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Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, ban-
kacılık konularında ve bu konularla ilgi-
li alanlarda bilimsel özgün makalelere yer 
veren hakemli bir dergidir. Bankacılar, 
akademisyenler,araştırmacılar, uygulama-
da yer alan profesyoneller ve politika yapıcı-
ları arasındaki bilgi paylaşımının artırılmasına, 
bankacılık mesleğinin geliştirilmesine ve litera-
türe katkıda bulunmayı amaçlar. 

Yılda dört kez yayımlanır. Üç ana bölümden 
oluşur. Birinci bölümde, hakemler tarafından 
değerlendirilen, yayımlanması uygun görülen 
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi 
ve konuşma metinlerine, üçüncü bölümde ise 
bankacılık uygulamalarına ilişkin özel araştır-
ma yazılarına ve çevirilere yer verilir.

Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış 
olması ve değerlendirme süreci içerisinde baş-
ka bir yerde yayınlama girişiminde bulunulma-
ması gerekir.

Bankacılar dergisi, kapsadığı konularla ilgi-
li alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yazım 
kurallarına uygun olarak hazırlanan makale-
leri kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/ano-
nim hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uy-
gun bulunan makaleler konu ile ilgili iki hake-
me gönderilir. Hakem raporlarına göre makale-
lerin yayınlanıp yayımlanmayacağına karar ve-
rilir. Yayımlanacak makalelerde yazım kural-
larına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir 
veya bunların yapılması yazardan istenebilir.

Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, 
Birlik idare adresine, posta veya e-posta ola-
rak gönderilebilir.

Yayımlanması kabul edilen makalelerin basılı 
ve elektronik tüm yayın hakları, süresiz olmak 
üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. Maka-
leler için yazarlara telif ücreti ödenir Yayımlan-
ması uygun görülmeyen yazılar geri gönderil-
mez. 

Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, Tür-
kiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini yan-
sıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar. Yazı-
lardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.
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Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihi ve Kur Riski 
Farkındalığının Maliyet Perspektifiyle Değerlendirilmesi

Dr. İhsan Uğur Delikanlı* / Mahmut Kutlukaya**

 Özet

Bu çalışmada, 2003-2010 döneminde, Türkiye’de reel sektör şirketlerinin döviz pozisyon ter-
cihleri, bu tercihlere yol açan nedenler ve döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemlerin tercihe et-
kisi analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde döviz kuru riskinin finansal raporlara nasıl yansıyaca-
ğı sorusu ele alınmış, ikinci bölümde ise reel sektörün döviz pozisyonunun gelişimi analiz edilmiş ve bu 
gelişime yol açan nedeni ortaya koymak için ABD Doları cinsinden borçlanma ile Türk Lirası cinsinden 
borçlanma maliyetlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Reel sektörün döviz pozisyonun gelişiminin anali-
zinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilerin yanı sıra hisse senetleri İs-
tanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 213 reel sektör şirketinin finansal raporlarından sağla-
nan 2007-2010 dönemine ilişkin veriler de kullanılmış ve bu şirketlerin döviz kuru riskinden korunmaya 
yönelik işlemleri kullanıp kullanmadıklarına ilişkin bir gözlem yapılmıştır. ABD Doları cinsinden ve Türk 
Lirası cinsinden borçlanma maliyetleri, döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemler yapılmış olma-
sı varsayımı altında yeniden karşılaştırılmıştır. Daha sonra tarihi veri üzerinden reel sektör şirketlerinin 
taşıyabilecekleri optimum döviz pozisyonunun düzeyi ya da diğer bir ifade ile etkin döviz kuru riskinden 
korunma oranı hesaplanmıştır. Sonuç bölümünde ise bulgularımız özetlenmiş ve reel sektörün döviz 
kuru riskinden korunmasını sağlamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reel Sektör, Döviz Kuru Riski; Döviz Kuru Riskinden Korunma.

Jel Sınıflaması: G18, G32, M40.

Fx Position Preference of The Real Sector In Turkey and An  
Evaluatıon of Its Fx Risk Awareness From Cost Perspectıve

 Abstract

In this paper, for the real sector firms operating in Turkey, the foreign exchange rate risk po-
sition preference, its reasons and effects of foreign exchange rate risk hedging transactions on this 
preference in the period of 2003-2010 are analyzed. In the first section, the effects of foreign exc-
hange rate risk on the firm’s balance sheets are examined. By comparing foreign exchange and Tur-
kish Lira denominated borrowing costs, the second section deals with the developments in the fore-
ign exchange position of the sector in order to explain reasons that created these developments. In 
examining the foreign exchange position of the real sector firms, besides Central Bank of the Repub-
lic of Turkey data, the data that is obtained from the 2007-2010 period financial reports of the 213 
companies listed in Istanbul Stock Exchange is used and based on this data the use of foreign exc-
hange rate risk hedging transactions in the sector is observed. Then, by also taking into considera-
tion the cost of hedging, the costs of borrowing in Turkish Lira for those firms are compared with the 
costs of foreign exchange borrowing. Finally, based on historical data the optimum level of foreign exc-
hange position, or the effective hedging rate, is determined. Consequently, some suggestions that 
would help reducing foreign exchange rate risk of the real sector are presented in the final section. 

Keywords: Real Sector, Fx Risk, Hedging. 

Jel Classification: G18, G32, M40.

*   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Başkan Yardımcısı.
**  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Uzmanı.
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Giriş

 Döviz kurlarındaki değişiklikler sadece uluslararası ticari ve finansal ilişkileri değil ulu-
sal ekonomik aktiviteleri de doğrudan etkilemektedir. Türkiye’deki ekonomik aktörlerin bizzat 
yaşayarak tecrübe ettiği bu etkileşimin en uç örnekleri 1994 ve 2001’de yaşanılan krizlerdir. 
İki krizde de döviz kurlarının hızlı bir şekilde artması başta bankalar olmak üzere finansal ku-
ruluşları doğrudan etkilemiştir. Aynı şekilde reel sektör şirketleri ile hane halkları da etkilen-
miştir. Buna bağlı olarak bu kesimlerde döviz kuru riski hakkında bir farkındalık oluşmaya baş-
lamıştır.

Böyle bir kabulden hareket edildiğinde reel sektörde döviz kuru riskinin nasıl bir geli-
şim gösterdiği ve farkındalığın bu gelişime nasıl yansıdığı gibi sorular akla gelmektedir. Bunla-
rın cevabı reel sektör şirketlerinin finansal performanslarının ötesinde döviz kurları ile ilgili iz-
lenecek makro ekonomik stratejiler bakımından da oldukça önem taşımaktadır. Dönem dö-
nem reel sektör şirketlerinin döviz cinsinden borçlarının arttığı şeklinde kamuoyuna yansıyan 
haberler de dikkate alındığında bu soruların cevabının önem derecesinin daha da yüksek ol-
duğu gibi bir değerlendirmede bulunulabilir. Ancak, benzer içerikteki soruların cevapları hak-
kında yorum yapılabilmesi hiç de kolay değildir. Zira, bankalarda olduğu1 gibi reel sektör şir-
ketleri için döviz kuru riskini sınırlayan düzenlemeler bulunmamaktadır. 

 Bu çalışmada reel sektör şirketlerinin döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemle-
ri kullanmasının maliyet yönünden sorgulanması amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
reel sektör şirketlerinde döviz kuru riski yönetimi ile ilgili uluslararası bazda yapılan çalışmalar 
özetlenmiştir. Üçüncü bölümde döviz kuru riskinin finansal raporlara nasıl yansıdığı sorusu ele 
alınmış, dördüncü bölümde ise reel sektörün döviz pozisyonunun gelişimi ve nedenleri sorgu-
lanmış, döviz cinsinden borçlanma ile Türk Lirası (TL) cinsinden borçlanma maliyetlerinin bir 
karşılaştırması yapılmıştır. Daha sonra da hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(İMKB)’nda işlem gören reel sektör şirketlerinin döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlem-
leri kullanıp kullanmadıklarına ilişkin gözlemde bulunulmuş ve döviz cinsinden borçlanma ile 
TL cinsinden borçlanma maliyetleri döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemlerin maliyet-
leri dikkate alınarak tekrar karşılaştırılmış ve ulaştığımız bulgular özetlenerek bir değerlendir-
me yapılmıştır. Sonuç bölümünde de çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

 II. Literatür Taraması

Literatürde reel sektör şirketlerinin türev işlemleri ne ölçüde kullandıklarının ortaya 
konabilmesine ilişkin olarak yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bodnar ve Gebhardt 
(1998)’ın Alman ve Amerikan şirketlerini karşılaştırdığı çalışmada Alman şirketlerinin muhase-
be sonuçlarını yönetmek, Amerikan şirketlerinin ise nakit akışlarını düzenlemek amacıyla tü-
rev işlemleri kullandığı ve her iki ülkede de en yaygın türev işlemin dövize dayalı işlemler ol-
duğu tespiti yapılmaktadır. Bodnar ve diğerlerinin (1998) sadece Amerikan şirketlerini kapsa-
yan araştırmalarında büyük ölçekli şirketlerin türev işlemleri daha fazla kullandığı, bunların ço-
ğunluğunun döviz kuru riskini yönetmek amacıyla yapılan işlemler olduğu, opsiyon işlemleri-
nin de yaygın bir şekilde kullanıldığı ve risk yönetimi amacıyla yapılan işlemlerinin etkinliğinin 
kâra katkısı ile ölçüldüğü sonucuna varılmıştır.      

Sheedy (2002) tarafından Hong Kong ve Singapur şirketleri üzerine yapılan araştırma-
da ise bu ülkelerde döviz kuru riskini yönetmek amacıyla yapılan türev işlemlerin çoğunlukta 
olduğu, opsiyon işlemlerinin Amerikan şirketlerinden daha fazla kullanıldığı, risk yönetim stra-
tejilerinin etkinliğinin ölçümünde risk ayarlı performans ölçümleri ile değil kârın artması ya da 
maliyetlerin azalması kriteri ile değerlendirme yapıldığı görülmüştür. 
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Kore ve İsviçre şirketlerinin riskten korunma amaçlı işlemlerinin karşılaştırmalı olarak 
analiz edildiği çalışmada ise Kore şirketlerinin nakit akışlarındaki değişmeleri, İsveç şirketle-
rinin ise muhasebe sonuçlarındaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla dövize dayalı türev iş-
lemlere taraf olduğu, Bodnar ve diğerleri (1998)’nin ve Sheedy (2001)’nin çalışmasında ol-
duğu gibi her iki ülkede de şirketlerin risk yönetimi kapsamında yaptıkları işlemleri volatilite-
yi azaltmaya ya da risk ayarlı performansa katkısı ile değil kâr-zarar yaklaşımıyla değerlendir-
dikleri sonucuna ulaşılmıştır (Pramborg, 2004).             

Çoğunluğu hisse senetleri BOVESPA (Brezilya Borsası)’da işlem gören reel sektör şir-
ketlerinden oluşan bir örneklem üzerine yapılan çalışmada da, Brezilya şirketlerinin riskten 
korunma amaçlı olarak türev işlemleri kullandığı, birinci sırada döviz kuru riski yönetimi amaç-
lı yapılan işlemlerin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır (Saito ve Schiozer, 2005). Latin Amerika 
(Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika) ülkelerinde reel sektör şirketlerinin döviz kuru riski yöneti-
mine niçin yöneldiği konusunda yapılan çalışma sonucunda arasında döviz cinsinden borçlan-
ma ile hem türev işlemlerin kullanımı hem de riskten korunma büyüklüğü arasında pozitif bir 
ilişki bulunmuştur (Saito ve Schiozer, 2005). 

Türkiye’deki reel sektör şirketleri ile ilgili olarak Selvi ve Türel (2010) tarafından yapı-
lan çalışmada, 2006 yılı sonu itibarıyla, İMKB-100 endeksine dâhil şirketlerin yüzde 65’inin her-
hangi bir türev işleme taraf olmadığı, taraf olunan türev işlemlerin yüzde 82’sinin –toplam şirket 
sayısı itibarıyla bakıldığında yüzde 23’ünün- dövize dayalı işlemler olduğu ve riskten korunma 
amaçlı yapıldığı ancak türev işlemlere taraf olan şirketlerin sadece yüzde 39’unun –toplam sayı 
itibarıyla yüzde 11’inin- riskten korunma muhasebesini uyguladığı gözleminde bulunulmuştur.

 
 III. Döviz Pozisyonunun Finansal Raporlara Yansıması

 Döviz kuru riski, döviz varlık ve yükümlülükleri nedeniyle döviz kurlarında meydana 
gelebilecek değişiklikler sonucu maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir. Bu ta-
nımdan da görüleceği gibi işletmelerin döviz kuru riskine maruz kalmasının ön koşulu, döviz 
cinsinden varlık veya yükümlülüklerinin bulunmasıdır. Döviz kuru riski, döviz cinsinden var-
lık ve yükümlülüklerin finansal raporlarda yerel para cinsine dönüştürülmesine bağlı olarak 
varlıkların veya yükümlülüklerin kayıtlı değerlerinin ve kâr-zarar kalemlerinin değişmesi riski 
(translation risk), gelecekteki operasyonel nakit akışlarının değişmesi riski (operating expo-
sure) ve gelecekte döviz cinsinden nakit girişi veya çıkışına yol açacak sözleşmelerin işlemin 
gerçekleşme tarihindeki değerinin değişmesi riski (transaction risk) olmak üzere üç şekilde or-
taya çıkmaktadır (Shapiro, 2003:329-330). Operasyonel nakit akışının değişme riski dışında-
ki riskler muhasebesel anlamda döviz kuru riskini ifade etmektedir. İşletmelerin maruz kalabi-
lecekleri döviz kuru riski hakkında öngörüde bulunabilmek için ise döviz pozisyonları hakkında 
bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 

 Finansal piyasalarda belli bir finansal araca sahip olup olmama durumu pozisyon ola-
rak adlandırılmakta, finansal araca sahip olunması ve ilgili aracın fiyatının artması durumun-
da kâr, azalması halinde zarar edilmesi durumu uzun pozisyon, tersi durum ise kısa pozis-
yon olarak nitelendirilmektedir (Apostolik ve diğerleri, 2009:159-160). Döviz cinsinden varlık-
ların döviz cinsinden yükümlülüklerden fazla olması durumu net uzun döviz pozisyonu (faz-
la pozisyon), tersi durum da net kısa döviz pozisyonu (açık pozisyon) olarak adlandırılmakta-
dır (Casu ve diğerleri, 2006:268). Dolayısıyla, işletmelerin finansal durumlarını ortaya koyan 
finansal durum tablosu (bilanço) ve açıklamalarından döviz pozisyonunun büyüklüğü ve yönü 
hakkında bir fikir edinilmesinin mümkün olup olamayacağı değerlendirilmelidir.

Bu soruya cevap verebilmek için muhasebe ve finansal raporlama ilkeleri dikkate alın-
malıdır. Yürürlüğe giriş tarihi olarak 1 Temmuz 2012’nin öngörüldüğü 6102 sayılı Türk Ticaret 
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Kanunu’nda, şirketlerin uygulayacakları muhasebe ve finansal raporlama ilkelerinin çerçevesi 
belirlenmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu uyarın-
ca ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada iş-
lem gören şirketler ve bunlar ile konsolidasyon kapsamına alınacak diğer şirketlerin2 yanı sıra 
büyük ölçekli sermaye şirketlerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finan-
sal Raporlama Standartlarını (TFRS) esas alarak, küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile 
bunların dışında kalan her ölçekteki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ise özel Türkiye Muhasebe 
Standartlarını (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Stan-
dardı - KOBİ TFRS) uygulayarak finansal rapor düzenlemeleri gerekecektir.  

 TMS, Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS); TFRS, Uluslararası Finansal Ra-
porlama Standartlarının (UFRS); KOBİ TFRS’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin 
Uluslararası Finansal Raporlama Standardının (KOBİ UFRS) Türkçe çevirisidir. Dolayısıy-
la, döviz kuru riskinin finansal raporlara yansımalarının da TMS/UMS, TFRS/UFRS ilkeleri ile 
KOBİ TFRS/UFRS ilkeleri bakımından ayrıştırılarak ele alınması daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır.

III.1. TMS/UMS ve TFRS/UFRS’ye Göre Döviz Pozisyonunun Raporlanması   

 Döviz varlık ve yükümlülüklerinin finansal raporlara nasıl yansıyacağı konusu “Kur De-
ğişiminin Etkileri” başlıklı 21 numaralı TMS/UMS (TMS/UMS 21)’de ele alınmıştır. Bu stan-
dartta, fiyatı döviz cinsinden belirlenen bir mal ve hizmet alım satımının yapılması ve/veya 
borç ya da alacak tutarı döviz cinsinden belirlenen kredi alınması ya da borç verilmesi ve/
veya döviz cinsinden varlık iktisap edilmesi ya da elden çıkarılması veya bu tür bir yükümlülük 
altına girilmesi ya da yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde ilk muhasebeleştirmenin döviz 
cinsinden tutarın finansal tablolarda kullanılan para birimi ile işlem tarihindeki döviz cinsi ara-
sındaki geçerli kur uygulanarak bulunacak karşılığı üzerinden kaydedilmesi kuralı getirilmiştir. 
Finansal raporlama dönemi sonlarında döviz cinsinden alacakların ve borçların finansal rapor-
ların düzenlendiği tarihteki kapanış kurundan, tarihi maliyeti ile ölçülen döviz cinsinden para-
sal olmayan kalemlerin ilk muhasebeleştirme tarihindeki döviz kuru kullanılarak, gerçeğe uy-
gun değerinden ölçülen döviz cinsinden parasal olmayan kalemlerin ise gerçeğe uygun değe-
rin belirlendiği tarihteki döviz kurları üzerinden hesaplanarak bulunacak finansal raporlamanın 
yapıldığı para birimi karşılığı üzerinden gösterilmesi öngörülmüştür. 

  Alacakların veya borçların ödenmesinden ya da dönem içinde veya önceki finansal 
tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden 
kaynaklanan kur farkları oluştukları dönemde kâr veya zararda muhasebeleştirilmektedir.

Bahse konu kuralları örneklemek için hisseleri İMKB’de işlem gören X A.Ş.’nin 
01.10.20XX tarihinde makine satın alımı amacıyla anapara ve faiz ödemesi vade sonunda ya-
pılacak bir yıl vadeli 10.000 ABD Doları tutarında kredi kullandığını varsayalım. Bu durumda, 
makinanın satın alımı ve 31.12.20XX dönemi itibarıyla finansal raporlarda söz konusu kredi-
nin gösterimi için aşağıdaki kur varsayımları altında –döneme ait faiz gideri dikkate alınmadı-
ğında- verilen kayıtlar oluşturulacaktır (Akdoğan ve Sevilengül, 2007:605; Sağlam ve Sağlam, 
2007:687-688; Örten, Kaval ve Karapınar, 2007:333; Özerhan ve Yanık, 2010:434-435).

Ancak, finansal durum tablosu (bilanço) faaliyet gösterilen çevrede geçerli para birimi 
cinsinden düzenleneceği için işletmelerin varlıklarının ya da yükümlülüklerinin döviz cinsinden 
olan kısmı açık olarak belirlenemeyecektir. 
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Yukarıda verilen örnekte, X A.Ş.’nin 31.12.20XX tarihli finansal durum tablosundan (bi-
lançosundan) borçlarının 18.500 TL’lik kısmının ABD Doları cinsinden borç olduğu bilgisi gö-
rülemeyecektir. Dolayısıyla, şirketlerin finansal tablolarından net uzun ya da net kısa döviz po-
zisyonu mu taşıdıkları konusunda bir fikir edinebilmek, pozisyon durumlarına göre de döviz 
cinsinden varlık ve yükümlülüklerin finansal raporlarda yerel para cinsine dönüştürülmesinden 
dolayı varlıkların veya yükümlülüklerin kayıtlı değerlerinin ve kâr-zarar kalemlerinin nasıl etki-
lenebilecekleri hakkında bir görüş ileri sürebilmek mümkün olamayacaktır.

Bununla birlikte, döviz kuru riskinin yanı sıra faiz riskini de içeren piyasa riskinin, kredi 
riskinin ve likidite riskinin işletmelere etkisi hakkında finansal bilgi ihtiyacını karşılamaya yöne-
lik kurallar “Finansal Araçlar: Açıklamalar” başlıklı 7 numaralı TFRS/UFRS (TFRS/UFRS 7)’de 
düzenlenmiştir. Buna göre, döviz kuru riskinin ortaya çıkma şekli, büyüklüğü hakkında özet 
sayısal verilerin yani döviz cinsinden varlıkların ve yükümlülüklerin her bir kalem itibarıyla dö-
viz cinsleri ve tutar itibarıyla verilmek suretiyle taşınan döviz pozisyonunun şekli (net uzun ya 
da net kısa döviz pozisyonu taşındığı) ile döviz kuru riskinin yönetiminin nasıl yapıldığının bir 
önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, finansal raporla-
ma tarihi itibarıyla, taşınan döviz pozisyonu kapsamındaki döviz kurlarındaki olası değişimle-
rin kâr veya zarar ile özkaynakları nasıl etkileyeceğini gösteren bir duyarlılık analizi yapılması 
ve duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve varsayımlar hakkında da bilgi 
verilmesi zorunlu tutulmaktadır. 

Görüleceği gibi TMS/UMS ve TFRS/UFRS’yi uygulamaları zorunlu tutulan şirketlerin 
TFRS/UFRS 7’de öngörülen açıklamaları yapmaları halinde, taşıdıkları döviz pozisyonu ve 
yönü hakkında bilgi sahibi olmak ve döviz kurlarındaki değişimlerden nasıl etkilenebilecekleri-
ne ilişkin bir öngörüde bulunmak mümkün olacaktır. 

   01.10.20XX       31.12.20XX 
 ABD Doları Kuru         1,75 TL  1,85 TL veya 1,65 TL  

---------------------------------- 01.10.20XX ---------------------------- 
102 Bankalar   17.500

   300 Banka Kredileri   17.500 
------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 31.12.20XX ---------------------------- 
780 Finansman Giderleri     1.000
      Kur Farkı Gideri  (1 ABD Doları = 1,85 TL İçin)

  300 Banka Kredileri         1.000 
------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 31.12.20XX ---------------------------- 
300 Banka Kredileri           1.000 

  780  Finansman  Giderleri3  veya 
  646  Kambiyo Kârları         1.000
                            Kur Farkı Gelirleri (1 ABD Doları = 1,65 TL İçin)  
 ------------------------------------------------------------------------------



Dr. İhsan Uğur Delikanlı - Mahmut Kutlukaya

8

III.2. KOBİ TFRS/UFRS’ye Göre Döviz Pozisyonunun Raporlanması

KOBİ TFRS/UFRS’nin 30 uncu bölümünde döviz cinsinden işlemlerin finansal tablolar-
da kullanılan para birimine çevrilmesine ilişkin kurallar belirlenmiştir. 

TMS/UMS 21’de olduğu gibi, KOBİ TFRS/UFRS’de de fiyatı döviz cinsinden belirlenen 
bir mal ve hizmet alım satımının yapılması ve/veya borç ya da alacak tutarı döviz cinsinden 
belirlenen kredi alınması ya da borç verilmesi ve/veya döviz cinsinden varlık iktisap edilme-
si ya da elden çıkarılması veya bu tür bir yükümlülük altına girilmesi ya da yükümlülüğün ye-
rine getirilmesi halinde ilk muhasebeleştirmenin döviz cinsinden tutara finansal tablolarda kul-
lanılan para birimi ile işlem tarihindeki döviz cinsi arasındaki geçerli kur uygulanarak buluna-
cak tutar üzerinden kaydedilmesi kuralı benimsenmiştir. Aynı şekilde, her finansal raporlama 
dönemi sonunda, döviz cinsinden alacakların ve borçların finansal raporların düzenlendiği ta-
rihteki kapanış kurundan, tarihi maliyeti ile ölçülen döviz cinsinden parasal olmayan kalemle-
rin ilk muhasebeleştirme tarihindeki döviz kuru kullanılarak, gerçeğe uygun değerinden ölçü-
len döviz cinsinden parasal olmayan kalemlerin ise gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihte-
ki döviz kurları üzerinden hesaplanarak bulunacak finansal raporlamanın yapıldığı para birimi 
karşılığı üzerinden gösterilmesi öngörülmüştür. 

Alacakların veya borçların ödenmesinden ya da dönem içinde veya önceki finansal 
tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden 
kaynaklanan kur farkları oluştukları dönemde kâr veya zararda muhasebeleştirilmektedir. Ay-
rıca, gerçeğe uygun değeri kâr ve zarara yansıtılarak ölçülen finansal araçlardan kaynakla-
nanlar hariç olmak üzere kâr veya zararda muhasebeleştirilen kur farkları ile özkaynaklar içe-
risinde sınıflandırılan kur farklarının tutarı hakkında bilgi verilmesi öngörülmektedir.       

Görüleceği gibi, TMS/UMS ve TFRS/UFRS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketler ile 
karşılaştırıldığında KOBİ TFRS/UFRS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin sadece finan-
sal tablolarından değil yapacakları açıklamalardan da taşıdıkları döviz pozisyonu ve yönü 
hakkında bilgi sahibi olmanın ve döviz kurlarındaki değişimlerden nasıl etkilenebileceklerine 
ilişkin öngörüde bulunmanın mümkün olmayacağı görülmektedir. 

IV. Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihi ve Döviz Kuru Riski Farkındalığının 
Tercihe Etkisine İlişkin Sorgulama 

Döviz pozisyonu taşınmasının ön koşulu varlık veya yükümlülük oluşturan döviz cinsin-
den işlemlere taraf olunmasıdır. Reel sektör şirketleri de dâhil olmak üzere Türkiye’de yerleşik 
tüm gerçek ve tüzel kişilerin döviz ile yapabilecekleri işlemlere ilişkin usul ve esaslar ise ilk kez 
11.8.1989 tarihinde yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu Karar ile kanuni yerleşim yeri Türkiye’de bulunan ger-
çek ve tüzel kişilerin yurt dışından ayni ve nakdi kredi temin edebilmelerine imkân tanınmıştır. 
Ancak, yurtdışından kredi temin edebilme serbestisi söz konusu kredilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren bankalar üzerinden kullanılması koşuluna bağlanmıştır. Türkiye’den döviz cinsi kre-
di kullandırımı ise ihracatçı ya da ithalatçı olma koşulu ile sınırlı iken Haziran 2009’da yapılan 
değişiklik ile kanuni yerleşim yeri Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de faali-
yet gösteren bankalardan ortalama vadesi bir yıldan uzun ve 5 milyon ABD Doları’nın üzerin-
de olması koşuluyla döviz kredisi kullanabilmelerine izin verilmiştir. 

Şubat 1990’da yapılan değişiklik ile kanuni yerleşim yeri Türkiye’de bulunan gerçek ve 
tüzel kişilerin döviz bulundurmaları, herhangi bir limite tabi olmaksızın belirlenen kuruluşlardan 
döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesapla-
rında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında ta-
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sarruf etmeleri, dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye’de yapacakları işlemler nedeniyle döviz ka-
bul etmeleri ve bankalar aracılığıyla yurtdışına döviz transfer edebilmeleri serbest bırakılmıştır. 

Görüleceği gibi döviz cinsinden geliri olsun ya da olmasın reel sektör şirketlerinin döviz 
cinsinden varlık edinimleri için herhangi bir koşul öngörülmemiştir. Döviz cinsinden kredi kullan-
mada ise döviz cinsinden gelire sahip olan şirketlere avantaj sağlanmıştır. Zira, Haziran 2009’a 
kadar Türkiye’deki bankalardan döviz cinsinden kredi kullanım imkanı sadece ihracatçı ya da it-
halatçı şirketler ile sınırlı tutulmuştur. Ancak, yurt dışından döviz cinsinden kredi kullanımında 
benzer bir sınırlamaya gidilmemiştir. Bu durum, döviz cinsinden borçlanmayı tercih eden fakat 
ihracatçı ya da ithalatçı belgesi olmayan reel sektör şirketlerini Türkiye’deki bankaların garanti-
si ile yurtdışında kurulu bankalardan veya Türkiye’deki bankaların yurtdışındaki şubelerinden ya 
da kurdukları bankalardan döviz cinsinden kredi kullanma alternatiflerine yönlendirmiştir. 

Bu düzenleyici çerçeveye karşın reel sektör şirketlerinin döviz pozisyonunun gelişimi-
nin ne yönde olduğu, neden bu yönde tercihte bulundukları ve 2000-2001 krizi ile tecrübe edi-
nilen döviz kuru riski farkındalığının tercihlerine yansıyıp yansımadığının sorgulanması gere-
ği ortaya çıkmaktadır. Çünkü, döviz pozisyonu bir tercihin sonucu olarak ortaya çıkmakta ve 
özellikle döviz kurlarında hızlı bir yukarı yönlü hareket yaşanan dönemlerde tercihin sonuçları-
na katlanılması da kaçınılmaz olmaktadır. 

IV.1. Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihi

Tablo 1’den görüleceği gibi, reel sektör şirketlerinin 2001 ve 2002 krizleri sonrasındaki 
tercihleri net kısa döviz pozisyonu taşıma yönünde olmuştur. 

2000-2001 yıllarında yaşanan krizin etkisi 2003 ve 2004 yıllarında taşınan net kısa dö-
viz pozisyonu büyüklüğünün sonraki yıllara göre düşük düzeylerde seyretmesine neden olmuş-
tur. Yıllar itibarıyla bir karşılaştırma yapıldığında net kısa döviz pozisyonunun 2009 yılı hariç bir 
önceki yıla göre sürekli arttığı ve bu artışın en yüksek 2007 yılında gerçekleştiği görülmektedir.

Reel sektör şirketlerinin net kısa döviz pozisyonu ile çalışma tercihleri ticari faaliyetlerin-
den değil döviz cinsinden temin edilen nakdi kredilerden kaynaklanmıştır. 2010 yılına kadar bu 
kredilerin büyük çoğunluğunu yurtdışındaki kredi kuruluşlarından sağlanan krediler oluşturmuştur. 
Bu gelişimde, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan döviz cinsinden kredi kullanımının sadece 
döviz cinsinden geliri olanlar - ihracatçı ya da ithalatçı şirketler- ile sınırlandırılması etkili olmuş-
tur. Şubat 2009’da söz konusu sınırlamanın esnetilmesi döviz cinsinden Türkiye’deki bankalardan 
kullanılan kredi miktarının artmasına neden olmuş ve 2010 yılı sonu itibarıyla reel sektör şirketle-
rinin döviz cinsinden kullandığı kredilerin yarıdan fazlasını oluşturan bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Kredilerin vadesinden hareketle bir karşılaştırma yapıldığında ise yıllar itibarıyla olu-
şan net kısa döviz pozisyonu tutarının uzun vadeli kredilerin toplam tutarına yakın tutarlarda 
gelişim gösterdiği gözleminde bulunulmaktadır. 

Tablo 1’de verilen bilgiler reel sektör şirketlerinin döviz varlık ve yükümlülüklerinden ha-
reketle kümülatif pozisyon büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir. Şirketlerin TL cinsinden varlık 
ve yükümlülükleri de dâhil olmak üzere toplam varlık ve yükümlülüklerini de dikkate alarak dö-
viz pozisyonunun büyüklüğü hakkında (bilanço büyüklüğüne oranı gibi) bir fikir edinmek nere-
deyse imkansızdır. Ancak, döviz pozisyonunun finansal raporlara yansımasına ilişkin bölümde 
görüldüğü üzere hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda işlem görmesi 
nedeniyle TFRS/UFRS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin TFRS/UFRS 7 uyarınca finan-
sal raporlarında yaptıkları açıklamalardan bir çıkarımda bulunulabilmesi mümkündür. 
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Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/dovizpozisyon/makro2011-06.xls, Erişim tarihi : 10.11.2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Varlıklar 30.202 37.670 45.401 62.643 76.130 80.476 83.064 89.954

Mevduat 19.957 24.565 30.882 45.405 54.795 60.357 57.264 62.107

 Yurt İçi Bankalar 8.573 10.598 12.636 18.756 24.402 27.261 29.833 30.639

 Yurt Dışı Bankalar 11.384 13.967 18.246 26.649 30.393 33.096 27.431 31.468

Menkul Kıymetler 920 1.306 1.035 933 830 695 1.116 1.289

 Devlet Borçlanma Senetleri  808 1.175 790 632 573 495 589 566

  Yurt İçinde İhraç Edilen 1 271 379 96 83 61 40 15 0

   Yurt Dışında İhraç Edilen 536 797 693 549 512 455 574 565

  Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları 112 131 245 301 257 200 527 723

İhracat Alacakları 4.381 6.016 6.429 8.848 10.314 8.591 9.335 10.670

Yurtdışına Doğ. Sermaye Yatırımları 4.945 5.783 7.056 7.457 10.191 10.834 15.349 15.889

Yükümlülükler 50.681 58.776 72.424 100.510 139.488 160.823 156.143 180.552

Nakdi Krediler (x) 44.136 49.387 61.418 88.788 124.988 146.178 140.910 162.466

 Yurt İçinden Sağlanan Krediler 18.158 20.457 26.429 34.804 46.305 48.065 50.332 81.885

   Bankalar 12.664 14.245 20.796 24.744 32.787 37.435 41.154 73.031

    Döviz Kredileri 12.664 14.245 15.397 17.370 20.782 22.547 28.897 57.268

     Kısa Vadeli 0 0 0 0 14.419 15.895 14.340 17.928

     Uzun Vadeli (y1) 0 0 0 0 6.364 6.652 14.557 39.340

    Dövize Endeksli Krediler 0 0 5.399 7.374 12.005 14.888 12.258 15.763

   Banka Dışı Finansal Kuruluşlar 0 0 0 4.869 8.220 8.576 7.319 6.721

  TMSF’ye Devrolunan Krediler 5.494 6.213 5.633 5.191 5.298 2.055 1.858 2.133

 Yurt Dışından Sağlanan Krediler 25.978 28.929 34.988 53.984 78.683 98.113 90.578 80.581

  Kısa Vadeli 1.595 1.207 1.065 1.126 702 1.176 672 1.041

  Uzun Vadeli 24.383 27.722 33.924 52.857 77.981 96.937 89.906 79.540

    Vadeye kalan süre 1 yıldan az 0 0 0 0 0 29.183 24.684 20.697

    Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla (y2) 0 0 0 0 0 67.754 65.223 58.843

İthalat Borçları 6.545 9.390 11.007 11.722 14.500 14.645 15.232 18.086

Net Döviz Pozisyonu -20.479 -21.106 -27.023 -37.867 -63.358 -80.347 -73.079 -90.597

Önceki Yıla Göre Değişme (yüzde) 3,06 28,03 40,13 67,32 26,81 -9,05 23,97

Tablo 1: Reel Sektörün Döviz Varlık ve Yükümlülüklerinin Gelişimi (Milyon ABD Doları)
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Grafik 1: İMKB’de İşlem Gören Reel Sektör Şirketlerinin Döviz Pozisyonunun 
Gelişimine İlişkin Grafik (2007-2010)4 

Söz konusu standardın uygulaması 2008 yılında başlamıştır.5 Ayrıca bu standart kap-
samında karşılaştırma dönemi olan 2007 yılı sonuna ilişkin de bu kapsamda bilgi verilme-
si gerekmektedir. Bu nedenle, hisse senetleri İMKB’de işlem gören 213 reel sektör şirketinin 
-mükerrerliği önlemek için holding şirketleri dâhil edilmemiştir- Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP)’ndaki adreslerinden erişilen finansal raporları kullanılarak 2007, 2008, 2009 ve 2010 
yılsonu döviz pozisyonları ile ilgili bir gözlem kümesi oluşturulmuştur. 

Grafik 1’den İMKB’de işlem gören reel sektör şirketlerinin yüzde 65’inden fazlasının 
net kısa döviz pozisyonu ile çalışma tercihinde bulunduğu görülmektedir. Net kısa ve uzun dö-
viz pozisyonu tutarı bilanço içi döviz pozisyonu tutarını (bilançoda kayıtlı döviz cinsinden var-
lık ve yükümlükler arasındaki farkı) ifade etmektedir. Şirketlerin kümülatif bazda döviz pozis-
yonu tutarının gelişimi, Tablo 1’de verilen genel gelişime benzer bir trend izlemiştir. TL cinsin-
den verilen döviz pozisyonu tutarlarının yılsonu ABD Dolar kuru üzerinden karşılıkları hesap-
landığında konsolide bazda net kısa döviz pozisyonu tutarının 2007 yılı sonu itibarıyla 12.328 
milyon ABD Dolarına, 2010 yılı sonu itibarıyla ise 15.713 milyon ABD Dolarına karşılık gelen 
tutarlarda olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Net uzun döviz pozisyonu ile çalışma tercihi bakımından 2007 yılı ile bir karşılaştırma 
yapıldığında şirketlerin taşıdıkları döviz pozisyonu büyüklüğünün ve bunun bilançolarına ora-
nının -gerek ortalama gerekse medyan değerlerine göre- düştüğü dikkati çekmektedir. Dola-
yısıyla, bu tercihte bulunan şirketlerin taşıdıkları net uzun döviz pozisyonunu küçültmekle kur-
larda artan dalgalanmadan dolayı uzun ya da kısa pozisyondan uzak kalmaya yöneldikleri 
yargısında bulunulabileceği gibi zımnen net kısa pozisyon tercihine destek verdikleri yargısı-
na da gidilebilir. 

74 4 68 4 71 4Şirket

3.933
Milyon TL

-18.361
Milyon TL

-14.428
Milyon TL

-22.865
Milyon TL
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Milyon TL
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Tablo 2: İMKB’de İşlem Gören Reel Sektör Şirketlerinin Döviz Pozisyon 
Büyüklüklerinin Bilanço Büyüklükleri İle Karşılaştırması (2007-2010)

IV.2. Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihinin Nedenlerinin İrdelenmesi

Reel sektör şirketlerinin döviz pozisyonunun döviz cinsinden kredi kullanma tercihine 
bağlı olarak gelişim göstermiş olması TL ve döviz cinsinden kredi faiz oranları arasında bir 
maliyet karşılaştırması yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ancak, karşılaştırılacak verile-
rin şirketlerin gerek kendi risklilik koşullarından gerekse kredi kullandıkları bankaların faaliyet 
gösterdikleri çevrelerden kaynaklanabilecek maliyet farklılıklarını homojen bir şekilde yansıtan 
veriler olması gereği de gözden kaçırılmamalıdır. 

Şirketlerin TL ve döviz cinsinden borçlanma maliyetlerinin karşılaştırılmasını sağlaya-
cak kendilerince yayımlanan veriler bulunmamaktadır. TCMB verileri üzerinden incelendiğinde 
2010 yılı sonu itibarıyla toplam 162,5 milyar ABD Doları tutarındaki döviz kredisinin 98,2 mil-
yar ABD Doları tutarındaki kısmı uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır.  

Kredi fiyatlamasında bankaları şirketlerin riskliliğini esas almaya zorlayan Basel II 
düzenlemeleri Türkiye’de henüz yürürlüğe konulmamıştır. Öte yandan, Türkan ve diğerleri 
(2003:45) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de bankacılık sektörünün yüksek, çok çeşitli 
ve dağınık bir mali yük yapısıyla karşı karşıya kaldığı ve bu yüklerin tasarrufların yatırıma dö-
nüşme sürecinde faizler üzerinde önemli bir artışa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaya ve 
Doğan (2005:7)’nın çalışmasına göre de döviz üzerinden kullandırılan kredilerde kamusal yü-
kümlülüklerin payı TL üzerinden kullandırılan kredilere göre daha yüksek olmaktadır. Bu çalış-
malar, Türkiye’de faaliyete gösteren bankalarca uygulanan kredi faiz oranlarının yurtdışında 
kurulu bankalarca uygulanan faiz oranlarına göre daha yüksek olduğu sonucunu ortaya koy-
maktadır. Dolayısıyla, TL kredi faiz oranlarının yanı sıra döviz cinsinden kredi faiz oranlarında 
da Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarca uygulanan oranların esas alınması gerek şirketler 

Yıl

2007

2008

2009

2010

Yönü Maks. Med. Std. SapmaOrt.

Döviz Pozisyonunun Şirket Bazında Döviz Pozisyon Oranı (yüzde)6 
Büyüklüğü
(Milyon TL)
(ANK, ANU)

Şirketlerin
Bilanço 
Toplamı

Döviz 
Pozisyon 

Oranı
(ANK, ANU)/ (B) 

Net Kısa -18.361 106.074 17,0 87,2 20,4 16,1 16,9

Net Uzun 3.933 39.412 10,0 62,2 12,9 7,1 14,5

Konsolide -14.428 145.529 9,0 87,2 17,8 12,5 16,5

Net Kısa -25.519 121.081 21,0 92,6 24,7 18,5 21,1

Net Uzun 2.654 46.643 6,0 70,0 12,0 5,4 17,1

Konsolide -22.865 169.902 13,0 92,6 20,7 13,8 20,5

Net Kısa -22.478 136.541 15,9 79,4 21,8 15,0 20,3

Net Uzun 2.441 41.521 5,9 81,7 9,7 4,9 15,3

Konsolide -20.037 180.769 11,1 81,7 17,9 10,5 19,6

Net Kısa -27.283 163.102 16,7 90,9 21,0 15,3 20,6

Net Uzun 2.873 42.999 6,7 85,3 9,0 5,2 14,5

Konsolide -24.410 206.168 11,8 90,9 16,9 9,2 19,5
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gerekse kredi kullanılan bankalar itibarıyla homojen veriler üzerinden karşılaştırma yapılması 
imkanını sağlayacak ve yurtdışından kullanılan döviz cinsinden kredilerin maliyeti bakımından 
da genelleştirilebilecek çıkarımlarda bulunmayı kolaylaştıracaktır. Bu gerekçeler dikkate alına-
rak, Türkiye’de faaliyet gösteren aktif büyüklüğü itibarıyla ilk 10 bankadan sağlanan ve kredi 
türleri itibarıyla Ek:2’de verilen faiz oranları, bahse konu bankaların ilgili kredi türlerine ilişkin 
oransal dağılım dikkate alınarak ağırlıklandırılmak suretiyle 2004-2010 döneminde yıllık baz-
da uygulanan kredi faiz oranları hesaplanmıştır. Reel sektörün döviz pozisyonuna ilişkin ola-
rak kümülatif bilginin ABD Doları cinsinden verilmesi nedeniyle döviz cinsinden kredi faiz ora-
nı olarak ABD Doları kredi faiz oranları kullanılmıştır. 

Tablo 3a’dan görüldüğü gibi salt kredi faiz oranlarından hareket edildiğinde ABD Dola-
rı cinsinden kredi maliyeti ile TL cinsinden kredi kullanım maliyeti arasında ciddi bir fark bulun-
maktadır. 

Ancak, döviz cinsinden kredi kullanımlarında sadece kredi faiz oranını esas almak ha-
talı bir yaklaşım olacaktır. Zira, karşılaştırmada dönem sonlarında döviz cinsinden varlık ve 
yükümlülüklerin finansal raporlarda yerel para cinsine dönüştürülmesinden dolayı varlıkların 
veya yükümlülüklerin kayıtlı değerlerinin ve kâr-zarar kalemlerinin değişme etkisi de dikka-
te alınmalıdır. Bu etki döviz pozisyonunun TMS/UMS ve TFRS/UFRS’ye göre raporlamasında 
verilen döviz cinsinden borcun dönem sonu kuru ile değerlenmesine ilişkin muhasebe kayıt-
larında gösterildiği gibi kur farkı gideri ya da kambiyo kârı şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Net 
kısa döviz pozisyonu taşınmasının etkisi döviz kurlarının arttığı dönem sonlarında kur farkı gi-
deri, azaldığı dönem sonlarında ise kambiyo kârı olarak, net uzun döviz pozisyonunun etkisi 
ise bunun tersi bir şekilde finansal raporlara yansımaktadır.       

Bu nedenle, tarafımızca, yılsonları itibarıyla döviz pozisyonundan kaynaklanan dönem 
sonu kur farkı gider (kambiyo kârı) etkisini hesaplamak için önce ilgili yıla ait döviz pozisyonu-
nun tutarı ile önceki yılın döviz pozisyonu kârşılaştırılmıştır. İlgili yıla ait döviz pozisyonunun 
önceki yıldan daha yüksek olması durumunda önceki yılın döviz pozisyonunun sonraki yılso-
nuna kadar taşındığı kabul edilerek ilgili yılsonu döviz kuru ile önceki yılın döviz kuru arasın-
daki fark üzerinden kur farkı gideri (kambiyo kârı) -örneğin 2003 yılsonu itibarıyla ortaya çık-

Yıl
TL İçin

(A)

ABD Doları İçin

(B)

2004 25,83 5,75

2005 19,41 6,46

2006 20,34 7,48

2007 19,24 7,30

2008 21,32 6,93

2009 14,71 5,16

2010 11,63 4,42

Yıllık Kredi Faizi (yüzde)

Tablo 3a : TL ve ABD Doları Cinsinden Yıllık Nakdi Kredi Faiz Oranları
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mış olan net kısa döviz pozisyonunun tutarı 2004 yılsonu döviz kuru ve 2003 yılsonu döviz 
kuru arasındaki fark ile çarpılmak suretiyle 2004 yılına ait dönem sonu kur farkı gideri- hesap-
lanmıştır. 2009 yılında olduğu gibi ilgili yılın döviz pozisyon tutarının önceki yılın döviz pozis-
yonundan düşük olması durumunda ise önceki yıldan taşınan döviz pozisyonu azaltılarak dik-
kate alınmıştır. Döneme ilişkin kur farkı gideri (kambiyo kârı) bir önceki yıla ait toplam nakdi 
kredi tutarına bölünmek suretiyle de -örneğin 2004 yılına ait dönem sonu kambiyo kârı Tablo 
2a’da verilen 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin toplam nakdi kredi tutarının ortalamasına bölüne-
rek- dönem sonu kur farkı kaynaklı gider (kambiyo kârı) etkisi hesaplanmıştır. Kâr (gider) et-
kisi ilgili yılın ABD Doları kredi faiz oranından düşülmüştür (eklenmiştir). Hesaplamamızın so-
nuçları Tablo 3b’de verilmektedir. 

Ancak, Grafik 2’den görüleceği gibi, reel sektörün yıllar itibarıyla gerçekleşen net kısa 
döviz pozisyonu tutarı ile uzun vadeli kredi kullanımı arasında güçlü bir korelasyon söz konu-
sudur.7 Bu gözlem net kısa döviz pozisyonu taşınmasından kaynaklanan kur farkı gider (kam-
biyo kârı) etkisinin sadece uzun vadeli kredilere yansıtılmasının daha doğru bir yaklaşım ola-
cağı sonucuna götürmektedir. Dolayısıyla, Tablo 3b’de verilen maliyet hesaplamasının salt 
uzun vadeli döviz cinsinden kredi tutarı dikkate alınarak yapılması daha doğru olacaktır. So-
nuçları Tablo 3c’de özetlenen hesaplamaların yapılmasında, genellikle uzun vadeli kredi kulla-
nımlarında olduğu gibi reel sektör şirketlerin döviz cinsinden uzun vadeli kredilerinin de değiş-
ken faiz oranı ile kullanıldığı dolayısıyla her yıl faiz oranının yeniden belirlendiği ve vadesi ge-
len uzun vadeli kredilerin aynı koşullar ile vadelerinin yenilendiği varsayımında bulunulmuştur. 
Bu varsayımla her yıla ilişkin kur farkı gelir (gider) tutarı bir önceki yılın uzun vadeli kredi tuta-
rına bölünmek suretiyle maliyete etkisi hesaplanmıştır. 

Yıl

Döviz 
Pozisyon 

Tutarı 
(Milyon 

ABD Doları)

Dönem Sonu 
ABD Doları 
Değerleme 
Kuru (TL)

(C)

Dönem 
Sonu 

Kur Farkı 
Gideri / 

Kambiyo 
Kârı        

Milyon TL)
(D)

Dönem 
Sonu 

Kur Farkı 
Gelirinin 

(Giderinin) 
Kredi 

Maliyetine 
Etkisi 

(yüzde) 
(E) = D / 

(C x z 
[Tablo 1]

 )

Dönem 
Sonu Kur 

Farkı Geliri 
(Gideri) 

Dahil ABD 
Doları Kredi 

Maliyeti  
(yüzde) 

(B 
[Tablo 3a]

 - E)

Kredi Faiz 
Oranı 

TL İçin
(A 

[Tablo 3a] 
)

2003 -20.479 1,4045

2004 -21.106 1,3550 1.014 1,60 4,15 25,83

2005 -27.023 1,3510 84 0,11 6,35 19,41

2006 -37.867 1,4169 -1.781 -1,67 9,15 20,34

2007 -63.358 1,1720 9.274 7,40 -0,10 19,24

2008 -80.347 1,5375 -23.157 -11,11 18,04 21,32

2009 -73.079 1,4931 3.245 1,51 3,65 14,71

2010 -90.597 1,5444 -3.749 -1,60 6,02 11,63

Tablo 3b : Net Kısa Döviz Pozisyonu Taşınmasının ABD Doları Kredi 
Maliyetine Etkisi (Toplam Kredi Tutarı Dikkate Alınarak) 
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Tablo 3b ve 3c’den de görüldüğü gibi kur farkı gider (kambiyo kârı) etkisi hem kısa ve 
uzun vadeli (dövize endeksliler de dahil) hem de sadece uzun vadeli döviz cinsinden krediler 
için dikkate alındığında dahi, 2008 yılı hariç, ABD Doları cinsinden nakdi kredi kullanmanın şir-
ketlere TL cinsinden kredi kullanmaya göre maliyet avantajı sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
Hatta 2007 yılında ABD Doları cinsinden krediler için ödenen faizin üzerinde bir kambiyo kârı 
oluşmuştur. Sadece uzun vadeli döviz cinsinden kredi tutarı dikkate alınarak yapılan hesapla-
maya göre 2008 yılında ABD Doları cinsinden nakdi kredi maliyetinin TL cinsinden kredi faiz 
maliyetinin üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Buna bağlı olarak da 2009 yılında muhteme-
len vadesi gelen uzun vadeli kredilerde yenilemeye gidilmemiş ve böylece net kısa döviz pozis-
yonu tutarında azalma ortaya çıkmıştır.

Grafik 2 : Net Kısa Döviz Pozisyonunun Gelişimi ile Kısa ve Uzun Vadeli Döviz 
Cinsinden Kredi Kullanım Trendinin Karşılaştırılmasına İlişkin Grafik (Milyon TL)

Tablo 3c : Net Kısa Döviz Pozisyonu Taşınmasının ABD Doları Kredi Maliyetine 
Etkisi (Uzun Vadeli Kredi Tutarı Dikkate Alınarak)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Uzun Vadeli Kredi Tutarı Kısa Vadeli Kredi Tutarı Net Kısa Pozisyon Tuttarı

Yıl

Döviz 
Pozisyon 

Tutarı 
(Milyon 

ABD Doları)

Dönem Sonu 
ABD Doları 
Değerleme 
Kuru (TL)

(C)

Dönem Sonu 
Kur Farkı 
Gideri / 

Kambiyo Kârı            
(Milyon TL)

(D)

Dönem Sonu 
Kur Farkı 
Gelirinin 

(Giderinin) 
Kredi 

Maliyetine 
Etkisi (yüzde) 

(E) = { D / 
C x (y

1
 + y

2
 

[Tablo 1]
)

Dönem Sonu 
Kur Farkı 

Geliri (Gideri) 
Dahil ABD 

Doları Kredi 
Maliyeti  
(yüzde) 

(B 
[Tablo 3a]

 - D)

Kredi Faiz 
Oranı 

TL İçin
(A 

[Tablo 3a]
)

2003 -20.479 1,4045

2004 -21.106 1,3550 1.014 3,07 2,68 25,83

2005 -27.023 1,3510 84 0,23 6,24 19,41

2006 -37.867 1,4169 -1.781 -3,70 11,19 20,34

2007 -63.358 1,1720 9.274 14,97 -7,67 19,24

2008 -80.347 1,5375 -23.157 -17,86 24,79 21,32

2009 -73.079 1,4931 3.245 2,10 3,06 14,71

2010 -90.597 1,5444 -3.749 -2,32 6,74 11,63
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IV.3. Reel Sektörün Döviz Pozisyon Tercihinde Döviz Kuru Riski 
Farkındalığına İlişkin Sorgulama

Reel sektör şirketlerinin kur etkisi dikkate alındığında dahi borçlanma maliyeti bakı-
mından oldukça avantajlı olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi kullanma tercihleri net kısa 
döviz pozisyonu taşıma tercihini de beraberinde getirmiştir. Bu durum doğal olarak döviz kuru 
riskinden korunmaya yönelik işlemler yapılıp yapılmadığının sorgulanması gereğine işaret et-
mektedir. Zira, 2008 yılında olduğu gibi bir gelişmenin ortaya çıkması durumunda TL cinsin-
den borçlanma maliyetinin üzerinde bir maliyet oluşmasına yol açabilecek kur farkı gideri ile 
karşı karşıya kalınması riski söz konusu olabilmektedir. 

Bireysel olarak net kısa ya da uzun döviz pozisyonu taşıyan reel sektör şirketlerinin 
döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemler yapıp yapmadıkları konusunda toplu bilgi 
elde etmek neredeyse imkansızdır. Ancak, döviz pozisyonunun finansal raporlara yansıması-
na ilişkin bölümde görüldüğü üzere TFRS/UFRS 7 uyarınca, halka açık statüde olan reel sek-
tör şirketlerinin finansal raporlama tarihleri itibarıyla, taşıdıkları döviz pozisyonuna dahil olan 
döviz cinsleri itibarıyla kurlardaki olası değişimlerin kâr veya zarar ile özkaynakları nasıl etkile-
yeceğini gösteren bir duyarlılık analizi yapmaları ve duyarlılık analizinin hazırlanmasında kul-
landıkları yöntemler ve varsayımlar hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, yine 
hisse senetleri İMKB’de işlem gören 213 reel sektör şirketinin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıl-
sonu finansal raporlarından kur değişiminin döviz pozisyonu üzerindeki etkilerine ilişkin veri-
len bilgiler kullanılarak döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemlerden yararlanılıp yarar-
lanılmadığı hakkında bir fikir edinmek mümkündür.

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve net kısa ya da net uzun döviz pozisyonu taşıyan 
şirketlerin neredeyse tamamı TFRS/UFRS 7’de öngörülen kur değişim etkisi ile ilgili açıklama-
yı, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin finansal raporlama tarihinde TL’ye dönüştürülme-
sinde esas aldıkları kurlarda yüzde 10’luk artış ve azalış olması halinde ne kadar kâr veya zarar 
oluşacağına ve özkaynaklarının ne yönde değişeceğine ilişkin bilgi verme şeklinde yapmıştır. 

Konuyu örneklendirmek için, bir şirketin 31.12.20XX tarihi itibarıyla finansal du-
rum tablosunda (bilançosunda) 1.000 ABD Doları tutarında varlık, 2.000 ABD Dola-
rı tutarında da döviz kredisi bulunduğunu ve 1 ABD Dolarının 1,5 TL’ye eşit olduğunu var-
sayalım. Bu durumda, şirketin anılan tarihli finansal raporlarında döviz cinsinden varlı-
ğının TL karşılığı 1.500 TL, döviz cinsinden yükümlülüğünün TL karşılığı 3.000 TL, dö-
viz pozisyonu da -1.500 TL tutarında net kısa olarak görülecektir. ABD Dolar kurunun yüz-
de 10 artmasının etkisi (1,5+0,15=1,65) 150 TL (1650-1500) kur farkı gideri (zarar) -dö-
viz cinsinden varlığın değeri 1.650 TL’ye, döviz kredisinin değeri 3.300 TL’ye, net kısa dö-
viz pozisyonunun büyüklüğü de -1.650 TL’ye yükseleceği için- ABD Dolar kurunun yüz-
de 10 azalmasının (1,5-0,15=1,35) etkisi ise 150 TL (1500-1350) kur farkı geliri (kârı)  
-döviz cinsinden varlığın değeri 1.350 TL’ye, döviz kredisinin değeri 2.700 TL’ye, net kısa döviz 
pozisyonunun büyüklüğü de -1.350 TL’ye düşeceği için- oluşacak şeklinde açıklanacaktır. Şir-
ketin döviz varlığının 2.000 ABD Doları, döviz kredisinin 1.000 ABD Doları tutarında olduğu var-
sayımında ise anılan tarihli finansal raporlarda döviz cinsinden varlığının TL karşılığı 3.000 TL, 
döviz cinsinden yükümlülüğünün TL karşılığı 1.500 TL, net uzun döviz pozisyonunun büyüklüğü 
de 1.500 TL olarak görülecektir. ABD Dolar kurunun yüzde 10 artmasının etkisi (1,5+0,15=1,65) 
150 TL (1650-1500) kambiyo kârı, ABD Dolar kurunun yüzde 10 azalmasının (1,5-0,15=1,35) 
etkisi ise 150 TL (1500-1350) kur farkı gideri (zararı) oluşacak şeklinde raporlanacaktır. 
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Net kısa döviz pozisyonu taşınması örneğimizde, şirketin döviz kuru riskinden korun-
mak amacıyla 1 ABD Doları 1,575 TL’den 1.000 ABD Doları döviz alım hakkı veren bir işle-
me (opsiyon) taraf olduğunu varsayalım. Bu durumda şirket ABD Dolar kurunun yüzde 10 art-
masının etkisine ilişkin olarak (1,5+0,15=1,65) söz konusu işlemden doğan hakkını kullana-
cağı için net kısa döviz pozisyonundan kaynaklanan kur farkı gideri (zarar) etkisini 150 TL ye-
rine 75 TL olarak raporlayacaktır. Zira, işlemden doğan hakkını 1,575 TL’den kullanacağı için 
kurun 1,65 TL’ye yükselmesinden 75 TL (1.000 x [1,65-1,575]) kâr elde edecek, diğer taraftan 
1.000 ABD Doları açık pozisyon nedeniyle kur farkı gideri 150 TL (1.000 x 1,65 – 1.000 x 1,5) 
olarak hesaplanacak ve böylece net kur farkı gideri 75 TL’ye gerileyecektir. 

Net uzun döviz pozisyonu taşınması örneğimizde, şirketin döviz kuru riskinden korun-
mak amacıyla 1 ABD Doları 1,425 TL kullanım fiyatı üzerinden 1.000 ABD Doları döviz satma 
hakkı veren bir opsiyon işlemine taraf olduğunu düşünelim. Bu durumda şirket ABD Dolar ku-
runun yüzde 10 azalmasının etkisine ilişkin olarak kur farkı giderini (zararını) 150 TL yerine 75 
TL olarak raporlayacaktır. Zira, döviz kurunun 1,35 TL’ye gerilemesi durumunda türev işlem-
den 75 TL (1.000 x [1,35-1,45]) kâr elde edecek, taşıdığı döviz pozisyonu nedeniyle de kur 
farkı giderinin (zararının) 150 TL’ye (1.000 x 1,50 – 1.000 x 1,35) gerileyeceğini hesaplayacak 
ve böylece net kur farkı giderini (zararını) 75 TL olarak raporlayacaktır. 

                      
Görüleceği gibi, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin TL’ye dönüşüm kurunun 

yüzde 10 artma-azalma etkisi döviz kuru riskinden koruyucu herhangi bir işlem yapılmama-
sı halinde net kısa ya da uzun döviz pozisyonu tutarının TL karşılığının yüzde 10’una karşılık 
gelmektedir. Net kısa döviz pozisyonu taşınması durumunda, kurun yüzde 10 artması kur far-
kı gideri (zarar), yüzde 10 azalması kambiyo kârı oluşmasına yol açmaktadır. Net uzun döviz 
pozisyonu taşınması durumunda ise tersi söz konusu olmaktadır. Döviz kuru riskinden korun-
maya yönelik işlem ya da işlemler yapılması halinde ise taşınan döviz pozisyonunun niteliğine 
göre maruz kalınabilecek kur farkı giderinin ya da kambiyo kârının azaltılabilmesi veya arttırı-
labilmesi mümkün olmaktadır.       

İMKB’de işlem gören 213 reel sektör şirketinin taşıdıkları döviz pozisyonunun niteli-
ğine göre ayrıştırılarak döviz kurlarının yüzde 10 artması ya da azalmasının kâr-zararda ya-
ratabileceği etki ile finansal raporlarında açıkladıkları etkinin karşılaştırıldığı özet bilgiler Tab-
lo 4’de verilmektedir. Tablodan hisse senetleri net kısa döviz pozisyonu ile çalışma tercihin-
de bulunan şirketlerin beklendiği gibi döviz satın alım işlemlerine, net uzun döviz pozisyonu ile 
çalışan şirketlerin de yine beklenildiği gibi döviz satım işlemlerine taraf oldukları sonucu çıka-
rılmaktadır. Zira, yüzde 10 kur artma etkisi için, net kısa döviz pozisyonu ile çalışan şirketler 
mevcut pozisyonlarına göre oluşması muhtemel zarar tutarından daha az bir kur farkı gide-
ri, net uzun döviz pozisyonu taşıyan şirketler ise mevcut pozisyonlarına göre oluşması muhte-
mel kambiyo kârı tutarından daha az bir kâr tutarını raporlamıştır. 

Bir karşılaştırma yapıldığında net kısa döviz pozisyonu ile çalışan şirketlerin 2007 yıl-
sonu itibarıyla hesapladıkları yüzde 10 kur artışından kaynaklanabilecek gider etkisinin mevcut 
pozisyona göre beklenenden yüzde 13 daha az bir tutarda olmasına karşın 2010 yılsonu itiba-
rıyla bu oranın yüzde 1 düzeyine gerilediği görülmektedir. Bu durum, özellikle 2010 yılı dikkate 
alındığında, söz konusu şirketlerin döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemleri neredeyse 
yok denecek kadar az kullanma eğiliminde olduğu sonucuna götürmektedir. Net uzun döviz po-
zisyonu taşıyan şirketlerin yüzde 10 kur artışı (azalışı) için hesapladıkları kambiyo kârı (kur far-
kı gider) etkisi ise 2007, 2008 ve 2010 yıllarında mevcut döviz pozisyonuna göre beklenen etki-
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den yaklaşık olarak 1/4 oranında daha az raporlanmıştır. Bu sonuçlar anılan yıllar itibarıyla net 
uzun döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin döviz kuru riskinden korunmada döviz satım işlemleri-
ni kullandığını göstermektedir. 2009 yılında ise taşınan net uzun döviz pozisyonuna göre bekle-
nen kambiyo kârının (kur farkı giderinin) üzerinde bir kâr (zarar) raporlaması yapılmıştır. Bahse 
konu gelişme Tablo 1’de verilen aynı yılda konsolide bazda net kısa döviz pozisyonu tutarının 
azalmasına benzer bir tepkiyi göstermektedir. Zira, mevcut pozisyona göre beklenenin yüzde 
6’sı kadar fazla bir büyüklükte net kambiyo kârı (kur farkı gider) etkisi raporlanmış olması, net 
uzun döviz pozisyonu ile çalışan şirketlerin döviz satın alım anlaşmaları yapmak suretiyle taşı-
dıkları net uzun pozisyonun büyüklüğünü arttırdıkları sonucuna götürmektedir.

Örneklem olarak aldığımız hisse senetleri İMKB’de işlem gören 213 şirketin yüzde 
65’inden fazlası net kısa döviz pozisyonu ile çalışmakla birlikte döviz kuru riskinden korunma-
ya yönelik işlemleri neredeyse hiç kullanmama eğiliminde oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, 
dönem sonları itibarıyla açıklayacakları kâr-zarar göstergeleri bakımından döviz kurlarındaki 
değişmelerin yaratabileceği etkileri dikkate alarak hareket etmeleri beklenen reel sektör şirket-
lerinde döviz kuru riskinin göz ardı edildiği ya da farkındalığının yeterli olmadığı değerlendir-
mesinde bulunulabilir. Nitekim, reel sektör şirketlerinin yeni TTK uygulamalarına hazır olup ol-
madığını değerlendirmek için yapılan bir araştırmaya göre de ankete katılan şirketlerin yüzde 
88’inde risklerin erken teşhisine yönelik bir komite bulunmadığı görülmüştür (Deloitte, 2011). 
Bu araştırma sonucu da yaptığımız değerlendirmeyi teyit etmektedir. 

Net kısa döviz pozisyonu ile çalışma tercihinin döviz cinsinden kredi kullanımının 
(borçlanmanın) daha düşük maliyetli olmasından kaynaklandığı yönündeki bulgumuz döviz 
kuru riski farkındalığının göstergesi olan korunma işlemlerinin yaratabileceği maliyet etkisinin 
de değerlendirilmesi gereğine işaret etmektedir. Bodnar ve diğerlerinin (1998) Amerikan şir-
ketleri, Sheedy (2001)’nin Hong Kong ve Singapur şirketleri, Pramborg (2004)’un Kore ve İs-
viçre şirketlerinin risk yönetimi kapsamında yaptıkları işlemlerde volatiliteyi azaltmaya ya da 

Kur Değişim 
Etkisi

Yüzde 10 
Artma

Net Kısa 
İçin 

Net Uzun 
İçin 

Net Kısa 
İçin 

Net Uzun 
İçin 

Net Kısa 
İçin 

Net Uzun 
İçin 

Net Kısa 
İçin 

Net Uzun 
İçin 

Döviz Pozisyonu Döviz Pozisyonu Döviz Pozisyonu Döviz Pozisyonu

Beklenen * -1.836 393 -2.552 266 -2.248 244 -2.728 287

Raporlanan -1.598 282 -2.422 190 -2.096 259 -2.705 218

Raporlanan/ 
Beklenen

0,87 0,72 0,95 0,71 0,93 1,06 0,99 0,76

Beklenen * 1.836 -393 2.552 -266 2.248 -244 2.728 -287

Raporlanan 1.555 -279 2.331 -190 2.080 -258 2.690 -218

Raporlanan/ 
Beklenen

0,85 0,71 0,91 0,71 0,93 1,06 0,99 0,76

Tablo 4: İMKB’de İşlem Gören Reel Sektör Şirketlerinin Taşıdıkları Döviz 
Pozisyonunun Niteliğine Göre Kur Değişiminden Etkilenmesi (Milyon TL)

2007 2008 2009 2010

Yüzde 10 
Azalma 

* ANK , ANU [Tablo 2] x 0,1  
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risk ayarlı performansa katkısı ile değil kâr-zarara etkisi bakımından etkinlik değerlendirmesi 
yaptıkları yönündeki gözlemlerin Türkiye’deki şirketler için de geçerli olacağı gibi bir görüşün 
benimsenmesi halinde bu değerlendirmenin gerekliliği bir kat daha artacaktır. Bu gerekten ha-
reketle Tablo 1’de verilen net kısa döviz pozisyonu tutarları baz alınarak döviz kuru riskinden 
korunmaya yönelik işlemler kullanılmış olsaydı varsayımı altında ABD Doları kredi maliyetinin 
nasıl etkileneceği sorusuna cevap geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Korunma işleminin finansal uygulaması, alınan ticari veya finansal bir pozisyondan ya 
da yapılan finansal işlemden doğabilecek olası bir zararın, korunma işlemi ile vadeli piyasa-
lardan karşılanmasıdır. Korunma işlemi sonucunda muhtemel finansal risklerden korunurken, 
muhtemel finansal kârdan da vazgeçilmektedir (Kayahan ve diğerleri, 2010:526). 

Döviz kuru riskinden korunmak isteyen şirketler için opsiyon sözleşmeleri oldukça es-
nek ve maliyetli bir korunma aracıdır. Örneğin, forward sözleşmede sadece gelecekteki bir 
işlem için döviz kurunun sabitlenmesi söz konusu olmakta, opsiyonda ise hem döviz satın 
alım maliyetinin belli bir tutarı geçmemesi garanti edilmekte hem de lehe olan döviz kuru deği-
şimlerinden de yararlanılabilmesi mümkün olmaktadır. Forward sözleşmede herhangi bir ma-
liyet olmamasına karşın opsiyon sözleşmeleri başlangıçta bir prim ödemesini gerektirmekte-
dir (Hull, 2003;276). Bu nedenle net kısa döviz pozisyonu için daha fazla maliyetli olan döviz 
satın alım (call) opsiyonu ile koruma sağlandığı varsayımı ile döviz kredisi maliyetinin yeniden 
hesaplanması halinde döviz kuru riskinden korunmaya yönelik diğer işlemler için de genelleş-
tirilebilecek sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır. 

Grafik 3: Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Opsiyon Satın Alındığı
Varsayımının ABD Doları Kredi Maliyetine Etkisine İlişkin Grafik
(Uzun Vadeli Kredi Tutarı Dikkate Alınarak - yüzde)

2005 2006 2007 2007 2009 2010

TL Kredi Maliyeti

ABD Doları Kredi Maliyeti

Opsiyonla Finansal Koruma Durumunda ABD Doları Kredi Maliyeti
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Reel sektör şirketlerinin döviz pozisyonunun gelişimini ele aldığımız yıllar itibarıy-
la ABD Doları satın alım (call) opsiyon prim tutarı Bloomberg veri tabanından sağlanmıştır8. 
Net kısa döviz pozisyonunun uzun vadeli döviz kredisi kullanımına paralel gelişme gösterdi-
ğine ilişkin bulgumuzdan hareketle Tablo 3c’de yaptığımız uzun vadeli ABD Doları kredi mali-
yet hesaplaması aşağıdaki varsayımlar ile ABD Doları alım hakkı veren opsiyon satın alınarak 
sağlanacak korumanın maliyeti ilave edilerek yeniden yapılmıştır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntı-
lar Ek:3’de verilmektedir.   

- ABD Doları satın alma (call) hakkı veren opsiyon işlemine taraf olunmak suretiyle  
koruma sağlanacak döviz kuru riski Tablo 1’de gösterilen net kısa döviz pozisyonu tuta-
rı kadardır. 

- Her yılın başında önceki yıla ait net kısa döviz pozisyonu tutarı üzerinden bir yıllık  Av-
rupa tipi ABD Doları döviz alım opsiyonu satın alınarak ilgili yılın sonuna kadar koruma 
sağlanır.

- Opsiyon primi önceki yılın sonu itibarıyla oluşan değer üzerinden ödenir.

- Opsiyon primi ilgili yıla ait TL kredi faiz oranından kredi kullanılarak karşılanır. 

- İlgili yılın sonunda oluşan ABD Dolar kurunun önceki yıldan yüksek olması  
halinde -2006, 2008 ve 2010 yıllarında- Avrupa tipi ABD Doları satın alım opsiyonu  
kullanılır ve böylece, bu yıllara ilişkin Tablo 3c’de verilen kur farkı giderlerine maruz  
kalınmaz.

Grafik 3’den görüleceği gibi, şirketlerin taşıdıkları net kısa döviz pozisyonunun tamamı 
için ABD Doları döviz satın alım opsiyonu ile korunma alternatifini seçmeleri varsayımında do-
ğal olarak daha önce hesapladığımız ABD Doları kredi kullanım maliyetinin üzerinde bir ma-
liyet ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu varsayımda dahi ABD Doları cinsinden yıllık bazda döviz 
kredisinin maliyeti TL kredi maliyetinin altında seyretmektedir. Katlanılan maliyet 2008 yılın-
da olduğu gibi döviz kurlarının hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket ettiği dönemlerde net kısa 
döviz pozisyonu tercihi nedeniyle oluşabilecek kur farkı giderinin azaltılmasını sağlamaktadır.    

Ayrıntıları Ek:4’de verilen 10 değişik senaryo baz alınarak döviz kuru riskinden koru-
nulmuş olsaydı varsayımı ile her yıl için yeniden ABD Doları döviz kredisi maliyeti hesaplan-
mıştır. Ayrıca, her bir senaryo için ayrı ayrı ortalama ABD Doları cinsinden döviz kredisi mali-
yeti ve varyans hesaplaması yapılmıştır. Varyans hesaplaması ile ABD Dolar kurundaki ve op-
siyon prim oranlarındaki değişime bağlı olarak ABD Doları cinsinden döviz kredisi maliyetinin 
değişme riskinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2004-2010 yılları arasındaki, net kısa döviz pozisyon tutarı, yıllık bazda ABD Doları 
cinsinden döviz kredisi faiz oranları, yılsonu ABD Dolar kuru gerçekleşmeleri ile Avrupa tipi 
ABD Doları alım opsiyonu prim değerleri veri alınmak suretiyle yaptığımız ve sonuçları Gra-
fik 4’de gösterilen hesaplamaya göre, net kısa döviz pozisyonunun yüzde 80’ini kapsayacak 
bir korunma stratejisi geliştirilmelidir9. Zira, bu oranlar hem maliyet etkinliğinin sağlandığı hem 
de ABD Dolar kurundaki ve ABD Doları satın alım opsiyonu prim değerlerindeki değişime bağ-
lı olarak ABD Doları cinsinden döviz kredisi faiz oranlarının değişme riskinin azaldığı düzeyle-
ri ifade etmektedir. Grafik 4’de gösterdiğimiz bu sonucun Grafik 3’e uyarlanması halinde orta-
ya çıkabilecek maliyet değişikliği Grafik 5’te gösterilmektedir.         
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Grafik 4 : Döviz Kredisi Maliyetinin Değişme Riskini Azaltan Koruma 
Düzeyinin Belirlenmesi
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Grafik 5 : Net Kısa Döviz Pozisyonu İçin Etkin Finansal Koruma Sağlandığı 
Varsayımında ABD Doları Cinsinden Döviz Kredisi ile TL Kredi Maliyetinin 
Karşılaştırılmasına İlişkin Grafik 
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IV.4. Değerlendirme

Reel sektör şirketlerinin 2003-2010 yılları arasındaki döviz pozisyon tercihi net kısa 
döviz pozisyonu (bilançoda kayıtlı döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıklardan fazla olması 
durumu) taşınması yönünde olmuştur. Buna bağlı olarak 2003 yılı sonunda 20,5 milyar ABD 
Doları düzeyinde olan net kısa döviz pozisyonunun büyüklüğü 2007 yılı sonunda 63,4 milyar 
ABD Dolarına, 2010 yılı sonunda da 90,6 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. 

İMKB’de işlem gören 213 reel sektör şirketinin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılı sonu 
finansal raporlarında TFRS/UFRS 7 uyarınca verilen bilgiler dikkate alınarak bir değerlen-
dirme yapıldığında da, anılan yıllar itibarıyla bu şirketlerin kümülatif olarak taşıdıkları net 
kısa döviz pozisyonu tutarının hem TL hem de ABD Doları bazında artan bir gelişim izledi-
ği, şirketlerin yüzde 65’inden fazlasının net kısa döviz pozisyonu ile çalışma tercihinde bu-
lunduğu, taşıdıkları net kısa döviz pozisyonu büyüklüğünün çoğunlukla bilanço büyüklükle-
rinin yüzde 15’inden fazlasına karşılık gelen tutarlarda olduğu, bilanço büyüklüğünün yüz-
de 90’ından fazla bir tutarda net kısa döviz pozisyonu ile faaliyet gösteren yani TL cinsin-
den varlıklarının yüzde 90’ınından fazlasını döviz cinsinden yükümlülükler ile finanse eden 
şirketlerin olduğu, net uzun döviz pozisyonu ile çalışmayı tercih eden şirketlerin bilanço bü-
yüklüklerine göre taşıdıkları uzun döviz pozisyonu büyüklüğünün yıllar itibarıyla azaldığı so-
nucuna ulaşılmaktadır. 

Gerek tüm reel sektör şirketleri gerekse hisse senetleri İMKB’de işlem gören reel sek-
tör şirketlerinin çoğunluğu için geçerli olan net kısa döviz pozisyonu taşıma tercihinin neden 
kaynaklandığı sorusu ele alındığında bu gelişimin ticari faaliyetlerin bir sonucu olarak değil 
döviz cinsinden (dövize endeksliler dahil) kredi kullanma tercihine bağlı olarak ortaya çıktığı 
sonucuna varılmaktadır. Zira, 2004-2010 döneminde döviz cinsinden yükümlülüklerin ortala-
ma olarak yüzde 11,9’unu ticari faaliyetlerin bir sonucu olan ithalat borçları, yüzde 88,1’lik kıs-
mını ise döviz cinsinden krediler oluşturmuştur. Reel sektör şirketlerinin yıllar itibarıyla taşıdık-
ları net kısa döviz pozisyonunun tutarı ile kullandıkları uzun vadeli döviz cinsinden kredilerin 
toplam tutarı arasındaki korelasyonun güçlülüğünü gösteren paralel gelişim trendi de bu so-
nucu doğrulamaktadır. Fakat, döviz kuru değişimlerine bağlı olarak döviz cinsinden kredile-
rin maliyetinin yani finansman giderlerinin ve dolayısıyla da maliyet öngörülerinin değişmesi 
riski söz konusudur. 

Nitekim, sadece kredi faiz oranlarını dikkate alarak bir karşılaştırma yaptığımızda, 
2004-2010 döneminde ABD Doları cinsinden döviz kredisi kullanmanın TL cinsinden kredi 
kullanmaya göre şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağladığı ve standart sapma -TL için 
yüzde 4,5936, ABD Doları için yüzde 1,1475- değerleri dikkate alındığında daha az riskli 
olduğu gibi aldatıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ancak, döviz cinsinden kredi kullanımla-
rında sadece kredi faiz oranını esas almak hatalı bir yaklaşımdır. Zira, dönem sonlarında 
döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin finansal raporlarda yerel para cinsine dönüştürül-
mesinden dolayı ilgili varlıkların veya yükümlülüklerin kayıtlı değerlerinin ve kâr-zarar 
kalemlerinin değişme etkisinin de dikkate alınması gerekir. Gerek toplam kredi tutarı 
gerekse de sadece uzun vadeli kredi tutarını esas alarak yaptığımız kur değişim etkisinin 
de dahil edildiği maliyet hesaplamaları üzerinden standart sapma -toplam kredi tutarı üze-
rinden maliyet için yüzde 5,733, uzun vadeli kredi tutarı üzerinden maliyet için yüzde 9,862- 
değerlerini yeniden hesapladığımızda, beklenildiği gibi ABD Doları cinsinden kredi kullan-
manın TL cinsinden kredi kullanımına göre riskli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna 
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rağmen döviz cinsinden kredi kullanımının tercih edilmiş olması sorgulanması gereken bir 
duruma işaret etmektedir.

Bodnar ve diğerleri (1998), Sheedy (2001) ve Pramborg (2004)’un yaptığı çalışmala-
rın sonuçları arasında yer alan, risk yönetimi amacıyla taraf olunan türev işlemlerin etkinliğinin 
volatilitenin azaltılmasına ya da risk ayarlı performansa katkısına göre değil kâr-zarara etkisi 
dikkate alınarak değerlendirildiğine ilişkin gözlemin Türkiye’deki şirketler için de büyük ölçüde 
geçerli olduğu gibi bir öngörüden hareket edildiğinde sorgulamanın maliyet bakımından yapıl-
masının daha doğru olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.        

Her yıl itibarıyla gerçekleşen kur değişim etkisini dikkate alarak yaptığımız ABD Dola-
rı cinsinden kredi maliyeti ile TL cinsinden kredi maliyetinin karşılaştırmasında, kambiyo kârı 
oluşan 2004, 2005, 2007 ve 2009 yıllarında ABD Doları cinsinden kredi maliyetinin daha da 
düştüğü ve hatta 2007 yılında ABD Doları cinsinden krediler için finansman gideri yerine ge-
lir elde edildiği, kur farkı gideri hesaplanan 2006, 2008 ve 2010 yıllarında ise ilave oluşan fi-
nansman maliyetine rağmen ABD Doları cinsinden kredi kullanma maliyetinin TL cinsinden 
kredi kullanmaya göre düşük olmaya devam ettiği görülmektedir. Salt uzun vadeli döviz cin-
sinden kredileri dikkate alarak yaptığımız hesaplamada da benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. 
Ancak, 2008 yılı itibarıyla uzun vadeli ABD Doları cinsinden krediler için kur gelişmelerine 
bağlı olarak oluşan yıllık faiz maliyetinin TL cinsinden kredi maliyetinin üzerinde gerçekleşmiş 
olduğu hesaplanmaktadır. Ertesi yılda yani 2009 yılında da uzun vadeli kredi tutarı ve buna 
paralel olarak da net kısa döviz pozisyonu tutarı azaltılmıştır. Şirketlerin döviz cinsinden kre-
dilere yönelme nedenleri arasında maliyet avantajının vade uzunluğuna göre daha belirleyi-
ci olduğu gibi bir çıkarımda bulunulabilir. Bunun geçerliliğini ortaya koyabilmek için reel sek-
tör şirketlerinden oluşturulacak bir gözlem kümesine Bodnar ve Gebhardt (1998), Bodnar ve 
diğerleri (1998), Sheedy (2001), Pramborg (2004) ve Saito ve Schiozer (2005)’in uyguladığı 
gibi bir anket çalışması uygulanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Çalışmada, Çağdaş 
ve Gürsoy (2003)’un ulaştığı sonuçlar arasında yer verilen kısa döviz pozisyonu taşıyan şir-
ketlerin net döviz açığının ortalama efektif vadesinin risk yönetimi aktifleri içinde yer alan ha-
zır değerler portföyünün ortalama plasman vadesinden daha uzun olmasının bir tercih nedeni 
olup olmadığı sorusu baz alınmalıdır. 

Reel sektörün döviz cinsinden kredi kullanımını riskli hale getiren döviz kurlarındaki 
değişikliklerin etkisini yani döviz kuru riskinin farkındalığını somut veriler ile sorgulamayı sağ-
layacak toplu verilere ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle, öncelikle, hisse senetle-
ri İMKB’de işlem gören 213 reel sektör şirketinin finansal raporlarında TFRS/UFRS 7 uyarın-
ca verilen döviz kuru değişim etkisine ilişkin açıklamalardan bir çıkarımda bulunulmaya çalı-
şılmıştır. Net kısa döviz pozisyonu ile çalışan şirketlerin 2007 yılsonu itibarıyla hesapladıkla-
rı yüzde 10 kur artışından kaynaklanabilecek kur farkı gider etkisinin mevcut pozisyona göre 
beklenenden yüzde 16 daha az bir tutarda olmasına karşın 2010 yılsonu itibarıyla bu oranın 
yüzde 1 düzeyine gerilediği görülmektedir. Bu durum, özellikle 2010 yılı dikkate alındığında, 
söz konusu şirketlerin döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemleri neredeyse yok dene-
cek kadar az kullanma eğiliminde olduğu sonucuna götürmektedir. Net uzun döviz pozisyo-
nu taşıyan şirketlerin yüzde 10 kur artışı (azalışı) için hesapladıkları kambiyo kârı (kur farkı 
gider) etkisi ise 2007, 2008 ve 2010 yıllarında mevcut döviz pozisyonuna göre beklenen et-
kiden ortalama olarak yüzde 25 daha az bir tutarda raporlanmıştır. Bu durum da anılan yıllar 
itibarıyla net uzun döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin döviz satım işlemleri ile taşıdıkları po-
zisyonu küçülttükleri sonucunu ortaya koymaktadır. 2009 yılında ise taşınan net uzun döviz 
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pozisyonuna göre beklenen kambiyo karının (kur farkı giderinin) üzerinde bir kâr (zarar) ra-
porlaması yapılmıştır. Bahse konu gelişme aynı yılda reel sektörün net kısa döviz pozisyonu 
tutarının azalmasına benzer bir tepkinin net uzun döviz pozisyonu taşıyan şirketler tarafın-
dan da verildiğini göstermektedir. Zira, mevcut pozisyon büyüklüğüne ve yönüne göre bek-
lenenden yüzde 6 daha fazla bir büyüklükte kambiyo kârı (kur farkı gider) etkisi raporlanmış 
olması, net uzun döviz pozisyonu ile çalışan şirketlerin döviz satın alım anlaşmaları yapmak 
suretiyle taşıdıkları net uzun pozisyonun büyüklüğünü arttırdıkları sonucuna götürmektedir. 
Bu sonuçlardan hareketle de net kısa döviz pozisyonu ile çalışma tercihinde bulunan şirket-
lerin döviz kuru riskinden korunmaya yönelik işlemleri neredeyse hiç kullanmadığı değerlen-
dirmesinde bulunulmaktadır. 

Bu değerlendirme, döviz kuru riski farkındalığının yeterli olmadığı gibi bir gözleme yol 
açan faktörün maliyet olup olmadığının sorgulanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Belli var-
sayımlar altında Avrupa tipi parada (at-the-money) ABD Doları alım opsiyonu -en maliyetli ko-
runma stratejisi ile- satın alınarak korunma sağlanmasının ABD Doları cinsinden uzun vade-
li kredi maliyetine muhtemel etkisi hesaplanmıştır. Beklenildiği gibi kur değişim etkisini dikka-
te alarak hesapladığımız ABD Doları kredi kullanım maliyetinin üzerinde bir maliyet oluşacağı 
ancak, bu maliyet ilave edilse dahi yıllık ABD Doları cinsinden döviz kredisinin maliyetinin yıl-
lık TL kredi maliyetinin altında gerçekleşeceği görülmektedir. Şirketlerin döviz kuru riskinden 
korunmak için katlanacakları ilave maliyet 2008 yılında olduğu gibi döviz kurlarının hızlı bir şe-
kilde yukarı yönlü hareket ettiği dönemlerde ortaya çıkabilecek kur farkı gider etkisine bağlı 
kredi maliyet artışının çok sınırlı kalmasını sağlamaktadır.  

Sonuç 

Döviz cinsinden kredi kullanım tercihine bağlı olarak ortaya çıkan net kısa döviz pozis-
yonunun yaratabileceği etkilerin en az şirketler kadar bu kredileri kullandıran bankalar tara-
fından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Pek çok gelişmiş ülkede 2007 yılı başından itiba-
ren uygulanmaya başlanan Basel II düzenlemelerinden beklenen de şirketlerin maruz kalabi-
lecekleri döviz kuru riski gibi risk unsurlarının bankaların kredi fiyatlamasına yansımasıdır. Di-
ğer bir ifade ile, şirketlerin döviz cinsinden kredi kullanma taleplerinde, uygulanacak faiz ora-
nının sadece şirketin krediyi geri ödeme gücüne göre değil şirketin döviz cinsinden varlık ve 
yükümlülükleri arasındaki ilgi ve denge, kredinin vadesi boyunca şirketin döviz pozisyonunun 
ne yönde gelişeceği, döviz kurundaki değişmelerin kâr-zarar üzerinde yaratabileceği etki, uy-
gun bir korunma stratejisinin olup olmadığı da değerlendirilerek belirlenmesi beklenilmektedir. 
Örneğin, net kısa döviz pozisyonu ile çalışan şirketlerin durumunda, döviz cinsinden varlık ve 
yükümlülüklerin türü, büyüklüğü, muhtemel döviz kuru değişimlerinin kâr-zarara etkisi gibi hu-
susların olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde daha yüksek bir faiz oranı talep edilmesi ya 
da belirlenenden daha düşük bir faiz oranı uygulanabilmesi için şirketlere olumsuz değerlen-
dirilen hususları bertaraf edecek yani döviz kuru riskinden korunmayı sağlayacak uygulamalar 
önerilmesi söz konusu olabilecektir. 

İncelediğimiz dönem içerisinde Türkiye’de Basel II düzenlemeleri yürürlüğe konul-
mamıştır. Bu nedenle, şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan kullandıkları dö-
viz cinsinden kredi taleplerinde, belirtilen hususların bir risk faktörü olarak değerlendirilme-
diği ve dolayısıyla faiz farklılaştırması yapılmadığı ya da şirketlerin döviz kuru riskinden ko-
ruyucu işlemlere yönlendirilmediği varsayımında bulunmak yanlış bir yaklaşım olmayacak-
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tır. Yurtdışından kullanılan döviz cinsinden krediler içinse bankaların 2007 yılından itibaren 
benzer değerlendirmeleri yaptığı varsayımında bulunulabilir. Bu varsayım ya da Basel II 
düzenlemelerine göre -kredi riski için standart yaklaşım- döviz cinsinden kredilerin risk 
ağırlığının şirketin faaliyet gösterdiği ülke için öngörülen derecelendirme notuna karşılık ge-
len orandan daha düşük olmaması kuralı gereğince yüzde 100 risk ağırlığı uygulanması 
zorunluluğu şirketlerin yurtdışından kullandığı kredilerde muadillerine kıyasla daha yüksek 
bir faiz uygulandığı çıkarımına götürebilir. Bu argümana karşılık da şirketlerin yurtdışından 
kullandıkları döviz cinsinden krediler için şirket hissedarlarının aynı bankalar nezdindeki 
mevduat ya da alacaklarının teminat verildiği ve böylece faiz artışına maruz kalınmadığı ya 
da faiz farklılaşmasının TL cinsinden kredi faiz oranları kârşılaştırıldığında ihmal edilebilir 
düzeylerde kaldığı ileri sürülebilir. Ancak, yurtiçinden ya da yurtdışından hangi varsayım al-
tında kullanılmış olursa olsun döviz cinsinden kredi kullanım tercihlerine bağlı olarak ortaya 
çıkan döviz pozisyon durumu şirketlerin döviz kuru riskine açık oldukları gerçeğini değiştir-
memektedir. Diğer bir ifade ile, döviz kurlarındaki olumlu ya da olumsuz muhtemel değiş-
meler şirketlerin finansal sonuçlarını ve bu sonuçlara dayanan makro göstergeleri etkile-
mektedir. Fakat, TFRS/UFRS 7 uyarınca finansal raporlarında yapacakları açıklamalardan 
taşıdıkları döviz pozisyonunun büyüklüğü ve döviz kurlarındaki değişimden nasıl etkilenebi-
lecekleri konusunda paydaşlarının değerlendirme yapabilmesi artık çok kolay olan 213 
İMKB şirketinde de döviz kuru riskinin yönetimi amacıyla türev işlemlerin kullanılma sıklığı 
oldukça azdır. Bu durum, reel sektörde döviz kuru riskinin yönetilmesine yönelik uygulama-
lar geliştirilmesi gereğine işaret etmektedir. 

Basel II düzenlemelerinin –kredi riski için standart yaklaşım- özünü oluşturan 1 mil-
yon EUR’u ya da eşitini aşan tutarda kredi kullanan kurumsal müşteriler için sermaye yeterlili-
ği hesaplamalarında dikkate alınacak risk ağırlıklarının derecelendirme esaslı belirlenmesi uy-
gulamasına Temmuz 2012’den itibaren Türkiye’de de geçilecektir. Dolayısıyla, reel sektör şir-
ketlerinin döviz kuru riskinin yönetimine yönlendirileceği bir sürecin yaşanacağını beklemek 
mümkündür. Ancak, şirketleri döviz kuru riskinden korunmaya yönlendirecek başka uygulama-
lar üzerinde de düşünülmelidir

Şirketlerin döviz pozisyonu taşıma tercihinin döviz cinsinden kredi maliyetinin TL kredi 
maliyetine göre oldukça avantajlı olmasından kaynaklandığı -ABD Doları için en ihtiyatlı var-
sayımlar ile yaptığımız farklı hesaplamalar dikkate alındığında- yönündeki sonucumuzun yanı 
sıra Amerikan, Kore, İsviçre, Singapur ve Hong Kong şirketlerinin (Bodnar ve diğerleri, 1998; 
Sheedy, 2001; Pramborg, 2004) risk yönetimi amacıyla kullandıkları türev işlemlerde etkinli-
ği kâr-zarar bakışıyla değerlendirdiklerine ilişkin gözlemler de bu kapsamdaki uygulamaların 
ağırlıklı olarak maliyet yönünden ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Esas olan Çağdaş 
ve Gürsoy’un (2003) çalışmasının sonuçları arasında da yer aldığı gibi şirketlerin pozisyon 
kapatmada hızlı hareket edebilecekleri ve anında gerekli aksiyonları alabilmeyi kolaylaştıra-
cak nakit gücü yaratılabilmeleri için en fazla net TL likit hazır değerleri kadar bir kısa döviz po-
zisyonu taşımalarıdır. Ancak, beklentiler, rakiplerin izlediği politikalar ve/veya risk alma iştah-
ları bu eşiğin aşılmasına neden olabilmektedir. Böyle durumlarda da döviz kuru riski yönetimi-
ni sağlayacak mekanizmalara başvurulmaktadır. Nitekim, Saito ve Schiozer (2005)’in çalışma-
sında da Latin Amerika (Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika) ülkelerinde reel sektör şirketlerinin 
döviz cinsinden borçlanmaları ile hem türev işlemlerin kullanımı hem de riskten korunma bü-
yüklüğü arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.
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 Türkiye’de de net döviz pozisyonu bakımından belirli bir eşiği aşan ya da aşma potan-
siyeli taşıyan şirketleri döviz kuru riskinin yönetimine olanak sağlayacak işlemlere yönlendire-
bilmek için bazı uygulamalar geliştirilebileceği düşünülmektedir. Örneğin, bilanço büyüklükle-
rinin belli bir oranının üzerinde döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin, kurumlar vergisi oranının 
kademeli olarak farklılaştırılması ve/veya döviz cinsinden kredilere ödedikleri faizin tamamı-
nın değil belli bir oranının kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında gider olarak dikkate 
alınmasının sağlanabilir. Çalışmamızın da kurumlar vergisi oranının farklılaştırılması gibi yak-
laşımların şirketlerce taşınan döviz kuru riskinin minimize edilmesini sağlayacak şekilde opti-
mize edilmesi sürecine katkı sağlayabileceği görüşü taşınmaktadır. Bu uygulamaların esasını, 
bankalarda olduğu gibi şirketlerin döviz pozisyon tutarının da, döviz varlıkları (dövize endeks-
liler ile vadeli döviz alım taahhütleri dahil) ile yükümlülüklerinin (dövize endeksliler ile vadeli 
döviz satım taahhütleri dahil) TL karşılıkları arasındaki fark üzerinden hesaplanması yani dö-
viz kuru riskinden korunmaya yönelik vadeli döviz alım-satım taahhütlerinin dikkate alınması 
oluşturacaktır. Vadeli döviz alım-satım taahhütlerine ilişkin finansal raporlama uygulamalarının 
hem TFRS/UFRS’de hem de KOBİ TFRS/UFRS’de benzer olması vergi otoritesince bunların 
takibinin yapılmasını kolaylaştıracaktır. Ancak, döviz kuru riskinden korunmak amacıyla taraf 
olunabilecek bu tür işlemlere yönelik münhasır vergi uygulamalarının caydırıcı olmaması ge-
rektiği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, reel sektörde risk yönetim kültürünün oluştu-
rulması aşamasında, döviz kuru riskinden korunmaya yönelik yapabilecekleri işlemler de dahil 
olmak üzere finansal risk türleri için şirketlerin geliştirebilecekleri uygulamaların araştırma ge-
liştirme harcamaları gibi ele alınması alternatifinin de değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
Şirketlerin döviz cinsinden kredi kullanma tercihleri ile önerimizin makro ekonomik etkileri ba-
kımından değerlendirilmesi ise ayrı bir çalışmanın konusu olabilecektir.  
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Dipnotlar

1  Bankaların döviz varlıkları (dövize endeksliler ile vadeli döviz alım taahhütleri dahil) ile yükümlülüklerinin (dövize 
endeksliler ile vadeli döviz satım taahhütleri dahil)  TL karşılıkları arasındaki farkın özkaynaklarına oranının mutlak 
değerinin yüzde 20’yi aşmaması gerekmektedir. Ayrıca, her bir döviz cinsinin TL karşılıkları itibarıyla aktif ve pasif 
hesaplarda bulunan tüm yabancı para varlık ve yükümlülükler, cayılamaz nitelikli gayrinakdi krediler ve türev finan-
sal araçlar için net kısa ya da net uzun pozisyon hesaplaması yapılarak bunlar ayrı ayrı toplanmakta ve mutlak de-
ğer olarak büyük olanı üzerinden de yüzde 8 oranında sermaye yükümlüğü hesaplanmaktadır.
2  Bu şirketler halen TMS/UMS ve TFRS/UFRS’ye göre finansal raporlama yapmakla yükümlüdürler.     
3  Örten, Kaval ve Karapınar (2007:333) lehe oluşacak kur farkı hesaplarının finansman giderleri ile ilişkilendirilme-
si görüşündedir. Tarafımızca da bu görüşe katılınmaktadır.    
4  Döviz pozisyonu (uzun ya da kısa döviz pozisyonu) taşımayan şirketler -2007 yılında 2 şirket, 2008 yılında 3 şir-
ket, 2009 yılında 3 şirket, 2010 yılında 2 şirket- net uzun döviz pozisyonu taşıyan şirket sayısına dahil edilerek 
gösterilmiştir.     
5 Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketler 31.12.2007’ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 
sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak finansal raporlarını düzenle-
mişlerdir. 9 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan Seri XI, No:29 sayılı Tebliğ ile de 1 Ocak 2008’den itibaren finan-
sal raporlarını Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenleme zorunluluğu 
getirilmiştir. Dolayısıyla, IAS tarafından 2007 yılından itibaren yürürlüğe konulan ve karşılaştırma yılı olarak 2006 
yılı esas alınması gereken UFRS/TFRS 7’nin İMKB’de işlem gören şirketler için uygulanma zorunluluğu 2008 yılın-
da başlatıldığı için karşılaştırma yılının da 2007 yılı olarak uygulanması söz konusu olmuştur. İMKB’de işlem gören 
şirketlerin döviz pozisyonlarına ilişkin 2007 yılı öncesine ilişkin bilgi edinilebilmesi mümkün olmakla birlikte taşınan 
döviz pozisyonuna bağlı olarak kur değişiminin yaratabileceği etkiye ilişkin bilginin ancak 2007 yılından başlanıla-
rak edinilebilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, örneklem oluşturulan reel sektör şirketlerinin döviz po-
zisyon durumu ile ilgili bilgilerin derlenmesinde de homojenliği sağlamak için kur değişim etkisine ilişkin bilgi edin-
menin mümkün olduğu 2007 yılı baz alınmıştır.  
6 Bilanço büyüklüğü analize dahil edilen şirketlerin ortalama bilanço büyüklüğü ile karşılaştırıldığında çok küçük ol-
duğu değerlendirmesinde bulunulabilecek şirketlerin taşıdıkları net kısa ya da net uzun pozisyon tutarlarının bilan-
ço büyüklüğüne oranının örneklem ortalamasının yükselmesine ya da düşmesine neden olduğu, dolayısıyla da bu 
şirketlerin analiz dışında tutulması gerektiği yargısında bulunulabilir. Ancak, analizimizde kurlardaki değişimin reel 
sektör şirketlerinin bilançoları üzerinde yaratabileceği etkinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Örneğin, bilanço büyük-
lüğü itibarıyla örneklem ortalamasının altında bir büyüklükte olan ancak bilanço büyüklüğünün yüzde 90’ı kadar 
kısa döviz pozisyonu taşıyan bir şirketin kurların artması (azalması) durumunda kendi bilanço büyüklüğüne göre 
önemli bir tutarda zarar (kâr) ile karşılaşması durumu söz konusudur. Bilanço büyüklüğü itibarıyla örneklem ortala-
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masının üzerinde bir büyüklükte olan ancak bilanço büyüklüğünün yüzde 10’u kadar kısa döviz pozisyonu taşıyan 
bir şirketin kurların artması (azalması) durumunda karşılaşacağı zarar (kâr) tutarı küçük şirkete göre doğal olarak 
daha fazla olacak ancak kendi bilanço büyüklüğüne göre etkisi düşük olacaktır. Bu nedenle, analizimiz kapsamın-
daki şirketlerin ortalama bilanço büyüklüğünün altında olan şirketlere ait net kısa ya da uzun döviz pozisyonu oran-
ları örneklem dışında bırakılmamıştır.          
 7 Analiz döneminde net kısa döviz pozisyonu tutarı ile uzun vadeli kredi büyüklüğü arasındaki korelasyon 0,996 
olarak tespit edilmiştir.
8 Kayahan ve diğerleri (2010)  tarafından yapılan çalışmada 1 Ocak 2007 ve 27 Ekim 2008 tarihleri arasında ABD 
Doları alım (call) opsiyonu priminin değeri maksimum yüzde 7,31, minimum yüzde 2,09 olarak hesaplanmıştır. 
Aynı döneme ilişkin Bloomberg’ten elde edilen verilerinde ise maksimum değer yüzde 15,04, minimum değer yüz-
de 11,04’tür. 
9 ABD Doları cinsinden döviz kredisi maliyeti ve varyans değeri en küçük olan yüzde 80 korunma düzeyidir.  Ancak, 
Markowitz modelinde olduğu gibi, TL cinsinden kredi maliyetinin kur farkı gideri (kambiyo kârı) ve opsiyon giderine 
bağlı olarak değişme riski sıfır olacağı için 2004-2010 döneminde oluşan ortalama TL kredi faiz oranından (yüzde 
18,4) eğriye doğru bir çizgi çekildiğinde teğet noktasının yüzde 80 düzeyine karşılık geleceği görülmektedir. 
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İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu 

Davut Gürses*

Özet

İzinsiz faaliyette bulunmak suçu, öğretide yeterince incelenmemiştir. Bu sebeple söz konusu 
çalışmaya konu edilerek, gerek uygulamada gerekse de teoride ortaya çıkan bazı sorunlara cevaplar 
aranmaya çalışılmıştır. Çalışmada özellikle suçun unsurlarına ilişkin olarak değişik bakış açıları getiril-
meye çalışılmış, çalışmanın sonucunda eksik ve hatalı görülen hususlar eleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzinsiz faaliyette bulunmak suçu, bankacılık suçları, kuruluş izni ve faaliyet izni.

JEL Sınıfları: K14, K29.

The Crime of Operating Without Receiving Related Permissions

Abstract

The crime of banking without permission has not been studied enough in doctrine. Hence, it is 
treated in this study and aimed to find some answers to the questions which are emerged both in the-
ory and practice. In this study, it is chiefly tried to enhance different views for the components of the cri-
me and in conclusion, the defective and erroneous aspects of this crime are criticized.

Keywords: The crime of banking without permission, crimes of banking, permission to establish a  bank 
and permission for banking activity.

JEL Classification: K14, K29. 

Giriş

İzinsiz faaliyette bulunmak suçu hem mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda hem de 
mer’i 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda  düzenlenmiş olan bir suçtur. İzinsiz faaliyette bulun-
mak suçu gerek mülga kanun döneminde gerekse de 5411 sayılı Kanun döneminde yeterince 
incelenmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda küçük bir adım olması ümidiyle bu çalış-
ma kaleme alınmıştır.

 Çalışmada, izinsiz faaliyette bulunmak suçu “bankacılık faaliyetleri ve uygulaması” 
kapsamında ve ceza hukuku öğretisinden kopmadan incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalış-
manın bütününde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na yönelik öğretide yer alan eleştiriler de 
dikkate alınmış ve ilgili bölümlerde değerlendirilmiştir. 

Suçun ayrıntılı olarak incelemesine geçmeden önce faydalı olacağı düşünülerek ilk 
olarak aşağıda suçun 4389 sayılı Kanun’daki düzenleniş şekline; akabinde ise mer’i kanun 
metni ile madde gerekçesine yer verilecektir. 

*   Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Müfettişi.
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İzinsiz faaliyette bulunmak suçunun 4389 sayılı mülga Bankalar Kanunu’ndaki muadi-
li olan suç, kanunun “Adli suç ve cezalar” başlığını taşıyan 22. maddesinin 1. fıkrasında şöyle 
düzenlenmekteydi:

“Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın bankacılık işlemleri ile uğraşan 
veya mevduat kabul eden veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilan ve reklamları veya 
kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını kullanan, mevduat kabul ettikleri, bankacılık 
yaptıkları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görev-
lileri fiile katılma derecelerine göre üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üç milyar liradan beş mil-
yar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca Kurulun talebi üzerine, bu suçları 
işleyen kişilerin işyerlerinin sürekli veya bir yılı geçmemek üzere geçici olarak kapatılmasına, 
ilan ve reklamlarının durdurulması veya toplatılmasına mahkemece karar verilir.”

“İzinsiz faaliyette bulunmak suçu” 5411 sayılı Bank.K.’nun 150. maddesinde düzenlen-
miştir. Madde şöyledir; 

“Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya 
da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, 
üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, teker-
rür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü 
belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da ban-
ka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini 
uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerleri-
nin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

 Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muha-
tap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması hâlinde davaya bakan mahkemece iş-
yerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim 
kararıyla kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.”

İzinsiz faaliyette bulunmak suçunun madde gerekçesi ise şöyledir:

“Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesi-
nin (1) numaralı fıkrasında yer alan suçlar, Kanunda, aşağıdaki gerekçeye dayanılarak iki ayrı 
suça vücut verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki hâli in-
celendiğinde esasen iki ayrı grup suçun tanımlandığı görülmektedir. Maddedeki iki suçun da 
ön şartı gerekli izinlerin alınmaması olarak tespit edilmiştir. Suçlardan birinci grup bankacılık 
işlemleri yaptığı yahut mevduat topladığı izlenimini uyandırmak, ikinci grup ise bankacılık iş-
lemleri yapmak yahut mevduat toplamaktır.

Bu suçlardan birinci grup suç, ikinci gruptaki suçun teşebbüs aşamasında kalmış 
hâlidir. Bazı hâllerde fiilin önemi nedeniyle, bir suçun teşebbüs aşamasında kalan hâli de ay-
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rıca suç olarak öngörülebilmektedir. Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayı-
lı Kanundaki hâlinde de böyle bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, ceza hukukunun genel ilkele-
ri gereğince, böyle bir düzenlemede teşebbüs hâli için öngörülen müeyyidelerin daha hafif ol-
ması hususu gözetilmemiştir. Örneğin, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasında, henüz mevduat kabul edilmemiş olsa bile mevduat toplandığını ilân 
etmek suçu ile fiilen mevduat toplamak suçunun müeyyideleri aynı olarak öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 
nci maddesinin (6) numaralı fıkrası paralelinde ve Kanunun diğer hükümleri gereğince katılım 
bankalarındaki katılım fonu hesaplarında bulunan fonların da madde kapsamına alınması ge-
rekli görülmüştür.

Bu nedenlerle, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 
nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında düzenlenen suçlar, bu Kanunda iki ayrı fıkrada dü-
zenlenmiştir. Birinci fıkrada suçun tamamlanmış hâli düzenlenmiş, ikinci fıkrada suçun hazırlık 
hareketleri aşamasında kalmış hâlinin de cezai müeyyideye tâbi tutulması öngörülmüştür. Ni-
telikleri açısından farklı oldukları için ceza miktarları da değişik olarak belirlenmiştir.

Suça ilişkin olarak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunun-
da ve bu Kanunda, işyerinin kapatılması, ilân ve reklamların durdurulması ya da toplatılması, 
hem kolluk tedbiri olarak hem de müeyyide olarak öngörülmüştür. 4389 sayılı Bankalar Kanu-
nunun 21 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen kolluk önlemi, Kurul kararına istinaden 
Kurum tarafından yapılacak talep üzerine valiliklerce yerine getirilmektedir. 4389 sayılı Ban-
kalar Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer aldığı üzere, 
müeyyide olarak uygulanması ise Kurulun talebi üzerine mahkemelerce hükmedilmesi şeklin-
dedir. Kanun ile müeyyide olarak uygulanacak olan işyeri kapatılmasının bir aydan bir yıla ka-
dar olması, sürekli kapatmanın ise ancak tekerrür hâlinde söz konusu olmasını sağlayacak 
değişiklik getirilmiştir. Emniyet tedbiri alınması ise 4389 sayılı Bankalar Kanununda valiliklerce 
yerine getirilecek şekilde düzenlenmişken, bu Kanunda itiraz yolu açık olmak üzere sulh ceza 
hâkimi yahut dava açılmışsa davaya bakan mahkeme tarafından verilebilecek bir karar olarak 
düzenlenmiştir. Böylece temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından daha teminatlı bir yol 
benimsenmiştir.

Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu metninde 
geçen “görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre” ifadesi, 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununda zaten düzenlenmiş ve dolayısıyla mahkemece resen uygulanacak olan iştirake iliş-
kin hükümlerin tekrarı mahiyetinde olduğundan metinden çıkarılmıştır.

Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir2.”
 
Çalışmanın “Suçun Hukuki Konusu” başlıklı ilk bölümünde, suçun korumaya yöneldi-

ği hukuki yarar; “Fail” başlıklı ikinci bölümde, suçun failine yönelik konular; “Suçun Maddi Un-
suru” başlıklı bölümde suça vücut veren fiiller; “Suçun Manevi Unsuru” kısmında suçun oluşu-
mundaki manevi unsur; “Hukuka Aykırılık” başlıklı bölümde, fiilin, ceza hukuku ve bütün hu-
kuk kuralları ile olan ilişkisi incelenecek, “Suçun Özel Görünüş Şekilleri” bölümünde ise teşeb-
büs, içtima ve iştirak konuları incelendikten sonra, çalışmamız “Yaptırım ve Zamanaşımı” bö-
lümü ile neticelendirilecektir.
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Çalışmada, suçun tarihi gelişimi içerikli bir bölüme yer verilmeyecek olup; mülga ka-
nun maddesi ile mer’i kanun hükmü arasındaki farklara ilgili bölümlerde yeri geldiğinde deği-
nilmekle yetinilecektir.

1)  Suçun Hukuki Konusu

Bankacılık sistemi, ekonomik düzenin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu se-
beple sadece sisteme dâhil olmuş bankaların denetimi, faaliyetlerinin belirli kurallarla sınırlan-
dırılması ve bankaların sistemden çıkışının belli kurallarla düzenlenmesinin yanında, bunlara ek 
olarak sistemin başından itibaren kontrol altına alınması, sisteme girişin kayıt ve izin altına alın-
ması sistemin sağlıklı işleyişi için zorunludur. Gerçekten sisteme girişin herhangi bir kayıt ve 
şarta bağlı olmadığı, isteyen herkesin faaliyet gösterebildiği bir bankacılık sistemi, ekonomik dü-
zenin bütünü için birçok tehlike barındıracaktır. Kanun koyucu da yukarıda izah edilen gerekçe-
lerle bankacılık düzeninde, banka olarak faaliyet gösterebilmeyi belirli izinlerin alınmış olması 
şartına bağlamıştır. İlk olarak, kuruluş izninin alınması, akabinde ise faaliyet izninin alınmış ol-
ması gerekmektedir. Bu izinleri almaksızın “banka gibi faaliyet göstermek”, “mevduat veya katı-
lım fonu toplamak”, “ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyu-
na yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi 
mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanmak” ise 
inceleme konusu Bank. K. m.150’de suç olarak düzenlenmiş ve yaptırıma tabi tutulmuştur.

İzinsiz faaliyette bulunma suçu, her şeyden önce bankacılık düzenini ve bu düzene 
duyulan güveni korumayı amaçlamıştır. Buna ek olarak suçun kişilerin uğrayabilecekleri olası 
zararları engellemek bakımından, mülkiyet hakkını koruduğu da söylenebilecektir3.Dolayısıyla 
bu suçun koruduğu hukuki yararın “bankacılık düzenine duyulan güven ve sistemin sağlıklı iş-
leyişi”4 ile “mülkiyet hakkı” olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 

2)  Fail

İlk olarak, suçun faili bakımından kanun koyucunun özel bir nitelik veya özellik arama-
dığı belirtilmelidir. Yani suçun faili herkes olabilir5. Kanun koyucu suç olarak belirtilen fiilleri iş-
leyen “gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlilerinin” cezalandırılacağını ifade etmiştir. Bu se-
beple inceleme konusu suç özgü suç niteliğinde değildir. 

Maddede sayılan fiilleri gerçekleştiren gerçek kişilerin tespit edilmesi, bir tüzel kişiliğin 
faaliyetleri kapsamında gerçekleşen fiillere göre nispeten daha kolaydır. Bu sebeple söz ko-
nusu fiillerin bir tüzel kişiliğin faaliyetleri kapsamında işlenmesi durumunda, söz konusu tüzel 
kişiliğin görevlilerinin tespiti önem kazanmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, kanun koyucu 
“tüzel kişiliğin temsilcileri” veya “tüzel kişiliğin yöneticileri”nden daha geniş bir kesimi ifade et-
tiğini düşündüğümüz “tüzel kişilerin görevlileri” ifadesini kullanmıştır. Bu ifadenin içeriğinin dol-
durulması gerekmektedir. Kanaatimizce burada önem arz eden husus, çalışan ile tüzel kişilik 
arasında bir görev ilişkisinin tespit edilebilmesidir. Bu ilişkinin sürekli veya geçici nitelikte olup 
olmaması suçun oluşması bakımından önem arz etmez, ancak suçun işleniş tarihinde ilişki-
nin devam ediyor olması şarttır. Dursun, tüzel kişilerin görevlileri deyimi bağlamında, tüzel ki-
şilerin karar organlarının veya yöneticilerinin ön planda bulunduğunu ifade etmektedir6. Bu ba-
kımdan, tüzel kişiliğin yöneticileri, temsilcileri suçun faili olabileceği gibi bu sıfatları haiz olma-
yan tüzel kişiliğe bir görev ilişkisi ile bağlı bulunan herhangi bir çalışanı da bu suçun faili olabi-
lecektir. Ancak, inceleme konusu suç, yöneticiler veya temsilciler tarafından maddedeki fiille-
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rin işlenmesi yönünde alınan bir karara olumlu yönde oy kullanarak katılma yoluyla işlenebile-
ceği gibi bu yöndeki kararların doğrudan uygulanması yoluyla da işlenebilecektir.

Banka çalışanlarının 150. maddedeki suçun faili olabilmeleri sadece iki halde müm-
kün görünmektedir7. Birinci hal, mevduat bankalarının katılım fonu, katılım bankalarının mev-
duat, kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat ve katılım fonu kabulüdür. Gerçekten 
Bank.K.m.4’e göre mevduat bankalarının katılım fonu; katılım bankalarının mevduat, kalkın-
ma ve yatırım bankalarının ise hem mevduat hem de katılım fonu kabulü yasaklanmıştır. İkin-
ci hal ise Bank.K.m.60’ta düzenlenmiştir. Maddeye göre Türkiye’de kurulu bulunan bankaların 
“yurt dışında kurulu ortaklıkları veya başka banka veya finansal kuruluşlar adına yurt içinde 
yerleşik kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul etmek amacıyla; evrak ya da cüzdan bu-
lundurmaları, personel istihdam etmeleri, bu ortaklıklar veya başka kredi kuruluşu veya finan-
sal kuruluşlar adına toplanacak mevduat ve katılım fonu üzerinden personele ücret, komis-
yon, prim ve benzeri adlar altında para ödemek veya personele bu kuruluşların reklamını yap-
tırmak suretiyle müşterilerini anılan kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yöntemler kul-
lanarak yurt dışında kurulu kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri” bu mad-
de kapsamında izinsiz mevduat ve katılım fonu kabulü sayılacaktır. Bu sebeple, banka görev-
lileri yukarıdaki fiillerin gerçekleşmesi  

3)  Suçun Maddi Unsuru

İnceleme konusu suç, madde gerekçesinden de anlaşıldığı üzere iki farklı suç tipini 
içermektedir8. Maddede düzenlenen suçların önşartı olarak değerlendirilebilecek olan “gerek-
li izinlerin alınmamış olması” koşulu her iki suç bakımından da ortak unsur olarak ortaya çık-
maktadır. Bu sebeple söz konusu koşul, her iki suçun maddi unsuru  kapsamında incelenme-
miş, aşağıda farklı bir başlık altında incelenmiştir. 

Aşağıda ilk olarak “alınması gereken izinler” incelenecek, ardından ise m.150/1’de dü-
zenlenen suçun maddi unsuru olarak “izinsiz banka gibi faaliyette bulunma” ve “izinsiz mev-
duat veya katılım fonu kabul etme” incelenecek, son olarak ise m.150/2’de düzenlenen suçun 
maddi unsuru olarak “izinsiz olarak ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında 
veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri 
ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyim-
leri kullanma” incelenecektir. 

a)  Alınması Gereken İzinler

İzinsiz faaliyette bulunmak suçunun oluşabilmesi için önşart olarak, kanunda belirtilen 
fiillerin izin alınmaksızın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde ilk olarak Kanunda dü-
zenlenen ve suçun oluşmasını engelleyen izinler incelenecektir.

5411 sayılı Bank.K.’nun ikinci kısmının birinci bölümü “İzne Tabi İşlemler” başlığını ta-
şımaktadır. Bu kısımda, bankaların kuruluşu için alınması gereken izinler; kuruluş izni ve fa-
aliyet izni olarak ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş bulunmaktadır10. Buna göre bir bankanın 
Türkiye’de faaliyet gösterebilmesinin ilk koşulu kuruluş izninin alınmasıdır. Kanunun 6. mad-
desine göre, kuruluş izni, kanundaki şartların yerine getirilmiş olması durumunda kurulun beş 
üyesinin aynı yöndeki kararı ile alınacaktır. Kuruluş izninin alınmasını müteakiben alınması 
gereken diğer izin ise faaliyet iznidir (Bank.K.m.10). Kuruluş izni ve ardından faaliyet izni alın-
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madan banka kurulamayacak ve bankacılık faaliyetlerine başlanamayacaktır. Bu iki izinden 
sadece birinin alınmış olması yeterli değildir. Her iki iznin de alınmış olması gerekmektedir11.

Bankacılık Kanunu’nun 6. ve 10. maddelerine göre gereken izinlerin alınmamış olma-
sı durumunda 150. maddedeki suçlar oluşabilir. Gerçekten, faaliyet izni ve kuruluş izninin her 
ikisinin birden alınmadığı veya sadece birinin alınmış olduğu durumlarda “banka gibi faali-
yet gösterme” fiilinin gerçekleşmesi halinde 150/1’deki suç oluşabilecektir. Yine, aynı durum-
da mevduat veya katılım fonu kabul edilmiş olması halinde de 150/1’deki suç oluşabilecektir. 
Aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suç bakımından da izin kavramını tıpkı birinci fık-
rada olduğu gibi faaliyet ve kuruluş izni olarak anlamak gerekmektedir. Banka niteliğinde ol-
mayan bir kuruluşun banka adını veya banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimini uyandıracak 
söz ve deyimleri kullanabilmesi sadece kuruluş izni ve faaliyet izni almış olması halinde müm-
kündür. Dolayısıyla, banka niteliği bulunmayan bir kuruma, kurulun veya başka bir kuruluşun, 
banka adını veya banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kul-
lanma yetkisi veya izni vermesi mümkün değildir12. 

b)  Gereken İzinleri Almaksızın Banka Gibi Faaliyet Gösterme ya da İzinsiz  
 Mevduat Kabul Etme veya Katılım Fonu Toplama (Bank.K.m.150/1)

Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suç, seçimlik hare-
ketli bir suçtur13. Seçimlik hareketlerden ilki “izinsiz banka gibi faaliyet göstermek”tir. İkinci se-
çimlik hareket ise “izinsiz mevduat kabul etmek veya katılım fonu toplamak”tır. Burada dikkat 
edilmesi gereken ilk nokta, mevduat ve katılım fonu kabulünün, banka gibi faaliyet gösterme 
şartına bağlı olmaksızın suç teşkil edeceğidir. Yani, mevduat ve katılım fonu kabulünün suç 
oluşturabilmesi için ayrıca failin veya kurumun banka gibi davranmış olması gerekmez14. Bu 
durum bizi, kanun koyucunun bankacılık faaliyetleri arasında bir ayrım yapmış olduğu sonu-
cuna götürmektedir. Böylece kanun koyucunun mevduat ve katılım fonu kabulünü münhası-
ran bankaların yapabileceği faaliyetler olarak tespit ettiği söylenebilecektir15.

Doktrinde, maddede “banka gibi faaliyet gösteren” denilmesinden sonra “mevduat ka-
bul eden yahut katılım fonu toplayan” ibaresine yer verilmesinin gereksiz olduğu, çünkü banka 
gibi faaliyet göstermenin bu iki durumu da kapsadığı ifade edilmektedir16. Ancak İnceoğlu’nun 
da haklı olarak belirttiği üzere, mevduat toplama ve katılım fonu kabulü dışındaki bankacılık 
faaliyetleri, bankalar dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından da yapılabilmektedir17. Bu sebeple, 
mevduat ve katılım fonu kabulü dışındaki bankacılık faaliyetlerinin izin alınmadan yapılmış ol-
ması suç oluşturmayacak; bu faaliyetler, ancak, banka gibi davranılarak gerçekleştirilirse suç 
oluşacaktır18. Kanun koyucunun mevduat ve katılım fonu kabulünü diğer bankacılık faaliyetle-
rinden ayırarak düzenlemiş olması kanaatimizce yerinde bir düzenleme olmuştur.

İlk seçimlik harekette, izin almadan banka gibi faaliyet göstermek suçun maddi unsu-
runu oluşturmaktadır. Bu sebeple, ilk olarak banka faaliyetlerinin açıklanması gerekmekte-
dir. Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesi bankaların faaliyet konularını düzenlemektedir. Mad-
de şöyledir: 

“Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirti-
len faaliyetleri gerçekleştirebilirler: 

a) Mevduat kabulü.
b) Katılım fonu kabulü.
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c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek he-
saplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.
f) Saklama hizmetleri.
g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve 
bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.
h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli ma-
den ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli  

 madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, bir
den fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı,  

 satımı ve aracılık işlemleri.
 j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü 
işlemleri.
k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.
l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım 
satımının yürütülmesi işlemleri.
m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi  

 garanti işleri.
n) Yatırım danışmanlığı işlemleri.
o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.
p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde  

 oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım  
 satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.
s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.
t) Finansal kiralama işlemleri.
u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.
v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.

Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve yatırım 
bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler.”

Kanun koyucu diğer kanunlardaki hükümleri saklı tutarak bankaların yukarıdaki faali-
yetleri gerçekleştirebileceğini ifade etmiştir. Ancak, söz konusu faaliyetler her ne kadar say-
ma usulü ile kanuna işlenmiş ise de maddenin (v) bendi ile kurul tarafından yeni faaliyetle-
rin tespit edilebileceği belirtilmiştir. Bu bankacılığın değişime ayak uydurabilmesi için getirilmiş 
bir imkandır. Gerçekten günümüzde teknolojik gelişmelerin sayesinde sosyal ve ticari hayatta 
çok hızlı değişimler olmaktadır, bankacılığın da bu hıza ayak uydurabilmesi çabuk ve etkin ka-
rarlarla mümkündür. Bu bakımdan, bankacılık faaliyetlerinin kurul tarafından genişletilebilme-
sine olanak verilmiş olması olumlu bir düzenlemedir. Ancak, bu faaliyetlerin 150. madde yo-
luyla, bir suçun maddi unsurunu oluşturması, suç ve cezaların kanunla konulması ilkesinin ih-
lal edilmesi anlamına da gelmektedir19. 

Maddede sayılan bankacılık işlemlerinin gerekli izinleri almaksızın, banka gibi faaliyet 
göstermek suretiyle yapılması durumunda 1. fıkradaki ilk seçimlik hareket gerçekleşmiş ola-
caktır. Bu durumda maddede belirtilen işlemlerin birer kez yapılmış olması durumunda suç 
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oluşmayacağı gibi20 bu işlemlerin birden fazla kez yapıldığı ancak bu durumun banka gibi fa-
aliyet gösterme boyutuna ulaşmış sayılmadığı hallerde de suç oluşmayacaktır. Çünkü, banka 
gibi faaliyet gösterme yukarıda sayılan bankacılık işlemlerinin belirli bir süre boyunca yapılmış 
olmasını gerektirir. Gerçekten, faaliyet ifadesi beraberinde bir süreklilik unsuru da taşımakta-
dır21. Ancak bankacılık işlemlerinin ne kadar süre ve sayıda yapılmış olması gerektiği konu-
sunda kesin bir kaide koymak zordur, her somut olayın niteliğine göre banka gibi faaliyet gös-
termenin varlığı ayrıca araştırılmalıdır22.

Maddenin 1. fıkrasında düzenlenen ikinci seçimlik hareket ise “izinsiz mevduat kabul 
etmek veya izinsiz katılım fonu toplamak”tır. Bu seçimlik hareketi incelemeden önce, maddi 
unsuru oluşturan mevduat ve katılım fonunu tanımlamak gerekmektedir. 

Bankacılık Kanunu’nun “Tanımlar” başlığını taşıyan 3. maddesine göre mevduat “yazı-
lı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz 
karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı” ifa-
de etmekte iken, katılım fonu ise “katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere 
ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı” ifade etmektedir. Maddede geçen 
mevduat kavramı, tasarruf mevduatını kapsadığı gibi diğer mevduat türlerini23 de kapsamak-
tadır. Yine, katılım bankalarında açılmış bulunan cari hesaplar ile katılma hesapları da, katılım 
fonu olarak kabul edilecektir.  

Mevduat ve katılım fonu toplanmasına ilişkin genel kurallar Bank.K.m.60’ta ayrıntılı ola-
rak düzenlenmiştir. Maddenin fıkralarına aşağıda yeri geldikçe değinilecektir, ancak maddenin 
ilk fıkrası inceleme konusu suç bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Maddenin ilk fıkra-
sı şöyledir; “Kredi kuruluşları ile özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya 
tüzel kişi, aslen veya fer’an meslek edinerek mevduat veya katılım fonu kabul edemez, tica-
ret unvanları ve kamuya yapacakları açıklamalar ile ilân ve reklamlarında bu izlenimi yaratacak 
ifade ve deyimleri kullanamaz.” Görüldüğü üzere, söz konusu fıkra ile meslek edinerek mevdu-
at ve katılım fonu kabulü açıkça yasaklanmış bulunmaktadır, ancak söz konusu hükmün yap-
tırımının olup olmadığı hususu ve yine bu fıkranın  150. madde ile olan ilişkisi belirgin değildir, 
bu konu ileride inceleneceğinden şimdilik konuyla ilgili daha genel hususlara değinilecektir.

          
Mevduat veya katılım fonu kabulü, normal şartlar altında hesap cüzdanı karşılığında 

yapılmaktadır. Ancak hesap cüzdanı yerine makbuz, katılma belgesi, senet ve benzeri belge-
lerin verilmesi, alınan paraların mevduat veya katılım fonu olarak kabul edilmesini engelleme-
yecektir (Bank. K. m.60/2). Yine, alınan paranın muhasebe kayıtlarına mevduat veya katılım 
fonu olarak kaydedilmemiş olması da, alınan paranın mevduat veya katılım fonu olarak kabu-
lünü engellemeyecektir.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere izinsiz mevduat kabul etme veya katı-
lım fonu toplamak fiilleri için kanun koyucu, banka gibi faaliyet gösterme şartını aramamış-
tır24. Dolayısıyla, banka gibi faaliyet gösterme söz konusu olmasa bile izinsiz mevduat kabul 
etme veya katılım fonu toplanması suç oluşturacaktır25. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’nun kuruluş izni ve faaliyet izninin dışında, mevduat veya katılım fonu kabulüne ilişkin 
olarak özel bir yetki vermesi mümkün değildir. Bu sebeple, mevduat kabul etme veya katılım 
fonu toplama faaliyetleri için alınması gereken izin de kuruluş ve faaliyete geçme izinleridir.
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Bank. K.’nun 4. maddesinin son fıkrasına göre, kalkınma ve yatırım bankaları26 mev-
duat ve katılım fonu kabul etme yetkisini haiz değildir. Bu bakımdan, kalkınma ve yatırım ban-
kalarının mevduat kabul etmesi veya katılım fonu toplaması halinde suç oluşacaktır27. An-
cak, kalkınma ve yatırım bankalarının kendi müstakrizlerinden, ortak ve ortaklıklarından ge-
nel esaslar dahilinde sağladıkları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasala-
rı ve organize piyasalardan sağlayacakları fonlar Bankacılık Kanunu uygulamasında mevdu-
at sayılmayacağından (Bank.K.m.60/4), belirtilen fonların kabulü veya toplanması suç oluştur-
mayacaktır. Yine aynı fıkraya göre, mevduat bankalarının28 katılım fonu kabul etmeleri ile ka-
tılım bankalarının29  mevduat kabulü yasaklandığından, bu tür durumlarda da suç oluşacaktır.

Yine resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, yalnız çalışanlarına ait olmak üzere 
sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve 
vakıfların münhasıran kendi üyelerinden bu amaçlar için topladıkları paralar ile sigorta şirket-
lerinin işlemleri bu Kanun uygulamasında mevduat ve katılım fonu kabulü sayılmayacağından 
(Bank.K.m.60/3), bu nitelikteki paraların izinsiz kabulü ile toplanması suç oluşturmayacaktır.

Türkiye’de kurulu kredi kuruluşlarının, yurt dışında kurulu bulunan iştirakleri adı-
na veya başka banka veya finansal kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmele-
ri; mevduat ve katılım fonu kabul etmeseler bile bunun için evrak ya da cüzdan bulundurma-
ları, personel istihdam etmeleri; personellerine bu kuruluşlar adına toplanacak paralar üzerin-
den prim veya herhangi bir surette para ödemeleri, yine personellerine bu kurumların reklam-
larını yaptırarak müşterileri yönlendirmeleri, izinsiz mevduat ve katılım fonu kabulü olarak ka-
bul edilmiştir (Bank.K.m.60/6).

Doktrinde bazı yazarlar tarafından, izinsiz faaliyette bulunmak suçunun mevduat ka-
bul etme veya katılım fonu toplama yoluyla işlenebilmesi, bu fiillerin, Bank.K. m.60 gereğin-
ce “meslek edinerek” işlenmiş olması şartına bağlı tutulduğu görülmektedir. Konu hakkında ilk 
olarak aşağıda Yazarlar’ın görüşlerine yer verilecek, akabinde ise konu değerlendirilecektir.

İnceoğlu, kredi kuruluşları ile özel kanunlara göre yetkili olanlar dışındaki gerçek veya 
tüzel kişilerin “meslek edinerek” mevduat veya katılım fonu kabul etmelerinin Bank. K. m.60 
ile yasaklandığını, bu nedenle bir ya da birkaç kereye mahsus olarak meslek edinilmeksizin 
mevduat veya katılım fonu kabul edilmesi halinde 150. maddedeki suçun oluşmayacağını ifa-
de etmektedir30. Suç ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, suçun kanuni tanımında yer alma-
yan bir ifadenin, suçun kanuni tanımı içine alınarak suçun unsuru olarak değerlendirilmesi ka-
naatimizce yerinde değildir. Yine başka bir kanun maddesinde yer alan bir ifadenin suç ve 
ceza içeren bir kanun maddesine ithali ancak ilgili maddeye bir atıf varsa mümkündür, bunun 
dışında böyle bir durum mümkün değildir. Meslek edinerek mevduat ve katılım fonu kabulü 
Bankacılık Kanunu’nun m.60 ile açıkça yasaklanmıştır. Ancak, meslek edinerek ifadesi suç ve 
ceza içeren 150. maddede yer almamaktadır. Yine 150 maddede 60. maddeye yönelik bir atıf 
da bulunmamaktadır. Bu sebeplerle, her ne kadar 60. maddede meslek edinerek mevduat ve 
katılım fonu yasaklanmış ise de bu maddeden yola çıkarak 150. madde metninde yer alma-
yan “meslek edinerek” koşulunu suçun unsurları arasına almak kanaatimizce yanlış olacaktır.

Erman, 1984 tarihli eserinde, meslek edinme olmaksızın izinsiz mevduat kabulünün 
suç oluşturmayacağını ifade etmiştir31. Ancak Yazarın, eserini kaleme aldığı dönemde, 70 sa-
yılı KHK Yazar’ın bu görüşünü haklı kılmakta idi. Gerçekten de 70 sayılı KHK’nın 13. madde-
si “aslen veya fer’an meslek edinerek mevduat kabulünü” yasaklarken aynı KHK’nın 79. mad-
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desi ise “... 13’üncü maddeye aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişileri” cezalandırmakta 
idi. Görüleceği üzere o dönemde, meslek edinerek mevduat kabulünü yasaklayan madde ile 
ceza içeren madde arasında 79. maddede yer alan atıf sebebi ile bir bağlantı mevcut idi. An-
cak, mer’i 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesinde, aslen veya fer’an meslek edi-
nerek mevduat ve katılım fonunu yasaklayan 60. maddeye herhangi bir atıf yoktur. 

Donay ise bir kez mevduat alırken yakalanmanın suçun oluşumu için yeterli olmadığı-
nı ifade ettikten sonra burdaki tek bir hareketin faaliyet kavramının kazanılması için yeterli ol-
madığını ifade etmektedir32. Anlaşıldığı üzere Yazar, mevduat ve katılım fonu kabulü için ban-
ka gibi faaliyette bulunma koşulunu aramakta ve bu anlamda mevduat ve katılım fonu ile di-
ğer bankacılık faaliyetleri arasında bir ayrım yapmamaktadır.

Karakehya da tıpkı Donay gibi, izinsiz banka gibi faaliyet göstermenin mevcudiyetinin 
kabulünde olduğu üzere, mevduat veya katılım fonu toplamanın varlığının kabulü için de, bu 
işlemlerin bankacılık boyutuna ulaşmış olması gerektiğini ve bu bağlamda birkaç kez değişik 
kimselerden ivazlı veya ivazsız para alan kimsenin fiillerinin suç oluşturmayacağını ifade et-
mektedir33. 

Battal ise, ceza içeren maddede mevduat toplamanın meslek olarak yapılmasının şart 
olarak aranmadığını, bu sebeple meslek edinerek mevduat kabulünü yasaklayan madde ile 
ceza içeren maddenin birbiri ile çelişki içerisinde olduğunu, bu çelişkinin ise ancak “meslek 
edinerek mevduat kabulünü” yasaklayan maddeye öncelik verilerek giderileceğini, böylece 
arızi olarak mevduat toplama faaliyetinin suç oluşturmayacağını ifade etmiştir34. Yazar tara-
fından yapılan tespit doğru olmakla birlikte yukarıda da açıkladığımız üzere, suçta ve cezada 
kanunilik ilkesi “meslek edinerek mevduat kabulünü yasaklayan” maddeye öncelik verilmesi-
ni engellemektedir. Bu ihtimal ancak, ceza içeren maddede, ilgili maddeye yapılacak bir atıfla 
mümkün olabilecektir.

İzinsiz faaliyette bulunmak suçunun, mevduat kabulü veya katılım fonu toplama fiille-
riyle işlenmesi durumunda, suçun oluşumu için fiillerin “meslek edinerek” işlenmesi gerekti-
ği görüşüne iştirak etmediğimizi ilk olarak belirtmek gerekir. İnceleme konusu suçun düzen-
lendiği 150. maddede suçun kanuni tanımı yapılmış ve bu suça verilecek cezaya yer verilmiş-
tir. Kanun metninde söz konusu fiillerin “meslek edinerek” işlenmesinden bahsedilmemiştir. Bu 
sebeple, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, kanun metninde yer almayan bu unsu-
run suçun oluşumu bakımından önemi yoktur. Burada belirtmek gerekir ki, bu durumda ka-
nunun 60. maddesi ile 150. maddesi arasında bir çelişkinin varlığı tartışmasızdır. Ancak buna 
rağmen, maddede yer almayan bir hususun, çelişki gidermek amacıyla da olsa suçun kanuni 
unsurlarına dahil edilmesi mümkün değildir. Söz konusu sorunun giderilmesi ancak bir kanun 
değişikliğiyle mümkün olacaktır. Mevduat kabul etme ile katılım fonu toplamanın birer kez ya-
pılması durumunda suçun oluşmayacağı açıktır. Ancak bu sonuç, Bank.K.m.60 gereğince bu 
fiillerin “meslek edinerek işlenmesi” gerektiği yönündeki görüş ile temellendirilemez35. Ancak 
şöyle bir temellendirme düşünülebilir; katılım fonu toplamak, toplama fiilinin birden fazla kere 
yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla, katılım fonu adı altında bir kez para alınması toplama sayı-
lamayacağı için suç oluşmayacaktır. Ancak aynı şey diğer seçimlik hareket olan mevduat ka-
bulü için söylenemeyecektir. Zira mevduat kabulü tek bir fiil neticesinde de oluşabilir. Bu sorun 
ise seçimlik hareketlerin eşit ağırlıkta olması ilkesi ile aşılabilir. Dolayısıyla bu ilkenin kabu-
lü ile seçimlik hareketler aynı ağırlıkta sayılacak bu sebeple de katılım fonu toplamak ile mev-
duat kabulü hakkında aynı şeyler söylenebilecektir. Ancak, bu çözüm tarzı da eleştiriye açıktır.
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Netice olarak, kanun hükümleri arasındaki söz konusu çelişkinin sağlıklı bir şekilde gi-
derilmesi ancak bir kanun değişikliğiyle mümkün görünmektedir.

 
Suçun maddi unsuruna ilişkin olarak değinilmesi gereken diğer bir konu ise bir banka-

nın faaliyet alanının BDDK tarafından sınırlandırılması, faaliyet izninin kaldırılması veya iptal 
edilmesi halleridir. 

 
Mevduat ve katılım fonu kabul etme dışındaki faaliyetleri kurul kararı ile sınırlandırıl-

mış bir banka36, bu sınırlandırma kararına uymak zorundadır. Ancak bu sınırlandırmaya uy-
maz ise bu durumda banka hakkında Bank.K.m.148 gereğince sınırlama ve kararlara uyma-
mak sebebiyle idari para cezasına hükmolunacaktır. Bu sebeple böyle bir durumda izinsiz fa-
aliyette bulunmak suçunun oluşacağı yönündeki görüşe katılmamaktayız37. Zira İnceoğlu’nun 
da haklı olarak ifade ettiği gibi38 bu durumda da ortada, her ne kadar faaliyet alanları sınırlan-
dırılmış dahi olsa, bir banka bulunmaktadır.

Faaliyet izni kaldırılmış bir banka bulunması durumunda ise bu kararın resmi gazetede 
yayınlanması ile birlikte bankanın yönetim ve denetimi fona intikal edecektir. Faaliyet izni kal-
dırılmış bir bankanın faaliyetlerine devam etmesi durumunda, banka tüzel kişiliği devam ede-
ceği için “banka gibi faaliyet gösterme” fiilinin işlenmesi suretiyle 150. maddedeki suç oluşma-
yacaktır. Bu durumda da banka hakkında Bank.K.m.148 gereğince sınırlama ve kararlara uy-
mamak sebebiyle idari para cezasına hükmolunabilecektir. Ancak, faaliyet izninin kaldırılması 
durumunda 150. maddenin 1. fıkrasında yer alan diğer seçimlik hareket olan “izinsiz mevdu-
at veya katılım fonu kabul etmek fiillerinin işlenmesi” suretiyle suç tekemmül edebilir. Aynı du-
rum mevduat kabul etme veya katılım fonu kabul etme izni kaldırılarak faaliyetleri sınırlandırıl-
mış bankalar bakımından da geçerlidir39.

Ancak faaliyet izninin iptali durumunda, bankacılık faaliyetlerinin devam ettirilmesi ha-
linde suçun oluşup oluşmayacağı konusunda mer’i kanun hükümlerinden açık/net bir sonuç 
çıkarmak mümkün değildir. Bu konuda İnceoğlu, Bank.K.m.12 uyarınca faaliyet izni iptal edi-
len bir bankanın aynı kanunun 106. maddesi uyarınca, faaliyet izni kaldırılan bir banka ile aynı 
akıbete uğrayacağını, yani fona devredileceğini ifade etmektedir40. Dolayısıyla İnceoğlu faali-
yet izninin kaldırılması hali ile faaliyet izninin iptali halini benzer durumlar olarak değerlendir-
mekte ve her iki durumda da banka sıfatının devam etmesini gerekçe göstererek, bu durum-
larda mevduat kabul etme ve katılım fonu kabul etme dışındaki faaliyetlere devam edilmesi 
halinde 150. maddedeki suçun oluşmayacağı neticesine varmaktadır. 

  
Ancak, Kanun’un 106. maddesi incelendiğinde maddenin sadece faaliyet izninin kal-

dırılması halini kapsadığı ve kanun koyucunun izin iptalinin sonuçlarını düzenlemediği görül-
mektedir41. Bu sebeple belirtilen görüşe iştirak etmediğimizi belirtmek gerekmektedir. Ayrıca 
faaliyet izninin kaldırılması ile faaliyet izninin iptali sebepleri karşılaştırıldığında, ikisi için aynı 
hukuki kaderin söz konusu olamayacağı ifade edilmelidir. Bu durumda faaliyet izninin iptali 
durumunda, 150. maddedeki suçun oluşabileceği ifade edilmelidir42.

 
Suçun maddi unsuruna ilişkin olarak değinilmesi gereken son konu ise Fatura Ödeme 

Merkezleri (FÖM) olarak adlandırılan kuruluşların faaliyetleridir. Bilindiği üzere söz konusu ku-
ruluşlar, ağırlıklı olarak abonelik esasına dayanan sözleşmelerden (Ör: Su, elektrik, doğalgaz 
faturası vb.) kaynaklanan faturalar ile kredi kartı tahsilatlarını yapmak amacıyla kurulan işletme-
lerdir. Bu kuruluşların faaliyetlerinin esası, ilgili kişilerden fatura bedelini tahsil edip fatura üre-
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ten kuruma aktarmak (online veya offline) ve bu işlemin karşılığı olarak belirli bir ücret almaktır. 
Bu kurumlar ile bu kurumlara fatura tahsilatı konusunda başvuran kişiler arasında, fatura tutarı-
nın aracı (FÖM) vasıtasıyla ödenmesi konusunda bir özel hukuk sözleşmesinin bulunduğu söy-
lenebilecektir (BK. m.67 gereğince borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının 
menfaati bulunmadıkça; borçlu, borcunu şahsen ifaya mecbur değildir), ancak bu tespit fatura 
üreten kurumlar ile FÖM’ler arasında tahsilat konusunda bir anlaşma -yetkilendirme-  bulunma-
sı durumunda geçerli olmayacaktır. Böyle bir durumda, fatura tutarının FÖM’e ödenmesi anın-
da borç sona erecektir, ancak ilk durumda, yani fatura üreten kurumlarla FÖM’ler arasında her-
hangi bir tahsilat anlaşmasının bulunmadığı hallerde, FÖM’e yapılan ödeme borcu sona erdir-
meyecek, borç, ilgili tutar ancak fatura üreten kuruma aktarılınca sona erecektir.

 Halen yasal bir mevzuatı bulunmayan bu faaliyeti mevduat kabulü veya fon topla-
ma olarak nitelendirmek mümkün değildir. Zira bu faaliyet ne mevduat tanımına ne de katılım 
fonu tanımına uymaktadır. Bu sebeple Fatura Ödeme Merkezlerinin faaliyetleri sadece tah-
silata aracılıktan ibaret kaldığı sürece 150. maddenin birinci fıkrasındaki suç oluşmayacak-
tır. FÖM’lerin söz konusu faaliyetlerinin 150. maddenin birinci fıkrasındaki suça vücut vermesi 
ancak üç halde mümkün görünmektedir.

 Bunlardan ilki tahsile aracılık faaliyeti sınırının aşılmasıdır. Örneğin, müşterilerden alı-
nan paraların müşteriler adına işletilmesi  veya paranın belirli bir dönem kullanılıp faiziyle bir-
likte iade edilmesi gibi durumlarda 150. maddenin birinci fıkrasındaki seçimlik hareketlerden 
mevduat kabulü söz konusu olabilecektir. İkincisi, söz konusu faaliyet sınırının aşılmamasına 
karşın bu faaliyete ek olarak diğer bankacılık faaliyetlerinin de yapılması durumunda “banka 
gibi faaliyet gösterme” fiili sebebiyle yine birinci fıkra kapsamında suç oluşabilecektir. Son ola-
rak, kanaatimce FÖM’ler ile fatura üreten kurumların doğrudan tahsilat anlaşması yapmaları 
durumunda, bu tahsilat faaliyetleri Bank. K. m.4 gereğince bankacılık faaliyetleri arasında yer 
alan “tahsilat işlemleri” kapsamında değerlendirilebilecek ve FÖM’ler banka gibi faaliyet gös-
termiş olabileceklerdir.

FÖM’lerin ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyu-
na yaptıkları açıklamalarda banka adını kullanması veya banka gibi faaliyette bulunduğu veya 
mevduat veya katılım fonu kabul ettiği izlenimini doğuracak söz ve deyimleri kullanması 150. 
maddenin ikinci fıkrasındaki suçu oluşturabilecektir.

c)  İzinsiz Olarak Ticaret Unvanlarında, Her Türlü Belge, İlan ve Reklamlarında 
veya Kamuoyuna Yaptıkları Açıklamalarda Banka Adını ya da Banka Gibi Faaliyet Gös-
terdikleri ya da Banka Gibi Mevduat veya Katılım Fonu Topladıkları İzlenimini Uyandıra-
cak Söz ve Deyimleri Kullanma (Bank.K.m.150/2)

Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesinin ikinci fıkrasında, banka niteliğini haiz olma-
yan bir gerçek veya tüzel kişinin, banka adını kullanması veya banka gibi faaliyette bulunduğu 
veya mevduat veya katılım fonu kabul ettiği izlenimini doğuracak söz ve deyimleri kullanması 
ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Mülga 4389 sayılı kanun döneminde, 150. maddenin 1. ve 
2. fıkrasındaki fiiller, tek bir suç olarak 22. maddenin 1. fıkrasında seçimlik hareketli olarak dü-
zenlenmiş idi43. Ancak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu söz konusu iki hükmü aynı madde içe-
risinde düzenlemiş olmakla birlikte farklı cezalara tabi kılmıştır. Söz konusu fıkra ile maddenin 
1. fıkrası arasındaki ilişki teşebbüs bölümünde ayrıntılı olarak inceleneceğinden bu bölümde 
sadece suçun maddi unsuru incelenecektir.
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Suçun gerçekleşmesi için madde metninde yer alan fiillerin izinsiz olarak gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, madde metninde geçen kuruluşa veya 
kişiye, ticaret unvanında veya diğer belgelerinde “banka” adını kullanabilmesi için bir izin veri-
lebilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, banka kurulması için gerekli izinleri almamış her ku-
ruluş ve kişinin banka adını kullanması veya maddede belirtilen söz ve deyimleri kullanması 
durumunda suç oluşacaktır44.

Fıkraya göre suçun gerçekleşmesi için her şeyden önce izinsiz olarak banka adının 
veya banka gibi faaliyet gösterildiğinin veya mevduat veya katılım fonu toplandığı izlenimini 
uyandıracak söz ve deyimlerin, ticaret unvanında, her türlü belgede, ilan ve reklamlarda ve 
kamuoyu açıklamalarında kullanılması gerekmektedir. Bu bakımdan ilk olarak “ticaret unvanı, 
her türlü belge, ilan ve reklam ile kamuoyu açıklamasının” tanımlanması gerekmektedir. Tica-
ret unvanı, tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir45. Sadece tacir-
ler tarafından kullanılabilen ticaret unvanı, taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Banka ol-
madan ticaret unvanında banka kelimesinin veya bankacılık faaliyetinde bulunulduğu izlenimi-
ni uyandıracak söz ve deyimlerin kullanılması durumunda suç oluşacaktır. Bu durum hem ger-
çek kişi tacir bakımından hem de tüzel kişi tacir bakımından mümkün olabilecektir. Maddede 
geçen “her türlü belge” ifadesi ticari işletmeyle ilgili düzenlenmiş olan her türlü basılı kağıdı ifa-
de eder46. Burada önem arz eden husus belgenin ticari işletmeyle ilgili olmasıdır. İlan, belli bir 
durumun veya işlemin, üçüncü kişilerin bilgilerine sunulması amacıyla, herkesin duyabileceği 
bir şekilde açıklanmasıdır47; reklam, işletmenin faaliyetleri ve ürünleri hakkında çeşitli şekillerde 
yapılan duyuru ve bilgilendirmelerdir. Kamuoyu açıklaması ise toplum geneline yönelik çeşit-
li yollarla yapılabilen açıklamalardır. Görüldüğü üzere maddede geçen “ticaret unvanı, her türlü 
belge, ilan ve reklam ile kamuoyu açıklaması”nın ortak özelliği, tacir veya işletmesinden dışarı-
ya yönelmiş beyanlar olmalarıdır. Bu bakımdan suçun oluşumunda dikkat edilecek husus dışa 
yönelmiş bu beyanlardan herhangi birinde kanunun yasakladığı banka kelimesinin veya ban-
kacılık faaliyetinde bulunulduğu izlenimini doğurabilecek söz ve deyimlerin bulunmasıdır48. 

Banka olmadan, yani bankacılık faaliyetlerinde bulunmak için alınması gereken kuru-
luş ve faaliyet izinlerini almadan; ticaret unvanında veya her türlü belge, ilan ve reklam ile ka-
muoyu açıklamasında banka kelimesinin kullanılması durumunda suç oluşacaktır. Ancak ban-
ka kelimesinin yabancı dillerdeki karşılığının kullanılması durumunda, Dursun’un da haklı ola-
rak belirttiği üzere suç oluşturabilecek bir tipik eylem söz konusu olmayacağı için bu durumda 
ancak bu kelimenin kullanılması kişinin veya kurumun banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimi-
ni uyandırmış ise suç oluşabilecektir49. Buna karşılık, banka kelimesi yerine “bank” kelimesi-
nin kullanılması durumunda, tipikliğin sağlanmış olacağı kanaatindeyiz. Zira ülkemizde “bank” 
kelimesi sıklıkla Bankalar tarafından banka kelimesi yerine kullanılmaktadır. Hemen belirtmek 
gerekir ki, “banka” kelimesinin kullanılması durumunda ayrıca, insanlarda bankacılık yapıldığı 
izleniminin uyandırılmış olması aranmayacaktır50.

Fail

Gerçek Kişiler 

veya

Tüzel Kişilerin Görevlileri
Ticaret Unvanında

Banka Adının Kullanılması 

veya

Banka Gibi Faaliyet Gösterdikleri ya da Banka Gibi 

Mevduat veya Katılım Fonu Topladıkları İzlenimini  

Uyandıracak Söz ve Deyimlerin Kullanılması

Fiil

Tablo 1: İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçuna İlişkin Tablo
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.04.2004 tarih ve 1262 sayılı Ka-
rarı ile “kendi mevzuatı çerçevesinde yetkili olduğu ve halen yürütmekte bulunduğu faaliyetler 
dışında bankacılık işlemleri yapmaması, mevduat toplamaması, kredi kullandırmaması, EFT, 
Elektronik Menkul Kıymet Transferi ve çek takas sistemini kullanmaması kaydıyla” PTT Ge-
nel Müdürlüğünün hizmetlerini PTTBANK tanıtıcı işareti altında sunması uygun görülmüştür51. 
PTT’nin “PttBank” adını kullanması, kanaatimizce PTT’nin “bankacılık için gerekli izinleri” al-
mamış olmasından dolayı suç teşkil etmektedir. BDDK’nın PTT’ye bank veya banka kelimesi-
ni kullanma izni vermesi ise hukuken mümkün değildir; zira BDDK’nin böyle bir yetkisi bulun-
mamaktadır.

Banka olmadan, ticaret unvanında veya her türlü belge, ilan ve reklam ile kamuoyu 
açıklamasında banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu top-
ladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimlerin kullanılması durumunda da suç oluşacaktır. 
Hangi söz ve deyimlerin, bankacılık faaliyeti yapıldığı izlenimini uyandıracak özellikte olduğu 
ise, somut olayda hakim tarafından takdir edilecektir52. Maddede geçen “izlenim uyandırma” 
neticesi doktrinde haklı olarak, subjektif olduğu ve bu sebeple suçların belirliliği ilkesine aykırı-
lık teşkil ettiği yönünde eleştirilmektedir53. 

Maddi unsura ilişkin incelemenin sonucunda “İzinsiz Faaliyette Bulunmak” suçuna iliş-
kin olarak şu tespitlere varılmıştır; 

• Maddede (150/1 ve 150/2) düzenlenen suçlar icrai nitelikte suçlardır. Bu sebep
 le bu suçlar ihmali bir davranışla işlenemez54. 

• Maddede (150/1 ve 150/2) düzenlenen suçlar seçimlik hareketli suç niteliğindedir55.

• Maddede (150/1 ve 150/2) düzenlenen suçlar ani suç niteliğindedir.

• Maddede (150/1 ve 150/2) düzenlenen suçlar soyut tehlike suçu niteliğindedir56. 
 Dolayısıyla bu suçların tekemmülü için bir zararın oluşması gerekmez.

4)  Suçun Manevi Unsuru

Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesindeki düzenlenen suçun manevi unsuru, kast-
tır57. Bu kast, 1. fıkradaki suç için bilerek ve isteyerek gerekli izinleri almaksızın banka gibi fa-
aliyet gösterme yahut mevduat kabul etme veya katılım fonu toplama iken, 2. fıkra için ise bi-
lerek ve isteyerek gerekli izinleri almaksızın banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri 
ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyim-
lerin kullanılması şeklinde ortaya çıkacaktır58.

 
Söz konusu suçun taksirle işlenebileceği yönünde bir hüküm bulunmadığından, su-

çun taksirle işlenmesi mümkün değildir (TCK m.22/1). Bu bakımdan, taksirle söz konusu mad-
dedeki fiillerin işlenmesi durumunda suçun oluşmayacağı söylenebilecektir.   
 

İnceoğlu’nun da haklı olarak belirttiği üzere, 150/2’deki suç, her ne kadar ispatı çeşitli 
zorluklar ihtiva etse de, olası kastla işlenebilir bir suç niteliğindedir59.

Suçun manevi unsuruna ilişkin kısımda son olarak hata konusuna değinmek gerek-
mektedir. Failin suçun maddi unsurlarında hataya düşmesi durumunda, TCK m.30/1 gereğin-
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ce, fail kasıtlı hareket etmiş olmayacağından suç da oluşmayacaktır. İzinsiz faaliyette bulun-
ma suçlarının taksirle işlenmesi mümkün olmadığından, böyle bir durumda taksirden kaynak-
lanan bir sorumluluk da söz konusu olmayacaktır.

Mahmutoğlu, izin koşullarının yasada öngörülen şartlara uygun olmamasına rağmen, 
yanılgı sonucunda idarece izin verilmesi halinde esaslı hatanın varlığından söz etmektedir60.

Ancak İnceoğlu’nun da haklı olarak belirttiği üzere, burada esaslı hatadan söz etmek 
mümkün değildir61. Bu iznin iptal edilmesi veya idarece geri alınmasına kadar, her ne kadar 
yanılgı sonucu verilmiş de olsa ortada geçerli bir izin vardır. 

5) Hukuka Aykırılık

Hukuka aykırılık, işlenen ve kanundaki tarife uygun bulunan fiile hukuk düzenince ce-
vaz verilmemesi, bu fiilin yalnız ceza hukuku ile değil, bütün hukuk düzeni ile çelişki ve çatış-
ma halinde bulunması demektir.

Hukuka aykırılıktan söz edilebilmesi için iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. İlk 
olarak, fiil ceza hukuku kuralları ile çelişki halinde bulunmalıdır. İkinci olarak da bu fiilin yapıl-
masına tüm hukuk düzeninde olanak veren başka bir kural (hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 
bir neden) bulunmamalıdır63. Fiilin ceza hukuku ile çelişki halinde bulunmasına karşın, olayda 
bulunması durumunda bu hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlere hukuka uygunluk se-
bepleri denilmektedir64. Hukuka uygunluk sebepleri genel olarak TCK’da sayılmıştır. TCK’da 
kanun hükmünü yerine getirme (m.24/1), amirin emri (m.24/2), meşru savunma (m.25/1), zo-
runluluk hali (m.25/2), hakkın kullanılması (m.26/1) ve ilgilinin rızası (m.26/.2) hukuka uygun-
luk nedeni olarak kabul edilmiştir. Genel hukuka uygunluk nedenlerinin incelenmesine geçme-
den önce, inceleme konusu suç bakımından özel bir hukuka uygunluk nedeninin bulunup bu-
lunmadığı konusuna değinilecektir.

İnceleme konusu 150. maddede düzenlenen her iki suç bakımından da fiilleri “izinsiz” 
olarak gerçekleştirme önşart olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktrinde bu iznin bir hukuka uy-
gunluk nedeni olduğu ileri sürülmüştür65. Ancak kanaatimizce, madde metninde yer alan “alın-
ması gereken izinleri almaksızın” ifadesi özel bir hukuka uygunluk nedeni olmaktan ziyade su-
çun bir unsuru niteliğindedir66. Çünkü bir olayda hukuka uygunluk nedeni bulunduğunda, ey-
lem yine de tipe uygundur ve fakat hukuka aykırı değildir67. Oysa, gereken izinlerin alınmış ol-
ması halinde, fiil daha baştan ceza hukuku kuralları ile çelişki halinde değildir. Zira tipe uygun 
bir eylem gerçekleşmemiştir68.

Genel hukuka uygunluk nedenlerinden “kanun hükmünü yerine getirme”nin şartların 
oluşması durumunda inceleme konusu suç bakımından da uygulanabileceği ifade olunmakta-
dır. Örneğin, doktrinde, münhasır bankacılık faaliyetlerinin bankalar dışındaki kişilerce yapıla-
bilmesi konusunda özel kanunlarda bulunan hükümler birer hukuka uygunluk nedeni  olarak 
sayılmaktadır69. Ancak, bize göre özel yasalarda bu yönde hüküm bulunması kanun hükmünü 
yerine getirme olarak değil hakkın kullanılması olarak değerlendirilmelidir. Zira, hukuken ko-
runan menfaat olarak tanımlanan hak70, asıl olarak kanundan doğar71. Bu bakımdan, özel ka-
nunlarda bulunan hükümlerin kişilere suç konusu fiilleri yapma konusunda yetki vermesi halin-
de72, bu durumun hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebini oluşturacağı kanaatindeyiz. 
Ancak, özel kanunlarda bulunan hükümlerin birer hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendi-
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rilebilmesi yönündeki görüşün münhasır olmayan bankacılık faaliyetleri bakımından da savu-
nulması kanaatimizce mümkün değildir73. Çünkü, kanunda suç olarak kabul edilen fiil “münha-
sır olmayan bankacılık faaliyetlerinin yapılması” değil “banka gibi faaliyette bulunma”dır74. 

Genel hukuka uygunluk nedenlerinden amirin emri, meşru savunma, zorunluluk hali ile 
ilgilinin rızası durumlarının inceleme suç konusu bakımından uygulanma olanağının bulunma-
dığı düşünülmektedir.

6) Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Aşağıda inceleme konusu “İzinsiz Faaliyette Bulunmak” suçu hakkında suçun özel gö-
rünüş şekilleri olarak sırasıyla teşebbüs, içtima ve iştirak konuları incelenecektir.

a) Teşebbüs

 İzinsiz faaliyette bulunmak suçu bakımından, teşebbüs durumunu suçun her iki hali 
için ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Ancak bu değerlendirmeden önce 150/1 ile 150/2 
de düzenlenen suçların birbirleriyle olan ilişkisi incelenecektir.

Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesine ilişkin hükümet gerekçesinde, ikinci fıkrada 
düzenlenen suçun, birinci fıkrada düzenlenen suçun teşebbüs aşamasında75 kalmış hali oldu-
ğu ifade edilmiştir. Doktrinde söz konusu ifadenin kısmen doğru olduğu yönünde görüşler bu-
lunduğu gibi bu ifadenin tamamen yanlış olduğu yönünde de fikirler mevcuttur.

İnceoğlu, gerekçenin bu ifadesinin kısmen doğru olduğunu, gerçekten de ikinci fıkra-
da düzenlenmiş olan eylemin, her zaman birinci fıkra hükmünün teşebbüs aşamasında kalmış 
hali olduğunu ifade etmektedir. Yazar, bu durumun tersini söylemenin ise her zaman mümkün 
olmadığını, yani birinci fıkrada düzenlenen suça, teşebbüs teşkil edecek tüm eylemlerin, ikin-
ci fıkra kapsamına girmeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca Yazar, ortada banka niteliğine sahip 
bir tüzel kişiliğin bulunması halinde, ikinci fıkra hükmünün birinci fıkranın teşebbüs halini teşkil 
edemeyeceğini; buna karşılık bir bankanın mevcut olmaması halinde ikinci fıkra hükmünün bi-
rinci fıkranın teşebbüs halini oluşturabileceğini ifade etmektedir76.

Dursun da, izinsiz banka adını veya bankacılık faaliyeti yapıldığı izlenimini uyandıra-
cak söz ve deyimleri kullanmanın, koşulların varlığı halinde, izinsiz bankacılık faaliyetinde bu-
lunma eylemine teşebbüs olarak değerlendirilebileceğini ifade etmektedir77.

Donay ise nesnel öğeleri birbirinden farklı suçları teşebbüs açısından birleştirmenin 
hukuki bir hata olduğunu ve ikinci fıkrada düzenlenen suçun da teşebbüs derecesinde kalma 
olasılığının bulunduğunu ifade etmektedir78.

Yiğit, birinci fıkrada düzenlenen izinsiz banka gibi faaliyette bulunma suçunun hareketi 
sonuca bağlı bir suç olduğunu bu sebeple de bu suça teşebbüsün mümkün olmadığını bu ne-
denle ikinci fıkradaki suçun, birinci fıkradaki suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali olama-
yacağını savunmaktadır79.

Yukarıda kısaca izah edilen doktrindeki görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde, 150. 
maddenin ikinci fıkrasındaki suçun, aynı maddenin birinci fıkrasındaki suçun teşebbüs aşa-
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masında kalmış hali olabileceği, ancak tek teşebbüs şekli olmadığı söylenebilecektir. Ancak, 
ikinci fıkranın her zaman, birinci fıkradaki suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali olduğunu 
savunmak da güçtür. Zira, teşebbüste, kişinin işlemeyi düşündüğü suç önem arz etmekte olup 
şayet kişi maddenin birinci fıkrasındaki suçu işleme konusunda bir iradeye veya amaca sahip 
değilse bu durumda, ikinci fıkra kapsamında yapılan fiiller, birinci fıkranın teşebbüs hali olarak 
değerlendirilemeyecektir. 

Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen suç teşebbüse elverişli bir suçtur. Hükümde-
ki ilk seçimlik hareket olan “banka gibi faaliyet gösterme” fiili bakımından, kişinin söz konusu 
suçu işleme konusunda kastının bulunması -bu kast banka gibi faaliyette bulunmaya ilişkin ol-
malıdır- ve gerekli bütün koşulları sağlamış olması durumunda, yaptığı fiillerin “faaliyet” boyutu-
na gelmemiş olduğu tüm durumlarda teşebbüs söz konusu olabilecektir. Burada önem arzeden 
husus, yapılan işlemlerin sayı ve süreklilik bakımından “faaliyet” boyutuna ulaşmamış olması-
dır. Ancak bu durumda da bu işlemleri yaparken kastının birinci fıkradaki suçu işleme yönünde 
olması gerekmektedir, aksi durumda ikinci fıkradaki suçun da oluşabileceği düşünülmelidir.

Hükümdeki ikinci seçimlik hareket olan “mevduat kabul etme veya katılım fonu topla-
ma” fiilleri bakımından da teşebbüs mümkün görünmektedir. Örneğin, bir kez mevduat alın-
ması veya bir kez katılım fonu alınması durumunda kabul etme veya toplama fiillerinin ger-
çekleştiği söylenemeyeceğinden bu gibi durumlarda suçun teşebbüs halinde kalmış olduğu 
kabul edilmelidir. Ancak doktrinde, bu durumda, yani bir kez mevduat alırken yakalanma du-
rumunda dolandırıcılık suçunun oluşabileceği yönünde de bir görüş mevcuttur80. Kanaatimiz-
ce olayda mevduatın alınması hileli davranışlarla sağlanmış ise bu durumda dolandırıcılık söz 
konusu olabilecektir. Bu durumda Bank.K.m.161 gereğince failler hakkında en ağır cezayı ge-
rektiren kanun maddesi uygulanacaktır.

Maddenin ikinci fıkrası da teşebbüse elverişlidir. Örneğin, banka adını hazırlamış ol-
dukları imza sirkülerine yazan ancak bunu kullanmadan yakalanan, yine hazırladıkları “para-
nıza en yüksek faiz bizden” yazılı afişleri dükkanın camına asamadan yakalanan kişilerin fiille-
ri ikinci fıkraya teşebbüs olarak nitelendirilecektir81.

b) İçtima

Bank.K.m.150’de düzenlenen suçlar bakımından içtima, ceza hukukunun genel ilke-
lerine göre yapılacaktır. Ancak sadece fikri içtima mevzuunda Bankacılık Kanunu özel bir hü-
küm ihtiva ettiğinden, bu konuda söz konusu hüküm uygulanacaktır. 

İçtima bakımından ilk olarak maddede düzenlenen suçlar arasındaki ilişkiye değinmek 
gerekmektedir. Örneğin, izinsiz olarak banka adının kullanılması ve devamında mevduat ka-
bul edilmesi durumunda, 150. maddenin hem birinci fıkrası hem de ikinci fıkrası ihlal edilmiş 
olacaktır. Bu durumda failin nasıl cezalandırılacağı82 içtima kurallarına göre çözülecektir. 

Sözüer, böyle bir durumda sadece birinci fıkradan ceza verileceğini, çünkü yardımcı 
norm özelliğindeki izinsiz banka adını kullanma eyleminin, asal-yardımcı norm ilişkisi83 çerçe-
vesinde cezalandırılmayan önceki eylemler kapsamında kaldığını ifade etmektedir84. İnceoğ-
lu ise aynı sonuca farklı bir görüş vasıtasıyla ulaşmaktadır; Yazar aynı olayda birinci fıkranın 
ve ikinci fıkranın ihlal edilmiş olması durumunda, ortada bileşik suçun mevcudiyetinden bah-
setmek gerektiğini, bu sebeple de olayda gerçek içtima kurallarının uygulanmayacağını ifade 
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etmektedir. Yazara göre, 150. maddenin ikinci fıkrasında suç olarak düzenlenen fiiller, aslında 
birinci fıkrada yer alan “banka gibi” davranma unsurunun görünüş şekilleridir85. Kanaatimizce, 
birinci fıkra ile ikinci fıkra arasında asal norm- yardımcı norm ilişkisinin bulunduğunu kabul et-
mek daha doğru olacaktır. Zira, yardımcı normlar çoğu zaman kanunda bulunması olası boş-
lukları ve eksiklikleri tamamlama amacıyla ihdas edilmektedir86, 150. maddenin incelenmesi 
neticesinde, maddedeki asıl suçun birinci fıkrada düzenlenmiş olduğu, bu fıkranın dışında ka-
labilecek hallerde, yani olası boşluklarda ise ikinci fıkranın devreye gireceği anlaşılmaktadır. 
Bu sebeple birinci fıkra ile ikinci fıkra arasındaki ilişkinin bileşik suça vücut verdiği yönündeki 
görüşe katılmamaktayız.

İçtima açısından 150. maddedeki suçların, zincirleme ve kesintisiz suç bakımlarından 
da incelenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ilk olarak birinci fıkrasında yer alan “izinsiz ban-
ka gibi faaliyet gösterme” ya da “mevduat veya katılım fonu kabul etme” fiillerinin birden fazla 
kez işlenmesi halinde, zincirleme suçun oluşup oluşmayacağı hususunun tartışılması gerek-
mektedir. Kanaatimizce, maddenin birinci fıkrasında yer alan suçun zincirleme suç olarak iş-
lenmesi pek mümkün değildir. Zira, izinsiz banka gibi faaliyet gösterme birden fazla fiilin belirli 
bir süreklilik içerisinde zamana yayılarak yapılmasını gerektirir87. Yine aynı şekilde, suçun olu-
şumu için mevduat kabul edilmesi veya katılım fonu toplanması da birden fazla kere yapılma-
lıdır88. Bu sebeple, birden fazla kredi verilmesi veya birden fazla kez mevduat kabul edilmesi 
durumunda ortada tek suç bulunmaktadır. Doktrinde, farklı kişilerden mevduat kabul edilmesi-
nin farklı hareketler olarak kabul edilebileceği ve her mevduat toplama işleminin, ortak suç iş-
leme kararının mevcudiyeti halinde, ayrı birer suç olarak kabul edilebileceği ve böylece zincir-
leme suçun oluşabileceği yönündeki görüşe iştirak etmediğimizi ifade etmek gerekir89. Zira yu-
karıda açıkladığımız üzere bir kez mevduat kabul edilmesi ile suç oluşmaz, burada hemen be-
lirtmek gerekir ki suçun oluşumu için gerekli olan birden fazla kez mevduat kabulü, mevduat 
sahibi bakımından bir sınırlama veya kural içermemektedir. Bu bakımdan, ayrı kişilerden her 
mevduat kabulünü ayrı ayrı suçlar olarak değerlendirmek yanlıştır90. Kanun koyucunun koru-
mak istediği hukuki değer de dikkate alındığında bu sonuç açıkça ortaya çıkmaktadır. Zincirle-
me suç bakımından birinci fıkra için söylenenler, maddenin ikinci fıkrası için de geçerlidir91.

Bank.K.’nun 150. maddesinde düzenlenmiş olan suçların, kesintisiz suç92 niteliğinde 
olduğu söylenebilecektir. Zira gerek birinci fıkradaki gerekse ikinci fıkradaki fiillerin ve bu fiille-
rin neticelerinin, failin aksi yöndeki iradesine kadar, süreklilik arz ettiği kabul edilmelidir. Örne-
ğin, banka gibi faaliyet gösterme, bünyesinde bir süreklilik barındırmakta ve kişi veya kurum 
banka gibi faaliyet gösterdiği sürece suça konu fiil müteaddit kereler tekrarlanmakta, yine neti-
ce de süreklilik arz etmektedir.

Bank. Kanunu’nun 161. maddesi bankacılık suçları bakımından özel bir içtima kura-
lı barındırmaktadır, “Diğer Kanunlara Aykırılıklar” başlığını taşıyan madde şöyledir: “Bu Kanu-
na göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde, 
failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır.” Maddede, Bank. Kanunu’na göre suç 
teşkil eden bir fiil aynı zamanda başka kanunlarda düzenlenen bir suça da vücut veriyorsa, 
bu durumda ilgili fiil hakkında, hangi kanun maddesi daha ağır ceza içeriyorsa o hükmün uy-
gulanacağı ifade olunmaktadır. Bu sebeple, örneğin, izinsiz faaliyette bulunmak suçlarına se-
bep olan bir fiil aynı zamanda dolandırıcılık suçunu da oluşturuyorsa bu durumda her iki ka-
nun maddesi incelenecek ve neticede en ağır ceza içeren kanun maddesi olaya tatbik edile-
cektir93. Burada dikkat edilecek husus, her iki suça sebebiyet veren fiillerin aynı olması gere-
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ğidir. Şayet, ortada farklı fiiller varsa bu durumda özel fikri içtima kuralı uygulanmayacak, fail 
hakkında her iki suçtan ayrı ayrı ceza verilecektir.

c) İştirak

İnceleme konusu suç, tek kişi tarafından işlenebileceği gibi birden fazla kişi tarafından 
da işlenebilir; şayet suç birden fazla kişi tarafından işleniyorsa iştirak müessesesi devreye gi-
recektir. 

Mülga 4389 sayılı kanunda yer alan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlilerinin “fiile 
katılma derecelerine” göre cezalandırılacağına ilişkin ifade mer’i kanunda yer almamaktadır. 
Bu sebeple izinsiz faaliyette bulunmak suçları bakımından iştirak meselesi genel hükümlere 
göre çözülecektir (TCK m. 37 ila 41). Bu durumda suçun kanuni tanımındaki fiilleri işleyen kişi 
veya kişiler fail veya müşterek fail olarak cezalandırılacak, bunun dışındaki kişiler bağlılık ku-
ralı çerçevesinde azmettiren veyahutta yardım eden olarak cezalandırılacaktır. 

Bu suçların bir tüzel kişi bünyesinde işlenmesi halinde, tüzel kişilerin bütün görevlileri 
değil, eylemi gerçekleştirenler ve yine eylemin gerçekleşmesine sağladıkları nedensel katkıya 
göre diğer kişiler sorumlu olacaklardır94.

7) Yaptırım ve Zamanaşımı

Kanun koyucu yukarıda da açıklandığı üzere 150. maddede iki ayrı suça vücut vermiş 
ve suçlar için de ayrı ayrı cezalar öngörmüştür. Maddenin birinci fıkrasındaki fiili işleyen ger-
çek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri “üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adlî para cezası ile” cezalandırılacaktır. Maddenin ikinci fıkrası için ise “bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası” ile öngörülmüştür.

Ayrıca, her iki suç içinde “suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin 
bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir” hük-
müne yer verilmiştir. İşyeri kapatma yaptırımı, 4389 sayılı kanundan farklı olarak hakimin tak-
dirindedir.

Yine yargılama sırasında her iki suç bakımından da işyeri faaliyetlerinin ve reklamları-
nın durdurulması, ilanların toplatılması gibi tedbirlerin hakim kararıyla alınabileceği ifade edil-
miştir. Bu kararın, soruşturma sırasında kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muhatap ta-
lebi üzerine sulh hakimi tarafından, kovuşturma aşamasında ise davaya bakan mahkeme ta-
rafından alınabileceği ifade edilmiştir. Madde ifadesinden, soruşturma sırasında savcılığın re-
sen böyle bir talepte bulunamayacağı sonucu çıkmaktadır; dolayısıyla soruşturma safhasında 
kurum talebi olmaksızın bu kararların verilemeyeceği söylenebilecektir.

 
İnceleme konusu suçlar bakımından dava zamanaşımı, TCK m. 66/1-e bendi uyarınca 

sekiz yıldır.
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TÜFE’ye Endeksli Tahviller ile Uzun Dönemli 
Enflasyon Öngörüsü

Sait Yılmazer* 

Özet

Türkiye’de, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)’ye endeksli tahviller 2007 Şubat ayında ihraç edil-

meye başlanmıştır. İhraç amacı, enflasyon seviyesi ne olursa olsun reel getiri sağlamak olan tahviller 

aynı zamanda, piyasanın gelecek enflasyon beklentileri hakkında gösterge niteliğindedir. Bu makale-

nin amacı, 30.09.2011 tarihli www.imkb.gov.tr tahvil bono verim eğrisi ve www.tuik.gov.tr Tüketici Fiyat 

Endeks verisi kullanılarak, piyasa yapıcılarının ve yatırımcılarının nominal fiyatlara yansımış olan örtük 

enflasyon beklentilerini yapılan hesaplamalar ile öngörebilmektir. 

Anahtar Kelimeler: TÜFE’ye endeksli tahvil, başa baş enflasyon, beklenen enflasyon.

JEL Sınıfları: C40, E31, E43, E44  

The Estimation For Treasury Inflation-Protected Securities and Long-Term Inflation

Abstract

In Turkey, TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) started to be issued in February 2007. 

The purpose of issuance, TIPS providing real return whatever the level of inflation are at the same 

time the benchmark about the future inflation expectations. In this paper, implicit inflation expectations, 

which is reflected in nominal prices, of market makers and investors are being able to predict with cal-

culation made by employing CPI (Consumer Price Index) (www.tuik.gov.tr) and yield curve (www.imkb.

gov.tr) data dated 30.09.2011.

Keywords: TIPS, break-even inflation, inflation expectations.

JEL Classification: C40, E31, E43, E44

1.  Giriş

Son yıllarda işlem gören enflasyona endeksli tahvillerin sayısının ve işlem hacimleri-
nin artması, merkez bankaları ve finansal piyasa katılımcıları için gelecekteki enflasyonun ön-
görülmesinde ve izlenmesinde önemli bilgi kaynağı haline gelmiştir. Enflasyon beklentilerinin 
tahmin edilebilir hale gelmesi ve piyasa tarafından fiyatlanabilir olması yatırımcıları enflasyon 
riskine karşı korurken, enflasyondan bağımsız olarak ne kadar reel getiri elde edebileceklerini 
görmelerini sağlamaktadır.

* Tekstil Bankası A.Ş. Piyasa Riski Yönetmeni.
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Hazine Müsteşarlığı, Şubat 2007 ‘de başladığı TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihra-
cı ile, reel getiri garantisi sağlayarak yatırımcıların enflasyondaki beklenmedik değişikliklerden 
etkilenmeden uzun vadeli yatırım yapabilmelerine imkan sağlamaktadır. Satın alma gücündeki 
değişimler, anaparanın ve kupon ödemelerinin nominal değerlerini etkilememekte ve vadesine 
kadar enflasyon seviyesine bakılmaksızın sabit reel getiri elde edilmektedir. 

Piyasa katılımcılarının ortalama enflasyon beklentilerini yansıtması sebebiyle, piyasa-
nın beklediği enflasyon seviyesinin iyi tahmin edilmiş olması beklenmektedir. Eğer ki, yatırım 
kararı ileriye dönük reel getiri beklentisi üzerine yapılacaksa, enflasyon beklentisinin tahmin 
edilmesi gerekmektedir. Tahmininde hata yapılması durumda, yatırımcılar finansal anlamda 
kayıplara uğrayacaklarını bildiklerinden gelecekteki enflasyonu mümkün oldukça mantıklı ve 
gerçeğe yakın seviyelerde tahmin etmeye çalışırlar.

Bu çalışmanın amacı, beklenen enflasyonu ve risk primini ölçülebilir hale getirerek pi-
yasa beklentilerini yansıtmaktır. Aşağıda sırasıyla; literatür çalışmalarına, TÜFE’ye Endeks-
li Tahvillerin yapısına, beklenti anketlerine, başa baş enflasyon tahminine, verim eğrisi üzerin-
den nominal kupon ve bileşik getiri hesaplamaları ile beklenen enflasyon hesaplamalarına de-
ğinilecektir.

2.  Literatür Taraması

Merkez Bankası (MB)’nın para politikaları uzun vadeli enflasyon seviyesini belirlemek-
tedir. Fiyat istikrarı anlamında verdiği taahhütlerin piyasalar tarafından doğru algılanması, 
uzun vadeli enflasyon beklentilerinde azalışa ve enflasyon tahminlerinin daha anlamlı ve ras-
yonel çerçevede yapılmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan MB’nin enflasyon ile mücadele 
anlamında kararlılığının azalması tam ters etki yaratacağından hem kredibilitesinin azalması-
na hem de uzun vadeli enflasyon seviyesinin artmasına neden olacaktır. 

(Svensson, 1993:1), piyasanın beklediği ve Merkez Bankasının hedeflediği enflasyon 
hedefinin karşılaştırılmasının, gerçekte piyasa yapıcılarının ve yatırımcıların para politikaları-
na duyulan kredibilitenin de değerlendirilmesine imkan verdiğini belirtmiştir.

 
Bernanke (2008), para politikası perspektifinden, özellikle uzun dönemde gerçek enf-

layonun davranışı kadar; hane halkının ve iş dünyasının gelecekteki enflasyon bekletisi de 
önemlidir. Eğer ki insanlar enflasyondaki artışın geçici olduğunu düşünürler, ücret ve fiyat 
ayarlamalarını uzun dönemli planlarına dahil etmezlerse, petrol fiyatlarındaki şoklar nedeniyle 
oluşan enflasyon göreceli olarak zayıflama eğilimi gösterecektir. 

(Howitt, 1992:776), ekonomik görünüm hakkında eksik ve yetersiz bilgi ile katılımcı 
beklentilerinin rasyonel olmayan yönde şekillenmesi, bu beklentileri öncü gösterge olarak ka-
bul eden para politikası yapıcılarının aldıkları veya alacakları kararlar ile ekonomiyi istikrarsız-
laştırabileceğini belirtmiştir.

(Ang vd., 2008:797), enflasyon risk primi, nominal faiz ve enflasyon datası ile,  regime-
switching modeli kullanarak ölçülebilir analizler yapmışlardır. (Christensen vd., 2010:143), no-
minal ve reel faiz oranları ile serbest arbitraj modellemesini kullanarak beklenen enflasyon ve 
enflasyon risk primi hesaplamışlardır. Başka bir çalışmada ise, (Chun, 2011:208) anket so-
nuçları ve makroekonomik değişkenler üzerinden çalışmalar yapmıştır. (Kothari ve Shanken, 
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2004:54), finansal ve makro ekonomik değişkenler kullanılarak, bir yıldan daha uzun periyot-
lar ile enflasyon tahmin çalışmasını yapmışlarıdır.

3.  Metodoloji

3.1.   Enflasyona Endeksli Tahvilin Yapısı

Enflasyona endeksli tahvillerin en önemli özelliği, değişen Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) ile birlikte anapara ve kupon ödemelerinin de değişmesidir. Böylece, anapara ve ku-
pon ödemelerinin nominal değerleri korunmuş olmaktadır.

Anapara, vade sonunda enflasyon farkı ile birlikte ödenmekte olup, enflasyon düzelt-
mesi aşağıdaki formülasyon ile yapılmaktadır.

RE           =    Referans Endeks

Kupon ödemeleri, altı ayda bir gerçekleştirilmekte olup, enflasyon düzeltmesi 
aşağıdaki formülasyon ile yapılmaktadır.

RKO  = Reel Kupon Oranı 

Fiyatlamada kullanılan referans endeks olarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanmış olan TÜFE esas alınmaktadır.

TF  = Temiz Fiyat
R  = Reel Kupon Oranı
i  = Reel Getiri Oranı
N  = Kalan Kupon Sayısı

GRE  = Günlük Referans Endeks
GGS  = Geçen Gün Sayısı 
AY  = İlgili Ay
GS  = İlgili Ay İçerisindeki Toplam Gün Sayısı

Üç ay öncesinin TÜFE’si ve iki ay öncesinin TÜFE’si kullanılarak lineer enterpolasyon 
yöntemi ile ay içerisinde istenilen gün için referans endeks hesaplanabilir.
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BF  = Birikmiş Faiz

Geleneksel olarak enfl asyon beklentisi, yapılan anket çalışmaları veya verim eğrisi 
üzerinden yapılan teorik hesaplamalara göre ölçülebilmektedir. Anket çalışmalarının aksine, 
fi nansal piyasalarda oldukça geniş zaman aralığında oluşan fi yatlar beklenen enfl asyon hak-
kında daha sağlıklı bilgi verebilmektedir.

3.2.   Enfl asyon Tahmini

3.2.1.  Beklenti Anketi

Enfl asyon beklentisinin tahmin edilmesi için sıklıkla anket çalışmaları kullanılmaktadır. 
Anket çalışmalarının sonuçlarının güvenilir olması için, katılımcıların sorulara ciddiyet ile ce-
vap vermeleri önem taşımaktadır.

Yatırım kararlarını enfl asyon beklentileri doğrultusunda alan yatırımcıların katılımcı ol-
duğu anket çalışmalarının sonuçları, piyasa enfl asyon beklentisinin ölçülmesinde oldukça et-
kili olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ayın birinci ve üçüncü haftalarında 
olmak üzere ayda iki kez yayımlanan beklenti anketinin amaçlarından bir tanesi olan tüketi-
ci enfl asyonunu, mali ve reel profesyonellerinin beklentilerine dayanarak oluşturmaktadır. An-
kete katılımın kısıtlı olması sebebiyle olasılık dışı örnekleme metodu kullanılmaktadır. 2001 yı-
lından bu yana uygulanmakta olan anket soruları, 2006 yılından itibaren açık enfl asyon hedef-
lemesine geçilmesiyle uzun dönemli beklentileri de yansıtması amacıyla gözden geçirilmiş ve 
genişletilmiştir. 30.09.2011 tarihi itibarıyla 12 ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 6,73 olarak 
gerçekleşmiştir.

Grafi k 1: 12 Ay Sonrasının Yıllık TUFE Beklentisi
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3.2.2.  Başa Baş Enflasyon Tahmin Yöntemi

Yatırımcılar ve analistler, nominal tahvil ve bonoların üzerlerinde enflasyon riski taşı-
dıklarını düşünürken, ne kadarlık bir enflasyon riskine katlanılması gerektiği hep merak konu-
su olmuştur. Enflasyon risk primi, belirsiz olan enflasyon riskini yansıtması sebebiyle, uygula-
nan politikaların ne kadar güvenilir olduğunu da göstermektedir.

(Shen ve Corning, 2001:61), klasik anlamda Başa Baş Enflasyon (BBE) tahmini,    
F

 Nominal
 
 
(Nominal Faiz) ve F 

Reel
 (Reel Faiz) cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 

Reel faiz, nominal faizden enflasyonun etkilerinin arındırılmasından sonra kalan faiz 
oranı olarak da tanımlanabilir. Benzer vadeye sahip nominal tahvil bononun bulunması duru-
munda, ortalama enflasyon beklenti tahmini faiz farkları ile yapılabilmektedir. Aynı vade unsu-
runa sahip olmak, enflasyon beklentisinin doğru tahmin edilebileceği anlamına gelmemektedir. 

Dolayısıyla, (Sack, 2000:6), BBE oranı daha doğru bir yaklaşım ile aşağıdaki gibi ifa-
de etmiştir.

Bulunan başa baş nokta, yatırımcının nötr risk düzeyinde ilave risk primine ihtiyaç duy-
madan aynı nominal getiriye sahip olmak için gerekli olan enflasyon düzeyini vermektedir.

BBE oranı tek başına, enflasyon tahminini yansıtmamaktadır. Risk priminin varlığı, 
tahmin edilen oranının yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  (Gürkaynak vd., 2010:70), enflas-
yon tazmininin, beklenen enflasyon değeri üzerine enflasyon risk priminin eklenmesi ve likidite 
risk priminin çıkarılması ile bulunabildiğini ifade etmişlerdir.

BENF = Beklenen Enflasyon

ERP   = Nominal tahvil bono üzerindeki Enflayon Risk Primi

LRP   = Tüfe’ye Endeksli tahvil üzerindeki Likidite Risk Primi

Faiz farkı, beklenen enflasyon seviyesinden daha yüksek yada düşük olabilir. Enflas-
yon risk priminin, likidite risk priminden büyük olması durumda faiz farkı beklenen enflasyon-
dan daha büyük olmaktadır. Tersi durumda ise, faiz farkı beklenen enflasyondan daha küçük 
olmaktadır. ERP’nin LRP’e eşit olması durumda ise, faiz farkı beklenen enflasyona eşit olmak-
tadır.

(1)

(2)

(3)
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3.2.3.  Verim Eğrisi Bazlı Örtük Enfl asyon Tahmini

Tüfe’ye Endeksli Tahviller, reel bileşik getiri ve vadesi boyunca değişmeyecek sabit 
reel kupon faizi üzerinden işlem görmektedirler. IMKB’de işlem gören kuponsuz ve sabit ku-
ponlu tahvil ve bonolar üzerinde oluşturulan TL verim eğrisi üzerinden, Tüfe’ye Endeksli Tahvil 
için, sabit nominal kupon oranı ve nominal bileşik getiri hesaplamak mümkündür. Nominal ku-
pon ve bileşik getiri oranlarının hesaplanması, verim eğrisinin yapısı değişse bile, sabit bileşik 
getiri oranı üzerinde yapılacak senaryo analizleri ile piyasa katılımcılarının beklediği yeni enf-
lasyon oranını hesaplamaya imkan vermektedir. Böylece, faiz senaryoları karşısında, bekle-
nen enfl asyonun nasıl hareket edeceği gözlenmiş olmaktadır. 

Örtük enfl asyon tahmini, son aya ait açıklanan TÜFE referans endeksini, Tüfe’ye En-
deksli Tahvilin işlem gördüğü tarihteki fi yatına denk getiren ve dolayısıyla tahvilin üzerinde ta-
şıdığı beklenen enfl asyon ile ilerletilmesine dayanmaktadır. İşlem gören her bir Tüfe’ye En-
deksli Tahvil, mevcut piyasa koşullarında farklı örtük enfl asyon beklentisi ile fi yatlanmış ol-
maktadır. Aşağıda hesaplama yöntemi ile anlatılan verim eğrisi bazlı örtük enfl asyon tahmini 
sırasıyla, nominal sabit kupon, nominal bileşik getiri ve beklenen enfl asyonun tahmin edilme-
si aşamalarından oluşmaktadır

3.2.3.1.  Data

30.09.2011 tarihi itibarıyla, IMKB’de işlem gören kuponsuz ve sabit kuponlu tahvil ve 
bonolar üzerinde oluşturulan TL verim eğrisi Grafi k 1’de, TÜİK tarafından açıklanmış olan 
TÜFE zaman serisi Grafi k 2’de gösterilmiştir.

Grafi k 2: TL Verim Eğrisi    
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30.09.2011 tarihi itibarıyla, IMKB’de en çok işlem gören ilk beş Tüfe’ye Endeksli Tahvil 
(TRT140813T19, TRT210514T12, TRT110215T16, TRT290415T14 ve TRT010420T19) dik-
kate alınarak analiz ve hesaplamalar yapılmıştır. 

Isın İhraç Tarihi VKGS
TRT140813T19 20.08.2008 684
TRT210514T12 27.05.2009 964
TRT110215T16 17.02.2010 1230
TRT290415T14 05.05.2010 1307
TRT010420T19 14.04.2010 3106   

3.2.3.2.  Nominal Sabit Kupon

Nominal sabit kupon hesaplamasının amacı; reel kupon üzerinden işlem gören 
Tüfe’ye Endeksli Tahvilin, nominal tahvil/bono gibi fi yatlanıyor olması durumunda, mevcut ve-
rim eğrisi üzerinde karşılık gelen nominal kupon oranının bulunmasıdır. Böylece tahvilin hem 
reel hem de nominal kupon oranları aynı anda izlenebilmektedir.

Hesaplama aşamaları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. Aşama

Tüfe’ye Endeksli Tahvilin, 182 günde bir kupon ödemesi dikkate alınarak itfa tarihine 
kadar yapılacak kupon ödeme dönemlerinin raporlama tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayı-
ları (VKGS) hazırlanır.

2. Aşama

Her bir kupon ödeme dönemine karşılık gelen VKGS’ye ait piyasa faizi, TL verim eğrisi 
üzerinden lineer enterpolasyon yöntemi ile hesaplanır. Bulunan her bir piyasa bileşik faizi, ku-
pon ödemelerinin bugünkü değerlerinin bulunmasında kullanılacaktır.

Grafi k 3: Tüketici Fiyat Endeksi
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3. Aşama

Tüfe’ye Endeksli Tahvilin, hesaplama tarihi itibarıyla işlem gördüğü takas fi yatı 5 nolu 
formülasyon ile enfl asyondan arındırılır.

EAF = Enfl asyondan Arındırılmış Fiyat

4. Aşama

Optimum nominal sabit kupon oranı 6 nolu formülasyon yardımıyla hesaplanır. Hesap-
lama, kupon ödeme dönemlerinde beklenen nakit akışların, ikinci aşamada elde edilen bileşik 
getiri oranları ile indirgenmesi sonucunda elde edilecek bugünkü değerlerin toplamını EAF’ye 
denk getiren sabit kupon oranının bulunması amacını taşımaktadır. Böylece ulaşılan nomi-
nal sabit kupon, yakın vadeye sahip başka bir nominal tahvil/bono ile kupon getirisi anlamında 
karşılaştırma imkanı verecektir. Hesaplama ayrıca excel tabanlı yapılan çalışmalarda kolaylık 
sağlaması açısından “Hedef Arama (Goal Seek)” özelliği kullanılarak da yapılabilir.

Grafi k 4: Nominal Sabit Kupon (6 Aylık)

Grafi k 4’de  her bir TÜFE’ye Endeksli Tahvil için hesaplanan altı aylık nominal sabit ku-
pon oranları gösterilmiştir. Vadeleri uzayan Tüfe’ye Endeksli Tahviller daha düşük nominal ge-
tiriler ile işlem görmektedirler.

KS  = Kupon sayısı
F = Kupon ödeme dönemine denk gelen piyasa faizi
VKGS  = Kupon ödeme döneminde vadeye kalan gün sayısı
OKF  = Optimum kupon faizi
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Grafi k 5: Nominal Bileşik Getiri

3.2.3.3.  Nominal Bileşik Getiri Oranı

Nominal bileşik getiri oranının hesaplamasının amacı; reel bileşik faiz üzerinden iş-
lem gören TÜFE’ye Endeksli Tahvilin, nominal tahvil/bono gibi fi yatlanıyor olması durumunda, 
mevcut verim eğrisi üzerinde karşılık gelen nominal bileşik getirinin bulunmasıdır.

3.2.3.2’de dördüncü aşamada hesaplanan nominal sa-
bit kupon oranı kullanılarak elde edilecek nakit akışlarını bugünkü değeri-
ne indirgeyen ve bugünkü değerler toplamını, EAF’ye denk getiren optimum nomi-
nal bileşik getiri 7 nolu formülasyon yardımıyla hesaplanır. Hesaplama, kupon öde-
me dönemlerinde elde edilmesi beklenen nominal sabit kuponlar ile EAF’ye denk geti-
ren optimum sabit bileşik getirinin bulunması amacını taşımaktadır. Hesaplama ayrıca, 
Excel tabanlı yapılan çalışmalarda kolaylık sağlaması açısından “Hedef Arama (Goal Seek)” 
özelliği kullanılarak da yapılabilir.

Grafi k 5’de her bir TÜFE’ye Endeksli Tahvil için hesaplanan nominal bileşik getiriler 
gösterilmiştir. Vadeleri uzayan Tüfe’ye Endeksli Tahviller daha yüksek nominal bileşik getiriler 
ile işlem görmektedirler.

NBG  = Nominal Bileşik Getiri Oranı
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Grafi k 6: Reel ve Nominal Bileşik Getiri ve Spread (Fark) 

Grafi k 6’da nominal ve reel bileşik getiriler ile spreadler (farklar) gösterilmiştir. Vadele-
rin uzamasıyla birlikte, artan nominal bileşik getiriler, artan reel bileşik getirler ile farkların den-
gelenmiş olduğu görülmektedir.

3.2.3.4.  Beklenen Enfl asyon

Beklenen enfl asyon, TÜFE’ye Endeksli Tahvilin takas fi yatını mevcut TL verim eğrisi 
kullanılarak aynı fi yata denk getiren enfl asyon olarak tanımlanabilir. Buradaki varsayım, işlem 
gören TÜFE’ye Endeksli Tahvil piyasa tarafından fi yatlanırken beklenen enfl asyonu da üzerin-
de taşıdığıdır. Dolayısla, itfa tarihine kadar yapacağı kupon ödemelerinin enfl asyon karşısın-
da nominal değerini kaybetmemesi için ödeme dönemlerine ait yeni referans endeks serisinin 
oluşturulması gerekmektedir. Anlaşılır olması açısından hesaplama aşağıdaki gibi özetlenmiş-
tir.

1. Aşama

TÜFE’ye Endeksli Tahvilin, 182 günde bir kupon ödemesi dikkate alınarak itfa tarihine 
kadar yapılacak kupon ödeme dönemlerinin raporlama tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayı-
ları (VKGS) hazırlanır.

2. Aşama

Her bir kupon ödeme dönemine karşılık gelen VKGS’ye ait piyasa faizi, TL verim eğrisi 
üzerinden lineer enterpolasyon yöntemi ile hesaplanır. Bulunan her bir piyasa bileşik faizi, ku-
pon ödemelerinin bugünkü değerlerinin bulunmasında kullanılacaktır.
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3. Aşama

TÜİK tarafından açıklanan son aya ait referans endeks, son kupon ödeme dönemi-
ni de kapsayacak uzunlukta ve aylık sabit olarak 9 nolu formülasyona göre uzatılır. Bu işlemin 
amacı, açıklanan referans endeks serisinin ilgili tahvilin kupon ödeme dönemlerini tam anla-
mıyla örtmemesidir. Dolayısıyla, endeks serisinin uzatılması mevcut koşullar içerisinde sabit 
olarak kabul edilen beklenen enflasyon ile yapılır.

4. Aşama

Her bir kupon ödeme dönemine karşılık gelen VKGS’ye ait referans endeks, üçüncü 
aşamada oluşturulan YRE serisi üzerinden lineer enterpolasyon yöntemi ile hesaplanır. 

5. Aşama

Dördüncü aşamada bulunan referans endeksler, 11 nolu formülasyon ile kupon oranla-
rına dönüştürülür.

6. Aşama

Optimum beklenen enflasyon oranı 12 nolu formülasyon yardımıyla hesaplanır. He-
saplama, kupon ödeme dönemlerinde beklenen nakit akışların ikinci aşamada elde edilen bi-
leşik getiri oranları ile indirgenmesi sonucunda elde edilecek bugünkü değerlerin toplamını ta-
kas fiyatına denk getiren beklenen enflasyon oranının bulunması amacını taşımaktadır. Böy-
lece hesaplanan enflasyon, tahvilin itfasına kadar sabit olarak dikkate alınsa da, TL verim eğ-
risindeki değişikliklere hassas olduğundan kendini sürekli yenilemektedir. Hesaplama ayrıca, 
excel tabanlı yapılan çalışmalarda kolaylık sağlaması açısından “Hedef Arama (Goal Seek)” 
özelliği kullanılarak da yapılabilir. 

YKO = Yeni Kupon Oranı

RE
Son

 =Son Açıklanan Referans Endeks
YRE =Yeni Referans Endeks
BE  =Beklenen Enflasyon

(9)

(10)

(11)

(12)
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Grafi k 7: Beklenen Enfl asyon

Grafi k 7’de her bir TÜFE’ye Endeksli Tahvil için hesaplanan beklenen enfl asyon oran-
ları gösterilmiştir. Vadelerin uzamasıyla birlikte TÜFE’ye Endeksli Tahvillerin daha yüksek enf-
lasyon oranları ile işlem gördüğü görülmektedir.

Gerçekleşen enfl asyonun, nominal tahvil bonolar üzerindeki beklenen enfl asyon ile 
aynı çıkması durumunda, gerek nominal tahvil bonolara gerekse enfl asyona endeksli bono-
lara yatırım yapmış yatırımcıların birbirlerinden pek de farkı kalmamaktadır. Eğer ki, gerçekle-
şen enfl asyon, beklenen enfl asyondan daha yüksek çıkması durumunda, enfl asyona endeksli 
tahviller nominal tahvil bonolardan daha iyi performans göstermektedir. 

3.2.3.5.  Enfl asyon ve Likidite Risk Primi

Beklenmedik bir şekilde enfl asyonun yükselmesinin, nominal tahvil ve bonoların reel 
değerlerinde azalışa neden olması belirsizlik ortamında yatırımcıların enfl asyon riskine karşı 
daha fazla risk primi talep etmelerine neden olmaktadır. 

Nominal tahvil ve bonolar vadeleri boyunca enfl asyonda meydana gelebilecek ters 
yönlü hareketlerden dolayı reel getiri anlamında enfl asyon riskine maruz kalmaktadırlar. Dola-
yısıyla bu durum, yatırımcılar açısından enstrümanları daha cazip olabilmesi için daha yüksek 
reel getirinin ve satın alma gücündeki azalış etkisinin karşılanmasının talep edilmesine neden 
olmaktadır. Yatırımcıların risk almaları için karşılanması gereken bu farka Enfl asyon Risk Pri-
mi denmektedir.

Enfl asyon risk primi, nominal tahvil ve bononun vadesi ile doğru orantılı artma eğilimin-
dedir. Bunun sebebi, gelecekteki enfl asyonu doğru tahmin edebilmesi zordur ve para politika-
larından fazlasıyla etkilenmektedir. Ayrıca, yapılan uzun dönemli tahminlerden kaynaklanacak 
hataların maliyetinin yatırımlar üzerindeki etkileri daha büyük olmaktadır. Para politikaları yapı-
cıları için, enfl asyon risk priminin büyüklüğü, enfl asyonun algılanan belirsizliği ile yakından ilin-
tilidir. Diğer taraftan enfl asyon risk priminin ölçülebilir olması, para politikalarının yönetilmesi 
ve para otoritesinin kredibilitesine duyulan itibarın değerlendirilmesi noktasında önemlidir.

TÜFE’ye endeksli tahvillerin, nominal tahvil ve bonolara kıyasla günlük işlem hacimle-
ri oldukça düşük seviyelerdedir. Bu durum, yatırımcıların istenilen zamanda ve fi yat seviyesin-
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Grafi k 8: Toplam (Enfl asyon - Likidite) Risk Primi

de pozisyonlarını kapatmaya çalışmaları durumunda daha fazla riske maruz kaldıkları anla-
mına gelmektedir. Özellikle piyasalarda riskliliğin arttığı türbülans dönemlerinde, daha az var-
lığın alınıp satılması yatırımcıların ilave maliyetlere katlanmalarına ve likidite risk primine ihti-
yaç duymalarına neden olmaktadır.

Karşılaştırmaya tabi tutulacak tahvilin, işlem hacminin düşük olması ve likit olmaması 
durumunda bu, piyasanın ilgili vade için beklediği enfl asyon tahmininin doğru yansıtılamaması 
anlamına gelecektir. Dolayısla işlem hacminin yüksek olması, konsensus dahilinde ortalama 
enfl asyon beklentisinin fi yatlara yansımasını sağlayacaktır.

3 nolu formülde de belirtildiği üzere, beklenen enfl asyonun üzerinde ilave olarak ekle-
nen risk primini, ERP ve LRP olarak ayrıştırmak oldukça zordur. Dolayısla, ERP ve LRP farkı-
nı toplam risk primi olarak dikkate almak daha doğru olacaktır.

Toplam risk primi, Grafi k 4’de gösterilmiştir. Beklenen enfl asyona ilave olarak piyasa ka-
tılımcılarının talep ettikleri ilave toplam risk primlerin vadelerin uzamasıyla azaldığı görülmekte-
dir. Bunun sebebi, enfl asyon algısının fi yatlara iyi bir şekilde yansıtılması ve artan işlem hacim-
leri ile birlikte yatırımcıların likiditeden kaynaklı daha az likidite risk primine razı olmalarıdır.

4.  Sonuç

Beklenmedik enfl asyon riskine karşı yatırımcılara koruma sağlamaları sebebiyle son 
yıllarda Enfl asyona Endeksli Tahvillere ilgi giderek artmaktadır. Özellikle yatırım kararlarının 
beklenen enfl asyona göre alınması, enfl asyonun rasyonel tahmin edilmesini zorunlu kılmak-
tadır. 30.09.2011 tarihi itibariyle işlem gören ve vadelerine 684 ve 3106 gün kalmış ilk beş 
TÜFE’ye Endeksli Tahvil ile IMKB’de işlem gören kuponsuz ve sabit kuponlu tahvil ve bonolar 
üzerinde oluşturulan TL verim eğrisi kullanılarak yapılan ve beklenen enfl asyonun öngörülme-
sini amaçlayan çalışmanın sonuçlarına göre; piyasa katılımcıları yüzde 10.11-yüzde 4.90 ara-
sında sabit kupon ve gelecekte oluşması muhtemel enfl asyon riskine karşılık sırasıyla yüzde 
8.44 - yüzde 9.48 arasında nominal bileşik getiri oranları talep etmektedirler. Ayrıca, nominal 
ve reel bileşik getiriler arasındaki farkların dengelenmiş olduğu ve ortalama yüzde 6.14 ile iş-
lem gördüğü hesaplanmıştır.
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Çalışmanın sonuçlarına göre, artan belirsizlikle birlikte maruz kalınan risklere karşılık 
paranın nominal değerinin korunması için vadelerin uzamasıyla birlikte beklenen enflasyonun 
da arttığı görülmektedir. Bununla birlikte ortalama beklenen enflasyon yüzde5.73 düzeyinde 
hesaplanmıştır.

İşlem gören Enflasyona Endeksli Tahvillerin işlem hacimleri artıkça, yatırımcıların ilave 
likidite riski primine olan ihtiyaçlarının azaldığı ancak nominal tahvil bonoların vadelerinin uza-
ması nedeniyle de ilave enflasyon risk primine ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Analiz sonuçla-
rına göre, itfa tarihleri uzayan TÜFE’ye Endeksli Tahviller artan işlem hacimleri ile birlikte yüz-
de0.56 - yüzde0.28 arasında ilave toplam risk primine ihtiyaç duymaktadırlar.

 
Çalışma ile ortaya konulan metodoloji, TÜFE’ye Endeksli Tahviller için sabit kupon ora-

nı ve bileşik getiri faizi öngörüsü ile birlikte nominal bazda işlem gören ve yakın vade unsu-
runa sahip tahvil/bonolar ile karşılaştırma imkanı sunmaktadır. Dolayısla TL verim eğrisinde 
meydana gelecek değişikliklerin gerek enflasyon gerekse likidite risk primi olarak yansıması 
ile birlikte piyasanın beklediği enflasyonun öngörülmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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Hukuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni 
Uygulamalar Konferansı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 24 Aralık 2011 tarihinde Sapanca’da düzenlenen “Hu-

kuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni Uygulamalar” konulu seminerde sunulan tebliğler sunum 

sırasına göre izleyen bölümlerde yer almaktadır.

Dava ve Cevap Dilekçelerinin
Hazırlanması ve Ön İnceleme

Prof. Dr. Ramazan Arslan* 

 I. Giriş

Bilindiği gibi, ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren, kişiler arasındaki maddi hu-
kuk ilişkilerini düzenleyen temel kanunlar ile yargılama hukukuna ilişkin bazı kanunlar bütü-
nüyle değiştirilmiştir.

Örneğin, yeni Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk 
Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunları da 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Milletlerarası Tahkim Kanunu 05.07.2001 tarihinde; 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile  
HUMK’nun kanun yolları ile ilgili hükümlerinde önemli değişiklikler yapan 5236 sayılı Kanun 
(bazı hükümlerinin uygulanmasının ertelenmesiyle) 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu süreç içinde, dar veya geniş kapsamlı 37 kez değişikliğe uğramış olmakla birlikte 
4 Ekim 1927 tarihinden beri yürürlükte olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)’nun 
da değiştirilmesi gerekli görülerek, uzun süren Komisyon çalışmaları sonrasında, 6100 sayı-
lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kabul edilmiş ve Kanun’un kanun yollarına ilişkin hü-
kümleri  dışındaki hükümleri (Geçici Madde 3), 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesinde ve Adalet Komisyonu Ra-
porunda, HUMK’nun yürürlükten kaldırılmasının ve HMK’nun kabulünün birçok gerekçesi gös-
terilmektedir. Bunlar içinde en önemli gerekçeler (ana amaçlar) olarak, kişilere Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ile taahhüt edilen adil yargılanma hakkını sağlayabilmek ve usul hukuku-
nun amacı olan maddi gerçeğe ulaşmak, gösterilebilir.

HMK ile dava dilekçesinde bulunması gereken hususların neler olduğunun ilave un-
surlarla birlikte daha geniş olarak düzenlenmesi ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gös-
terildiğinin dava dilekçesinde açıkça belirtilmesi zorunluluğu (somutlaştırma yükü; HMK 
m.194) bu temel (ana) amaçlara ulaşılabilmesi için düzenlenmiştir.  

 
HMK’nun Dördüncü Bölümü (m.137-142), yargılamanın yeni düzenlenen bir aşama-

sı olan ön inceleme için ayrılmıştır. Bu bölümde yer alan hükümlere göre, tahkikat ancak di-

* Başkent Üniversitesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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lekçelerin karşılıklı verilmesinden, delillerin mahkemeye sunulmasından ve ön incelemenin ta-
mamlanmasından sonra, başlatılabilecektir. Bu düzenlemenin yapılması da değişikliğin temel 
(ana) amaçlarına ulaşma isteği (ihtiyacı) ile açıklanmaktadır.

Bu çalışmada, bu iki konu hakkındaki kanunî düzenleme, gerekçeleri de dikkate alına-
rak, incelenecek ve değerlendirilecektir. 

II.  Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Hukuk kurallarının (maddi hukukun) kendisine tanıdığı hak başkaları tarafından tanın-
mayan (ihlâl edilen) veya böyle bir olasılıkla karşı karşıya kalan bir kişinin, sahip olduğu hak 
arama özgürlüğünden yararlanarak, mahkemeden hukuki korunma isteminde bulunabileceği, 
yani dava açabileceği Anayasa (m.36) ve kanunlar ile açıkça düzenlenmiştir. Yazılı yargılama 
usulünde dava bir dilekçe ile açılır. Basit yargılama usulünün uygulanacağı dava da, kural ola-
rak, dilekçe ile açılır (HMK m.118,119, 317,1; karş. m.317,4). 

Dava dilekçesinin hazırlanması çok önemlidir. Davanın, dava dilekçesi ile kazanılaca-
ğından veya kaybedileceğinden söz edilirken, bu husus (dilekçenin önemi) vurgulanmaktadır.

Dilekçenin unsurlarındaki bir eksikliğin giderilmesinin veya dilekçe hazırlanırken yapı-
lacak bir hatanın düzeltilmesinin fazla zaman, emek harcanmasına ve gider yapılmasına ne-
den olacağı; bazı hallerde bu eksikliğin giderilmesinin veya düzeltmenin güç ve hatta imkan-
sız olabileceği göz önüne alınarak, dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Başka bir deyişle, dava di-
lekçesinin yeterli araştırma ve titiz bir hazırlık yapıldıktan sonra, Kanun’un (HMK m.119; 317) 
öngördüğü unsurlara yer verilerek yazılması gerekir. HMK’nun 119 uncu (ve 317 nci) madde-
lerinde  dava dilekçesinin içeriği belirlenmiştir. Buna göre:

1. Dava Dilekçesinin İçeriği

a) Mahkemenin Adı

Davacı, doğal olarak, hukuki korunma talebinde bulunacağı (davayı açacağı) mahke-
menin adını dilekçenin başına yazacaktır (HMK m.119,1/a). Davacı, mahkemenin adını, yargı 
yoluna, göreve ve yetkiye ilişkin kurallara göre belirleyecektir. 

Davacının, bu kuralları yanlış uygulayıp, mahkemenin adını yanlış belirlemiş (yazmış) 
olması dava dilekçesini geçersiz kılmaz. Dilekçede yargı yolunun yanlış belirlenmiş olması 
veya görevli ya da yetkili olmayan hukuk mahkemesine hitaben dilekçenin yazılmış olması 
halinde, mahkemece verilecek yargı yolunun caiz olmadığı veya görevsizlik ya da yetkisizlik 
kararı üzerine davanın doğru yargı yolunda, görevli veya yetkili mahkemede görülmesi sağla-
nabilir. Ancak, bu olasılıkta fazladan zaman ve emek harcanacağı ve gider yapılacağı açıktır.

Dava dilekçesinde mahkemenin adı yazılmamışsa, kural olarak, dilekçe işleme konu-
lamaz1. Ancak, hâkim dilekçeyi havale ederken eksikliği fark ederse veya mahkeme yazı işle-
ri hatırlatırsa, Kanunda bir hüküm olmamasına rağmen, hâkim mahkemenin adının yazılması-
nı isteyebilir2. 

Dilekçede adı yazılan görevli ve yetkili mahkeme açılan davaya başka bir mahkeme 
sıfatıyla bakacak ise, bu sıfatın dilekçede yazılmaması dilekçenin işleme konulmasına (esas 
deftere kaydına) engel olmaz. Çünkü, bu eksikliği mahkeme kendiliğinden tamamlayacaktır3.
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b) Davacı ve Davalının Adı,Soyadı ve Adresleri

Dava dilekçesinde davacının adı, soyadı (tüzel kişinin unvanı) ve dava sırasında ken-
disine tebligat yapılacak adresinin yazılması gerekir (HMK m.119,1/b). Birden fazla kişi bir-
likte dava açıyorlarsa, hepsinin adı, soyadı ve adresinin ayrı ayrı yazılması gerekir. Davacı-
nın adı, soyadı ve adresi dilekçeye, hâkim bu eksikliği tamamlaması için davacıya bir hafta-
lık kesin süre (HMK m.94) verir. Bu süre içinde eksiklik giderilmezse, dava açılmamış sayı-
lır (HMK m.119,2). Davacının adı ve soyadının yanlış yazılması halinde, (HMK m.183 hüküm-
lerine göre maddi hatanın düzeltilmesi hariç) bu yanlışlık düzeltilemez. Ancak, HMK m.124 de 
düzenlenen durumun (koşulların) varlığı halinde tarafta iradi değişiklik yapılabilir.

Davalının adı, soyadı ve tebligat adresinin de dilekçede yazılması gerekir (HMK 
m.119,1/b). Davalının tebligat yapılacak adresi davacı tarafından bilinmiyor ise bu hu-
sus dilekçeye yazılır ve dava dilekçesi davalıya ilanen tebligat yolu ile tebliğ edilir (Tebligat 
Kanunu.m.28-30). Davalının adı, soyadı ve adresi (veya adresin bilinmediği )dava dilekçesine 
yazılmamışsa, hâkim bu eksikliğin giderilmesi için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde 
eksiklik giderilmezse, dava açılmamış sayılır. Davalının adı, soyadı yanlış yazılmışsa (HMK 
m. 183’e göre maddi hatanın düzeltilmesi hariç) bu yanlışlık düzeltilemez. Ancak, HMK m.124 
hükümlerine uyularak tarafta iradi değişiklik yapılabilir.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını 
dilekçesine yazması gerekir (HMK m.119,1/c). Yazılmamışsa, hâkim davacıya dava dilekçesi-
nin zorunlu unsurlarından olan bu eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir; ek-
siklik bu süre içinde giderilmezse, dava açılmamış sayılır (HMK m.119,2).

ç) Varsa Tarafların Kanunî (Yasal) Temsilcileri ve Davacı Vekilinin 
Ad ve Soyadları ile Adresleri

Davacı ve/veya davalının dava ehliyetinin bulunmadığı hallerde, davada onları yasal 
(kanunî) temsilcileri temsil edeceğinden, davacı ve /veya davalının yasal temsilcilerinin de 
dava dilekçesinde yazılması gerekir (HMK m.119,1/ç). Davacı veya onun yasal temsilcisi, da-
vayı bir vekil (avukat) aracılığı ile açıyorsa, dava dilekçesinde bu vekilin de adı, soyadı ve ad-
resinin yazılması gerekir.

Dava dilekçesinde yasal temsilci ve/veya iradî temsilci gösterilmesi gerekli olduğu hal-
de yazılmamışsa, hâkim bu eksikliği gidermesi için bir haftalık kesin süre verir; eksiklik gideril-
mezse dava açılmamış sayılır (HMK m.119,2).

d) Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri

Dava dilekçesinde dava konusunun ne olduğunun, ‘’alacak davası’’, ‘’önalım davası’’, 
‘’boşanma davası’’ gibi açıkça yazılması gerekir. Dava konusu para ise miktarının, dava ko-
nusu para olmamakla birlikte malvarlığı haklarına ilişkin ise dava konusunun değerinin de di-
lekçede gösterilmesi zorunludur (HMK m.119,1/d). Bu değere (veya miktara) göre dava har-
cı hesaplanacaktır. Dava konusunun değeri dava dilekçesinde gösterilmemişse, hâkim dava-
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cıdan değer göstermesini ister. Gerekli görürse, uygun bir süre verebilir. Davacı değer tes-
pit edip bildirmezse, dava dilekçesi işleme konmaz ; sırasında tespit olunan değerin davacı-
nın dilekçesinde gösterdiği değerden fazla olduğu anlaşılırsa, bu değer üzerinden alınan harç 
tamamlanmadıkça davaya devam edilmez, dosya işlemden kaldırılır (Harçlar Kanunu. m. 
16,IV ve 30). 

Belirsiz alacak ve tespit davası açılabilen durumlarda (HMK m.107), davacının dava 
dilekçesinde asgarî bir miktar ya da değeri göstermesi yeterlidir. Dava konusunun değeri ya-
bancı para olarak gösterilmiş olsa bile, alınacak harcın hesaplanabilmesi için bu değerin Türk 
Lirası tutarının da dilekçede yazılması gerekir5. 

e) Davacının İddiasının (Talep Sonucunun) Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra 
Numarası Altında Açık Özetleri

Davacı, iddiaların teksifi ilkesine uygun olarak, iddiasını ve dolayısıyla talep sonucunu  
dayandırdığı, davanın temelini oluşturan, talep sonucunu haklı gösteren bütün olay ve ol-
guları (vakıaları), oluş tarihlerine göre ve sıra numarası altında, gerçeğe uygun ve açık 
bir şekilde, özetle dilekçesine yazacaktır (HMK m.119,1/e). Davacının dava dilekçesinde ve 
cevaba cevap dilekçesinde bildirmediği yeni vakıalar ileri sürmesi, iddiayı (davayı) değiştirme 
veya genişletme olacağından, davalının rızası ve ıslah yolu ile mümkün olacaktır6. Hakimin, 
kanunun öngördüğü istisnalar dışında, davacının dava dilekçesinde (ve/veya cevaba cevap 
dilekçesinde) yazmadığı vakıaları hatırlatması veya kendiliğinden incelemesi mümkün  değil-
dir (HMK m.25). Ancak, hâkim dilekçelerde gösterilmiş olan belirsiz veya çelişik gördüğü vakı-
alar hakkında açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir (HMK m. 31).

Vakıalara dayandırma ilkesi gereğince, davacının, dava dilekçesine, talep sonucunu 
haklı gösteren bütün vakıaların açık özetlerini sıra ile yazması; davalının da bu olay ve olgu-
lara aynı şekilde cevap vermesini; dilekçelerin bu şekilde verilmesinden sonra taraflar arasın-
da uyuşmazlık konusu olmaya devam eden vakıaların neler olduğunun kolaylıkla belirlenme-
sini ve mahkemenin davayı düzenli, makul sürede görüp isabetli karar vermesini kolaylaştıra-
caktır. Bu olay ve olgular (vakıalar) bir hukuki fiile (örneğin, haksız fiil niteliğinde bir maddi fii-
le) veya bir hukuki işleme (örneğin, satış sözleşmesine) ilişkin olabilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, davacının ve davalının iddia ve savunmalarını dayan-
dırdıkları vakıaları (olay ve olguları) ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği kuralını 
koymaktadır (HMK m.194,1). Buna göre, vakıalar mahkemeye doğru, somut, açık ve eksiksiz 
bildirilmeli, ispata ve karşı tarafın savunmasına uygun olmalıdır. 

Bu hüküm ile HMK m.119,1/e hükmü ve dayanılan hukuki sebeplerin dilekçede göste-
rilmesine ilişkin HMK m.119,1/g hükmü aynı amaçla düzenlenmiş olup, birbirlerini tamamla-
maktadır. Zira, taraflar, iddia ve savunmalarını (taleplerini) dayandırdıkları vakıaların hangi hu-
kuk kuralının (hukukî sebebin) aradığı koşul vakıalara uygun olduğunu, bu vakıaları somutlaş-
tırarak açıkça ortaya koymalıdırlar. Bu vakıaların somut olarak ileri sürülmesi, ilgili taraf için bir 
yüktür; bu yükü yerine getirmeyen davacı (veya taraf) sonuçlarına katlanacaktır7. 

Davacının dilekçesinde bu şekilde gösterdiği vakıaların doğru olduğu tahkikat sonu-
cunda anlaşılırsa, mahkeme davanın (talebin) kabulüne karar verecektir. Aksi durumda ise 
dava reddedilecektir.
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f) İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği

HMK’nun 194’ üncü madde hükmü ile, ‘’…tarafların, hangi delilin hangi vakıanın ispa-
tı için gösterildiğini açıkça belirtme zorunluluğu, yani somutlaştırma yükü getirilmiş olduğun-
dan, bu yükümlülük gereği, davacının iddia ettiği her bir vakıanın hangi delille ispat edileceği-
ni, dava dilekçesinde belirtmesi esası da bir yenilik olarak maddede (HMK m.119,1/f) düzen-
lenmiştir8…’’.

Özellikle taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda, mahkemenin yargıla-
mayı amaca ve usul ekonomisi ilkesine uygun biçimde, makul sürede görüp sonuçlandırabil-
mesi için, başvurulacaksa yemin delili dahil bütün delillerin9 vakıalarla bağlantısı kurularak 
mahkemeye sunulması gerekir. Bu da davacının (tarafların) dilekçesinde gösterdiği her bir 
delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini belirtmesiyle mümkün olabilir. Delillerin bu şekil-
de gösterilmesi aslında delillerin hasredilmiş olması anlamına geleceğinden, Kanundaki istis-
nalar (HMK m.31;145) dışında,  davacı (taraflar) sonradan başka delil gösteremez. Bu neden-
le, HUMK’nun yürürlükte olduğu dönemdeki uygulamanın aksine, dava dilekçesinde ‘’sair ka-
nuni deliller’’ gibi ibarelere yer verilmesinin hukuki bir sonucu olmayacaktır. Kuşkusuz, mahke-
me gerekli görürse, keşif ve bilirkişi gibi delillere kendiliğinden de başvurabilir.

HMK m.121 hükmü gereğince, davacının dava dilekçesinde belirttiği yazılı delillerin 
(belgelerin) asıllarıyla birlikte ve davalı sayısından bir fazla örneği veya aynı sayıda sadece 
örneklerin dava dilekçesine eklenmesi zorunludur. Ayrıca, tapu veya nüfus idaresi gibi başka 
yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de gerekli açıklamanın dava dilekçesine yazılma-
sı zorunludur.

Davacının (tarafların) HMK m.119,1/f ve 121 hükümlerine uygun hareket etmemeleri 
halinde, ön inceleme duruşması başlıklı HMK’nun 140’ncı maddenin 5 inci fıkrası hükmüne 
göre işlem yapılacaktır.

g) Dayanılan Hukukî Sebepler

Davacının talebini (talep sonucunu) dayandırdığı vakıaların hukuki nitelendirilmesi 
(haksız fiil, eser sözleşmesi gibi) yapılacak ve buna uygun hukuk kuralları da dava dilekçe-
sinde gösterilecektir. Fakat, hukuki sebeplerin dava dilekçesinde gösterilmesi zorunlu değil-
dir. Hukuki sebebin dava dilekçesinde gösterilmemiş olması halinde dilekçede kanuni noksan-
lık olmaz. Esasen, hukuki sebebin dava dilekçesinde gösterilmemesinin yaptırımı da yoktur 
(HMK m.119,2). Çünkü, davada dayanılan olay ve olgulara (vakıalara) uygun hukukî sebe-
bi (Türk hukukunu) hâkim görevi gereği bulup uygulayacaktır (HMK m.33). Bu nedenle, hâkim 
davacının (tarafların) dilekçelerinde gösterdikleri hukukî sebeplerle bağlı değildir.

Kuşkusuz, davacının dilekçesinde davasına (iddiasına) temel olarak gösterdiği  vakıa-
ların doğru hukuki nitelendirilmesine uygun olan, doğru hukuki sebebin gösterilmesi, hem da-
vacının davasını güvenli bir şekilde açıp yürütebilmesini sağlayacak hem de davalının cevap 
vermesini ve hâkimin işini kolaylaştıracaktır. Özellikle avukatla yürütülen davalarda, avukatla-
rın uyuşmazlığın (taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan vakıaların) hukukî nitelendiril-
mesini doğru yapması, buna uygun hukuki sebepleri doğru tespit etmesi gerekir. Avukatlığın 
amacı başlıklı Avukatlık Kanunu’nun 2 nci maddesinde yer alan ‘’hukuk kurallarının tam ola-
rak uygulanması’’ hükmü de bunu doğrulamaktadır10.
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ğ)  Açık Bir Şekilde Talep Sonucu

Davacı dava dilekçesinde, asıl ve varsa fer’i taleplerinin ne olduğunu (mahkemenin 
nasıl karar vermesini istediğini) açık bir şekilde yazmalıdır (HMK m.119,1/ğ). Talep sonucu o 
kadar açık olmalıdır ki, mahkeme, davayı kabul edince, talep sonucunu aynen hüküm fıkrası-
na esas alabilmelidir.

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesinin talep edilmesi ise zorunlu değildir; 
mahkeme bu konuda kendiliğinden karar verir. 

Talep sonucu, dava dilekçesinin önemli unsurudur; talep sonucu bulunmayan dilekçe 
dava dilekçesi olarak nitelendirilemez11. Dava dilekçesinde açık bir şekilde talep sonucunun 
yer almaması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. 
Bu süre içinde davacı talebinin ne olduğunu açıklamazsa, dava açılmamış sayılır. Dilekçede 
talep sonucu bulunmakla birlikte talep açık değilse, hâkim, davayı aydınlatma görevi çerçeve-
sinde, davacıya talebini açıklattıracaktır (HMK m.31).

Davacı, dilekçesinin talep sonucu kısmında birden fazla talepte bulunmuşsa, her ta-
lebini açık bir şekilde yazacaktır. Mahkeme, dilekçede yer alan her bir talebi ayrı ayrı karara 
bağlayacaktır (HMK m.297,2).

Davacı faiz istiyorsa, faiz talebini ve faizin işlemeye başladığı tarih ile faiz oranını da 
dilekçesinde belirtmelidir. Davacı faiz talebinde bulunmakla birlikte faizin işlemeye başladığı 
tarih ve/veya oranı gösterilmemişse, mahkeme dava tarihinden itibaren ve kanuni faiz oranına 
göre karar verecektir. Davacının faiz talebi olmazsa, mahkemenin faiz hakkında bir karar ver-
mesi söz konusu olamaz.

h) Davacının Varsa Kanunî Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası

Dava dilekçesinin altında davacının, varsa yasal temsilcisinin veya vekilinin imzası bu-
lunur (HMK m.119,1/h). İmza, dilekçenin kime ait olacağını göstereceği için dilekçenin zorunlu 
unsurlarındandır. Dilekçe imzalanmamışsa, bu eksikliğin fark edilmesi üzerine, tamamlanma-
sı için hâkim davacıya veya yasal ya da iradi temsilcisine bir haftalık kesin süre verir. Bu süre 
içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır (HMK m.119,2)12.

Dava dilekçesini hazırlayan davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca 
çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme vezne-
sine yatırmak zorundadır; avansın yatırılması dava şartı olduğu için (HMK m.114,1/g),  avans 
yatırılmadıkça davanın esasına  girilemez; dava usulden reddedilir (HMK m.115).

Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu 
eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Verilen süre içinde avans 
tamamlanmazsa, davanın usulden reddi gerekecektir (m.115).

III. Cevap Dilekçesinin Hazırlanması

Dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesiyle (m.122), davalı aleyhine dava açılmış 
olduğunu öğrenir. Davalı, Anayasa (m.36) ve kanunların tanıdığı yollardan yararlanarak, mah-
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kemede savunma ve adil yargılanma hakkını kullanabilir. Kendisine savunma hakkı tanınan 
davalı, bu hakkını kullanmak ve davaya cevap vermek zorunda değildir. 

Dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verme-
yen (HMK m.127) davalı, davacının dava dilekçesinde gösterdiği vakıaların tümünü inkâr et-
miş sayılır (HMK m.128).

Davaya cevap vermek isteyen davalı, cevabını, cevap süresi içinde, yazılı olarak (ce-
vap dilekçesi ile) verecektir. Mahkeme, davalıyı dinlemek ve savunma hakkını kullanabilmesi-
ne fırsat tanımak zorundadır. Bu amaçla davalıyı (tarafları) usulüne göre duruşmaya davet et-
medikçe kararını veremez (HMK m.27; 31).

Davalı cevap dilekçesiyle, davanın haksız olduğunu savunarak, mahkemeden hukuki 
korunma isteyip davanın esastan veya dava şartları eksikliği ya da ilk itiraz nedeni bulunduğu-
nu ileri sürerek usulden reddini talep edebilir. 

Davalının davayı kısmen veya tamamen kabul ettiğini cevap dilekçesi ile bildirmesi de 
mümkündür. 

Cevap dilekçesinin içeriği 129 uncu maddede gösterilmiş olup, cevap dilekçesin-
de yer alacak hususlar, dava dilekçesine paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre:

1. Cevap Dilekçesinin İçeriği

a) Mahkemenin Adı

Cevap dilekçesi, davanın açıldığı ve dava dilekçesini tebliğ eden mahkemeye verile-
ceğinden, cevap dilekçesinin başına bu mahkemenin adı yazılacaktır (HMK m.129,1/ag). Ce-
vap dilekçesinin sağ üst köşesine davanın dosya (esas) numarasının da yazılması gerekir. 
Mahkemenin adının cevap dilekçesinde yazılmamış ise, hâkim bu eksikliğin giderilmesi için 
davalıya bir haftalık süre verir; eksikliğin bu sürede giderilmemesi hâlinde cevap dilekçesi 
verilmemiş sayılır (HMK m.130).

Cevap dilekçesinin, süresi içinde gönderilme ve tebliğ gideri verilerek, davanın açıldığı 
mahkemeye sunulmak üzere, başka bir yer mahkemesine de verilmesi mümkündür. 

b) Davacı ve Davalının Ad ve Soyadı ve Adresleri

Cevap dilekçesini veren davalının adı, soyadı ve adresi; davalı yurt dışında ise açılan 
dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres cevap dilekçe-
sinde gösterilmek zorundadır. Davacının adı, soyadı ve adresi de cevap dilekçesinde yazı-
lacaktır.(HMK m.129,1/b) Bu hususlar cevap dilekçesinde gösterilmemişse veya eksik yazıl-
mışsa, bu eksikliğin giderilmesi için hâkim tarafından bir haftalık süre verilir; eksiklik bu süre 
içinde giderilmezse cevap dilekçesi verilmemiş sayılır (HMK m.130).
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c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Davalı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise, cevap dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarasını yazmak zorundadır (m.129,1/c). Kimlik numarası yazılmamışsa ve hâkimin 
vereceği bir haftalık süre içinde bu eksiklik giderilmezse, cevap dilekçesi verilmemiş sayılır 
(HMK m.130).

ç) Varsa Tarafların Kanuni (Yasal) Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, 
Soyadı ve Adresleri

Davalı davada vekille (avukatla) temsil olunuyorsa, vekilin adı, soyadı ve adresinin; 
davacı vekille temsil olunuyorsa onun da adı, soyadı ve adresinin yazılması zorunludur. Taraf 
veya tarafların dava ehliyeti yoksa yasal temsilcinin/temsilcilerin adı, soyadı ve adresinin  ya-
zılması gerekir(HMK m.129,1/ç). Bu konuda cevap dilekçesinde eksiklik olursa, bunun  gide-
rilmesi için hâkim tarafından bir haftalık süre verilir; eksiklik bu sürede giderilmezse, cevap di-
lekçesi verilmemiş sayılır (HMK m. 130).

d) Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası 
Altında Açık Özetleri

Davalı, süresi içinde vereceği cevap dilekçesinde öncelikle, varsa usule ilişkin iti-
raz olan ilk itirazlarının hepsini  ileri sürmek zorundadır; aksi halde dinlenmez (HMK m.117, 
131).  Yani, cevap dilekçesi ile ileri sürülmemiş olan ilk itirazlar, karşı tarafın rızası ile veya ıs-
lahla ileri sürülemez. Başka bir usuli itiraz olan dava şartlarının bulunmadığına ilişkin itiraz ise, 
dava dilekçesi ile ileri sürülebileceği gibi yargılamanın her aşamasında da ileri sürülebilir ve 
hâkim de kendiliğinden gözetir.

Karşı dava açılmasının mümkün olduğu hallerde (HMK m.132) davalı,  cevap dilek-
çesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe vermek suretiyle, karşı dava açabilir 
(HMK m.133).

Davalı, davacının dava dilekçesinde gösterdiği bütün vakıaları inkar ederse, başka bir 
savunmaya gerek duymadan, davanın reddini isteyebilir. Örneğin, davacı, talep sonucunu, 
davalı ile aralarında  bir ödünç sözleşmesinin varlığını gösteren vakıalara dayandırmışsa, da-
valı da cevap dilekçesinde davacı ile aralarında böyle bir sözleşme bulunmadığını, davacının 
bu yönde ileri sürdüğü olay ve olguların (iddiaların) gerçek olmadığını ifade ederse, başka bir 
savunmaya ihtiyaç duymaz.

Davalının davacının dayandığı vakıaların bir kısmını inkar edip, doğruladığı vakıaların 
ise davacının talep sonucunun haklılığını göstermeyeceğini savunabilir.

Davalı, dava dilekçesinde davacı tarafından yer verilen vakıalara cevap vermek ister-
se, aynı sıra ile tek tek cevap verir. Yani, cevap dilekçesine savunmasını dayandırdığı vakıa-
ları (savunma araçlarını) özetle, açık ve somut olarak,  sıra ile yazar (HMK m.129,1/d). Baş-
ka bir deyişle, bu savunma araçlarından itiraz sebeplerini ve def’ilerini cevap dilekçesinde 
belirtir. Maddi hukuka dayanan bu savunma araçlarından (vasıtalarından) biri olan def’i, da-
valının yerine getirmek zorunda olduğu bir edimi, özel bir nedenle yerine getirmekten kaçın-
masına imkan veren bir haktır (zamanaşımı def’i Borçlar Kanunu m.140; kefilin tartışma def’i 
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m.486; takas def’i m.118 gibi). Davalı def’i’yi açıkça ileri sürmezse, hâkim def’inin varlığını 
öğrense bile, kendiliğinden dikkate alamaz.

Davalı cevap dilekçesinde, dava konusu olan hakkın hiç doğmadığını (davacının 
hakkını doğuran vakıa olarak belirttiği sözleşmenin geçersiz olduğunu; davadan önce takas 
ileri sürüldüğünü) veya sona erdiğini (borcun ödendiğini veya takas edildiğini ya da başka bir 
nedenle itfa edildiğini) açıklayabilir. Yani, itirazlarını ileri sürebilir. Fakat itirazların mutlaka ce-
vap dilekçesinde ‘’itiraz’’ olarak ileri sürülmesi gerekmez. Zira, hâkim, dava malzemesinden 
(davacı veya davalının dilekçeleri ile bildirdikleri  vakıalardan) bir itirazın varlığını görürse, bu 
hususu (itirazı) kendiliğinden dikkate alır.

Davalının, davacının dava dilekçesinde gösterdiği hukuki sebeplere itiraz etmesi ve 
hukuki sebeplerin başka olduğunu savunması zorunlu değildir (bkz. HMK m.33).

Davalı, davacının dilekçesinde bildirmediği, kendi lehine olan, savunmasını haklı gös-
teren yeni vakıaları cevap dilekçesinde açıklayabilir. Örneğin, davalı dava konusu olan borcu-
nun itfa edildiğini veya zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir ve bu savunmanı doğrulayan 
vakıaları açıklayabilir. 

e) Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi 
Delillerle İspat Edileceği

Davacının dava dilekçesini hazırlarken yaptığı gibi, davalı da savunmasının dayanağı 
olarak gösterdiği her bir somut vakıayı hangi delil ya da delillerle ispat edeceğini cevap dilek-
çesinde gösterir (HMK m.129,1/e, 194). Davalı bu şekilde, savunmayı somutlaştırma yükünün 
(HMK m.194) gereğini yapmış olur. Bu yükü yerine getirmez ve delil göstermezse, savunma-
sını dayandırdığı olay ve olguları ispatlayamamış duruma düşebilir. 

f) Dayanılan Hukuki Sebepler

Davacı iddiasını (talebini) dayandırdığı hukuki sebepleri dava dilekçesinde gösterdi-
ği gibi, davalı da savunmasını haklı gösterdiğine inandığı hukuki sebepleri cevap dilekçesinde 
bildirecektir (HMK m.129,1/f). HMK m.33 hükmü dikkate alındığında davalı tarafından hukuki 
sebeplerin bildirilmemesinin, eksik ya da yanlış bildirilmesinin davalının haklarını etkilemeye-
ceği sonucuna varmak gerekir.

g) Açık Bir Şekilde Talep Sonucu

Davalı cevap dilekçesinde, savunmasının sonucuna göre, savunmasını dayandırdığı 
vakıalardan hareketle, mahkemenin nasıl karar vermesini istediğini (talebini) açık bir şekilde 
yazacaktır. Davalının talebi, kural olarak, davanın reddine karar verilmesi yönünde olacaktır. 

ğ) Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin yahut Vekilinin İmzası

Cevap dilekçesinin altının davalı, varsa vekili veye yasal temsilcisi tarafından imza-
lanması zorunludur. Cevap dilekçesinde imzanın eksik olması halinde, bunun giderilmesi için 
hâkim bir haftalık süre verir. Bu süre içinde eksik giderilmezse cevap dilekçesi verilmemiş 
sayılır. (HMK m.130) 
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Cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla bir-
likte, davacı sayısından bir fazla örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek 
mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulu-
nabilmesine yarayan açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur (HMK m.129,2 ; 121). Ce-
vap dilekçesi herhangi bir harca tabi olmadığından, hakim tarafından havale edildiği tarih, ce-
vap dilekçesinin verildiği tarih kabul edilir. Hâkim havale esnasında cevap dilekçesine eklen-
mesi gerekli olan örneklerin mevcut olup olmadığını gözetmelidir.

2. Cevap Süresi

Yazılı ve basit yargılama usulünde cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden 
itibaren iki haftadır (HMK m.122;127; 317). Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesi-
nin iki haftalık kanunî süresi içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlar-
da, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı 
geçmemek üzere ek bir (kesin) süre verilebilir (HMK m.94). Ek cevap süresi talebi hakkın-
da verilen karar taraflara derhal bildirilir (HMK m.127). Yani, mahkeme ek süre talebini he-
men incelemeli, ek süre talebi hakkındaki kararını iki hafta olan cevap süresi dolmadan davalı-
ya bildirmelidir. Kanunun kullandığı ‘’derhal’’ sözcüğünü bu şekilde anlamak gerektiği kanısın-
dayım. Oysa, uygulamada bazı mahkemelerin kararlarını asıl cevap süresi geçtikten sonra bil-
dirdikleri için, cevap verme süresi ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ek cevap süre-
sinin verilmesinde mahkemenin hassas davranması, bir taraftan davanın daha başlangıcında 
gereksiz yere uzamasına neden olacak uzunlukta bir süre verilmemesine, diğer taraftan da 
davalının savunma hakkının zaman baskısı altında kısıtlanmamasına dikkat etmesi gerek-
lidir. Cevap dilekçesinin hazırlanabilmesi için, kapsamlı bir çalışma yapmanın gerekli olduğu 
hallerde, örneğin çok sayıda hesap, bilanço, defter yahut depo kontrolünün yapılmasını gerek-
tiren durumlarda, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebile-
cektir. Ek süre bir aydan az verilmiş olsa bile, tekrar süre talebinde bulunulamaz. Yani, verilen 
bu sürenin daha sonra (ikinci bir kararla) bir aya tamamlanması mümkün değildir13.

3. Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi

Cevap dilekçesi, dilekçeye davacı sayısı kadar örnek eklenerek davanın açılmış ol-
duğu mahkemeye verilir; dilekçenin havale edildiği tarihte cevap verilmiş sayılır. Süresi için-
de gönderilme ve tebliğ giderleri verilerek, davanın açılmış olduğu mahkemeye gönderilmek 
üzere, başka bir yer mahkemesine verilmesi de mümkündür. Alınan cevap dilekçesinin örneği 
mahkeme tarafından davacıya/davacılara tebliğ edilir (HMK m.126).

I- Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi

Dava ve cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlar, niteliğine uyduğu ölçüde, 
cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinde de bulunur.Aynı nedenle, süre ve ek süreye iliş-
kin hükümler de uygulanabilir. Bu dilekçelerin verilmesiyle veya bunlara ilişkin sürelerin geç-
mesi ile, dilekçelerin verilmesi aşaması tamamlanır ve ön inceleme aşamasına geçilir.

1. Cevaba Cevap Dilekçesi

HMK m.136’da, tarafların ikinci dilekçe verebileceklerini hükme bağlamıştır. Bu hükme 
göre, davacı, davalının cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap 
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dilekçesine karşı, cevaba cevap dilekçesi verebilir (HMK m.136,1). Davalıya cevap için ve-
rilebilen ek cevap süresi, aynı koşullarla cevaba cevap dilekçesi verebilmesi için davacıya da 
verilebilir (HMK m.136,2; 127).

Cevaba cevap dilekçesi, dava ve cevap dilekçesine benzer şekilde hazırlanır. Davacı 
bu dilekçesinde yer verdiği ve elinde olan belgelerini dilekçesine ekleyecek; başka yerlerden 
getirtilmesi söz konusu olanlar için gerekli bilgiyi verecektir (HMK m.136). 

Davacı, cevaba cevap dilekçesi ile, davalının cevaplarına (savunma sebeplerine) sıra-
sı ile somut ve açık olarak cevap verebilir. Örneğin, davacı, davalının zamanaşımı def’ini ileri 
sürmesine cevaben, zamanaşımının kesildiğine ilişkin vakıalar gösterebilir. Davacının, dava-
lının savunmasına karşı def’i veya itiraz ileri sürmesi de mümkündür. Örneğin, davalının  ce-
vap dilekçesiyle alacaklı olduğunu  belirtip takas ileri sürmesi üzerine, davacı takas konusu 
yapılan alacağın itfa edilmiş olduğu cevabını verebilir. Davacı, bu cevaba cevap dilekçesi ile 
dava dilekçesindeki iddiasını (talebini) serbestçe genişletebilir veya değiştirebilir; bu doğrul-
tuda yeni vakıalar gösterebilir (HMK m.141,1). Cevaba cevap dilekçesi mahkemece davalıya 
tebliğ edilir.

2. İkinci Cevap Dilekçesi

Davalı, davacının verdiği cevaba cevap dilekçesinin (ikinci dilekçenin) kendisine teb-
liğinden itibaren iki hafta içinde, ikinci cevap dilekçesini, önceki (davaya cevap) dilekçesine 
benzer şekilde ve cevap süresine ilişkin hükümlere uygun olarak (HMK m.136,2; 127) hazırla-
yıp, verebilir(HMK m.136,1). Bu ikinci cevap dilekçesinde davalı (ilk) cevap dilekçesindeki sa-
vunması ile bağlı olmaksızın savunmasını değiştirebilir veya genişletebilir; fakat yeni ilk itiraz 
ileri süremez (HMK m.141,117,131).

Davalı bu dilekçesi ile, davacının cevaba cevap dilekçesinde iler sürdüğü iddialara ve 
bunların dayandırıldığı vakıalara tek tek, sıra ile somut ve açık olarak cevap vermelidir. Örne-
ğin;

Davalı cevap dilekçesinde davacıdan alacaklı olduğunu açıklayarak takas savunma-
sında bulunmuş, davacı da cevaben takas edilen karşılık alacağın itfa edilmiş olduğunu ile-
ri sürmüşse, davalı bu ikinci cevap dilekçesi ile davacının cevabına karşı bir def’i veya itirazda 
bulunabilir ve buna ilişkin yeni vakıalar açıklayabilir.

Davacı cevaba cevap dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuş ise, davalı ikinci 
cevap dilekçesinde zamanaşımının kesildiğini gösteren vakıalar açıklayabilir.

Davalı, ikinci cevap dilekçesini de, dava ve cevap dilekçesinin hazırlanmasında uygu-
lanan kurallara göre hazırlar; davalı ikinci cevap dilekçesinde belirttiği ve elinde bulunan bel-
gelerini, cevaba cevap dilekçesine ekli olarak mahkemeye verecektir (HMK m.119,129,136). 
İkinci cevap dilekçesini alan mahkeme, dilekçenin örneğini davacıya tebliğ eder.

Bu şekilde, ikinci cevap dilekçesinin verilmesiyle veya cevap verilmeden cevap süresi-
nin dolması ile, davanın dilekçeler aşaması tamamlanmış olur; davada ön inceleme aşama-
sına geçilir (HMK m.137).
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V. Ön İnceleme

1. Genel Olarak

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Dördüncü Bölümünde (HMK m.137-142), hukuk 
yargılamasında yeni bir aşama (safha) düzenlenmiş ve bu aşamaya ön inceleme adı verilmiş-
tir. Bu aşamanın düzenlenmesi ihtiyacının nereden kaynaklandığı ve ön inceleme konularının 
neler olduğu Genel Gerekçede yer alan bu bölüme ilişkin açıklamalar ile 137-142 nci madde-
lere ilişkin Hükûmet Gerekçesinden anlaşılmaktadır. Buna göre:

Ön inceleme bölümü, medeni usul hukuku alanındaki kanunlaştırmada, hukukumuz 
için önemli bir yenilik olmakla birlikte hukukumuza tamamen yabancı da değildir. Nitekim isti-
naf aşamasında ve temyiz yolunda ön inceleme aşaması vardır.

 
HUMK’nun uygulandığı dönemde en çok şikayet edilen ve yargılamanın gecik-

mesi sebebi olarak gösterilen önemli bir husus, tam hazırlık yapılmadan tahkikata baş-
lanması idi. Hatta çoğu kez, taraflar delillerini tam olarak göstermeden, mahkeme de delilleri 
tam olarak toplamadan tahkikata başlamaktaydı. Bu nedenle de, istenen sonuç elde edileme-
mekte, tahkikat, delillerin toplanması için gereksiz yere uzamaktaydı. Bunun yanında, mah-
kemelerce, yeterli hazırlık yapılıp dosyalar incelenmediğinden ve taraflar da bu konuda ge-
rekli açıklamaları tam olarak yapmadıklarından, yargılamanın başında karar verilmesi gere-
ken, usule ilişkin dava şartları ve ilk itirazlar hakkında davanın sonunda karar verilebilmekte 
idi; örneğin,davanın sonuna doğru görevsizlik kararı veya zamanaşımı gerekçesiyle davanın 
reddi kararı verilmesi gibi. Başka bir deyişle, HUMK’nda yargılama aşamaları arasında belir-
gin sınır çizilmediği için dava malzemesinin hazırlanması safhasına (aşamasına) ait bir usul 
işlemi için tahkikat aşamasında duruşmalar yapılmakta, hatta dosyanın işlemden kaldırılması 
gündeme gelebilmekte idi.

Yapılan düzenleme ile, dilekçelerin verilmesi aşaması tamamlandıktan ve delillerin ta-
raflarca sunulmasından, elde olmayanların nereden getirtilecekleri konusunda bilgi verilip, gi-
deri yatırıldıktan sonra tahkikatın başlatılması amaçlanmıştır.

Buna bağlı olarak, tahkikatın, amacına uygun olarak, sadece uyuşmazlığın ve uyuşmaz-
lığa ilişkin delillerin incelendiği ve tartışıldığı bir aşama haline getirilmesi; bunun için de tarafla-
rın anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tahkikat başlamadan tam olarak tespiti gereklidir. 

Ayrıca, davanın esasına girilmeden verilmesi gereken usule ve sürelere ilişkin kararla-
rın da başlangıçta verilmesi, bir çok uyuşmazlığın baştan halli sonucunu doğuracaktır.

Bu ön inceleme aşamasında, uyuşmazlık konuları tam ve açık olarak tespit edilmiş 
olacağından, tarafların durumlarını gözden geçirerek sulh olmaları daha kolay hale gelebile-
cektir.Taraflar sulh olmasalar bile, tahkikat için tüm hazırlıklar yapılmış olacağından, delillere 
başvurulması ve değerlendirilmesi gibi tahkikat işlemleri kısa sürede yapılabilecektir. Esasen, 
ön incelemede uyuşmazlık konuları kesin olarak tespit edileceğinden, inceleme ve hukuki tar-
tışma da bu konularla sınırlı yapılacak, zaman ve emek kaybı olmayacaktır.

HUMK uygulamasında, aksine bir hüküm olmamasına, hatta bir ‘’ön inceleme’’ baş-
lığı altında düzenlenmemiş olsa bile, HMK’nun ön incelemeye ilişkin hükümleri ile yapılması 
gereken işlemlerin yapılabilmesini mümkün kılan hükümler HUMK’nda bulunmasına rağmen,  
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Kanunda yer alan aşamalardan biri tamamlanmadan diğerine geçildiği, davaların uzadı-
ğı, gereksiz zaman ve emek harcandığı, bu yüzden uygulamadan haklı olarak yakınıldı-
ğı bir gerçektir.

HMK’nun ön incelemeyi düzenleyen hükümlerle (HMK m.137-142),  genel gerekçede 
ve Hükümet Gerekçesinde ifade edilen bu yakınmaları ve eleştirileri ortadan kaldırmak  için 
hâkime, davanın aşamalarını birbirine karıştırmadan, davanın başında alınması gereken ka-
rarları ön inceleme aşamasında alma; tarafların sulh olmaları için etkin çaba gösterme; 
sonuç alınamazsa, tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları vakıaların (hususların)  tespiti-
ni yapma ve yargılamanın nasıl devam edeceğini gösteren bir tutanağı (‘’yol haritası’’nı) ta-
raflarla birlikte hazırlama; mümkün olmazsa, kendisi  düzenleme; buna göre tahkikatı yapma 
(yargılamayı yürütme), tahkikat sonucunda, taraflara sözlü olarak yargılamayı bütünüyle de-
ğerlendirip taleplerini açıklayabilmeleri imkanı verme ve sonuçta uyuşmazlığı  gideren hükmü 
verme yetkisi ve görevi verilmiştir. Başka bir deyişle, kanun koyucunun ön inceleme aşa-
masından beklediği budur. Ön incelemeyi düzenleyen kurallarla, ayrıca, tarafların ve öncelik-
le hâkimin bu kurallarla sıkı sıkıya bağlı kalması sağlanmaya çalışılmaktadır. Örnek olarak, ön 
inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan  tahkikata geçilemeyeceğine ve tah-
kikat için duruşma günü tayin edilmeyeceğine ilişkin HMK m.137,2 hükmü ve davanın esasına 
girilmeden zamanaşımı ve hak düşürücü süre konularının  (def’i ve itirazların) karara  bağlan-
ması zorunluluğunu düzenleyen HMK m.142 hükmü gösterilebilir.

HMK m.137,2 hükmüne ilişkin Hükûmet Gerekçesindeki ‘’..Bu açık Kanun hükmüne 
aykırı davranış, hâkimin sorumluluğunu gerektirir’’ şeklindeki mutlak ifade, kanun koyucunun 
hem ön inceleme konusundaki düzenlemeye verdiği önemi hem de bu hükümlerin uygulan-
masında hâkimden çok fazla titizlik beklediğini göstermektedir.

2. Ön İncelemenin Kapsamı

Tarafların karşılıklı olarak dilekçelerini ve eklerini vermesinden sonra, mahkeme tara-
fından ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; öncelikle, sırasıyla mahkemeye ilişkin 
olan, taraflara ilişkin olan ve dava konusuna ilişkin olan dava şartlarını HMK m.115 hükümle-
rine göre inceleyip karara bağlar ve varsa ilk itirazları inceleyip karara bağlar; uyuşmazlık 
konularını tam ve somut olarak belirler;

hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gerek-
li işlemleri yapar; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe 
teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir (HMK m.137,1). 

Dava şartları ve ilk itirazlar hakkındaki kararı mahkeme, kural olarak, dosya üzerinden 
verir; gerektiğinde, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinledikten sonra da karar 
verebilir.

Davanın bu aşaması düzenlenirken ulaşılmak istenen önemli bir sonuç (amaç) olarak, 
tarafların sulh olmalarını öngörülmüştür. Her ne kadar, HMK m.137,1’de sulhe teşvikten bah-
sediliyorsa da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 139 uncu ve özellikle 140,2 ıncı maddelerin-
de yer alan hükümler de göz önüne alındığında, ön inceleme aşamasında hâkim tarafından 
taraflara sulh olmaları konusunda adeta ısrar edileceğinin düzenlendiği söylenebilir. Buna rağ-
men taraflar sulh olmazlarsa, tahkikat için tüm hazırlıklar yapılmış olduğundan, tahkikat aşa-
masında tanık bilirkişi, keşif ve taraf yemini gibi delillere başvurulması ile yetinilebilecektir.
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Ön inceleme duruşmasından önce, yapılacak incelemelerin süresi konusunda Kanun-
da bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sürenin mahkemenin iş durumu ve davanın özelliği, taraf-
ların adil yargılanma hakkı gözetilerek mahkemece belirlenmesi gerekir.

3. Ön İnceleme Duruşması

a) Ön İnceleme Duruşmasına Davet

Kanun’un 139 uncu maddesi hükmü ile, ön inceleme için bir oturum günü belirlenmesi, 
ön inceleme konusundaki bazı işlemlerin bu oturumda, iki taraf ya da vekilleri huzurunda ger-
çekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ön incelemenin tek duruşma ile sonuçlandırılması esastır. An-
cak, zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü belirlenebi-
lir (HMK m.140,4).

Oturum (duruşma) için gün ve saat tespiti, dilekçelerin verilmesi aşaması tamamlan-
dıktan sonra yapılacaktır. Kanun koyucu, özellikle, tarafların sulh olmalarını sağlamak; sulh 
olmayacaklar ise uyuşmazlık noktalarını tam olarak tespit edebilmek için, bu oturuma (duruş-
maya) ihtiyaç duymuştur. Ancak, ön inceleme oturumundan beklenen sonucun alınabilmesi 
için, tarafları bu oturuma gelmeye zorlayıcı tedbirlerin alınması, tarafların bu oturuma hazırlık-
lı gelmeleri ve bu oturumun kötüye kullanılmasını önleyici tedbirler alınması konuları da mad-
dede düzenlenmiştir. Bu amaçla oturum (duruşma) davetiyesine, davetiyede yer alacak diğer 
hususlar (HMK m.147) yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya  
taraflardan sadece birinin gelip duruşmaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın 
yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, kendisinin (gelmeyenin) muvafakatı olma-
sa da gelen tarafın iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği (ihtarı) yazılacaktır 
(HMK m.139,1;141,1).

b) Ön İnceleme Duruşmasının Yapılması

Ön inceleme aşamasında duruşmanın özel bir önemi vardır. Bu duruşmada Kanun’un 
öngördüğü bütün işlemlerin yapılabilmesi ve beklenen (umulan) sonuçların alınabilmesi, bu 
duruşmaya iyi bir şekilde hazırlanılmasına ve yapılması gereken işlemlerin mahkemece ve ta-
raflarca doğru bir şekilde yapılmasına bağlıdır.

Kanun 140 ıncı maddesinde, ön inceleme oturumunda (duruşmasında), sırasıyla  ne 
gibi işlemlerin yapılacağını belirlemiştir. Bu duruşmada bunlardan başka işlem yapılamaz; bir 
tahkikat işlemi olan tanık, bilirkişi, keşif gibi delillere başvurma, belge inceleme işlemleri yapı-
lamaz14. 

- Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ileri sürülmüşse ilk itirazlar hak-
kında karar verebilmek için gerekli görürse (HMK m.138) tarafları dinler ve bu konulardaki ka-
rarını verir; davaya devam edilecekse, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştık-
ları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.(HMK m.140,1) Yani,  bu tespit, genel bir 
tespit  olmayacak, tarafların dilekçelerinde bildirdikleri somut vakıalar üzerinden, tek tek hangi 
vakıa hakkında anlaştıkları ya da anlaşamadıkları tespit edilecektir.

- Hâkim, uyuşmazlık konularının tespitinden sonra, tarafları sulhe teşvik eder; bu teş-
vik hâkim için yapılması zorunlu bir işlemdir. Hâkimin bu sulh teşvikini, Kanun hükmünü şek-
len uygulamaktan öte, samimi bir çaba göstererek yapması gerekir15. Hâkimde, tarafların sulh 
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olabilecekleri, bu konuda bir süreye ve görüşmeye ihtiyaçları olduğu konusunda ciddi bir kanı 
oluşursa, talep üzerine veya kendiliğinden, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruş-
ma günü tayin eder (HMK m. 140,2).

- Duruşmanın sonunda, tarafların sulh faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları orta-
ya çıkar; sonuç alınmışsa, sulh tutanağa geçirilir; sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadık-
ları hususların nelerden ibaret olduğu, tek tek tutanakla tespit edilir. Taraflar hangi hususlar-
da anlaşamadıkları konusunda anlaşabiliyorlarsa bu hususlar tutanağa geçirilir; taraflar bu ko-
nuda anlaşamamışlar ise, hâkim anlaşmazlık noktalarını tespit ederek tutanağa geçirir.  Tuta-
nağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca (veya yetkili vekilleri tarafından) ve hâkim ile 
zabıt kâtibi tarafından da imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür 
(HMK m.154; 140,3).

“Ön inceleme duruşmasında tutulan tutanak özel bir öneme sahiptir. Zira, uyuşmaz-
lık çözümlenmişse bu tutanak bir sulh belgesidir. Uyuşmazlık devam edecekse bu belge (tu-
tanak) adeta yargılamanın yolunu ve çerçevesini gösteren bir yol haritasıdır. Tutanakta yer al-
mayan hususlar tahkikatın konusu olmayacaktır. Yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve tahkika-
tın hızlandırılmasını amaçlayan ön incelemenin kendisinin, yargılamanın uzaması sebebi ol-
masının önüne geçilmelidir…’’16.

 Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Hâkim, çok özel ve zorunlu hallerde ve sul-
he teşvikten sonuç alınacağı kanaatinde ise bu halde (HMK m.140,2), bir defaya mahsus ol-
mak üzere yeni bir duruşma günü belirler.(HMK m.140,4) Yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve 
tahkikatın hızlandırılmasını amaçlayan ön incelemenin kendisinin, yargılamanın uzaması se-
bebi olacak şekilde yeni bir duruşma ve günü belirlenmemelidir. Uygulamada sürekli olarak 
ikinci duruşma yapılması, ön inceleme aşamasının amacın aykırı olacaktır.

 Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz mah-
kemeye sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerlerden getirtilecek belge ve dosya-
ların getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları (ve verilmemişse, gerekli gideri yatıra-
bilmeleri) için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak 
yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir 
(HMK m. 140,5).

Görüldüğü gibi, bu aşamada üç duruşma yapılması mümkün olabilecektir. Bunlar; 
olağan ön inceleme duruşması, zorunlu hallerde HMK m.140,4’e göre yapılabilecek duruşma 
ve HMK m.140,2’ye göre sulh için yapılabilecek duruşmadır. Madde gerekçesinden ise olası 
2.ve 3. duruşmanın tek(ikinci) duruşma olarak düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Maddenin bu şe-
kilde uygulanabilmesi elbette isabetli olur. 

Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, tahkikat safhasına geçilmeden önce, 
hâkim, hak düşürücü süre veya zamanaşımı ile ilgili itiraz ve def’iler hakkında karar verecek-
tir (HMK m.142).

Hâkimin ön inceleme konusundaki sürelere ilişkin olanlar ve diğer kuralların uygulan-
masında titizlik göstermeleri, bu yargılama aşamasından beklenen sonucun alınabilmesi için 
belirleyici olacaktır. Aksine davranışın bir bozma sebebi olarak düzenlenmediği, koşulların 
varlığı halinde nisbi bozma sebebi (HMK m.371,1/ç) olabileceği söylenebilir.
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Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre 
Dava Çeşitleri

Prof. Dr. Ejder Yılmaz*  

A) Genel Olarak

Hukuk davalarının kendilerine has adları (isimleri) vardır. Bu adlar, ya ilgili kanundan 
ya da nitelikleri gereği uygulamadaki kullanımdan kaynaklanmaktadır: Alacak davası, boşan-
ma davası, tahliye davası, müdahalenin men‘i davası, önalım (şufa) davası, paydaşlığın gide-
rilmesi (izaleî şüyu) davası, tasarrufun iptali davası; kamulaştırma bedeline itiraz davası, istir-
dat davası, ihalenin feshi davası, istihkak davası, tapu tashihi davası, nüfus kaydının düzeltil-
mesi davası, tazminat davası, işe iade davası vs.

Davaların bu şekilde adlandırılmaları, özellikle uygulanacak maddî hukuk ve usul hu-
kuku kurallarının belirlenmesi bakımından pratik faydalar sağlar. Ancak bu hususta önemli 
olan, hâkimin kendiliğinden uygulayacağı kanunun hangisinin olduğunu tespit etmesidir (iura 
novit curia) (m.33).   

Hukuk davaları ayrıca, (mahkemeden istenilen hukukî korunmanın türü; talebin niceli-
ği; tarafların veya taleplerin sayısı; dava konusu hakkın niteliği; dava edilen malın çeşitleri; ta-
lebin hakka veya zilyetliğe dayanması gibi) bazı ölçütler dikkate göre sınıflandırılırlar; gruplara 
ayrılırlar. Davaların sınıflandırılmasının da hem teorik hem pratik sonuçları vardır. Çünkü, belli 
grup davalarda geçerli olan  ortak ilkeler (kurallar) mevcuttur.

Genel olarak kabul edildiği üzere, davalar, mahkemeden istenilen hukukî himayeye 
göre: Eda davası, tespit davası, yenilik doğuran (inşaî) dava; dava dilekçesinde istenen talebin 
niceliğine göre: Tam dava, kısmî dava, dava yığılması, seçimlik dava, terditli dava; asıl dava, 
karşı (karşılık) dava; dava konusunun niteliğine göre: mal varlığı davası, şahıs varlığı davası; 
dava konusu mala göre: taşınır mal davası, taşınmaz mal davası vb şekilde türlere ayrılırlar1.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (eski HUMK’ndan farklı olarak)  dava çeşit-
lerini ayrı bir Bölüm (m.105-113) halinde düzenlemiş ve bazı dava çeşitleri hakkında özel hü-
kümler koymuştur. Bu düzenlemenin, İsviçre Medenî Usul Kanunu’nun düzenlemesine (İsv.
MUK m.84-90) benzediği söylenebilir2. 

Herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için, dava çeşitlerinin kanunda (HMK 
m.105-113) sayılanlardan ibaret olmadığını belirtmek isterim. Örneğin, rücû davaları Kanunda 
genel olarak düzenlenmemesine rağmen, mevzuatın kabul ettiği, öğretide ve uygulamada yerini 
bulan dava türlerindendir3. Diğer bir örnek, mütelâhik davalardır (bkz. yeni Türk Borçlar K m.60)4.

Aşağıda, HMK’nun dava çeşitleri ile ilgili olarak koyduğu hükümler (m.105-113) genel 
olarak satır başlarıyla incelenecek ve yeni bir dava türü olarak düzenlenen “belirsiz alacak ve 
tespit davası” üzerinde daha ayrıntılı olarak durulacaktır.

* Ankara Üniversitesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi.
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B)  Dava Çeşitleri 

I) Eda Davası (M.105)

Eda (edim, ifa) davası, davacının, dava dilekçesinin talep sonucunda (m.119,1/ğ) da-
valının bir şeyi vermesi veya yapması gibi (olumlu) bir edimde bulunmasını veya bir şeyi yap-
mamasını (olumsuz davranmasını) mahkemeden istediği davadır (m. 105)5. 

Örneğin: A’nın, B’ye karşı açtığı ve onun (B’nin) kendisine onbin lira vermeye mahkûm 
edilmesini istediği dava (alacak davası), niteliği itibariyle bir eda davasıdır. 

Dereden aldığı su ile sebze bahçesini sulayan çiftçi A’nın, zehirli atıklarını, usulüne uy-
gun bir arıtmadan geçirmeden dereye boşaltan kimya fabrikasının sahibi olan B Anonim Şir-
ketine karşı açtığı ve atıklarını (arıtmadan geçirmeden) dereye atmamasını talep ettiği dava, 
eda davasıdır.

Eda davası,  niteliği gereği, uygulamada sayı olarak en çok başvurulan dava türüdür. 
Bunun önemli bir nedeni, eda davasının konusunun hem kişisel haklar hem de malvarlığı hak-
ları olmasıdır ve genellikle davacılar, davalının bir şeye mahkûm edilmesini ve elde ettikleri 
ilâmı icraya koyarak alacaklarını tahsil etme ihtiyacı içindedirler.

Eda davalarında hukukî menfaatin varlığı esastır ve eda davası açanın bu dava-
yı açmakta hukukî menfaatinin varlığı, esas olarak, kabul edilir. Bu yüzden, eda davalarında 
hukukî menfaatin bulunup bulunmadığı konusu, ancak belli özellikleri bulunan davalarda (na-
diren) tartışmaya açılabilmektedir.

Eda davasının kabulü halinde mahkemece verilen ve davalının, bir edada bulunması-
nın veya bulunmamasının karara bağlandığı hüküm; hem davacının dayandığı hakkın varlı-
ğını tespit eder ve hem de davacının talep ettiği edanın yerine getirilmesi hususunda bir emir 
içerir. Davanın kabulüne dair olan eda hükmü, icraya konulabilir. 

Buna karşılık, eda davasının (esastan) reddi halinde, davacının alacaklı olmadığı belir-
lendiğinden, bu hüküm bir tespit hükmüdür ve kural olarak, icraya konulamaz.

Eda davası ile ilgili olarak yukarıda özetlenen durum, bugüne kadar hukukumuzda ka-
bul edilen ve uygulanan kurallardır. HMK m.105’in getirdiği husus, eda davası tanımının Ka-
nuna açık bir şekilde girmiş olmasından ibarettir

II) Tespit Davası (M.106)

Tespit davası, davacının, dava dilekçesinin talep sonucunda bir hakkın veya hukuksal 
ilişkinin (hukukî münasebetin) varlığının veya yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olma-
dığının tespitini mahkemeden istediği davadır (m.106,1)6. 

Örneğin: B, A’ya bir ihtarname çekmiş ve elinde bulunan senede göre, kendisinden 
(A’dan) on bin lira alacaklı olduğunu, on beş gün içinde bu bedeli ödemediği takdirde, yasal 
yollara başvuracağını bildirmişse, A, B’ye karşı bir dava açarak, B’ye herhangi bir borcunun 
bulunmadığının hüküm altına alınmasını isterse, bu dava bir (menfî) tespit davasıdır.
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Otuz yıl B’nin yanında (iş sözleşmesine dayalı şekilde) işçi olarak çalışan ve artık 
emekli olmak isteyen A, emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmuş ve fa-
kat kendisinin sigorta kaydının bulunmadığını öğrenmiştir. Bu yüzden A’nın, emekli olabilmesi 
için, otuz yıl B’nin yanında işçi olarak çalıştığına dair mahkeme ilâmına ihtiyacı vardır. A’nın bu 
taleple,  B’ye karşı açtığı dava, bir (müspet) tespit davasıdır.

Yukarıdaki öneklerden görüldüğü üzere, tespit davası, menfî tespit davası ve müspet 
tespit davası olarak ikiye ayrılır7.

Eski Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, tespit davası, açık ve ayrı bir şekilde dü-
zenlenmemişti; fakat, hukukumuzda tespit davaları hem öğretide hem Yargıtay uygulamasın-
da kabul edilmekte idi. Kaldı ki, münferit kanunlarımızda da tespit davası ile ilgili hükümler 
vardır. Bunun en bilineni ve sıkça uygulananı, İİK m.72’deki menfî tespit davasıdır8.

Tespit davası, eda davasına oranla istisnaî bir davadır. Bu husus özellikle, tespit da-
vası açmada davacının hukukî menfaatinin bulunup bulunmaması ile ilgilidir9. Bunu bir ör-
nekle açıklayalım:

Örneğin, A’nın B’den on bin lira alacaklı olması durumunda; A’nın on bin liralık bu alaca-
ğına kavuşması için, normal olarak, (tespit davası değil) bir eda davası açması beklenir. Çün-
kü eda davası açarsa, mahkeme yapacağı yargılamada, önce A’nın B’den (gerçekten) alacaklı 
olup olmadığını tespit edecek ve eğer bu yönde tespit yaparsa, buna bağlı olarak B’yi (A’ya) on 
bin lira ödemeye mahkûm edecektir. Eda davası sonucunda verilen hükmün içinde, hem tes-
pit unsuru hem de eda unsuru vardır. Şayet A, B’ye karşı eda davası değil de bir tespit davası 
açarsa. mahkeme yapacağı yargılamada A’nın haklı olduğunu tespit ederse taleple bağlı oldu-
ğundan (m.26), bu hususu tespitle yetinecek ve B’yi (A’ya) on bin lira ödeme mahkûm edeme-
yecektir. Bu dava sonucunda verilen hüküm bir eda hükmü değil de, tespit hükmü olduğu için, 
icraya konulamayacaktır. On bin liralık alacağına kavuşabilmesi için A’nın, tespit davası sonu-
cunda elde ettiği karara dayanarak, ikinci bir dava (yani eda davası) açması gerekecektir. 

Bu örnekten anlaşıldığı üzere, bazı istisnaî durumlar dışında, eda davası açma olana-
ğı varken, tespit davası açılmasında (kural olarak) hukukî yarar yoktur. Zira, davacının önce 
tespit davası açması ve bu davayı kazanması halinde, çoğu zaman, ikinci bir dava (eda dava-
sı) açma ihtiyacı doğmaktadır. Oysa davacı, doğrudan doğruya bir eda (alacak) davası açsa 
idi, bu (tek) dava ile amacına ulaşacaktı. İki dava değil, tek dava açıldığı için, mahkeme de iki 
dava ile ayrı ayrı uğraşmayacak, tek dava ile uyuşmazlığı çözecekti. Böyle bir hal, usul eko-
nomisine  de uygun olan haldir (m.30).

Hukukî menfaat, bir dava şartıdır (m.114,1/h) ve mahkemece kendiliğinden göz önü-
ne alınır. Bu nedenle mahkeme, açılan tespit davasının başında (ön inceleme aşamasında 
-m.137 vd-) davacının hukukî menfaatinin bulunup bulunmadığı hakkında karar vermek zo-
rundadır. Buna göre:

Açılan tespit davası, (örneğin İİK m.72’deki menfî tespit davası gibi) kanunda açıkça 
öngörülmüş olan bir tespit davası ise (m.106,2) bu davada hukukî menfaatin bulunması esas-
tır; somut olayın başka özelliği yoksa veya karşı taraf da itiraz etmemişse, mahkemenin, mah-
kemenin, kural olarak hukukî menfaat şartının varlığını belirlemesi kolaydır. Buna karşılık, açı-
lan tespit davası, kanunda açıkça belirtilen bir tespit davası değilse,  mahkemenin, davacının 
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bu davayı açmasında hukuken korunmaya değer güncel bir menfaatinin bulunup bulunmadı-
ğını araştırıp karara bağlaması gerekir (m.106,2).

Tespit davasının açılabilmesi (başka bir ifade ile, açılan tespit davasının usulden görü-
lebilmesi) için, iki husus büyük önem arz eder.

1) Tespit davasının konusu, (yalnızca) bir hakkın veya hukukî ilişkinin varlığının/ 
yokluğunun tespiti ya da senedin sahte olup olmadığının belirlenmesi olabilir (m.106,1). 
Maddî vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz (m.106,3).

2) Tespit davası açılmasında hukukî menfaatin varlığı şu üç şartın varlığına bağlıdır: 
a- Davacının bir hakkı veya hukukî durumu, güncel bir tehlike ile tehdit edilmiş olmalı; b- Bu 
tehdit nedeniyle, davacının hukuki durumu tereddüt içinde olmalı ve bu husus davacıya zarar 
verebilecek nitelikte bulunmalı; c- Yalnız kesin hüküm etkisine sahip olup, cebri icraya yetki 
vermeyen tespit hükmü, bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya elverişli olmalıdır (m.106,2; karş. 
m.107,3).

Tespit davasının kabulü veya reddi hakkında verilen kararlar birer tespit hükmüdür. 
Davanın kabulü halinde, davacının iddia ettiği üzere, bir hakkının varlığı veya yokluğu yahut 
bir belgenin sahte olduğu belirlenmiş olur. Davanın reddi halinde ise, davacının talebinde hak-
lı bulunmadığı tespit edilmiş olur. 

Tespit davasında da mahkeme taleple bağlı olduğundan (m.26), mahkeme, tespit hük-
mü dışında bir hüküm (örneğin eda hükmü) veremez.

Tespit hükmü, (eda hükmü gibi) kesin hüküm (m.303) ve kesin delil oluşturur. Fakat 
(eda hükmünden farklı olarak) tespit hükmünde eda emri bulunmadığından, tespit hükmü icra-
ya konulamaz.

Tespit davası (m.106) ile delil tespiti (m.400-405), birbirinden farklı iki müessesedir. 
Çünkü delil tespiti, hukukî niteliği gereği dava değildir; mahkemenin yapılan talebi usulen 
uygun görmesi üzerine, ileride açılabilecek olan bir davada kullanılmak üzere ilgili delili şimdi-
den tespit etmesinden ibarettir. 

Belirsiz alacaklarda tespit davası için bkz. aşa. (IX).

Tespit davası ile ilgili olarak yukarıda özetlenen durum, bugüne kadar hukukumuzda 
genellikle kabul edilen ve uygulanan kurallar olmakla birlikte, tespit davasının HMK m.106 ile 
genel olarak düzenlenmesi, uygulamada var olan bazı tereddütlerin ortadan kaldırılması bakı-
mından yerinde olmuştur.

III) İnşaî Dava (M.108)11

Kullanılması halinde yeni bir hukukî durum yaratan veya var olan bir hukukî ilişkiyi de-
ğiştiren yahut ortadan kaldıran haklara, yenilik doğuran (inşaî) haklar adı verilir. Yenilik doğu-
ran haklar, genellikle tek yanlı irade beyanıyla veya iki tarafın serbest iradeleriyle kullanıldıkla-
rında, hüküm ifade ederler. Örneğin, yeni bir sözleşme yapılması veya mevcut bir sözleşme-
nin feshedilmesi gibi. Buna karşılık, maddî hukukun belirlediği bazı yenilik doğuran haklar, ta-
rafların tek yanlı veya birlikte serbest iradeleriyle kullanılamazlar; bunların hukukî sonuç doğu-
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rabilmesi için, mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Bir yenilik doğuran hakkın, dava yoluyla kulla-
nılmasının zorunlu olduğu hâllerde, yenilik doğuran (inşaî) dava açılır (m.108,2). Örneğin bo-
şanma davası, babalık davası, ölüme bağlı tasarrufların iptali davası, aşırı ceza şartının indi-
rilmesi davası gibi12.

Yenilik doğuran dava yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukukî durum yaratılması veya 
mevcut bir hukukî durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edi-
lir (m.108,1).

Yenilik doğuran davanın kabulü halinde verilen hüküm, yenilik doğurucu (inşaî) nite-
liktedir; buna karşılık davanın reddi halinde verilen hüküm, tespit hükmüdür. Yenilik doğuru-
cu hükümle, ya (örneğin, babalık davasında olduğu gibi) yeni bir hukukî durum (ilişki) yaratı-
lır veya mevcut hukukî durum değiştirilir yahut (örneğin, boşanma davasında olduğu gibi) var 
olan hukukî durum ortadan kaldırılır. Hükmün bu niteliğine, “inşaî tesir” (yenilik doğurma etki-
si) denir.

Yenilik doğuran davaların bir kısmı geçmişe etkili; bir kısmı ise geleceğe etkilidir. Örne-
ğin, babalık davası geçmişe etkilidir ve davanın kabulü halinde verilen kararla çocuk ile baba 
arasındaki babalık ilişkisi çocuğun doğumuna kadar hüküm ifade eder; babanın, (davanın 
açıldığı tarihten itibaren değil) çocuğun doğumundan itibaren onun babası olduğu kabul edi-
lir. Boşanma davası ise, geleceğe etkilidir ve davanın kabulü halinde verilen boşanma kara-
rı, bu kararın kesinleşmesi tarihinden sonraki zaman için hüküm ifade eder; bu tarihten öncesi 
için ise, var olan evlilik ilişkisinin o ana kadar ortaya çıkardığı hükümler (eşler arasındaki evli-
lik hukukî ilişkisi) geçerliliklerini korur.

 
Kanunlarda aksi belirtilmedikçe, inşaî hükümler, geçmişe etkili değildir (m.108,3).

IV) Kısmî Dava (M.109)

Yargılama hukukumuzda, talep konusunun (alacağın, hakkın) niteliği itibariyle bölüne-
bilir olduğu durumlarda yalnızca bir kısmının dava edilebilmesi mümkündür. Bu davaya kısmî 
dava denir (m.109)13. Kısmî dava tabiri, alacağın tümünün dava edilmesi halinde açılan dava-
ya verilen “tam dava” tabirinin karşıtıdır.

Bir davanın tam dava mı, yoksa kısmî dava mı olduğu, esas olarak, dava dilekçesi-
nin talep sonucu kısmından anlaşılır. Eğer A, açtığı davanın talep sonucu kısmında; davası-
nın (tam dava değil) kısmî dava olduğunu açıkça belirtmiş veya  “fazlaya ilişkin haklarını saklı 
tuttuğu” gibi bir ifadeyle dolaylı bir şekilde kısmî dava açtığını belli etmiş ise, açılan dava  (tam 
dava değil), kısmî davadır.

Kısmî davanın açılabilmesi için, talep (dava konusunun) bölünebilir nitelikte olma-
sı gerekir. Örneğin A, B’den olan yüz bin lira alacağının bir kısmını dava edebilir veya A, ken-
disine satılan ve fakat teslim edilmeyen on arabadan yalnızca birinin kendisine teslimini dava 
edebilir (m.109,1).

Kısmî dava açılmasının nedeni, davanın kaybı halinde ortaya çıkacak olan riskleri (ge-
reksiz yere fazla yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ödeme tehlikesini) küçültmektir Ko-
nuyu şöyle bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz: B, arabasıyla yolda giderken, A’nın arabası-
na çarpmış ve bu trafik kazası sonunda yaralanan A hastaneye kaldırılmış, kendisi hakkında 
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uzun bir tıbbî tedavi uygulanmaya başlanmış ve ayrıca, A’nın arabası büyük hasar görmüştür. 
A, uğradığı zararlar için (zamanaşımı süresi içinde) B’ye karşı bir tazminat dava açmak iste-
mektedir ve o güne kadar yapılan hastane masrafları ile arabasının tamir giderlerinin toplamı, 
yirmibin lira civarındadır. Bu yüzden A’nın, yirmibin lira üzerinden dava açması mümkündür; 
ancak, ortaya çıkan trafik kazasında  kimin ne kadar kusurlu olduğu, henüz kesin olarak bel-
li değildir. Eğer A, yirmi bin lira üzerinden dava açacak olursa, davanın (karar ve ilâm) harcını, 
yirmi bin lira üzerinden yatıracaktır; A, yirmi bin lira üzerinden açtığı bu davayı, yargılama sı-
rasında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda (sözgelimi, kusurun tümünün kendisine ait ol-
duğunun ortaya çıkması sebebiyle tamamen) kaybederse, davayı avukat eliyle takip ettiren B 
lehine yirmi bin lira üzerinden (davayı kısmen kaybederse, o miktar üzerinden)  hesaplanacak 
oran üzerinden avukatlık ücreti ödeyecektir. Buna karşılık, kısmî dava açma olanağı verildiği 
için A, bin lira üzerinden dava açarsa, davanın (karar ve ilâm) harcını, (yirmi bin lira üzerinden 
değil) bin lira üzerinden yatıracak ve davayı kaybetmesi halinde ödeyeceği avukatlık ücreti de 
(yirmi bin lira üzerinden değil) bin lira üzerinden hesaplanacaktır.

Yukarıda verilen somut örnekte, A’nın açacağı davayı bin lira üzerinden açması ile yir-
mi bin lira üzerinden açması halinde karşı karşıya kalacağı risk, çok açık bir şekilde bellidir. 
A’nın bin lira üzerinden dava açmasında hukukî yararı vardır14.

Kısmî dava; talep konusu miktarın taraflar arasında tartışmalı veya belirsiz olması hal-
lerine mahsustur. Talep (dava) konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız ise veya 
açıkça belirli ise, kısmî dava açılabilmesi mümkün değildir (m.109,2). Başka bir ifadey-
le, talep konusunun bölünebilir olduğu  (m.109,1) her durumda kısmî dava açılabilmesi müm-
kün değildir. Bu düzenlemede (m.109,2), kısmî davanın amaç dışı kullanılmasının önüne ge-
çilmesi, anılan durumda davacının kısmî dava açmakta hukukî menfaatinin bulunmadığı dik-
kate alınmıştır.

Örneğin A, B’ye senet karşılığında yüz bin lira borç vermiş, B borcunu vadesinde öde-
memiştir. Bu örnekte, A’nın yukarıdaki trafik kazası örneğinde olduğu gibi, kısmî dava açabil-
mesi mümkün değildir; çünkü, talep konusunun miktarı,  taraflar arasındaki sözleşmede ve 
senetle açıkça bellidir. Bu konuda Kanunda (m.109,2) hüküm olmasaydı bile, hukukî yarar ba-
kımından yine de aynı sonuca varılırdı. Çünkü bu örnekteki olayda davacı A’nın (alacaklının)  
bin lira üzerinden açacağı davada elde ettiği ilâm, yalnızca bin lira ile ilgili olduğundan, A, geri-
ye kalan alacağı için yeniden (ek) dava açmak (veya açtığı davada ıslaha gitmek) zorunda ka-
lacaktı. Hem usul ekonomisine (m.30) hem de dürüst davranma kuralına (m.29) aykırı bu du-
rum nedeniyle, hem karşı taraf hem de mahkemeler gereksiz yere uğraştırılmış olacaktı.

Zorunluluk halinde birden fazla kısmî dava açabilme olanağı vardır. Yukarıdaki trafik 
kazası örneğinde, A’nın açtığı bin liralık kısmî davada alınan bilirkişi raporunda, zararın on bin 
lira olduğu tespiti yapılmış ve A, dokuz bin lira için ek dava açmış ve bu davada da fazla iliş-
kin haklarını saklı tutmuştur. İlk açılan bin liralık davada mahkeme ikinci kez bilirkişi inceleme-
si yaptırmış, ikinci bilirkişi raporunda zararın (on bin lira değil) yirmi bin lira olduğu yolunda ra-
por gelmiştir. Bu durumda A, on bin liralık yeni bir dava (hatta kısmî dava) daha açabilir. 

Kısmî dava açılabilmesi olanağı, yalnızca eda davalarına mahsus değildir. Tespit da-
vaları da kısmî dava olarak açılabilir. 

Kısmî dava açılması halinde zamanaşımı kesilmesi, yalnızca açılan dava kısmı hak-
kında ortaya çıkar; dava edilmeyen kısım için, zamanaşımı kesilmez. Yukarıdaki trafik kaza-
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sı örneğinde, kaza tarihinin 10 Ocak 2011 olduğunu ve açılan bin liralık tazminat davasının da 
1 Haziran 2011’de açıldığını varsayalım. Bu davada (bugün için haksız fiillerde geçerli olan 
kurala göre, 1 yıllık) zamanaşımı, yalnızca bin lira için kesilmiştir; geriye kalan alacak (dokuz 
bin lira) için zamanaşımı kesilmemiştir. Dolayısıyla, geriye kalan alacağın tahsili için gerek-
li olan ikinci davanın, en geç 10 Ocak 2012 mesai saati sonuna kadar açılması gerekir. Aksi 
halde geriye kalan (dokuz bin liralık) alacak zamanaşımını uğramış olur. Bu konuda, öğretide 
ve Yargıtay uygulamasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır15.

Kısmî dava açılırken, geriye kalan (bakiye) hakların saklı tutulmaması halinde, dava 
edilmeyen bakiye alacaktan feragat edilmiş olup olmadığı konusunda öğretide var olan tartış-
ma16, m.109,3 ile açıkça hükme bağlanarak ortadan kaldırılmıştır. Buna göre, dava açılırken 
talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmî dava açıl-
ması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. Bu hükümle, 
dava açılırken fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmamasına ilişkin bir kayda yer verilmemiş ol-
masının, dava dışı tutulan kesim bakımından feragat edilmesi anlamına gelmeyeceği hususu 
açıkça düzenlenmiş, bu konudaki suskunluğun, ileride ek dava açma imkânını ortadan kaldır-
mayacağı hükme bağlanmıştır. 

V) Davaların Yığılması (M.110)

Dava dilekçesinin talep sonucu kısmında (m.119,1/ğ), uygulamada genellikle, tek (bir) 
talepte bulunulur ve davacı, davalının talep konusuna mahkûm edilmesini ister. Ancak davacı-
nın, dava dilekçesinde, davalının birden fazla talep konusuna mahkûm edilmesini isteyebilme-
si mümkündür.  

Örneğin: A, evini B’ye kiraya vermiştir; kiracı B, hem üç aylık kira bedeli olan üç bin li-
rayı ödemediği gibi, evin duvarlarını yıkarak beş bin liralık zarar da vermiştir. Bu sebeple A’nın 
B’ye karşı, üç aylık kira bedeli için alacak davası ile kiracı B’nin verdiği zarardan dolayı da 
beş bin liralık tazminat davası açma hakkı vardır. Hatta böyle bir durumda A, diğer talepleri-
nin yanı sıra B’nin taşınmazdan tahliyesini de isteyebilir. Bu örnekte A, B’ye karşı her bir tale-
bini  ayrı ayrı olarak dava edebileceği gibi, bunların bazılarını veya hepsini tek bir dava dilek-
çesi ile de isteyebilir.. 

Bu şekilde açılan davaya, davaların yığılması (dava yığılması; objektif dava birleşme-
si; kümülatif dava) denir17. 

Davaların yığılması için, birbirinden bağımsız talepler arasında hukukî ve ekonomik bir 
bağlantının (ilişkinin) bulunması şart değildir. Birlikte dava edilen taleplerin tamamının, aynı 
yargı çeşidi içinde yer alması ve taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin 
bulunması yeterlidir (m.110). 

Davaların yığılmasında, davacının ve davalının aynı kişiler olması gerekir (m.110,1/ cüm-
le 1). Bu açıdan, taleplerin taraflarının farklı olması halinde dava yığılması yoluna gidilemez.

İki ayrı yargı çeşidine (koluna) giren talepler bakımından davaların yığılması yoluna gi-
dilemez. Buna göre, biri idarî yargının konusuna, diğeri adlî yargının konusuna giren iki ayrı 
talep aynı dava dilekçesiyle (davaların yığılması şeklinde) dava olunamaz.
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Keza, her iki talep için yetkili mahkemelerin farklı olması halinde de, davaların yığılma-
sı yoluna gidilemez.

HMK m.110 hükmünde ayrıca, davaların yığılmasının (yani kümülatif dava yığılma-
sının) koşullarının neler olduğu da gösterilmiştir. Buna göre, davaların yığılmasının ortaya çı-
kabilmesi için varlığı gereken koşullar şunlardır: a) Davacının aynı davalıya karşı ileri sürebi-
leceği birden fazla talebinin bulunması; b) Birlikte ileri sürülen taleplerin tümü aynı yargı çeşidi 
içinde yer alması; talepler arasında bir aslîlik-ferîlik ilişkisi kurulmaması; ç) Taleplerin tümü ba-
kımından geçerlilik taşıyan bir ortak yetkili mahkeme bulunması.

Dava yığılmasında, terditli (basamaklı) davadan (m.111) farklı olarak, talepler arasın-
da aslîlik ve fer’îlik ilişkisi yoktur; her bir talep diğerinden bağımsız ve eş değerdedir.

Davaların yığılmasında, tahkikat aşaması, bütün talepler için ortaktır. Bu yüzden dava-
ların yığılması, usul ekonomisine (m.30) hizmet eder.

Her bir talep, farklı edimlerin gerçekleştirilmesine yönelmiştir. Görünüşte tek dava, ger-
çekte ise talep sayısı kadar dava mevcuttur.  Mahkeme, taleplerin tümü hakkında ayrı ayrı ka-
rar vermek ve bunları hüküm fıkrasında göstermek zorundadır. Mahkemenin, taleplerin tümü 
hakkında tek ve aynı şekilde karar verme zorunluluğu yoktur; dava şartları, her bir talep bakı-
mından ayrı ayrı belirlenir. 

VI) Terditli Dava

Davacının, aynı davalıya karşı olan birden fazla talebini, aralarında aslîlik-ferîlik ilişki-
si kurarak  (kademeli olarak) (karş. m.110) aynı dava dilekçesinde ileri sürmesine, terditli dava 
(kademeli dava; basamaklı dava) adı verilir (m.111,1/cümle 1)18.

Örneğin B, sahibi olduğu taşınmazını (usulüne uygun olarak noter senedi ile) A’ya sat-
ma vaadinde bulunmuş ve ancak B bu taşınmazı, (A’ya değil) C’ye satmış ve taşınmaz ta-
puda C adına tescil edilmiştir. Bu durumda A’nın, B’ye karşı dava açma hakkı vardır. Eğer A, 
B’ye (ve işin niteliği gereği onunla birlikte C’ye) karşı tapunun iptali ve kendi adına tescili da-
vası açarsa, bu davada iyi niyetli olduğunun anlaşılması halinde C’nin kazanımı (iktisabı) ko-
runacağından mahkeme, tapunun iptali ve tescili talebini reddedecektir. Bunun üzerine A’nın, 
B’ye karşı tazminat davası açması gün-deme gelecektir. Bu durumda A’nın ikinci bir dava aç-
ması sözkonusu olacak ve böylece hem zaman kaybedilecek hem de iki ayrı dava açılma-
sı nedeniyle taraflar ve mahkemeler bakımından iki kez emek sarf edilecektir. Oysa eğer A, 
açtığı dava dilekçesinin istem sonucu kısmında; asıl talebi olarak (ilk önce) tapunun iptaliyle 
kendi adına tescilini, bu olmadığı takdirde yardımcı (ikincil, fer’î ) talep olarak B’nin tazminata 
mahkûm edilmesini isterse, bu dava, terditli davadır.

Terditli dava, duyulan ihtiyaçlar nedeniyle uygulamada sıkça karşımıza çıkan dava tür-
lerindendir. HMK m.111’deki düzenleme sayesinde, terditli davanın caiz olup olmadığı hakkın-
daki tereddütler ortadan kalkmıştır.

Terditli davadan söz edilebilmesi için iki şartın bir arada bulunması gerekir: 1) Aynı da-
valıya karşı ileri sürülecek birden ziyade talep arasında bir aslîlik-ferîlik ilişkisi mevcut olmalı-
dır; yani, dava dilekçesinde önce aslî talep daha sonra da fer’î talep belirtilmiş bulunmalıdır. 2) 
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Birlikte ileri sürülen bu talepler arasında, hukukî veya ekonomik bir bağ bulunmalıdır (m.111,1/
cümle 2; karş. m.110). 

Terditli davalar, dayandıkları vakıanın aynı olup olmamasına göre farklılık göstere-bilir. 
Bazı durumlarda asıl talep ile yardımcı talebin dayandığı vakıalar aynıdır ve ancak bu vakı-
alara dayandırılan taleplerin hukukî sebepleri farklıdır. Örneğin, başka-sının taşınmazı üzeri-
ne iyi niyetle (taşkın) inşaat yapan kişinin, üçüncü kişiye karşı açtığı terditli davadaki mülkiye-
tin kendisine verilmesi yolundaki asıl talebinin dayanağı TMK m.724; binanın arsadan az ol-
ması halinde malzeme bedelinin kendisine verilmesi yolundaki yardımcı talebinin dayanağı 
TMK m.723’tür. Bazı durumlarda ise terditli davanın dayandırıldığı vakıalar da, hukukî sebepler 
de farklı olabilir. Örneğin, ölümü bağlı tasarrufa karşı açılan ve asıl talep olarak “iptal”in (TMK 
m.558-560), yardımcı talep olarak “tenkis”in (TMK m.560) ileri sürüldüğü terditli dava böyledir19. 

Terditli dava, usul ekonomisine (m.30) hizmet eder.

Terditli dava, şarta bağlı dava açılması anlamına gelmez. Davacı, terditli dava taleple-
rine ilişkin olarak mahkemece gerçekleştirilecek olan incelemenin sırasını belirler. Mahkeme, 
davacının önce asıl (ilk) talebini inceler ve bu talebi yerinde görürse, (davacının ikinci talebine 
geçmeden) davayı kabul ederek hüküm verir. Mahkeme davacının asıl talebini kabul etmezse, 
o zaman davacının yardımcı talebini incelemeye geçer (m.111,2) ve kabul ederse onu karara 
bağlar, mahkeme onu da yerinde görmezse davayı tümden reddeder. 

Davacının asıl talebini yerinde görmeyen mahkeme, davacının ikinci talebini incele-
meksizin davayı reddedemez. Yardımcı talebin incelenebilmesi, asıl talebin reddedilmiş bu-
lunması şartına bağlıdır. 

Terditli davayı, pratik zaruretlerin bir ürünü olarak bazı hâllerde terditli hüküm olarak 
sayılabilecek durumların (örnek; menkul teslimine ilişkin ilamların icrasına ilişkin İcra ve İflâs 
Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede olduğu gibi) ortaya çık-
masını birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü, terditli dava sonucunda verilen hüküm terditli 
değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere, aslî talep kabul edilerek hüküm altına alınmışsa, zaten 
fer’î talep hakkında herhangi bir karar verilmez. Buna karşılık, aslî talep reddedilmişse, fer’î 
talep hakkında karar verilir ve fer’î talep de reddedilirse, sonuç olarak, ortada bir menfi tespit 
hükmüne varılmış olur20.

Terditli davada, davacının dava dilekçesindeki taleplerinden birinden vazgeçerek tale-
bini teke indirmesi için ıslaha gitmesine gerek yoktur.

VII) Seçimlik Dava

Seçimlik borç (hak kavramı ile seçimlik dava kavramı birbirinin ay değildir. Her seçimlik 
borç bir seçimlik (alternatif) dava açılmasına vücut vermez. Seçimlik davadan söz edebilmek 
için, seçim hakkının kendisine bırakıldığı borçlunun veya üçüncü kişinin seçimlik hakkını kul-
lanmak kaçınması gerekir (m.112,1).

Seçme hakkı alacaklıya aitse, alacaklının bu durumda seçimlik dava açma imkânı yok-
tur. Alacaklı, sözü edilen hâlde, hukukî niteliği itibarıyla inşaî bir hak olan seçme hakkını kul-
lanmak suretiyle öncelikle borç konusunu belirli hâle getirir; borçlu, belirlenen bu edimi yerine 
getirmeye yanaşmazsa, ona karşı seçimlik dava değil, bir eda davası açar. 
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Seçimlik dava, seçimlik hakların (borçların)21 konusu olduğu hukuki ilişkilerde günde-
me gelir.  

Örneğin, A ile B arasında bir mal ödüncü (ariyet) sözleşmesi yapılmış ve A, dizüstü bil-
gisayarın bir süre kullanması için B’ye vermiştir. Bu sözleşmede kararlaştırılan tarihte B’nin, 
seçimlik olarak, ya aldığı dizüstü bilgisayarını veya kendisine ait bulunan müzik setini yahut 
5.000 lirayı A’ya iade etmesi kararlaştırılmıştır. Bu örnekte eğer seçim hakkı A’ya tanınmışsa, 
A, seçimlik hakkını dava açmadan önce ve neyin seçtiğini belirlemiş olduğu içindir ki, dava-
yı da onun üzerinden açacaktır. Bu ihtimalde seçimlik talep ve ona bağlı olarak seçimlik dava 
söz konusu olmaz. 

Buna karşılık, seçim hakkı (A’ya değil de) B’ye tanınmış ise; (davanın açıldığı sırada) 
B’nin neyi seçtiği belli olmadığı için A, davasını B’nin sahip olduğu seçimlik hakka göre kulla-
nacak ve dava dilekçesinin istem sonucunu kısmında, “Yukarda anılan nedenlerle, seçim hak-
kını kullanmasının sonucuna göre; B’nin, dizüstü bilgisayarını veya kendisine ait bulunan mü-
zik setini vermeye yahut 5.000 lira ödemeye mahkûm edilmesini istiyorum” yollu bir talepte 
bulunacaktır.

Seçimlik davada esasında gerçek anlamda bir dava yığılması mevcut değildir. Bor-
cun konusu yani edim ve dolayısıyla talep tektir. Edimin konusunu birbirinin alternatifi ola-
cak şekilde birden fazla şeyin oluşturması edimin de birden fazla olması anlamına asla gel-
mez.

Seçimlik davada mahkeme, talebin hukuka uygun olduğu sonucuna varırsa, seçim-
lik mahkûmiyet hükmü verir (m.112,2). Yukarıdaki örnekte açılan seçimlik davayı kabul eder-
se mahkeme, davalıyı kendisinin (yani B’nin) yapacağı seçime göre, dizüstü bilgisayarı veya 
kendisine ait bulunan müzik setini yahut 5.000 lirayı vermeye mahkûm edecektir. Dikkat edilir-
se, seçimlik davada mahkeme, davalının yerine geçerek onun adına seçme hakkını kullanma-
maktadır.

Seçimlik mahkûmiyet hükmünü cebrî icraya koyan alacaklı, takip konusunun belirli ol-
ması kuralı (İİK m.58,III/3) gereği,  takibinin konusunu, mahkûmiyet hükmünde yer alan edim-
lerden birisine hasrederek talepte bulunur. İcra müdürü de, borçluya bu talep doğrultusun-
da icra emri gönderir. Ancak, bu durum, borçlunun, diğer edimi ifa etmek suretiyle borcun-
dan kurtulma hakkını ortadan kaldırmaz; borçlu, hasredilen ve icra emrinin konusunu oluştu-
ran edimin yerine diğer edimi yerine getirmek suretiyle de takibin son bulmasını sağlayabilir 
(m.112,3). 

Bu (m.112,3) düzenleme sayesinde, sözü edilen hâlde seçme hakkının yine borçluda 
kalması sağlanmış ve alacaklıya geçmesi engellenmiştir. Böylelikle, esas itibarıyla bir borçlar 
hukuku kurumu olan seçimlik borç kurumu ile paralellik de temin edilmiştir. 

VIII) Topluluk Davası

Medenî yargılama hukukunda davada hukukî menfaat, davacının doğrudan doğruya 
(bizzat) kendi kişisel menfaatiyle özdeş kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, davacının doğ-
rudan doğruya kendisi ile ilgili olmayan uyuşmazlıklarda dava açabilme olanağı,  kural olarak, 
kabul edilmemektedir.



Bankacılar Dergisi

93

Aslında benzeri durum, son zamanlara kadar idarî yargıda da geçerli idi. Ancak zaman 
içerisinde, özellikle düzenleme biçimdeki (örneğin yönetmelikler gibi) idarî işlemlere karşı açı-
lan davalar bakımından, düzenleme biçimindeki idarî işlemin (şu anda olma bile, zaman içe-
risinde uygulanabilmesi ihtimalinin varlığı düşünülerek), davacının dolaylı hukukî menfaatinin 
var olduğu kabul edilerek, hukukî menfaat şartının aranmasında daha geniş (toleranslı) davra-
nılmaya başlandı. Benzeri bir örnek, belediyelerin toplu taşıma ücretlerine yaptığı zamlar ba-
kımından da karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlarda tüketici dernekleri, tüketicinin korunması 
düşüncesinden hareketle, belediyenin zam kararlarına karşı idarî yargıda dava açmakta ve bu 
davalarda hukukî menfaatin varlığı kabul edilmektedir.

İdarî yargıdaki bu gelişim, günümüzde, adlî yargının görev alanına giren davalarda da 
ortaya çıkmış ve örneğin derneklerin, vakıfların, sendikaların kendi üyelerinin menfaatlerini 
korumak üzere hukuk davaları açabilmelerine olanak tanınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bunun ilk örneklerinden biri, tüketici örgütlerinin, amaçları çerçevesinde, tüketicilerin ko-
runması için açtıkları davalardır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (m.23) göre, tüketi-
ci örgütlerinin, münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde, 
kanuna aykırı durumun kaldırılması için tüketici mahkemelerinde dava açmaları mümkündür.

Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz da, bu konudaki gelişmelerden etkilenerek, 
topluluk davası (toplu dava; grup davası; sınıf davası; halk davası; yığın davası)22 ile ilgili ge-
nel bir düzenleme getirmiştir (m.113).

Bu hükme göre, dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya 
mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgilile-
rin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki hakla-
rının ihlâl edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir.

Böylece topluluk (grup) davası yoluyla, toplumsal yararın korunması ile dar ve teknik 
anlamda hukukî yarar kavramında bir açılım yaratılmış ve tüzel kişilerin açtıkları davalarda 
hukukî menfaatlerinin varlığı bakımından yaşanan tereddütlere açıklık getirilmiştir.

HMK m.113’e göre, topluluk davası açılabilmesi için bazı şartların bulunması gerekir:

Her şeyden önce, yalnızca tüzel kişiler, topluluk davası açabilirler; tüzel kişiliği bu-
lunmayan oluşumların (örneğin cemaatlerin, menfaat topluluklarının, grupların, platformların), 
topluluk davası açabilmesi, HMK m.113 hükmü karşısında mümkün değildir23.

Tüzel kişinin topluluk davası açabilmesi için, tüzel kişinin statüsünün (örneğin: derne-
ğin, ana tüzüğünün; vakfın, senedinin; sendikanın, tüzüğünün), tüzel kişiliğe bu konuda dava 
açma yetkisini tanımış olması gerekir.

Yukarıda aranan şartların yanı sıra; açılan davanın, davacı tüzel kişinin üyelerinin 
veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatleri ile ilgili olması gerekir. Bu açı-
dan sözgelimi, “Emekli Öğretim Üyeleri Derneği”nin, çalışmakta olan öğretim üyelerinin ilgili 
olduğu konularda dava açmasında hukukî menfaati bulunmamaktadır. Çünkü, Emekli Öğretim 
Üyeleri Derneği’nin üyeleri (mensupları/temsil ettikleri kesim), çalışmakta olan öğretim üyele-
ri değil, emekli öğretim üyeleridir. Bu Derneğin amacı ve faaliyet alanı da, yalnızca kendi üye-
lerinin menfaatleri ile sınırlıdır. 



Prof. Dr. Ejder Yılmaz

94

Bu vesile ile, tüzel kişiler bakımından geçerli olan, “ultra vires” ilkesine dikkat çekmek 
isterim. Latince, “vires” yetki (güç) anlamındadır ve tüzel kişinin tâbi olduğu hukuksal düzen-
leme (nizam) yönünden, hangi faaliyetlerde bulunup bulunamayacağı belli kurallara bağlı-
dır. Tüzel kişinin hukuken tâbi olduğu (sınırlayıcı) kurallar, birbirinden farklılıklar gösterir. Bu 
anlamda tüzel kişiler, her türlü hukuksal faaliyette bulunamazlar. Tüzel kişiler öncelikle, tip 
(grup) olarak tâbi oldukları hukuk kurallarına tâbidirler. Bu bağlamda, meselâ ticaret şirket-
leri kâr amacıyla kurulurlar; buna karşılık dernekler yahut vakıflar (kâr amacıyla değil) ha-
yır, toplumsal, kültürel vb gaye ile kurulurlar. Tüzel kişinin yapabileceği faaliyetler, statüsün-
de yazılıdır. Tüzel kişinin topluluk davası açıp açamayacağı, kendi statüsü çerçevesinde de-
ğerlendirilir.

IX) Belirsiz Alacak ve Tespit Davası (M.107)

HMK m.107 ile, eski Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda bulunmayan, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu (Hükûmet) Tasarısında da yer almayan ve ancak TBMM Adalet Komis-
yonunda benimsenerek kanunlaşan yeni bir dava türü kabul edilmiştir: “Belirsiz alacak ve tes-
pit davası”.

Bilindiği gibi, dava dilekçesinin içeriğinde bulunması gereken hususlardan biri de, “açık 
bir şekilde talep sonucu”dur (M.119,1/ğ). Örneğin A, B’ye on bin lira borç vermişse ve bunun 
tamamını dava etmek istiyorsa (karş. m.109’daki kısmî dava), bu talebini, dava dilekçesinin is-
tem sonucu kısmında, açık bir şekilde, “B’nin on bin liraya mahkûm edilmesini talep ederim” 
şeklinde ifade eder ve dava harcını da bu miktar üzerinden yatırır. 

Talebin bu şekilde açık bir biçimde yazılmasının nedeni, hâkimin, tarafın (davacı-
nın) talebini anlaması ve pratik açıdan ondan daha da önemlisi, hâkimin taleple bağlı olup, 
ondan fazlasına veya başka bir şeye karar verememesidir (m.26). Eğer davacının talebi 
(m.119,1/ğ), yeterince açık değilse hâkim, davayı aydınlatma ödevi sebebiyle, davacıdan ta-
lebi konusunda açıklama isteyebilir ve hatta doğru karar verebilmek için istemek zorundadır  
(m.31). 

Hal böyle olmakla birlikte, bazı durumlarda davacı, alacağın miktarını başlangıçta tam 
olarak belirleyememektedir. Örneğin, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında, uğranı-
lan maddî zararın tespiti, açılan davada yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkmakta-
dır; hatta bazen, zararın tespiti için bir bilirkişi incelemesi yetmediği için birden çok bilirkişi in-
celemesi yaptırılarak sonuca varılmaktadır. 

Böyle durumlarda bugüne kadarki uygulamada önce kısmî dava açılmakta ve dava sı-
rasında alınan bilirkişi raporu çerçevesinde, ya ıslahla dava konusu arttırılmakta veya ek dava 
açılmaktadır. Ancak böyle durumlarda, bazen iddianın (davanın) genişletilmesi yasağı, bir en-
gel olabilmektedir. 107 nci maddenin (TBMM Adalet Komisyonu) gerekçesinden anlaşıldığı 
üzere, bu husus, hak arama özgürlüğüne aykırı görülerek ve kısmî dava ile ilgili hükümlerin 
yetersiz olduğu değerlendirilerek “belirsiz alacak ve tespit davası” kabul edilmiştir.

107 nci maddenin kenar başlığında kullanılan “belirsiz alacak ve tespit davası” iba-
resi, hükümde, bir (tek) dava varmış izlenimi vermekte ise de, kanımca burada iki ayrı dava 
düzenlenmiştir. Bunlardan biri, m.107,1-2’de düzenlenen “belirsiz alacak davası; diğeri ise, 
m.107,3’de düzenlenen “(belirsiz alacakla ilgili) tespiti davası”dır.
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A) Belirsiz Alacak Davası

Davanın açıldığı tarihte, davacının (alacaklının), açacağı davada talep edeceği (m. 
119,1/ğ) alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesi kendisinden 
beklenemezse veya belirlenebilme imkânsız ise; davacı (alacaklı), davada dayandığı hukukî 
ilişkiyi ve asgarî bir miktar ya da değeri belirterek, belirsiz alacak davası açabilir (m.107,1).

Kanunumuzda “belirsiz alacak davası”nı düzenleyen hüküm (m.107), İsviçre Medenî 
Usul Kanununa, oldukça paraleldir24. Belirsiz alacak davası, Alman Medenî Usul Kanununda 
açık olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, öğreti ve Alman Federal Mahkemesi tarafından 
yüzyılı aşkın bir zamandan beri kabul edilmektedir25. 

HMK m.107 nci maddesinde düzenlenen “belirsiz alacak davası”, İsviçre ve Alman hu-
kuklarında “rakamlandırılmamış alacak davası (unbezifferte Forderungklage)26” veya “rakam-
landırılmamış alacak talebi (unbezifferte Klageantrag)” ibareleri ile anılmaktadır. Bu nedenle, 
belirsiz alacak davası yerine, “rakamlandırılmamış (rakamsallaştırılmamış) alacak davası” 
denilmesi belki daha doğru olurdu.

Belirsiz alacak davası, hukukî niteliği itibariyle bir eda davasıdır (m.105)27.

Belirsiz alacak davası açabilmesi için, davacının, dava açacağı miktarı ya da değe-
ri, tam ve kesin olarak gerçekten belirleyebilmesinin (objektif şekilde) imkânsız olması ya da 
bunun kendisinden beklenememesi gerekir. Davacı açılacak davanın miktarını (değerini) 
tam ve kesin olarak biliyorsa yahut bunu bilebilecek durumda ise, belirsiz alacak davası açı-
lamaz. Çünkü, her davada dava şartlarından biri de hukukî yararın bulunmasıdır (m.114,1/h); 
burada da hukukî yarar aranır. Özellikle, kısmî davaya ilişkin yeni hükümler de dikkate alı-
nıp birlikte değerlendirildiğinde, baştan tespiti mümkün olan hâllerde bu yola başvurulması ka-
bul edilemez.

Alman ve İsviçre hukuklarında belirsiz alacak davasına klasik olarak verilen örnek-
ler,  maddî ve özellikle manevî tazminat davalarıdır. Çünkü bu davalarda hâkimin takdiri büyük 
önem taşır. Alman hukukunda verilen diğer bir örnek kamulaştırma davalarıdır; çünkü bu da-
valarda da mahkeme bilirkişi raporu alarak bir sonuca ulaşabilmektedir. Keza, nafaka talepleri 
de belirsiz alacak davası örneklerindendir28.

107 nci maddenin gerekçesinde de, belirsiz davasının konusu olarak tazminat davala-
rı üzerinde ısrarla durulmuştur.

Bilindiği üzere, maddi veya manevî tazminat davalarında hâkimin zararı ve kusuru tak-
dir ederken adalet ve hakkaniyet duygularıyla hareket edecek olduğu hallerde gerçekten bir 
belirsizlik vardır. Bu noktada hatırlatmak anlamında, Borçlar Kanunumuzun aşağıdaki hüküm-
lerinden bazı örnekler verilebilir: 

Zararı ispat yükü, iddia edene (müddeiye) ait olmakla birlikte, zararın gerçek miktarını 
ispat etmenin mümkün olmadığı hallerde hâkim; halin olağan yürüyüşüne ve zarara uğrayan 
tarafın aldığı tedbirleri dikkate alarak zararı adalete göre tayin eder (BK m.42); hâkim, tazmi-
natın şeklini ve kapsamını halin gereklerine ve hatanın ağırlığına göre belirler (BK m.43). Za-
rara uğrayan tarafın zarara razı olması; zarara uğrayan tarafın davranışının (eyleminin), zara-
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rın doğmasına veya zararın artmasına neden olması yahut zararı yapanın durumunu ağırlaş-
tırması hallerinde, hâkim, zararı indirebilir ve hatta herhangi bir zarara hükmetmeyebilir (BK 
m.44,I). Keza, zarar kasten veya ihmal yahut tedbirsizlikle yapılmamışsa, ortaya çıkan kararın 
tazmini zarar vereni zor durumda bırakacaksa, hâkim, hakkaniyete uygun olarak zararı indire-
rek hüküm verir (BK m.44,II). Hâkim manevî tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfa-
tını, yaptıkları işi ve diğer toplumsal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır (BK m.49,II). Zor-
da kalması (ıztırar hali) sebebiyle, kendisini veya başka birini zarardan veya ortaya çıkan teh-
likeden korumak için (zorda kalarak) üçüncü kişinin malına zarar verilmesi halinde hâkim za-
rar miktarını hakkaniyete göre belirler (BK m.2).

Buna benzer örnekler, haksız rekabete ilgili Türk Ticaret K. m.58; Patent Haklarının 
Korunmasına İlişkin 551 sayılı KHK m.141; Fikir ve Sanat Eserleri K. m.66; Endüstriyel Tasa-
rımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK m.53; Markaların Korunması Hakkında 556 sa-
yılı KHK m.67 hükümlerinden verilebilir29.

Hukukumuzda yeni kabul edilen “belirsiz alacak davası”nın uygulamasında, hangi hal-
lerde “belirsizlik”ten söz edilebileceği konusunda farklı görüşlerin  (tartışmaların) ortaya çık-
ması muhtemeldir. Nitekim, HMK’nun yürürlüğe girmesinden çok kısa süre sonra  yayımlanan 
bir eserde, “TÜİK verilerine göre çalışanların yüzde kırkının kayıt dışı olması, kayıtlı olanların 
önemli bir bölümünün de gerek ücretinin SGK’na bildirilmemesi, özel ya da kamu sektöründe 
alt işverenlik ilişkilerinde yaygın olarak muvazaalı uygulamalara gidilmesi, çalışma hayatı de-
netimlerinin yeterli düzeyde olmaması, sendikalılık oranının sürekli azalması, işçilerden yan-
gın olarak ibraname alınması ve iş güvencesini bozma (ikale) sözleşmeleri ile bertaraf edilme-
si” gibi gerekçelerle, işçiden, işçilik hak ve alacaklarını tam olarak çoğu kez beklenmemesi ge-
rektiği belirtilerek (istisnaî durumlar dışında) işçilik hak ve alacaklarının belirsiz alacak davası 
olarak açılabileceği görüşü ileri sürülmüştür30.

Belirsiz alacak davası ile hükmün (m.107) yeni olması ve özellikle TBMM’ye sunulan 
Tasarının hazırlanması sırasında üzerinde yeteri kadar tartışma yapılmamış olması31 nede-
niyle, bu tür tartışmaların başka alanlarla da ortaya çıkacağı ve konunun (belki içtihadı birleş-
tirme kararlarına da ihtiyaç olacak şekilde) ancak zaman içerisinde oturacağı kolaylıkla söyle-
nebilir. Ki, benzeri durum, “belirsiz (rakamlandırılmamış) alacak davası müessesesini yüzyıldır 
uygulamayan Alman Mahkemeleri için hala vardır. 

Muhtemel tartışmalarda, icra hukukundaki inkâr tazminatı yönünden kabul edilen, “li-
kid (muayyen belli) alacak”la32 ilgili öğreti görüşleri ile çok sayıdaki Yargıtay kararlarında yer 
alan açıklamalardan yararlanılabileceğini düşünmekteyim. Bu nedenle, “likid (belli) alacak” 
kavramı ile ilgili bazı genel açıklamalar yapmak isterim.

Genel bir kavram olarak “likid (liquide) alacak”, “tutarı belli (muayyen), bilinebilir, he-
saplanabilir alacak anlamındadır”. Basitçe bu şekilde tanımlanan likid alacak kavramı,  uygu-
lamada farklı farklı değerlendirilebilmekte ve buna bağlı olarak büyük tartışmalara yol açabil-
mektedir. Bunun nedeni, her somut olayın özelliğine göre değişebilen durum ve şartlar karşı-
sında ortaya çıkan farklı yorumlardır. Eğer borçlu, ödeme emri ile kendisinden istenilen ala-
cak bakımından borçlu olduğunu bilmekte veya bilmek durumunda ise ve buna rağmen itiraz 
ederse, itirazında haksızdır. O halde, borçlunun haksız olup olmadığının saptanabilmesi için, 
“alacağın bilinmekte veya bilinmek durumunda olması”nın ne anlama geldiği önem arz etmek-
tedir. Öğretide genel olarak kabul edildiği üzere, borçlu, alacaklının icra takibinde talep ettiği 
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alacağı veya alacağın bütün unsurlarını bilmekte veya bilmek (kolayca hesap edebilmek) du-
rumunda ise ve alacağın miktarının belirlenmesi için tarafların ayrıca mutabakata varmasına 
(anlaşmasına) veya mahkemenin tayin edeceği bilirkişi eliyle bir değerlendirme yapılmasına 
ihtiyaç yoksa, alacak likiddir. 

Yargıtay’ın çeşitli kararlar vesilesiyle genel olarak yaptığı tanım da buna paraleldir: Ör-
neğin, Hukuk Genel Kurulunun bir kararında belirtildiği ve diğer bazı kararlarda da benimsen-
diği üzere33, “alacağın gerçek miktarı belli ve sabit ya da borçlusu tarafından belirlenebilmesi 
için bütün unsurların bilinmekte veya bilinmesi gerekmekte ve böylece, borçlunun borç tutarı-
nı tahkik ve tayin etmesi mümkün ise başka bir ifadeyle, borçlu yalnız başına ne kadar borç-
lu olduğunu tespit edebilir durumda ise” alacak likiddir34. Yargıtayın burada  ifade ettiği, “borç-
lu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise” ölçütü kanımca çok 
önemlidir. Burada dile getirilen borçlunun “yalnız başına” tespiti hususu, alacağın ve miktarı-
nın borçlu tarafından bütün unsurları ile bilinebilir (hesap edilebilir) olması ve bu konuda ala-
cağın tespiti için ayrıca yargılama yapılmasına gerek olmaması anlamındadır.

 
Alacağın likid olması bakımından “alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması” şart 

değildir. Basit iki örnek verilecek olursa: Örnek - 1: B, aldığı borca karşılık A’ya,  Mart vade-
li  yüz bin liralık bir senet vermiş ve vadesinde borcunu  ödemediği için A, bu senede dayana-
rak (zamanaşımı süresi içinde ve usulüne uygun olarak) icraya başvurmuş ve B’ye yüz bin li-
rayı vermesi için bir ödeme emri gönderilmişse, B’nin ödeme emrinde belirtilen bu alacağa ve 
miktarına itiraz etmemesi gerekir. Çünkü, yüz bin liralık alacak yalnız başına B tarafından bili-
nebilir durumdadır. Buna rağmen itiraz ederse, alacak likid olduğundan,  B itirazında haksızdır 
ve inkâr tazminatı ödemeye mahkûm edilir. Örnek - 2: A, B’nin kendi (A’nın) otosuna çarptığı 
ve yüz bin lira zarar verdiği iddiasıyla (haksız fiil alacağından dolayı) uğradığı yüz bin lira za-
rarın tazmini amacıyla icraya başvurmuş ve B’ye yüzbin lira vermesi için bir ödeme emri gön-
derilmişse, B bu ödeme emrine itiraz etmekte haklıdır. Çünkü haksız fiilin,  B tarafından işlenip 
işlenmediği, işlenmişse kusur oranı ile gerçek zarar miktarının ne olduğu gibi hususlar, mah-
kemenin yaptıracağı bilirkişi incelemesi olmadan yalnız başına B tarafından bilinemez, hesap 
edilemez. Yani, böyle bir durumda alacak likid olmadığından,  B itirazında haklıdır ve inkâr 
tazminatı ödemeye mahkûm edilemez. 

Yukarıdaki iki örnekte, alacağın likid olup olmadığını anlamak nispeten kolay ise de; 
durum, her zaman bu kadar basit olmadığından uygulamada bu konuda sıkça tereddütler or-
taya çıkmaktadır.  

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, çeşitli Yargıtay kararlarına konu olan olaylardan 
örnek vermek isterim. 

Buna karşılık, Yargıtay kararlarına göre, aşağıdaki alacaklar likid (belirli) değildir: İti-
raza uğrayan faturadan kaynaklanan alacak; limanda barınmadan kaynaklanan alacak; he-
nüz tazmin edilmemiş bulunan teminat mektubu bedelinin depo edilmesi talebi; zayi edilen te-
minat mektubunun tazmini talebinden kaynaklanan alacak; kaçak elektrik kullanımından kay-
naklanan alacak; kaçak su kullanımından kaynaklanan alacak; kaçak doğalgaz kullanımından 
kaynaklanan alacak; sebepsiz (haksız) zenginleşmeden doğan alacak; eser yapım sözleşme-
sinin ayıplı ifasından doğan alacak; haksız fiilden doğan alacak; dikkatsizlik ve tedbirsizlikle 
yangına sebebiyet vermekten doğan alacak; trafik kazasından doğan tazminat alacağı; kasko 
sigortası yapılmış aracın uğradığı zararın tazmini alacağı; iş bedelinin sözleşme ile önceden 
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kararlaştırılmadığı durumlarda piyasa rayicine göre talep edilebilecek iş bedelinde kaynakla-
nan alacak; davacı taşıtanın davalıdan deniz ticareti teamülüne göre adres komisyonu adı al-
tında talep ettiği ücret alacağı; sözleşmede kararlaştırılmamış bulunan faiz alacağı; sözleşme-
de oranın açıkça gösterilmediği ve temerrüt halinde bankacı uygulanan en yüksek iskonto faiz 
oranına %50 ilave suretiyle bulunan ve ayrıca bankanın gerekli gördüğü hallerde faiz oranın-
da değişiklik yapılmasının kararlaştırıldığı sözleşmeden doğan faiz alacağı; trafik kazasından 
dolayı ödeme yapan sigorta şirketinin halefiyetten doğan rücu alacağı; sigorta şirketinin nakli-
yat sigortası kapsamında doğan zarar nedeniyle ödediği meblağdan doğan rücu alacağı; eser 
yapım sözleşmesinden doğan ve kesin hesabı yapılmamış hak ediş alacağı; üretilen çimen-
toların evsafsız olmasından doğan tazminat alacağı; munzam zarar alacağı; kat karşılığı eser 
yapım sözleşmesinde kararlaştırılan cezaî şart ve kira mahrumiyeti alacağı; Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından karşılanmayan tazminat isteminden kaynaklanan alacak

Buna karşılık, Yargıtay kararlarına göre, aşağıdaki alacaklar likiddir (belirlidir): Satış 
sözleşmesi uyarınca düzenlenen, itiraz edilmeyen faturaya dayanan alacak; taraflar arasında 
düzenlenmiş bulunan protokolden kaynaklanan alacak; ödünç (karz) sözleşmesinden doğan 
alacak; satış bedeli (semen) alacağı; kira sözleşmesinden doğan kira alacağı; vekâlet sözleş-
mesinden doğan alacak; eser yapım sözleşmesi istisna akdi) ile miktarı kesin olarak belirlen-
miş alacak; iş sahibinin kendi düzenlediği hakedişte belirtilen alacak; mahkeme kararıyla tes-
pit edilerek kesinleşen bakiye alacak; sözleşmede belli edilmiş komisyon alacağı; tapulu ta-
şınmazın adi belge satışı ile ilgili olarak verilen paranın geri alınması alacağı; noter önünde 
yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca alıcı tarafından satıcıya ödenmiş olan bedel 
alacağı; profesyonel futbol sözleşmesinde açıkça ödeneceği belirtilen alacak banka kredi söz-
leşmesinden kaynaklanan alacak; banka kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan kimse-
den olan banka alacağı; tüketici kredisinden doğan alacak; ipotekle temin edilen alacak dışın-
da kalan banka alacağı; kredinin teminatı olarak üzerine ipotek tesis edilen taşınmazın sigor-
ta bedelini dayalı alacak; kredi kartı üyelik sözleşmesinden doğan alacak;  kredi kartı ile ya-
pılan harcamadan doğan banka alacağı banka teminat mektuplarının devre komisyonları ala-
cağı; tarımsal kredi sözleşmesinden doğan alacak; müteselsil kefilin yaptığı ödeme için asıl 
borçluya rücu alacağı; elektrik, su, doğalgaz abonman sözleşmesinden doğan alacak; tele-
fon abonman sözleşmesinden kaynaklanan alacak; idarenin tarifelere dayalı düzenlenebilir ni-
telikteki alacağı; marina hizmetinden yararlanan tarafın neleri ödemesinin ayrıntılarıyla tek tek 
gösterildiği sözleşmeden doğan alacak unsurları belli faiz alacağı; kendi ticari defterinde ala-
caklı lehine olan kayıt sebebiyle talep edilen alacak; bilirkişi tarafından dava sırasında düzen-
lenen raporda belirtilen fazlaya ait alacak; şartnameden kaynaklanan fiyat farkı alacağı; delil 
tespiti talebinden vazgeçilmesi halinde ek bilirkişi ücreti alacağı; satış bedelinin belli bir yüzde-
si olarak kabul edilen cezaî şart alacağı; satış şartnamesinden kaynaklanan iki ihale arasında-
ki fark alacağı; (tahrifat bulunmadığı sürece) kambiyo senedinden doğan alacak; kasko sigor-
tası yapılmış aracın çalınması halinde doğan alacak; işçinin ihbar ve kıdem alacağı; kısmî da-
vada saklı tutulan işçi alacağı; kıdem tazminatı alacağı; kooperatif aidat alacağı; işletme pro-
jesinden kaynaklanan ortak gider (aidat, avans) alacağı; avukatlık (ücret) sözleşmesinden do-
ğan aylık avukatlık ücreti alacağı; avukatın, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 
alacağı; belli olan ve mirasçılara intikal eden  alacak; yürütmenin durdurulması kararı ile göre-
ve iade edilen memura çalışmadığı döneme ilişkin ödenmiş olan maaşlarının geri verilmesi is-
teminden kaynaklanan alacak; iptal edilen emeklilik işleminden doğan alacak; başlangıçta iti-
raz edilmeden maaştan kesinti yapılmasının kabul edilmesine rağmen  ödenmemesinden kay-
naklanan  alacak; soysal sigortalar prim alacağı; kurucu hisse (intifa) senedi sahibinin kâr payı 
alacağı; taraflar arasında düzenlenen taahhütnamede ödeneceği taahhüt edilen vergi borcun-
dan kaynaklanan alacak; banka hesap cüzdanında yer alan alacak; annesinin hayatta iken al-
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makta olduğu ölüm yardımının ölüm tarihinden sonra da  ATM cihazından çekilmesi sebebiy-
le doğan alacak.

Yukarıda verilen örneklerden görüldüğü üzere, öğretinin Yargıtayın likid alacak bakı-
mından aradığı; “borçlunun, talep edilen alacağı veya bütün unsurlarını bilmesi veya bilmek 
(kolayca hesap edebilmek) durumunda olması; bu bağlamda alacağın miktarının belirlenme-
si için tarafların ayrıca mutabakata varmasına (anlaşmasına) veya mahkemenin tayin edece-
ği bilirkişi eliyle bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç bulunmaması, daha da özet bir anlatım-
la, borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda olması” ölçütle-
ri, pek çok olayda sorun çıkartmadan sağlıklı sonuçlara yol açmaktadır. Benim burada dikkat 
çekmek istediğim husus, bazı Yargıtay kararlarında rastlanılan alacağın bilirkişi ile belirlen-
mesi halinde likid olmayacağı yönündeki ibarelerdir. Bir davada bilirkişi incelemesine gidilme-
si, başlı başına, alacağın likid olup olmaması için bir ölçüt olarak kabul edilemez. Çünkü mah-
kemeler uygulamasında, “hesap işi”, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerden-
dir ve mahkemeler hesap gerektiren işlerde hesap işlerinden anlayan bilirkişiye başvururlar. 
Oysa, borçlunun yalnız başına hesap edebileceği alacaklar, likit alacak olarak kabul edilmek-
tedir. Örneğin, faiz oranının da açıkça kararlaştırıldığı ödünç sözleşmesine dayanan bir takip-
te asıl alacakla birlikte temerrüt faizi istenmişse; borçlu, kendisinden talep edilen asıl alaca-
ğı ve gerçekleşen temerrüt faizini kendi başına hesaplayabilmek durumundadır. Buna rağmen 
itiraz ederse, açılan itirazın iptali davasında inkâr tazminatına mahkûm edilir; çünkü alacak li-
kiddir. Hal böyle olmasına rağmen, itirazın iptali davasında mahkeme alacaklının alacağının 
miktarını bizzat hesaplayıp tespit edemez ve bilirkişiye gitmek zorundadır. Dolayısıyla, borçlu-
nun takip üzerine yalnız başına yapabileceği hesaplama ile mahkemenin davada gideceği he-
sap bilirkişi incelemesini birbiriyle karıştırarak sonuca varmamak gerekir.   

“Belirsiz alacak” kavramı ile ilgili yapılan bu açıklamalardan sonra, belirsiz alacak da-
vasının özelliklerine gelince: Belirsiz alacak davasında davacı, dava dilekçesinde (m.119,1/ğ) 
davasının dayanağı olan hukukî ilişkiyi ve asgarî bir miktarı (değeri) belirterek davasını 
açar. 107’nci maddenin Gerekçesinde yer alan, “Belirsiz alacak davası veya tespit davası açıl-
ması hâlinde, alacaklı, tüm miktarı belirtmese dahi, davanın başında hukukî ilişkiyi somut ola-
rak belirtmek ve tespit edebildiği ölçüde de asgarî miktarı göstermek durumundadır” ifadesi, 
hukukî ilişkinin ve tespit edilebilen asgarî miktarın (değerin) dava dilekçesinde belirtilmesinin 
önemini ortaya koymaktadır. 

Buradaki “hukukî ilişki”den kast edilen, esas itibariyle, davacının iddiasının dayanağı 
olan vakıalardır (m.119,1/e). Davacı, belirsiz alacak davasında da, dayandığı bütün vakıala-
rı göstermek zorundadır. Aksi halde davalının kendisini savunmasında büyük zorluklar orta-
ya çıkar. Ayrıca unutmamak gerekir ki, vakıaların belli bir aşamadan sonra değiştirilmesi, iddi-
anın (davanın) genişletilmesi yasağı (m.141, 319) nedeniyle mümkün değildir. Bu husus, belir-
siz alacak davasında da aynen geçerlidir. Nitekim, m.107,2 hükmünde de daha sonra değişti-
rilecek (artırılacak) olan, (vakıalar değil) alacağın miktarı veya değeridir.

Dava dilekçesinde asgarî miktarın belirtilmesi (ve ileride bunun artırılması, m.107,2) 
düşünüldüğünde, dava dilekçesinde başlangıçta belirtilen dava konusuna “geçici talep sonu-
cu” demek mümkündür.

Davanın başlangıcında yatırılacak karar ve ilâm harcına esas olan tutar da, geçici ta-
lep sonucunda belirtilen miktardır.
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Özellikle harcın kamu düzeni ile ilgisi dikkate alındığında davacının, dava dilekçesinin 
geçici talep sonucuna belirleyebildiği asgarî miktarı (değeri) yazmak zorunda olduğu sonucu 
kendiliğinden anlaşılır. Örneğin, A’nın haksız fiil nedeniyle uğradığı zararı, yapılacak çok basit 
bir incelemeden de anlaşılacağı üzere (en az) yirmi bin lira ise, davacı A, bu asgarî tutarı, ge-
çici talep sonucu olarak dava dilekçesinde göstermek zorundadır. A‘nın bunun yerine (daha 
az harç yatırma düşüncesiyle) sözgelimi bin lira üzerinden dava açması, m.107,1’in lafzına 
uygun olmadığı gibi dürüstlük kuralı (m. 29) ile de bağdaşmaz35.

Alman Hukukunda belirsiz (rakamlandırılmamış) alacak davası hakkında açık kanun 
hükmü bulunmaması sebebiyle, bu davalarda, dava dilekçesinde yazılacak olan miktarın ne 
olacağı hususunda çeşitli teoriler  (“Grenzlostheorie -sınırsızlık teorisi-“; “Spielraumtheorie 
-serbestî alanı teorisi-“; “Bindungstheorie -bağlılık teorisi-“)36 geliştirilmiştir. Hukuk Muhakeme-
leri Kanunumuz (m.107) ise, “asgarî bir miktar” demekle, bu konudaki muhtemel tartışmaları 
engellemiştir.

Belirsiz alacak davasının açılmasının sonuçlarından biri de (diğer bütün davalarında 
olduğu gibi), zamanaşımının kesilmesidir (BK m.133/2). Bilindiği gibi, zamanaşımı kesilmesi 
için açılan davada talep edilen miktar (meblağ) büyük önem taşır. Bugüne kadarki  öğreti gö-
rüşlerine ve Yargıtay kararlarına göre, “zamanaşımı kesilmesi, dava dilekçesinde talep edilen 
miktarla sınırlıdır ve (özellikle kısmî davalar bakımından geçerli olduğu üzere) dava edilme-
yen kısım için zamanaşımı kesilmez”. Üzerinde tereddüt bulunmayan bu kuralı, HMK m.107 
ile hukukumuza yeni giren “belirsiz alacak davası” bakımından uygulayabilmek mümkün de-
ğildir. Aksinin kabulü, belirsiz alacak davasının (daha başlangıçtan) reddi anlamına gelir. Belir-
siz alacak davasında, kısmî alacak davasından farklı olarak Kanun (m.107,2), dava sırasında 
belirli hale gelen alacağın davaya sokulmasına izin verdiğinden,  geçici talep sonucu ile açılan 
belirsiz alacak davasında, ileride belirli hale gelecek (kesinleşecek) olan alacağın tamamı 
için zamanaşımı kesilmesi ortaya çıkar37. Bu açıdan (zamanaşımı kesilmesi noktasından) 
bakıldığında, belirsiz alacak davası, kısmî davaya oranla büyük avantaja sahiptir. 

Belirsiz alacak davasının (tespit edilebilen asgarî miktar gösterilerek) bu (m.107,1) şe-
kilde açılmasından sonra, karşı tarafın verdiği bilgiler veya mahkemenin yapacağı tahkikat so-
nucu alacağın miktarının veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün 
olduğu anda davacı, iddianın (davanın) genişletilmesi yasağına (m.141, 319) tâbi olmaksı-
zın davanın başında belirtmiş olduğu talebini arttırabilir (m.107,2). Arttırılan bu talep sonucu-
na, (“geçici talep sonucu”nun karşıtı olarak), “kesin talep sonucu” denilebilir.

Hükümde (m.107,2) ifade edilen, alacağın miktar veya değerinin belirlendiği “an” iba-
resi, çeşitli açılardan tereddütlere sebebiyet verici niteliktedir. İlk olarak, örneğin belirsiz ala-
cak (sözgelimi, tazminat) davasında bilirkişi incelemesi yapılmış ve bilirkişi zararı elli bin lira 
olarak belirlemiştir ve ancak davacı, bilirkişi raporunun çok açık hatalar içerdiğini belirterek ra-
pora itiraz etmiştir. Böyle bir durumda ne yapılacağı tartışılabilir ve mahkemenin itirazı reddet-
mesi halinde alacağın belirli hale geldiği, itirazın kabulüyle yeni (veya ek)  bilirkişi inceleme-
si yaptırılmasına karar verilmesi halinde ise, yeni raporun (raporların) sonucuna kadar beklen-
mesi düşünülebilir.

İkinci olarak, “an” ibaresi, “zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası”nı ifade eder. 
“An”, (birkaç gün veya hafta gibi) “belli bir zaman kesiti” anlamında değildir. Bu sebeple, “an” 
kelimesi, bilirkişi raporunun (veya hâkimin bilirkişi raporuna itirazı reddettiğinin) davacıya bil-
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dirildiği saniyeyi/dakikayı ifade eder. Oysa, talebin arttırıla-bilmesi için, her somut olayın özel-
liğine göre, belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bu sebeple, olması gereken hukuk bakımından ka-
nun koyucunun burada, örneğin, “belirlenmeyi müteakip hâkimin vereceği süre içerisinde” gibi 
daha somut düzenleme yapılması daha uygun olurdu38. 

Davacının dava dilekçesinde belirttiği geçici talep sonucunu, ortaya çıkan gelişmele-
rin sonucunda arttırıp artırmaması kendi ihtiyarında olan bir husustur. Davacı, geçici talep so-
nucunu değiştirmezse (arttırmazsa), davacının dava dilekçesinde bildirdiği miktarla bağlıdır ve 
talepten fazlasına karar veremez (m.26).

Davacı, gelişmeler üzerine geçici talep sonucunu arttırırsa ve fakat bu arttırma, talep 
edebileceğinden daha az ise, keza, hâkim taleple bağlıdır; talepten fazlasına karar veremez. 
Davacının, yaptığı arttırmanın eksik olduğunu sonradan fark ederek ikinci arttırma talebinde bu-
lunması, kanımca, iddianın genişletilmesi yasağı (m.141, 319) çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Davacının, dava konusunu arttırması üzerine bu talep, davalıya bildirilerek davalıya 
savunma olanağı verilir.

Mahkemelerin görevi ile ilgili bugünkü sistemimizde, (bazı belli istisnalar dışında) bü-
tün malvarlığı davaları (eskiden olduğu gibi belli bir miktar veya değer aranmak-sızın)  asliye 
hukuk mahkemesinde görüldüğünden, belirsiz alacak davasında başlangıçtaki (m.107,1) ge-
çici talep konusunun sonradan (m.107,2) arttırılması, davayı gören görevi etkilememektedir.

Bu şekilde talepte yapılacak arttırmada, örneğin dava konusunun ıslahla arttırılmasın-
da (m.176 vd. olduğu gibi, gerekli harçların yatırılması şartı aranmalıdır.

Bu arada belirtelim ki, manevî tazminat talepli belirsiz alacak davasında, bugüne ka-
darki öğretide ve Yargıtay kararlarında kabul görmüş olanın39 aksine, manevî tazminat dava-
sındaki talebin sonradan arttırılabilmesi imkân dahiline girecektir40.

Belirsiz alacak davası kabul, feragat ve sulh yolu ile sona erdirilebilir. Normal olarak, 
davadan feragat,  davayı kabul veya sulhün, kesin talep sonucunun belirlenmesinden sonra 
yapılması beklenir. Bununla birlikte davaya son veren bu taraf işlemlerin, daha önce de yapı-
labilmesi mümkündür. Bu durumda, davadan feragat (m. 307) halinde, aksi açıkça belirtilmiş 
olmadıkça (örneğin, yalnızca geçici talep sonucundan feragat edildiği açıkça belirtilmedikçe) 
alacağın tamamından feragat edilmiş olur. Davanın kabulünde de aynı ilke geçerlidir.  

B) Belirsiz  Alacakla İlgili Tespit Davası

Hukuk Muhakemeleri Kanununun tespit davaları hakkındaki genel düzenlemesi yuka-
rıda (m.106) görülmüştü. 107 nci maddenin kenar başlığına bakıldığında buradaki tespit dava-
sının, 106 ncı maddede (genel olarak) tespit davası ile ilgili değil, belirsiz alacaklara ilişkin 
özel bir tespit davası olduğu kanısındayım. 

Aşağıda doğrultusunda, bu davaya, “belirsiz alacağın tespiti davası” denilebilir.

Buna göre; (belirsiz alacaklarda) kısmî eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit da-
vası da açılabilir (m.107,3/birinci yarım cümle).
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Bu belirsiz tespit davalarında hukukî yararın var olduğu kabul edilir (m.107,3/ikinci 
yarım cümle; karş. yuk. m.106,2).

Hükmün gerekçesi, (belirsiz alacaklarda) tespit davası ile ilgili önemli açıklamalar içer-
mektedir:

Gerekçede, “eda davasının açılabildiği hallerde tespit davası açılamaz” yollu öner-
menin hak arama özgürlüğünün ulaştığı kapasite ve hukukî yarar koşulunun muhtevası karşı-
sında geçerliliğinin bulunmadığı ifade olunmaktadır.

Ben bu açıklamanın, yalnızca m.107,3’deki (belirsiz alacaklarda) tespit davası için 
geçerli olduğu ve “eda davasının açılmasının mümkün olduğu hallerde tespit dava-sının açı-
lamaması” ilkesinin, m.107,3’deki (belirsiz alacaklarda) tespit davası dışındaki tespit davala-
rında geçerliliğini sürdürdüğü kanısındayım. 

Aksinin kabulü halinde, eda davasının açılmasının mümkün olduğu bütün hallerde tes-
pit davası açılabilmesi imkân dahiline sokulmuş olur. Bu ise, usul ekonomisi ilkesine ters dü-
şer.

Gerekçede ayrıca, burada belirtilen tespit davasının zamanaşımını keseceği açık bir 
şekilde belirtilmektedir41.

HMK m.107,3 hükmünün getirdiği bu olanak sayesinde, alacağın tam ve kesin olarak 
belirlenemediği durumlarda, alacaklı, alacağının kısmen ve hatta tamamen tespitini talep ede-
bilir. Mahkeme, açılan bu tespit davası üzerine yapacağı yargılamada, davacının alacaklı olup 
olmadığını inceler ve alacaklı ise alacağının miktarını tespit ederek karara bağlar. Mahkeme-
nin bu yönde vereceği karar, bir eda hükmü değil, tespit hükmüdür ve icraya konulamaz. Da-
vacının alacağına kavuşabilmesi, daha sonra açacağı eda davası ile mümkün olabilir.

Hal böyle olmakla birlikte, belirsiz alacaklarda, davacının tespit davası (m.107,3) yeri-
ne doğrudan doğruya belirsiz davası (m.107,1-2) açma yoluna gitmesi, daha pratik bir davra-
nış olacaktır. Çünkü belirsiz alacak davasının bütün alacak için zamanaşımı kesmesi, alacaklı 
için büyük bir olanaktır ve davacı, belirsiz alacak davası ile hem alacağını tespit ettirmiş hem 
de alacağını icraya koyabilmek için bir eda hükmü elde etmiş olacaktır.

C) Belirsiz Alacak ve Tespit Davasının Kabulünün Kısmî Dava Müessesesini 
Ortadan Kaldırıp Kaldırmadığı 

Kısmî dava ile ilgili olarak, m.109,2’de yer alan “talep konusunun miktarının açıkça be-
lirli olması halinde kısmî dava açılamaz” hükmünün aksinden (mefhumu muhalifinden), talep 
konusunun belirsiz olması halinde alacaklının kısmî dava açabileceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan alacağın belirsiz olması halinde, alacaklının belirsiz alacak davası aça-
bilmesi de m.107 hükmü ile, imkân dahiline sokulmuştur. 

Bu sebeple davacı, belirsiz alacak bakımından bir seçme yapma hakkına sahiptir. An-
cak, belirsiz alacak davası, kısmî davaya oranla avantajlı gözükmektedir42. Şöyle ki:
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Kısmî davada zamanaşımının, yalnızca açılan alacak miktarı için kesilmesine (henüz 
dava edilmemiş veya artırma yoluyla davaya sokulmamış kısım için zamanaşımın işlemeye 
devam etmesine) karşılık; yukarıda belirtildiği üzere, belirsiz alacak davasının açılması ile za-
manaşımı (yalnızca geçici talep sonucunda belirtilen miktar için değil, ileride aynı davada art-
tırılacak olan bakiye alacak dahil) bütün alacak için kesilmektedir.  

Açılan kısmî davadan sonra davacı, geriye kalan alacağını (karşı tarafın muvafakat et-
memesi halinde) ıslahla davaya dahil edebilir. Ancak davacı ıslah hakkını davada daha önce 
kullanmış ise, ikinci kez ıslaha gidebilmesi olanağı yoktur (m.176,2). Oysa, belirsiz alacak da-
vasında (örneğin, dava konusunun arttırılmasından sonra yeniden alınan bilirkişi raporunda 
alacağın daha yüksek çıkmasında olduğu üzere) şartların elvermesi halinde talep konusunun 
ikinci (ve hatta daha fazla) kez arttırılabilmesi mümkündür.

Borçlu daha önce temerrüde düşmemişse, temerrüt dava açılmasıyla ortaya çıktığı 
için, kısmî davadan sonra ıslahla arttırılan miktar için faiz, ıslahtan itibaren işlemeye başlar. 
Oysa belirsiz alacak davasının özelliği sebebiyle faizin, (sonradan belirtilen kesin talep sonu-
cundaki) alacağın tamamı için, davanın açıldığı tarihten itibaren başlatılması gerekir.

Bu ve buna benzer diğer hususlar dikkate alındığında, alacaklının kısmî dava değil, 
belirsiz alacak davası açmayı tercih etmesi, kendi menfaati gereğidir. Bu sebeple, zaman içe-
risinde kısmî davanın uygulamasının oldukça azalacağını değerlendirmekteyim.
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Yazım Kuralları

1.  Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial 
 yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk  
 bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır. 
2.  Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,  
 iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri  bulunmalıdır. 
3.  Makalenin ilk sayfasında makalenin adı,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama  
 numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php) 
4.  Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle  
 yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan  
 sonra paragraf başı yapılmalıdır.
5.  Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı,  
 başlık ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra  
 numarası verilmelidir. 
6.  Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı  
 altında toplanmalıdır.
7.  Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. 
8.  Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.  
 Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır. 
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 
 Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
 tutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.   
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