleşmelerini incelemek yararlı olacaktır. Buradaki 
yaklaşımımız, ekonomik gelişmelerin her ülkenin kendine özgü dinamikleri tarafından 
belirlendiği; dolayısıyla ülkeye özgü bir nitelik taşıdığı varsayımına dayanmaktadır. Grafik 
1'de 1970'li yılların ortalarından günümüze kadar cari açık/GSYİH oranındaki gelişmeler 
verilmektedir. 

 
30 yıllık tarihsel bir perspektiften baktığımızda ortalama olarak % -1.79 olan cari 

açık/GSYH oranının en yüksek düzeyine (%-8.2) 2010 yılında ulaştığı görülmektedir. 
Sermaye hareketlerinde liberalizasyona gidildiği 1989 yılından 2002 yılında kadar, cari 
açık/GSYİH oranının, finansal kriz dönemlerine denk düşen 1993 ve 2000 yıllarında, sırasıyla 
% -3,63 ve % -4,95 olmak üzere, belirgin bir oranda arttığı gözlenmektedir. 2002 yılında  
% -0,83 olan cari açık 2003 yılında % -3,33, 2004 yılında % -5,19 ve 2010 yılında % -8.2 
gerçekleşerek süreklilik kazanmıştır. Dolayısıyla, Türkiye'de cari açığın tarihsel çerçevede 
değerlendirildiğinde "büyük ve sürekli" bir nitelik taşıdığı sonucuna ulaşmak mümkündür. 

 
Grafik 1 

 

 
Kaynak: DPT ve TCMB. 
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III. Cari Açığın Kaynakları 
 
Cari açığın Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişim süreci içince "yüksek ve sürekli" bir 

probleme dönüştüğü saptamasını yaptıktan sonra, irdelenmesi gereken bir diğer konu cari 
açığın "iyi mi yoksa kötü mü" olarak değerlendirilmesi gerektiğidir.1 Sorunun bu şekilde 
ortaya konulmasının nedeni, bir cari açığın "yüksek ve sürekli" olsa dahi çözümlenmesi 
gereken problem niteliği kazanması için "kötü huylu" olması gereğidir. Cari açık hakkında 
iyi/kötü kararı, aslında, cari açıkla ülkeye giren kaynakların hangi amaçlara yönelik olarak 
kullanıldığı sorusunun yanıtına bağlı olmaktadır. 

 
Cari açık probleminin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu belirleyebilmek için, 

cari açık tanımları bazında geliştirilmiş olan iki farklı yaklaşım benimsenebilir: (i) toplam 
harcama-toplam gelir yaklaşımı ve (ii) yurt içi tasarruf-yurt içi yatırım yaklaşımı.2

 
III.1. Toplam Harcama-Gelir Yaklaşımı 
 
Toplam harcama-gelir yaklaşımı, bir ülke ekonomisi ile hanehalkı davranışları 

arasındaki benzerlikten hareket etmektedir. Ülkeler de, tıpkı hanehalkları gibi, mal ve 
hizmetler için yaptığı ödemeler ile yaptığı transfer harcamaları gelirlerini aştığında, bir açık ile 
karşı karşıya kalmaktadırlar ki, ülke ölçeğinde bu durum cari açık olarak kendisini 
göstermektedir. Gelirinden fazla harcama yapan hanehalklarının dışarıdan borçlanma yoluyla 
veya sahip oldukları varlıkları satmak yoluyla açığını kapatmak zorunda oluşuna benzer 
şekilde, cari açık veren ülkelerin de bu açığı bir şekilde yurt dışından borçlanarak veya varlık 
rezervlerini eriterek kapatması gerekmektedir. Bu açıdan ele alındığında cari açık, 
yabancılara varlık satıldığı veya dışarıdan borç alındığı anlamına geldiğine göre, ülkenin 
dünyanın geri kalan kısmına "net" anlamda borçlu bir ülke konumunda olduğunu 
göstermektedir.3

 
Cari hesap dengesizliklerini, toplam harcama ile ulusal gelir arasındaki dengesizliklerin 

göstergesi olarak yorumladığımızda, Türkiye'de gelirden çok harcama eğiliminin 2002 
yılından başlayarak gittikçe güçlendiği söylenebilir. Başka bir deyişle, Türkiye dünyanın geri 
kalan kısmına karşı gittikçe yükümlülüğü artan net bir borçlu ülke konumundadır. Bu noktada, 
yurt dışından alınan "borçların" hangi tür harcamaların finansmanı amacıyla kullanıldığını 
belirlemek önem kazanmaktadır. Bu sorunun yanıtı, aynı zamanda, cari açık problemi 
hakkında iyi huylu/kötü huylu kararının verilmesine de olanak sağlayacaktır. "Finanse 
edilemeyen cari açık yoktur" görüşünün geçerliliği veri iken, araştırılması gereken konu cari 
açığın başat yönlendiricisinin hangi iktisadi faaliyet olduğudur. Cari hesabın kalemleri 
bazında inceleme yapıldığında, Grafik 2'den görüldüğü gibi, ihracat ve ithalat farkını gösteren 
dış ticaret açık tarihsel olarak cari açığın temel belirleyicisi olagelmiştir. Grafik 2'den 
görüldüğü gibi, cari açık dış ticaret açığı ile birlikte hareket etmektedir.  

 
Dış ticaret dengesizliğinin nedeni, gerek ithalat gerekse ihracatta, özellikle 2002 

yılından itibaren artan oranda, gözlenen artışlardır. İthalatın tarihsel olarak ihracatın üzerinde 
gerçekleşme eğilimi, Türkiye'nin üretim sürecinde hammadde ve ara malları ithalatına olan 
bağımlılığını yansıtmaktadır. Grafik 2, 2003 yılından başlayarak ithalat-ihracat farkının 
giderek açıldığını, başka bir deyişle ihracatın ithalatı karşılama oranının düştüğünü 
göstermektedir. Dolayısıyla, cari açık esas olarak ithalattaki artış oranının ihracat artış 
oranını aşması nedeniyle ciddi bir probleme dönüşme tehlikesi yaratmaktadır. 
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Grafik 2: 
 

 
  

III.2. Yurt İçi Yatırım ve Tasarruf Yaklaşımı4
 
Cari açığın esas olarak ithalat artışlarından kaynaklandığı gösterildikten sonra, 

yukarıda da belirtildiği gibi, ortaya çıkan yükümlülüklerin hangi alanlara yönlendirildiği 
belirlenmelidir. Bu sorunun yanıtlanabilmesi için, cari açığa ilişkin ikinci tanım bazında 
değerlendirme yapmak yararlı olacaktır. Bu yaklaşım, cari açığın toplam gelir-harcama farkı 
olarak verilen tanımından hareketle, toplam harcamaların alt parçalarına ayrılmasının daha 
aydınlatıcı olacağı; başka deyişle ilave sezgiler sağlayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında, ülkenin üretken kapasitesini artırmaya yönelik harcamalara yönlendirilen 
kaynakların "kötü" olarak nitelendirilmesinin doğru olmayacağı söylenebilir. Örneğin, gelişme 
sürecinin başındaki ülkelerde yurt içi tasarrufların büyüme sürecinin gerektirdiği yatırım 
harcamalarını karşılayacak düzeyde olmaması doğal bir durumdur. Dolayısıyla, yeni gelişen 
bir ülkenin yurt içi tasarruf yetersizliğini yurt dışından aldığı kaynaklarla finanse etmesi ve 
üretken kapasitesini bu şekilde artırarak dışa bağımlılıktan zaman içinde kurtulması olumlu 
bir durum olarak değerlendirilmelidir. Bu tip gerekçelere dayalı olarak ortaya çıkan cari açık 
çözümlenmesi gereken bir problem niteliği taşımayacaktır; çünkü ülkenin üretken 
kapasitesindeki artış çözümün kendi içinde olması anlamına gelmektedir. Cari açıkla elde 
edilen kaynakların üretken faaliyetlere yönlendirilmemesi durumunda ise, artık problem 
"kendini çözme" hassasını yitirmekte ve dışarıdan çözüm önerilerine gereksinim 
yaratmaktadır.5 

 
Türkiye ekonomisinde cari açığı yurt içi tasarruf ve yatırım ilişkisi bazında 

tanımladığımızda, tarihsel olarak tasarrufların yatırımların altında kaldığını görmekteyiz. 
Grafik 3'ten görüldüğü gibi, yurt içi yatırımlar bir kaç yıl istisna olmak üzere, 1994-2010 
döneminde tasarrufları aşmış; fark 2002 yılından sonra sürekli olarak artmıştır. 2005-2010 
döneminde tasarruf ve yatırımların GSYİH'ya oranları itibariyle aralarındaki fark yıllık bazda 
sırasıyla %-8.3, -10.5, -11.2, -7.3, -0.4 ve -10.1. olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf ve yatırım 
farkının 2011 yılı sonu itibariyle daha da artması beklenmektedir ki, bu oran son otuz yılın en 
düşük oranı olacaktır. 
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Grafik 3: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Kaynak: DPT  

 
Bu noktada yanıtlanması gereken bir diğer soru gündeme gelmektedir ki bu, "tasarruf 

yetersizliğinin hangi nedenden kaynaklanıyor olduğudur. Bu açıdan üç farklı gelişme ortaya 
çıkmış olabilir: (i) yatırımlar değişmezken tasarruflar azalmış olabilir; (ii) tasarruflar 
değişmezken yatırımlar artmış olabilir veya (iii) bu ikisinin bir bileşimi ortaya çıkmış olabilir. 
Söz konusu üç şıktaki durumdan hangisinin tasarruf yetersizliği sorununu yarattığının 
belirlenmesi, cari açığa ilişkin iyi/kötü değerlendirilmesinin yapılması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu önem, tasarrufların tüketimin aynadaki görüntüsünden başka bir şey 
olmadığı gerçeğinden doğmaktadır. Bu bağlamda, tasarruflarda düşüş tüketim 
harcamalarında artış anlamına gelmesi nedeniyle, sermaye birikimini sağlayacak yatırım 
harcamalarına ağırlık verilmediği sonucuna götürmektedir. Grafik 4-6, Türkiye'de 2005 
yılından günümüze toplam yatırımdaki gelişmeleri ve toplam harcamaların kamu-özel kesim 
ayırımı dikkate alınarak nasıl bir gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
 

Grafik 4: 
 

  
       Kaynak: DPT  
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Grafik 5: 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kaynak: DPT  

 
Grafik 6: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kaynak: DPT 
 

Grafik 7: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Kaynak: DPT 
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Grafik 8: 
 

 

         Kaynak: DPT 
 

 Grafik 6'den görüldüğü gibi, özel tüketim harcamaları GSYİH’nın yaklaşık olarak 
%75’ni oluşturmaktadır. Grafik 4-6 birlikte değerlendirildiğinde, cari açığın, esas olarak, 
yatırım harcamalarındaki artıştan değil, özel tüketim harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı 
söylenebilir. Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, Türkiye'de 2000’li yılların ortasından 
itibaren sürekli nitelik kazanan yüksek oranlı cari açığın, elde edilen kaynakların üretken 
kapasiteyi artırıcı yatırımlara gitmemesi anlamında, "kötü huylu" olduğu söylenebilir. 

 
IV. Cari Açığın Finansmanı 
 
Yüksek oranlı, sürekli ve kötü huylu cari açığın sürdürülebilir olup olmadığı sorusunun 

yanıtına geçmeden önce, söz konusu cari açıkların ne şekilde finanse edildiği üzerine bir kaç 
şey söylemek yararlı olacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, cari açıkla karşı karşıya kalan bir 
ülke, başka ülkelerden borçlanarak, sahip olduğu hisse senedi, tahvil ve benzeri finansal 
varlıklarını satarak veya resmi döviz rezervlerini azaltarak harcama açığını finanse edebilir. 
Bu yöntemlerden hangisine ve ne ölçüde başvurulduğu, politika otoritelerinin bilinçli 
kararlarının yanısıra, ülkenin finansal olarak dışa açıklık derecesine ve dış dünyadaki genel 
trende de bağlıdır. 

 
Tablo 1. Cari Açığın Finansman Yöntemleri (Milyar ABD Doları) 

 
 2007 2008 2009 2010 
Cari Açık -37.5 -41.9 -13.9 -48.5 
Doğrudan Yatırım  19.8  17.0    6.9    7.3 
Portföy Yatırımları  0.80 - 5.0    0.2  16.1 
Diğer Yatırımlar  23.9  24.3    2.0  13.6 

    Kaynak: TCMB 
 

Cari hesabın ticaret dengesi dışındaki diğer kalemlerini içeren hizmetler dengesi ve 
transfer ödemeleri kısımlarında son yıllardaki yüksek cari açıkları finanse edecek 
gelişmelerin ortaya çıkmamış olması nedeniyle, finansman konusunda asıl ağırlık sermaye 
hesabındaki hareketlerine verilmiştir. Tablo 1'deki rakamlardan ve Grafik 7’den görüldüğü 
gibi, 2007-2010 dönemlerinde cari açığın finansman yöntemleri büyük değişkenlik 
sergilemiştir. Belirtilen dönem itibariyle dikkat çeken gelişmeler, portföy yatırımlarının göreli 
payının dönem başında az olması dönemin sonunda ise diğer yatırımlar kalemi ile birlikte 
gözlenen büyük artışlardır. 
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Grafik 9: 
 

 
 

Kaynak: TCMB 
 

Başvurulan finansman yöntemlerinin niteliği, cari açığın ülke ekonomisi açısından sorun 
yaratma potansiyelinin gelecekte de sürebileceği yönünde bazı sinyaller vermektedir. 
Özellikle 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yüksek oranlı artış gözlenen doğrudan yatırımların 
devlete ait kuruluşların yabancı ortaklı özel teşebbüslere devredilmesi şeklinde yürütülen 
özelleştirme politikalarının sonucu olduğu bilinen bir gerçektir. Bir ülkenin sahip olduğu ve 
satabileceği fiziksel varlık stokunun sınırlı olduğu veri iken, özelleştirmeler yoluyla elde edilen 
kaynaklara uzun vadede güvenmenin mümkün olmadığı açıktır. Üretken kapasiteyi artırma 
amacı taşımayan ve yalnızca mülkiyetin el değiştirmesi sonucunu yaratan bir yatırımın 
ülkenin geleceğini olumlu yönde etkilemesi beklenemeyeceği gibi, sosyal ve ekonomik 
açıdan yaratacağı bazı sonuçlar dikkate alındığında uzun vadede ülkenin toplam refah 
düzeyini olumsuz etkileyebileceği de söylenebilir. 

 
Son yıllarda yoğun biçimde başvurulan finansman yöntemlerinden bir diğeri olan kısa 

vadeli sermaye hareketleri ise, ülke ekonomisinin finansal olarak dışa açıklığı ve 
bağımlılığına paralel olarak kırılganlığının da artması sonucu yaratabilmektedir. Bunun temel 
nedeni, kısa vadeli "sıcak" para hareketlerinin yerli politika otoritelerinin tam olarak kontrol 
edemediği bazı faktörlerin de etkisinde bulunmasıdır. Örneğin, dünya piyasalarında likiditenin 
yön değiştirmesi diğer şeyler sabitken ülkeden büyük sermaye çıkışlarına yol açabilir. Yurt içi 
politika belirleme sürecine dışsal olmaları nedeniyle, kısa vadeli sermaye girişlerine cari 
açıkların finansmanında sürekli olarak bel bağlamak sağlıklı bir yaklaşım olmamaktadır. 
Ülkeler arası getiri farkları tarafından yönlendirilen kısa vadeli sermaye hareketleri gerek ülke 
içi gerekse dünya piyasalarındaki gelişmelerden etkilenmekte ve girişler beklenmedik bir 
anda çıkışlara dönüşebilmektedir ki, söz konusu esneklik ülke ekonomisini sermaye 
hareketlerindeki "tersine dönüş" eğilimine karşı oldukça kırılgan hale getirmektedir.  

 
V. Cari Açık ve Para Politikası 
 
Cari açığın sürdürülemez olduğu yönünde karar verildikten sonra, çözüm arama 

aşamasına gelinmektedir. Bu konuda yapılabilecek öneriler vade uzunluğuna göre farklılık 
gösterecektir. Örneğin, üretim teknolojisindeki değişmeler yoluyla üretkenliğin artırılması ve 
bu şekilde ülkenin ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi önerilebilir ki, bu önerinin 
uygulanması ve sonuç yaratması uzun bir sürenin geçmesini gerektirecektir. Ancak, yukarıda 
gösterildiği gibi, Türkiye'de cari açık sorunu kısa vadeli çözüm bulunmasını gerektirecek 
boyutlara ulaşmıştır. Bu durumda, öncelikle araştırılması gereken konu "ekonomik 
politikaların belirlenme ve uygulanma sürecinde bir hata yapılıp yapılmadığının" 
belirlenmesidir. Daha önce belirtildiği gibi, politika otoritelerinin kontrolü dışında bazı 
gelişmelere de bağlı olması nedeniyle, cari açık sorunu kolaylıkla çözümlenemeyebilir. 
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Ancak, söz konusu sorun uygulanan politikalardaki hatalara da bağlı ise, bu durumda politika 
süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli uyarlamaların yapılması gerekecektir.6
Bu kısımda, konu para politika belirlenme ve uygulanma süreci açısından incelenmektedir.  

 
V.1. Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Cari Açık7

 
Türkiye'de 2002'den itibaren "örtük" ve 2006 yılı başından itibaren formel veya açık 

enflasyon hedeflemesi stratejisi uygulanmaktadır. Uygulama konusunda çeşitli seçenekler 
söz konusu olmakla birlikte, TCMB "tam yetkili" (full-fledged) enflasyon hedeflemesi lehine 
tercihini yapmıştır. 

 
"Tam yetkili" enflasyon hedeflemesi beş temel unsur üzerine kuruludur: 
 

 1. başka nominal çapanın olmaması 
 2. fiyat istikrarının sağlanması konusunda kurumsal taahhüt 
 3. mali baskınlığın olmaması 
 4. politika enstrüman bağımsızlığı 
 5. politika şeffaflığı ve hesap verebilirlik 

 
2-5. koşullar herhangi bir para politikasının etkin biçimde yürütülmesi için önkoşulları 
oluşturmaktaysa da, taşıdıkları önem enflasyon hedeflemesi rejiminde daha da artmaktadır. 
Bunun nedeni, enflasyon hedefleme stratejisinin başarıya ulaşmasının, büyük ölçüde merkez 
bankasının hedefe ulaşma amacını taşıyan politikaları uygulama yeteneği hakkında piyasada 
güçlü bir güven duygusunun yaratılmış olmasına bağlı olmasıdır. Birinci koşulun ise 
opsiyonel olduğu görülmektedir. 1990'ların ortaları ve sonlarında yaşanan finansal kriz 
deneyimlerinin sonucu olarak, çok sayıda yükselen piyasa (emerging market) ekonomisi 
daha esnek döviz kuru sistemlerini benimsemeye başlamıştır. Bu süreçte, döviz kuru artık 
birincil politika amacı veya nominal çapa rolü oynamamaktan çıkmaktadır. Aynı esnada, 
daha açık enflasyon hedefi benimseme yönünde bir eğilim de gözlenmektedir. 

 
Dalgalanan döviz kuru sistemini benimsemiş ülkelerde, amaç-araç tutarsızlığı 

probleminden kaçınmak amacıyla, merkez bankasının döviz piyasasına kendi hesabına 
müdahale etmemesi (temiz dalgalanma), ayrıca izlediği para politikasının döviz piyasasındaki 
gelişmelerden etkilenmesine izin vermemesi bir uygulama seçeneği durumundadır. Başka bir 
deyişle, merkez bankalarının önünde başka seçenekler de bulunmaktadır. Örneğin, Şili ve 
İsrail 1990'lı yılların büyük kısmında enflasyon hedeflemesiyle birlikte döviz kurunu da 
hedeflemeyi tercih etmiştir. 

 
Enflasyon hedeflemesi stratejisi ile cari açık sorunu arasındaki ilişkilerin irdelenmesine 

geçmeden önce, belirtilen para politikası "çerçevesi"nin temel unsurlarının kısaca ortaya 
konulması yararlı olacaktır. 

 
Enflasyon hedeflemesi yaklaşımı, 1980'lerin sonlarından itibaren, güvenilirlik 

(credibility) kavramının başarılı bir para politikasının temel dayanağı olduğu yönündeki genel 
yargının kurumsal boyuta aktarılma sürecini ifade etmektedir. Güvenilirlik kavramı, 
ekonominin işleyişinin "geçmişten çok geleceğe dönük" olduğu düşüncesinden doğmuş olan 
bir kavramdır. Açıklaması şu şekildedir: Politika otoritelerinin ilan ettikleri politikalara sadık 
kalacakları yönünde kamuoyunda bir güven sağlamaları, özellikle enflasyonu düşürme 
politikalarının başarısı için gerek koşuldur. Özellikle uzun yıllar yüksek düzeyde enflasyonun 
atalet kazandığı ekonomilerde enflasyon beklentileri enflasyonun en önemli belirleyicisi 
durumuna gelmektedir. Bu tip ekonomilerde tüm fiyatlar enflasyon beklentilerine uygun 
biçimde belirleneceği, başka bir deyişle ekonomi enflasyona endeksli hale geleceği için, 
enflasyon beklentilerini düşürmeksizin enflasyonu düşürmek mümkün olmamaktadır. 
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Bu noktada, yanıtlanması gereken bazı sorular ortaya çıkmaktadır: Nominal çapa olma 
işlevini yitiren döviz kurunun açık bir enflasyon hedefinin benimsendiği durumda oynayacağı 
rol nedir? Politika otoriteleri hangi koşullarda döviz kurundaki dalgalanmalara tepki 
vermelidir? Döviz kurundaki dalgalanmalara hangi koşulların varlığında ve ne şekilde tepki 
vermişlerdir? 

 
Para Politikasının bağlantılı olarak kredi yaratma mekanizmalarının kısıtlanması yoluyla 

cari açık probleminin çözümlenip çözümlenemeyeceği sorusunun yanıtı, öncelikle kredi 
mekanizması ile cari açık arasındaki nedensellik ilişkilerinin belirlenmesini gerekmektedir. Bir 
sonraki bölümde çeşitli kredi kalemleri ile cari açık arasındaki ilişki analiz edilmektedir. 

 
VI. Cari Açık-Krediler Arasında Nedensellik İlişkileri 
 
VI.1. Nedensellik Testleri 
 
İktisadi değişkenlerden herhangi birisinde ortaya çıkan değişikliğin bir diğer değişkende 

değişikliğe yol açıp açmaması ve açıyorsa ilişkinin yönü ve büyüklüğünün belirlenmesi, 
iktisadi analizlerdeki temel problemlerden birisidir. Bu probleme yönelik yaygın olarak 
kullanılan yaklaşımlardan birisi Granger ve Sims tarafından geliştirilmiş nedensellik testidir. 

 
Granger ve Sims nedensellik testinin temel mantığı oldukça basittir: Eğer X Y’ye neden 

oluyorsa, X’deki değişikliklerin Y’deki değişikliklerden önce meydana gelmesi gerekir. “X Y’ye 
neden olur” diyebilmek için iki koşulun karşılanması gerekmektedir. Birincisi, X değişkeni Y 
değişkenini tahmin edebilmek amacıyla kullanılabilmelidir; yani Y’nin kendi gecikmeleri 
üzerine regresyonuna X değişkenine ait geçmiş değerlerin dahil edilmesi regresyonun 
açıklayıcı gücünü anlamlı biçimde artırmalıdır. İkincisi, Y değişkeni X değişkenine ilişkin 
tahminlerde kullanılamamalıdır. Bunun nedeni, “eğer X’den hareketle Y ve Y’den hareketle X 
tahmin edilebiliyorsa, aslında muhtemelen başka bazı değişkenlerin hem X’e hem Y’ye 
neden olmasıdır. 

 
Yukarıda belirtilen iki koşulun sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için, “bir değişkenin 

diğer değişkenin öngörüsünü yapmak amacıyla kullanılamadığı” boş hipotezi test edilebilir. 
Örneğin, “X değişkeni Y değişkenine neden olmaz” boş hipotezini test etmek için, Y 
değişkeninin kendi gecikmeli değerleri ile X değişkeninin gecikmeli değerleri üzerine 
regresyonu (kısıtlanmamış regresyon) yapıldıktan sonra, Y’nin yalnızca kendi gecikmeleri 
üzerine regresyonu (kısıtlanmış regresyon) yapılabilir. F testi yardımıyla X’in gecikmeli 
değerlerinin birinci regresyonun açıklama gücüne anlamlı bir katkı yapıp yapmadığı 
belirlenebilir. Eğer anlamlı bir katkı söz konusuysa, boş hipotez reddedilir ve verilerin “X Y’ye 
neden olur” hipoteziyle tutarlı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
 
 “X Y’ye neden olur” hipotezinin doğruluğunu test etmek için, ilk olarak 
 
                 (1) 
         (2) 
 
regresyonları tahmin edilerek, her bir regresyonun hata kareler toplamı kullanılarak bir F 
istatistiği hesaplanır. F istatistikleri aracılığıyla  katsayılar grubunun anlamlı 
biçimde sıfırdan farklı olup olmadığı test edilir. Eğer katsayılar anlamlı olarak sıfırdan farklı 
ise, “X Y’ye neden olmaz” hipotezi reddedilebilir. 
 

İkincisi, “Y X’e neden olur” hipotezinin test edilmesi için, yukarıdaki regresyonda X’ler 
ile Y’lerin yerleri değiştirilerek, Y’nin gecikmeli değerlerinin sıfırdan anlamlı biçimde farklı olup 
olmadığı belirlenir. X’in Y’ye neden olduğu sonucuna ulaşılması için, “X Y’ye neden olmaz” 
hipotezinin reddedilmesi ve “Y X’e neden olur” hipotezinin kabul edilmesi gerekir. 
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VI.2. Tahmin Sonuçları 
 
Bir ekonomide kullanılan toplam krediler ile cari açık arasındaki nedensellik ilişkilerinin 

tahmin edilmesi, kredi yaratım mekanizmasını doğrudan etkileyen bir politikanın cari açık 
problemine ne ölçüde çözüm olacağı sorusuna verilecek yanıtın birinci aşamasını 
oluşturmaktadır. 2003-I-2010-IV çeyrek dönemlerini kapsayan seriler BDDK’nın istatistiksel 
veri tabanından alınmıştır. Analizlere başlanmadan önce kredi artışlarının GSYİH’ya oranı ve 
cari açığın GSYİH’ya oranı serileri oluşturulmuştur. Söz konusu serilerin birim kök analizleri 
yapılmış ve serilerin durağan olduğu saptanmıştır. Daha sonra nedensellik testlerine 
geçilmiştir. Tablo 4’te verilen nedensellik test sonuçlarına göre, toplam kredilerden cari açığa 
doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilememiştir. 

 
Tablo 4. Granger Nedensellik Testi-1 

 

 H0: Toplam Kredilerdeki Artış Cari Açığın 
Granger Nedeni Değildir  

Bir Gecikme 1.10 (-)  
İki Gecikme 0.24 (-)  

Üç Gecikme 0.28 (-)  
Dört Gecikme 0.54 (-)  
Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. (+) işareti gecikme 
katsayılarının toplamının pozitif olduğunu göstermektedir.  

 
Bu noktada dikkate alınması gereken husus, toplam kredilerin homojen olmaması, 

kullanım alanı itibariyle farklılaşan iki kısma ayrılmasıdır. Türkiye’de yaklaşık 500 milyon TL 
ile GSYİH’nın yaklaşık % 50’sini oluşturan kredilerin yaklaşık 1/3’ü tüketici kredileridir. 
Tüketici kredilerinden cari açığa doğru nedenselliğin varlığına ilişkin test sonuçları, tüketici 
kredilerindeki artışın cari açığı artırdığını göstermektedir. Toplam krediler ile tüketici 
kredilerinin baz alındığı testler karşılaştırıldığında, cari açığa neden olan esas kredi türünün 
tüketim amaçlı kullanılan krediler olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 5. Granger Nedensellik Testi-2 
 

 H0: Tüketici Kredilerindeki Artış Cari 
Açığın Granger Nedeni Değildir  

Bir Gecikme 0.85 (+)  

İki Gecikme 4.03** (+)  

Üç Gecikme 3.42** (+)  
Dört Gecikme 1.90(+)  
Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. (+) işareti gecikme katsayılarının 
toplamının pozitif olduğunu göstermektedir 
 

Tüketim amaçlı kredilerin önemli bir alt kalemi olan konut kredileri ile cari açık 
arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını belirlemeye yönelik testler, konut kredilerinden cari 
açığa doğru güçlü bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığını göstermektedir.  
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Tablo 6. Granger Nedensellik Testi-3 
 

 H0: Konut Kredilerindeki Artış Cari Açığın 
Granger Nedeni Değildir 

 

Bir Gecikme 1.60 (+)  
İki Gecikme 3.59** (+)  
Üç Gecikme 2.80 (+)  
Dört Gecikme 1.14(+)  

  Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık seviyelerini göstermektedir. (+) işareti gecikme          
katsayılarının toplamının pozitif olduğunu göstermektedir.  

 
VII. Sonuç 
 
Munzam karşılık oranının para politikası enstrümanı olarak kullanılması esas olarak 

bankacılık sektörünün kredi yaratma mekanizmasını etkilemektedir. Munzam karşılık 
oranlarında ekonomide kullanılan kredilerde azalış yaratacak bir artışın ekonominin iç 
dengesini bozmaması için kredilerin kullanım alanlarına göre ayrıştırılması gerekmektedir. 
Krediler ile cari açık arasındaki nedensellik ilişkilerini belirlemeye yönelik olarak yapılan 
testler, toplam kredilerden cari açığa doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisinin olmadığını, 
ancak tüketici kredilerinden cari açığa doğru pozitif bir nedensellik ilişkisinin var olduğunu 
göstermektedir. Söz konusu bulgu, Türkiye ekonomisinde tüketici kredilerindeki artışın cari 
açığı güçlendirdiği; başka deyişle, cari açığın esas kaynaklarında birisinin tüketim amacıyla 
kullanılan krediler olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, toplam kredilerin homojen bir grup olarak 
değerlendirilmesi yerine, kredilerin kullanım yerleri itibariyle farklılaşan “selektif” bir 
yaklaşımın benimsenmesi uygun bir tercih olacaktır. Kredi yaratım mekanizmalarını etkileyen 
bir para politikası uygulaması olan munzam karşılık oranları belirlenirken, cari açığın önemli 
nedenlerinden birisi olan tüketim amaçlı kredilerin kısıtlanmasına öncelik verilmesi gerektiği 
söylenebilir. 

 
Munzam karşılık oranının krediler açısından selektif bir yaklaşım ile uygulanması, iç ve 

dış dengenin sağlanması sorununa bir çözüm olarak düşünülebilir. Türkiye ekonomisinde 
ekonomik temel büyüme kaynaklarından birisi konumundaki konut piyasasında arz fazlalığı 
şeklinde dengesizliğin var olduğu dikkate alınırsa, tüketici kredilerinin de kendi içerisindeki 
homojen olarak değerlendirme yaklaşımının da ekonominin uzun vadeli büyüme 
hedeflerinden ciddi bir sapmayı beraberinde getireceği söylenebilir. Cari açık problemini 
çözme sürecinde diğer makroekonomik dengesizliklerin daha da bozulmasını engellemek 
için, kredilerin parçalarına ayrılarak ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 
diğer sektörler ile güçlü bağlantılara sahip olan konut sektörünün özel bir yere sahip olduğu 
vurgulanmalıdır. Belirtilmesi gereken bir diğer önemli kredi kalemi ise yatırım ve işletme 
amaçlı KOBİ kredileri olduğu unutulmamalı ve söz konusu sektörlere yönelik olası bir kredi 
kısıtlamanın piyasalardaki dengesizliği güçlendirme ve bu şekilde işsizliği artırma riskini 
taşıdığı belirtilmelidir. 
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Dipnotlar 
                                                 
1 Edwards, S. (2001), cari açığın yükselen piyasa ekonomilerindeki davranışını ve finansal krizlerin 
 yaşanmasında oynadığı rolü incelenmektedir. 
2  Ayrıntılı bilgi için bkz. Rivera-Batiz ve Rivera-Batiz (1994). 
3 Açık ekonomi modeline söz konusu makroekonomik yaklaşıma katkı yapan önemli bir iktisatçı, The Balance of 
 Payment isimli kitabıyla Nobel ödülü almış olan James Meade’dir. 
4  Feldstein, M. ve P. Bacchetta (1991) ile Feldstein, M. ve C. Horioka (1980)’de 23 sanayileşmiş ülke 
 verilerinden hareketle, ülkeler arası sermaye hareketliliğinin ortaya çıktığı ve geliştiği 1960’lı, 1970’li ve 1980’li 
 yıllarda, ulusal tasarruflar ile ulusal yatırım arasında yakın bir ilişki olduğu bulunmuştur. Teorik beklentilere 
 aykırı olması nedeniyle şaşırtıcı bulunan ve bu nedenle ilgili literatürde “bilmece” olarak isimlendirilen bu bulgu 
 büyük ve sürekli hale gelmiş cari açıkların finanse edilmesi konusundaki ekonomik güçlükler dikkate alınarak 
 açıklanabilir.  
5  Cari açık probleminin kendini çözme niteliğini kaybederek sürdürülebilirliği yönünde endişeler yaratması 
 durumunda yapılabilecek uyarlamalar ve ortaya çıkacak maliyetler için Edwards, S. (2005) ile Clarida 
 (2006)’ya bakılabilir. 
6  Cari açığın varlığında para politikasına ilişkin çözüm önerileri için Goshev, P. (2006)’ya bakılabilir. 
7  1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisine benzer biçimde enflasyonla mücadele eden Latin Amerika ülkelerinde 
 alternatif para politikası stratejileri hakkında değerlendirmeler için örn. Bkz. Mishkin, F. S. ve M. A. Savastano 
 (2001). 
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Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Yapısı, 
İşleyişi ve Bu Sistemin Bireysel Emeklilik Fonlarına  

Sağladığı Vergisel Avantajlar 
 
 
 
 
 

Doç. Dr. Mustafa Ali Sarılı* 
 
 

I- Giriş 
 
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), tüm dünyada gerek sosyal güvenlik alanındaki 

sorunların çözümünde gerekse finansal piyasaların gelişmesinde önemli rolü olan bir 
sistemdir. BES sayesinde bireyler emekliliğe yönelik tasarrufta bulunurken, bu tasarrufların 
kendi nam ve hesaplarına sürekli izlenebilen verimli yatırımlara yönlendirilmesi ile aynı 
zamanda ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayarak istihdamın arttırılmasına ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde BES’i ilk olarak 1980 yılında 
bir Güney Amerika Ülkesi olan Şili uygulamaya koymuş, daha sonra bu ülkeyi 1992 yılında 
Peru ve 1997 yılında da Meksika izlemiştir (Tuncer, 2003, s. 19). Bu sistemin gelişmekte olan 
ülkelerde uygulanmasıyla bireysel fon birikimlerinin oluşturulması konusunda önemli katkılar 
sağlanmıştır. 

 
Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte olan ve gönüllülük esasına dayanan 

BES’in Türkiye’de ilk kez uygulanması amacıyla, 24.03.2001 Tarih ve 4632 Sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu1 (BETYSK) 07.04.2001 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanmış, ancak bu kanun yayımını izleyen 6 ay sonra 07.10.2001 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Ancak, ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ve bireysel emeklilik şirketlerinin 
kurulmasının zaman alması nedeniyle BES, kanunun yayımlanmasından 2 yıl sonra 
27.10.2003 tarihinde fiilen uygulanmaya başlamıştır. BES’e katılımcı olarak giren kişilerin 
uzun vadeli beklentisi, bu sistemden emekli olmak ve kanunla kurulan sosyal güvenlik 
kuruluşlarından almış oldukları emekli aylıklarının yetersizliğini telafi etmektir (Türkay, 2010 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100516876.htm). Bu 
sistem, bireylerin kişisel tasarruflarını arttırması ve bu tasarrufların da uzun vadeli yatırımlara 
dönüştürülmesiyle ekonomiye istikrar kazandırması ve sermaye piyasalarında yatırım 
araçları ile türevlerinin çeşitlenmesi yoluyla piyasanın derinleşmesine yardımcı olmuştur.  

 
Ayrıca BES, tamamlayıcı niteliği itibariyle sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında 

da önemli rol oynamaktadır. Bu makalede öncelikle Türkiye’de uygulanan BES hakkında 
genel açıklamalar yapılacak daha sonra sistemin aktörleri ele alınacak ve son olarak bu 
sistemde toplanan birikimlerin değerlendirildiği fonlara sağlanan vergisel avantajlar 
açıklanacaktır.  

 
II- Türkiye’de Uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Açıklamalar 
 
BES hakkında genel açıklamalar çerçevesinde; BES’in tanımı, amacı ve işleyişi kısaca 

aşağıda ele alınacaktır. 
 
 

                                                           
* Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi. 
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A- Bireysel Emeklilik Sisteminin Tanımı 
 
BES; kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe 

yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak 
refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik ortaya çıkan bir özel emeklilik sistemi olmakla 
birlikte ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılmasına ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunan bir sistemdir (Demir, Yavuz; 2004, s. 284). BES, kamu sosyal 
güvenlik sistemindeki zorunluluk esasına dayalı olmayıp, gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
Gönüllü katılıma ve belirlenmiş katkı esasına dayanmakta olan sistemin özünü, bireylerin 
gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak üzere gönüllü olarak ve gelirleri ölçüsünde ileride 
kullanabilecekleri bir birikimde bulunmak ve bu birikimleri etkin biçimde kullanmak 
oluşturmaktadır (Yıldırım; 2003, s. 211). Türkiye’de kamu emeklilik sisteminin bir 
tamamlayıcısı niteliğinde olan bu sistem, kamu denetiminde halen 14 farklı özel şirket 
tarafından yürütülmektedir. 

 
B- Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı 
 
Bilindiği üzere BES; bireylerin emeklilik dönemlerinde alacakları emeklilik maaşlarının 

yetersiz olması nedeniyle ihtiyaç duyacakları ek harcamaları karşılayabilmeleri için 
tamamlayıcı bir sistem olarak geliştirilmiştir. BES’in amacı, bireylerin emeklilik dönemlerinde 
kullanmaları amacıyla güvenli bir tasarruf yapmalarına imkân sağlamak, bu tasarrufları 
yönlendirmek, düzenlemek ve teşvik etmektir. Bu sistem bireyleri tasarrufa yöneltmekte, 
yaptıkları tasarrufları şeffaf bir şekilde güvence altına alarak, bireylerin talepleri 
doğrultusunda en uygun yöntemlerle uzun vadeli yatırımlara yönlendirmektedir (Mandal; 
2005, s. 123). Ayrıca bu sistem, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, 
bireylerin tasarruflarını yatırıma yönlendirilerek emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı, 
ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayarak istihdamı artırmayı ve ekonomik kalkınmaya 
katkıda bulunmayı amaçlar (Arslan; 2005, s. 29-30). 4632 Sayılı BETYSK’nin 1’inci 
maddesine göre BES’in temel amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 
bireylerin emekliliğe yönelik düzenli tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesinin sağlanması, 
oluşacak birikimlerle ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması ve 
ekonomik kalkınmanın hızlandırılması ile katılımcıların emeklilik döneminde ek bir gelir 
sağlayarak tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin devam etmesini 
sağlamaktadır. Bu kanun hükmünde belirtilen amaçlar, esas olarak “sosyal amaçlar ve 
ekonomik amaçlar” olmak üzere iki ana başlık altında aşağıdaki gibi sıralanabilir (Alper; 
2002, s. 17). 

 
Sosyal amaçlar; 
- Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde yeni ek sosyal güvenlik 

garantisi sağlayan kurumsal yapı oluşturmak, 
- Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını teşvik etmek ve emeklilik dönemlerinde 

refah düzeylerini yükseltecek ek bir gelir elde etmelerini sağlamak, 
- Emeklilik dönemleri için tasarruf etmek isteyenlere alternatif yatırım imkânları 

sunmaktır. 
Ekonomik amaçlar; 
- Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılmasını sağlamak, 
- Tasarruf yetersizliği problemini ortadan kaldırarak ekonomik kalkınmayı 

hızlandırmaktır. 
 
C- Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi  
 
BES’e medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan herkes katılabilir. Sisteme 

katılmak için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunludur2. Emeklilik 
sözleşmesi katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, 
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katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda 
yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile 
tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve şirketin taraf 
olarak yer aldığı bir sözleşmedir3. Emeklilik sözleşmesine sahip olmak isteyen kişi, giriş bilgi 
formunu ve emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı 
tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren “teklif formu”nu usulüne 
uygun olarak doldurup imzalaması gerekmektedir4. Katılımcının teklif formunu imzalamasıyla, 
emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarı ifade eden katkı payının ya 
da giriş aidatının şirket hesaplarına geçmesi ile aynı tarihte emeklilik sözleşmesi yürürlüğe 
girmektedir. Katılımcı sistemde bulunduğu süre içerisinde her türlü işlemi kendi adına 
açılacak bir bireysel emeklilik hesabında takip edilmektedir.  

 
Katılımcılar, aylık brüt asgari ücretin %5’inden az olmamak5 üzere gelir düzeyleri ve 

emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne alarak ödeyecekleri katkı payı tutarını 
kendileri belirleyebilir. Ancak, katılımcının BES’e ilk defa katılması sırasında veya yeni bir 
bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklif 
formunun imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yarısını aşmamak üzere giriş 
aidatı alınabilir6. Emeklilik şirketi, katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı 
payları üzerinden azami %8 oranını aşmamak şartıyla yönetim gideri kesintisi7 ile fonun net 
varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük azami %0,0010 oranında fon işletim gideri8 gibi 
kesintiler yapabilmektedir. Emeklilik şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa 
kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı, birikiminin 
hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. 
BES’e katılım sonrası ödenen katkı payları, emeklilik planında belirlenmiş olan emeklilik 
yatırım fonlarında uzman portföy yöneticileri tarafından değerlendirilmektedir. Sistemde 
katılımcılara herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir9. Fon portföyündeki varlıklar 
Takasbank nezdinde ve şirket varlıklardan ayrı şekilde saklanır. Katılımcıların sahip oldukları 
pay adedi Takasbank nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde 
izlenir10. Fonların hesap ve işlemleri de üçer aylık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime 
tabidir11. 

 
Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden 

emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve tüm sözleşmelerinden 
emeklilik hakkını kazanmayı talep etmesi yeterlidir12. Bireysel emeklilik sisteminde emekli 
olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak 
katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir13. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, 
bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini 
talep edebilir. Bunun dışında birikimlerinin bir kısmının veya tamamının yıllık gelir sigortasına 
aktarılmasını talep ederek yapılacak sözleşme çerçevesinde, kendisine belirli bir süre veya 
ömür boyu maaş bağlanmasını talep edebilir14. Ayrıca, emekliliğe hak kazanan katılımcının 
isteği üzerine bireysel emeklilik hesabındaki katkılar ve bunlara ait getiriler aylık, üç aylık, altı 
aylık veya yıllık maaş şeklinde kendisine ödenebilmektedir. 

 
4632 Sayılı BETYSK’ya göre Hazine Müsteşarlığı BES’in işleyişinden sorumlu tutulmuş 

ve yetkili kılınmıştır. Hazine Müsteşarı’nın başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
görevlendirilen temsilcilerden oluşan Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu sistemle ilgili 
politikaları belirler, bunların gerçekleştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunur ve tavsiye niteliğinde 
kararlar alır. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ise, sistemin güvenli, şeffaf ve etkin bir şekilde 
işletilmesinden sorumludur. SPK’nın da BES ile ilgili düzenleme ve denetleme işlevleri vardır. 
Saklayıcı kuruluşlar, emeklilik yatırım fonlarının varlıklarını korumaktan sorumlu olup, emeklilik 
şirketlerinin iflâsı, kapanması, devredilmesi, birleşmesi gibi durumlardan yatırım fonlarının 
etkilenmesini önlemek ve güvence altına alınmasından sorumludur. Bireysel emeklilik aracıları 
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sistemin başarısında önemli bir rol üstlenmiş olup, sisteme ilişkin ürünlerin pazarlanması, 
satışı, sisteme güven duyulması konusunda çalışmalar yaparlar.  

 
III- Bireysel Emeklilik Sisteminin Aktörleri 
 
BES’in temelinde katılımcı ve bireysel emeklilik şirketi olmak üzere iki farklı aktör 

bulunmasına rağmen, şirkette toplanan birikimlerin değerlendirilmesi sürecinde başka bazı 
aktörler de önemli rol oynamaktadır. Buna göre BES’te; katılımcılar, emeklilik şirketleri, 
yatırım fonları, yatırım fon kurulu, yatırım fonları portföy yöneticisi, saklayıcı kuruluş ve EGM 
olmak üzere toplam yedi farklı aktör bulunmaktadır. Bu aktörlerin kurumsal yapıları aşağıda 
kısaca açıklanacaktır. 

 
A- Bireysel Emeklilik Sisteminin Katılımcıları 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 2’nci maddesine göre katılımcı, emeklilik sözleşmesine kendi 

ad ve hesabına taraf olan gerçek kişiyi ifade etmektedir. Katılımcıların hak ve yükümlülükleri 
anılan kanunun 5’nci maddesinin birinci fıkrasında açıklanmıştır. Bu fıkra hükmüne göre; 
katılımcı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde açılacak 
bireysel emeklilik hesabına katkı yapar. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alacak şartlar 
çerçevesinde, katkı payının aynı şirkete ait birden fazla fon arasında paylaştırılmasına karar 
verebilir. Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine 
aktarılmasını talep edebilir. Bu halde şirket bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde 
talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla 
yükümlüdür. Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için şirkette en az bir yıl sü-
reyle kalınmış olması gerekmektedir.  

 
4632 Sayılı BETYSK’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre katılımcı, sisteme giriş 

tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra 
emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki 
birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir 
sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Şirket, 
katılımcının kısmen veya tamamen ödeme talebini, katılımcının emeklilik sözleşmesi gereği 
hak sahibi olduğu tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. 
Katılımcının bu madde kapsamında birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka bir 
şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde, 
hesabındaki birikimler herhangi bir kesinti yapılmadan yazılı bildirimden itibaren en geç yedi 
iş günü içerisinde kendisine ödenir veya ilgili şirkete aktarılır. Emeklilik sözleşmesi süresi 
içerisinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya 
çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine 
ödenmesini talep edebilir. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma 
talebinde bulunması halinde ise, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik 
sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir15. 31.12.2010 tarihi itibariyle BES’te, 
toplam katılımcı sayısı 2.281.478 olup; bu katılımcıların %60’ı erkek katılımcılardan, %40’ı da 
kadın katılımcılardan oluşmaktadır (EGM; 2011a, s. 27). EGM’nin web sayfasında 
yayımlanan verilere göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle BES’teki toplam katılımcı sayısı 
2.556.167’e yükselmiştir. Bu rakam her geçen gün artış göstermektedir. BES’te bulunan 
toplam katılımcıların 14 emeklilik şirketi itibariyle sayıları ve oranları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Bu tabloya göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle BES’te bulunan toplam katılımcıların yaklaşık 
%22’si Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye, yaklaşık %20’si de Garanti Emeklilik ve Hayat 
A.Ş.’ye bireysel emeklilik katılım bedeli ödemektedir. 
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Tablo 1. Bireysel Emeklilik Şirketleri İtibariyle Katılımcı Sayıları (19.08.2011) 
 

Emeklilik Şirketi Katılımcı Sayısı Oran (%) 

Anadolu Hayat Emeklilik 555.325 21,7 
Garanti Emeklilik ve Hayat 509.906 19,9 
Avivasa Emeklilik ve Hayat 403.760 15,8 
Yapı Kredi Emeklilik 293.993 11,6 
Vakıf Emeklilik 187.209   7,3 
Ing Emeklilik 171.019   6,7 
Groupama Emeklilik 88.024   3,4 
BNP Paribas Cardif Emeklilik 81.353   3,2 
Allianz Hayat ve Emeklilik 65.070   2,6 
Aegon Emeklilik ve Hayat 54.681   2,1 
Finans Emeklilik ve Hayat 56.770   2,2 
Deniz Emeklilik ve Hayat 46.157   1,8 
Ziraat Hayat ve Emeklilik 23.172   0,9 
Ergo Emeklilik ve Hayat 19.728   0,8 
Sektör Toplamı 2.556.167  

                    Kaynak: EGM  
 

Tablo 2’ye göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle toplam BES’te bulunan toplam katılımcıların 
1/3’ü (yaklaşık %33) İstanbul’da, yaklaşık %10’u Ankara’da, %8’i ise İzmir’de ikamet 
etmektedir. Diğer bir ifadeyle BES’te bulunan toplam katılımcıların yarıdan fazlası (%50,3’ü) 
üç büyük ilde ikamet etmektedir. 
 

Tablo 2. Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Yerleşik Olduğu İlk 10 İl 
 

En Fazla Katılımcının Yerleşik Olduğu İlk 10 İl 

İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Adana Kocaeli Muğla İçel Aydın 

829.851 248.682 206.486 114.077 96.764 73.476 66.310 55.926 55.257 38.249 

%32,5 %9,7 %8,1 %4,5 %3,8 %2,9 %2,6 %2,2 %2,2 %1,5 

    Kaynak: EGM  
 
19.08.2011 tarihi itibariyle BES’te bulunan katılımcıların yaş dağılımını gösteren Tablo 

3’e göre, BES’te bulunan katılımcıların yaklaşık %38’i 25-34 yaş grubu, %33’ü de 35-44 yaş 
grubu oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, BES’te bulunan katılımcıların yaklaşık %77’si genç 
nüfus katılımcılarından, yani 45 yaş altı nüfus grubundan oluşmaktadır. 
 

Tablo 3. Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Yaş Dağılımı (19.08.2011) 
 

Katılımcıların Yaş Dağılımı 

25 yaş altı 25-34 yaş 35-44 yaş 45-55 yaş 56 yaş ve üzeri 
Toplam 

153.095 963.644 845.233 492.607 101.588 2.556.167 

%5,99 %37,70 %33,07 %19,27 %3,97 %100 

            Kaynak: EGM  
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B- Bireysel Emeklilik Şirketleri 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 8’inci maddesine göre; bireysel emeklilik şirketi, bu kanuna 

göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu kanun ile ihdas 
edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirketi ifade etmektedir. Şirketin ticaret unvanında 
“emeklilik” ibaresinin bulunması zorunludur. Kuruluş izni için Hazine Müsteşarlığı’na 
başvuruda bulunulması gerekir. Şirket kuruluş izni ise Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu 
Bakan tarafından verilir. Kuruluş izni için gerekli sermaye tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi’nin iki katının gerektirdiği miktar ve sınırları 
aşmamak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından arttırılabilir. 

 
Kurulacak bireysel emeklilik şirketinin16; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Faaliyet konusunun bu kanunda belirtilen faaliyetlerle sınırlandırılmış olması, 
c) Sermayesinin yirmi milyon liradan az olmaması ve ödenmiş sermayesinin asgari 

 on milyon lira olması ve kalanının üç yıl içerisinde ödenmesinin taahhüt edilmesi, 
d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, 
e) Ana sözleşmesinin bu kanun hükümlerine uygun olması, 
 f) İş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporlarının sunulması, 
g) Kurucularının; 
 
1) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ile para ve sermaye 

piyasalarında faaliyet gösteren diğer kurumlarda doğrudan ve dolaylı yüzde on veya daha 
fazla bir oranda pay sahibi olmaması,  

2) İlgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları 
itibariyle sürekli veya başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde bir ay veya daha fazla 
süreyle geçici süreyle durdurulma kararı verilmemiş olması, 

3) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü 
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya 
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim 
sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının 
kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, 

4) Emeklilik şirketi olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip olması gerekir. 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 12’nci maddesine göre, bireysel emeklilik şirketinin yönetim 

kurulu beş kişiden az olamaz. Şirket genel müdürü ve yokluğunda vekili yönetim kurulunun 
doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun bu maddede genel müdür için 
öngörülen mesleki deneyim süresi hariç diğer şartları haiz olması gerekir. Denetim kurulu 
üyelerinin, genel müdürün, genel müdür yardımcılarının ve başka unvanlarla istihdam 
edilseler dahi yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst 
konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin, bu maddenin üçüncü fıkrasında 
öngörülen şartları haiz olmaları, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve 
sigortacılık veya işletmecilik alanında mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Asgari 
mesleki deneyim süresi, genel müdür için on yıl, genel müdür yardımcıları ve başka 
unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına 
denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler için yedi yıldır. Genel 
müdür ve genel müdür yardımcısı olarak atanacakların, bu maddede aranan şartları 
taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmesi gerekir. Bunların 
atanmaları, bildirimin alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı 
tarafından olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir. Herhangi bir nedenle görevden 
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ayrılan genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, görevden ayrılma nedenleri şirket ve 
görevden ayrılan tarafından, ayrılış tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Hazine 
Müsteşarlığı’na bildirilir. 

 
BES, bu alanda faaliyet gösterecek emeklilik şirketlerinin kuruluş hazırlıkları, izin 

süreçleri ve faaliyet ruhsatı aşamalarını tamamladıkları Kasım 2003 tarihinden itibaren fiilen 
yaşama geçmiştir (Erol, Yıldırım; 2008, s. 152). Türkiye’de yaklaşık 8 yıl önce uygulamaya 
giren BES, gerek katılımcı ve bireysel emeklilik şirketi sayısı, gerekse katılımcılardan 
toplanan katkı payı ve yatırımlara yönlendirilen tutar itibariyle hızlı bir gelişim trendi 
yakalamıştır. Tablo 4’deki verilere göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle bireysel emeklilik 
şirketlerinin katılımcılardan tahsil ettiği toplam katkı payı tutarı 11.367,9 milyon TL’dir. BES’te 
tahsil edilen toplam katkı payı tutarının %21’i Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., %20’si ise 
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir. 

 
Tablo 4. Bireysel Emeklilik Şirketleri İtibariyle Katkı Payı Tutarları (19.08.2011) 

 

Emeklilik Şirketi Katkı Payı 
Tutarı (TL) 

Oran 
(%) 

Anadolu Hayat Emeklilik 2.392.524.790 21,1 
Avivasa Emeklilik ve Hayat 2.312.915.639 20,3 
Garanti Emeklilik ve Hayat 1.862.201.709 16,4 
Yapı Kredi Emeklilik 1.856.751.668 16,3 
Vakıf Emeklilik 680.768.885 6 
Ing Emeklilik 604.383.839 5,3 
Groupama Emeklilik 536.991.181 4,7 
Allianz Hayat ve Emeklilik 426.514.830 3,7 
BNP Paribas Cardif Emeklilik 367.318.276 3,2 
Aegon Emeklilik ve Hayat 94.916.799 0,8 
Finans Emeklilik ve Hayat 85.380.175 0,8 
Ergo Emeklilik ve Hayat 79.372.335 0,7 
Deniz Emeklilik ve Hayat 67.552.221 0,6 
Ziraat Hayat ve Emeklilik 339.171 0,1 
Toplam 11.367.931.519  

                                  Kaynak: EGM 
 
C- Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları 
 
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu17 (SPKa) hükümleri uyarınca halktan katılma 

belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve 
inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer 
kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığına “Yatırım Fonu” adı 
verilir18. Fonun tüzel kişiliği yoktur; ancak malvarlığı kurucunun malvarlığından ayrıdır. 
Kurucu, fonu, yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil 
eder, yönetir veya yönetimini denetler. Fon varlığının korunması ve saklanmasından kurucu 
sorumludur19. Yatırım fonları; bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar ile emekli ve yardım 
sandıkları tarafından kurulabilir. Yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyet şartlarına ilişkin 2499 
Sayılı SPKa’da hüküm yer almaktadır. Bu fonların kuruluşu, faaliyet ilke ve kuralları, katılma 
belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar SPK 
tarafından belirlenmektedir. Yatırım fonları bireysel yatırımcılara birikimlerini profesyonelce 
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yönetme, likidite sağlama yanında finansal sistemin derinleşmesine katkıda bulunarak 
ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratma gibi fonksiyonları sağlayan yatırım araçlarındandır 
(İşeri, Çağlar; 2007, s. 41). Türkiye’de ilk olarak 1987 yılında faaliyet göstermeye başlayan 
yatırım fonları, portföy içeriklerindeki varlıkların özelliklerine göre A ve B tipi olmak üzere iki 
farklı tipte kurulabilir. A tipi fonlar, portföy değerinin ortalama %25’i Türkiye’de kurulmuş 
ortaklıkların pay senetlerine ayıran daha yüksek riskli fonlar olup, bu grup dışındaki fonlar da 
B tipi olarak adlandırılan daha düşük risk ve getiri potansiyeline sahip fonlardır.  

 
BES’in kurulup çalışmasında ve başarıya ulaşmasında en önemli aktörlerinden biri de 

bu amaçla kurulan yatırım fonlarıdır. 4632 Sayılı BETYSK’nın tanımlarla ilgili 2’nci 
maddesinde “Fon” deyiminden “Emeklilik Yatırım Fonu”nun anlaşılması gerektiği hüküm 
altına alınmıştır. 4632 Sayılı BETYSK’nın 15’inci maddesine göre fon, emeklilik şirketi 
tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik 
hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre 
işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Bu tanıma göre, bireysel emeklilik yatırım 
fonlarının diğer fonlardan şekil ve içerik açısından hiç bir farkı yoktur. Süresiz olarak kurulan 
bireysel emeklilik yatırım fonlarının tüzel kişiliği yoktur. Bireysel emeklilik yatırım fonları, 
kanunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz. Bu fonlar, 2499 Sayılı 
SPKa’nın 32’nci maddesine göre sermaye piyasası kurumu niteliğindedir. Bireysel emeklilik 
şirketi, fon kuruluş izni tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde SPK tarafından belirlenen 
belgelerle birlikte katılma belgelerinin kayda alınması talebiyle SPK’ya başvurmak 
zorundadır. Bu süre içerisinde SPK’ya başvuru yapılmaması halinde, fon içtüzüğü şirket 
tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir ve buna ilişkin belgeler terkini takip eden altı iş günü 
içerisinde SPK’ya gönderilir. Bireysel emeklilik yatırım fonlarının kayda alınma başvurusunun 
SPK tarafından değerlendirilebilmesi için20; 

 
a) Fon içtüzüğünün şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve 

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilmiş olması, 
b) Yeterli mekân, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, fon hizmet biriminin 

 ve fon kurulunun oluşturulmuş, iç denetim sisteminin kurulmuş, personelin buna 
 uygun görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olması ve bu konularda gerekli 
 belgelerin hazırlanmış olması, 

c) Muhasebe kayıt ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak 
 teknik alt yapının kurulmuş olması, 

d) Fonlara ilişkin insan kaynaklarının belirlenmiş olması, 
e) En az bir portföy yöneticisi ile portföy yönetim sözleşmesinin imzalanmış olması, 
 f) Şirketin bu kanunda öngörülen kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması zorunludur. 
 
Bireysel emeklilik şirketleri, 4632 Sayılı BETYSK’nın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince katılımcıların değişik risk profillerinden kaynaklanan değişik beklentileri 
karşılayacak şekilde farklı risk ve getiri özelliklerine sahip en az 3 bireysel emeklilik yatırım 
fonu kurmak zorundadır. Katılımcılara daha değişik alternatif sunabilmek için 3’ten fazla 
sayıda bireysel emeklilik yatırım fonu kurulması da mümkündür. Kurulması zorunlu üç fon 
için, fonların kuruluşunu müteakip, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere şirketin ödenmiş 
sermayesinin yirmide birinden az olmamak üzere fonlara avans tahsis edilir. Asgari üç fona 
ilave olarak kurulacak her bir fon için avans tutarı şirket tarafından belirlenir21. Anılan 
kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; bireysel emeklilik yatırım fonları, SPK’dan 
izin almak koşuluyla şirket tarafından kurulur. Şirket; SPK tarafından belirlenen standarda 
uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve 
formda belirtilen belgelerle birlikte fon kurmak için SPK’ya başvurmak zorundadır. Başvuru 
için gerekli belgelerin tam olarak SPK’ya iletilmesi ile SPK tarafından incelemeye başlanır, 
aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuruya ilişkin olarak talep 
edilebilecek ilave belge ve bilgilerin SPK tarafından belirlenen sürede tamamlanması 
zorunludur. SPK, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.  
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4632 Sayılı BETYSK’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre; bireysel emeklilik 
yatırım fonları, doğrudan fonu tanıtması, fonun risk ve getiri yapısı hakkında eksik, yanlış 
veya yanıltıcı bilgi vermemesi, izahnamede belirtilmesi ve SPK tarafından uygun görülmesi 
koşuluyla, izahnamelerinde belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun olarak kurulabilir. 
İzahnamede belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Hazine 
Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak SPK tarafından belirlenir.  

 
Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, sektörlere, ülke ya da coğrafi 

bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare kullanan fon varlıklarının en az 
%80’i22; 

 
a) Fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, sektör ya da sektörlere ait olan 

varlıklardan, 
b) Fon unvanında yer alan ülke ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi 

bölgenin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen varlıklardan, oluşur. Belirli bir varlık 
grubuna, sektör, sektörler, ülke ya da coğrafi bölgelere yatırım yapmak ve bu hususu 
unvanında belirtmek isteyen fonlar, bu durumu ve bu durumdaki değişiklikleri katılımcılara 
altmış gün önceden bildirmek zorundadır. 

 
4632 Sayılı BETYSK’nın 6’ncı maddesine göre; bireysel emeklilik yatırım fonları, fon 

paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği 
Grup Emeklilik Yatırım Fonu şeklinde kurulabilir. Grup Emeklilik Yatırım Fonları; işyeri veya 
belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve SPK tarafından uygun görülmek koşulu ile 
fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilir. Fon türleri 
belirlenirken, portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen 
hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının 
ölçülebilmesi amacıyla kullanılacak karşılaştırma ölçütünün de izahnamede belirtilmesi 
zorunludur. 

 
Bireysel emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumsal 

yatırımcılardır. Bireysel emeklilik şirketleri, katılımcılardan katılım bedellerini toplar, fon 
halinde havuzlar ve fonlarda yatırıma yönlendirir. SPK, emeklilik şirketlerinin kuracakları 
fonlara yön vermek ve yol gösterici olmak amacıyla ve katılımcıların emeklilik plânlarını 
seçerken ve emeklilik yatırım fonları arasında katkı paylarının dağıtılmasına karar verirken 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak için emeklilik yatırım fonu türleri hakkında bilgi veren bir 
karar almıştır (Öztürk; 2007, ss. 205-206). SPK kararına göre emeklilik yatırım fonu türleri 
şöyledir (Uğur; 2004, ss. 194-198): 

 
Gelir Amaçlı Fonlar: Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edecekleri temettü 

ve faiz gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır. Gelir amaçlı fonlar, hisse senedi fonu, 
kamu borçlanma araçları fonu, özel sektör borçlanma araçları fonu, karma borçlanma 
amaçları fonu, karma fon, uluslararası hisse senedi fonu, uluslararası borçlanma araçları 
fonu, uluslararası karma fonu ve esnek fon olmak üzere çeşitli fonlardan oluşmaktadır. 
Bireysel emeklilik fonlarının en önemli türünü gelir amaçlı fonlar oluşturmaktadır. En rağbet 
gören bireysel emeklilik fon grubu ise, kamu borçlanma fonlarıdır. 

 
Büyüme Amaçlı Fonlar: Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek sermaye 

kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır. Büyüme amaçlı fonlar, hisse senedi fonu, 
küçük şirketler hisse senedi fonu, karma fon, uluslararası hisse senedi fonu, uluslararası 
karma fon ve esnek fon olmak üzere çeşitli fonlardan oluşmaktadır.  

 
Para Piyasası Fonları: Fon portföyünün tamamını vadesine 3 ay veya daha az kalmış 

ve likiditesi yüksek varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlardır. Para piyasaları fonları, 
likit fon-kamu, likit fon-özel sektörü, likit fon-karma türlerinden oluşmaktadır. 
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Kıymetli Madenler Fonları: Fon portföyünün en az %80’ini kıymetli madenler ve altına 
dayalı varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlardır. Kıymetli madenler fonları, kıymetli 
madenler fonu ve altın fonundan oluşmaktadır.  

 
İhtisaslaşmış Fonlar: Coğrafi bölge, ülke, sektör ve endeksler bazında yatırım yapan 

fonlardır. İhtisaslaşmış fonlar, yabancı ülke fonu, sektör fonu ve endeks fonundan oluşur. 
 
Diğer Fonlar: Yukarıdaki fon türlerine girmeyen fonlardır. Diğer fonlar, dengeli fon ve 

esnek fondan oluşmaktadır. 
 
BES’in temeli uzun vadeli portföy yönetimi esasına dayanması nedeniyle sistemde 

toplanan birikimler, katılımcının risk ve getiri tercihine uygun olarak belirleyeceği, profesyonel 
portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen ve emeklilik şirketleri tarafından kurulan 
bireysel emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir (Durak; 2007, s. 117-118). 
Katılımcılar doldurduğu risk getiri profili aracılığı ile emeklilik şirketlerine ödedikleri katkı 
paylarının ne tür fonlarda değerlendirileceğine kendileri karar vermektedirler. Fon türleri SPK 
tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Fonları Türlerine İlişkin Karar’da belirlenmiş olup, 
emeklilik şirketi, katılımcılardan topladığı katkı paylarını katılımcıların tercih ettiği fonlarda 
değerlendirmek zorundadır. Bireysel emeklilik fonları katılımcılara oldukça önemli güvenceler 
tanınmıştır. Çünkü fon malvarlığı rehnedilememekte, teminat gösterilememekte, üçüncü 
şahıslar tarafından haczettirilememekte ve iflas masasına dahil edilememektedir23. Tablo 5’te 
bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulan yatırım fonlarının sayıları ve toplam fon 
sayısına oranları gösterilmiştir. Bu tabloya göre, 2010 yılı sonu itibariyle faaliyette bulunan 
bireysel emeklilik şirketleri, sayıları 5 ile 19 arasında değişen bireysel emeklilikle ilgili toplam 
133 adet fon kurmuştur. Kurulan toplam fonların %14’ü Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., %13’ü 
ise Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulmuştur. 

 
Tablo 5. Bireysel Emeklilik Şirketleri Tarafından Kurulan Yatırım  

Fonlarının Sayıları (31.12.2010) 
 

Emeklilik Şirketi Fon Sayısı Oran (%) 

Anadolu Hayat Emeklilik 19 14,3 

Avivasa Emeklilik ve Hayat 18 13,5 

Vakıf Emeklilik 12 9,0 

Garanti Emeklilik ve Hayat 12 9,0 

Yapı Kredi Emeklilik 11 8,3 

Allianz Hayat ve Emeklilik 11 8,3 

Groupama Emeklilik 9 6,7 

Ing Emeklilik 8 6,0 

Fortis Emeklilik ve Hayat 8 6,0 

Ergo Emeklilik ve Hayat 7 5,3 

Deniz Emeklilik ve Hayat 7 5,3 

Aegon Emeklilik ve Hayat 6 4,5 

Finans Emeklilik ve Hayat 5 3,8 

Toplam      133  

                      Kaynak: EGM  



Bankacılar Dergisi 

45 

Tablo 6. Bireysel Emeklilik Şirketleri İtibariyle Katılımcıların Fon Tutarları (19.08.2011) 
 

Emeklilik Şirketi Katılımcıların 
Fon Tutarı (TL) Oran (%) 

Anadolu Hayat Emeklilik 2.888.443.103 21,4 

Avivasa Emeklilik ve Hayat 2.800.593.565 20,7 

Yapı Kredi Emeklilik 2.189.100.406 16,2 

Garanti Emeklilik ve Hayat 2.169.794.459 16,1 

Vakıf Emeklilik 799.763.361 5,9 

Ing Emeklilik 709.751.924 5,3 

Groupama Emeklilik 652.645.046 4,8 

Allianz Hayat ve Emeklilik 532.598.304 3,9 

BNP Paribas Cardif Emeklilik 418.017.991 3,1 

Aegon Emeklilik ve Hayat 107.020.592 0,8 

Finans Emeklilik ve Hayat 86.109.140 0,6 

Ergo Emeklilik ve Hayat 78.225.949 0,6 

Deniz Emeklilik ve Hayat 67.972.127 0,5 

Ziraat Hayat ve Emeklilik 536.937 0,1 

Toplam 13.500.572.903  

                  Kaynak: EGM  
 

İstihdamın artırılmasından sermaye piyasalarına derinlik kazandırılmasına, kamunun 
sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasından kamu ve özel sektörün borç bulma 
imkânlarının kolaylaştırılmasına kadar ekonomiye oldukça olumlu katkılar yapması beklenen 
bireysel emeklilik sisteminin beklenen olumlu gelişmeleri kaydetmesi fon birikiminin önemli 
bir seviyeye ulaşmasıyla mümkündür (Durak; 2007, s. 120).  

 
Tablo 6’ya göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle BES’te bulunan katılımcıların toplam fon 

tutarı 13.500,5 milyon TL’dir. Bu rakam her geçen gün artış göstermektedir. 19.08.2011 tarihi 
itibariyle fon birikimi açısından gelinen nokta BES’in Türkiye’de benimsenme sürecinin 
hızlandığını göstermektedir. Bu tabloya göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle BES’te bulunan 
katılımcılardan tahsil edilen katkı payı tutarlarından oluşan toplam fon tutarının %21’i 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., yaklaşık %21’i ise Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 
değerlendirilmektedir. 

 
Tablo 7’ye göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle BES’te toplanan fonlardan yatırıma 

yönlenen toplam tutar 11.028,9 milyon TL’dir. Bu tabloya göre, 19.08.2011 tarihi itibariyle 
BES’te toplanan fonlardan yatırıma yönlenen toplam tutarın %21’i Anadolu Hayat Emeklilik 
A.Ş., %20’si ise Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından değerlendirilmektedir. 
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Tablo 7. Bireysel Emeklilik Şirketleri İtibariyle Yatırıma Yönlenen Toplam Tutarlar (19.08.2011) 
 

Emeklilik Şirketi 
Yatırıma 
Yönlenen 

Toplam Tutar 
(TL) 

Oran 
(%) 

Anadolu Hayat Emeklilik 2.318.848.071 21 

Avivasa Emeklilik ve Hayat 2.235.106.169 20,3 

Garanti Emeklilik ve Hayat 1.812.778.272 16,4 

Yapı Kredi Emeklilik 1.786.511.745 16,2 

Vakıf Emeklilik 670.836.063 6,1 

Ing Emeklilik 585.368.285 5,3 

Groupama Emeklilik 528.147.723 4,8 

Allianz Hayat ve Emeklilik 416.842.822 3,8 

BNP Paribas Cardif Emeklilik 356.622.857 3,2 

Aegon Emeklilik ve Hayat 91.025.351 0,8 

Finans Emeklilik ve Hayat 82.276.080 0,7 

Ergo Emeklilik ve Hayat 78.010.846 0,7 

Deniz Emeklilik ve Hayat 66.252.854 0,6 

Ziraat Hayat ve Emeklilik 339.161 0,1 

Toplam 11.028.966.299

                                  Kaynak: EGM  
 
D- Bireysel Emeklilik Yatırım Fon Kurulu 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 12’nci maddesinde, Fon Kurulu’nun yapısı hakkında 

düzenleme yapılmıştır. Bu maddenin birinci fıkrasına göre; şirket, kurduğu fonla ilgili 
işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden 
oluşan bir Fon Kurulu atar. Fon Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da 
mümkündür. Fon Kurulu her bir fon için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi birden fazla fon için 
tek bir Fon Kurulu da oluşturulabilir. Fon Kurulu üyelerinin24; 

 
a) Dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlardan mezun olmaları, sermaye 

piyasası, bankacılık veya sigortacılık alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip 
bulunmaları,  

b) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa 
üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları, 

c) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi 
uyarınca işlem yasaklı olmamaları,  

d) Kanun, sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, 
karaparanın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında 
mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 
ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi 
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları, 
gereklidir. 
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Şirket yönetim kurulu üyelerinin, bu Yönetmelikte Fon Kurulu üyeleri için belirlenen 
nitelikleri taşımaları halinde, Fon Kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri mümkündür.  

 
Fon Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür25:  
 
a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun 

 olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve 
 izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,  

b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,  
c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması, 
d) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin 

 doğru şekilde hesaplanması,  
e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,  
 f)  Fon performansının takip edilmesi,  
g) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve 

 izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler 
 içerisinde duyurulması,  

h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması, 
 i) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32’nci maddede belirtilen raporların 

 hazırlanması, 
 j) 27’nci madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,  
k) İç kontrol sisteminin oluşturulması,  
 l) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.  
 
E- Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Yöneticisi 
 
Bireysel emeklilik sözleşmesinde yatırım performansı tamamen planların içinde yer 

alan fonların getirilerine göre değişmekte ve bu fonlar profesyonel bir fon yönetim şirketi 
tarafından yatırıma yönlendirilmektedir (Erengül; 2003, s. 61). Portföy yöneticisi, SPK’dan 
portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve SPK tarafından uygun görülen portföy yönetim 
şirketini ifade etmektedir26. BES’e katılımcılar tarafından yapılan katkı payı ödemelerinden 
yönetim gideri ve fon işletim gideri gibi kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarlar, emeklilik 
şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda; vadeli-vadesiz mevduat, borçlanma araçları (ters 
repo dahil) ile hisse senetleri, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, repo 
işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi araçlar 
veya işlemlerden oluşan fon portföyünde değerlendirilmektedir (Gençyürek; 2005, s. 76). 
4632 Sayılı BETYSK’nın 18’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; fon portföyü, portföy 
yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yöneticileri, portföyü bu kanun, 2499 Sayılı SPKa, 
fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle 
yükümlüdür. Alınacak portföy yönetim hizmetine ilişkin esaslar bu konuda şirket ve portföy 
yöneticileri arasında yapılacak portföy yönetim sözleşmesi ile belirlenir. Portföy yönetim 
sözleşmelerinin SPK tarafından belirlenen asgari unsurlara uygun olması zorunludur. 

 
Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti 

göstermemeleri, SPK’nın portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, mali 
bünyelerinin zayıfladığının tespit edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini 
feshedip, SPK tarafından uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim 
sözleşmesi imzalayabilir27. Bu durumda, SPK da portföy yöneticilerinin değişmesini 
isteyebilir. Fon portföyü, aşağıda sayılan para ve sermaye piyasası araçları ile 
işlemlerinden oluşur28:  

 
a) Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,  
b) Borçlanma araçları(ters repo dahil) ile hisse senetleri,  
c) Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,  
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d) Repo işlemleri,  
e) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar, 
 f) Borsa para piyasası işlemleri,  
g) Yatırım fonu katılma payları, 
h) Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası 

 araçları.  
 
F- Saklayıcı Kuruluş 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 2’nci maddesine göre; saklayıcı kuruluş, emeklilik yatırım fonu 

portföyündeki varlıkların saklandığı ve SPK tarafından uygun görülen saklama kuruluşunu 
ifade etmektedir. Saklayıcı, Takasbank ve/veya SPK tarafından yetkilendirilen diğer 
kuruluşlardır. Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası 
araçları fon adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye 
piyasası araçlarının saklanması konusunda şirket, SPK tarafından uygun görülmek ve 
Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri 
aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti 
alabilir29. 

 
Saklayıcı ve şirket arasında fon varlıklarının saklanması ve katılımcılar ile ilgili kayıtların 

tutulması amacıyla sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında saklayıcı30;  
 
a) Fon varlıklarının saklanması, 
b) Fon adına yapılan varlık alım ve satım işlemlerinin takasının yapılabilmesi için 

 gerekli ortamın sağlanması ve kontrolü, 
c) Fon paylarının katılımcı bazında tutulması ve katılımcılara fon hesaplarında 

 yatırıma yönlendirilecek katkı payı tutarı ile bunlara karşılık gelen pay sayılarını fon 
 bazında izleme imkânı sağlanması, 

d) Fon portföyünün Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü, 
e) Portföy değerinin ve birim pay değerinin bu Yönetmelikte belirlenen değerleme 

 esasları çerçevesinde hesaplandığının kontrolü, 
 f) Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Şirket tarafından bildirilen katılımcı 

 katkı paylarının fona aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp 
 hesaplanmadığının kontrol edilmesi,  

g) Fon hesabından yapılacak ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü, 
h) Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin 

 talimatı çerçevesinde kullanılmasına aracılık,  
 i) Şirkete ve portföy yönetim şirketine, fon ile ilgili bilgileri izleme imkânının ve gerekli 

 raporların elektronik ortamda sağlanması, 
 j) Kurulca ve Müsteşarlıkça istenecek fon işlemleri ve varlıkları ile ilgili bilgilerin 

 elektronik ortamda sağlanması ile görevlidir . 
 
Saklayıcı, fon portföyünün birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslara uygun 

olup olmadığını kontrol eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde gerekli tedbirleri 
almak konusunda şirketi bilgilendirir. Şirket tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde 
yapılan tespitler saklayıcı tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla SPK’ya bildirilir. 

 
G- Emeklilik Gözetim Merkezi 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 20/A maddesine göre Hazine Müsteşarlığı, bireysel emeklilik 

sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatleri-
ni korumak amacıyla şirketlerin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin gözetim ve 
denetimine yönelik alt yapı oluşturulmasına, bireysel emeklilik hesaplarına, emeklilik planla-
rına, işlemlerin konsolidasyonuna, katılımcılara ait bilgilerin saklanmasına, kamunun ve ka-
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tılımcıların bilgilendirilmesine, istatistik üretimine, bireysel emeklilik aracıları siciline ve bi-
reysel emeklilik aracıları sınavına ilişkin işlemlerin yapılması ile hayat sigortaları ve diğer si-
gorta branşlarına ilişkin verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere özel hukuk hü-
kümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi EGM olarak görevlendirebilir. EGM’nin ana sözleş-
mesinde yer alması gereken hususlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve bu ana 
sözleşmede yapılacak değişikliklerde Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşü aranır. Emekli-
lik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görmesi halinde hayat branşında faaliyet göste-
ren sigorta şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşlar EGM’ye ortak olabilir. EGM, Hazine Müs-
teşarlığı’nın denetimine tabidir.31 

 
EGM, 4632 Sayılı BETYSK ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığı’nın görev ve 

yetkilendirmesi çerçevesinde merkezi İstanbul'da olmak üzere 10 Temmuz 2003 tarihinde 
kurulmuş olup, sermayesi 2.925.225 Türk Lirası olan bir anonim şirkettir (EGM; 2011g, 
http://www.egm.org.tr/?sid=14). BES’in güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak, 
katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hem denetleyici kamu otoritelerinin 
(Hazine Müsteşarlığı ve SPK) karar almasına yardımcı olacak verileri, hem de kamuoyuna 
sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlamak için görevlendirilen EGM'nin kurucu 
hissedarları, A grubu hisse ile Hazine Müsteşarlığı ve eşit oranda B grubu hisseler ile 
sistemde faaliyet gösterme izni alan aşağıda sayılan 1032 şirkettir (EGM; 2011h, 
http://www.egm.org.tr/?sid=13): 

 
1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.,  
2. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.,  
3. Groupama Emeklilik A.Ş., 
4. BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.,  
5. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.,  
6. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., 
7. Ing Emeklilik A.Ş.,  
8. Vakıf Emeklilik A.Ş.,  
9. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş., 
10. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
 
EGM’nin faaliyet konuları aşağıda sayılmıştır (EGM; 2011f, http://www.egm.org.tr/?sid=16); 
 
1. Katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve bireysel emeklilik hesaplarındaki 

 birikimlerine; hatalı bilgilendirme, kötü yönetim veya suistimal sonucu zarar 
 verilmesini önlemek amacıyla yetkili kamu otoritelerine bilgi ve belge temin etmek, 

2. Emeklilik şirketlerinin emeklilik planlarının kaydını tutmak, emeklilik planlarının 
 günlük gözetime uygunluğunun sağlanmasını teminen gerekli teknik kontrolleri 
 yapmak,  

3. Bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin iş ve işlemlerin gözetimini mevzuatta 
 tanımlanmış esaslara, emeklilik sözleşmelerine ve emeklilik planlarına 
 uygunluğunu sınayan yazılım temelli doğrulama kuralları ile gerçekleştirmek,  

4. Emeklilik faaliyet ruhsatı başvurularında emeklilik şirketlerinin teknik altyapılarının 
 günlük gözetim ve denetimine uygunluğunu sınamak, Müsteşarlıkça görev 
 verilmesi halinde, faaliyetine devam eden şirketlerin teknik altyapılarına ilişkin 
 sınama ve değerlendirme işlemlerini yürütmek, 

5. Bireysel emeklilik aracıları sınavlarının elektronik ortamda yapılmasına, aracılar 
 sicilinin tutulmasına, güncelleştirilmesine ve bireysel emeklilik aracılığı 
 faaliyetlerinin elektronik ortamda kontrolüne ilişkin alt yapıyı oluşturmak ve 
 işletmek,  

6. Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, bireysel emeklilik sisteminin işleyişi; emeklilik 
 planları, emeklilik yatırım fonları ve benzeri konularda ilgili mevzuat çerçevesinde 
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 tarafları bilgilendirmek, hatalı uygulamaların tespitine yönelik çeşitli iletişim araçları 
 ile kontrol sistemleri oluşturmak, 

7. Emeklilik sözleşmesinin uygulanmasında ilgili kişilerin emeklilik şirketlerince tatmin 
 edici biçimde sonuçlandırılmamış şikâyetlerini yazılı veya kayda alınmış şifahi 
 başvuruları üzerine tarafsız olarak incelemek, değerlendirmek ve gerekli görülmesi 
 halinde ilgili kamu birimlerini bilgilendirmek, 

8. Genel nüfustan farklı mortalite ve morbidite değerlerine sahip bireysel emeklilik 
 sisteminde yer alan katılımcılar kümesine ait demografik parametreleri, sürekli 
 ölçüm prensibi ile izleyerek, katılımcıların, fon biriktirme döneminde ve yaşadıkça 
 düzenli emeklilik geliri alma döneminde kullanılacak güncel ve projektif istatistiksel 
 tablolar üretmek, 

9. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin ileriye yönelik modelleme ve analizler yapmak, 
 bireysel emeklilik sisteminin güvenilir ve şeffaf bir şekilde işletilmesine yönelik 
 önerilerde bulunmak, 

10. Bireysel emeklilik sistemini tanıtıcı ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak, ortak 
 faaliyetlerin organizasyonunu yürütmek, rapor ve kitap yayımlamak, 

11. Müsteşarlıkça bireysel emeklilik sistemi, hayat sigortaları ve diğer sigorta 
 branşlarına ilişkin verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek,  

12. Yurt içi ve yurtdışında benzer kapsamda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği tesis 
 etmek, yurt içi ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak organizasyonlara üye 
 olmak, eğitimler vermek, know-how almak ve ihraç etmek. 

 
IV- Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına Sağlanan Vergisel Avantajlar 
 
BES, gerek katılımcılara gerekse sisteme yapılan katkı payı birikimlerinin işletildiği 

bireysel emeklilik yatırım fonlarına birçok vergisel avantajlar sağlamaktadır. Ancak bu 
çalışmada sadece bireysel emeklilik yatırım fonlarına sağlanan vergisel avantajlar ele 
alınacaktır. Katılımcılar tarafından BES’e yapılan katkı payı ödemelerinin işletilmesi amacına 
yönelik olan emeklilik şirketleri bünyesinde kurulmuş emeklilik yatırım fonlarına 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu33 (KVK), 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu34 (DVK) ve 6802 Sayılı 
Gider Vergileri Kanunu’nda35 bazı vergisel avantajlar sağlanmıştır. Bu avantajlar kısaca 
aşağıda açıklanacaktır. 

 
A- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına 

 Sağlanan Vergisel Avantajlar 
 
4632 Sayılı BETYSK’nın 8’inci maddesi uyarınca anonim şirket şeklinde kurulmak 

zorunda olan bireysel emeklilik şirketleri, 5520 Sayılı KVK’nın birinci maddesinde kurumlar 
vergisi mükellefi olarak sayılmıştır. 5520 Sayılı KVK’da bireysel emeklilik şirketlerinin 
kazançlarına yönelik herhangi bir istisna veya indirim düzenlemesine de yer verilmemiştir. 
Dolayısıyla, bireysel emeklilik şirketlerinin elde ettikleri kazançlar da diğer sermaye 
şirketlerinin kazançları gibi kurumlar vergisine tabi tutulur. Ayrıca, KVK’nın 15’inci maddesine 
göre bireysel emeklilik şirketlerinin yapmış oldukları ödemeler üzerinden vergi kesintisi 
yapılmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, bireysel emeklilik şirketlerine kurumlar vergisi 
açısından herhangi bir vergisel avantaj sağlanmamıştır. 

 
Bilindiği üzere, bireysel emeklilik şirketleri emeklilik yatırım fonları kurmak 

zorundadırlar. 5520 Sayılı KVK’nın 2’nci maddesinin birinci fıkrasında, SPK’nın düzenleme 
ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi olarak kurumlar 
vergisine tâbi tutulmuştur. SPK’nın düzenleme ve denetimine tâbi fonların en yaygın olanları; 
yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, konut finansman fonları ve varlık finansman 
fonlarıdır. 2499 Sayılı SPKa’nın 37’nci maddesinde yatırım fonları, ‘bu kanun hükümleri 
uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, 
riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, 



Bankacılar Dergisi 

51 

gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığı’ 
olarak tanımlanmıştır. Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel 
bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 
20’nci maddesi uyarınca kurulan sandıklardan gerekli şartları taşıyanlar SPK’dan izin almak 
suretiyle yatırım fonları kurabilirler. 2499 Sayılı SPKa’nın 37’nci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre, yatırım fonlarının tüzel kişilikleri yoktur, ancak malvarlıkları kurucuların malvarlığından 
ayrıdır.  

 
Bireysel emeklilik yatırım fonları da SPK’nın düzenleme ve denetimine tâbi fonlar olarak 

kurumlar vergisine tabi olması gerekmektedir. Ancak KVK’nın “İstisnalar” başlığını taşıyan 
5’inci maddesinin birinci fıkrasının ‘d’ bendinin36 5 numaralı alt bendinde, emeklilik yatırım 
fonlarının sağladıkları her türlü kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Öte yandan, 
gerek 5520 Sayılı KVK’nın 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, gerekse 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu’nun37 (GVK) geçici 67’nci maddesinin sekizinci fıkrasında, yatırım fon ve 
ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançları üzerinden kurum bünyesinde 
%15 oranında kesinti yapılması öngörülmüştür. Ancak GVK’nın geçici 67’nci maddesinin 
beşinci fıkrasında, yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden gelir vergisi kesintisinin 
yapılmayacağı öngörülmüş, ayrıca KVK’nın 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında da 
emeklilik yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançları üzerinden kurum 
bünyesinde kurumlar vergisi kesintisinin de yapılmayacağı öngörülmüştür. Buna göre, 
emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edildiği gibi, bu istisna 
kazançlar üzerinden gerek KVK’nın 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası, gerekse GVK’nın 
geçici 67’nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince vergi kesintisi de yapılmayacaktır. 
Dolayısıyla, bireysel emeklilik katılım paylarının değerlendirildiği fonlara ilişkin mutlak bir 
kazanç istisnası söz konusudur. Bu şekilde bireysel emeklilik sistemine ait fonların 
değerlendirilmesine yönelik önemli bir vergi avantajı tanınarak, bu fonların yatırıma 
yönlendirilmesinden sağlanan kazançların vergi yükü sıfıra indirilmiştir. Emeklilik şirketleri 
yapısı içinde kurulan bireysel emeklilik yatırım fonlarının her türlü kazançlarının kurumlar 
vergisinden istisna edilmesi, bu tür şirketlerin gelişimini özendirmek bakımından son derece 
doğru bir adım olmuştur (Erol, Yıldırım; 2005, s. 45). 

 
B- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına 

 Sağlanan Vergisel Avantajlar 
 
4697 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 488 Sayılı DVK’ya ekli damga vergisinden 

istisna edilen kâğıtları gösteren (2) Sayılı Tablo’nun “V- Kurumlarla İlgili Kâğıtlar” başlıklı 
bölümüne eklenen 21 numaralı fıkra hükmü uyarınca, ‘Sigorta ve emeklilik şirketleri ile 
Emeklilik Yatırım Fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga 
vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar’ damga vergisinden 
istisnadır. Bu istisna hükmüne göre, bireysel emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu sırasında 
düzenlenen kâğıtlar dahil her türlü işlemlerinde kullandıkları kâğıtlar ile yaptıkları ödemeler 
dolayısıyla düzenledikleri makbuzlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, 
gerek bireysel emeklilik şirketleri gerekse bu şirketler tarafından kurulan bireysel emeklilik 
yatırım fonlarının kuruluş sırasındaki her türlü işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden istisnadır.  

 
C- 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına 

 Sağlanan Vergisel Avantajlar 
 
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28’nci maddesinde, ‘banka ve sigorta şirketlerinin 

her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri 
vergisine tabi’ olduğu öngörülmüştür. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) 
mükellefleri banka, banker ve sigorta şirketleridir. 4632 Sayılı BETYSK’ya göre münhasıran 
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emeklilik sigortası faaliyeti için kurulan, ancak hayat ve ferdi kaza sigortaları dallarında da işlem 
yapabilen bireysel emeklilik şirketleri; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu uygulamasında 
sigorta şirketleri kapsamında sayılmaktadır. Bundan dolayı, 6802 Sayılı Gider Vergileri 
Kanunu’na göre bireysel emeklilik fonlarının yapmış oldukları her türlü işlemler sonucu lehe 
aldıkları paraların BSMV’ye tabi tutulması gerekir. Ancak, 6802 Sayılı Gider Vergileri 
Kanunu’nun istisnalar ile ilgili hükümlerinin yer aldığı 29’uncu maddesinin; 

 
(i) bendinde; ‘Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, 

hastalık sonucu malûliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği 
sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında sözleşme ve 
poliçe üzerinden alınan paralar’,  

(t) bendinde; ‘Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler 
nedeniyle elde ettikleri paralar’,  

(u) bendinde ise; ‘Banka ve sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında 
veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin 
üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar’ BSMV’den istisna edilmiştir.  

 
BES’in belirli ölçüde desteklenmesi amacıyla yukarıda sayılan bent hükümlerinde; 

bireysel emeklilik şirketlerinin sadece emeklilik sözleşmeleri üzerinden aldıkları paralardan 
oluşan gelirleri, bireysel emeklilik şirketlerine ait emeklilik yatırım fonlarının sermaye 
piyasalarından elde edeceği paralar ve emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde 
elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar, BSMV’den istisna edilmektedir. Öte 
yandan, bireysel emeklilik şirketlerinin belirtilen istisnalar dışında yapmış oldukları her türlü 
işlemler dolayısıyla kendi lehlerine nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV’ye tabidir. 

 
V- Sonuç 
 
BES’e katılım zorunlu olmayıp katılımcıların gönüllü olmasına dayanır ve zorunlu 

sosyal güvenlik sisteminin ikamesi değil, tamamlayıcısı olma niteliğini taşımaktadır. BES’e 18 
yaşını dolduran ve yasal haklarını kullanabilen her gerçek kişi katılabilir. Katılımcılar sisteme 
katkı payı ödeyerek girerler. Sistemden emeklilik hakkı, 10 yıl düzenli katkı payı ödemek ve 
56 yaşını doldurmak koşullarının sağlanmasıyla kazanılır. Katılımcılardan tahsil edilen katkı 
paylarından yönetim gideri ve fon işletim giderleri düşüldükten sonra kalan tutarlar, Hazine 
Müsteşarlığı’nın denetimine tabi olarak kurulacak emeklilik şirketleri tarafından, SPK 
mevzuatı çerçevesinde oluşturulacak emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik 
hakkı elde edenler hem ödedikleri katkı paylarını hem de getirilerini alabilirler. Emeklilik 
şirketleri en az 3 farklı risk ve getiri bileşimine sahip bireysel emeklilik yatırım fonu kurarlar, 
bu şekilde bireylerin kendi risk ve gelir beklentilerine uygun yatırım tercihleri yapabilmelerine 
imkân tanımaktadır. Bireysel emeklilik yatırım fonları, SPK’ya tabi portföy yönetim şirketleri 
tarafından profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Birikimlerin 
ancak 1 yıl şirkette kalmak şartıyla başka bir emeklilik yatırım fonuna ya da emeklilik şirketine 
aktarılması mümkündür. Emeklilik yatırım fonunun varlıkları, emeklilik şirketinin 
malvarlığından ayrı olarak SPK tarafından uygun görülen merkezi bir saklama kuruluşunda 
saklanır (Ay; 2009, s. 109-110). 

 
BES, şartları önceden belirlenmiş bir sözleşme çerçevesinde, katılımcıların ve 

işverenlerin düzenli olarak yaptıkları katkıların katılımcı adına açılan bir hesapta toplanması 
yoluyla bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını yatırıma yönlendirme ile emeklilik 
döneminde ek bir gelir sağlayarak emeklilerin refah düzeylerini yükseltme, ekonomiye uzun 
vadeli kaynak sağlayarak istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına 
yardımcı olmaktadır. EGM’nin 19.08.2011 tarihli verilerine göre, BES’te 14 adet bireysel 
emeklilik şirketi faaliyet göstermekte olup, katılımcı sayısı 2.556.167 kişiye, katılımcılardan 
toplanan katkı payı tutarı 11.367,9 milyon TL’ye, yönetim gideri kesintisi düşüldükten sonra 
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yatırımlara yönlendirilen tutar 11.028,9 milyon TL’ye ve fonda biriken toplam para tutarı ise 
13.500,5 milyon TL’ye ulaşmıştır (EGM, 2011). 

 
Türkiye gibi sermaye birikimi zayıf, tasarruf eğilimi düşük ve gelir dağılımı bozuk 

ülkelerde bireysel emeklilik sistemi yoluyla sermaye ve yatırım adına yeni fonlar ve kaynaklar 
yaratmak önemlidir. Dolayısıyla, BES’e değişik aşamalarda sağlanan vergisel avantajlar çok 
önemlidir. BES içerisinde bireysel emeklilik şirketleri tarafından katılımcıların katkılarının 
değerlendirilmesi amacıyla kurulacak emeklilik yatırım fonlarının her türlü kazançlarının 
kurumlar vergisinden istisna edilmesi, bu fonların kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere her 
türlü işlemler sırasında düzenlenen kâğıtların imzalanmasının damga vergisinden istisna 
edilmesi ve emeklilik sigorta poliçeleri üzerinden alınacak primler ile emeklilik sigorta 
uygulamalarından oluşacak fonların sermaye piyasası ile para piyasalarında yapacakları 
işlemler nedeniyle lehlerine kalacak paraların BSMV’den istisna edilmesi gibi vergi avantajları 
söz konusudur. 
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Dipnotlar 
                                                           
1 07.04.2001 Tarih ve 23466 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 4 F. 1. 
3 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 4 F. 2. 
4 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 5 F. 2. 
5 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 9. 
6 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 24 F. 1 B. ‘a’. 
7 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 24 F. 1 B. ‘b’. 
8 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 24 F. 1 B. ‘c’. 
9 Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Kullanılacak  
 Açıklamalar İle Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarına İlişkin Genelge Md. 3/f. 
10 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 17 F. 4. 
11 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 21. 
12 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 18 F. 4. 
13 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 18 F. 1. 
14 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 6 F. 1. 
15 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 6 F. 3. 
16 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 8 F. 4. 
17 30.07.1981 Tarih ve 17416 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
18 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Md. 37 F. 1. 
19 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Md. 37 F. 2. 
20 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 16 F. 1. 
21 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 11 F. 2. 
22 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 6 F. 3. 
23 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 17 F. 1. 
24 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 12 F. 2. 
25 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 13. 
26 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 2 B. ‘h’ 
27 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 18 F. 2. 
28 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Md. 5 F. 3. 
29 Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 28 
30 Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 29 
31 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Md. 20/A 
32 31 Ekim 2007 tarihi itibariyle Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. birleşerek yerine Avivasa 
 Emeklilik ve Hayat A.Ş. alması nedeniyle 10 şirket kalmıştır. 
33 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
34 11.07.1964 Tarih ve 11751 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
35 23.07.1956 Tarih ve 9362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
36 KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının ‘d’ bendinde;  
 1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,  
 2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya 
  ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,  
 3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,  
 4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,  
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 5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,  
 6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları, söz konusu fon veya ortaklıkların 
  Türkiye’de kurulmuş olmaları şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 
37 06.01.1960 Tarih ve 10700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Kredi Riski Ekonomik Sermaye Gereksiniminin 
Monte Carlo Simülasyonu İle Hesaplanması 

 
 
 
 
 

Yunus Demirel* 
 
 

Özet 
 
Beklenmeyen kayıp ile beklenen kayıp arasındaki pozitif farka eşit olan ekonomik sermayenin 

doğru tahmin edilmesi, bankaların özellikle finansal kriz dönemlerinde faaliyetlerini sorunsuz şekilde 
devam ettirebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışma ile bankaların kredi riskine ilişkin 
ekonomik sermayeyi Monte Carlo simülasyonu ile nasıl hesaplayacakları gösterilmektedir. 
Hesaplamalar, hipotetik bir banka portföyü üzerinde yapılmış olup, çalışmada kredi riskine ilişkin 
beklenmeyen kaybın istenen güven aralığında hesaplanması açısından Monte Carlo simülasyonunun 
kullanımına yönelik bir örnek sunulmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kredi riski, ekonomik sermaye, Monte Carlo Simülasyonu. 

 
1. Giriş 
 
Tüm işletmeler gibi bankalar da faaliyetleri ve mevcut ekonomik ve finansal yapının 

karmaşıklığı nedeniyle çok çeşitli risklere maruz kalmaktadırlar. Son çeyrek yüzyılda 
yaşanan finansal gelişmeler ve küreselleşme, bankaların faaliyet alanlarını ve 
kullanabilecekleri enstrümanları artırırken, yerel ve küresel krizler ile finansal skandallar ise 
bankaların karşı karşıya oldukları riskleri doğru ölçmelerinin ve bunlara uygun şekilde 
sermaye ayırmalarının ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle gerek denetleyici 
ve düzenleyici otoriteler gerekse bankaların kendileri risklerini en doğru şekilde ölçmek ve 
gerekli ekonomik sermayeyi belirleyebilmek için çeşitli yöntemler geliştirmektedirler. 

 
Yakın dönemde yaşanan ve etkileri halen devam eden küresel finansal krizde, konut 

piyasasındaki sorunlar önce Amerika Birleşik Devletleri’ni, ardından da Avrupa ve dünyanın 
diğer bölgelerini çok ciddi şekilde etkilemiş ve önemli bir likidite ve kredi sorunu yaşanmıştır. 
Konut piyasasındaki sorunlar dünyanın en büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına, önde 
gelen yatırım şirketlerinin iflasına veya el değiştirmesine, merkez bankalarının tarihte 
görülmemiş boyutta piyasalara likidite enjekte etmesine neden olmuştur. Bu kriz de 
göstermiştir ki, finansal kurumların aktif kaliteleri ve aktiflerindeki varlıkların temerrüt 
ihtimalleri, bankaların varlığını tehdit edecek sorunların ilk ve en önemli nedenidir. Bu 
nedenle finansal kurumlar ve özellikle de bankalar, başta verdikleri krediler olmak üzere 
mevcut aktiflerinin yapısını çok iyi analiz etmeli ve en kötü durumda karşılaşabilecekleri kredi 
riskini doğru şekilde ölçmelidirler. 

 
Kredi müşterisinin sorumluluklarını hiç veya zamanında yerine getirmemesi nedeniyle 

kurumun zarar etmesi veya karşı tarafın kredi değerliliğinde meydana gelen değişmeler 
nedeniyle verilen kredinin piyasa değerinde meydana gelen azalma anlamına gelen kredi 
riskini ölçmek için, finansal piyasaların istikrarını artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Basel 
Komitesi, ilk olarak Basel I adı verilen düzenlemelerde kredi türü ve kredi kullanan müşterinin 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülke olup olmaması gibi kriterleri esas 

                                                            
* Tekstil Bankası A. Ş. Kredi ve Operasyonel Risk Yönetmen Yardımcısı.  
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alarak risk analizi yapılmasını önermiştir (BCBS, 1988). Ancak yaşanan finansal krizlerde bu 
analizlerin yeterli olmadığının görülmesi üzerine Basel II adı verilen düzenlemeler 
hazırlanmış ve bu düzenlemelerle Komite, risklerin kredi kullandırılan karşı tarafın risk 
ağırlığının dikkate alınarak hesaplanmasını önermiştir (BCBS, 2001). Risk ağırlığı beklenen 
temerrüt ihtimalini veya zarar seviyesini göstermekte olup, örneğin bir bankanın risk ağırlığı 
Basel I düzenlemesinde bankanın kurulu olduğu ülkenin OECD üyesi ülke olup olmamasına 
göre belirlenirken, Basel II ile birlikte bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından kredi 
alan bankaya tahsis edilen derece notları veya kredi veren bankanın kendi içsel 
derecelendirme sisteminden ürettiği iç derece notları esas alınarak belirlenmektedir. Küresel 
krizde Basel II düzenlemelerinin de risk ölçümü ve sermaye yeterliliği konusunda yeterli 
olmadığının anlaşılması üzerine Komite Basel III adı verilen düzenlemeleri hazırlamış ve web 
sayfası üzerinden yayınlamıştır (BCBS, 2010).  

 
Karşı tarafın risk ağırlığını belirlemede kullanılacak ilk yöntem denetleyici ve 

düzenleyici otoritelerce tanınan bağımsız derecelendirme kuruluşlarının (örneğin Moody’s, 
Fitch gibi) kredi alacak tarafa verdikleri derece notlarıdır. Risk ağırlığının, dolayısıyla da 
temerrüt ihtimalinin ölçülmesinde kullanılacak ikinci yöntem ise bankaların kendi içsel 
derecelendirme sistemleri çerçevesinde kredi müşterilerine mali tabloları ve diğer bilgileri 
kullanarak verdikleri iç derece notlarının kullanılmasıdır. 

 
Bankalar sahip oldukları kredi portföyü nedeniyle maruz oldukları kredi riski karşılığında 

gerek yasal mevzuat, gerekse ihtiyatlılık prensibi gereği belli oranda sermaye bulundururlar. 
Bankaların kredi portföyleri nedeniyle karşılaşabilecekleri kayıpları beklenen ve beklenmeyen 
kayıp olarak ikiye ayırmak mümkündür. Beklenen kayıp, bankanın belli bir dönemde 
gerçekleşmesi muhtemel temerrütler nedeniyle karşılaşabileceği kaybı gösterirken, 
beklenmeyen kayıp ise gerçekleşen kaybın beklenen kaybı aşan kısmı olarak tanımlanabilir. 
Beklenen kayıp nedeniyle bankalar ihtiyaten sermaye ayırdıkları gibi, beklenen kayıplar 
fiyatlamaya da yansıtılabilmektedir. Sadece beklenen kayıpları karşılayacak kadar sermaye 
ayrılması durumunda, özellikle kriz dönemlerinde ayrılan sermaye yeterli olmamakta ve 
öngörülemeyen, kısaca beklenmeyen kayıplar için de ilave sermaye ayrılması gerekmektedir. 
Bu amaçla beklenmeyen kayıp ile beklenen kayıp arasındaki fark kadar sermaye 
ayrılmaktadır ki, bu sermaye ekonomik sermaye olarak adlandırılmakta ve nadir olarak 
görülen oldukça olumsuz bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda bile bankanın 
karşılaşabileceği temerrüt olaylarına karşı hazırlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.  

 
Bu çalışmada bankaların müşterilerine verdikleri iç derece notları, bu notlara tekabül 

eden temerrüt olasılıkları ve temerrüt halinde kayıp (Loss Given Default – LGD) değerleri 
kullanılarak, Monte Carlo Simülasyonu ile ekonomik sermayenin nasıl hesaplanacağı 
hipotetik bir kredi portföyü esas alınarak gösterilmektedir 

 
2. Kavramsal Çerçeve 
 
2.1. Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp ve Ekonomik Sermaye 

 
Bankanın kredi portföyünün, yani belli bir dönemde portföyünde bulunan kullandırdığı 

tüm kredilerin kredi riski dolayısıyla ayırması gerekli sermaye belirlenirken kullanılacak üç 
temel kavram vardır. Bunlar beklenen kayıp (expected loss – EL), beklenmeyen kayıp 
(unexpected loss – UL) ve ekonomik sermayedir (economic capital – EC). 

 
Beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp ve ekonomik sermaye arasındaki ilişki aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir; 
 
Aşağıdaki şekilde yer alan grafik, finansal kurumun geçmişte yaşadığı kredi riskine 

konu kayıplara ilişkin veriler üzerinden tahmin edilen, finansal kurumun önümüzdeki bir yıl 
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içinde kredi riski ile ilgili olarak karşılaşabileceği zararların dağılımını göstermektedir. 
Dolayısıyla grafikteki kayıplar, finansal kurumun geçmişte gerçekleşen kayıplarını değil, 
gelecek dönemde (genellikle bir yıl içinde) gerçekleşmesi olası kayıpları temsil etmektedir. 

 
Şekil 1: Portföy Kayıp Dağılımı 

 

 
           Kaynak: Bluhm, Overbeck ve Wagner, 2003.  

 
Beklenen kayıp, kredi portföyünün yapısı ve geçmiş temerrüt verilerine dayanarak 

hesaplanan ve finansal kurumun belli bir dönem içinde kaybetmesi muhtemel miktarı ifade 
eder. Genellikle kredi riski hesaplamalarında hesaplama döneminin bir yıl olduğu dikkate 
alınırsa, beklenen kayıp, bankanın bir yıl içerisinde kredi portföyünde meydana gelmesi 
beklenen kayıp miktarını ifade etmektedir. Kayıp miktarı bir müşterinin temerrüde düşmesi 
nedeniyle gerçekleşen kayıptır. Müşterinin kredi değerliliğindeki azalma veya kredi 
spredlerindeki değişimlerin nedeni olduğu kredi riskleri, genel anlamda kredi riskinin birer 
bileşeni olmalarına karşın bu çalışmada beklenen kayıp içerisinde değerlendirilmemiştir. 
Dolayısıyla müşteri temerrüde düşmediği halde kredi değerliliğinde meydana gelen azalma 
(örneğin bağımsız derecelendirme kuruluşlarınca bu müşteriye tahsis edilen derece notunun 
AAA’dan BB-‘ye düşmesi) kayıp olarak nitelendirilmemektedir (Löffler ve Posch, 2007). 
Dolayısıyla kayıp sadece müşterinin temerrüde düşmesi halinde gerçekleşmiş demektir. 

 
Bir müşterinin beklenen kaybı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 
 
       (1) 
 
Formülde; 
EL : Beklenen kayıp, 
EAD : Temerrüt tutarı (Exposure at Default), 
LGD : Temerrüt halinde kayıp (Loss Given Default), 
PD : Temerrüt Olasılığı (Probability of Default) 
 
Temerrüt tutarı, bankanın müşterisine kullandırdığı krediye bağlı olarak müşterinin 

temerrüde düşmesi halinde gerçekleşmesi muhtemel kayıp miktarını göstermektedir. Bir 
başka deyişle temerrüt durumundaki bankanın alacaklı olduğu tutardır. Nakdi kredilerde 
doğrudan kredi anaparası, gayrinakdi kredilerde ise gayrinakdi kredi tutarının gayrinakdi 
kredi dönüştürme oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanan miktar, temerrüt tutarına ilişkin 
tahmini ifade etmektedir. 
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Temerrüt halinde kayıp, kredili müşterinin temerrüde düşmesi neticesinde temerrüt 
tutarının ne kadarlık bir kısmının kayıp olarak bankaya yansıyacağını ifade eder. Bir başka 
deyişle temerrüt halinde kayıp, kredinin tasfiye, teminatların kullanılması, satılması veya 
borcun yeniden yapılandırılması gibi yöntemlere rağmen telafisi sağlanamayan kısmını ifade 
eder. Bu oran 1 – karşılama oranı (recovery rate) şeklinde de ifade edilebilir (Uzunoğlu, 
Geçer, v.d, 2005). Örneğin temerrüt halinde kayıp değerinin %45 olması, temerrütteki 
kaybın, çeşitli yöntemlerle %55’inin tahsil edilebileceğini, %45’lik kısmını ise zarar olarak 
bankaya yansıyacağını gösterir. 

 
Son olarak temerrüt olasılığı da, ilgili müşterinin yüzde kaç ihtimalle takip eden 

dönemde (bir yıl içerisinde) temerrüde düşeceğini ifade etmektedir. Şüphesiz farklı iç derece 
notlarına sahip müşterilerin temerrüt olasılıkları da farklı olacaktır. Yüksek iç derece notuna 
sahip müşterinin daha güvenli, düşük iç derece notuna sahip müşterinin ise daha riskli 
olduğunu söylemek mümkündür (Löffler, G. ve Posch, P. N., 2007).  

 
Temerrüt olasılığını hesaplamak için çeşitli yöntemler kullanmak mümkündür. Mevcut 

kredi portföyü ve makro ekonomik ortam dikkate alınarak bu oranların uzmanlar tarafından 
belirlenmesi bu yöntemlerden birisidir. Finansal kurumun geçmiş dönemlere ait tarihsel 
temerrüt verileri üzerinden hesaplama yapması veya bu veriler üzerine uygulanacak çeşitli 
istatistiki yöntemlerle yeni bir temerrüt olasılığı hesaplanması kullanılması mümkün olan 
diğer yöntemlerdir.  

 
(1) nolu eşitlik gereği, bir müşteri temerrüt halindeyse gerçekleşen kayıp miktarı 

temerrüt tutarı ile temerrüt halinde kayıp oranının çarpımına eşit olacaktır. Aksi halde, yani 
müşterinin temerrütte olmadığı durumda (müşterinin kredi kalitesi kötüleşmiş olsa bile) 
gerçekleşen kayıp miktarı sıfıra eşittir. 

 
Kredi portföyünün beklenen kaybı ise her bir kredi için ayrı ayrı hesaplanan beklenen 

kayıpların toplamına eşittir ve aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 
 
       (2) 
 
Formülde N portföy içerisinde yer alan müşteri sayısını gösterir. PF portföy, i ise 

müşteri indeksini ifade etmektedir. Dolayısıyla portföyün beklenen kaybı, her bir müşterinin 
beklenen kayıpları toplamına eşittir. 

 
Ekonomik sermaye hesaplamasında kullanılan ikinci unsur olan beklenmeyen kayıp, 

beklenenin dışında bir senaryonun gerçekleşmesi halinde, bir başka deyişle en kötü 
senaryonun gerçekleşmesi durumunda karşılaşılacak kayıp miktarını ifade eder (Trueck ve 
Rachev, 2009). Beklenen kaybın ortalama kayıp olduğu düşünülürse, beklenmeyen kayıp 
ortalamadan meydana gelen sapmayı göstermektedir. Bu bağlamda beklenmeyen kayıp 
gerçekleşen kaybın beklenen kaybı aşan kısmıdır. Bir rassal değişken olan beklenmeyen 
kayıp tutarı, kredi portföyünün tahmin edilen kayıp dağılımı esas alınarak hesaplanabilir. 
Bunun için beklenen kayıp miktarı ve olasılık dağılımı esas alınarak bir standart sapma 
değeri veya istenen güven aralığı için belirlenen kantil değeri beklenmeyen kayıp olarak 
hesaplanır. Şekil 1’de görüldüğü gibi kredi portföyüne ilişkin tahmin edilen kayıp dağılımının 
ortalaması beklenen kaybı, örneğin %99 gibi belli bir güven düzeyi için gerçekleşmesi 
muhtemel kayıp ise beklenmeyen kaybı ifade etmektedir. %99 güven düzeyi için hesaplanan 
beklenmeyen kayıp, takip eden bir yıl içerisinde %99 ihtimalle gerçekleşecek kaybın 
hesaplanan değerden daha düşük olacağını göstermektedir. Bir başka deyişle %1 ihtimalle 
beklenmeyen kayıptan daha büyük bir kayıp oluşabilecektir ki, buna da artık kayıp potansiyeli 
denebilmektedir. Kuyrukta kalan bu kayıp uç değer teorisi gibi ekstrem kuyruk kayıplarını 
dikkate alan dağılım yöntemleri ile modellenebilmektedir (Grundke, 2008). 
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Temerrüt tutarı ve temerrüt halinde kayıp miktarının bilindiği ve sabit kabul edildiği 
varsayıldığında, bir müşteri için beklenmeyen kayıp miktarı (Unexpected Loss – UL) 
aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir (Saunders ve Allen, 2002); 

 
     (3) 

 
Bir müşterinin beklenmeyen kaybı yukarıdaki formül yardımıyla hesaplanırken, 

beklenen kayıp hesaplamasında kullanılan girdiler kullanılmıştır. Temerrüt tutarı, temerrüt 
halinde kayıp ve temerrüt olasılığı dışında herhangi bir değer hesaplamaya dahil 
edilmemiştir. Ancak, portföyün bir bütün olarak beklenmeyen kaybı (ULPF) hesaplanırken, 
hesaplamaya çok kritik bir girdinin dahil edilmesi gerekmektedir. Gerçek hayatta müşterilerin 
temerrütleri arasında bir korelasyon olduğu için, yani bir müşterinin temerrüde düşmesi diğer 
müşterilerin de temerrüt tehlikesine girmelerine neden olabileceği için, iç derece notları 
arasındaki temerrüt korelasyonlarının belirlenmesi ve hesaplamaya dahil edilmesi 
gerekmektedir. Bu durumda kredi portföyünün beklenmeyen kaybı aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir; 

 

   (4) 

 

   (5) 

 
Burada ρi,j terimi i nolu müşteri ile j nolu müşterinin iç derece notlarına tekabül eden 

temerrüt oranları arasındaki korelasyonu ifade etmektedir. Temerrüt modeline göre portföy 
riski hesaplanırken tahmin edilmesi en zor değişken temerrüt korelasyonlarıdır. Çünkü 
müşterilerin temerrüt oranları arasındaki korelasyona ilişkin sağlıklı bir tahmin yapabilmek 
için, çok uzun bir veri setine ihtiyaç vardır. Temerrüt olasılıklarının yıllık bazda hesaplandığı 
dikkate alındığında, istatistiki açıdan anlamlı sayılabilecek ve hesaplama yapmaya imkan 
veren bu kadar uzun veri elde etmenin güçlüğü ortadadır. Bu nedenle geliştirilen modellerle 
temerrüt olasılıkları arasındaki korelasyon çeşitli başka girdiler üzerinden tahmin edilmeye 
çalışılmaktadır. Makro ekonomik büyüklükler ile kredilerin temerrüde düşme ihtimalleri 
arasında ilişki olduğu yönünde teorik ve/veya ampirik bulgular elde edildiğinden, temerrüt 
olasılıkları arasındaki korelasyonun hesaplanmasında makro ekonomik büyüklüklerin 
kullanılması uygulanan yöntemlerden biridir (Babuşçu, 2005). 

 
Beklenen kayıp ve istenen güven düzeyi (genellikle %99) için beklenmeyen kayıplar 

hesaplandıktan sonra, beklenmeyen kayıp ile beklenen kayıp arasındaki fark olarak, 
ekonomik sermaye hesaplanabilir;  

 
          (6) 
 
Formülde; 
EC : Ekonomik Sermaye (Economic Capital) 
 

anlamına gelmektedir. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekir ki, standart olarak 
hesaplanan beklenmeyen kayıp miktarı bir standart sapmanın karşılığı olan beklenmeyen 
kayıp miktarıdır. Dolayısıyla, daha hassas bir ölçüm için kayıp dağılımının %95, %99 veya 
%99.9 gibi değerlerine karşılık gelen beklenmeyen kayıp miktarına ihtiyaç vardır. Bu 
değerler, elde edilen beklenen ve beklenmeyen kayıp miktarlarından yola çıkarak ve kayıp 
dağılımının Beta, Gamma veya F gibi bir dağılıma denk olduğunu göz önünde tutularak 
hesaplanabilmektedir. Hesaplama yapılırken öncelikle kredi portföyünün beklenen kayıp 
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miktarı hesaplanmakta, sonrasında ise tahmin edilen olasılık dağılımına göre istenen güven 
düzeyi için beklenmeyen kayıp belirlenmektedir. Bu tür hesaplamalarda genellikle kayıp 
dağılımının beta dağılımına denk olduğu düşünülmektedir (Bluhm, Overbeck ve Wagner, 
2003). 
 

Beklenmeyen kaybın belli bir güven aralığı için hesaplanması durumunda ekonomik 
sermaye değeri aşağıda gösterildiği gibi olacaktır; 

 
        (7) 
 
Formülde; 
qα : kabul edilen ilgili dağılımdan α güven aralığı için elde edilen kayıp miktarını 

ifade etmektedir. Bir başka deyişle α. kantil değeridir. 
 

2.2 Monte Carlo Simülasyonu 
 
Monte Carlo Simülasyonu, fizik, kimya, mühendislik, finans, biyoloji, grafik işleme, 

yöneylem araştırması gibi birçok alanda geniş kullanımı olan bir simülasyon yöntemidir 
(Lemieux, 2009). Kelime anlamı “benzetme” olan simülasyon, matematik ve istatistiksel 
olarak analitik bir sonuca ulaşılamayan olayların, yapay olarak canlandırılması ve üzerinde 
kontrol sağlanması çabalarıdır. Bu bağlamda simülasyon, gerçek bir sistemin modelini 
tasarlama, sistemin işleyiş mekanizmasını anlama veya değişik stratejilerin model üzerindeki 
etkilerini belirlemek amacıyla model üzerinde denemeler yapmayı içermektedir (Patır ve 
Yıldız, 2007).  

 
Monte Carlo Simülasyonu deneysel ve istatistiksel problemlerin, rastgele sayılar 

yardımıyla çözülmesine verilen genel bir isimdir. Yöntemin bir probleme uygulanması, 
incelenen problemin rastgele sayılar kullanılarak simüle edilmesine ve hesaplanması istenen 
parametrenin bu simülasyon sonuçlarına bakılarak yaklaşık olarak tahmin edilmesi üzerine 
kuruludur (Özkan, 2010). 

 
Monte Carlo Simülasyonu, sistemin belli bir zaman aralığında yer alan belli bir 

durumunu yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu gibi durumlarda yöntemin statik bir yöntem 
olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte, sistemin simülasyon içerisinde değişiklik 
gösterdiği, dolayısıyla dinamik bir yapının olduğu simülasyonlar da mevcuttur. Yöntem, 
olasılık teorisi ve olasılık dağılımları ile yakın ilişkilidir (Dinçer ve Koçak, 2005). Monte Carlo 
simülasyonunda, belirli dağılımlara uygun olduğu kabul edilen değişkenler, söz konusu 
dağılımlara uygun rassal sayıların üretilmesi yoluyla simüle edilmekte ve çalışma sonucunda 
gözlemlenmek istenen değişkenlere ilişkin elde edilen değerlerin de belirli dağılımlara uygun 
olup olmadığı test edilmektedir. 

 
Monte Carlo Simülasyonuna ilişkin ilk çalışmalar, 1873 yılında A. Hall tarafından pi 

sayısı ile ilgili olarak yapılmıştır. Sonraki yıllarda W. Gosset tarafından uygulama 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Parabolik diferansiyel denklemlere ait tek boyutlu rassal bir 
değişkenin yaklaşık değerlerini bulma çalışmaları 1899 yılında Rayleigh tarafından 
gerçekleştirilmiş olup, yöntem özellikle 1930’lu yıllardan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. 
1931 yılına gelindiğinde Kolmogorov belirli diferansiyel denklemlerin integral 
hesaplamalarında bir bağlantı kurmayı başarmıştır (Dinçer ve Koçak, 2005). 1940’lı yıllarda 
ise, yöntem özellikle nükleer silah geliştirme projelerinde kullanılmıştır. Yöntem, Stanis Ulam 
ve John Von Neuman tarafından Los Alamos laboratuvarlarında nükleer silah 
araştırmalarında kullanılmıştır. Nötronların rastgele yapısından etkilenilerek bu yapı rulet 
masasındaki rastgele yapıyı andırdığı için yönteme Monte Carlo Simülasyonu adı verilmiştir 
(Özkan, 2010). Monte Carlo Simülasyonu için çok sayıda rastgele sayı üretilip, bunlar 
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üzerinden sonuçlar simüle edileceğinden dolayı, yöntem ciddi bir hesaplama zamanı 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, teknolojideki gelişmelerle birlikte, yöntemin uygulanabilirliğinde 
de ciddi bir artış olmuştur. Yöntem günümüzde, askeri savunma teknolojilerinden inşaat 
sektörüne, matematiksel hesaplamalardan sosyoekonomik saha araştırmalarına kadar geniş 
bir alanda kullanılmaktadır.  

 
Monte Carlo Simülasyonu ile hesaplama yapılırken öncelikle stokastik özellik gösteren 

değişkenlerin dağılımları belirlenmekte ve sonrasında bu dağılımdan rassal sayılar aracılığı 
ile örnekler alınarak istenen veriler üretilmektedir. Stokastik süreçler, herhangi bir değişkenin 
zaman içindeki değişiminin rassal bir davranış sergilediği süreçlerdir. Buradaki değişkenin 
değerleri sürekli yada süreksiz olabilmektedir1 (Aygören, 2006).  

 
Markov Süreçleri, belirli özellikleri taşıyan stokastik süreçler olup, finans da dahil olmak 

üzere pek çok konuda yaygın bir uygulama alanı olan süreçlerdir. Markov süreçlerinde 
değişken değerinin rastgele yürüyüş sergilediği ve dolayısıyla değişkenin değerinin geçmiş 
dönem değerlerinden bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Finansal varlık fiyatlarının Markov 
süreci izlediği varsayıldığında, bugünkü fiyatlardan elde edilen dağılımlar kullanılarak gelecek 
fiyatlar tahmin edilmektedir (Jorion, 2003; Aygören, 2006).  

 
Markov sürecinin özel bir hali olan Wiener süreci, değişkenin herhangi bir Δt zaman 

aralığındaki değer değişiminin, olasılık dağılımı ortalaması 0 ve standart sapması   olan 
normal dağılımına işaret eder. Buna göre z değişkeninin Wiener süreci izlediği 
varsayıldığında, değişkenin değerindeki değişimin izlediği olasılık dağılımı aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir; 

 
Δz ~ N (0,  )       (8) 
Δz = ε         (9) 

 
Burada ε, standart normal (yani N(0, 1)) dağılıma sahip bir rassal değişkeni ifade 

etmektedir. Bir X değişkeninin değerindeki artışın Δx olduğu düşünülür, yukarıdaki denklem a 
sabiti ve b volatilite değeri ile genişletilirse, denklem aşağıdaki gibi olacaktır; 

 
 Δx = aΔt + bΔz       (10) 
 

Bu denkleme Genelleştirilmiş Wiener süreci denilmektedir. Trend (a) ve volatilitenin (b) 
de söz konusu değişkenin değerine ve zamana bağlı olarak ele alındığı aşağıdaki denklem 
ise Ito süreci olarak adlandırılmaktadır; 

 
 Δx = a(x, t)Δt + b(x,t)Δz      (11) 
 

Ito prosesinin özel bir hali de trend ve volatilite katsayılarının sabit olduğu, 12 nolu 
eşitlik ile ifade edilen Geometrik Brownian Hareketi’dir; 

 
 Δx = µx Δt + σx Δz       (12) 
 

Böylelikle, şimdiki değeri x olan bir değişkenin Δt süresi içerisinde değerinde meydana 
gelebilecek olan değişim Δx ile gösterilirse, Δx, x’in trend katsayısı (µ), volatilite katsayısı (σ) 
ve meydana gelmesi beklenen değişimin dağılımı (Δz) esas alınarak ifade edilmiş 
olmaktadır. 

 
Görüldüğü üzere gelecekte oluşacak değeri belirleyen ve bilinmeyen tek değer Δz olup, 

ε ve esas alınan dağılım değiştikçe bu değer de değişecektir.  
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Hesaplamada kullanılan rastgele sayılar, genellikle bilgisayarlar vasıtasıyla belirli bir 
yönteme göre birbirini takip eder şekilde oluşturulurlar. Dolayısıyla, gerçek anlamda rassal 
olmamakla birlikte, rassal sayıların istatistiksel özelliklerini gösterdiklerinden dolayı bu 
sayılara “sözde rassal sayılar” denir. Monte Carlo Simülasyonu’nda rassal süreci oluşturmak 
için kullanılabilecek yöntemlerden birisi ters dönüşüm yöntemi (inverse transform method) 
olup, bu yöntemde ilk olarak düzgün dağılıma sahip rassal sayılar (sözde rassal sayılar) 
üretilir, sonra da bu sayılar üzerinden kabul edilen dağılıma ilişkin rassal değerlere ulaşılır 
(Özkan, 2010). 

 
Söz konusu yöntem şu şekilde açıklanabilir. R rassal değişkeninin 0 – 1 aralığında 

uniform dağılım gösterdiğini varsayalım. Hesaplanmak istenen x rastgele değişkeninin 
dağılım fonksiyonu F(x) ise, 13 nolu eşitlik vasıtasıyla, ters fonksiyondan yola çıkılarak, 
rassal değişkenin ilgili olasılık değerine denk gelen x değeri bulunabilir; 

 
 F-1 [F(x)] = F-1 [P(X<x)] ise x = F-1 [P(X<x)]    (13) 
 
r değerine karşılık gelen x değerini bulmak için; 
 x = F-1 (r)        (14) 
 

eşitliği kullanılabilecektir. Dolayısıyla 0 – 1 aralığında uniform dağılan rassal sayılar (r1, r2, … 
rN) üretildiğinde, 14 nolu eşitlik kullanılarak F(.) dağılımına sahip rassal değişkenler (F-1(r1), F-

1(r2), … F-1(rN)) elde edilebilmektedir. 
 

 3. Uygulama 
 
Çalışmanın bu kısmında, varsayılan kredi portföyünün riskinin Monte Carlo 

Simülasyonu ile nasıl ölçüldüğüne ilişkin bilgilere yer verilecektir. Hesaplanan kredi portföyü 
riski, portföyün olası kayıplarının dağılımından elde edilmektedir. Bu nedenle, öncelikle 
portföyün kayıp dağılımının tahmin edilmesi gerekmektedir. Kredi portföyü kayıp dağılımını 
tahmin etmek amacıyla başlıca dört model geliştirilmiş olup, bu modeller üzerine çeşitli 
çözümler geliştirilmiştir. Bu modelleri CreditMetrics (JP Morgan, 2007), CreditRisk+ (Credit 
Suisse First Boston, 1997), CreditPortfolioView (McKinsey, 1997) ve KMV PortfolioManager 
(KMV, 2001) olarak sıralamak mümkündür (Löffler ve Posch, 2007).  

 
Bu çalışmada, CreditMetrics yaklaşımı esas alınmış olup, kredi kayıplarının sadece 

temerrüt durumunda gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Yani bir müşteri temerrüde düşerse 
kayıp gerçekleşecek, aksi halde bu müşteride herhangi bir kayıp yaşanmamış olacaktır. 
Dolayısıyla, müşterinin kredibilitesinde meydana gelen değişim ne kadar önemli olursa olsun, 
temerrüt oluşmadığı sürece bu yaklaşımda dikkate alınmamaktadır.  

 
Uygulama aşağıdaki üç adımda gerçekleştirilmiştir. 

 
1. Kredi portföyü ve her bir müşterinin temerrüt olasılıklarının belirlenmesi, 
2. Simülasyonlar gerçekleştirmek ve simüle edilen her bir senaryoda her bir 

müşterinin temerrüde düşüp düşmediğinin analizi, 
3. Simülasyonlarda her bir senaryo için kredi portföyünün toplam kaybının 

belirlenmesi. 
 

Yukarıdaki 2 ve 3 nolu adımlarda yer alan simülasyonlar çok sayıda tekrar edilerek 
portföye ilişkin kayıp serisi elde edilecek, daha sonra da bu seri kullanılarak istenen güven 
aralığı için kredi portföyünün beklenmeyen kaybı hesaplanacaktır.  

 
Bu çalışmada yapılacak örnek hesaplamalarda, kredi portföyünün temerrüt 

olasılıklarının Tablo 1’deki gibi olduğu varsayılmıştır. Tablo 1’deki veriler, gerçek verilerden 
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üretilmiş olup JP Morgan (2007)  tarafından hazırlanan kredi riski teknik dokümanından 
alınmıştır. Sadece temerrüt olasılığı 0% olan AAA ve AA ratingli müşterilerin temerrüt 
olasılıkları 0.03% olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla bankanın müşterilerin 
Tablo 1’de olduğu gibi 7 farklı iç derece notu verebildiği ve bunların temerrüt oranlarının da 
aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır. 

 
Tablo, ratingleri belli olan müşterilerin bir yıl sonraki ratinglerinin olasılıklarını 

vermektedir. Buna göre, örneğin BB ratingine sahip bir müşterinin 1 yıl sonra BB ratinge 
sahip olma olasılığı %80.53, AA ratinge sahip olma olasılığı %0.14 iken, temerrüde düşme 
olasılığı %1.06 olarak tahmin edilmektedir. 

 
Simülasyona esas kredi portföyü, yukarıdaki temerrüt oranları esas alınarak ve 

aşağıdaki varsayımlar yapılarak oluşturulmuştur. 
 

Tablo 1 : Geçiş Matrisi (1 Yıllık) 
Yıl Sonu Rating (%) Rating 

(%) AAA AA A BBB BB B CCC Temerrüt 
AAA 90.81 8.33 0.68 0.06 0.12 0 0 0 
AA 0.70 90.65 7.79 0.64 0.06 0.14 0.02 0 
A 0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

BBB 0.02 0.33 5.95 86.93 5.30 1.17 0.12 0.18 
BB 0.03 0.14 0.67 7.73 80.53 8.84 1.00 1.06 
B 0 0.11 0.24 0.43 6.48 83.46 4.07 5.20 

CCC 0.22 0 0.22 1.30 2.38 11.24 64.86 19.79 
   Kaynak: JP Morgan, 2007 
 

• Her bir rating grubunda 100 adet müşteri bulunmaktadır, 
 

• Tüm müşterilerin kullandıkları kredi tutarı aynıdır ve 1.000.000 TL’ye eşittir. 
Dolayısıyla tüm müşteriler için temerrüt tutarı 1.000.000 TL olarak varsayılmaktadır. 
 

• Tüm rating grupları için temerrüt halinde kayıp oranı aynı ve %45’e eşittir. 
 

Müşterilerin temerrüde düşüp düşmedikleri, varlık değeri (asset value) yaklaşımına 
göre belirlenmiştir. Buna göre, bir müşterinin varlık değeri, temerrüt olasılığı esas alınarak 
belirlenen eşik değerden düşük olursa müşteri için temerrüdün gerçekleşeceği ve temerrüt 
tutarı ile temerrüt halinde kayıp oranının çarpılmasıyla elde edilecek tutar kadar kayıp 
yaşanacağı, aksi halde yani varlık değerinin eşik değerin üzerinde olması durumunda 
temerrüt gerçekleşmeyeceği ve herhangi bir kayıpla karşılaşılmayacağı varsayılmaktadır. Bu 
koşulu şu şekilde ifade etmek mümkündür (Löffler ve Posch, 2007):  

 
 Ai ≤ di ise Temerrüt 
 Ai > di ise Temerrüt Değil      (15) 

        (16) 

 Z ~ N (0, 1) ve εi ~ N (0, 1)      (17) 
 
Her bir senaryo için, yukarıdaki yöntemle öncelikle her bir müşterinin temerrüde düşüp 

düşmediği belirlenir, sonrasında ise temerrüde düşen müşteriler için ortaya çıkan kayıp 
tutarları toplanarak kredi portföyünün toplam kaybı hesaplanır. 

 
2 ve 3 nolu adımlar istenen sayıda tekrarlanarak bir dizi portföy kayıp miktarı elde 

edilmektedir. Çalışmada2 5.000 adet simülasyon yapılmış olup, sonuçlar Tablo 2’de 
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özetlenmiştir. Buna göre, beklenen kayıp 8.4 milyon TL, beklenmeyen kayıp % 90 güven 
aralığı için 10.8 milyon TL, % 95 güven aralığı için 11.7 milyon TL, % 99 güven aralığı için 
12.6 milyon TL ve son olarak %99.9 güven aralığı için 14.4 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 
İlgili güven aralıkları için beklenmeyen kayıp tutarı, simülasyonlar sonucunda elde edilen 
toplam kayıp tutarı serisinin ilgili orana karşılık gelen değerini ifade etmektedir. Örneğin %90 
güven aralığı için hesaplanan beklenmeyen kayıp tutarı, kayıp serisinin en kötü %90’ıncı 
değerini ifade etmektedir. Bu durumda ayrılması gereken ekonomik sermaye, beklenmeyen 
ve beklenen kayıplar arasındaki fark olarak dikkate alındığında, sırasıyla 2.4 milyon TL, 3.3 
milyon TL, 4.2 milyon TL ve 6 milyon TL olarak bulunmuştur. Bu durumda banka, esas 
alacağı güven aralığı için tespit ettiği kadar ekonomik sermaye bulundurması durumunda, 
karşılaşacağı temerrütlere daha dayanıklı hale gelmiş olacaktır. 

 
Tablo 2 : Analiz Sonuçları 

Güven Aralığı Beklenen Kayıp Beklenmeyen Kayıp Ekonomik Sermaye 
% 90 8.4 milyon TL

( % 12 )
10.8 milyon TL

( % 15 )
2.4 milyon TL

( % 3 )
% 95 8.4 milyon TL

( % 12 )
11.7 milyon TL

( % 17 )
3.3 milyon TL

( % 5 )
% 99 8.4 milyon TL

( % 12 )
12.6 milyon TL

( % 18 )
4.2 milyon TL

( % 6 )
% 99.9 8.4 milyon TL

( % 12 )
14.4 milyon TL

( % 21 )
6  milyon TL

( % 9 )
 

Hipotetik portföy kayıp dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekilde, yatay eksen kayıp 
miktarını göstermekte olup milyon TL olarak dikkate alınmalıdır. Dikey eksen ise ilgili 
kayıpların gerçekleşme adedini göstermektedir. Buna göre, şekilden de görüleceği üzere 8.5 
milyon TL seviyesinde bir yoğunlaşma dikkat çekmektedir. Bu değer kayıpların ortalamasını 
göstermektedir. İlgili güven aralıkları için belirlenen kayıplar (beklenmeyen kayıp) ise 
ortalama kaybın, bir başka deyişle beklenen kaybın sağında yer almakta ve bu portföy için, 
esas alınan temerrüt olasılıkları ve güven düzeyine göre gerçekleşmesi muhtemel en yüksek 
kaybı göstermektedir. 

 
Şekil 2. Hipotetik Portföy Kayıp Dağılımı 

 

 
 

 4. Sonuç 
 

Günümüzde, özellikle Türkiye’de, bankaların gerçekleşebilecek finansal şoklara karşı 
hazırlık seviyesini gösteren sermaye yeterliliğinde, kredi riski halen en önemli paya sahip 
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olmaya devam etmektedir. Bu nedenle güçlü bir sermaye yeterliliği, doğru ölçülmüş ve 
gerekli ekonomik sermaye ayrılmış kredi riski ile doğru orantılıdır. 

 
Kredi riskinin ölçülmesi için, Basel Komitesi tarafından önerilen yöntemlere (Basel I, 

Basel II Standart Yaklaşım ve İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar) ek olarak, JP 
Morgan, Credit Suisse gibi finansal kurumlar tarafından geliştirilmiş teknikler 
kullanılabilmektedir. Geliştirilen bu tekniklerle, müşterilerin kredibilitesinin objektif bir ölçütü 
olarak düşünülen derece notları esas alınmakta ve portföy kredi riskinin hesaplanması 
amaçlamaktadır. Portföy beklenen ve beklenmeyen kayıpları hesaplanarak, ayrılması gerekli 
ekonomik sermaye belirlenmekte ve böylelikle bankalar olağanüstü koşullara hazırlıklı 
olabilmektedir. 

 
Kredi portföyünün ekonomik sermaye gereksinimi, portföyün beklenmeyen ve beklenen 

kayıpları arasındaki farka eşittir. Beklenen kayıp müşterilerin derece notlarına karşılık gelen 
temerrüt olasılıkları, temerrüt halinde kayıp yüzdeleri ve temerrüt tutarlarından faydalanılarak 
hesaplanırken, beklenmeyen kaybın hesaplanabilmesi için müşteriler arasındaki temerrüt 
korelasyonunun da bilinmesine ihtiyaç vardır. Özellikle Türkiye gibi, kredi müşterilerinin 
genellikle bağımsız derecelendirme kuruluşlarından derece notu almadığı veya bankaların 
kendi içsel modellerini yakın geçmişte kurdukları ülkelerde bu tür verilere ulaşmak oldukça 
güçtür. Zaten, Creditmetrics gibi metodolojiler de bu tür eksiklikleri gidermek amacıyla 
geliştirilmiş ve temerrüt olasılıkları arasındaki korelasyonun örneğin müşteri varlık değeri 
veya makro ekonomik değişkenlerdeki hareketlilik esas alınarak tahmin edilebileceği 
varsayılmıştır. 

 
Bu çalışmada, Creditmetrics metodolojisine uygun olarak, hipotetik bir kredi 

portföyünün beklenmeyen kaybı ve ayrılması gereken ekonomik sermaye miktarı, Monte 
Carlo Simülasyonu vasıtasıyla tahmin edilmeye çalışılmıştır. Özellikle temerrüt olasılıkları 
arasındaki korelasyonun tarihsel verilerden yola çıkılarak tahmininin zor ve neredeyse 
imkansız olduğu durumlarda simülasyon yönteminin, istenen güven aralığında ekonomik 
sermaye hesaplamaya olanak verdiği için, kredi riski ekonomik sermaye gereksinimi 
hesaplamasında kullanılabilecek bir yöntem olduğu değerlendirilmektedir. 
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Dipnotlar 
                                                            
1 Herhangi bir aralıkta teorik olarak sonsuz sayıda değer alabilen değişkenler sürekli, bu aralıkta belirli sayıda 
 değer alabilen değişkenler süreksiz olarak adlandırılırlar. 
2  Hesaplamalar MATLAB paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
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Özet 
 
Finans teorisinin önemli bir yapı taşı olan Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (FVFM)’ne 

yönelik eleştirilerin bir kısmı modelde sistematik risk unsuru olan Beta (β) üzerine yoğunlaşmıştır. 
Yapılan araştırmalar sonucu, aşağı yönlü beta (βd) ve ortalama yarı-varyans yaklaşımının riski 
açıklamada standart betadan daha yüksek yeteneğe sahip olduğu öne sürülmüştür. Ortalama yarı-
varyans yaklaşımı ile “Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (OS-SVFM)”, standart ortalama varyans 
yaklaşımının ana karakteristiklerini içermekle birlikte getiri dağılımlarının asimetrik olması durumunda 
daha başarılı sonuçlar verdiği ve dolayısıyla gerçek piyasa şartlarına daha uygun olduğu yönünde 
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Diğer bir tartışma konusu ise aşağı yönlü beta hesaplamaları 
üzerinedir. Bu araştırmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası’nda ortalama 
varyans ile ortalama yarı-varyans yaklaşımlarına göre beta ve aşağı yönlü beta’nın sistematik riski 
açıklama gücü karşılaştırılırken, aynı zamanda farklı aşağı yönlü beta hesaplamaları da 
değerlendirilecektir. 

 
I . Giriş 
 
SVFM’ne yönelik eleştirilerinden birisi de beta’nın uygun bir sistematik risk ölçüsü olup 

olmadığıdır. Normal ve simetrik getiri dağılımlarında betanın açıklayıcılığı artmakla birlikte, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında yüksek volatilite ile birlikte getiri 
dağılımlarının çoğu zaman asimetrik olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla ortalama 
varyans yaklaşımı ile SVFM’nin bu piyasalarda yetersiz kaldığına yönelik eleştiriler son 
yıllarda sıkça tartışılmaktadır. Bu tartışmaların neticesinde farklı risk ölçütleri oluşturulmaya 
çalışılmış ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ortalama yarı-varyans yaklaşımının ve 
aşağı yönlü beta ile riski ölçmenin daha verimli sonuçlar vereceği fikirleri ortaya atılmıştır.  

 
Finansal varlık getirilerinin yarı-varyansının birkaç sebeple iyi bir risk ölçüsü olacağı 

düşünülmektedir. Birincisi, simetrik getiri dağılımlarında ortalama varyans yaklaşımıyla 
hemen hemen aynı sonuçlara ulaşabilen yarı-varyans yaklaşımı, getiri dağılımı asimetrik 
olduğunda dahi oldukça iyi sonuç vermektedir. İkinci olarak ise, aslında yatırımcılar için 
beklenen getiriden yukarı yönlü sapmalar bir risk oluşturmamakta, yatırımcılar beklenen 
getirinin altında kalan kısımdan rahatsızlık duymaktadır. Dolayısıyla, getirideki aşağı yönlü 
sapmalar risk olarak düşünülürken, yukarı yönlü sapmalar göz ardı edilebilirdir.  

 
Hogan ve Warren (1974) bütün bu avantajları göz önüne alarak, öne sürdükleri 

ortalama yarı-varyans yaklaşımı ile SVFM ve aşağı yönlü betanın yeni risk faktörü olarak 
kullanılması önerisi, daha sonraları Bawa ve Lindenberg (1977), Harlow ve Rao (1989) ve 

                                                 
* Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Özel Bankacılık Satış Koordinasyon Müdürlüğü, Müdür. 
** Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Doktora Öğrencisi. 
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Estrada (2002) tarafından da irdelenmiş ve farklı aşağı yönlü beta formülasyonları 
geliştirilmiştir. 

 
Bu çalışmanın amacı hem ortalama varyans yaklaşımı doğrultusunda SVFM ile 

ortalama yarı-varyans yaklaşımı doğrultusundaki (OS-SVFM)’yi karşılaştırmak, hem de yıllar 
içinde geliştirilen farklı aşağı yönlü beta uygulamalarının İMKB üzerindeki açıklama gücünü 
değerlendirmektir.  

 
Bu çalışmanın ikinci bölümünde kısaca SVFM ve OS-SVFM’nin yapıları karşılaştırılmış 

ve standart beta ile farklı formülasyonlarla hesaplanan aşağı yönlü beta modelleri 
özetlenmiştir. Üçüncü bölümde ampirik olarak bu modellerin hepsi karşılaştırılmış olup, elde 
edilen sonuçlar son bölümde irdelenmiştir. 

 
II. Modeller 
 
Ortalama yarı-varyans yaklaşımı doğrultusunda SVFM aslında, sistematik riskin ölçüsü 

olarak betanın, sadece aşağı yönlü beta ile yer değiştirdiği bir SVFM uzantısı olup, 
yatırımcıların fayda fonksiyonunda varyans yerine yarı-varyans kullanılarak standart 
SVFM’nin fayda fonksiyonundan, OS-SVFM’nin fayda fonksiyonuna ulaşılabilmektedir.  

 
Eğer yatırımcıların faydası ortalama getiri ve getirilerin varyansının bir fonksiyonu 

olarak ifade edilirse; 
 
Standart SVFM’de fayda fonksiyonu;  
U = U(μp,σp²) ise, 
 
Ortalama yarı-varyans yaklaşımı doğrultusunda SVFM’de; 
 U = U(μp,Σp²) olur. 
 
Burada; 
μp = ortalama getiri 
σp² = getirilerin varyansı 
Σp² = getirilerin yarı-varyansı 
 

Bununla birlikte literatürde, OS-SVFM’de sistematik riskin ölçüsü olan aşağı yönlü 
beta’nın hesaplanmasına yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Aşağıda ortalama varyans 
yaklaşımı doğrultusundaki SVFM’de kullanılan standart beta ile OS-SVFM modellerindeki 
farklı aşağı yönlü beta modelleri özetlenmiştir.    

  
1. Ortalama Varyans Yaklaşımı ile Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli 
 
Getirilerin standart sapması; 

 
σi =     E[(Ri-μi)²]         (1) 
 
Burada;  
Ri = i varlığının getirisidir. 
 
(i) varlığı ile pazar portföyü arasındaki kovaryans ise; 
 
COVim=  E[(Ri-μi)(Rm-μm)]        (2) 
Rm = Pazar portföyünün getirisidir. 
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Dolayısıyla, standart beta, varlıkla pazar portföyü arasındaki kovaryansın, pazar portföyünün 
varyansına oranıdır. 
 
βi= COVim/σm²   =    E[(Ri-μi)(Rm-μm)]                     (3) 
      E[(Rm-μm)²] 
 
σm² = Pazar portföyünün varyansı  
 
Sonuç olarak SVFM’de beklenen getiri;   
 
E(Ri)= Rf + βi [E(Rm) – Rf]           (4) 
 
Burada; 
E(Ri) = (i) varlığının beklenen getirisi 
Rf = Risksiz faiz oranı 
E(Rm) = Pazar portföyünün beklenen getirisidir. 

 
2. Ortalama Yarı-varyans Yaklaşımı ile Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli 
  
Daha önce de belirtildiği gibi, ortalama yarı-varyans yaklaşımı ile sermaye varlıklarını 

fiyatlama modeli aslında sadece beta ile aşağı yönlü betanın yer değiştirdiği  standart bir 
SVFM uzantısıdır.  

 
Dolayısıyla (4) no’lu denklem OS-SVFM’ye dönüştürülürse (5) no’lu denkleme ulaşılır; 
 
E(Ri) = Rf + [E(Rm) – Rf]* βd        (5) 
 
Burada;  
βd = aşağı yönlü beta. 
 
İlk olarak Hogan ve Warren (1974) E-S model olarak adlandırdıkları bir modelle aşağı yönlü 
betayı tanımlamaya çalışmışlar ve aşağı yönlü kovaryansı; 
 
Sim = E[(Ri-Rf)*min[(Rm-Rf),0)]]        (6) 
olarak tanımlamışlardır. 
 
Bawa ve Lindenberg (1977) ise yaptıkları çalışmada aşağı yönlü betayı şu şekilde 
tanımlamışlardır; 
 
βd (B-L) = E[(Ri-Rf)min(Rm-Rf,0)]       (7) 
             E[min(Rm-Rf,0)]² 
 

Bawa ve Lindenberg (1977) daha önce Hogan-Warren (1974) tarafından yapılmış 
çalışmayı genelleştirmişler ve modelin en az SVFM kadar açıklayıcı olduğunu 
savunmuşlardır.  

 
Bu modelde aşağı yönlü kovaryanstaki risksiz faiz oranı gösterge getiri (benchmark 

return) olarak kabul edilmekle birlikte, modelin en zayıf yanlarından birisi ise (i) varlığı ile (m) 
pazar portföyü arasındaki aşağı yönlü kovaryansın, (m) ile (i) arasındaki aşağı yönlü 
kovaryanstan farklı çıkmasıdır.  

 
Harlow ve Rao (1989) ise kendi çalışmalarında yine “Mean Lower Partial Moment“ 

modelinin özel bir durumu olarak risksiz faiz yerine ortalama getirileri gösterge getiri olarak 
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kullanmışlardır. Yaptıkları amprik çalışma sonucu standart SVFM’ni reddederlerken, kendi 
Mean Lower Partial Moment modelinin uygun olduğu sonucuna varmışlardır. Harlow ve 
Rao’nun aşağı yönlü beta‘sına (8) no’lu denklemle ulaşılmaktadır; 
 
βd (H-R) = E[(Ri-μi)min(Rm-μm,0)]       (8) 
             E[min(Rm-μm,0)]² 
 
Son olarak Estrada (2002) ise, (i) varlığı ile pazar portföyü arasındaki aşağı yönlü kovaryansı 
şöyle tanımlamıştır; 
 
Sim = E{min[(Ri-μi),0].min[(Rm-μm),0]}      (9) 
 
Dolayısıyla, βd (E) =  Sim =  E{min[(Ri-μi),0)].min[(Rm-μm),0]}            (10) 
             Sm²            E{min[(Rm-μm),0]²} 
 

Bu çalışmada, (3) no’lu denklemle ifade edilen standart beta, (7) no’lu denklemle 
tanımlanan Bawa ve Lindenberg’in aşağı yönlü betası, (8) no’lu denklemle ifade edilen 
Harlow ve Rao’nun aşağı yönlü betası ve (10) no’lu denklemle tanımlanan Estrada’nın aşağı 
yönlü betası karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 
III. Veriler ve Test Sonuçları 
 
Bu çalışmada, 05.01.1998 ile 30.12.2005 tarihleri arasında 1975 işgünü için günlük 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası verileri kullanılmıştır.  
 
Bu veriler Foreks veri dağıtım firmasının programından alınmıştır. Hisse senedi 

getirilerine bu iki tarih arasında gerçekleşen bütün temettü ve bedelli/bedelsiz sermaye 
artırımları dahildir. Diğer bir ifade ile tüm temettüler, bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımları 
hisse senedi fiyatlarına geriye yönelik olarak yansıtılmıştır. Bu çalışmada baz alınan hisse 
senetlerinin ve İMKB 100 endeksinin ilgili gündeki kapanış fiyatları kullanılmıştır.   

 
Çalışmada örnek portföy olarak 10 ayrı banka hisse senedi seçilmiştir (Akbank T.A.Ş., 

Alternatif Bank A.Ş., Finans Bank A.Ş., Fortis Bank A.Ş.(Dışbank A.Ş.), Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş., 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.).  

 
Portföye bu banka hisselerinin seçilmesinin nedeni hisse senedi endeksine (İMKB 

Ulusal-100 Endeksi)’ne yön veren hisselerin ağırlıklı olarak bankacılık sektörü hisse senetleri 
olmasıdır. Diğer bir ifade ile hisse senedi endeksi ile paralel hareket eden, “Beta”sı 1’e yakın, 
likiditesi yüksek olan bir hisse senedi portföyü oluşturulması amaçlanmıştır. 

 
Portföyü oluşturan hisselerin endeks içindeki ağırlıkları toplamı %40 seviyelerinde olup, 

oluşturulan bu model portföyün betası ise 0,97’dir. Pazar portföyü olarak ise İMKB Ulusal-
100 Endeksi alınmıştır. 

 
Baz alınan dönem içinde Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz oranlarında önemli 

oranlarda dalgalanmalar yaşanmış olması, dönem boyunca tek bir risksiz faiz oranı tespit 
edilebilmesini de zorlaştırmıştır. 05.01.1998 ile 30.12.2005 tarihleri arasında yapılan tüm 
Hazine İhalelerinde ortalama basit faiz oranı %34,27 (ihalede yapılan satış miktarı ile 
ağırlıklandırılmış) olarak gerçekleşmiştir. Bu faiz oranının günlük getiriye indirgenmesi 
sonucu %0,094’e ulaşılmış ve hem SVFM hem de OS-SVFM modellerinde, yatırımcıların bu 
oranın üzerinde bir getiri için risk almayı tercih edeceği temelinden yola çıkarak, risksiz faiz 
oranı yukarı doğru yuvarlandırılmış ve %0,10 olarak kabul edilmiştir.  
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Aşağıdaki grafikte seçilen portföy getirisi ile pazar getirisi karşılaştırılmıştır. 
 

Grafik 1. Portföy ve Pazar Getiri Dağılımları 
 

 
Standart SVFM eğer getiri dağılımı normal ve simetrik ise başarılı sonuçlar vermekte, 

özellikle volatilitesi yüksek gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında getiri dağılımları 
genellikle asimetrik çıkmakta, bu da standart SVFM’nin başarısını olumsuz etkilemekte, 
betanın uygun bir sistematik risk ölçütü olup olmadığını tartışılır hale getirmektedir.  

 
Mandelbrot ve Hudson (2004) Sharpe ve Markowitz gibi ekonomistlerin kullandığı 

Gaussian modellerin gerçek finansal piyasa hareketleri ile tam olarak örtüşmediğini öne 
sürmüş, SVFM veya Black and Scholes modeli gibi modellerde getirinin normal dağılım 
olamaması sonucu açıklayıcılığın azaldığını ifade etmiştir. 

 
Seçilen portföyümüzün ve pazarın (İMKB Ulusal-100 Endeksi) getiri dağılımı, 

skewness, kurtosis ve Jarque-Bera testlerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 
 

Tablo 1. Getiri Dağılımına Yönelik Çarpıklık(Skewness) Testi Sonuçları 
 
 Portföy Max.Port Min.Port. Pazar 
Skewness 1,52 8,86 0,31 0,29 
 

Skewness testi dağılımın ortalama etrafındaki asimetrisinin bir ölçüsü olarak 
kullanılmakta olup, normal dağılımda skewness’ın “0” çıkması beklenir. Yapılan test sonucu 
pazar eğrisinin çarpıklığı nispeten “0”a yakın çıkmakla birlikte, hem portföyün hem de pazarın 
getirisi sağa eğimlidir (right skewed) ve bu eğim oranı portföy getirilerinde pazara oranla 
daha fazladır. 
 

Tablo 2. Getiri Dağılımına Yönelik Basıklık (Kurtosis) Testi Sonuçları 
 
 Portföy Max.Port Min.Port. Pazar 

Kurtosis 26,24 192,61 3,15 4,43 
 

Kurtosis getiri dağılımlarının basıklık düzeyini ölçmekte kullanılır. Normal dağılımda 
Kurtosis’in “0” çıkması beklenir. Kurtosis’in yüksek çıkması aşırı sapmalardan 



Bankacılar Dergisi  

73 

kaynaklanmaktadır. Hem seçilen portföyü hem de pazar portföyü pozitif çıkmaktadır 
(leptokurtic) ve seçilen portföyün pazara oranla dikey çarpıklığı daha fazladır. 

 
Tablo 3. Getiri Dağılımına Yönelik Jarque Bera Testi Sonuçları 

 

 Portföy Max.Port Min.Port. Pazar 

Jarque-Bera Test 304.981 2.982.930 33,35 195 
 

Jarque-Bera testi çarpıklık ve basıklık değerlerini ölçmek amacıyla kullanılmakta ve 
bize aynı zamanda normallik varsayımının doğruluğu hakkında bilgi vermektedir. Jarque-
Bera sınama istatistiği asimptotik olarak 2 serbestlik derecesi bulunan bir ki-kare dağılımına 
yaklaşır. Örneklem çarpıklığı '0'dan ve basıklığı '3'den sapma gösterdikçe, JB sınama 
istatistiği büyüme gösterir. Normal dağılım için çarpıklığın “0”, basıklığın ise “3” değerinde 
olması gereklidir. 

 
Jarque-Bera test sonuçlarına göre hem seçilen portföyümüzün hem de pazarın getiri 

dağılımı normal dağılımdan farklıdır. Test sonuçlarına göre hem pazar portföyünün hem de 
model portföyümüzün getiri dağılımları asimetriktir ve normal dağılım değildir. Seçilen 
portföyün ve pazar portföyünün getiri dağılımları sağa eğimli ve leptokurtic’dir. 

 
Yapılan istatistiki test sonuçlarına bakılarak ortalama yarı-varyans yaklaşımı ile 

sermaye varlıklarını fiyatlama modelinin standart SVFM’ne oranla daha uygun sonuç vermesi 
beklenmekle birlikte, çalışmamızın asıl amaçlarından birisi de farklı yarı-varyans 
uygulamalarının karşılaştırılmasıdır. 

 
İlk etapta, standart SVFM ve standart beta hesaplamaları yapılmış Tablo 4’deki 

sonuçlar elde edilmiştir. 
 

Tablo 4. Standart SVFM Sonuçları 
 

 Portföy Max.Port. Min.Port. Pazart Port. 
Ortalama getiri 0,27 0,34 0,17 0,17 
Beta 0,97 1,18 0,77 1,00 
St.sapma 4,91 7,46 3,83 3,12 
Korelasyon(%) 64,73 85,32 47,32  
R² 41,91 72,79 22,39  
Kesim noktası 0,11 0,18 0,02  

 
Tablo 4’de de görüldüğü üzere yapılan çalışma sonucu portföyün günlük ortalama 

getirisi %0,27 ile pazarın günlük ortalama getirinin (0,17) üzerindedir.  
 
Portföyün betası 0,97 iken, portföyü oluşturan hisse senetleri içinde Yapı ve Kredi 

Bankası A.Ş. 1,18 ile en yüksek betalı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ise 0,77 ile en 
düşük betalı hissedir. Portföyün pazara olan korelasyonu %64,73 ve R²’si ise 41,91’dir. 

 
Tablo 5’de Bawa ve Lindenberg, formülasyonu ile aşağı yönlü beta ve ortalama yarı-

varyans yaklaşımı doğrultusunda SVFM sonuçları özetlenmektedir. 
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Tablo 5. Bawa ve Lindenberg Formülasyonu İle Aşağı Yönlü Beta Sonuçları 
 

 Portföy Max.Port. Min.Port. 

Aşağı Yönlü Beta 0,98 1,14 0,82 

Korelasyon (%) 43,08 54,28 31,17 

R² 18,56 29,47 9,72 
 
Bawa ve Lindenberg formülasyonu ile hesaplanan aşağı yönlü beta, standart SVFM 

betasına oldukça yakın çıkmakla birlikte, R² değeri standart SVFM’ye göre düşüktür. Bu 
sonuçlar ışığında formülasyonun açıklayıcılığının arzu edilen seviyelere ulaşmadığı 
düşünülmektedir. 
 

Tablo 6. Harlow ve Rao formülasyonu ile aşağı yönlü beta sonuçları 
 

 Portföy Max.Port. Min.Port. 

Aşağı Yönlü Beta 1,04 1,20 0,88 

Korelasyon (%) 45,55 56,97 33,36 

R² 20,75 32,45 11,13 
 

Harlow ve Rao formülasyonuna göre hesaplanan aşağı yönlü beta, hem standart beta 
hem de Bawa ve Lindenberg formülasyonuna göre hesaplanan aşağı yönlü betadan yüksek 
olmakla birlikte, standart SVFM’nin R² değerine ulaşamamış, fakat Bawa ve Lindenberg’in 
korelasyon ve R² değerini az da olsa aşmıştır. Yine Harlow ve Rao formülasyonuna göre 
hesaplanan aşağı yönlü betanın açıklayıcılığı yeterince tatmin edici bulunamamıştır. 
 

Tablo 7. Estrada formülasyonu ile aşağı yönlü beta sonuçları 
 

 Portföy Max.Port. Min.Port. 

Aşağı Yönlü Beta 1,08 1,29 0,95 

Korelasyon(%) 74,91 87,46 62,21 

R² 56,11 76,48 38,70 
 

Estrada formülasyonuna göre hesaplanan aşağı yönlü beta, hem standart beta hem de 
diğer aşağı yönlü betalardan yüksek olmakla birlikte, aynı zamanda en yüksek korelasyon ve 
R² sonuçlarını vermiştir. 

 
Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü üzere korelasyon ve R² sonuçları incelendiğinde, 

en tercih edilebilir ve risk-getiri ilişkisini en iyi açıklayan sonuçlara Estrada formülasyonu ile 
ulaşılmaktadır.  

 
Aşağıda standart beta ve betaların ortalama getiri (x-ekseni) ile birlikte grafiksel olarak 

gösterimi verilmiştir. 
 
Grafik 2’de bütün aşağı yönlü betaların standart beta’yı içerdiği görülmekle birlikte, 

Estrada’nın formülasyonunun, Bawa ve Lindenberg ile Harlow ve Rao’nun aşağı yönlü beta 
formülasyonlarına nazaran risk-getiri ilişkisini tarifte daha açıklayıcı olduğu görülmektedir. 
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Grafik 2. Standart Beta ve Aşağı Yönlü Beta Karşılaştırmaları 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Sonuçlar 
 
Ortalama varyans yaklaşımı ile Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli’ne yönelik 

eleştirilerin uzun yıllardır devam etmesi, 1970’li yılların ortalarına doğru hem alternatif 
fiyatlama modellerinin doğmasına hem de mevcut SVFM’nin yeni uzantılarının 
oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. SVFM’ne yönelik eleştirilerinin bir kısmı da sistematik 
riskin unsuru olan beta’ya yönelmiş, beta’nın risk – getiri ilişkisini tarifte yetersiz kaldığı, ya da 
tek bir risk faktörü ile varlık fiyatlamanın doğru sonuçlara ulaşamayacağı üzerine 
yoğunlaşılmıştır. 

 
Bu çalışmada bu eleştirilerin sadece risk – getiri ilişkisini tarif yeteneği kısmı incelenmiş 

olup, özellikle alternatif beta hesaplamaları üzerinde durulmuştur. Yatırımcılar için beklenen 
üzerindeki getirilerin risk olarak değerlendirilemeyeceği, esasen aşağı yönlü sapmaların risk 
olarak değerlendirilmesi gerektiği yolundaki fikirlerden yola çıkarak aşağı yönlü beta ve 
ortalama yarı-varyans yaklaşımı doğrultusunda SVFM irdelenmiştir.  

 
Bu çalışmada, İMKB’de 10 ayrı banka hisse senedinden oluşan bir portföy kurulmuş 

(bu portföyün endeks içindeki ağırlığı %40 dolaylarındadır) ve hem ortalama varyans 
yaklaşımı ile SVFM hem de ortalama yarı-varyans yaklaşımı doğrultusunda SVFM 
karşılaştırılmış, farklı aşağı yönlü betaların risk – getiri ilişkisini standart betadan daha yüksek 
tarif yeteneğine sahip olup olmadığı incelenmiştir. 

 
Yapılan çalışma sonucunda, Estrada’nın formülasyonu ile hesaplanan aşağı yönlü 

beta’nın hem standart beta hem de aşağı yönlü diğer betalardan daha yüksek açıklama 
kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varılmış, fakat diğer formülasyonlarla hesaplanan aşağı 
yönlü beta’ların standart betaya göre riski açıklamada çok da başarılı olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.    
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun  
Getirdiği Başlıca Yenilikler 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Baki Kuru* 
Prof. Dr. Ali Cem Budak** 

 
 

Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi 
konferansın notlarından oluşmaktadır. Bu konferans, 6 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye Bankalar 
Birliği’nde, 14 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Barosu Bakırköy Temsilciliğinde (Bakırköy’de), 20 Mayıs 
2011 tarihinde Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Gaziantep Barosu’nun işbirliği ile Gaziantep 
Barosu’nda, 28 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Barosu Kadıköy Temsilciliğinde (Kadıköy’de) ve 17 
Haziran 2011 tarihinde İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde (İstanbul Barosunda) verilmiştir. 

 
Konferansın amacına uygun olarak, bu notların amacı da, yeni Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun çok yönlü ve kapsamlı olan yeniliklerinin sadece başlıcalarını, uygulamada ortaya 
çıkaracağı özellikler bakımından tanıtmaktan ibarettir. Konferansta yapılan konuşmalar sırasıyla 
aşağıda yer almaktadır.  

 
Prof. Dr. Ali Cem Budak’ın Konuşması: 

 
I. HMK’nun yürürlüğe girmesi 
 
A. HMK’nun yürürlüğe girmesi ile ilgili temel kural 
 
19 Haziran 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 

yerini alacak olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), beş yıl kadar süren 
hazırlık çalışmaları sonunda, 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş 
ve 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
HMK’nun 451. maddesinde, bu Kanunun 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği 

öngörülmüştür. 
 
Yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunundakinin aksine, HMK’nun ayrı 

bir “yürürlük kanunu” yoktur. Yeni HMK hükümlerinin zaman itibarıyla uygulanması 
konusundaki kural, HUMK m.578’de olduğu gibi tek bir kanun maddesiyle düzenlenmiştir. 
“Zaman bakımından uygulanma” kenar başlıklı 448. maddeye göre: “Bu Kanun hükümleri 
tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır.” 

 
Bu kural, hakların himayesi bakımından daha iyi usuller öngördüğü kabul edilmesi 

gereken yeni usul hükümlerinin, devam etmekte olan davalar bakımından da hemen 
uygulanmaya başlanması düşüncesine dayanır. HMK’nun geçici 1. maddesinin 1. fıkrası, bu 
kuralı “Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.” şeklinde, görev ve yargı 
yolu bakımından tekrar etmekte ise de, aynı ilkenin mesela mahkemelerin yetkisi bakımından 
da geçerli olduğunda tereddüt etmemek gerekir. Ancak, HMK’nun geçici madde 1, fıkra 2 

                                                            
*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Emekli Öğretim Üyesi. 
** Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Öğretim Üyesi. 
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hükmüyle bu kurala istisna getirilmiştir. Bu hükme göre: “Bu Kanunun, senetle ispat, istinaf 
ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde 
uygulanmaz.” 

 
Türk hukukunda, parasal sınırlar ile ilgili usul hükümlerinde daha önce yapılan kanun 

değişikliklerinde böyle bir yürürlük hükmüne rastlanmamaktaydı. Kanun koyucunun bu 
tercihinin sebebi (kanunun derhal yürürlüğe girmesi kuralı bakımından, parasal sınırlar 
konusunda niçin bir istisnaya ihtiyaç duyulduğu) gerekçeden anlaşılamamaktadır.  Bu kurala 
göre, örneğin yeni kanun temyizde duruşma sınırını 60.000 TL’na yükseltilmiş olmasına 
rağmen (HMK m. 369), halen 15.620 TL olan temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 438), 
1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış davalarda, 1 Ekim 2011’den sonra verilen kararların 
temyizinde de uygulanmaya devam edecektir. 

 
B. Eski kanuna göre yapılan hukuki işlemlerin geçerliliği 
 
1. Yazılı şekil 
 
HMK’nun yürürlüğe girmesi ile ilgili özel bir hüküm de geçici 2. maddede yer 

almaktadır; bu hükme göre: “1086 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde usulüne 
uygun olarak düzenlenmiş bulunan senetler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra da geçerliliklerini korur.” 

 
Bu yürürlük hükmünde “senedin geçerliliği” sözüyle kastedilen, senette yer alan hukuki 

işlemin geçerliliği; daha açık bir ifadeyle, geçerliliği yazılı şekle bağlı hukuki işlemler 
bakımından, senedin yazılı şekil şartını yerine getirmiş sayılıp sayılmayacağı meselesi 
olmalıdır. Buna göre, gerekçede bir açıklık olmamakla birlikte, HMK geçici madde 2 
hükmünün bir maddi hukuk hükmü olduğu ve bu hükmün, yazı bilmeyen veya imza 
atamayacak durumda olanların yaptığı ihtiyar heyeti onaylı senetlerle ilgili HUMK m. 297 
hükmünü değiştiren yeni HMK m. 206 ile ilgili olduğu kanısındayım. Yeni Kanunumuzun 
“İmza atamayanların durumu”  kenar başlıklı 206. maddesi şöyledir: 
 
“(1) İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle 
yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noterler 
tarafından düzenleme biçiminde oluşturulmasına bağlıdır. 
 
(2) İmza atamayan kimselerin, cüzdanla iş yapmayı usul edinmiş kuruluşlarla olan 
işlemlerde kullanacakları mühür, kazınmış imza, işaret veya parmak izinin, işlemin 
başlangıcında hesap defterine veya cüzdanına basılmış olması veya önceden noterde 
bir örneği saklanmak üzere onanmış bulunması yeterli olup, her işlemde ayrıca 
onamaya bağlı değildir.  
 
(3) Yukarıda belirtilen hükümler dairesinde noterlerce düzenlenecek olan senetler için 
ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz.” 

 
İşte HMK geçici madde 2 hükmüne göre, yazı bilmeyen veya imza atamayacak 

durumda olanlar tarafından kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2011 tarihinden sonra (o 
tarihte yürürlükten kalkmış olacak HUMK m. 297’deki usulle) yapılabilecek ihtiyar heyeti 
onaylı senetler yazılı şekil şartını yerine getirmek bakımından geçerli sayılmayacak; ancak, 
anılan tarihten önce, aynı usule göre yapılmış olan ihtiyar heyeti onaylı senetler, yeni kanun 
yürürlüğe girdikten sonra da geçerliliklerini muhafaza edecektir. 

 
Yazı bilmeyen veya imza atamayacak durumda olanların yazılı şekle tabi hukuki 

işlemleri konusunda, 6098 sayılı (yeni) Türk Borçlar Kanunu’nda da bir yenilik mevcuttur.  
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Yeni Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmeden (13 Şubat 2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 
213. maddesiyle) değiştirilen “İmza” kenar başlıklı 15. maddesinin 3. fıkrasına göre “Görme 
engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin 
imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.” 

 
Bu kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde göre, her iki yeni kanunumuz da 

yürürlüğe girdiğinde, imza atamayanlar için ikili bir durum ortaya çıkacaktır: Görme engelli 
oldukları için imza atamayan kişilerin imzaları, imza atılırken tanık talebinde 
bulunmamışlarsa, noter işlemine ihtiyaç duyulmaksızın geçerli sayılacak; görme engeli 
dışındaki bir sebeple (mesela yazı bilmedikleri için) imza atamayanların imzaladıkları 
senetlerdeki hukuki işlemler ise, ancak senedin noter tarafından düzenleme biçiminde 
yapılması halinde geçerli sonuç doğuracaktır. 

 
2. Usulî sözleşmeler 
 
HMK, yetki sözleşmeleri ve delil sözleşmeleri hakkında, zayıf durumda olan sözleşme 

tarafını korumaya yönelik yeni hükümler içermektedir. Bu değişikliklerden delil 
sözleşmeleriyle ilgili olanı (HMK m. 193), “taraflardan birinin ispat hakkını kullanmasını 
imkânsız kılan veya fevkalade güçleştiren” delil sözleşmelerinin hükümsüz olduğunu 
öngörmekte olduğundan, dürüstlük kuralının tekrarından ibaret sayılabilir.  

 
Yetki sözleşmeleri ile ilgili değişiklik (HMK m.17) ise, (sadece) tacirler ve kamu tüzel 

kişileri arasında yapılacak yetki sözleşmelerinin geçerli olduğunu öngörmekle, tacir 
olmayanlar ve özellikle tüketiciler ile yapılan sözleşmelerde yer alan yetki sözleşmelerinin 
hükümsüz sayılması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Karşılaştırmalı hukuktaki gelişmelere de 
uygun olan bu değişiklik, kanımca isabetli olmuştur. 

 
Yetki sözleşmelerinin geçerliliğini “tacirler ve kamu tüzel kişileri arasında” yapılan 

sözleşmelerle sınırlayan bu kanun hükmünün, HMK’nun yürürlüğe girmesinden önce yapılan 
yetki sözleşmelerine uygulanamayacağı kanısındayım. Çünkü, usuli sözleşmeler, kurulmaları 
ve geçerlilikleri bakımından maddi hukuk sözleşmelerinin tabi olduğu hükümlere tabi olup, 
kanımca bu durum yeni kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesine ilişkin hükümler bakımından 
da geçerlidir. Türk Borçlar Kanununun Yürürlük Kanunu’nun 1. maddesinin 1. cümlesine 
göre: “Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, 
bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi 
kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.” 
(Benzer şekilde bkz. Türk Medeni Kanununun Yürürlük Kanunu m. 1, fıkra 2.). 

 
Buna göre, kanımca, eski kanun (HUMK) zamanında (1 Ekim 2011’den önce) yapılan 

yetki sözleşmeleri, tarafları tacir veya kamu tüzel kişisi olmasa da, geçerliliklerini muhafaza 
edecektir. 

 
HMK m.193(2) hükmünün konusunu oluşturan “taraflardan birinin ispat hakkını 

kullanmasını imkânsız kılan veya fevkalade güçleştiren” delil sözleşmeleri ise, dürüstlük 
kuralına aykırı olduklarından, HMK’nun henüz yürürlüğe girmediği dönemde yapılmış olsalar 
bile geçerli değildirler. 

 
3. İstinafa (Bölge Adliye Mahkemelerine) ilişkin hükümler 
 
HUMK’un kanun yollarına ilişkin hükümleri 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5236 sayılı Kanun’la değiştirilmiş; bu değişiklikle tek dereceli olan 
kanun yolu sistemimiz, istinaf ve temyiz dereceleri olmak üzere iki dereceli hale getirilmiş idi. 
Ancak, HUMK’na 5236 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile eklenen Geçici 3. madde şu hükmü 
içermektedir: 
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“Bölge adliye [istinaf] mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin [07.10.2004 tarihi itibarıyla] yürürlükteki 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 

 
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Bakanlığı’nın 05.06.2007 tarih ve 26543 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan kararı ile kurulmuş; fakat içinde çalışacakları binalar hizmete 
girmediği ve hâkimlerinin tümü atanmadığı için göreve başlayamamıştır. Bu nedenle, 
HUMK’na 5236 sayılı Kanun’la eklenen yeni kanun yolu hükümleri yürürlüğe girememiştir 
(bkz. Adalet Bakanlığı internet sayfasında 22.05.2007 tarihinde yayımlanan duyuru). 
HMK’nın 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle, söz konusu HUMK 
hükümlerinin bundan sonra da yürürlüğe girmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak HUMK’nda 
yer alan istinaf hükümleri, hemen hemen hiç değiştirilmeden, HMK’na da alınmıştır. 

 
Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki hazırlık çalışmaları dikkate alındığında, istinaf 

mahkemelerinin HMK’nun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2011 tarihinde göreve başlayacağı 
tahmin edilmekte idi. (Bkz. Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2010-2014), s. 67; Yargı Reformu 
Stratejisi Eylem Planı, s. 10.)  

 
Ancak, 6217 sayılı Kanun değişikliği, istinaf mahkemelerinin HMK’nun yürürlüğe 

gireceği 1 Ekim 2011 tarihinde dahi göreve başlayamayacağını göstermektedir; bu kanunla 
HMK’na eklenen yeni geçici 3. madde şöyledir: 

 
“(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk 

Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek 
göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

 
(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine 

temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı 
Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 
454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

 
(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu 

mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır.”  

 
Bu kanun hükümlerine göre, HUMK’nun istinafa ilişkin yasal düzenlemelerin yapıldığı 

2004 yılında geçerli olan temyiz ve karar düzeltme hükümleri, Bölge Adliye Mahkemeleri 
göreve başlayıncaya kadar bütün davalarda;  Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başladıktan 
sonra ise söz konusu “göreve başlama” tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş 
olan kararlar hakkında olmak üzere, uzunca bir süre daha uygulanmaya devam edecektir. 

 
II. HMK’nun yürürlüğe girmeden değişen hükümleri 
 
2011 yılının Şubat ve Nisan ayında yapılan kanun değişiklikleri ile, HMK’nun bazı 

hükümleri (daha yürürlüğe girmeden) değiştirilmiştir. (Bkz. Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6110 sayılı Kanun, RG 14.2.2011 - sayı: 27846; 6217 sayılı Yargı 
Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
RG 14.4.2011, sayı: 27905.)  Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

 
A. Hâkimlerin sorumluluğu hakkındaki değişiklik 

 
HMK’nun yeni hükümleri ile, hâkimlere doğrudan doğruya tazminat davası 

açılabileceğini öngören HUMK sistemi (m. 573 vd.) değiştirilmiştir. Yeni sistemde, hâkimlerin, 
hâkimlik görevinin yerine getirilmesi sırasında işledikleri, kanunda sayılan belirli kusurlu 
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davranışları dolayısıyla açılabilecek tazminat davalarının Devlet aleyhine açılması esası 
benimsenmiştir. Bu davalara hukuk mahkemelerinde bakılacak ve Devlet, ödenmesine karar 
verilebilecek tazminat için zarara sebep olan hâkime rücu edebilecektir (HMK m. 46 vd). İşte, 
HMK’nun kabulünden kısa bir süre sonra, güncel olayların etkisiyle, 1 Ekim 2011 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan bu yeni sorumluluk hükümlerinin bir an önce uygulamaya sokulması 
istenmiş ve HMK’nda yer alan sorumluluk hükümlerinin benzeri hükümler bu kere 
yürürlükteki HUMK’na ve Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na (HSK) da ilave edilmiştir. (Bkz. 
HSK’na 6110 sayılı Kanunun 12. maddesi ile ilave edilen m. 93/A; HUMK’nun aynı 6110 
sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 573. maddesi ve 6110 sayılı Kanunun geçici 2. 
maddesi.) 6110 sayılı Kanun ile getirilen yeni hükümler, HMK’nun metninden farklı ve ilave 
olarak, hâkimlerin hâkimlik mesleğinin icrası ile ilgili kusurları hakkındaki sorumluluk 
davasının ancak esas davada verilen hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
açılabileceğini de öngörmektedir; HSK m. 93/A, 2. ve 3. fıkra hükmüne göre: “Devlet 
aleyhine açılacak tazminat davası ancak dava konusu işlem, faaliyet veya kararın 
dayanağı olan;  
 
a) Soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya 
kamu davası açılmış ise kovuşturma sonucunda verilen hükmün,  
 
b) Dava sonunda verilen hükmün, 
 
kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde açılabilir. 
 
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya hükmün kesinleşmesinden önce, 
hâkim veya savcının söz konusu işlem, faaliyet veya kararıyla ilgili olarak görevinin 
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmaktan mahkûmiyeti 
hâlinde ise tazminat davası bu hükmün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde 
açılabilir.” 
 

HSK m.93/A hükmündeki bir yıllık sürenin hukuki niteliği madde metninde açıkça 
belirtilmemiş ise de, tazminat davası açılırken bir talep hakkının kullanılması söz konusu 
olduğuna göre, bu bir yıllık sürenin zamanaşımı süresi olarak anlaşılması gerektiği 
kanısındayım. 

 
Temyizde duruşma sınırı hakkındaki değişiklik 
 
6217 sayılı Kanunun 28. maddesiyle, henüz yürürlüğe girmemiş olan HMK m. 369(2) 

ve (3) hükümlerindeki 20.000 TL’lık sınır, 60.000 TL olarak değiştirilmiştir. 
 
C. Düzelterek onama hakkındaki değişiklik 
 
6217 sayılı Kanunun 29. maddesiyle, üç ayrı kanun hükmü; 

 
‐ Henüz yürürlüğe girmemiş olan HMK m. 370(2) hükmü, 

  
‐ HUMK m. 436, fıkra 2 hükmü (aslında bu hüküm, Bölge Adliye Mahkemeleri HMK’nun 

yürürlüğe girmesinden önce göreve başlamayacakları için, hiçbir zaman yürürlüğe 
girmeyecekti) ve 

 
‐ HMK yürürlüğe girdikten sonra da, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayıncaya 

kadar (Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz 
yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında ise bu kararlar kesinleşinceye kadar) 
uygulanacak olan HUMK m. 438, fıkra 7 hükmü aşağıdaki gibi (birbirinin aynı olacak 
şekilde) değiştirilmiştir: 
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“Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya 
uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna 
uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde 
Yargıtay, kararı düzelterek [eski metin: “değiştirerek ve düzelterek”]  onayabilir. Esas 
yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında 
karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”  
 

Bu kanun hükümlerine (HUMK m.438, fıkra 7 ve HMK m. 370, fıkra 2’ye) göre, 
Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi kararını “değiştirerek onama” yetkisi kaldırılmıştır.  Ayrıca 
Yargıtay, esas yönünden kanuna aykırı gördüğü kararlar ile hâkimin takdir yetkisinin 
kullanılmasında hata edilmiş olduğu sonucuna vardığı kararları sadece bozabilecek (bu türlü 
kararlar hakkında “düzelterek onama” kararı veremeyecek) ve ilk derece mahkemesi, 
bozulan bu karara karşı direnme kararı da verebilecektir. 

 
D. Bütün ilk derece mahkemelerini tek hâkimli hale getirilmiştir 
 
6110 sayılı Kanunun 13. maddesi ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun m. 5(2) hükmünde 
yapılan değişikliğe göre: 
 
“Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hâkimlidir.” 

 
Bu hükme göre asliye ticaret mahkemeleri dahil, tüm mahkemeler tek hâkimli hale 

gelmiştir. 6110 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi uyarınca alınan Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Kararına göre (RG 3.6.2011, 27953), Asliye Ticaret Mahkemeleri 25 Temmuz 2011 
tarihinden itibaren tek hâkimli olarak çalışmaya başlamışlar; 25 Temmuz 2011 tarihine kadar 
ise heyet halinde çalışmaya devam etmişlerdir.  

 
İlk derece mahkemelerinin tümünün tek hâkimli hale gelmelerine ilişkin bu kanun 

değişikliğinden sonra, HMK’nda tek hâkimli ve toplu mahkemeler için ayrı ayrı düzenlenmiş 
olan hükümlerde yapılan ayırımlar (örneğin m. 184 - 185) işlevsiz hale gelmiştir. 

 
III. HMK’nun getirdiği başlıca yenilikler 
 
Tüketici olmamak üzere, HMK’nun medeni usul hukukumuza getirdiği başlıca yenilikleri 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
 
A. Süreler konusunda: 
• Süreler “bir hafta” veya “iki hafta” olarak daha standart hale getirilmiştir. 
B. Mahkemelerin görev ve yetkisi konusunda: 
• Mahkemelerin görevinin dava konusunun değerine göre belirlenmesi usulü kaldırılmıştır. 
• Ölüm ve bedensel zarar sebebine dayanan tam yargı davaları adli yargının görevine dahil 

edilmiştir. (m. 3) 
• Yetki sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. (m. 17-18) 
C. Dava konusunda: 
• Dava şartları kanuni düzenlenmeye tabi tutulmuştur. (m. 114 - 115) 
• İlk itirazlar yeniden düzenlenmiştir. (m. 116 - 117) 
• Mecburi dava arkadaşlığı kanuni düzenlenmeye tabi tutulmuştur. (m. 59 – 60) 
• Fer’i müdahale etkisi kanuni düzenlenmeye tabi tutulmuştur.  (m. 69) 
• Tespit davası kanuni düzenlenmeye tabi tutulmuştur.  Belirsiz alacak davası ihdas 

edilmiştir. (m. 106-107) 
• Topluluk davası ihdas edilmiştir. (m. 113) 
D. Hâkimin hukuki sorumluluğu konusunda (m. 46-49) 
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• Hâkimlerin, hâkimlik görevinin yerine getirilmesi sırasında işledikleri, kanunda sayılan 
belirli kusurlu davranışları dolayısıyla açılabilecek tazminat davalarının Devlet aleyhine 
açılması esası benimsenmiştir. (m. 46 vd.)  

E. Davanın açılması ve dilekçeler aşamasında: 
• Gider avansı yatırma mecburiyeti getirilmiştir. (m. 120, m. 114) 
• Ön inceleme usulü getirilmiştir. (m.137 – 142) 
F. Tahkikat ve deliller konusunda: 
• Avukata, tanık ve taraflara doğrudan soru sorma yetkisi tanınmıştır. (m. 152) 
• Delil sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. (m. 193) 
• Senet kavramını da içine alacak şekilde genel bir “belge” kavramı tanımlanmış; kanun 

hükümleri düzenlenirken yerine göre “senet” ve “belge” terimleri kullanılmıştır. (m. 199 – 
200) 

• Re’sen teklif edilen yemin kaldırılmıştır. 
• Bilirkişilik yeniden düzenlenmiştir. (m. 266 – 287) 
• Ticari defterlerle ispat yeniden düzenlenmiştir. (m. 222) 
• Uzman görüşü kurumu ihdas edilmiştir. (m. 293) 
G. Davaya son veren taraf işlemleri konusunda: 
• Sulh kanuni düzenlenmeye tabi tutulmuştur. (m. 313 – 315) 
H. Yargılama usulleri konusunda: 
• Seri yargılama ve sözlü yargılama usulleri kaldırılmıştır.  Basit yargılama usulü   daha 

ayrıntılı düzenlenmiştir. (m. 316 – 322) 
• Çekişmesiz yargı kanuni düzenlenmeye tabi tutulmuştur. (m. 382 – 388) 
İ. İstinaf ve temyiz hükümlerinde değişiklik yapılmamıştır. 
J. Geçici hukuki koruma önlemleri konusunda: 
• İhtiyati tedbir ve delil tespiti yeniden düzenlenmiştir. (m. 389 – 405)  
K. Tahkim konusunda (m. 407 – 444): 
• Tahkim hükümleri, büyük ölçüde 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ve 1985 tarihli 
UNCITRAL Kanun Örneği ile uyumlu hâle getirilmiştir.  Temyiz yerine iptal davası yolu kabul 
edilmiştir. (m. 439) 
 
Aşağıda bu önemli değişikliklerin başlıcaları kısaca incelenecektir. 
 

IV. Görev konusundaki yenilikler 
 
HMK, mahkemelerin görevi ile ilgili olarak sulh ve asliye mahkemesi ayrımını 

korunmuştur. Ancak, HUMK’ta yer alan “mahkemenin görevinin dava konusunun değer ve 
miktarına göre belirlenmesi” usulü kaldırılarak, yerine, “görevli mahkemenin (sadece) 
davanın konusuna göre belirlenmesi” usulü getirilmiştir (m. 2, m. 4). 

 
Bu yeni düzenlemeye göre sulh hukuk mahkemeleri, deyim yerindeyse, kira davaları, 

çekişmesiz yargı işleri gibi kanunda tek tek sayılan veya özel kanun hükümleriyle görevli 
kılındıkları dava ve işleri gören özel mahkemeler haline gelmişlerdir. 

 
Yeni düzenlemeye göre, aksine bir hüküm bulunmadıkça, dava konusunun değer ve 

miktarına bakılmaksızın: 
 
• Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, 
• Şahıs varlığına ilişkin davalarda, 
• İdarenin sorumlu olduğu bedensel zarara ya da kişinin ölümüne bağlı zararların  
 
tazminine ilişkin davalarda asliye hukuk mahkemesi görevlidir.  
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Sulh hukuk mahkemelerinin görevi ise HMK’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir.  Buna 
göre, HUMK’ndakinden farklı olarak; 
 
• Kira ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık ve alacak davalarında ve 
• Aksi belirtilmedikçe bütün çekişmesiz yargı işlerinde (m. 383) de 
sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. 
 

V. Yetki konusundaki yenilikler 
 
Sözleşmeden doğan davalarda özel yetkili mahkeme sözleşmenin ifa edileceği yer 

mahkemesi olup, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin yetkisi kaldırılmıştır (m. 10). 
 
Haksız fiilden doğan davalarda özel yetkili mahkemelerin sayısı artırılmış olup; yetkili 

mahkemeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir (m. 16): 
 
• haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi, 
• zararın meydana geldiği yer mahkemesi, 
• zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer mahkemesi, 
• zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi. 
 

Yetki sözleşmelerinin uygulama alanı daraltılmış, fakat etkileri güçlendirilmiştir; 
HMK’nun sistemine (m. 17 – m. 18) göre: 
 

• HUMK’nun tanıdığı geniş serbestliğin aksine, artık yetki sözleşmeleri (kesin yetki ve kamu 
düzenine ilişkin yetki hallerinden biri mevcut olmasa bile) yalnızca “tacirler” ve “kamu tüzel 
kişileri” arasında, doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak yapılabilecektir. 
 

• Ancak HMK’nun uygulanacağı dönemde (bugüne kadarki Yargıtay içtihatlarında kabul 
edildiğinin aksine), taraflar aksini kararlaştırmamışsa, dava sadece sözleşme ile belirlenen 
mahkemede açılabilecek; yetki sözleşmesi kanunen yetkili diğer mahkemelerin yetkisini 
ortadan kaldırmış olacaktır. 
 

VI. Davanın açılması konusundaki yenilikler 
 
HUMK’ta yer alan düzenlemeye benzer olarak, HMK düzenlemesinde de dava, dava 

dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılacaktır (m. 118). Buna göre, “UYAP kesintisi” 
gibi teknik aksaklıklar nedeniyle veya başka sebeplerle, dava dilekçesinin kaydı tarihi ile 
hâkim havalesi ve dava harçlarının ödendiği tarihlerin farklı olması halinde, davanın hangi 
tarihte açılmış olduğunu tespit etmek için, bugün de yapıldığı gibi, 6.2.1984 tarih ve 7/3 sayılı 
İBK’na (RG 19.3.1984, sayı 18346) başvurmak gerekecektir. 

 
Usul ekonomisi sağlamak ve “dava taktiği” mülahazasıyla yapılan kötüye kullanmaları 

önlemek bakımından yararlı bir yenilik olmak üzere, davacı, dava açarken, yargılama harçları 
ile birlikte Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek tutarı da 
mahkeme veznesine yatırmak zorundadır (m. 120). 

 
Davalının cevap dilekçesi verme süresi ise, dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren 

iki haftadır ve bu süre ancak bir ay uzatılabilecektir (m. 122 ve m. 127).  HUMK m. 198’de 
öngörüldüğünün aksine, yeni HMK düzenlemesinde cevap süresinin uzatılmasını talep 
etmemiş olan davalı, ilk duruşmada mazeret bildirerek kendisine üç günlük ek süre 
verilmesini talep edemeyecektir.  
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Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması halinde ise, bu husus (HUMK m. 187, bent 7 
düzenlemesinin aksine) bir ilk itiraz sebebi sayılmayacak, hâkim, eksikliğin giderilmesi için 
davalıya bir haftalık süre verecek, eksikliğin bu süre içinde de giderilmemesi halinde, cevap 
dilekçesi verilmemiş sayılacaktır (m. 130). 

 
 VII. Kısmi dava konusundaki yenilikler 
 
Kısmi dava konusunda, kanuna bugünkü (Yargıtay içtihatlarıyla yerleşmiş olan) 

uygulamamızı köklü şekilde değiştirecek hükümler konulmuştur (m. 107 ve m. 109). 
 
HMK m. 109(2) hükmü “Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız 

veya açıkça belirli ise, kısmî dava açılamaz” şeklindedir.  Buna göre, mesela bir bankanın 
kredi sözleşmesinden doğan alacağı veya faturaya bağlanmış bir alacak ya da tutarı kira 
sözleşmesiyle veya kira parasının tespiti hükmüyle belirli bir kira alacağı için kısmi dava 
açılamayacaktır.  Hatta, hesapla kesin şekilde bulunabilecek (kıdem tazminatı alacağı gibi) 
alacaklar için kısmi dava açılıp açılamayacağı da tartışmalı hale gelecek; bu gibi tartışmalı 
konularda, Hocam Prof. Dr. Baki Kuru’nun ifade ettiği üzere, İİK m. 67 hükmünde öngörülen 
icra inkâr tazminatına ilişkin “likit alacak” kavramını tanımlayan Yargıtay içtihatları 
uygulamaya yol gösterici olabilecektir. 

 
HMK m. 109(2) hükmü ise “Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından 

açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmî dava açılması, talep konusunun geri 
kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez” şeklindedir ki; Yargıtay’ın bugüne 
kadarki uygulaması bu hükmün aksi yönde (“fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” hali 
dışında kısmî dava açılmasının talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği 
anlamına geleceği yönünde) idi. 

 
HMK, kısmi davaya ilişkin genel hüküm olan 109. madde hükmü yanında, kısmi 

davanın bir türü olarak, “belirsiz alacak davası” müessesesini ihdas etmiştir.  Belirsiz alacak 
davasını düzenleyen “Belirsiz alacak ve tespit davası” başlıklı 107. madde hükmü şöyledir: 
 
“(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak 
belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu 
hâllerde, alacaklı, hukukî ilişkiyi ve asgarî bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle 
belirsiz alacak davası açabilir. 
 
(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin 
tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın 
genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini 
artırabilir. 
 
(3) Ayrıca, kısmî eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu 
durumda hukukî yararın var olduğu kabul edilir.” 
 

Bu kanun hükmünün pratik sonucu özellikle tazminat davalarında görülecek; dava 
tarihinde (hesap güçlüğü ya da zarar verici durumun gelişmekte olması dolayısıyla) zararının 
miktarını tespit edemeyen davacı, davasını küçük bir tutarla açarak, daha sonra (zarar 
tutarını belirlemek mümkün hale gelince), ıslah yoluna başvurmadan talebini artırılabilecektir.  
Kanun hükmünde açıkça ifade edilmemekle birlikte, belirsiz alacak davası açılmasının 
zamanaşımının alacağın tamamı için kesilmesi sonucunu doğuracağını da kabul etmek 
gerekir. 

 
107. maddenin, TBMM Genel Kurulu çalışmaları sırasında metne eklenen son fıkrası 

ise esasen belirsiz alacak davası ile ilgili olmamakla birlikte, hukukumuza tespit davaları 
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bakımından önemli (fakat gerekçesi açık olmayan) bir yenilik getirmektedir: Kısmi eda 
davasının açılabildiği hallerde, davacı dilerse eda davası yerine tespit davası da açabilecek; 
bu konuda hukuki menfaatinin bulunduğu varsayılacaktır. Oysa, bugünkü uygulamamıza 
göre, eda davası açmak imkânının bulunduğu hallerde tespit davası açmakta hukuki menfaat 
bulunmadığı kabul edilmektedir. 
 

VIII. Topluluk davası 
 
Mevzuatımızda topluluk davasının örneğine tüketici mevzuatında, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’da rastlanmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 
23. maddesinin 4. fıkrasında;  

 
“Bakanlık ve tüketici örgütleri [Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf 

veya bunların üst kuruluşları] münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri 
ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması 
amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler” hükmüne yer verilmekte; aynı kanun 24. 
maddesinin 1. fıkrasında ise;  

 
 “Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler veya 

tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla 
elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir” hükmü yer almaktadır. 

 
HMK, tüketici mevzuatında yer alan bu hükmü genelleştirerek, başka uyuşmazlıklarda 

da uygulanabilecek genel bir topluluk davası ihdas etmektedir.  HMK’nun 113. maddesine 
göre: 
 
“Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının 
yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin 
haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki 
haklarının ihlâl edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir.” 
 

Kısa bir gerekçesi olan bu kanun hükmünün ne şekilde uygulanacağı, yargı 
içtihatlarıyla belirginleşecektir. Bu aşamada, bu hükümde tanımlanan topluluk davasının, eda 
taleplerini ve kesin hükmün üçüncü kişilere etkisini içermemesi ve üçüncü kişilerin hükmün 
icra kabiliyetinden yararlanmasını öngörmemesi dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
“sınıf davası” müessesesine göre daha dar; fakat, dava takip yetkisini, çok genel bir ifadeyle 
bütün tüzel kişilere tanıması dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerindeki “birlik davası” 
müessesesine göre daha geniş kapsamlı olduğu belirtilebilir. 

 
IX. Ön inceleme 
 
HMK’nun dava konusunda getirmiş olduğu en önemli yenilik, dilekçeler (layihalar 

teatisi) aşaması ile tahkikat aşaması arasına “ön inceleme” adıyla yeni bir aşama 
eklenmesidir. 

 
Bu yeni sisteme göre, dava dilekçesi kendisine sunulan mahkeme, bugün yapıldığının 

aksine, hemen bir “tensip zaptı” düzenleyerek dava dilekçesini (ilk duruşma günüyle birlikte) 
davalıya tebliğ etmeyecektir.  Bunun yerine, ilk duruşma gününün bildirilmesi için dilekçeler 
aşamasının tamamlanması beklenecek; her iki tarafın kendilerine tanınmış olan ikişer dilekçe 
sunma hakkını kullanmasına imkân verildikten sonra ve ilk tahkikat duruşmasından önce 
gelmek üzere, ön inceleme duruşması yapacaktır.  

 
Kural olarak bir duruşma (ön inceleme duruşması) yapılmasını da gerektiren (m. 140) 

ön inceleme aşamasında aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilecektir (m. 137(1)): 



Bankacılar Dergisi 

87 

• Dava şartları ve ilk itirazlar incelenecektir (m. 138); 
• Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler hakkında karar verilecektir (m. 142); 
• Uyuşmazlık konusu tam olarak belirlenecektir (m. 140(1)); 
• Tarafların delillerini sunması ve delillerin toplaması için gerekli işlemler yapılacaktır (m. 

140(5)); 
• Tarafların serbestçe tasarruf edebileceği davalarda taraflar sulhe teşvik edilecektir (m. 

140(2)).  
 

Yine HMK’nun sistemine göre, ön inceleme aşaması kendi içinde üç safhaya 
bölünecektir: (1) Ön inceleme duruşmasından önceki inceleme (2) ön inceleme duruşması ve 
(3) ön inceleme duruşmasından sonraki (fakat tahkikat başlamadan) yapılacak inceleme. 

 
Buna göre hâkim, ilk olarak, kural olarak ön inceleme duruşmasından önce, dava 

şartları ve ilk itirazları dosya üzerinden inceleyecek ve bu konuları karara bağlayacaktır 
(m.138). 

 
Daha sonra ön inceleme duruşması yapılacak; bu duruşmada tarafların sulhe teşviki ve 

sulh mümkün olmamış ise, tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti ve 
duruşma tutanağına geçirilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
Tarafların sulhe teşvikinin basit bir ön hatırlatmadan ibaret kalmaması ve sulh girişimi 

başarısız olmuş ise tarafların uyuşamadıkları noktaların neler olduğunun (deyim yerindeyse, 
sulh girişiminin başarısız kalmasının nedeninin) dahi duruşma tutanağına geçirilmesi 
gerekecektir. Bu niteliğiyle ön incelemedeki duruşma tutanağı, bugüne kadarki mahkemeler 
uygulamamızda karşımıza çıkan “tensip zaptı”ndan daha kapsamlı ve belki tahkim usulünde 
karşımıza çıkan “görev belgesi”ne benzer; yapılacak tahkikat ve yargılamanın içeriğini ve 
sınırlarını belirleyen bir yol haritası olacaktır. 

 
Ön inceleme duruşmasında ayrıca taraflara dilekçelerinde gösterdikleri fakat daha 

henüz mahkemeye sunmadıkları belgelerin sağlanması için iki haftalık kesin süre tanınması 
ve bu kesin süreye uyulmaması halinde eksik kalan delile “dayanmaktan vazgeçilmiş 
sayılmasına” karar verileceği de öngörülmüştür (m.140(5)). Bu son kanunun hükmünün 
HMK. 121. maddesinde yer alan “belgelerin dilekçe ile birlikte verilmesi zorunluluğu”nu 
etkisiz hale getirdiği ve kesin süreye uyulmamasının kendiliğinden ortaya çıkartacağı hak 
düşürücü etkiyi (HMK. m. 94) hâkimin ayrıca karar vermesine bağlı kıldığı için, belgelerin 
dilekçelerle birlikte sunulması zorunluluğuna gereğinden fazla esneklik getirdiği söylenebilir. 

 
Ön incelemenin üçüncü safhası, yani mahkemenin ön inceleme aşamasında, ön 

inceleme duruşması tamamlandıktan sonraki safhada yapması gereken inceleme ise hak 
düşürücü süreler ve zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri karara bağlamak ile ilgili 
olacaktır (m.142).  

 
Ön incelemedeki bu üç safha tamamlanmadan tahkikata geçilemeyecektir (m. 137/2). 
 
Ön inceleme aşamasında yapılması gereken işlemlerin sırası bu şekilde belirlenmiş 

olmakla birlikte; bu sıraya ilişkin düzenleme bir “düzen hükmü” olarak anlaşılmalıdır. Hâkim 
yerine göre bu sıralamaya uymayabilecektir.  Çünkü gerek dava şartları itirazlarının, gerekse 
zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ile ilgili itiraz ve def’ilerin karara bağlanması bazı 
hallerde delillerin değerlendirmesini gerektirebilecektir. Örneğin, taraflardan birinin dava 
ehliyetinin bulunup bulunmadığının karara bağlanması bir adli tıp incelemesini 
gerektirebileceği gibi, zamanaşımını süresinin ne zaman başladığının veya ne zaman 
kesildiğinin tespiti tanık dinlenmesini gerektirebilecektir.  Bu gibi durumlarda, gerek ilk itiraz 
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ve dava şartlarının, gerekse zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin savunmaların 
karara bağlanması tahkikat aşamasına da kalabilecektir.  
 

Ön incelemeye ilişkin hükümler iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve 
genişletilmesi yasağı konusunda da önemli yenilikler getirmektedir.  HMK’nun getirdiği yeni 
sisteme göre, iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı ancak ikinci 
dilekçelerin (cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin) verilmesinden sonra başlamaktadır.  
Ayrıca, taraflardan biri ön inceleme duruşmasına mazeretsiz olarak gelmezse, diğer taraf, bu 
duruşmada iddia veya savunmasını, hasmının rızası olmaksızın da genişletebilir veya 
değiştirebilir. Nihayet, iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesine verilen 
muvafakatin sonuç doğurması, bu muvafakat beyanının açıkça yapılmasına bağlıdır (m. 
141). 

 
HMK’nun yukarda özetlenen ön inceleme ile ilgili hükümleri yerindedir. Ancak tek 

hâkimin, Hocam Prof. Dr. Baki Kuru’nun ifade ettiği üzere, ön incelemeyi yalnız başına 
yapması çok zordur: 

 
2006 tarihli Adalet Bakanlığı Tasarısının 146 ve 147. sayfalarında “ön inceleme” ilgili şu 

açıklamalar vardı: “Ancak uygulamada ön inceleme ile getirilen bu düzenlemenin gerçekten 
uygulanabilmesi için, mahkemelerin iş yükünün azaltılması yanında hâkimlere bu 
konunda destek olmak üzere hâkim yardımcılığı düzenlemesine yer verilmelidir” (2006 
tarihli Tasarı sayfa 147). 

 
Yukardaki açıklamalar, 2008 tarihli HMK Tasarının (ve dolayısıyla HMK’nun) 

gerekçesine alınmamıştır (gerekçeden çıkarılmıştır). 
 
Mahkemelerin iş yükü azaltılmadan ve hâkimlere destek olmak üzere hâkim 

yardımcılığı düzenlemesine yer verilmeden, ön incelemeden beklenen yarar gerçekleşemez; 
aksine, davalar daha da uzar”; bkz : Prof. Dr. Baki Kuru, 2008 tarihli Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Değerlendirme (Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi 
2009/1 s.13-50), s.32-34. 

 
X. HMK’nun delillerle ilgili sistemi 
 
HMK’nun delillere ve tahkikata ilişkin sistemi (m.187 vd.) genel olarak HUMK’nunkinden 

farklı değildir.  Kesin delil - takdiri delil ayrımı ve senetle ispat zorunluluğuna ilişkin hükümler 
muhafaza edilmekte; Kanunda delil türlerine tek tek yer verilmekle birlikte, bu saymanın 
sınırlı olmadığı ve senetle ispat zorunluluğunun öngörüldüğü haller dışında, kanunda 
düzenlenmemiş olan diğer delillere de (özel hüküm sebeplerine de) başvurulabileceği kabul 
edilmiştir (m. 192).  

 
Dava dilekçesinde davacı, cevap dilekçesinde ise davalı, iddia ve savunmalarını hangi 

delillerle ispat edeceğini belirtecektir (m. 119/1(f); m. 129/1(e)).  Belgelerin dilekçelerle birlikte 
verilmesi zorunlu ise de (m. 121, 129(2)); yukarıda da değinildiği üzere, mahkemenin ön 
inceleme aşamasında da yazılı delillerin sunulması için kesin süre vereceği ön görülmüştür 
(m. 140(5)).  

 
Delil sözleşmeleri ile ilgili olarak HUMK m.287/f.2 hükmünün karşılığı olan m. 193(1) 

hükmünü takiben, m.193(2)’ de “Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkânsız 
kılan veya fevkalâde güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir. 
Yetki sözleşmelerine ilişkin m. 17 ile karşılaştırıldığında zayıf durumda bulunan sözleşme 
tarafını korumak bakımından yetersiz olan bu hüküm, dürüstlük kuralının bir tekrarından 
ibaret bulunmaktadır.  Ancak, önümüzdeki dönemde, gerek delil sözleşmeleri gerekse yetki 
sözleşmelerinin geçerliği bakımından 2012 yılında yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunun 
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genel işlem şartlar hükümlerinin de dikkate alınması gerekecektir.  Bu konuda özellikle 
aşağıdaki Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulama olanağı bulunacağı gözden uzak 
tutulmamalıdır: 

 
TBK m. 21(1)- “Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının 

sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı 
tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme 
imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır.  Aksi 
takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.” 

 
TBK m. 25- “Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı 

tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz.” 
 
Delil türleri bakımından HUMK’ daki deliller genel olarak muhafaza edilmiş; ancak, 

senet kavramı yanında, senedi de içine alan daha geniş bir kavram olan “belge” kavramına 
yer verilmiştir. Ayrıca bilirkişilik müessesinin yanında ve onun tamamlayıcısı olarak “uzman 
görüşü” şeklinde isimlendirilen bir müesseseye de yer verilmiştir. 

 
Belge kavramı, Kanunun 199’uncu maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
 
“Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, 

plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki 
veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” 

 
Bu şekilde tanımlanan bir belgenin delil değeri taşıması hukuka uygun yollardan elde 

edilmesine bağlıdır.  Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrasında yer alan (ceza yargılaması ile 
ilgili olarak ifade edildiği halde hukuk yargılaması ve idari yargı bakımından da geçerli olan) 
bu ilke, HMK. M. 189(2) hükmünde de tekrar edilmiştir.  

 
HMK’da “belge” ve “senet” terimleri, birbirlerinin yerine geçmemek üzere, özenli şekilde 

kullanılmıştır. Belge ve senet ayrımının uygulamaya ilişkin önemli bir sonucu delil başlangıcı 
müessesi bakımından karşımıza çıkmaktadır. HUMK’ndaki düzenlemenin aksine HMK’na 
göre delil başlangıcı teşkil eden belgenin mutlaka yazılı bir belge olması gerekmez. Delil 
başlangıcını düzenleyen 202. maddeye göre: 

 
“(1) Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa tanık 

dinlenebilir. 
 
(2) Delil başlangıcı; iddia konusu hukukî işlemin tamamen ispatına yeterli 

olmamakla birlikte, söz konusu hukukî işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı 
ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.” 

 
2012 yılında yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu ticari defterlerle ispata ilişkin 

hükümlere yer vermemiştir.  Bu eksikliğin, özellikle senetle ispat zorunluluğu bakımından 
ortaya çıkaracağı sakıncalar dikkate alınarak, bu kere HMK’nunda ticari defterlerle ispata 
ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  HMK’nun konuyla ilgili 222. maddesi şöyledir. 

 
“(1) Mahkeme, ticarî davalarda tarafların ticarî defterlerinin ibrazına 

kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. 
 
 (2) Ticarî defterlerin, ticarî davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna 

göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış 
ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır. 
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(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticarî defter kayıtlarının 
sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara 
uygun olarak tutulmuş ticarî defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya 
ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer 
kesin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan 
defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz. 

 
(4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini 

doğrulamayan ticarî defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur. 
 
(5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticarî 

defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir, ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan 
kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır.”  

 
HMK’nun 222. maddesinde yer alan bu yeni hükümler, esasen 1956 tarihli 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanunun 82 vd. maddelerinde yapılmış olan düzenlemeye paralel olup; bu 
düzenlemeden bir hususta ayrılmaktadır.  Yeni ticari defterlerle ispat usulünün Türk Ticaret 
Kanunun sisteminden farklı olduğu bu husus, taraflardan birinin kendi ticari defterlerine 
dayanması ve delillerini hasmın defterine hasretmesi hallerinde uygulanan tamamlayıcı 
yeminin kaldırılmış olmasıdır. 

 
HMK’nun m. 222(3) hükmünde yer alan “veya ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi” 

ibaresi ise, Hocam Prof. Dr. Baki Kuru’nun ifade ettiği üzere, madde metnine yürürlükteki 
ticari defterlerle ispat usulümüzden farklı ve adaletle bağdaştırılamayacak bir anlam 
vermektedir.  Buna göre, hüküm sadece lafzi yoruma tabi tutulursa, her tacir, kendi ticari 
defterlerine (tamamen hayal mahsulü olsa bile) dilediği kayıtları geçirebilecek ve karşı taraf 
defterlerini usulüne uygun tutmuş olsa ve karşı tarafın defterlerinde aynı konuda hiçbir kayıt 
bulunmamış olsa bile, hayal mahsulü kayıtlara delil olarak dayanılabilecektir. 

 
Bu nedenle, HMK m. 222(3) metnindeki “veya ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi” 

ifadesi en yakın zamanda yapılacak bir kanun değişikliğiyle düzeltilinceye kadar, bu ifadenin 
(işin mahiyetine ve Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümlerine de paralel olarak) “veya 
diğer tarafın ikinci fıkrada belirtilen şekilde tutulmuş defterlerini hiç ibraz etmemesi” şeklinde 
anlaşılması gerektiği kanısındayım.  

 
Ayrıca belirteyim ki, yeni Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

hakkında Kanun da, TTK’nun 82 vd. maddelerinin, yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra dahi bir süre uygulanmasına ilişkin bir intikal hükmü içermektedir.  HMK 
m.222 karşısında ne şekilde uygulama alanı bulabileceği açık olmayan söz konusu intikal 
hükmü aşağıdaki gibidir: 

 
“Yeni TTK Yürürlük Kanunu m. 13 (Ticari defterlerle ispat) – (1) Türk Ticaret 

Kanununun yürürlük tarihinden önce açılan ve görülmekte olan davalarda, 6762 sayılı 
Kanunun 82 ilâ 86 ncı maddeleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra olsa bile, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 158 
inci maddesinde öngörülen [60 günlük] ek süre içinde açılacak davalara da bu hüküm 
uygulanır.” 

 
HMK yemine ilişkin hükümleri temel olarak HUMK’nun yemine ilişkin hükümleriyle 

paralellik göstermektedir. Ancak yeni kanunun sistemiyle yalnızca taraf yeminine yer verilmiş 
olup, re’sen teklif olunan yemin kaldırılmıştır. 
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Buna göre tarafların ellerindeki belgeleri mahkemeye ibraz etmeleri zorunluluğuna 
ilişkin HMK m.220(2) hükmündeki yeminin de, taraf yemini şeklinde uygulanması gerektiği 
kanısındayım. 

 
HMK ayrıca dini içerikli yemin formülünü de daha uygun bir ifade ile değiştirmiştir; 

(Bakınız m.233 4). 
 
HMK’nun bilirkişi hükümlerindeki başlıca iki yenilik, bilirkişilerin seçilmesi ve 

bilirkişilerin hukuki sorumluluğu ile ilgilidir. Bilirkişilerin seçimi ile ilgili sistem ceza yargılaması 
ile paralel hale getirilmiş; bilirkişilerin sorumluluğu bakımından ise, hâkimlerin sorumluluğu 
için de benimsenen, tazminat davasının adliye mahkemelerinde fakat Devlete karşı açılması, 
Devletin tazminat ödedikten sonra bilirkişiye rücuu usulü benimsenmiştir. İlgili HMK 
hükümleri aşağıdaki gibidir: 

 
“Bilirkişilerin görevlendirilmesi m. 268 - (1)(1. cümle)- Bilirkişiler, yargı çevresinde 

yer aldığı bölge adliye mahkemesi adlî yargı adalet komisyonları tarafından, her yıl 
düzenlenecek olan listelerde yer alan kişiler arasından görevlendirilirler. …”  

 
“Bilirkişinin hukuki sorumluluğu m. 285- (1) Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal 

suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme esas alınması 
sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası 
açabilirler. 

 
(2) Devlet, ödediği tazminat için sorumlu bilirkişiye rücu eder.” 
 
Ayrıca HMK ispat ve delillere ilişkin kısmın son maddesi olmak üzere “uzman görüşü” 

başlıklı bir kanun hükmüne yer vermektedir.  Kanun metninin genel ifade tarzından, uzman 
görüşüne gerek özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlarda (deyim yerindeyse “özel 
bilirkişilik” olarak), gerekse de hukuki sorunlar ile ilgili olarak (hukuki görüş için) 
başvurulabileceği anlaşılmaktadır.  Uzman görüşüne ilişkin 293. madde aşağıdaki gibidir: 

 
“(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa 

alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. 
 
(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin 

davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada 
hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. 

 
(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, 

hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.”  
 

XI. HMK’nun kanun yolları sistemi 
 
HMK’nun istinafa ve istinafla birlikte uygulanacak temyize ilişkin hükümleri, HUMK’nun 

yürürlüğe girme imkânı bulamamış yeni istinaf ve temyiz hükümleri ile hemen hemen aynıdır.  
Bu konuda HMK’nda (bu kanun yürürlüğe girmeden) yapılan birkaç kanun değişikliğine ise 
yukarıda giriş kısmında değinilmişti. 

 
XII. HMK’nda basit yargılama usulü 
 
HMK’nda, basit yargılama usulü yeniden düzenlenmiş; diğer özel yargılama usulleri 

(seri usul ve sözlü usul) kaldırılmıştır. 
 
Basit yargılama usulünün uygulama alanı 316. maddede, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
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“Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda 
uygulanır: 
 

a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler. 
b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye 

  takdir hakkı tanıdığı dava ve işler. 
c) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile 

  deniz raporlarının alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı  
  yapılacak olan itirazlar. 

ç) Her çeşit nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler. 
d) Hizmet ilişkisinden doğan davalar. 
e) Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle   

  yeniden yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar. 
f) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 
g) Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama  

  usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işler.” 
 

HMK’nun 447. maddesine göre de: “Diğer kanunların sözlü yahut seri yargılama 
usulüne atıf yaptığı hâllerde, bu Kanunun basit yargılama usulü ile ilgili hükümleri 
uygulanır.” 

 
Bu düzenleme uyarınca, örneğin, İş Mahkemelerinde sözlü veya seri usule göre 

görülen davalar, HMK’nun yürürlüğe girmesinden sonra basit usule tabi olarak görülmeye 
devam edecektir. 

 
Basit yargılama usulünde meydana getirilen başlıca değişiklikler ise şöyle sıralanabilir: 

 
A. Dilekçelerin sunulması aşaması basitleştirilmiştir; “Dilekçelerin verilmesi” kenar başlıklı 
317. maddeye göre: 
 
“(1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur.  
 (2) Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak 
mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının 
çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye 
başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre 
verebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir. 
 (3) Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler.  
 (4) Dava ve cevap dilekçeleri yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması 
suretiyle de verilebilir.” 
 
B. Ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama (muhakeme) usulleri basitleştirilmiştir; ilgili m. 
320 ve m. 321 hükümlerine göre: 
 
“Ön inceleme ve tahkikat - m. 320- (1) Mahkeme, mümkün olan hâllerde tarafları 
duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verir. 
 
(2) Daha önce karar verilemeyen hâllerde mahkeme, ilk duruşmada dava şartları ve 
ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında tarafları dinler; daha sonra 
tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları 
tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe 
teşvik eder. Tarafların sulh olup olmadıkları, sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları 
hususların nelerden ibaret olduğu tutanağa yazılır; tutanağın altı hazır bulunan 
taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. 
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(3) Mahkeme, tarafların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemlerinin 
yapılmasını yukarıdaki fıkrada belirtilen duruşma hariç, iki duruşmada tamamlar. 
Duruşmalar arasındaki süre bir aydan daha uzun olamaz. İşin niteliği gereği bilirkişi 
incelemesinin uzaması, istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu 
hâllerde, hâkim gerekçesini belirterek bir aydan sonrası için de duruşma günü 
belirleyebilir ve ikiden fazla duruşma yapabilir.  
 
(4) Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş 
olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır.  
 
Hüküm – m. 321- (1)Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son 
beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara 
beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez.  
 
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte 
açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de 
tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim 
edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe 
çıkartılması gerekir.” 
 
A. Delillerin gösterilmesi ve iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına 
ilişkin kurallar sertleştirilmiştir;  ilgili kanun hükümleri aşağıdaki gibidir: 
 
“Delillerin ikamesi – m. 318- (1) Taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve 
hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini 
dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların 
bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır.  
 
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı – m. 319- (1)İddianın 
genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı dava açılmasıyla; savunmanın genişletilmesi 
veya değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar. “ 

 
Hukuk usulümüzde önceden beri basit usule tabi olan ve şimdi HMK ile basit usule tabi 

kılınan pek çok dava ve iş, “basit” davalar ve çekişmesiz yargı işleri değildir; aksine, bu dava 
ve işlerden bazıları, ekonomik bakımdan veya bireylerin özel yaşamları bakımından çok 
önemli sonuçları olan (basit değil, önemli) dava ve işlerdir.  Bu önemli dava ve işlere örnek 
olarak aile hukukuna ilişkin çekişmesiz yargı işleri, icra mahkemesinde şikâyet ve itirazın 
kaldırılması (İİK m. 18, m.70), istihkak davaları (İİK m. 97, m. 228), sıra cetveline itiraz 
davaları (İİK m. 142, m.235), iflâs ve tasarrufun iptali davaları (İİK m. 158, m.227), 
Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (Koop. K m.99), 
kadastro davaları (Kadastro Kanunu m. 29), anonim ortaklık genel kurul kararlarının iptali 
hakkındaki davalar (TK m.1460), yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 
hakkındaki davaları (MÖHUK m. 55) sayılabilir. 

 
İşte, HMK yürürlüğe girince, önemli konulara ilişkin olduğu halde basit usule tabi olan 

dava ve işler de, yukarıda özellikleri belirtilen bu yeni (daha basitleştirilmiş) usule tabi 
olacaktır. 

 
XIII. İhtiyati tedbirler 
 
HMK’nun ihtiyati tedbirlere ilişkin hükümleri başlıca iki yenilik getirmektedir. Bu 

yenilikler ihtiyati tedbire karar verecek (yetkili) mahkemenin hangisi olduğu ve ihtiyati tedbir 
kararlarına karşı kanun yolları ile ilgilidir.  
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Mahkemenin yetkisi bakımından,  ihtiyati tedbirlere “en az masrafla ve en çabuk nerede 
ifası mümkün ise o mahal mahkemesi tarafından” karar verilebileceği şeklindeki HUMK 
m.104/f.2 hükmünde yer alan (ve uygulamada ilgilinin ihtiyati tedbiri “dilediği herhangi bir 
mahkemeden” isteyebileceği şeklinde yorumlanan) kural değiştirilmiştir. HMK’nun ihtiyati 
tedbire karar verebilecek mahkemenin yetkisi ile ilgili m.390(1) aşağıdaki gibidir: 
 
“İhtiyatî tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan 
mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak, asıl davanın görüldüğü mahkemeden 
talep edilir.”   
 

HMK’nunda, ihtiyatî tedbir kararlarına karşı kanun yolları bakımından ise, İcra ve İflâs 
Kanununda düzenlenen ihtiyati hacze ilişkin hükümlere paralel olarak; 
 
• ihtiyatî tedbir kararının reddi hâlinde (m. 391/3) ve 
• ihtiyati tedbire itirazın kabul veya reddedilmesi halinde (m. 394/5)  
(yalnızca) istinaf yoluna başvurulabileceği düzenlenmiştir. 
 

Bu düzenleme, taraflar arasındaki silah eşitliğini sağlamak bakımından yeterli değildir. 
Çünkü duruşmalı olarak verilen ihtiyati tedbir kararlarına karşı “itiraz” mümkün olmadığından, 
ihtiyati tedbir hakkındaki kararın duruşma yapılarak verildiği hallerde, ihtiyati tedbir talebinde 
bulunan tarafın temyiz hakkı olduğu halde, karşı tarafın herhangi bir kanun yoluna başvurma 
hakkı bulunmamaktadır. 

 
XIV. Delil Tespiti  
 
İhtiyati tedbirler de olduğu gibi, davadan önce yapılan delil tespiti konusunda da, “en 

seri ve en az masrafla delilinin tespiti kabil bulunduğu” yer mahkemesine yetki veren HUMK 
m. 370 kuralı değiştirilmiş ve davadan önce yapılacak delil tespit taleplerinin “esas 
hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi 
incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin 
oturduğu yer sulh mahkemesi” olduğu kuralı benimsenmiştir (m. 401). 

 
XV. Tahkim  
 
Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2001 yılından beri hukukumuzda 

tahkime uygulanacak hükümlerle ilgili bir “ikilik” mevcuttu. Herhangi bir yabancılık unsuru 
taşımayan (deyim yerindeyse “milli” veya “yerli”) uyuşmazlıklara ilişkin tahkim HUMK’da 
düzenlenmişken, yabancılık unsuru içeren (örneğin her biri ayrı devletlerin ülkesinde ikamet 
eden taraflar arasındaki) uyuşmazlıklarda Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanmakta idi. 

 
HUMK’da yer alan tahkim hükümleri mahkemelerin müdahalesine daha fazla yer veren 

hükümler olduğu halde, 1985 tarihli Birleşmiş Milletler (UNCITRAL) Model Kanununu örnek 
alan Milletlerarası Tahkim Kanunu, taraf iradelerine ve hakemlerin yetkilerine daha geniş yer 
veren bir anlayışla hazırlanmıştı. 

 
HMK, şeklî bakımından bu “ikiliği” muhafaza etmektedir. Çünkü, HMK yürürlüğe 

girdikten sonra da Milletlerarası Tahkim Kanunun yürürlükte kalması ve yabancılık unsuru 
içeren tahkimlerde uygulanmaya devam olunması tercih edilmiştir. Ancak, HMK yürürlüğe 
girdikten sonra, milli tahkime uygulanan hükümler ile milletlerarası tahkime uygulanan 
hükümler içerik bakımından büyük ölçüde birbirine benzer hale gelecektir. Çünkü, HMK 
tahkim hükümleri (HMK m. 407 - 444) de Milletlerarası Tahkim Kanunu gibi, UNTRICAL 
Model Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır.  Bu kapsamda, HMK yürürlüğe girdikten sonra, 
özellikle milli hakem kararları bakımından da kanun yolu olarak doğrudan doğruya temyize 
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değil, ancak iptal davası yoluna başvurulabilecek; iptal davası sonucunda verilen hüküm ise 
temyiz edilebilecektir.  
 
 

Prof. Dr. Baki Kuru’nun Konuşması: 
 

Çekişmesiz  Yargı  (Nizasız Kaza) 
 

§1. Giriş   
 
Medenî yargının konusu, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal 

faaliyetleridir. Medenî yargı ile meşgul olan hukuk (yargı) koluna, “medenî usul hukuku” 
(hukuk muhakemeleri usulü hukuku) denir. 

 
Medenî yargı da ikiye ayrılır: a) Çekişmeli yargı (nizalı kaza), b) Çekişmesiz yargı 

(nizasız kaza). 
 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (HUMK), yalnız çekişmeli yargı 

düzenlenmişti (çekişmesiz yargı düzenlenmemiş idi). 
 
Çekişmesiz yargı, 1961 yılında yayımlanan Nizasız Kaza isimli Doçentlik Tezimde1 

ayrıntılı olarak incelenmişti. Doçentlik Tezimde, Almanya ve Avusturya’da olduğu gibi, nizasız 
kazanın (çekişmesiz yargının) Türkiye’de de ayrı bir kanun ile düzenlenmesi gerektiği 
temennisine yer vermiştim2.  

 
Aradan geçen elli yıllık süre içinde, çekişmesiz yargı kanunla düzenlenmiş olmadığı 

halde, ilmî ve kazaî içtihatlarda, Türk Hukukunda da çekişmesiz yargının mevcut olduğu, 
başlıca çekişmesiz yargı işleri nedeniyle dile getirilmişti3. 

 
Nizasız Kaza isimli Doçentlik Tezimin yayımlanmasından elli yıl sonra, çekişmesiz 

yargı, Türkiye’de (ayrı bir kanunla değilse de) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
(HMK’nun) ayrı bir bölümünde ilk defa (kanunla) düzenlenmiştir (bkz : HMK m.382-388)4.  

 
Bu yazıda, çekişmesiz yargı hakkındaki yeni düzenleme, kısaca inceleme konusu 

yapılacaktır: 
 
§2. Çekişmesiz yargı işleri 
 
Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, HMK m.382’deki üç ölçütten birine veya 

birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır (HMK m.382). 
 
A) HMK m.382/2’de, bazı işler, (ölçütüne bakılmaksızın) çekişmesiz yargı işleri 

olarak sayılmıştır : 
 
I-  Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Ergin kılınma. 
2) Ad ve soyadın değiştirilmesi5.  
3) Ölüm karinesi sebebiyle (ilgili yerin mülkî amirinin emriyle) nüfus kütüğüne ölü kaydı 

 düşülen kişinin sağ olduğunun tespiti. 
4) Gaiplik kararı6. 
5) Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi. 
 
II- Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin verme7. 
2) Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi. 
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3) Evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına karşı yapılan itiraz8. 
4) Yeniden evlenmede bekleme süresinin hâkim tarafından kaldırılması. 
5) Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi. 
 
Belirteyim ki, terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi için, aile mahkemesi yanında, 

noterler de görevlidir (bkz: 31.3.2011 gün ve 6217 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik MK 
m.164). 

 
6) Eşlerden birinin, evlilik birliğini tek başına temsil etmek konusunda yetkili kılınması. 
7) Aile konutu ile ilgili işlemler için diğer eşin rızasının sağlanamadığı hâllerde 

hâkimin müdahalesinin istenmesi9. 
8) Mevcut mal rejiminin eşlerden birinin veya alacaklıların talebiyle mal ayrılığına 

dönüştürülmesi ve sebeplerin ortadan kalkması hâlinde mal ayrılığından eski rejime geri 
dönülmesi. 

9) Paylaşmalı mal ayrılığında boşanma veya evliliğin iptali hâlinde, aile konutu ve ev 
eşyasını hangi eşin kullanmaya devam edeceği hakkında karar verilmesi. 

10) Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası üzerinde mülkiyet veya intifa 
hakkı tanınması. 

11) Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi. 
12) Ana babaya çocuğun mallarından bir kısmını çocuğun bakım ve eğitimi için sarf 

etme izninin verilmesi. 
13) Velâyetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve 

kaldırılan velayetin geri verilmesi. 
14) Hâkimin çocuğun mallarının yönetimine müdahale etmesi ve çocuğun mallarının 

yönetiminin kayyıma devri. 
15) Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eşin, hâkime çocuğun malları 

hakkında defter sunması. 
16) Aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ ve ilânı, kapatılması 

hâlinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik veya ailesi 
tarafından kullanılması şartına geçici olarak istisna tanınması. 

17) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna göre aile 
mahkemesi hâkimi tarafından karar verilecek tedbirler10. 

18) Çocuk hâkimi tarafından, çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine veya resen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması. 

19) Vesayet işleri. 
 
III-  Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Sulh hâkimi tarafından resmî vasiyetname düzenlenmesi; el yazısı ile vasiyet-

namenin sulh hâkimi tarafından saklanması;  sözlü vasiyetname tutanağının sulh veya asliye 
mahkemesine tevdiî. 

2) Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi. 
3) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde tasarruf etmesine izin 

 verilmesi. 
4) Gaibin mirasçılarına, gaibe düşen miras payının teslim edilmesi. 
5) Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını sağlamak için önlem 

alınması. 
6) Mirasçılık belgesi verilmesi11. 
 
Belirteyim ki, mirasçılık belgesi verilmesi için, sulh hukuk mahkemesi yanında, noterler 

de görevlidir (bkz: 31.3.2011 gün ve 6217 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik MK 
m.598,I). 
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7) Terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddi 
beyanının tespiti ve tescili; mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara 
bildirilmesi; mirasın reddi süresinin uzatılması. 

8) Terekenin resmî defterinin tutulması. 
9) Sulh hâkiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine tahsis edilmesi veya 

satılmasına karar vermesi.  
 
IV-  Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlâline sebebiyet vermeyecek 

düzeltmelerin yapılması. 
2) Taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini. 
 
V-  Borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi.  
2) Borçluya ifa veya teminat göstermesi için süre verilmesi.  
3) Tevdi mahalli belirlenmesi veya tevdi edilemeyecek eşyanın satılması. 
4) Alacaklısı ihtilâflı olan borcun mahkemeye tevdiî.  
5) Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi.  
6) Mesafeli satımlarda ayıbın tespiti veya ayıplı malın satılmasına izin verilmesi.  
7) İşçiye kârdan hisse verilmesini öngören iş sözleşmesinde, mahkemenin işverenin 

hesaplarını inceleyecek bir kişi tayin etmesi. 
8) Eser sözleşmesinde eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi.  
9) Satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespiti.  
10) Komisyoncu elindeki malın açık artırma ile satışına izin verilmesi. 
 
VI-  Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Ticarî defterlerin zıyaı halinde belge verilmesi12. 
2) Acentenin müvekkili hesabına teslim aldığı malın Borçlar Kanununa göre 

satılması.  
3) Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini. 
4) Komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için eksper tayini. 
5) Anonim şirkette ayni sermaye konulması, tescilden itibaren iki yıl içinde 

sermayenin onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve sermaye azaltılmasında bilirkişi 
raporu alınması ve mahkemenin izni. 

6) Kıymetli evrakın iptali13. 
7) Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim edilememesi 

hâlinde Borçlar Kanunu hükümlerine göre satılmasına karar verilmesi; gönderilen eşyanın 
mahkeme marifetiyle muayenesi. 

8) Gemi ipoteğinde, malikin bulunamadığı hâllerde kayyım tayini. 
9) Deniz raporu tanzimi.  
10) Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün mahkeme tarafından tayini.  
11) Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hâl ve vaziyetinin, ölçü, sayı 

ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi.  
12) Müşterek avaryalarda dispeççi tayini ve dispeçin mahkemece tasdiki.  
13) Denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve kapsamının belirlenmesi için 

bilirkişi tayini. 
14) Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini. 
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VII- İcra ve iflâs hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) İpotekli alacakta alacaklının gaipliği veya alacağı almaktan kaçınması hâlinde, borç 

tutarının icra dairesine tevdi edilmesi üzerine icra mahkemesi tarafından ipoteğin fekkine 
karar verilmesi. 

 
2) Doğrudan doğruya iflâs; 
 
a) Belirteyim ki, alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs hallerinde (İİK m.177)14, 

borçluya karşı iflâs davası açılacağından, bu halleri çekişmeli yargı olarak nitelemek zordur. 
Belki, İİK m.177/1’deki hallerde (borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması veya kaçak olması 
hallerinde), borçluya karşı açılan iflâs davası, başlangıçta çekişmesiz yargı işi olarak 
nitelendirilebilir. Fakat, duruşmaya davet (İİK m.177,II) veya ilân (İİK m.177,III; m.178,II) 
üzerine borçlu, duruşmaya gelip, iflâs davasının reddini talep ederse, bu çekişmesiz yargı işi, 
çekişmesiz yargıdan çıkıp, çekişmeli yargıya girer. 

 
b) Borçlunun kendi iflâsını istemesi (İİK m.178)15, başlangıçta bir çekişmesiz yargı 

işidir. Ancak, borçlunun iflâs talebinin ilânından (İİK m.178,II) itibaren 15 gün içinde, bir (veya 
birden fazla) alacaklı borçlunun iflâs talebine itiraz ederse, borçlunun kendi iflâsını istemesi, 
çekişmesiz yargıdan çıkıp, çekişmeli yargıya girer. 

 
c) Bir alacaklının, borca batık sermaye şirketinin iflâsını istemesi (İİK m.179,I), iflâs 

davası niteliğinde olduğundan16, başlangıçtan itibaren çekişmeli yargı işidir. 
 
d) Borca batık şirketin kendi iflâsını istemesi (TK m.324,II -YTK m.376/3- ve İİK 

m.179)17, başlangıçta bir çekişmesiz yargı işidir. Ancak, şirketin mecburî iflâs talebinin 
(İİK’nun 166. maddesine göre) ilânından itibaren, bir (veya birden fazla) alacaklı, 15 gün 
içinde mecburî iflâs talebine itiraz ederse, borca batık şirketin kendi iflâsını istemesi, 
çekişmesiz yargıdan çıkıp, çekişmeli yargıya girer18. 

 
e) İİK m.180, MK m.612 ve m.636’daki husus, bir iflâs davası veya talebi 

olmadığından, bu hükümlerin çekişmesiz yargı ile bir ilgisi yoktur. 
 
3) İflâsın kaldırılması. 
 
4) İflâsın kapanmasına karar verilmesi. 
 
5) Reddolunmuş mirasın tasfiyesinin, mirasçılardan birinin mirası kabul talebi üzerine 

mahkeme tarafından durdurulması. 
 
6) Konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması. 
 
7) Konkordatonun tasdiki misal. 
 
“Davacı Y... Dış Tic. A.Ş.’nin konkordato teklifi tetkik merciince yerinde görülerek, 

borçluya mühlet verilmiş atanan konkordato komiserliğince düzenlenen rapor mahkemeye 
ibraz edilmiştir. – Mahkemece davacının davayı takip etmeyeceği yolundaki HUMK’nun 
185/1. maddesine dayanan talebine alacaklıların karşı çıkmış oldukları gözetilerek davacı 
tarafça konkordato tasdik harcının yatırılmamış olduğu ve teminat gösterilmediği gerekçeleri 
ile davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. – 
Konkordatonun tasdiki talebine ilişkin incelemenin gerçekleştirilmesi sırasında 
mahkemenin yapacağı yargısal faaliyet, niteliği itibariyle kural olarak çekişmesiz yargı 
faaliyetidir. – Ancak bu durum konkordatonun tasdikine ilişkin inceleme sırasında herhangi 
bir itirazın vuku bulmamış olması halinde sözkonusu olur. Buna karşılık, konkordatonun 
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tasdikine ilişkin incelemenin gerçekleştirilmesi sırasında, tasdik şartlarının 
bulunmadığı yönünde itirazlar olmuşsa bu durumda yapılacak olan yargısal faaliyet 
çekişmesiz yargılama faaliyeti değil, çekişmeli yargılama faaliyetidir. Somut olayda 
davacı konkordatonun tasdiki talebini geri almışsa da konkordatonun tasdiki talebine itiraz 
edenler geri almayı kabul etmediklerinden mahkemece tasdik şartlarının varlığı araştırılarak 
yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.”19 

 
8) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında 

projenin ilânı ve ara dönem denetçisinin atanması. 
 
9) Fevkalade hâllerde, kusuru olmaksızın borçlarını yerine getiremeyen borçluya 

mühlet verilmesi. 
 
VIII-  Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri: 
 
1) Nüfus kütüklerinin sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahkemesince 

mühürlenmesi.  
 
2) Noterlerin göreve başlarken mahkemede yemin ettirilmeleri.  
 
3) Noter evrak ve defterlerinden alınarak başka yere gönderilecek örneklerin mahkeme 

tarafından tasdiki.  
 
4) Kamu görevlilerinin mahkeme huzurunda kanunen yemin etme zorunluluğunun 

öngörüldüğü diğer durumlar.  
 
B) Diğer çekişmesiz yargı işleri: HMK m.382/2’de sayılanlar dışında, aşağıdaki üç 

ölçütten birine (veya birkaçına) göre çekişmesiz yargıya giren başka (diğer) çekişmesiz yargı 
işleri de vardır (HMK m.382/1): 

 
I- İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller (çekişme yokluğu ölçütü): HMK 

m.382/2’de sayılanlar dışında, ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan hallerde de, çekişmesiz 
yargı söz konusudur (HMK m.382/1-a). Buna, çekişme (uyuşmazlık, ihtilâf) yokluğu ölçütüne 
(kıstasına) göre çekişmesiz yargıya giren işler denir. 

 
Çekişmeli yargı, bir çekişme (ihtilâf), uyuşmazlık, iddia ve karşı iddia hakkında karar 

verilmesi talebi ile açılan davalarla meşgul olur. Buna karşılık, çekişmesiz yargıya tâbi işlerde 
ilgililer arasında kural olarak bir çekişme (ihtilâf, uyuşmazlık) yoktur. Yani, çekişmesiz yargıda 
mahkeme, ilgililer arasındaki bir çekişme hakkında karar vermez. Bu ölçüte (kıstasa) göre, 
mahkemelerin baktığı ve ilgililer arasında çekişme olmayan bütün işler çekişmesiz yargı 
işidir. Yukardaki (A) bölümündeki (HMK m.382/2’deki) çekişmesiz yargı işlerinin önemli bir 
bölümü, çekişme yokluğu ölçütüne göre çekişmesiz yargı işi sayılmıştır.  

 
HMK m.382/2’de sayılı (yazılı) olmayan, çekişme yokluğu ölçütüne (HMK m.382/1-a) 

göre çekişmeli yargı işlerine (başka bazı) misaller: 
 
“TMK m.102: Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. 

Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. - Resmî 
senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe 
düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal 
ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır. - Mahkemeye başvurma, resmî senet 
düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya 
vasiyetnameyi açan sulh  hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
re'sen yapılır. - Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen 
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alır.” - “TMK m.104 : Tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde 
tutulan sicile tescil edilir ; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile 
kaydolunur. - Tescil kararı, başka bir mahkemece verilmiş ise, ilgili belgelerle birlikte tescil 
için vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilir. - Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı 
bildirim üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkezî sicile kaydolunan vakıf Resmî Gazete 
ile ilân olunur. - Tescil ve ilân tüzük hükümlerine göre yapılır.”. Bkz. ayrıca : TMK m.105, 107 
ve 110. 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.82/8: Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve 

ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla 
yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar 
birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.296: Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların 

bin Türk lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.” 
 
“6762 sayılı TTK m.249 (6102 sayılı yeni TTK m.310): Her komanditer, iş yılı sonunda 

ve iş saatleri içinde şirketin envanteriyle bilanço muhteviyatını ve bunların sıhhatini 
incelemeye mezundur. Bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi ekspere de yaptırabilir. 
Eksperin şahsı hakkında bir itiraz dermeyan edilirse komanditerin talebi üzerine mahkeme 
tarafından ehlivukuf tayinine karar verilir. Bu karar katidir. - Önemli sebeplerin bulunması 
halinde, mahkeme, komanditerin talebi üzerine şirketin işlerinin ve mevcudunun bizzat veya 
eksper marifetiyle incelenmesine her vakit izin verebilir”. 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.343: Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak 

işletmelere ve ayınlara,  şirket merkezinin bulunacağı   yerdeki asliye  ticaret  mahkemesince 
 atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin 
somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye 
olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun 
belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında 
tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve 
hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular, işlem denetçisi ve 
menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.” 

 
“6762 sayılı TTK m.447,II (6102 sayılı yeni TTK m.543/2): Alacaklıları üçüncü defa 

davetten itibaren bir yıl geçmedikçe kalan mevcut dağıtılamaz. Şu kadar ki ; hal ve duruma 
göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden dahi 
dağıtmaya izin verebilir.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.1213: Denize elverişsiz hâle gelmiş gemi, mahkemenin tespit 

kararıyla zayi olmuş sayılır.” 
 
 II- İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı haller (sübjektif 

hakkın yokluğu ölçütü) : Yukarda (HMK m.382/2’de) sayılanlar dışında, ilgililerin özel hukuk 
kişilerine karşı ileri sürebilecekleri sübjektif haklarının bulunmadığı işler de, (çekişmeli olsalar 
bile) sübjektif hakkın yokluğu ölçütüne göre çekişmesiz yargıya tâbidir (HMK m.382/1-b).  

 
HMK m.382/2’de sayılı olmayan, sübjektif hakkın yokluğu ölçütüne (HMK m.382/1-b) 

göre çekişmeli yargı işlerine (başka bazı) misaller: 
 
“TMK m.112: Haklı sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim 

makamının istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü, yönetimini ve 
işleyişini değiştirebilir. - Mahkeme, denetim makamının başvurusu üzerine, duruşma yaparak 
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yöneticileri görevden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini seçebilir.”. 
Bkz. ayrıca : TMK m. 115,116. 

 
“TMK m.190: Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya bu yetkiyi kullanmada 

yetersiz kalırsa hâkim, diğer eşin istemi üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir. 
İstemde bulunan eş, temsil yetkisinin kaldırıldığını veya  sınırlandığını, üçüncü kişilere 
sadece kişisel duyuru yoluyla bildirebilir. -Temsil yetkisinin kaldırılmasının veya 
sınırlanmasının iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sonuç doğurması, durumun hâkimin kararıyla 
ilân edilmesine bağlıdır.” 

 
“TMK m.191: Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar, koşullar 

değiştiğinde eşlerden birinin istemi üzerine  hâkim  tarafından değiştirilebilir. - İlk karar ilân 
edilmiş ise, değişikliğe ilişkin karar da ilân olunur.” 

 
“TMK m.195: Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik 

birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte 
hâkimin müdahalesini isteyebilirler. - Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları 
uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir.- Hâkim, 
gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.” 

 
“TMK m.196: Eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, ailenin geçimi için her birinin 

yapacağı parasal katkıyı belirler”. 
  
“TMK m.198: Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine 

getirmezse, hâkim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını 
emredebilir.” 

 
“TMK m.199: Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî 

bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, 
belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine 
karar verebilir. - Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır. - Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz 
üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar 
verir.” 

 
“TMK m.200: Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında 

gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.” 
 
“TMK m.206:  Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal 

rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir”. 
 
“TMK m.208: Eşler, her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle önceki veya başka bir 

mal rejimini kabul edebilirler. - Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması 
hâlinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir.” 

 
“6762 sayılı TTK m.35,III (6102 sayılı yeni TTK m.33/3): Müddeti içinde imtina 

sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye 
Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun mevcut 
olduğu neticesine varırsa tescilini sicil memuruna emreder, aksi takdirde memurun talebini 
reddeder.” 

 
“6762 sayılı TTK m.36 (6102 sayılı yeni TTK m.34): İlgililer, vukubulacak tescil veya 

tadil yahut terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilecek kararlara karşı, tebliğinden 
itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye 
Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. - Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde 
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incelenerek karara bağlanır. Şu kadar ki; sicil memurunun kararı, üçüncü şahısların sicilde 
kayıtlı bulunan hususlara müteallik menfaatlerini ihlal ettiği takdirde, itiraz edenle üçüncü 
şahıs da dinlenir. Gelmezlerse evrak üzerine karar verilir. 

 
III- Hâkimin re’sen (kendiliğinden) harekete geçtiği20 haller (re’sen -kendiliğinden- 

harekete geçme ölçütü) : Yukarda (HMK m.382/2’de) sayılanlar dışında, hâkimin re’sen 
(kendiliğinden) harekete geçmesi (işe el koyması) gereken bütün işler de, re’sen harekete 
geçme ölçütüne göre çekişmesiz yargıya tâbidir (HMK m.382/1-c). 

 
HMK m.382/2’de sayılı olmayan, re’sen harekete geçme ölçütüne (HMK m.382/1-c) 

göre çekişmeli yargı işlerine (başka) misaller: 
 
“TMK m.183: Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya 

ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re'sen veya ana ve babadan birinin 
istemi üzerine gerekli önlemleri alır.” 

 
“TMK m.346: Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba 

duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun 
önlemleri alır.” 

 
“TMK m.347: Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk 

manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya 
bir kuruma yerleştirebilir. Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları 
beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de 
kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir”. 

 
“TMK m.348: Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu 

önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin 
kaldırılmasına karar verir: 1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde 
bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.  
2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır 
biçimde savsaklaması. - Velâyet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi 
atanır. - Kararda aksi belirtilmedikçe, velâyetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün 
çocukları kapsar.” 

 
“TMK m.351: Durumun değişmesi hâlinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin 

yeni koşullara uydurulması gerekir. - Velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan 
kalkmışsa hâkim, re'sen ya da  ana veya babanın istemi üzerine velâyeti geri verir.” 

 
“TMK m.352: Ana ve baba, velâyetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme 

hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler. - Ana ve 
babanın yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hâkim müdahale eder.”- “TMK 
m.353: Evlilik sona erince velâyet kendisinde kalan eş, hâkime çocuğun malvarlığının 
dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda 
gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadır.” 

 
§3. Çekişmesiz yargı işleri dava değildir.  
 
Çekişmesiz yargının konusu, yukarda genel olarak belirtilen çekişmesiz yargı işleridir. 

Çekişmesiz yargıda, dava deyiminin yeri yoktur, iş deyimi vardır. Bu nedenle, HMK m.382’de 
(doğru olarak) “çekişmesiz yargı işleri” deyimi kullanılmıştır. 

 
HMK’ndan (1.10.2011 tarihinden) önceki dönemde, çekişmesiz yargı açık kanun 

hükümleri ile düzenlenmiş olmadığı için, çekişmesiz yargı ile ilgili bazı Yargıtay kararlarında, 
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çekişmesiz yargı işleri için, “dava”, “hasımsız dava” ve “tek taraflı dava” terimleri 
kullanılmakta idi. Buna karşı, davanın iki taraf sistemine göre kurulmuş olduğu, çekişmesiz 
yargıda ise birbiriyle çekişme halinde olan iki taraf olmadığı, bu nedenle, çekişmesiz yargı 
işleri için dava, hasımsız dava veya tek taraflı dava terimlerinin kullanılması yanlış olduğunu, 
bunlara çekişmesiz yargı işleri denilmesi gerektiğini belirtmiştim21. Bu nedenle, HMK 
m.382’de “çekişmesiz yargı işleri” deyiminin kullanılmış olması, doğru ve çekişmesiz yargının 
niteliğine uygundur. 

 
(HMK m.103/1-b) “bendinde, şahsın hukuku ve aile hukuku kapsamında yer alan bazı 

davalar sayılmış, “dava” ile birlikte “işler” de özellikle vurgulanmıştır. Çünkü bu bentteki 
uyuşmazlıkların bir kısmı çekişmesiz yargı işleri kapsamında olup, çekişmesiz yargıya 
dikkat çekmek açısından bu ifade kullanılmıştır”22. 

 
§4. Çekişmesiz yargıda taraf kavramı yoktur, “ilgililer” kavramı vardır. 
 
Taraf kavramının davada büyük önemi vardır. Çünkü, bir davada verilen hüküm, 

yalnız o davanın tarafları bakımından kesin hüküm teşkil eder (HUMK m.237; HMK m.303). 
HMK’ndan önce çekişmesiz yargı kanunla açıkça düzenlenmemiş olduğundan, uygulamada, 
çekişmesiz yargıda ilgililer için yanlış olarak davacı ve davalı terimleri kullanılmakta idi. 
Çekişmesiz yargıda dava söz konusu olmadığı için, davacı ve davalı terimlerinin de yeri 
yoktur. Bu nedenle, çekişmesiz yargıda taraflar yerine, “ilgililer” (alakadarlar) terimi kullanıl-
malıdır23. HMK, doğru olarak “ilgililer” deyimini kullanmaktadır (bkz : HMK m.382/1-a,b ; 
m.384, m.387). 

 
§5. Görevli mahkeme 
 
A) Kural: Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, kural olarak sulh hukuk 

mahkemesidir (HMK m.383 ; m.4/ç)24.  
 
Bazı çekişmesiz yargı işleri için sulh hukuk mahkemesinin (veya hâkimin) görevli 

olduğu, ilgili kanunlarda açıkça belirtilmiştir; misaller : 
 
“TMK m.397,II: Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye 

hukuk mahkemesidir.” 
 
“TMK m.538,II: El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, 

sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.” 
 
“TMK m.589,I: Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re'sen 

tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün 
önlemleri alır.” 

 
“TMK m.590,I: Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi hâlinde sulh hâkimi  

terekenin defterinin tutulmasına karar verir”. 
 
“TMK m.592,I: Aşağıdaki hâllerde sulh hâkimi re'sen mirasın resmen yönetilmesine 

karar verir: 
 
“TMK m.594,I: Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı 

bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini 
son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.” 

 
“TMK m.595: Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli 

olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edilmesi zorunludur. Sulh hâkimi, 
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teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa 
ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen 
yönetilmesine karar verir.” 

 
“TMK m.596,I: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden 

başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere 
okunur.” 

 
“TMK m.598,I: Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh 

mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge (mirasçılık belgesi) verilir”. 
 
“TMK m.609: Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı 

beyanla yapılır. - Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. - Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı 
ret beyanını bir tutanakla tespit eder. - Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı 
yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi 
gösteren bir belge verilir”. 

 
“TMK m.615: Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış 

mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.” 
 
“TMK m.620,I: Resmî defter, sulh mahkemesi tarafından düzenlenir; bu deftere 

terekeye ait aktif ve pasifler takdir edilen değerleriyle yazılır.” 
 
“TMK m.634: Resmî tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç 

tasfiye memuru tarafından yapılır”.  
 
“TMK m.640,III ve V: Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras 

ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, 
mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin 
gecikmeksizin  alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.82/8: Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve 

ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla 
yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar 
birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır.” 

 
Bu (yukardaki) hükümler, HMK m.383’teki kuralın bir teyididir. 
 
Bazı kanun hükümlerinde, çekişmesiz yargı işleri için sadece “mahkeme” veya 

“hâkim” deyimi kullanılmış, bunun sulh mü yoksa asliye hukuk mahkemesi (veya hâkimi) mi 
olduğu belirtilmemiştir; misaller: 

 
“TMK m.32: Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri 

haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı 
olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. 

 
Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç 

yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya 
babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir.” 

 
“TMK m.33,II: Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan 

kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır.” 
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“TMK m.35,I: İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı 
haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır.” 

 
“TMK m.39: Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında 

düzeltme yapılamaz.” 
 
“TMK m.44: “Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde 

ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülkî amirinin emriyle 
kütüğe ölü kaydı düşürülür. 

 
Bununla birlikte her ilgili, bu kişinin ölü veya sağ olduğunun mahkemece tespitini dava 

edebilir.” 
 
“TMK m.45: Gaiplik kararı, hâkimin bildirmesi üzerine, ölüm kütüğüne kaydolunur.”  
 
“TMK m.131: Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar 

verilmedikçe yeniden evlenemez. 
 
Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir 

dava ile isteyebilir. 
 
Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.” 
 
“TMK m.183: Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya 

ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re'sen veya ana ve babadan birinin 
istemi üzerine gerekli önlemleri alır.” 

 
“TMK m.191: Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar, koşullar 

değiştiğinde eşlerden birinin istemi üzerine  hâkim  tarafından değiştirilebilir”. 
 
“818 sayılı BK m.36,I (6098 sayılı yeni BK m.44,I): Salahiyeti natık vesikayı haiz olan 

mümessil, vazifesi hitam bulduğu takdirde, onu temsil edilene iade yahut mahkemeye tevdi 
etmeğe mecburdur.” 

 
“818 sayılı BK m.166,I (6098 sayılı yeni BK m.187,I): Aidiyeti münazaalı bulunan bir 

alacağın borçlusu tediyeden imtina edebilir ve alacağı mahkemeye tevdi ile borçtan beri 
olur.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.82/7: Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve 

belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni 
saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 
ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini 
isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da 
emredebilir.” 

 
Çekişmesiz yargıda, sulh mahkemesinin görevi asıl olduğundan (HMK m.383), asliye 

mahkemesinin görevi ise istisna olduğundan, az önce görüldüğü gibi, yalnız “mahkeme” veya 
“hâkim” terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işleri için de, sulh hukuk 
mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmalıdır. 

 
B) İstisnalar (sulh hukuk mahkemesinden başka mahkemelerin görevli olduğu 

mahkemeler) : Özel bir kanun hükmü ile, bazı çekişmesiz yargı işleri için, sulh mahkemesi 
dışında bir mahkeme görevli kılınabilir : “aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece” (HMK 
m.383); misaller:  
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Konkordato mühleti için icra mahkemesi görevlidir (İİK m.285 vd). – Doğrudan 
doğruya iflâs, iflâsın kaldırılması, iflâsın kapanması ve konkordatonun tasdiki için asliye 
ticaret mahkemesi görevlidir. Bundan başka, Ticaret Kanununda birçok çekişmesiz yargı işi 
için asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu belirtilmiştir; misaller: 

 
“6762 sayılı TTK m.35,III (6102 sayılı yeni TTK m.33/3): Müddeti içinde imtina 

sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye 
Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun mevcut 
olduğu neticesine varırsa tescilini sicil memuruna emreder, aksi takdirde memurun talebini 
reddeder.” 

 
“6762 sayılı TTK m.36,I (6102 sayılı yeni TTK m.34,I): İlgililer, vukubulacak tescil 

veya tadil yahut terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilecek kararlara karşı, 
tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli 
Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.” 

 
Aile hukukundan doğan çekişmesiz yargı işleri için aile mahkemesi görevlidir (Aile 

Mahkemeleri K.m.4/1). 
 
Vesayet işlerinde, denetim makamı olarak, asliye hukuk mahkemesi görevlidir (MK 

m.397,II). 
 
HMK m.383 ve m.385/3’e göre, bazı çekişmesiz yargı işleri, mahkemeler dışındaki 

resmî makamlara (organlara) bırakılabilir. Buna uygun olarak, mirasçılık belgesi verilmesi 
ve terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi işleri için, sulh hukuk mahkemesinden başka, 
noterler de görevli kılınmıştır (bkz : Noterlik K.m.71/A ve 6217 sayılı Kanunla değişik TMK 
m.164 ve m.598,I). 

 
§ 6. Çekişmesiz yargıda yetkili mahkeme 
 
Çekişmesiz yargıda yetkili mahkeme (kural olarak) talepte bulunan kişinin veya 

ilgililerden birinin oturduğu yer (sulh hukuk) mahkemesidir (HMK m.384). 
 
İstisnalar: Kanunlarda aksine (özel) hüküm bulunan hallerde, (özel) kanunlarda yazılı 

olan yer mahkemesi (o çekişmesiz yargı işi için) yetkilidir (HMK m.384 : kanunda aksine 
hüküm bulunmadıkça); misaller :  

 
1) Yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu haller: 
 
“TMK m.32 : Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri 

haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı 
olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. - Yetkili mahkeme, 
kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde 
kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer 
mahkemesidir.” 

 
“TMK m.107: Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince 

belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan başvurunun reddini 
gerektirmez. -Bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden önce mahkemece 
tamamlattırılabileceği gibi ; kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu üzerine, 
olanak varsa vakfedenin görüşü alınarak vakfın yerleşim yeri mahkemesince tamamlattırılır”. 

 
“TMK m.207: (mevcut mal rejiminin mahkemece mal ayrılığına dönüştürülmesinde) 

Yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.” 
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“TMK m.411: Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet 
dairelerine aittir.” 

 
“TMK m.412: Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini 

değiştiremez. - Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu 
takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur.” 

 
“TMK m.430,I: Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri 

vesayet makamı tarafından atanır.” 
 
“TMK m.433,I: Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin yerleşim yeri 

veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bulunduğu yer vesayet makamına aittir.” 
 
“6102 sayılı yeni TTK m.757,I: İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya 

hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten 
menedilmesini isteyebilir.” 

 
2) Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin yetkili olduğuna 

bazı misaller: 
 
“6102 sayılı yeni TTK m.207: Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi, riskin erken 

saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle 
ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her 
pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu 
yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.273 : (1) Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin 

devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. - (2) Birinci fıkra 
hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemişse, tüm ortaklar veya bunların 
kanuni temsilcileri tasfiyeye memur sayılır. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine 
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya 
birkaç tasfiye memuru atar. Mahkeme gerek görürse dilekçeyi tebliğ ederek diğer ortakları 
dinleyebilir.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.343: Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak 

işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince 
 atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin 
somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu ; sermaye 
olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun 
belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında 
tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve 
hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular, işlem denetçisi ve 
menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.405/1: Şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun 

yılsonu hesaplarına, finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili 
kanunun, idari tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması 
konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi 
üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden 
karar verir. Karar kesindir.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.412 (6762 sayılı TTK m.367): Pay sahiplerinin çağrı veya 

gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya 
isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu 



Prof. Dr. Baki Kuru - Prof. Dr. Ali Cem Budak  

108 

üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek 
ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı  yapmak  üzere  bir  kayyım  atar.  Kararında, 
 kayyımın,  görevlerini  ve  toplantı  için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini 
gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar 
kesindir.” 

 
3) Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri için, mirasbırakanın son yerleşim yeri 

mahkemesi yetkilidir: 
 
“TMK m.589 : Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re'sen 

tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün 
önlemleri alır. - Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hâllerde terekede bulunan mal ve 
hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve 
vasiyetnamelerin açılmasına ilişkindir. - Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak 
üzere, başvuran kişi tarafından; önleme hâkimin re'sen karar verdiği hâllerde Devlet 
tarafından karşılanır. - Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin 
sulh hâkimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hâkimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın 
ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı 
ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hâkimine gönderir.” 

 
“TMK m.596,I: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden 

başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere 
okunur.” 

 
§ 7.  Yargılama usulü 
 
Çekişmesiz yargı işlerinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, basit yargılama usulü 

(HMK m.316-322) uygulanır (HMK m.385/1)25. 
 
Bundan başka, bazı çekişmesiz yargı işlerinde basit yargılama usulünün uygulanacağı 

ilgili kanun hükümlerinde tekrar belirtilmiştir; misaller: 
 
“TMK m.437,I: (koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında) Hâkim, basit yargılama 

usulüne göre karar verir.” 
 
“6762 sayılı TTK m.207,III (6102 sayılı yeni TTK m.268/3): Ortaklarla tasfiye 

memurları arasında çıkan ihtilaflar, basit muhakeme usulüne göre incelenir. Tasfiye 
memurları ve ortaklar dinlenir. Kararın en kısa bir zamanda verilmesi lazımdır. Bu husustaki 
kararlar katidir.” 

 
“6102 sayılı yeni TTK m.437/5: Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, 

haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi 
izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu 
asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru basit yargılama usulüne göre incelenir. 
Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de 
içerebilir. Mahkeme kararı kesindir.”  

 
Bazı çekişmesiz yargı işleri ile ilgili kanun hükümlerinde, o işlerde uygulanacak 

yargılama usulüne ilişkin özel hükümler vardır. Bu halde, öncelikle o özel hükümler 
uygulanır, orada özel hüküm bulunmayan hallerde ise, “niteliğine uygun düştüğü ölçüde” 
basit yargılama usulü uygulanır (HMK m.385/1)”. Meselâ, vesayet işlerinde, önce MK m.396-
491’deki özel usul hükümleri, sonra da, “niteliğine uygun düştüğü ölçüde (HMK m.385/1)” 
basit yargılama usulü uygulanır (HMK m.385/1; MK m.437,I).  
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Çekişmesiz yargıda mahkemeye başvurulması, kural olarak dilekçe ile olur (HMK 
m.385/1, m.317/1). 

 
Basit yargılama usulünde başvuru dilekçeleri yönetmelikte (HMK m.449) belirlenecek 

formun doldurulması suretiyle de verilebilir (HMK m.317/4). Bu husus, özellikle çekişmesiz 
yargıda başvuru dilekçeleri için yararlı olacaktır (HMK m.385/1, m.317/4). 

 
İstisna olarak, bazı çekişmesiz yargı işlerinde mahkemeye başvuru, sözlü beyanla da 

yapılabilir; misaller: TMK m.309,II ve m.609,I. Özellikle re’sen harekete geçme ölçütüne 
(HMK m.382/1-c) göre çekişmesiz yargı işi sayılan hallerde, özel kişiler ve resmî makamlar, 
mahkemeye sözlü olarak beyanda (bildirimde) bulunabilirler (MK m.404,II). Sözlü beyanlar 
(bildirimler), hâkim tarafından tutanağa yazdırılır (HMK m.154/1,2).  

 
Yukarda görüldüğü gibi, çekişmesiz yargı işlerinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, 

basit yargılama usulü (HMK m.317-322) uygulanır (HMK m.385/1). 
 
Basit yargılama usulünde, mahkeme, mümkün olan hallerde ilgilileri duruşmaya davet 

etmeden dosya üzerinden karar verir (HMK m.320/1): 
 
Bazı çekişmesiz yargı işlerinde, ilgililerin duruşmaya çağırılması (dinlenmesi) gerektiği 

açıkça öngörülmüştür ; misaller : 
 
“TMK m.437,III : (koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında) Hâkim, karar verirken 

ilgili kişiyi dinler.” 
 
“6762 sayılı TTK m.1210,IV (6102 sayılı yeni TTK m.1281/4): (dispeçin tasdiki ve 

avaryanın nevi veya hesaplarına itirazda) İlgililerin hepsi duruşmaya çağırılır. Davetiyede, 
dispeç ile müsbit vesikaların mahkeme kaleminde incelenebileceği ve çağırılanın daha önce 
de dispeçe karşı mahkemede itirazda bulunabileceği muayyen günde gelmediği takdirde 
dispeçe muvafakat etmiş sayılacağı yazılır. Davetiyenin tebliğ için duruşma gününden en az 
on beş gün önce gönderilmesi lazımdır.” 

 
“6762 sayılı TTK m.1211,I (6102 sayılı yeni TTK m.1282/1): Tayin olunan günde hazır 

olanlarla duruşma yapılır. Dispeçe karşı duruşmada veya daha önce bir itiraz yapılmamış 
olduğu takdirde dispeç tasdik olunur. İtiraz yapılmışsa ilgililer dinlenir. İtirazın yerinde olduğu 
görülür, veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa dispeç buna göre düzeltilerek tasdik 
olunur.” 

 
Diğer bazı çekişmesiz yargı işleri için, duruşma yapılmayacağı ve dosya (evrak) 

üzerinden karar verileceği açıkça belirtilmiştir; misaller: 
 
“TMK m.138,I: Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararına karşı 

mahkemeye başvurabilir. İtiraz, evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır.” 
 
“6762 sayılı TTK m.35,III (6102 sayılı yeni TTK m.33/3): Müddeti içinde imtina 

sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye 
Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun mevcut 
olduğu neticesine varırsa tescilini sicil memuruna emreder, aksi takdirde memurun talebini 
reddeder.” 

 
“6762 sayılı TTK m.36,II (6102 sayılı yeni TTK m.34/2): İlgililer, vukubulacak tescil 

veya tadil yahut terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilecek kararlara karşı, 
tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli 
Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. - Bu itiraz mahkemece evrak 
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üzerinde incelenerek karara bağlanır. Şu kadar ki; sicil memurunun kararı, üçüncü şahısların 
sicilde kayıtlı bulunan hususlara müteallik menfaatlerini ihlal ettiği takdirde, itiraz edenle 
üçüncü şahıs da dinlenir. Gelmezlerse evrak üzerine karar verilir”. 

 
Bunun dışında, çekişmesiz yargı işlerinde, sulh hukuk mahkemesi, kural olarak, ilgilileri 

duruşmaya davet etmeden, dosya üzerinden karar verir (HMK m.385/1, m.320/1). 
 
Özellikle çekişme yokluğu ölçütüne göre çekişmesiz yargıya giren işlerde, karşı taraf 

(ilgili) bulunmadığından, duruşma yapılmasına da gerek yoktur. 
 
Buna karşılık, çekişme yokluğu ölçütünden başka ölçütlere göre çekişmesiz yargıya 

giren işlerde, sulh hukuk mahkemesi, gerekli görürse duruşma yapılmasına karar verebilir.  
 
Hâkim, duruşmasız incelediği çekişmesiz yargı işlerinde de, (kural olarak) ilgilileri 

dinlemeden (ilgililere beyanda bulunma imkânı vermeden) karar veremez. 
 
Çekişmesiz yargı işlerinde re’sen (kendiliğinden) araştırma ilkesi uygulanır: Çekişmeli 

yargıda, taraflarca hazırlama ilkesi geçerlidir; re’sen (kendiliğinden) araştırma ilkesi istisnadır. 
– Buna karşılık, çekişmesiz yargı işlerinde (aksine bir hüküm bulunmadıkça) re’sen 
(kendiliğinden) araştırma ilkesi geçerlidir (HMK m.385/2)26. 

 
İlâm kavramı (HMK m.301/2), yalnız çekişmeli yargıya ait bir terimdir. Buna karşılık 

ilâm kavramı çekişmesiz yargıya yabancıdır. Çekişmesiz yargıda, yalnız “karar” terimi 
kullanılmalıdır27. 

 
Mirasçılık belgesi için, uygulamada kullanılan “veraset ilâmı” deyimi yanlıştır. Bunun 

doğrusu, kanunda açıkça yazılı olduğu gibi, mirasçılık belgesidir (bkz: HMK m.382/2-c/6). 
 
İhtiyatî tedbirle ilgili hükümler (HMK m.389 vd), niteliğine uygun düştüğü ölçüde, 

çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır (HMK m.389/2).  
 
Çekişmesiz yargı işleri, adlî tatilde de görülür (HMK m.103/1-ğ). 
 
Mahkemelerde görülmekte olan çekişmesiz yargı işlemlerinde UYAP’ın kullanılmasına 

dair esaslar yönetmelikle düzenlenir (HMK m.445/5). 
 
§ 8. Kanun yolları 
 
Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel 

kanuni düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, 
HMK hükümleri dairesinde istinaf yoluna başvurabilirler (HMK m.387). 

 
İstinaf mahkemesinin çekişmesiz yargı işlerinde verdiği kararlar kesindir ; yani temyiz 

edilemez (HMK m.362/1-ç). 
 
Fakat, 31.3.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanunla, 6100 sayılı HMK’na (geçici 2 nci 

maddeden sonra gelmek üzere) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 
 
Geçici madde 3 – Bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin göreve başlama tarihine 

kadar, 1086 sayılı HUMK’nun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur.  

 
Buna göre, istinaf mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, (eskiden olduğu 

gibi), çekişmesiz yargı kararları ilgililer tarafından temyiz edilebilecektir28. 
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§ 9. “Çekişmesiz yargı kararları maddî anlamda kesin hüküm (HMK m.303) teşkil 
etmez” (HMK m.388) 

 
Meselâ, mirasçılık belgesi verilmesi işi (MK m.598) bir çekişmesiz yargı işidir (HMK 

m.382/1-c/6). Mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilmemiş olan bir kişi, mirasçılık 
belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi için dava (HMK m.11/3) açarsa, 
çekişmesiz yargıda verilmiş olan mirasçılık belgesi kararı, bu davada maddî anlamda kesin 
hüküm teşkil etmez (MK m.598,III); yani, davanın görülmesine engel teşkil etmez; misal: 

 
“Mirasçıların mirasçılık sıfatlarının belirtilmesi istemi ile hasımsız olarak açacakları dava 

nedeniyle verilen mirasçılık belgesi kararı, bir nizasız kaza (çekişmesiz yargı) kararı 
niteliğindedir. Bu hususta hukuk öğretisi ve yargısal kararlarda tam bir görüş birliği vardır. 
Nizasız kaza kararları, şekil bakımından kesinleşmiş olsalar bile maddi hukuk 
açısından kesin hüküm teşkil etmezler. Bu nedenledir ki kanuni bir gerçek olarak kabulleri 
mümkün değildir. Daha sonra bu kararların gerçeğe aykırı ve yanlış olması durumunda kararı 
veren mahkemece değiştirilebilecekleri gibi nihayet tespit edici nitelikte oldukları cihetle nizalı 
kaza (çekişmeli yargı) mahkemelerini bağlayıcı güçleri de yoktur. (Prof. Dr. İsmet Sungurbey, 
Medeni Hukuk Sorunları, 1984 5. cilt, s. 421-423). Aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğu 
belirtilmek suretiyle verilen hasımsız mirasçılık belgesi klasik anlamda bir ilâm da değildir. 
İlâm kavramı yalnız çekişmeli yargıya ait bir terim olup, çekişmesiz yargıya yabancıdır. 
Her zaman aksi iddia ve ispat edilebilir. Yapılan işlemi tam bir dava olarak nitelemek de 
yerinde olmaz. Nizasız kaza yoluyla alınan kararlar hiçbir zaman maddi anlamda kesin 
karar niteliğini taşımaz (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, cilt 2, s. 2167 ve 
Nizasız Kaza, s. 180 vd)”29. 

 
Dipnotlar 
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 Yargı (Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara 30 Eylül-1 Ekim 2005 s.128-187).  
4  “Bugüne kadar çekişmesiz yargı işleri, farklı kanunlarda, dağınık şekilde ve yetersiz hükümlerle 
 yürütülmüştür. Çekişmesiz yargıyla ilgili bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi ayrı bir çekişmesiz yargı kanunu 
 yapılması yerine, İsviçre Federal Medenî Usul Kanunu Taslağındaki gibi, Tasarının içinde düzenleme 
 yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmış ve çekişmesiz yargı da düzenlenmiştir” (HMK 
 gerekçesi s.4). 
5  HMK’dan önceki uygulama da bu şekilde idi ; misal : “İstem MK’nun 26. (şimdi : 27.) maddesinde yazılı olduğu 
 üzere soyadının değiştirilmesi isteminden ibaret olup nizasız kazaya ilişkin”dir (6.HD 28.2.1972, 749/821 : 
 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı I.Cilt İstanbul 2001 s.27 dipnot 85). 
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 yargı) kararı niteliğindedir. Bu hususta hukuk öğretisinde ve yargısal kararlarda tam bir görüş birliği 
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12  HMK’dan önceki uygulama da bu şekilde idi ; misal : “Davacının istemi, yangın nedeniyle zayi olan ticarî defter 
 ve belgeleri için TTK.nun 68/son maddesi uyarınca zayi belgesi verilmesine ilişkin olup davaya bakmak 
 adlî yargının görev dahilinde bulunduğundan, mahkemenin, davaya idare mahkemesinde bakılması gerektiği 
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 s.29-30. – Bkz. ayrıca : yuk. dipnot 6, 11, 12, 13 ve 19 civarı. 
22  HMK gerekçesi s.39. 
23  Bkz : Kuru-Nizasız Kaza s. 139 vd ; Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı I.Cilt (İstanbul 2001) s.29-
 30. 
24  Belirteyim ki, HMK m.383 ve m.385/3’e göre, bazı çekişmesiz yargı işleri, mahkemeler dışındaki resmî 
 makamlara (organlara) bırakılabilir. Buna uygun olarak, mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak 
 konuta davet edilmesi işleri için, sulh hukuk mahkemesinden başka noterler de görevli kılınmıştır (bkz : 
 Noterlik K.m.71/A ve 6217 sayılı Kanunla değişik TMK m.164 ve m.598,I). 
25  HMK’nun 385. maddesinin “birinci fıkrasında yer alan düzenlemede, özel hüküm bulunmayan hâllerde basit 
 yargılama usulüne ilişkin ilke ve kuralların çekişmesiz yargı işlerinde de niteliğine uygun düştüğü ölçüde 
 işlerlik kazanacağı hususu hüküm altına alınmıştır. Çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli yargı yerinin sulh 
 hukuk mahkemeleri olduğu ve bu mahkemelerde de basit yargılama usulü uygulandığına göre, anılan işlerde 
 özel hüküm bulunmayan hâllerde basit yargılama usulünün uygulanma kabiliyeti kazanmasını doğal 
 karşılamak gerekir” (HMK gerekçesi s.111). 
26  HMK m.385/2’de “yer alan düzenlemede, çekişmesiz yargı işlerinin büyük ölçüde kamu düzeniyle ilişki içinde 
 bulunması sebebiyle bu tür işlerde re’sen araştırma ilkesinin işlerlik kazanacağı hususu hüküm altına 
 alınmıştır” (HMK gerekçesi s.111) – “Çekişmeli yargı ile çekişmesiz yargı arasındaki en belirgin farkı belirten 
 ölçü “ihtilaf” çekişme yolu kıstasıdır. Çekişmeli yargıda, taraflarca ihzar prensibi geçerli olduğu halde 
 çekişmesiz yargıda re’sen araştırma prensibi egemendir. Takibi talebe bağlı çekişmesiz yargı işlerinde 
 re’sen araştırma prensibinin cari olması, bu gibi işlerde kural olarak mukabil (zıt) alakalı bir kimsenin olmaması 
 düşüncesine dayanır. Burada da taraflarca ihzar prensibi cari olsa idi, o zaman çekişmesiz yargı hâkimi, 
 talepte bulunan tarafların iddia ettiği vakıalar ve ileri sürdüğü delillerle yetinmek zorunda kalırdı ki, bu durum 
 gerçeğin ortaya çıkarılması ilkesiyle bağdaşmazdı. Diğer taraftan kendiliğinden araştırma ilkesinin 
 uygulandığı davalarda, hâkim belli vakıaları kendiliğinden araştırma yetkisine ve yükümlülüğüne sahip 
 olduğu için davayı değiştirme yasağı bu uyuşmazlıklarda uygulanmaz (HUMK 185/2)” (HGK 25.6.1997, 
 11/313-569 : Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı II. Cilt İstanbul 2001 s.1926 dipnot 200a civarı) ; 
 Çekişmesiz yargıda re’sen (kendiliğinden) araştırma ilkesinin uygulanmasına misaller için bkz : Baki Kuru, 
 Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı II.Cilt (İstanbul 2001) s.1731 ve s.1926. 
27  “Aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğu belirtilmek suretiyle verilen mirasçılık belgesi klâsik anlamda bir ilâm 
 değildir. İlâm kavramı, yalnız çekişmeli yargıya ait bir terim olup, çekişmesiz yargıya yabancıdır. Her 
 zaman aksi, iddia ve ispat edilebilir. Yapılan işlemi tam bir dava olarak nitelemek de yerinde olmaz. Nizasız 
 kaza yolu ile alınan kararlar, hiçbir zaman maddi anlamda kesin karar niteliğini taşımaz (Prof. B. Kuru, Hukuk 
 Muhakemeleri Usulü, Cilt: 2, sahife: 2167 ve Nizasız Kaza, sahife 180 vd.)” (HGK 5.12.1990, 2/560-622 : Baki 
 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı III.Cilt İstanbul 2001 s.3150 dipnot 586a civarı ve aşa.dipnot 
 29’daki 5.12.1990 tarihli HGK kararı. 
28  Bkz : Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı V.Cilt (İstanbul 2001) s.4571-4572. 
29  HGK 5.12.1990, 2/560-622 (Yargıtay Kararları Dergisi, 1991/2 s.167-168). Benzer başka bir misal için bkz : 
 7.HD 8.4.2010, 857/2046 (Yargıtay Kararları Dergisi, 2011/4 s.617-618). 
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Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket 
Paysahiplerinin Kitlesel ve Bireysel Temsili∗ 

 
 
 
 
 

Soner Altaş∗∗ 
 
 

Özet 
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler Hukuku alanında getirdiği yeniliklerden birisi “kitlesel temsil 

sistemi”dir. Sistem, çok ortaklı anonim şirketleri, özellikle de halka açık olanları yakından ilgilendirmektedir. 
Anonim şirket paysahiplerinin kitlesel temsili, gerek paysahipleri demokrasisinin kurulması gerek temsilin 
kurumsallaştırılması yolunda atılmış önemli bir adımdır. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
öngörülen kitlesel temsil sistemi ile kitlesel temsilci türleri ele alınmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kitlesel temsil, organın temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci, tevdi 

eden temsilcisi. 
 

 1. Giriş  
 
13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketler için 

öngördüğü yeniliklerden birisi “kitlesel (kurumsal) temsil sistemi”dir. Bilindiği üzere, 27 Kasım 
2008 tarihinde görüşmelerine başlanılan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın ilk 76 maddesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra, kalan maddelerin görüşmelerine 
uzunca bir süre ara verilmiş, Tasarının geriye kalan maddeleri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nun 13 Ocak 2011 tarihli 23. Dönem 5. Yasama Yılı 51. Birleşim’inde, bazı 
değişikliklerle çok hızlı bir şekilde kabul edilmiştir 1. 

 
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)2nun getirdiği kitlesel temsil sistemi, ortak 

sayısı fazla olan anonim şirketleri yakından ilgilendirmektedir. Diğer bir anlatımla, halka açık 
anonim ortaklıkların, özellikle de bankaların, getirilen bu sistemi yakinen tanımaları ve 
uygulamaları bir anlamda zaruret teşkil edecektir. Dolayısıyla, bu çalışmamızda, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun Şirketler Hukukumuza kazandırdığı kitlesel temsil sistemi üzerinde durulacak, son 
kısımda ise uygulamadan da bilinen ve yeni Yasada muhafaza edilen paysahiplerinin bireysel 
(münferit) temsiline değinilecektir.  

 
2. YTTK’ya Göre Anonim Şirket Paysahiplerinin Temsiline İlişkin Genel İlkeler 
 
YTTK’nın 427. maddesinin birinci fıkrasına göre, katılma haklarını temsilci olarak kullanan 

kişi, temsil edilenin talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz 
(YTTK, m.427/f.1). Zira, talimat, vekâlet sözleşmesinin iç ilişkisine ait kurum olduğundan, oyu ve 
dolayısıyla genel kurul kararını geçersiz kılmaz3. Bununla birlikte, YTTK, talimata aykırılık halinde, 
temsil edilenin temsilciye karşı haklarının saklı olacağını hükme bağlamıştır (YTTK, m.427/f.1). 
Temsilcinin talimata uyma yükümünü öngören anılan fıkra hükmü yenidir. Hüküm münferit temsil 
ile –kural olarak - kitlesel temsile (m.428 ve 429) de uygulanır4.  

 

                                                 
∗ Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz. 
∗∗ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi. 
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Yine, YTTK’ya göre, hamiline yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı, saklama 
sözleşmesi veya kullanım ödüncü sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde 
bulunduran kimse, paysahipliği haklarını, ancak paysahibi tarafından özel bir yazılı belge ile 
yetkilendirilmişse kullanabilir (YTTK, m.427/f.2). Dolayısıyla, sahibinin zilyedliğinde 
bulunmayan hamiline yazılı hisse senetlerine ilişkin temsil yetkisi, yazılı bir belge ile 
verilmelidir5. 

 
3. YTTK’ya Göre Anonim Şirket Paysahiplerinin Kitlesel Temsili 
 
Anonim şirket paysahiplerinin kitlesel temsili, YTTK’nın 428 ilâ 431. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Bahsi geçen maddelerdeki hükümler, paysahibinin genel kurulda temsili ile 
ilgili yeni bir kurum, hatta sistem getirmektedir. Bu hükümler ile bir taraftan paysahipleri 
demokrasisini kurmak ve buna bağlı olarak yönetim-muhalefet oluşumunu cesaretlendirmek; 
bu yolla iyi yönetim için iyi bir temel oluşturmak amaçlanmakta; diğer taraftan da, temsil 
kurumsallaştırılarak genel kurullarda güç boşluğu doğması için araç yaratılmaya 
çalışılmaktadır. Hedef genel kurul toplantısına önem ve işlev kazandıracak bir düzen 
oluşturmak ve paysahipliği haklarının bilinçli kullanılacağı bir ortamı hukuken sağlamaktır6. 

 
3.1. YTTK’ya Göre Kitlesel Temsilciler  
 
3.1.1. Organın Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci 
 
YTTK’nın 428. maddesinin birinci fıkrasında “Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde 

ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer 
işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla paysahiplerine tavsiye 
edecekse, bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı 
görev için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilân edip şirketin internet 
sitesine koymaya mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir. 

 
Hükmün hedefi özellikle halka açık anonim şirketlerde paysahiplerinin tek seçenekle ve 

bir oldu bitti ile karşı karşıya kalmalarına engel olmak ve paysahipleri demokrasisinin 
kurulmasını sağlamaktır. Zira, uygulamada, özellikle hisse senetleri borsada işlem gören 
anonim şirketlerde, genel kurulun toplantıya çağrısına ilişkin ilân ile birlikte vekâlet örneği de 
yayınlanmakta ve çeşitli araçlarla vekil olarak tavsiye edilen kişide veya böyle bir ilân 
yapılmaksızın vekâletler bir veya birkaç kişide toplanmaktadır. Dolayısıyla, anılan fıkraya 
göre, eğer yönetim kurulu veya başka bir organ, bir üyesini ya da bir kurulun veya komitenin 
üyesini veya kendisine bağlı herhangi bir kişiyi paysahiplerine kendisine vekâlet verilebilecek 
kişi olarak tavsiye etmişse, aynı anda kendisinden tamamen bağımsız bir diğer kişiyi daha 
kendisine vekâlet verilebilecek kişi olarak önermek zorundadır. Tavsiye olunan birinci kişi, 
kanun tarafından yönetim kuruluna bağlılığı sebebiyle “organın temsilcisi”, ikincisi ise 
“bağımsız temsilci” diye adlandırılmıştır7. 

 
Dikkat edileceği üzere, m.428/f.1 hükmü şirkete (organa), organ temsilcisi atama 

zorunluluğu yüklememektedir. Bu itibarla, şirketin (yönetimin) bağımsız temsilci önerisi 
zorunluluğundan kurtulmak amacı ile organın temsilcisini göstermemesi mümkündür. Ancak, 
bunun örtülü bir tarzda yapıldığı her halde bağımsız temsilcinin önerilmesi gerekir8. Diğer 
yandan, şirket bu amaçla “organ temsilcisi” atamadan kaçınsa dahi, bir sonraki bölümde ele 
alınacak olan “kurumsal temsilciler” ortaya çıkabilir. Bağımsız temsilcinin ve organ 
temsilcisinin pay sahibi olması zorunlu değildir9. Ancak, her iki temsilcinin pay sahipleri 
arasından seçilmesine de manî bir hüküm bulunmamaktadır. 
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3.1.2. Kurumsal Temsilci 
 
Bir önceki bölümde belirttiğimiz üzere, eğer şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi 

bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri 
yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla paysahiplerine tavsiye edecekse, 
bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için 
önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilân edip şirketin internet sitesine 
koymaya mecburdur (YTTK, m.428/f.1). 

 
Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilânının Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az 
kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilân ve internet sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, 
paysahiplerini, önerdikleri “kurumsal temsilci”lerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres 
ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete 
bildirmeye çağırmak zorundadır10 (YTTK, m.428/f.2). Aynı çağrıda kurumsal temsilciliğe 
istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, organın 
temsilcisi ve bağımsız temsilci ile birlikte, genel kurul toplantısına ilişkin çağrısında, 
adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilân eder ve internet sitesinde 
yayımlar (YTTK, m.428/f.2). YTTK, bu yükümlülüklerin tamamı yerine getirilmeden, kurumsal 
temsilci olarak vekalet toplanmasını yasaklamıştır (YTTK, m.428/f.2). 

 
Kurumsal temsilcileri, çağrı yolu ile vekâlet toplayanlardan ayırmak gerekir. Kurumsal 

temsilci bir bildirge ile yapacaklarını, seçilmesi için oy kullanacağı yönetim kurulu ile denetçiyi 
açıklayan, dağıtılacak kâr payı başta olmak üzere paysahiplerini ilgilendiren konularda 
önerilerini ilân eden ve bildirgesini beğenen paysahiplerinin bu bildirge bağlamında kendisine 
vekâlet vermelerini isteyen kişidir. Vekâletin çağrı ile toplanmasında ise çağrıda bulunan kişi 
vekâleti bir bildirge bağlamında talep etmemektedir11. 

 
Kurumsal temsilcinin paysahibi olması gerekmez. Hükme göre, kurumsal temsilcilerin 

ortaya çıkabilmeleri, başka bir deyişle bu göreve (işleve) talip olabilmeleri için, yönetim 
kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmasına ilişkin ilânının Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde yayımından en az kırkbeş gün önce bir ilân vermesi ve bu ilânda, kurumsal 
temsilciliğe talip olanlarla, önerilen kişilerin kendisine başvurmaları gereğini bildirmesi şarttır. 
Kurumsal temsilcilerin, bu ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde yönetim kuruluna 
başvurmaları gerekir. YTTK, bildirimi şekle bağlamamıştır. Kurumsal temsilciliğe talip olanlar 
ile bu görev için paysahiplerince önerilen kişiler yönetim kurulunun yapacağı genel kurul 
toplantısı çağrısında organın temsilcisi ve bağımsız temsilci ile birlikte adresleri belirtilerek 
ilân edilir. Bu merasime uyulmaması genel kurul kararlarının iptali sebebidir. Bu sonuç 445. 
maddeden çıkar12. 

 
Diğer yandan, YTTK’nın 428. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kurumsal temsilcilik, bir 

paysahipliği girişimidir; meslek olarak ve ivaz karşılığı yürütülemez. Kurumsal temsilci Türk 
Borçlar Kanunu’nun 510 uncu maddesini ileri sürerek temsil ettiği paysahiplerinden herhangi 
bir talepte bulunamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm, kurumsal temsilciği bir 
paysahipliği girişimi olarak tanımlamakta, bu nedenle de kurumsal temsilciliğin profesyonel 
bir şekilde yürütülmesini yasaklamaktadır. Çünkü, yasa koyucu, paysahiplerinin kendi 
menfaatlerini kendi heyecanları ve çabalarıyla korumalarının, bu işi başkalarının onlar adına 
profesyonelce yapmalarından daha doğru olduğunu öngörmüştür. Ayrıca kurumsal 
temsilciliğin bir meslek olarak icrası, bu mesleğin kanunî düzenlemesinin yapılmasını 
gerektirir. Bu sebeple, YTTK’da kurumsal temsilciliğin bir paysahipleri girişimi olduğuna vurgu 
yapılmış, ayrıca söz konusu girişimin kazanç sağlamaya yönelik biçimde kullanılmasının 
kapıları kapatılmıştır.  Buna karşılık, kurumsal temsilci ile ona vekâlet verenler arasındaki 
ilişki vekâlet olduğu halde uygulanması uygun bulunmamıştır. Bununla beraber, ilişkiye Türk 
Borçlar Kanununun 510. maddesinin uygulanmayacağı belirtilmiştir13. 
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428. maddenin beşinci fıkrasında ise kurumsal temsilcinin sorumluluğu düzenlenmiştir. 
Buna göre, kusurlu olarak bildirgesine veya kanuna aykırı hareket eden veya hileli işlemler 
yapan kurumsal temsilci bu fiil ve kararlarının sonuçlarından Türk Borçlar Kanununun 506. 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca sorumlu olur. YTTK’ya göre, bu sorumluluğu 
kaldıran veya sınırlayan sözleşmeler geçersizdir (YTTK, m.428/f.5). 

 
3.1.3. Tevdi Eden Temsilcisi 
 
Hisse senetleri, saklanmak için açık kasa işlemiyle bankalara, yönetilmek üzere portföy 

danışmanlarına, yatırım yöneticilerine, saklama kuruluşlarına, rehin alacaklısına hatta aracı 
kurumlara ve avukatlara tevdi olunabilir. Anılan kurumların işlevleri kanunlar ile belirtilmiş 
olup, bunlar hiçbir şekilde zilyetliklerinde bulunan pay senetleri için oy kullanamazlar. Tevdi 
eden ile tevdi edilen arasındaki ilişkinin niteliği ve amacı gereği veya alınan özel veya genel 
bir yetkiye dayanılarak, hisse senetlerinden doğan katılma ve oy hakları tevdi olunan kişi 
tarafından kullanılabilir. Tevdi olunan bu yetkisini genel bir yetki olarak taraflar arasındaki 
sözleşmeden alabileceği gibi, ona bu yetki her genel kuruldan önce de verilebilir. Tevdi ilişkisi 
dolayısıyla temsilci olan kişiye tevdi eden temsilcisi denilir14. 

 
Tevdi eden temsilcisi hukukunun önemli sorunu, oy hakkı başta olmak üzere, katılma 

haklarının, yani genel kurula girme, söz alıp konuşma, öneride bulunma ve gereğinde 
olumsuz oy verildiğini tutanağa geçirtme haklarının tümünü temsilcinin asilin (paysahibinin) 
isteklerine uygun olarak kullanılmasının kanunla sağlanıp sağlanamayacağıdır. Bu da 
"talimat" kurumu ile çözülür. Kendisine, saklaması veya yönetmesi için hisse senetleri tevdi 
olunan kişi, katılma haklarını kullanma yetkisini çoğu kez başka bir sözleşmenin içine 
konmuş dikkati çekmeyen bir hükümle alabilir. Bu tür hükümler talimata ilişkin hiçbir açıklığı 
içermezler. Böyle olunca da, tevdi eden temsilcisi katılma haklarını ve dolayısıyla oy haklarını 
istediği gibi ve kendi menfaatinin gerektiği şekilde kullanabilir. Bugüne kadar Türk hukukunda 
tevdi eden temsilcisine ilişkin kanunî bir hüküm bulunmuyordu. YTTK’nın 429. maddesi bu 
konuda ilk düzenlemedir15. 

 
Anılan maddenin ilk fıkrasında “Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiş bulunan 

pay ve pay senetlerinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini 
haizse, nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat almak için, her genel kurul 
toplantısından önce, tevdi edene başvurmak zorundadır.” denilerek, taraflar arasındaki ilişki 
ne olursa olsun ve sözleşmede ne türlü bir hüküm bulunursa bulunsun, tevdi eden 
temsilcisinin her genel kurul toplantısından önce tevdi edenden katılma ve oy haklarının nasıl 
kullanılacağına ilişkin talimat alması zorunluluğunu getirmiştir. Bu, YTTK’dan doğan bir 
zorunluluk olduğu için, temsilciye yetki veren sözleşmede açıklık bulunmasa, hatta aksine 
düzenleme olsa bile temsilci paysahibinden talimat alacaktır. Bu bir defa alınıp devamlı 
olarak kullanılabilecek genel ifadeli bir talimat değildir. Zira, m.429/f.1 hükmü, talimatın her 
genel kurul toplantısından önce alınmasını emretmiştir16.  

 
Eğer tevdi eden temsilcisi genel kurul toplantısından önce tevdi edene başvurup talimat 

talebinde bulunmuş ancak talimat alamamış ise, bu durumda, tevdi edilen kişi, katılma ve oy 
haklarını, tevdi edenin genel talimatı uyarınca kullanır. Eğer böyle bir genel talimat da yok 
ise, tevdi eden temsilcisi oyunu, yönetim kurulunun yaptığı öneriler yönünde verir (YTTK, 
m.429/f.2). 

 
YTTK’nın bu çözümü kabul etmesinin sebebi, tevdi eden temsilcisinin oyu kendi 

menfaatine uygun düşecek şekilde kullanmasına engel olmaktır. Zira, Almanya'da bankalar 
ve diğer kredi kurumları bu yolla sanayi üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Sosyal politika ile 
doğrudan ilgili bulunan bu hüküm emredici niteliktedir17. 

 
Bu hükümlerle birlikte, yasa koyucu, tevdi eden temsilciliğinin ayrıntılı uygulama 
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hükümlerini gerektirmesini dikkate alarak, 429. madde anlamında tevdi olunan kişilerin, bağlı 
olacakları esas ve usullerin ve temsil belgesinin içeriğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenmesini öngörmüştür (YTTK, m.429/f.3). 
Ancak, söz konusu yönetmelik, tevdi eden temsilciliğini düzenlemeyecektir. Çünkü, amaç 
tevdi eden temsilcisi veya temsilciliği adlı bir kurum yaratmak değildir. Kredi kuruluşları, 
bankalar, portföy yöneticileri zaten tevdi yöneticisi konumundadır. Yönetmeliğin görevi, 
kimlerin bu işlevi yerine getirdiklerini belirlemek, ilgili kuralları getirmek özellikle temsil 
belgesinin içeriğini düzenlemektir18. 

 
3.2. Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilci Ve Kurumsal Temsilci Tarafından 

Yayınlanması Zorunlu Olan Bildirge 
 
YTTK’nın 430. maddesi, organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci 

tarafından bir bildirge yayınlanmasını zorunlu kılmıştır. Anılan maddeye göre, organın 
temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci, temsil belgelerinin içeriğini ve oylarını 
hangi yönde kullanacaklarını, radyo, televizyon, gazete veya diğer araçlarla ve gerekçeleriyle 
birlikte açıklamaya mecburdurlar19. Tevdi eden temsilcisi ise bildirge yayınlayamaz.   

 
Bildirge yayınlama zorunluluğu, kitlesel temsil sisteminin merkezini oluşturan bir 

düzenlemedir. Bir başka deyişle, organ temsilcisinin, bağımsız temsilcinin ve kurumsal 
temsilcinin temsil yetkisini aldıkları ve almayı hedefledikleri pay senetlerine ait oyları nasıl 
kullanacaklarını gerekçeleri ile kamuya açıklamaları, istedikleri vekâletin içeriğini anlatmaları 
buna ilişkin ilânlar yayınlamaları sistemin doğası gereğidir20.  

 
Bildirge uzun vadeli bir proje veya bir program değildir. Bildirge yapılacak genel kurul 

gündeminde yer alan maddelerde nasıl oy kullanılacağını açıklayan, ilgili temsilci tarafından 
yapılmış bir açık taahhüttür. Taahhüt olduğu için bildirgenin dışına çıkamaz21. Hatta, 
kurumsal temsilciler açısından bakıldığında, bildirge, paysahipleri tarafından kurumsal 
temsilciye verilmiş talimat yerine geçer (YTTK, m.428/f.4). 

 
Ancak, kurumsal temsilcinin bildirgeye aykırı oy kullanması oyu geçersiz kılmaz. 

Bununla birlikte, genel kurul sistemi anılan temsilciler üzerine kurulduğu, bu sistemle 
paysahipleri demokrasisinin gerçekleştirilmesi ve çalıştırılması amaçlandığı için, bildirgeye 
aykırı oy kullanılarak alınmış genel kurul kararının sakat olup olmadığının öğretice 
sorgulanması gereği ortaya çıkabilir. Sorunun Yargıtay kararları ile en iyi şekilde çözüleceği 
şüphesizdir. Diğer yandan, bildirgeye aykırı oydan doğan sorumluluk, saf bir borçlar hukuku 
sorunu olduğu için YTTK’da düzenlenmemiştir. Ayrıca bu sorumluluğun kanunla 
düzenlenmesinin doğru olmayacağı, genel hükümlerin sorunları çözmeye daha uygun olduğu 
düşüncesi kanun koyucuya hakim olmuştur. Bildirge, paysahiplerinin münferit talimat 
vermelerine engeldir22.  

 
Bildirgede yer verilecek açıklamaların reklam amaçlı olmaması ve bu yönde bir 

anlatımın tercih edilmemesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 210. maddeye dayanarak tebliğ yayınlayabileceği şüphesizdir23. 

 
3.3. Organın Temsilcisinin, Bağımsız Temsilcinin, Kurumsal Temsilcinin ve Tevdi 

Eden Temsilcisinin Bildirim Yükümlülüğü 
 
YTTK’nın 431. maddesinin birinci fıkrasına göre, organın temsilcisi, bağımsız temsilci, 

kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcisi, kendileri tarafından temsil olunacak payların 
sayılarını, çeşitlerini, itibarî değerlerini ve gruplarını şirkete bildirmek zorundadırlar. Bu 
bildirimde, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylarla 
ilgili olarak YTTK’nın 417. maddesinin beşinci24 fıkrasındaki tebliğ hükümleri de uygulanır. 
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Aksi hâlde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula yetkisiz katılmaya dair hükümler 
çerçevesinde iptal edilebilir. 

 
Bu yüküm, şeffaflık ilkelerinden kaynaklanmaktadır. Bildirim, en son genel kurulda 

yapılmalıdır. Bu bildirimi yapmadan elindeki temsil belgeleri ile genel kurula katılan kurumsal 
temsilci ve tevdi eden temsilcisi yetkisinin denetimi yapılmasına olanak vermeden genel 
kurula katılmış demektir. YTTK, bu katılmayı yetkisiz katılma olarak nitelendirmektedir. Bu 
sebeple de, söz konusu genel kurulda alınan kararların 446. maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi hükmü uyarınca iptal edilebileceğini öngörmektedir25. 

 
431. maddenin ikinci fıkrasına göre, toplantı başkanı, bu bildirimleri genel kurula 

açıklamak zorundadır. Bu bildirim üzerine genel kurula bazı temsilcilerin bazı temsil belgeleri 
dolayısıyla (temsil belgesinin yokluğu, mükerrer temsil belgeleri vs. gibi) yetkisiz kaldıkları 
şüphesini taşıyanlar veya bu hususta bilgi ve belgeye sahip olanlar toplantı başkanlığına 
itirazda bulunabilirler. Başkan bildirme görevini yerine getirmemişse, her paysahibi tarafından 
açıklama yapmaya davet edilebilir26. Paysahibinin istemine rağmen toplantı başkanı 
açıklamayı yapmaz ise, bu durumda, her paysahibi şirkete karşı açacağı dava ile genel kurul 
kararlarının iptalini isteyebilir (YTTK, m.431/f.2). 

 
Bir başka deyişle, toplantı başkanı paysahibinin talebine rağmen genel kurula bilgi 

sunmamış, eksik ve yetersiz bilgi sunmuşsa ancak bu takdirde genel kurul kararlarının iptali 
söz konusu olabilir. İptalin bu şarta bağlanmasının sebebi başkanın ihmâlinin genel kurul 
kararının iptaline sebep olmasının uygun görülmemesidir. YTTK, ihmâlin, paysahibinin 
müdahalesi ile ihmâlden çıkması, bir anlamda açıklamama kastına dönüşmesini aramıştır. 
Yoksa basit bir unutma ağır sonuçlar doğurabilir. 431. maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde yer alan "şirkete karşı" ibaresi bilinçle öngörülmüştür. Bu ibare davanın başkana 
açılmasını önlemek amacıyla hükme eklenmiştir. Başkanın sorumluluğu ise genel hükümlere 
göre belirlenir. Yine, anılan fıkrada, iptal davasını açma hakkının sadece açıklama isteyen 
paysahibine tanınmasına engel olmak amacıyla, ikinci cümlede "her paysahibi" denilerek 
gerekli vurgulama yapılmıştır27. 

 
4. YTTK’ya Göre Payın Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Temsil 
 
YTTK’nın 432. maddesinin ikinci fıkrasına göre, bir payın üzerinde intifa hakkı 

bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından 
kullanılır. Ancak, bunun aksinin öngörülmesi, yani, oy hakkının pay sahibi tarafından 
kullanılacağının kararlaştırılması da mümkündür. Bununla birlikte, eğer oy hakkı intifa hakkı 
sahibi tarafından kullanılmış ve de intifa hakkı sahibi paysahibinin menfaatlerini hakkaniyete 
uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş ise, paysahibine karşı sorumlu olur 
(YTTK, m.432/f.2). 

 
5. YTTK’ya Göre Anonim Şirket Paysahibinin Bireysel (Münferiden) Temsili 
 
YTTK’da, 6762 sayılı Kanun anlamında temsilciye de yer verilmiştir. Zira, bir (münferit) 

paysahibi kendisini ne organın temsilcisi ne bağımsız temsilci ne de kurumsal temsilci ile 
temsil ettirmek isteyebilir. Çünkü, kitlesel temsil bir zorunluluk değildir. Bu manada, 
paysahibi, temsil yetkisini, sayılan temsilciler dışında güvendiği bir kişiye de verebilir28. 
Dolayısıyla, YTTK’nın 428. maddesinin altıncı fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrası 
uyarınca kendisine temsil yetkisi verilenler ile paysahibinin Türk Borçlar Kanununun temsile 
ilişkin hükümleri uyarınca yetkilendirdiği temsilci 429 ilâ 431 inci madde hükümlerine tabî 
değildir.” hükmüne yer verilmiştir. 

 
Anılan fıkra hükmü çerçevesinde, organın temsilcisi ile bağımsız temsilcinin Türk 

Borçlar Kanununun temsile ilişkin hükümleri uyarınca yetkilendirdiği temsilcileri ile 
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paysahiplerinin yine Türk Borçlar Kanununun temsile ilişkin hükümleri uyarınca yetkilendirdiği 
temsilcileri, bildirge yayınlamaz ve bildirimde bulunmazlar. Ancak, organın temsilcisi ile 
bağımsız temsilcinin kendileri bildirge vermek ve bildirimde bulunmak zorundadırlar. 
Kanunun anılan yükümlerden muaf tuttuğu, bu temsilcilerin temsilcileridir. Bu hükümden, 
organın temsilcisi ile bağımsız temsilcinin, genel kurula, temsilcileri vasıtasıyla 
katılabilecekleri sonucu da çıkmaktadır. 

 
6. YTTK’ya Göre Payın Birden Fazla Sahibinin Olması Durumunda Temsil 
 
YTTK’nın 432. maddesinin birinci fıkrasına göre, bir pay, birden çok kişinin ortak 

mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan 
haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.  

 
Anılan fıkranın gerekçesinde, hükmün ETTK’nın 373. maddesinin ikinci fıkrası ve 400. 

maddesinin birinci fıkrası hükmünün tekrarı olduğu belirtilmiştir. ETTK’nın 373. maddesinin 
ikinci fıkrasında “Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir 
temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler.” 400. maddesinin birinci fıkrasında ise “Hisse 
senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde 
bunlar, şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. 
Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ 
hepsi hakkında muteber olur.” hükümleri yer almakta idi. 

 
Görüldüğü üzere, YTTK hükmü, ETTK’nın anılan hükümlerine benzese de, ETTK 

hükmü kadar konuyu açık olarak belirlememiştir. Zira, YTTK’nın sözkonusu hükmünde, 
ETTK’nın m.373/f.2 hükmünde geçen “ancak” ibaresine yer verilmemiştir. Buradan, sanki 
paya sahip olan kişilere bu konuda seçimlik bir hak tanındığı, hepsinin müşterek olarak 
paydan doğan hakları kullanabilecekleri, ancak isterlerse bir temsilci de atayabilecekleri 
sonucu çıkmaktadır. Oysa, bu mümkün değildir. Kanımızca, YTTK’nın anılan hükmüne 
“ancak” ibaresinin eklenmesi gerekir.  

 
7. Özet ve Sonuç 
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirket yönetim kurulu bir üyesini veya 

kendisine bağlı herhangi bir kişiyi paysahiplerine kendisine vekâlet verilebilecek kişi olarak 
tavsiye ettiği takdirde, kendisinden tamamen bağımsız bir diğer kişiyi de kendisine vekâlet 
verilebilecek kişi olarak paysahiplerine önermeye mecburdur. Bunun yanında, yönetim 
kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, 
yapacağı bir ilân ve internet sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, paysahiplerini, 
önerdikleri “kurumsal temsilci”lerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik 
posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye 
çağırmakla yükümlüdür. Yine, tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve 
pay senetlerinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini haizse, 
nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantısından 
önce, tevdi edene başvurmak zorundadır. 

 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kitlesel temsile ilişkin bu düzenlemeleri, özellikle halka 

açık anonim ortaklıklar yönünden büyük önem taşımaktadır. Buna karşılık, YTTK’da eski TTK 
anlamında bireysel temsilciye de yer verilmiştir. Zira, yeni Kanunun getirdiği kitlesel temsil bir 
zorunluluk değildir. Yani, anonim şirket paysahibi, kendisini organın temsilcisi veya bağımsız 
temsilci ya da kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirmek zorunda değildir, böyle bir temsile 
zorlanamaz. Bu manada, paysahibi, temsil yetkisini, sayılan bu kitlesel temsilciler dışında 
güvendiği bir kişiye de verebilir. Ancak, kitlesel temsil sistemi, özellikle temsilin 
kurumsallaştırılması yönünde atılmış önemli bir düzenlemedir. Bu yönüyle de, halka açık 
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anonim şirket ortaklarının rağbet edeceği bir sistem olacağı düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Dolayısıyla, yeni TTK ile getirilen kitlesel temsil sisteminden faydalanmak ancak 1 Temmuz 
2012 tarihinden sonra mümkün olacaktır. 
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 grubu bazı kişilerin temsil etmesinin örtülü bir şekilde organın temsilcisinin atanması şeklinde yorumlanması 
 mümkündür.” Bkz. 428. Madde Gerekçesi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas 
 No:1/324, S. Sayısı:96. 
9  YTTK, “iki noktayı öğretiye ve mahkeme kararlarına bırakmıştır. Birincisi "bağımsızlık"ın ne anlama geldiği, 
 ikincisi ise, m.428/f.1 hükmünün yerine getirilmemesinin  yönetim kurulunun sorumluluğu yanında - "yetkisiz 
 katılma"nın bir türünü oluşturup oluşturmayacağı ve/veya genel kurul kararlarının sakatlanmasına yol açıp 
 açmayacağıdır. Bu yönden 431 inci maddenin özel önem taşıdığı muhakkaktır.”Bkz. Türk Ticaret Kanunu 
 Tasarısı ve Adalet Komisyonu  Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96.  
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10 “Bu hüküm ile büyük sayılara varabilecek temsil belgesi toplama örgütlenmesini yapabilecek kişilerin 
 önerilmesi, özellikle bu göreve talip olabilecek kişilerin cesaretlendirilmeleri, bunların şirket yönetiminden 
 tamamen bağımsız hareket edebilmeleri ve özellikle güç boşluğunun doldurulması amaçlanmıştır.” Bkz. 428. 
 Madde Gerekçesi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
11  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
12  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
13  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
14  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
15 Maddede tevdi eden temsilcisi tanımlanmamış, bu anlamda tevdi olunanların Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
 belirleneceği maddenin üçüncü fıkrasında hükme bağlanmıştır. Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
 Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
16  "Her genel kurul" vurgulaması ile talimatın gündem maddeleri bağlamında alınacağı belirginlik kazanır. Bir 
 tevdi eden temsilcisinin pek istenmemekle ve doğru bulunmamakla beraber, aynı zamanda kurumsal temsilci 
 olmasına engel yoktur. Tevdi eden temsilcisinin böyle bir ek sıfatı varsa bu sıfatı ile ilgili olarak bildirge 
 yayınlayabilir. Ancak, ne ek sıfatı ne de bildirge yayınlaması, "tevdi eden temsilcisi" sıfatıyla talimat alma 
 zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.” Bkz. 429. Madde Gerekçesi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
 Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
17  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
18  “İsviçre'de Bankalar Kanununda öngörülen aracı kurum ile malvarlığı yöneticileri tevdi eden temsilcisidir. 
 Tasarı, tevdi eden temsilcisinin vatandaşlığına ilişkin bir sınırlama getirmemiştir. Yabancı hukuklarda bu 
 sorun değişik  şekillerde çözülmüştür. En ayrıntılı düzenleme Almanya'dadır. Bu hükümle Amerika 
 Birleşik Devletleri’ndeki “proxy”lere benzer temsil belgelerinin uygulamamıza girmesinin sağlanması 
 amaçlanmıştır.” Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. 
 Sayısı:96. 
19  “430. madde, organın temsilcisine, bağımsız temsilciye ve kurumsal temsilciye, genel kurulun 
 toplanmasından önce  bir bildirge yayınlayarak, kendilerine verilen vekâletlerden doğan oyları, gündem 
 maddeleri itibarıyla hangi yönde kullanacaklarını açıklamak yükümünü yüklemekte, bildirge içeriğini bu 
 temsilcilere verilmiş tali- mat olarak kabul etmekte ve temsilcilerin anılan talimat dışına çıkmamalarını 
 öngörmektedir. Bil- dirgenin açıklanmasına ilişkin 430. madde buna ayrı bir boyut kazandırır. Bildirge hükmü 
 dikkate alındığında üç temsilcinin genel kurulu şekillendirebilecekleri anlaşılır.” Bkz. Türk Ticaret Kanunu 
 Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S.  Sayısı:96. 
20  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
21  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
22  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
23  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
24  Adalet Komisyonu’nca kabul edilen 417. madde, TTK Tasarısı’nın kabul edildiği 13 Ocak 2011 tarihli TBMM 
 Genel Kurul toplantısında önerge ile değiştirilerek kabul edilmiş, ancak 431. maddede yapılan bu 
 göndermede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Anılan göndermenin 417. maddenin beşinci fıkrasına 
 yapılması gerekir. Zira, anılan Tebliğe 417. maddenin beşinci fıkrasında yer verilmiştir. YTTK’nın 417. 
 maddesinin beşinci fıkrası “Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara 
 ilişkin paysahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel 
 kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak  üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular 
 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.” hükmünü havidir. 
25  “431. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin bir mutlak iptal sebebi mi öngördüğü, yoksa bildirimde 
 bulunmayan kurumsal temsilcinin veya tevdi eden temsilcisinin temsil ettiği paylardan (pay senedinden) 
 doğan oy haklarının alınan kararlarda etkili olup olmadığının araştırılmasının mı gerekli olduğu sorunu 
 öğretinin ve ilkesel Yargıtay kararlarının yetkisiz katılmaya bağladıkları sonuca göre çözülür. Maddede, 
 bildirimde bulunmayan temsilcinin sorumluluğu özel olarak düzenlenmemiş, bu husus genel hükümlere 
 bırakılmıştır. Çünkü bu sorunun çözümü kurumsal temsilciler ve tevdi eden temsilcisi ile vekâlet verenler ve 
 şirket arasındaki ilişkilerin nitelendirilmesine bağlıdır. Bu konuda da çeşitli görüşlerin ortaya atılacağı 
 kuşkusuzdur.” Bkz. Türk Ticaret Kanunu  Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
26  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
27  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
28  Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No:1/324, S. Sayısı:96. 
 
 
 
 
 
 
 
 





Yazarlara Duyuru

1. Bankac›lar dergisinde yay›mlanmak üzere gönderilecek makaleler, word format›nda arial yaz› ka-
rakterinde, 11 punto ile tek aral›kl› ve paragraflar aras›nda bir sat›r boflluk b›rak›lmak üzere Türkçe
olarak yaz›lmal›d›r.

2. Yaz›n›n kapak sayfas›nda flu bilgiler yer almal›d›r; a) yaz›n›n bafll›¤›, b) yazar(lar)›n ba¤l› bulun-
duklar› kurulufllar ve ünvanlar›, c) varsa yazar(lar)›n yard›mlar›n› gördü¤ü kifli ve/veya kurumlara
teflekkür, d) iletiflim kurulacak yazar›n ad›, adresi varsa telefon ve faks numaralar›.

3.Yaz› içinde yer alan tablo ve flekiller arial yaz› karakterinde 10 punto ile haz›rlanmal›, bafll›k ve s›ra
numaras› verilmeli, kaynaklar› ise alta yaz›lmal›d›r. Denklemlere s›ra numaras› verilmelidir. (Denk-
lemlerin türetilifli k›sa olarak gösteriliyorsa, hakemlere verilmek üzere türetme ifllemi tüm basamak-
lar›yla ek bir sayfada gösterilmelidir).

4. Dipnotlar›n numaraland›r›lmas› ve ayr› bir sayfada “Dipnotlar” bafll›¤› alt›nda toplanmas› gerek-
mektedir.

5. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de¤il, metin içinde aç›lacak ayraçlarla yap›lmal›d›r. Ayraç için-
deki s›ra; yazar(lar)›n soyad›, kayna¤›n y›l›, sayfa numaralar› fleklinde olmal›d›r.

6. Metinde gönderme yap›lan veya yap›lmayan tüm kaynaklar, kaynaklar listesinde yer almal›d›r.
Kaynaklar ayr› bir sayfada alfabetik s›rayla yaz›lmal›d›r. Kaynakçada afla¤›da örneklenen biçim ku-
ral›na uyulmal›d›r.
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