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Bankac›lar Dergisi Hakk›nda

Bankac›lar dergisi, ekonomi, finans, bankac›l›k
konular›nda ve bu konularla  ilgili alanlarda
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli
bir dergidir. Bankac›lar, akademisyenler,
araflt›rmac›lar, uygulamada yer alan profesyoneller
ve politika yap›c›lar› aras›ndaki bilgi paylafl›m›n›n
art›r›lmas›na, bankac›l›k mesle¤inin gelifltirilmesine
ve literatüre katk›da bulunmay› amaçlar.

Y›lda dört kez yay›mlan›r. Üç ana bölümden
oluflur. Birinci bölümde, hakemler taraf›ndan
de¤erlendirilen, yay›mlanmas› uygun görülen
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi ve
konuflma metinlerine, üçüncü bölümde ise
bankac›l›k uygulamalar›na iliflkin özel araflt›rma
yaz›lar›na ve çevirilere yer verilir.

Yay›mlanmak üzere gönderilecek makalelerin,
daha önce herhangi bir yerde yay›mlanmam›fl
olmas› ve de¤erlendirme süreci içerisinde baflka
bir yerde yay›nlama girifliminde bulunulmamas›
gerekir.

Bankac›lar dergisi, kapsad›¤› konularla ilgili
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yaz›m
kurallar›na uygun olarak haz›rlanan makaleleri
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim
hakem” sistemine göre de¤erlendirilir. Uygun
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme
gönderilir. Hakem raporlar›na göre makalelerin
yay›nlan›p yay›mlanmayaca¤›na karar verilir.
Yay›mlanacak makalelerde yaz›m kurallar›na ve
biçime iliflkin de¤ifliklikler yap›labilir veya bunlar›n
yap›lmas› yazardan istenebilir.

Dergide yay›mlanmas› talep edilen makaleler,
Birlik idare adresine, posta adresine veya e-
posta gönderilebilir.

Yay›mlanmas› kabul edilen makalelerin bas›l›
ve elektronik tüm yay›n haklar›, süresiz olmak
üzere Türkiye Bankalar Birli¤i’ne aittir. Makaleler
için yazarlara telif ücreti ödenir. Yay›mlanmas›
uygun görülmeyen yaz›lar geri gönderilmez.

Bankac›lar dergisinde yay›mlanan yaz›lar, Türkiye
Bankalar Birli¤i’nin resmi görüfllerini yans›tmaz;
yazar ve görüfl sahiplerini ba¤lar. Yaz›lardan
kaynak göstererek al›nt› yap›labilir.
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Bankacılık Sektöründe  
Pazar Yönlülük Kriterlerinin Önem Derecesinin  

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi 
 
 
 
 

Doç. Dr. Talha Ustasüleyman* 
 
 

Özet 
 
Müşteri ihtiyaçlarının hızla değişmesi, hızlı teknolojik gelişmeler ve küresel rekabetteki artma 

pazar yönlülüğün ilgi odağı olmasına neden olmuştur. Hizmet sektöründeki hızlı değişmeler ve artan 
rekabet, geleneksel bankaların daha fazla pazar yönlü olmasını gerektirmiştir. Çalışmanın amacı 
bankacılık sektöründe pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesini belirlemektir. Bu amaçla çalışmada 
pazar bilgisinin yaratılması, pazar bilgisinin yayılması, cevap verme ve pazarlama kültüründen oluşan 
pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesinin belirlenmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinden 
(BAHS) yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda pazar bilgisinin yaratılması ana kriterinin en önemli 
kriter olduğu ve onu cevap verme kriterinin izlediği belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Pazar yönlülük, bankacılık sektörü, bulanık analitik hiyerarşi süreci. 
 
JEL Sınıfları: M31, G21, C44. 

 
Abstract 
 
Rapidly changing customer needs, rapid technological developments and increasing global 

competition is the focus of attention market orientation. Rapid changes and increased competition in 
the service sector have been required more market orientation for traditional banks. The purpose of 
this study is to determine the importance of market orientation criteria in the banking sector. For this 
purpose, to determine the importance of market orientation criteria (intelligence generation, 
intelligence dissemination, responsiveness and market culture) were used Fuzzy Analytic Hierarchy 
Process (FAHP). The results of the study show that intelligence generation is the most important 
criterion and it is followed by criterion responsiveness 

 
Keywords: Market orientation, banking sector, fuzzy analytic hierarchy process. 
 
JEL Classification: M31, G21, C44. 

 
Giriş 
 
Pazarların küreselleşmesi ve çevre şartlarının belirsizleşmesi rekabet edebilirliği birçok 

işletme için önemli hale getirmiştir. Pazar yönlü firmalar taklit edilmesi zor müşteri değerleri 
yarattığı için düşük düzeydeki pazar yönlü rakiplerine göre sürdürülebilir rekabet avantajına 
sahip olmaktadırlar (Liao vd., 2011:301). Aynı zamanda pazar yönlülük (PY) uzun dönemli 
başarılara katkı sağlayan önemli bir performans belirleyicisi olarak da ortaya çıkmaktadır 
(Cano vd., 2004:179).  

 
Pazar yönlülük kavramına işletme felsefesi ve davranışsal felsefe olmak üzere iki 

açıdan yaklaşılabilmektedir. Pazar yönlülüğün işletme felsefesi olarak, işletme fonksiyonlarının 

                                                                                                                                                                      
* Öğretim Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü. 
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anlaşılmasına yardımcı olan değer ve inanışları paylaşmayı amaçladığı, davranışsal açıdan ise 
strateji, yapı, süreç ve faaliyetler gibi organizasyon karakteristiklerine odaklandığı görülmektedir 
(Panigyrakis ve Theodoridis, 2007:138). Genel anlamda pazar yönlülük, firmaların başarısı 
için pazar bilgisinin yaratılması, pazar bilgisinin yayılması ve cevap verme gibi konulara 
önem veren organizasyonel kültür olarak ifade edilebilmektedir. 

 
Pazar yönlülük, müşteriyi memnun etmek birincil amacını dikkate alan felsefe ya da 

düşüncenin uygulanması olarak da tanımlanabilmektedir (Tregear, 2003:1622). “Alıcılara en 
yüksek değeri yaratabilmek için gerekli davranışları ve böylece sürekli ve üstün performansı 
yaratmak” için tasarlanan pazar yönlülük, firmaların pazarında ve finansal performansı 
üzerinde önemli etkiye sahip olabilmektedir (Gotteland ve Haon, 2010: 366). 

 
Bankalar, gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterse de tüm ekonomilerde, para ve 

kredi işlevlerinin yerine getirilmesinde faaliyet gösteren kurumlardır. Ekonomik gerekliliklerin 
çeşitlenmesi, banka hizmetlerine olan gereksinimlerin zaman içinde değişiklik göstermesi ve 
bankaların bu değişimleri rekabet fırsatı olarak değerlendirmesi banka işlevlerinin mevcut 
boyutlarının ve faaliyetlerinin çeşitlerini artırmıştır (Balsöz, 2004: 10).  

 
Diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründeki hızlı değişim ve şiddetli rekabet 

mevcut bankaların hem müşteri tabanını korumasını hem de yeni rakipleri ile başa çıkmasını 
gerektirmektedir (Agarwal vd., 2009: 340). Artan bankacılık dışı rekabet ve bilgi 
teknolojilerindeki hızlı değişim bankaların pazar etkinliği üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu 
nedenle bankalar bu değişimlere hızlı cevap verebilmek için daha esnek, yenilikçi ve pazar 
yönlü olmak zorundadır (Kolar, 2006:80). Performansın geliştirilmesini sağlayan stratejik bir 
yaklaşım olan pazar yönlülük, hızlı bir değişim içinde olan bankacılık sektörü için de çok 
önemli bir başarı faktörüdür. 

 
Pazar yönlülük kavramı ile ilgili literatürde genellikle pazar yönlülük performans ilişkisi 

araştırıldığı görülmektedir (Slater ve Narver, 1994; Narver ve Slater, 1990; Panigyrakis ve 
Theodoridis, 2007; Sin vd., 2005; Olivares ve Lado, 2003; Ramayah vd., 2011; Morgan vd., 
2009; Brik vd., 2011; Zhou vd., 2009).  

 
Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde ise pazar yönlülüğün teorik 

(Ayyıldız Ünnü, 2009; Yükselen vd., 2008; Günay, 2001) firma performansı üzerindeki etkisi 
(Çakıcı ve Eren, 2005; Hamşıoğlu, 2011), pazar yönlülük derecesini belirlemek (Songur, 
2009; Naktiyok, 2003; Karahan ve Varinli, 2002) açılarından ele alındığı görülmektedir. Bu 
çalışma pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci 
kullanılarak belirlendiği ilk çalışma olacaktır. Ayrıca literatürdeki çalışmalarda pazar yönlülük 
kavramı pazar bilgisi yaratma, pazar bilgisi yayma ve cevap verme olmak üzere üç boyutta 
ele alınmaktadır. Bu boyutlara pazarlama kültürünün (Kolar,2006) eklenerek değerlendirme 
yapılmış olması çalışmanın bir başka önemli özelliğidir.  

 
Bu çalışmada bankalarda, Kohli ve Jaworski (1990) ve Kolar (2006)’ın çalışmalarında 

geliştirilen pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 
Saaty (1978-1980) tarafından geliştirilen çok kriterli karar verme tekniği olan (Multiple criteria 
decision making-ÇKKV) ve aynı zamanda kriterlerin ağırlıklandırılmasını sağlayan Bulanık 
Analitik Hiyerarşi Süreci (Fuzzy Analytic Hierarchy Process-BAHS) yaklaşımı kullanılmıştır. 

 
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde pazar yönlülük 

kavramı ve pazar bilgisinin yaratılması, pazar bilgisinin yayılması, cevap verme ve pazarlama 
kültüründen oluşan alt boyutlar tanıtılmıştır. İkinci bölüm, uygulamada kullanılan Bulanık 
Analitik Hiyerarşi Sürecini, bulanık küme teorisini ve üçgen sayıların açıklanmasını 
kapsamaktadır. Çalışmanın bulgular ve yorum kısmında BAHS yardımıyla pazar yönlülük 
kriterlerinin önem derecesi belirlenmiş ve literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 
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Çalışmanın sonuç kısmında ise elde edilen bulgulara göre bankacılık sektörü açısından 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 
1. Pazar Yönlülük Kavramı 
 
Pazar yönlülük, modern pazarlama kavramının bir uygulamasını içermektedir (Shahom 

vd., 2005: 436). PY, müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile ilgili pazar bilgisinin 
örgüt çapında elde edilmesi, bu bilginin bölümler arasında yatay ve dikey olarak yayılması ve 
tüm örgütte pazar bilgisine bir tepkinin veya hareketin oluşturulması diye tanımlanmaktadır 
(Kohli ve Jaworski, 1990:6; Kohli vd, 1993: 467).  

 
Pazar yönlülük kavramı müşteri tatmininden daha ötede bir kavramdır. Beş öğesi vardır 

(Tek, 1997:21): 1) Müşteri yönlülük (onlara sürekli üstün değer verebilmek hedef alıcıların 
yeterince tanınması) 2) Rakip yönlülük (mevcut ve potansiyel rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri 
ile stratejilerin belirlenmesi) 3) Fonksiyonlar arası eşgüdüm (işletme kaynaklarının müşteri 
için değer yaratmaya yoğunlaşacak biçimde eşgüdümlenip harekete geçirilmesi 4) Uzun 
dönemli konsantrasyon (gerekli yatırımları yaparak değer artırıcı araştırmaları sürdürmek 5) 
Karlılık (hem uzun vadeli giderleri karşılayıcı hem de varlığa neden olan temel öğeleri tatmin 
etmek) 

 
Pazar yönlülüğün temelini atan diğer bir çalışmada ise Narver ve Slater, (1990: 21) ise 

pazar yönlülüğü “alıcılara en yüksek düzeyde değeri yaratabilmek için gerekli davranışları en 
etkin ve etkili bir şekilde oluşturan böylece sürekli ve üstün performans sağlayan örgüt 
kültürü” olarak tanımlamaktadır (Hsieh vd., 2008: 382).  

 
Pazar yönlülüğün odak noktası müşterilerdir. Satıcıların müşteriler için daha üstün bir 

değer yaratmak için müşterilerin bütün değer zincirini yalnız o an için değil, zaman içindeki 
gelişimini de anlaması gerekir (Slater ve Narver, 1994: 22). PY, yöneticilere hem müşterilerin 
açıkça ifade ettiği ya da gizli tuttuğu ihtiyaçları hem de müşteri memnuniyetini artırmak için 
gerekli bilgiyi sağlamakta (Kumar vd., 2011: 19) ve bu bilgiyi işletme çapında  yaymaktadır. 

 
Pazar bilgisini işletme çapında yaymanın iki farklı yönü vardır: Bu yönlerden birincisi, 

müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile ilgili olarak, rakipler, dışsal faktörler ve 
müşterilerden elde edilen bilginin, bölümler arası yatay ve dikey akışını sağlayarak, örgüt 
çapında paylaşılması, ikincisi ise müşteri ihtiyacı, dışsal faktörler ve rakipler hakkında elde 
edilen ve örgüt çapında paylaşılan bilginin etkili olarak kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca 
pazar bilgisine tepki verebilmek için müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek mal ve 
hizmetlerin geliştirilmesini, tasarlanmasını, dağıtımını, tutundurulmasını ve fiyatlandırılmasını 
sağlayacak sistem ve stratejilerin örgüt çapında geliştirilmesi gerekir (Naktiyok, 2003:97).  

 
Pazar yönlülük kavramı pazarlama yönlülük kavramı ile karıştırılmamalıdır. Pazarlama 

yönlülük sadece pazarlama bölümü ile sınırlandırılırken, pazar yönlülük toplanan ilgili 
bilgilerin tüm bölümlere yayılmasını ve verilecek cevabın tüm bölümlerin katılımıyla 
oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu durum ise tüm bölümlerin bir tür sorumluluk taşımasını 
belirtmektedir (Yılmaz, 2006:11). 

 
Çalışan düzeyinde iş tatmini ve örgütsel katılımı artırıp çalışan stresini azaltan 

(Powpaka, 2006: 54) pazar yönlülük, müşterilerle ilişki kurma ve pazarı algılama kapasitesini 
de artırdığı için önemli bir rekabet avantajı kaynaktır (Chung vd., 2011:14). Pazar yönlülük 
hizmet kalitesinde ve yönetim performansında gelişme, yöneticilerin organizasyonel 
katılımında artma ve müşterilerle ilişkilerde iyileşme sağlar (Kowalik, 2011:57). Makro açıdan 
ise pazar yönlülük gelişmekte olan ya da geçiş ekonomilerinde, ekonomik gelişme için önemli 
bir itici güç olarak kabul edilmektedir (Beracs ve Nagy, 2010: 245).  
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Birkaç farklı pazar yönlülük ölçeği bulunmaktadır (Kohli and Jaworski, 1990; Narver and 
Slater, 1990; Green vd., 2005; Kolar, 2006). Ölçekler farklı olmasına rağmen, pazar yönlülük 
kavramı ve örgütlerin nasıl pazar yönlü olacağı benzer açılardan ele alınmaktadır (Haugland 
vd. 2007:1192). Bu çalışmada pazar yönlülük kriterleri Kolar (2006)‘ın çalışmasından 
yararlanarak dört grupta toplanmıştır. Kohli and Jaworski (1990)’nin belirlediği pazar bilgisinin 
yaratılması, pazar bilgisinin yayılması, cevap verme kriterlerine (MARKOR ölçeği) pazarlama 
kültürü kriteri pazar yönlülük kriterleri olarak dahil edilmiştir. 

 
Bu çalışmada Kolar (2006)’ın çalışmasında kullandığı ölçeği kullanmamızın en önemli 

sebepleri hem Türkiye’de yapılan çalışmalarda bu ölçeğin hiç kullanılmamış olması hem de 
pazarlama kültürünün pazar yönlülük açısından ne derece önemli olduğunu görebilmektir.  

 
Bundan sonraki bölümde çalışmanın modelindeki hiyerarşik yapıyı oluşturan ana 

kriterler açıklanacaktır.  
 
1.1. Pazar Bilgisinin Yaratılması 
 
Pazar bilgisinin yaratılması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin hem de bu ihtiyaçları 

etkileyen faktörlere ilişkin bilginin toplanmasını ve değerlendirilmesini ifade eder (Kohli 
vd.,1993: 468). Pazar bilgisi sadece müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini takip etmekle 
kalmaz aynı zamanda bu ihtiyaçların teknoloji, hükümet düzenlemeleri, rakipler ve diğer 
çevresel güçler tarafından nasıl etkilendiğini de analiz etmektedir (Kaynak ve Kara, 2004: 
744). Pazar bilgisinin yaratılması sadece pazarlama bölümünün sorumluluğunda değildir. 
Örneğin Araştırma Geliştirme mühendisleri bilimsel konferanslarla bilgi sahibi olabilir ya da 
üst yöneticiler ticari dergilerden belirtilen eğilimleri dikkate alabilirler (Kohli ve Jaworski, 1990: 
5). Bankacılık sektöründe pazar bilgisinin yaratılmasında müşteri şikâyet ve sisteminin 
kurulması etkili olabilecektir.  

 
Bankalar, etkili pazarlama stratejileri uygulamak ve geliştirmek için müşterilerin 

davranışlarını, beklentilerini bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını bilmek durumundadır. 
Ancak, buna göre ürün ve hizmet geliştirilebilir. Pazarlama müşteri yönlü bir faaliyettir. Bu 
nedenle banka yöneticileri de müşterilerin istedikleri hizmetin nasıl olacağını ve bunu en 
güzel şekilde onlara nasıl verebileceğini düşünmelidir (Karahan ve Varinli, 2002: 6). 

 
1.2. Pazar Bilgisinin Yayılması 
 
Pazar bilgisinin yayılması, pazar bilgisinin hem formal hem de informal kanallar 

aracılığıyla örgütteki tüm bölümler ve kişilere transferi ve yaygınlaştırılması ile ilgilidir 
(Kaynak ve Kara, 2004: 744). Firmaların etkin bir şekilde pazar ihtiyaçlarına cevap vermesi 
için firmanın tüm bölümlerinin katılımı gereklidir. Örneğin Araştırma-Geliştirme bölümü yeni 
bir ürünü tasarlar ve geliştirir, üretim bölümü bu ürünü üretir, satın alma bölümü bu ürünün 
üretiminde gerekli olabilecek ürünleri tedarik eder, finans bölümü ise ürün/hizmetin 
geliştirilmesi aşamasındaki maliyetleri karşılar (Kohli ve Jaworski, 1990: 5). Yöneticiler 
çalışanlarla yaptıkları periyodik toplantılarla, e- mail ve intranet yoluyla gönderilen raporlar, 
bültenler ve seminerlerle hiyerarşinin her seviyesine pazarla ilgili bilgiyi iletmelidirler 
(Homburg, 2004: 1333). 

 
1.3. Cevap Verme 
 
Pazar yönlülüğün üçüncü elemanı pazar bilgisine cevap vermektir. Bir firma bilgiyi 

geliştirebilir ve yayabilir ancak pazar ihtiyaçlarına cevap verilmezse başarıya çok az ulaşılmış 
demektir (Kohli ve Jaworski, 1990: 6). Cevap verme, geliştirilen ve yayılan pazar bilgisine 
cevap alma faaliyetidir (Kaynak ve Kara, 2004: 745). Cevap verme; hedef pazarın seçilmesi, 
mevcut ya da gelecek istek ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik ürün ve hizmetlerin tasarım 
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ve sunumu ve müşteri memnuniyeti sağlayacak ürün ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve 
tutundurulmasıdır (Ayyıldız Ünnü, 2009: 1249). 

 
1.4. Pazarlama Kültürü 
 
Biçimsel yönetim faaliyetlerinin ötesinde, değerler, inanışlar ve normlar gibi daha az 

somut olan organizasyonel faaliyetleri kapsamaktadır. Diğer bir değişle kültür, pazar 
yönlülüğün yönetsel boyutlarını tamamlayıcı informal bir boyuttur (Kolar, 2006: 82). Örgüt 
kültürü davranışların itici gücüdür ve müşterilere yönelik benimsenen güçlü bir ortak değer 
olmadıkça pazar yönelimi firma içinde kendiliğinden ortaya çıkmaz. Dolayısıyla, pazar 
yönelimi müşterilere yönelik değerlerin firma yönetimi ve çalışanlarca benimsenmesini 
gerektirir. 

 
Pazar bilgisinin yaratılması pahalı olduğu için müşterileri ve rakipleri hakkında bilgi 

toplamak isteyen yöneticiler bu bilginin geri dönmeyeceği ya da firmada yayılmayacağı 
düşüncesine kapılabilirler. Bilgi farklı bölüm çalışanları arasında yayıldığı zaman bilgiye 
cevap verme baskısı oluşacaktır (Homburg, 2004: 1334). 

 
Günümüz bankacılık işletmeleri artık müşteriyi keşfetmiş olup, müşterinin hayatını 

kolaylaştıran hizmetler sunmak için pazar yönlü stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. 
Günümüzde bankaların en önemli sorunu, mevcut müşterilerini koruyabilmek için onların 
değişen istek ve gereksinimlerini yeni hizmet ve finansman teknikleriyle karşılayabilmeye 
çalışmalarıdır (Songur, 2009:60-61). Özellikle, belirsizliklerin yüksek olduğu ve gelişmekte 
olan ülke özelliği taşıyan Türkiye’de, müşterilerin bankanın fiziksel yapısından ve 
işlevlerinden, banka personelinden beklentilerini belirlemek ve buna göre pazarlama politika 
ve stratejileri geliştirmek de rekabet üstünlüğü sağlama da kritik önem taşımaktadır. Bu 
aşamada pazar bilgisinin yaratılması, yayılmasını sağlayan pazar yönlülük Türk bankacılık 
sektöründeki bankaların birbirine göre rekabet avantajına sahip olmasına neden olacaktır 
(Karamustafa ve Yıldırım, 2007: 64).  

 
2. Metodoloji 
 
2.1. Çalışmanın Modeli 
 
Birinci bölümde açıklanan pazar bilgisinin yaratılması, pazar bilgisinin yayılması, cevap 

verme ve pazarlama kültürü hiyerarşinin ana kriterlerini temsil etmektedir. Ana kriterleri 
oluşturan alt kriterler Şekil 1’deki gibi belirlenerek hiyerarşik model oluşturulmuştur. 
Çalışmada kullanılan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci çok sayıda alt kriter olması durumunda 
işlem karmaşıklığına neden olmaktadır. Bu nedenle işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 
Hiyerarşinin Şekil 1’deki gibi oluşturulmasında daha önce yapılan çalışmalarda (Panigyrakis 
ve Theodoridis, 2007:147; Kolar, 2006: 86; Kaynak ve Kara, 2004: 746-747; Jaworski ve 
Kohli, 1993:65-66; Kohli vd., 1993: 476) ön plana çıkan faktörlerden yararlanılmıştır.  

 
2.2. Çalışmanın Örneklemi 

 
Bulgular bölümündeki bulanık değerleme matrislerinin oluşturulmasında Tablo 1’deki 

ölçek ve Şekil 1’deki hiyerarşik yapıya göre hazırlanan anket çalışmalarından 
yararlanılmıştır. Anketler, 3’ü pazarlama ve finansman alanında çalışmakta olan öğretim 
üyeleri ile 10’u üst düzey banka yöneticileri olmak üzere 13 kişiye uygulanmıştır. Sübjektif bir 
yöntem olan AHS istatistiksel çalışmalardan farklı olarak çok sayıda veriye (ankete) ihtiyaç 
duymamaktadır. Bu yöntemde en az 10 örnek kullanılarak analiz yapılabilmektedir (Lam ve 
Chin, 2005:767). 
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Şekil 1: Bankacılık Sektöründe Pazar Yönlülük Kriterleri 
 

 
 
 

2.3. Çalışmanın Yöntemi 
  
2.3.1. Bulanık Küme Teorisi 
 
Prof.Dr. L.A. Zadeh (1965) tarafından geliştirilen bulanık teori, genellikle dilsel terimlerle 

ifade edilen kesin olmayan ya da belirsiz bilginin olması durumunda karar vermeyi 
sağlamaktadır (Kuo ve Chen, 2006: 615). Bulanık küme teorisi, “yaklaşık”, “çok” “yakın” gibi 
tutarsız kelimelerle ifade edilen belirsizliklerle karşı karşıya kalındığında insan davranışlarına 
oldukça benzerlik gösterir. Klasik küme teorisinde bir eleman kümenin içindeyse 1, 
dışındaysa 0 üyelik derecesine sahip iken bulanık küme teorisinde 0 ile 1 arasında üyelik 
derecesine sahip olmaktadır (Hadi-Vencheh ve Mohamadghasemi, 2011:3347). Üçgensel ve 
yamuksal bulanık sayılar uygulamada en çok kullanılan bulanık sayılardır. X evreninde X’in 

bulanık alt kümesi A, μ
~
A (X) üyelik fonksiyonu ile gösterilmektedir. μ

~
A  (X) üyelik fonksiyonu 

değeri A’da x’in üyelik derecesini ifade etmektedir (Yuen ve Lau, 2011: 10293). μ
~
A : ]1,0[→R  

Pazar bilgisinin 
yayılması (PY)

Pazar bilgisinin 
yaratılması (BY) 

• Müşteri 
memnuniyetinin 

ölçümü (MM) 
 

• Müşterilerin 
gelecekte hangi 
ürünlere ihtiyacı 

olacağını belirlemek 
için  müşterilerle 

toplantı yapmak (MT) 
 
• Müşteri ihtiyaçlarının 

nasıl daha  iyi 
karşılanabileceğini 

belirlemek için 
müşterilerle doğrudan 
iletişim kurmak (Mİ) 

 
• Ürün ve hizmetlerin 
kalitesini belirlemek 
için anket yapmak 

(AY) 
 
• Sektördeki temel 

değişimleri 
keşfetmekte hızlı 

olmak(H) 
 

Cevap verme
(CV) 

• Pazardaki trend ve 
gelişimleri tartışmak 

üzere üç ayda bir 
bölümler arası toplantı 

yapmak (BT) 
 

• Pazarlama 
personelinin diğer 

bölüm elemanları ile 
müşteri ihtiyaçlarını 

tartışması (İT) 
 
• Pazarda önemli bir 
şey olduğunda tüm 

örgüt onun hakkında 
kısa surede bilgi sahibi 

olur (Bİ) 
 
• Müşterilerden elde 
edilen bilgileri içeren 

dokümanların bankada 
sürekli kullanılması(BK)
 
• Müşteri memnuniyeti 

ile ilgili verilerin 
bankanın her 

seviyesine duyurulması 
(DY) 

• Yöneticilerin kişisel 
katılımı (müşterilerle 

yakın ilişkiler için) 
(YK) 

 
• Müşterilerimizin fiyat 

değişimlerine nasıl 
cevap verileceğine 

karar vermek sürekli 
devam eder (FD) 

 
• Farklı bölümlerin 

faaliyetlerinin çok iyi 
koordine edilmesi (K) 

 
• Rakiplerin 

kampanyalarına hızla 
cevap vermek (KC) 

 
• Değişimlerin 
yöneticiler ve 

çalışanlarca kabulü 
(DK) 

 
• Yönetici ve 
çalışanların 

öğrenmeye hazırlıklı 
olması (Ö) 

Bankalar İçin Pazar Yönlülük 
Kriterleri  

Pazarlama 
Kültürü (PK) 

• Müşteri 
çıkarlarına önem 

vermek (C) 
 
• Bankanın misyon 

ve vizyonunun 
farkında olmak 

(MV) 
 
• Ödüllendirme ile 

hizmet kalitesi 
arasındaki ilişki 

(ÖK) 
 

• Tüm örgütte 
esnek karar verme 

imkanının 
sağlanması (EK) 

 
• Yeniliklerin 

uygulanmasındaki 
örgütsel engeller 

(YE) 
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aralığında Laarhoven and Pedrycz tarafından yapılan tanıma göre üçgensel sayılar 
aşağıdaki temel özelliklere sahiptir (Torfi vd., 2010: 521).  
 

                  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

= ≤≤
−

−

≤≤
−

−

durumlardadiger

uxm
mu

xu

mxl
lm

lx

,0

,

,

      (1) 

 

l ve u, 
~
A  bulanık sayısının alt ve üst sınırlarını, m ise ortalama değerini göstermektedir (Şekil 

2).  
~
A  = (l, m, u) şeklinde bir üçgensel bulanık sayı olması durumunda, 1

~
A  = (l1, m1, u1) ve 

2

~
A  = (l2, m2, u2)  üçgensel bulanık sayıları için işlemsel kurallar aşağıdaki gibidir (Wang ve 
Chen, 2008: 3757). 

.  
Bulanık sayılarda toplama;  Ã 1  Ã 2 =(l1, m1, u1)   (l2, m2, u2)    

=(l1 + l2, m1 + m2, u1 + u2)    (2) 
Bulanık sayılarda çarpma;  Ã 1  Ã 2= (l1, m1, u1)  (l2, m2, u2)     
      = (l1 x l2, m1 x m2, u1 x u2);     (3) 

l1 , l2>0,  m1 , m2 >0 ve u1 , u2>0 
Bulanık sayılarda çıkarma;  Ã 1 Θ Ã 2 =(l1, m1, u1) Θ (l2, m2, u2)    
     =(l1 - u2, m1 - m2, u1 - l2)    (4) 
Bulanık sayılarda bölme;   Ã 1φÃ 2 = (l1 / u2, m1 / m2, u1 / l2);   

l1 , l2>0,  m1 , m2 >0 ve u1 , u2>0   (5) 
Bulanık sayıların tersi    Ã-1  =(l1, m1, u1)-1 =(1/u1 , 1/m1 , 1/l1);  (6) 

l1 >0,  m1 >0 ve u1 >0  
 
 

Şekil 2. Üçgensel Bulanık Sayıların Üyelik Fonksiyonu A=(l, m, u) 

 
Kaynak: Baghaee ve Abedi, 2011: 857 
 

2.3.2. Dilsel Değişkenlerin Belirlenmesi 
 
Zadeh’e göre tanımlamanın çok zor olduğu karmaşık durumları ifade etmek için 

geleneksel ölçümler yetersizdir. Bu durumlarda dilsel değişkenler gerekli olmaktadır. Bir 
dilsel değişken, doğal ya da yapay dilde cümle veya kelime ile ifade edilen değerler alan bir 
değişkendir (Chen vd. 2011a: 268). Bir başka ifade ile değişkenlerin değeri rakam değil 
kelime ve ya cümledir. Örneğin, “önemli” kelimesi “çok düşük, düşük, orta, yüksek çok 

μ
~
A (X) 

x 

1

0
l m u

μ
~
A (X) 
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yüksek” gibi değerler alan dilsel bir terimdir (Wang, 2009: 9761). Bu çalışmada pazar 
yönlülük kriterlerini karşılaştırmak üzere “eşit önem”, “orta derecede önem”, “güçlü önem”, 
çok güçlü önem” ve “son derece önem” diye ifade edilen bulanık ölçek kullanılmıştır  
(Tablo 1). 

 
Tablo 1: Bulanık Sayıların Üyelik Fonksiyonu ve Tanımı 

 
İfadesel Ölçek Bulanık Sayılar Üyelik Fonksiyonu 

Eşit önem ~
1  (1, 1, 1) 

Orta derecede önem ~
3  (1, 3, 5) 

Kesinlikle güçlü önem ~
5  (2, 5, 7) 

Çok daha güçlü önem ~
7  (5, 7, 9) 

Son derece önem 
~
9  (7, 9, 9) 

 

Bu çalışmada, üçgensel bulanık sayılar (
~
1 -

~
9 ) belirsizlikleri açıklayarak ikili karşılaştırma 

yapmak için kullanılacaktır.  
 

2.3.3. Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) Yaklaşımı 
 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yaklaşımı, Saaty (1978-1980) tarafından geliştirilmiş 

uzun yıllardır sosyal ve yönetimsel problemleri çözmek için pratik olarak kullanılan çok kriterli 
karar verme tekniğidir (Hsu ve Wang, 2011: 10882-10883). AHS’nin değerlendirme 
aşamasında hiyerarşinin her seviyesindeki eleman 1-9 ikili karşılaştırma ölçeğinden 
yararlanarak onun üst seviyesindeki elemanla ikili olarak karşılaştırılır (Wang ve Chen, 2011: 
11885). Karar vericilerin dilsel değişkenleri kullanarak yaptığı değerlendirmeler sabit 
değerleri kullanarak yapılan değerlendirmelere göre daha doğaldır. Bazı ya da bütün ikili 
karşılaştırma değerlerinde belirsizliğin dikkate alınması gerektiğinden, süreçten rasgele 
değerler seçmeyi gerektiren geleneksel AHS’deki ikili karşılaştırmalar uygun olmayabilir.  Bu 
durumda bulanık sayıların ve dilsel terimlerin kullanımı uygun olabilir ve Bulanık AHS, belirsiz 
durumdaki ikili karşılaştırmalarda geleneksel AHS’den daha etkin olabilecektir (Kang ve Lee, 
2007:562-563). 

  
BAHS’de kesin değer yargılarına göre aralıklı karar vermeyi sağlayan üçgen bulanık 

sayılar, karar değişkenlerinin önceliğini belirlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca, en son 
öncelik ağırlığını bulmak için üçgensel bulanık sayılara dayalı olarak sentetik boyut analizi 
uygulanmaktadır (Chan ve Kumar, 2007: 423). Bu çalışmada uygulanan BAHS aşağıda 
açıklanmaktadır.  
 

X ={x1 , x2 ,..., xn n≥2} bir hedef kümesi ve U ={ g1 ,g2 ,...,gm} bir amaç kümesi olması 
durumunda, Chang’in (1992) bulanık boyut analiz metoduna göre her bir hedef alınır ve her 
bir boyut analizi (g i) sırasıyla uygulanır. Böylece, aşağıda gösterildiği gibi, her bir hedef için 
m boyut analizi değeri elde edilir (Chen vd.,, 2011b: 1323). 

,.......,,, 21 m
gigigi MMM  i=1,2,...,n 

 
Chang’in boyut analizinin aşamaları aşağıda verilmektedir (Bozdag vd, 2003: 20-21). 

Aşama 1: i. hedefe göre bulanık sentetik boyut değeri şöyle tanımlanabilir: 
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uygulanır. 

∑
=

m

j

j
giM

1
= ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑∑
===

m

j
j

m

j
j

m

j
j uml

111

,,   (8) 

Ayrıca, 
1

1 1
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Daha sonra (9) numaralı eşitlikteki vektörün tersi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 
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Aşama 2: M2 ≥ M1  ifadesinin olabilirlik derecesi şöyle tanımlanır: 
 

V(M2≥M1)= ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

≥
)(

2
),(

1
min(sup yMxM

xy
μμ    (11) 

V (M2≥M1)=hgt(M2∩M1)=μM2 (d) 

= 

⎪
⎪
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≥

≥

dd
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)11()22(

21

21,0
12,1

  (12) 

 
ifadesi elde edilir. V(M2≥M1) ifadesi M1 = (l1 ,m1 ,u1) ve M2 =(l2 ,m2 ,u2) üçgensel bulanık 
sayılarının kesişim noktasının ordinatıdır. Bir başka ifade ile üyelik fonksiyonunun değeridir. 
M1 ve M2 yi karşılaştırmak için, V(M2 ≥M1 ve V (M1 ≥M2) değerlerinin her ikisinin de bulunması 
gerekir. 
 
Aşama 3: Bir konveks bulanık sayının, k konveks bulanık sayıdan  Mi (i=1,2,...,k) daha büyük 
olması için olabilirlik derecesi söyle tanımlanır: 
 
V (M ≥ M1, M2,..., Mk) =V[( M ≥ M1)    
ve (M ≥ M2) ve ,,,,, ve ( M ≥ Mk)]      (13) 
= ),(min iMMV ≥  i=1,2,3…k 
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d’ (Ai) = )(min ki SSV ≥     (14) 

k=1,2,...,n için k ≠ i olmak üzere ağırlık vektörü aşağıdaki gibi elde edilir. 
 
W ’ =(d’ (A1 ), d’ (A2 ),..., d’ (An))T      (15) 
 
Ai (i =1,2,...,n) = olmak üzere Ai n elementlidir. 
  
Asama 4: Normalizasyondan sonra, normalize edilen ağırlık vektörü;  
 
W= (d(A1 ), d(A2 ),..., d(An ))T dir         (16) 
 
ve burada W bulanık olmayan bir sayıdır. 
 

3. Bulgular ve Yorum 
 
BAHS ile pazar yönlülük kriterlerinin önem derecesinin belirlenmek için Şekil 1’de 

oluşturulan hiyerarşik modelden yararlanarak anket formu hazırlanmıştır. Anketlerden elde 
edilen verilerin geometrik ortalaması alınarak Tablo 2’ den Tablo 6’ya (dahil) kadar ana ve alt 
kriterler için bulanık değerlendirme matrisleri oluşturulmuştur.  

 
Öncelikle Tablo 2’deki ana kriterlerin amaca göre bulanık değerlendirme matrisi 

oluşturulmuştur. 
 

Tablo 2. Amaca Göre Bulanık Değerlendirme Matrisi 
 

 BY PY CV PK 
BY 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1,3,5 
PY 1/5,1/3,1 1,1,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1
CV 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1,1,1 
PK 1/5,1/3,1 1,3,5 1,1,1 1,1,1 

 
Bulanık değerlendirme matrisinden ikili karşılaştırmanın sentetik boyut değerleri 

aşağıdaki gibi elde edilmiştir.  
 

SBY=(4;8;12)⊗ (0,0312;0,0469;0,0781)=(0,125;0,375;0,938); SPY=(1,6;1,999,4)⊗ (0,0312; 
0,0469;0,0781)=(0,050;0,094;0,313); SCV=(4;6;8)⊗ (0,0312;0,0469;0,0781)=0,125;0,281; 
0,625); SPK=(3,2;5,3333;8)⊗ (0,0312;0,0469;0,0781)=(0,100;0,250;0,625).  
 
Daha sonra V(SBY≥SPY)=1; V(SBY≥SCV)=1; V(SBY≥SPK)=1; V(SPY≥SBY)=0,3999; 
V(SPY≥SCV)=0,4999; V(SPY≥SPK)=0,5763; V(SCV≥SBY)=0,8421; V(SCV≥SPY)=1; V(SCV≥SPK)=1; 
V(SPK≥SBY)=0,8000; V(SPK≥SPY)=1; V(SPK≥SCV)=0,9412 yardımıyla 
W’

G=(0,567;1;0,434;0,890)T olarak elde edilir. Normalizasyon sonucu ağırlık vektörü 
WG=(0,329;0,131;0,277;0,263)T elde edilir. 
 

Ana kriterler açısından pazar yönlülükte önemli kriterin “pazar bilgisinin yaratılması” 
(0,329) olduğu ve bu kriteri  “cevap verme” (0,277) kriterinin takip ettiği belirlenmiştir. Bu 
sonuç banka müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının ve beklentilerinin 
değişebildiğini ve bu nedenle sürekli olarak araştırılması gerektiğini göstermektedir.  

 
Literatürdeki çalışmalara bakıldığında ise ana kriterlerin önem derecesi açısından 

cevap verme ve pazar bilgisinin yaratılması olarak sıralandığı görülmektedir (Homburg vd. 
2004; Panigyrakis, 2007). Yine Kolar(2006) tarafından yapılan çalışmada cevap verme ana 
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kriterinin hem Slovenya’daki hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki bankalarda en önemli kriter 
olduğu tespit edilmiştir. 

 
Benzer işlemler alt kriterler için yapıldığında ağırlık vektörleri aşağıdaki gibi elde 

edilmiştir. 
 
Tablo 3. Pazar Bilgisinin Yaratılması İçin Alt Kriterlerin Değerlendirilmesi 

 
 MM MT MI AY H 

MM 1,1,1 2,5,7 1,1,1 1,3,5 1/7,1/5,1/2 
MT 1/7,1/5,1/2 1,1,1 1/5,1/3,1 1,3,5 1/5,1/3,1 
MI 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1,3,5 1/5,1/3,1 
AY 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1,1,1 1/5,1/3,1 
H 2,5,7 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,1,1 

 
SMM=(5,14;10,2;15,5)⊗ (0,0143;0,0235;0,0466)=(0,073;0,240;0,722); SMT=(2,54;6,666; 
8,50)⊗ (0,0143;0,0235;0,0466)=(0,036;0,157;0,628); SMI=(4,20;8,330;13)⊗ (0,0143; 
0,0235;0,0466)=(0,060;0,196;0,605); SAY=(3,60;2,332;5)⊗ (0,0143;0,0235;0,0466) 
=(0,051;0,055;0,233); SH=(6;15;23)⊗ (0,0143;0,0235;0,0466)=(0,086;0,353;1,071);  
 
V(SMM≥SMT)=1; V(SMM≥SMI)=1; V(SMM≥SAY)=1; V(SMM≥SH)=0,849; V(SMT≥SMM)=0,870; 
V(SMT≥SMI)=0,936; V(SMT≥SAY)=1; V(SMT≥SH)=0,735; V(SMI≥SMM)=0,924; V(SMI≥SMT)=1; 
V(SMI≥SAY)=1; V(SMI≥SH)=0,636;  V(SAY≥SMM)=0,463; V(SAY≥SMT)=0,659;  V(SAY≥SMI)=0,551; 
V(SAY≥SH)=0,331; V(SH≥SMM)=1; V(SH≥SMT)=1; V(SH≥SMI)=1; V(SH≥SAY)=1 
W’

BY=(0,849;0,735;0,636;0,331;1)T e WBY= (0,239;0,207;0,179;0,093;0,282)T elde edilir. 
 

Pazar bilgisinin yaratılması ana kriterinde en önemli alt kriterin, “sektördeki temel 
değişimleri keşfetmekte hızlı olmak” (0,282) olduğu görülmektedir. Bu kriteri “müşteri 
memnuniyetinin ölçümü” (0,239) ve “müşterilerin gelecekte hangi ürünlere ihtiyacı olacağını 
belirlemek için müşterilerle toplantı yapmak” (0,207) kriterleri izlemektedir. Buradan 
bankacılık sektöründe değişimin çok hızlı olduğu ve değişimleri en erken tespit eden 
firmaların rekabet avantajı sağlayabildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyetinin 
sürekli takip edilmesinin de bankaların işlevlerini ve performansını artırabileceği 
görülmektedir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 
“Müşteri memnuniyetinin ölçümü” kriteri literatürde bazı çalışmalarda en önemli faktörken 
(Kohli vd. 1993 ve Kolar, 2006), “müşterilerin gelecekte hangi ürünlere ihtiyacı olacağını 
belirlemek için müşterilerle toplantı yapmak” kriteri Kaynak ve Kara (2004) tarafından yapılan 
çalışmada en önemli kriterdir.  

 
Tablo 4. Pazar Bilgisinin Yayılması İçin Alt Kriterlerin Değerlendirilmesi 

 
 BT IT BI BK DY 

BT 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1/5,1/3,1 
IT 1,1,1 1,1,1 1,1,1 2,5,7 1/5,1/3,1 
BI 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,3,5 1,1,1 
BK 1,1,1 1/7,1/5,1/2 1/5,1/3,1 1,1,1 1/5,1/3,1 
DY 1,3,5 1,3,5 1,1,1 1,3,5 1,1,1 
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SBT=(4,20;4,33;5)⊗ (0,0215;0,0298;0,0456)=(0,090;0,129;0,228); SIT=(5,20;8,333;11)  
⊗ (0,0215;0,0298;0,0456)=(0,112;0,249;0,501); SBI=(5;7;9)⊗ (0,0215;0,0298;0,0456) 
=(0,108;0,209;0,410); SBK=(2,54;2,863;4,5)⊗ (0,0215;0,0298;0,0456)=(0,055;0,085; 0,205); 
SDY=(5;11;17)⊗ (0,0215;0,0298;0,0456)=(0,108;0,328;0,775);  
 
V(SBT≥SIT)=0,4929; V(SBT≥SBI)=0,6018; V(SBT≥SBK)=1; V(SBT≥SDY)=0,3770; V(SIT≥SBT)=1;  
V(SIT≥SBI)=1; V(SIT≥SBK)=1; V(SIT≥SDY)=0,8320; V(SBI≥SBT)=0,9227; V(SBI≥SIT)=1; 
V(SBI≥SBK)=1; V(SBI≥SDY)=1; V(SBK≥SBT)=0,7240; V(SBK≥SIT)=0,3637; V(SBK≥SBI)=0,4416; 
V(SBK≥SDY)=0,2868; V(SDY≥SBT)=1; V(SDY≥SIT)=1; V(SDY≥SBI)=1; V(SDY≥SBK)=1 
W’

PY=(0,3370;0,8320;0,9230;0,287;1)T ve 
 WPY=(0,110;0,243;0,270;0,084;0,293)T elde edilir. 
 

Bu sonuçlardan pazar bilgisinin yayılması ana kriterinde “müşteri memnuniyeti ile ilgili 
verilerin bankanın her seviyesine duyurulması” (0,293) alt kriterinin ön plana çıktığı ve bu alt 
kriteri “pazarda önemli bir şey olduğunda tüm örgütün onun hakkında kısa sürede bilgi sahibi 
olması” (0,270), “pazarlama personelinin diğer bölüm elemanları ile müşteri ihtiyaçlarını 
tartışması” (0,243) kriterleri ön plana çıkmıştır. Bu sonuçlar ise pazar bilgisinin yaratılması 
ana kriterinde elde edilen sonucu desteklemektedir. Pazar bilgisinin yaratılması ana 
kriterinde müşteri memnuniyetinin araştırılması en önemli alt kriterlerden biri iken müşteri 
memnuniyetinin tüm banka personeline duyurulması pazar bilgisinin yayılması ana kriterinde 
en önemli alt kriterdir. Müşteri memnuniyeti bilgisinin tüm personele duyurulmasının banka 
personelinin performansı ve müşteriye sunulacak hizmetin kalitesi üzerinde olumlu etkisinin 
olması mümkündür. Literatürdeki Kolar (2009) ve Kaynak ve Kara (2004) tarafından yapılan 
çalışmalar bu sonuçları destekler niteliktedir. 

 
Tablo 5. Cevap Verme İçin Alt Kriterlerin Değerlendirilmesi 

 
 YK FD K KC DK Ö 

YK 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1/7,1/5,1/2 1/5,1/3,1 1,1,1 
FD 1/5,1/3,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 
K 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 

KC 2,5,7 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1,1,1 1,1,1 
DK 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,1,1 1,1,1 1,1,1 
Ö 1,1,1 1,3,5 1,3,5 1,1,1 1,1,1 1,1,1 

 

SYK=(4,34;8,533;13,5)⊗ (0,0129;0,019;0,0327)=(0,056;0,162;0,442); SFD=(3,6;3,999;6) 
⊗ (0,0129;0,019;0,0327)=(0,046;0,076;0,196); SK=(3,6;3,999;6)⊗ (0,0129;0,019;0,0327) 
=(0,046;0,076;0,196); SKC=(7;14;20)⊗ (0,0129;0,019;0,0327)=(0,090;0,267;0,655); 
SDK=(6;12;18)⊗ (0,0129;0,019;0,0327)=(0,077;0,228;0,589);SÖ=(6;10;14)⊗ (0,0129;0,019;0,
0327)=(0,077;0,190;0,458);   
 
V(SYK≥SFD)=1; V(SYK≥SK)=1; V(SYK≥SKC)=0,7716; V(SYK≥SDK)=0,8467; V(SYK≥SÖ)=0,9289;  
V(SFD≥SYK)=0,6194; V(SFD≥SK)=1; V(SFD≥SKC)=0,358; V(SFD≥SDK)=0,4387;  
V(SFD≥SÖ)=0,5103; V(SK≥SYK)=0,6194;  V(SK≥SFD)=1;  V(SK≥SKC)=0,358; V(SK≥SDK)=0,4387;  
V(SK≥SÖ)=0,5103; V(SKC≥SYK)=1; V(SKC≥SFD)=1; V(SKC≥SK)=1; V(SKC≥SDK)=1; V(SKC≥SÖ)=1; 
V(SDK≥SYK)=1; V(SDK≥SFD)=1; V(SDK≥SK)=1; V(SDK≥SKC)=0,9291; V(SDK≥SÖ)=1; V(SÖ≥SYK)=1; 
V(SÖ≥SFD)=1; V(SÖ≥SK)=1; V(SÖ≥SKC)=0,8334; V(SÖ≥SDK)=0,9092 
W’

CV=(0,772;0,358;0,358;1;0,929;0,833)T ve WCV= (0,182;0,084;0,084;0,235;0,219;0,196)T 
elde edilir. 
 

Cevap verme ana kriterinde “rakiplerin kampanyalarına hızlı cevap vermek” (0,235) 
kriterinin en önemli alt kriter olduğu tespit edilmiştir. Buradan bankaların müşterilerinin yanı 
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sıra rakiplerini de sürekli takip etmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.  Bu sonuç da Kohli vd. 
(1993) ile Kaynak ve Kara (2004) tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.  

 
Tablo 6. Pazarlama Kültürü İçin Alt Kriterlerin Değerlendirilmesi 

 
 C MN OK EK YE 

C 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,3,5 
MN 1,1,1 1,1,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 
OK 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1,1,1 1,1,1 
EK 1,1,1 1,3,5 1,1,1 1,1,1 1,3,5 
YE 1/5,1/3,1 1,3,5 1/5,1/3,1 1,1,1 1,1,1 

 

SC=(5;7;9)⊗ (0,0222;0,0316;0,0476)=(0,111;0,221;0,429); SMN=(2,6;2,999;5)⊗ (0,0222; 
0,0316;0,0476)=(0,058;0,095;0,238);SOK=(5;7;9)⊗ (0,0222;0,0316;0,0476)=(0,111;0,221; 
0,429); SEK=(5;9;13)⊗ (0,0222;0,0316;0,0476)=(0,111;0,284;0,619); SYE=(3,4;5,666;9) 
⊗ (0,0222;0,0316;0,0476)=(0,076;0,179;0,429);  
 
V(SC≥SMN)=1; V(SC≥SOK)=1; V(SC≥SEK)=0,834; V(SC≥SYE)=1; V(SMN≥SC)=0,501; 
V(SMN≥SOK)=0,501; V(SMN≥SEK)=0,401;  V(SMN≥SYE)=0,659; V(SOK≥SC)=1;  V(SOK≥SMN)=1; 
V(SOK≥SEK)=1;  V(SOK≥SYE)=1;  V(SEK≥SC)=1; V(SEK≥SMN)=1;  V(SEK≥SOK)=1; V(SEK≥SYE)=1; 
V(SYE≥SC)=0,883; V(SYE≥SMN)=1; V(SYE≥SOK)=0,883; V(SYE≥SEK)=0,751 
W’

PK=(0,834;0,401;1;1;0,751)T ve WPK= (0,209;0,101;0,251;0,251;0,188)T elde edilir. 
 

Bu sonuçlardan ise pazarlama kültürü ana kriterinde “ödüllendirme ile hizmet kalitesi 
arasındaki ilişki” ve “tüm örgütte esnek karar verme imkanının sağlanması” (0,251) alt 
kriterleri ilk sırada iken “müşteri çıkarlarına önem vermek” (0,209) kriteri onları takip 
etmektedir. Bu sonuç ise motivasyon araçlarının banka personelinin performansında ve 
sunulacak hizmet üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Kolar (2006) tarafından 
yapılan çalışmada ise “müşteri çıkarlarına önem vermek” birinci sırada iken “tüm örgütte 
esnek karar verme imkanının sağlanması” ikinci sıradadır. 

 
Tablo 7’de ana kriterlerin ağırlıkları, alt kriterlerin ana kriterler açısından ağırlıkları ve 

genel ağırlıkları verilmiştir. Genel ağırlıklar dikkate alındığında ise “sektördeki temel 
değişimleri keşfetmekte hızlı olmak” (0,093) ve “pazarda önemli bir şey olduğunda tüm 
örgütün onun hakkında kısa sürede bilgi sahibi olması” (0,093) kriterlerinin en önemli kriterler 
olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 7. TKY Ana ve Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 
 

Ana 
Kriterler 

Alt Kriterler 
Yerel 

Ağırlıklar 
Genel 

Ağırlıklar 

1.Müşteri memnuniyetinin ölçümü (MM) 0,239 0,079 

2.Müşterilerin gelecekte hangi ürünlere ihtiyacı olacağını belirlemek 
için  müşterilerle toplantı yapmak (MT) 
 

0,207 0,068 

3.Müşteri ihtiyaçlarının nasıl daha  iyi karşılanabileceğini belirlemek 
için müşterilerle doğrudan iletişim kurmak (Mİ) 

 

0,179 0,059 

4.Ürün ve hizmetlerin kalitesini belirlemek için anket yapmak (AY) 0,093 0,031 

Pazar 
Bilgisinin 

Yaratılması 
(0,329) 

5.Sektördeki temel değişimleri keşfetmekte hızlı olmak(H) 0,282 0,093 

1.Pazardaki trend ve gelişimleri tartışmak üzere üç ayda bir 
bölümler arası toplantı yapmak (BT) 
 

0,110 0,014 

2.Pazarlama personelinin diğer bölüm elemanları ile müşteri 
ihtiyaçlarını tartışması (İT) 

 

0,243 0,032 

3.Pazarda önemli bir şey olduğunda tüm örgüt onun hakkında kısa 
surede bilgi sahibi olur (Bİ) 

 

0,270 0,093 

4.Müşterilerden elde edilen bilgileri içeren dokümanların bankada 
sürekli kullanılması(BK) 

 

0,084 0,035 

Pazar 
Bilgisinin 
Yayılması 

(0,131) 

5.Müşteri memnuniyeti ile ilgili verilerin bankanın her seviyesine 
duyurulması (DY) 

 

0,293 0,011 

1.Yöneticilerin kişisel katılımı (müşterilerle yakın ilişkiler için) (YK) 0,182 0,038 

2.Müşterilerimizin fiyat değişimlerine nasıl cevap verileceğine karar 
vermek sürekli devam eder (FD) 

 

0,084 0,050 

3.Farklı bölümlerin faaliyetlerinin çok iyi koordine edilmesi (K)  0,084 0,023 

4.Rakiplerin kampanyalarına hızla cevap vermek (KC) 0,235 0,023 

5.Değişimlerin yöneticiler ve çalışanlarca kabulü (DK) 0,219 0,065 

Cevap 
Verme 
(0,277) 

6.Yönetici ve çalışanların öğrenmeye hazırlıklı olması (Ö) 0,196 0,061 

1.Müşteri çıkarlarına önem vermek (C) 0,209 0,054 

2.Bankanın misyon ve vizyonunun farkında olmak (MV) 0,101 0,055 

3.Ödüllendirme ile hizmet kalitesi arasındaki ilişki (ÖK) 0,251 0,027 

4.Tüm örgütte esnek karar verme imkanının sağlanması (EK) 0,251 0,066 

Pazarlama 
Kültürü 
(0,263) 

5.Yeniliklerin uygulanmasındaki örgütsel engeller (YE) 0,188 0,049 

Tüm ikili karşılaştırma matrislerinde tutarlılık oranı 0,10’dan küçüktür. 
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Sonuç 
 
Pazar yönlülük kavramı, Kohli ve Jaworski (1990) ve Narver ve Slater (1990) 

çalışmalarında tanıtıldıktan sonra modern pazarlama konuları içerisinde önemli bir yere sahip 
olmuştur. Bankacılık sektöründeki hızlı değişmeler ve artan rekabet, geleneksel bankaların 
eski pazarlama sistemlerini bir kenara bırakarak daha fazla pazar yönlü olmasını 
gerektirmiştir. 

 
Bankacılık sektöründe pazar yönlülük uygulamalarının değerlendirildiği bu çalışmada, 

ana krtiterler içerisinde en önemli kriterin “pazar bilgisinin yaratılması” kriteri olduğu bunu ise 
cevap verme ana kriterinin takip ettiği görülmüştür. Bu bulgu bankaların öncelikle pazar 
fırsatlarını araştırması gerektiğini ve çok hızlı bir şekilde pazar beklentilerine cevap vermesi 
gerektiğini göstermektedir. Günümüzde müşteri beklentilerinin hızla değişmesi ve teknolojinin 
hızla gelişmesi bankaların bu değişim ve gelişime ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır.  

 
Pazar bilgisinin yaratılması alt kriterinde, “sektördeki temel değişimleri keşfetmekte hızlı 

olmak” kriteri en önemli kriterdir. Bu kriteri “müşteri memnuniyetinin ölçümü” ve “müşterilerin 
gelecekte hangi ürünlere ihtiyacı olacağını belirlemek için müşterilerle toplantı yapmak” 
kriterleri izlemektedir. Bu sonuçlardan bankaların, pazar bilgisi yaratabilmek için değişimleri 
ve fırsatları sürekli araştırmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca müşteri 
memnuniyetinin ölçümü ve müşterilerle iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını izlemenin 
bankaların pazar bilgisinin yaratılmasında önemli olduğunu göstermektedir. Pazar bilgisinin 
elde edilmesinden sadece pazarlama bölümü modern sorumlu olmamalı üst yönetimden gişe 
personeline kadar tüm banka personelinden yararlanılmalıdır. Bir başka ifade ile pazar 
yönlülük kavramına uygun faaliyette bulunmak rekabetçi avantajı sağlamak için kritik başarı 
faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. 

 
Aynı zamanda bankaların şiddetli rekabet ortamında ayakta kalmaları ya da karlarını 

artırabilmek için bankanın tüm bölümleri arasında iletişimin artırılması, pazar ve müşterilerle 
ilgili bilgiye tüm personelin çok hızlı bir şekilde sahip olması gerektiğini de göstermektedir.   

 
Bir başka önemli sonuç ise bankaların rakiplerinin kampanyalarını takip etmesi 

gerektiği ve bu kampanyalara cevap vermesi gerektiğidir.  Özellikle kredi kartları ve krediler 
alanlarında yapılan kampanyalar takip edilmeli ve rakiplerin kampanyaları ile rekabet 
edebilecek kampanyalar geliştirilmelidir. 

 
Pazar bilgisine göre şekillendirilen ürün ya da hizmetin müşteriye sunulmasını 

sağlayacak olan banka personelidir. Ürün ya da hizmetin geliştirilmesi kadar müşteriye 
ulaştırılması ya da sunulması da önemlidir. Bu nedenle banka personelinin ödüllendirilmesi, 
esnek karar verme imkanının sağlanması hizmet kalitesinin artmasını sağlayacaktır.   

 
Bu çalışmada kullanılan veriler her ne kadar farklı illerdeki üst düzey banka 

yöneticilerden elde edilen veriler olsa da genelleme yapmak doğru değildir. Ayrıca çalışmada 
işlem karmaşıklığı yaratmamak için alt faktör sayısı azaltılmıştır. Bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda alt faktör sayısı artırılabilir ve PROMETE, TOPSIS gibi farklı yöntemlerle 
değerlendirilebilir. Ancak yine de bu çalışmanın sonuçları, bankaların pazar yönlülük 
açısından hangi kriterlere önem vermesi gerektiği açısından yol gösterici olabilecektir. 
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İran’a Yönelik Uluslararası Ekonomik-Finansal 
Yaptırımlar ve Bankacılık Sektörümüz 
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Özet 
 
Bu makale İran’a yönelik Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD tarafından uygulanan 

yaptırımların finansal yönleri üzerinde odaklanmıştır. Çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlar başlıca iki 
sebepten dolayı İran’a yaptırım uygulamaktadır: İran’ın yürüttüğü nükleer program ve bu ülkenin Suç 
Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi (SGA/TFÖ) konusunda önemli 
eksikliklerinin bulunması.  

 
Bu makale ayrıca finansal yaptırımların Türkiye ile Iran arasındaki ticari ilişkiler üzerindeki 

etkileri ile Bankacılık sektörümüze yansımalarını tartışmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: İran, finansal, yaptırım, bankacılık OFAC, BMGK, FATF, AB. 
 
JEL Sınıflaması: F51. 
 

Abstract 
 
This article is focused on financial aspects of the current United Nations, European Union and 

US sanctions on Iran. Various states and international organizations implement sanctions on Iran for 
two reasons: Iran's nuclear program and Iran’s lack of a comprehensive anti-money 
laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime. 

 
This article also discusses the impacts of the financial sanctions especially on the commercial 

relationship between Iran and Turkey, and its overall effect on Turkish Banking sector. 
 
Keywords: Iran, financial, sanction, banking, OFAC, UNSC, FATF, EU. 
 
JEL Classification: F51 - international conflicts, negotiations, sanctions. 

 
1. Giriş 
 
Dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan İran, ekonomik ve finansal yaptırımlara en 

fazla maruz kalan ülkedir. Bu yaptırımların bir bölümü bu ülkenin nükleer faaliyetlerinin 
barışçıl olmaması1 iddiasına dayandırılırken önemli bir kısmı da İran’ın terörizmi desteklediği 
iddiasına dayandırılmaktadır.2 İran’a yaptırım uygulayan birimler evrensel bir uluslararası 
örgüt olan BM, bölgesel bir örgüt olan AB ve ABD başta olmak üzere tekil devletlerdir. Bu 
aktörlerin temel amacı İran yönetiminin nükleer politikasında değişiklik yapmak ve terörizme 
karşı işbirliği yapmasını sağlamaktır. Bu amaçlar yerine getirilmediği sürece ABD başta 
olmak üzere tüm diğer aktörler İran rejimini “acıtacak” yaptırımlar uygulamaya devam 
edeceklerdir. 

 

                                                                                                                                                                      
* T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uyum Müdürlüğü, Uyum Görevlisi, CAMS. 
** T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uyum Müdürlüğü, Risk Analiz ve Değerlendirme Yönetmeni, CIA. 
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Ülkemiz ile İran’ın siyasal ve ticari ilişkilerinin geliştiği bir dönemde, Bankalarımızdan iki 
ülke arasındaki ticari ilişkilere yardımcı olması hususundaki beklentiler artmış durumdadır. 
Ancak, yukarıda belirtildiği üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası birimlerce İran’a yönelik 
yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamdaki yaptırımların en önemli etkisi finans dünyasında 
kendisini hissettirmektedir. Yaptırımları dikkate almayan finansal kuruluşlar yasal, 
operasyonel ve itibari risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle, Bankalarımız 
kendilerinden beklentiler ile uluslararası sistemden kaynaklanan riskler arasında yer 
almaktadır. Yazımızın amacı, farklı birimlerce alındığından çoğu zaman tam anlaşılamayan 
İran’a yönelik yaptırımları kısa bir şekilde inceleyerek genel durumu belirtmek ve iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerini kolaylaştırması beklenen bankalarımızın karşı karşıya bulunduğu 
riskleri ortaya koymaktır. 

 
Yazıda, yaptırımın ne anlama geldiği, İran’a yönelik yaptırım kararlarının neler olduğu, 

yaptırım kararlarının sebepleri öncelikli olarak anlatılacaktır. Ardından İran’a yönelik yaptırım 
kararlarının bankacılığımızı nasıl etkilediği incelenecek, Türkiye’deki yasal otoritelerle 
Bankalarımızın yaklaşım farkı ortaya konulacaktır. 

 
2. Uluslararası İlişkilerde Yaptırımlar 
 
Yaptırım kısaca “davranış kurallarını düzenleyen ve destekleyen caydırıcı ya da 

özendirici güç” şeklinde tanımlanabilir.3 Tanımdan da görüleceği üzere öncelikle bir davranış 
kuralı ile bu kuralın uygulanmasını sağlayacak caydırıcı ya da özendirici bir gücün bulunması 
gerekmektedir. Kural ihlali ortaya çıkmadan önce “önleyici” bir biçimde yaptırım uygulanabilir. 
Kural ihlali ortaya çıkmışsa istenmeyen davranışı ya da fiili “cezalandırma” amaçlı olarak da 
yaptırım uygulanabilir. 

 
Konuya uluslararası ilişkiler kapsamında bakıldığında yaptırım ulusal veya uluslararası 

bir aktörün yapmakta olduğu eylemi durdurması ya da bir yanlışı düzeltmesi amacıyla görece 
güçlü bir aktörün (uluslararası örgüt, bölgesel birlik ya da devlet gibi) uygulamaya koyduğu 
eylemler bütünü olarak ifade edilebilir. Yaptırım uygulamalarının amacı; güce 
başvurmaksızın istenmeyen eylemi gerçekleştiren devlet ya da ilgili birimi uyarmak, devlet ya 
da ilgili birimi yaptığı veya yapmayı planladığı eylemlerden vazgeçirmektir. 

 
Bununla birlikte, yaptırımların etkilerinin çok fazla olabildiği durumlar da ortaya 

çıkmaktadır. Yürürlüğe konulan yaptırımlar, hedefleri dışındaki masum insanları da 
içerdiğinden, yaptırım uygulamalarında daha hassas davranılması zorunluluğunu ortaya 
çıkmaktadır. Bu sebeple yaptırım kararı alan aktörün genel yaptırımdan kaçındığı, hedef 
alınan eyleme yönelik olarak özel yaptırımlar (akıllı yaptırımlar) uyguladığı görülmektedir. 

 
Fiili olarak uygulanan yaptırımlar incelendiğinde, yaptırım uygulanan devletle ticaretin 

kesildiği, söz konusu devlete yapılacak yatırımların engellendiği görülebilir. Yaptırımların 
petrol ve silah gibi özellik arz eden mal ve malzemelere yönelik olarak uygulandığı örnekler 
de yaygındır. Hava trafiğinin engellenmesi, seyahat kısıtlamaları4 yanı sıra finansal 
yaptırımlar da uygulamalar arasındadır. Bu tip yaptırımlara yasaklayıcı yaptırımlar da 
denilmektedir. İstenilen eylemin yapılması halinde, yaptırım uygulayan ülke piyasasına daha 
geniş giriş yetkisi verilmesi, yatırımların artırılması gibi teşvik edici yaptırımlar da söz 
konudur. Kern (2009:10) dış politika müzakerelerinde teşvik edici yaptırımlarla daha sık 
karşılaşıldığını ifade etmektedir. 2007 yılında Kuzey Kore ile yapılan 6 taraflı müzakerelerde 
nükleer tesislerin boşaltılması karşılığında Kuzey Kore’ye bir milyon ton yakıt yardım ve 
gerekli teknik desteğin sağlanmasının taahhüt edilmesi teşvik edici yaptırımlara örnek olarak 
verilebilir. Türkiye, Brezilya ve İran arasında imzalanan nükleer takas antlaşması (Tahran 
Mutabakatı), İran’a zenginleştirilmiş uranyum verilmesi hükümlerini içerdiğinden bu 
kapsamda değerlendirilebilir.5 
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Yaptırım uygulayan birimler incelendiğinde tüm ulusal veya uluslararası aktörlerin 
yaptırım uygulayabildiği görülmektedir. Yaptırım uygulayan birimlerin başında evrensel 
uluslararası örgütler gelmektedir. Buna 2011’in Mart ayında Libya’ya karşı Birleşmiş 
Milletlerin uygulamış olduğu yaptırım örnek verilebilir. Yaptırım uygulayan diğer uluslararası 
aktör bölgesel örgütlerdir. Arap Birliği’nin 1979’dan 1989’a kadar Mısır’a karşı uyguladığı 
yaptırımlar, Avrupa Birliği’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımlar buna örnek verilebilir. 
Yaptırımlar tekil devletlerce de uygulanabilir. ABD’nin 1962’de Küba’ya karşı uygulamaya 
başladığı yaptırımlar ülkesel yaptırımlara örnektir. 

 
Uluslararası yaptırımların farklı açılardan sınıflandırılmaları söz konusudur. Bu 

sınıflandırmalardan biri şu şekildedir: 1- Psikolojik Yaptırım, 2- Politik Yaptırım, 3- Ekonomik 
Yaptırım, 4- Finansal Yaptırım ve 5- Fiziksel Yaptırım. Bu yazıda İran’a uygulanan ekonomik 
ve finansal yaptırımlar incelenecektir. 

 
3. İran’a Yönelik Yaptırım Kararları 
 
Bu bölümde; BMGK, AB, FATF ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararları ayrı ayrı 

incelenecek olup bu kısmın sonunda; Türkiye’nin, İran’a karşı uygulanmakta olan yaptırımlar 
konusundaki yaklaşımı genel olarak ele alınacaktır. Burada İran’a yönelik yaptırımların 
uygulanmasında başat rolün ABD tarafından oynandığı hatırlanmalıdır. BMGK, AB ve FATF 
gibi aktörlerin aldıkları kararlarda ABD’nin etkisi büyüktür. Bu örgütlerin aldıkları kararlar 
neticesinde ise birçok ülkede (Japonya, Avustralya, Güney Kore, Kanada, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi) yaptırım kararları yasalaştırılmıştır. Özetle, ABD’nin tek taraflı çabalarıyla 
başlasa da İran’a uygulanan yaptırımların artık evrensel bir nitelik kazandığı söylenebilir. 

 
3.1. BMGK Yaptırım Kararları 
 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeterli düzeyde işbirliği yapmaması 

gerekçesiyle İran, 2006’dan itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündemine 
girmiştir. Bunda ABD’nin BMGK bünyesindeki çalışmalarının önemli rolü olmuştur. Bu 
tarihten sonra, BMGK İran’a ilişkin 6 ayrı karar almıştır. Bunlar, 1696, 1737, 1747, 1803, 
1835 ve 1929 sayılı kararlardır. Kararlarında bazı farklılıklar olmakla birlikte BMGK, genel 
olarak İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini, Nükleer Silahların 
Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Ek Protokolünü imzalamasını ve Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı ile işbirliğini artırmasını talep etmiştir.  

 
3.1.1. 1696 (2006) Sayılı BMGK Kararı 
 
BM Güvenlik Konseyi’nin ilk kararı 31 Temmuz 2006 tarih ve 1696 sayılı karardır. 

İran’ın uranyum zenginleştirme programını sürdürdüğü, ağır su reaktörü inşa etme faaliyetini 
başlattığı ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) Ek Protokolünü 
onaylamadığı gerekçesiyle alınan bu karar, yaptırımdan ziyade İran'a uyarı niteliği taşımıştır. 

 
3.1.2. 1737 (2006) Sayılı BMGK Kararı 
 
23 Aralık 2006 tarih ve 1737 Sayılı kararla BMGK, İran’a hassas nükleer malzemelerin 

ve balistik füzelerin doğrudan veya dolaylı olarak satışını yasaklarken, Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından tespit edilecek olan hassas nükleer faaliyetlerin derhal 
askıya alınmasını öngörmüştür. Askıya alınması beklenen faaliyetler içerisinde; araştırma 
geliştirme dâhil uranyum zenginleştirme ve her türlü dönüştürme faaliyetleri, ağır su 
reaktörlerine ilişkin mevcut projeler bulunmaktadır. Kararın ek kısmında nükleer ile balistik 
füze programına ilişkin listelerde adı geçen kişi ve kuruluşların tüm ülkelerdeki 
malvarlıklarının dondurulmasına6 ve seyahat izinlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. 
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3.1.3. 1696 (2007) Sayılı BMGK Kararı 
 
24 Mart 2007 tarih ve 1747 sayılı BMGK kararında, yaptırımlara silah alım satımını da 

eklemiş, 1737 sayılı kararın ekinde yer alan İran’ın nükleer ve balistik füze programı ile ilgili 
kişilerin ve kuruluşların sayısı artırılmıştır. Listede İran’ın nükleer programına ilişkin destek 
verdiği gerekçesiyle Bank Sepah ve Bank Sepah International yer almıştır. Bu karar ile İran'ın 
mali sistemi de hedef alınmıştır. Bazı bürokratlar ile askeri kişilerin yurt dışına çıkışlarına 
sınırlamaların getirildiği kararda, devletler ve uluslararası kuruluşlardan İran'a mali yardım ve 
borç verilmesi gibi yükümlülüklerden kaçınmaları talep edilmiştir. 

 
3.1.4. 1803 (2008) Sayılı BMGK Kararı 
 
3 Mart 2008 tarih ve 1803 sayılı BMGK kararı İran'a karşı yaptırımların ağırlığını 

artırmıştır. Karar, İran ile ticaretin sınırlandırılması, bu ülkeye ihracat kredileri verilmemesi, 
teminat sağlanmaması ve İran bankalarıyla işbirliği yapılmaması konularını kapsamıştır. 
Kararda, üye devletlerden finans kuruluşlarının, bütün İran bankalarının, özellikle Bank Melli 
ve Bank Saderat’ın İran dışındaki şubeleri ile ilişkilerinde, İran’ın nükleer ve balistik füze 
programına katkıda bulunmuş olmamak için dikkatli olmaları talep edilmiştir.  

 
3.1.5. 1835 (2008) Sayılı BMGK Kararı 
 
27 Eylül 2008’de kabul ettiği 1835 sayılı karar ile BMGK daha önce İran’la ilgili almış 

olduğu tüm kararları teyit etmiştir. Konsey, İran’dan daha önce yerine getirilmesini istediği 
hususlardaki taleplerini yinelemiştir. 

 
3.1.6. 1929 (2010) Sayılı BMGK Kararı 
 
9 Haziran 2010 tarih ve 1929 sayılı BMGK kararı da İran’ın nükleer faaliyetleri ile 

nükleer silah sistemi geliştirme çabalarını hedef almaktadır. Bu amaçla İran’a gidecek kargo 
araçlarının incelenmesi gibi hükümler de bu metinde yer almıştır. 1929 sayılı Kararın finansal 
konulara yönelik maddelerinde BMGK tüm devletlerden nükleer silahlanmaya ilişkin 
transferlerin engellenebilmesi amacıyla, İran Merkez Bankası da dahil olmak üzere, İran 
bankalarının taraf olduğu tüm işlemlere özellikle dikkat etmelerini, 

 
İran’ın nükleer silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceğine 

dair makul gerekçeler bulunduğuna inanılması halinde,  
 
• Sigorta ve reasürans hizmetleri de dahil olmak üzere verilecek bütün finansal hizmetleri ve 

yurtdışındaki şubeleri de içerecek şekilde ülkelerinin kanunları çerçevesindeki İran 
vatandaşları ile kurumların gerçekleştirecekleri tüm transferleri engellemelerini, 

 
• İran bankalarının, topraklarında yeni şube, iştirak, temsilcilik açmasını, ortaklıklar 

kurmasını ve kendi bankalarıyla muhabirlik ilişkisi oluşturmasını engellemek için gerekli 
tedbirleri almalarını, 

 
• Kendi bankalarının İran’da temsilcilikler, iştirakler açmasını veya hesap açmasını 

engellemek için gerekli tedbirleri almalarını  
 
talep etmektedir. 
 

Anayasamızın 90. maddesine göre, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş 
antlaşmalar kanun hükmündedir. Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını 1945 yılında 
onaylamıştır. Antlaşmanın 25. maddesinde “Birleşmiş Milletler üyeleri, işbu Antlaşma 
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uyarında, Güvenlik Konseyinin kararlarını kabul etme ve uygulama konusunda görüş birliğine 
varmışlardır” denmektedir. 

 
Dolayısıyla, üye ülkelerin BMGK kararlarına Birleşmiş Milletler Antlaşması gereğince 

uymaları gerekmektedir. Bununla birlikte, El-Kaide ve Libya Yönetimi’ne ilişkin BMGK 
kararları sırasıyla 2001 ve 2011 yıllarında Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanmıştır. 
Ancak, diğer BMGK kararları hakkında herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı bulunmamaktadır. 
İç hukukta düzenlenmeyen BMGK kararlarının uygulanması Bankacılık sektörümüzde bir 
sorun olarak ortaya çıkmakta, tereddütlere ve farklı uygulamalara sebep olabilmektedir. 

 
Çoğu Avrupa ülkesinde, BMGK kararlarının yayımlanmasını takiben, bankacılık 

sektörünü düzenleyen kuruluşlar kararla ilgili düzenleme yapmaktadır. Örneğin, İngiliz 
Hazinesinde “Asset Freezing Unit” isimli, özellikle finans sektörüne ulusal ve uluslararası 
yaptırım kararları doğrultusunda varlıkların dondurulması ile ilgili rehberlik eden bir birim 
bulunmaktadır. 

 
3.2. Avrupa Birliği Yaptırım Kararları 
 
AB, BMGK’nın İran’a ilişkin yaptırım kararlarını kendi mevzuatına uyumlu hale getirerek 

uygulamaya başlamıştır. İran’a uygulanan yaptırımlar incelendiğinde, AB’nin konumunun, bu 
ülkeye en geniş yaptırım uygulayan ABD ile daha temel düzeyde yaptırım uygulayan BMGK 
arasında bir yerde bulunduğu söylenebilir. AB’nin yaptırımları 27 Şubat 2007 tarihinde 
başlamış olup alınan her kararda yaptırımların ağırlığı biraz daha arttırılmıştır. AB’nin 26 
Temmuz 2010 tarihli kararı, AB’nin bu tarihe kadar aldığı İran’a dönük yaptırım kararlarının 
en ağırıdır. 
 
Avrupa Birliği Konseyi, 
 
27 Şubat 2007 tarih ve 2007/140/CFSP sayılı kararı ile BMGK’nın 1737 (23 Aralık 2006) 
sayılı kararını, 
 
23 Nisan 2007 tarih ve 2007/246/CFSP sayılı kararı ile BMGK’nın 1747 (24 Mart 2007) sayılı 
kararını, 
 
7 Ağustos 2008 tarih ve 2008/652/CFSP sayılı kararı ile BMGK’nın 1803 (3 Mart 2008) sayılı 
kararını iç mevzuatına uyarlamıştır. 
 
Avrupa Birliği Konseyi, 26 Temmuz 2010 tarihli kararında ise İran’ın nükleer programına 
ilişkin derin endişesini dile getirerek ve BMGK’nın 1929 (9 Haziran 2010) sayılı kararını 
genişleterek iç mevzuatına uyarlamıştır. 
 
AB’nin 26 Temmuz 2010 kararında öne çıkan hususlar şunlardır: 
 
• AB üyesi devletler, insani amaçlar haricinde İran devleti için yeni finansal yardımlar 

sağlamak ve kredi açmak gibi taahhütlere giremezler. 
 
• İran’ın nükleer silahların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının finansmanı ile ilişkili 

işlemlerini engellemek maksadıyla AB üyesi ülkelerdeki finansal kuruluşlar, İran’da 
yerleşik bankalar (özellikle İran Merkez Bankası), İran’da yerleşik bankaların AB 
bölgesindeki şube ve iştirakleri, İran’da yerleşik bankaların AB bölgesi dışındaki şube ve 
iştirakleri, İran’da yerleşik olmayan ancak İran’da yerleşik kişi ve kuruluşların 
kontrolündeki finansal kuruluşlarla gerçekleştirecekleri tüm finansal işlemlere İlave Özen 
(EDD – Enhanced Due Diligence7) göstereceklerdir.  
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• İran’la ilişkili transferler gıda ürünleri, sağlık ürünleri veya insani amaçlarla ilgili ise yetki 
alınmadan yapılabilecek ancak transfer tutarı 10.000 euronun üzerinde ise üye ülkenin 
ilgili otoritesine raporlanacaktır. Diğer ürünlerle ilgili transferler 40.000 euronun üzerinde 
değilse, yetki alınmadan yapılabilecek ancak üye ülkenin ilgili otoritesine raporlanacaktır. 
İran’da yerleşik bankaların AB içerisindeki şube ve iştirakleri, karşı bankalara gönderdikleri 
/karşı bankalardan aldıkları tüm transferlere ilişkin bilgileri işlemin gerçekleşmesinden 
sonraki beş işgünü içerisinde bulundukları üye ülkenin yetkili otoritesine 
raporlayacaklardır.   

 
• İran bankalarının AB üyesi ülkelerde yeni şube/iştirak/temsilcilik açmaları, yeni ortaklıklar 

kurmaları, çoğunluk hisseleri satın almaları, üye ülke bankaları ile yeni muhabirlik ilişkileri 
kurmaları; AB üyesi ülke bankalarının, İran’da temsilcilik ofisi açmaları, iştirak kurmaları ve 
banka hesabı açmaları yasaklanmıştır.    

 
• İran’ın nükleer veya balistik füze geliştirme çalışmalarına katkıda bulunan kişi ve 

kuruluşların yer aldığı iki liste8 AB Konseyi Kararının ekinde yer almaktadır. Bu listelerde 
yer alan kişi ve kuruluşlarca doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol edilen 
tüm varlıklar ve ekonomik kaynaklar dondurulacaktır. 

 
AB’nin yaptırım kararlarının Türkiye açısından doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. 

Ancak, ülkemiz bu Birliğe üyelik süreci içerisinde bulunmakta olup, AB mevzuatını kendi 
mevzuatına uyarlamaktadır. Bu bakımından doğrudan olmasa da dolaylı olarak alınan AB 
yaptırım kararlarının ülkemizi etkilediği açıktır. Durum finansal kuruluşlar açısından ayrıca 
önem arz etmektedir. Yaptırım kararlarına uyulmadan yapılacak AB finansal kuruluşlarıyla 
ilişkili transferlerde finansal varlıklar bloke edilebilecek, işlemler bekletilebilecek veya 
gerçekleştirilmeyebilecektir. AB finansal kuruluşları, yaptırım uygulanan kişi, kuruluş veya 
ülkelerle ilişkili transferde ısrar eden bir finansal kuruluşla muhabirlik ilişkilerini gözden 
geçirebilecek hatta kesebilecektir. 

 
3.3. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve İran 
 
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), finansal sistemin suçlular tarafından kullanılmasının 

engellenmesi amacıyla Temmuz 1989’da Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan kararla 
kurulan, 11 Eylül 2001’den sonra çalışmalarına terörün finansmanını da ekleyen, bu 
konularda politika ve standartlar geliştiren uluslararası bir kurumdur. FATF kendisine üye 
olan ve olmayan bütün ülkelerden yasal, finansal, operasyonel ve uluslararası işbirliği 
konularında yayımlamış olduğu standartlara uymalarını talep etmektedir. 

 
BM Güvenlik Konseyinin 29 Temmuz 2005 tarih ve 1617 sayılı kararı ile FATF 

standartlarının BM üyesi tüm ülkelerce uygulanması teşvik edilmiştir. IMF ve Dünya Bankası 
da yapısal yardım programından yararlanan ülkelerden bu standartları uygulamalarını talep 
etmektedir. Eylül 2009’da Pittsburgh’ta yapmış olduğu toplantıda G-20 aklama ve terörün 
finansmanına karşı mücadelede FATF’ın aldığı yolu övmüş ve FATF’tan Şubat 2010’a kadar 
yüksek riskli ülkeleri yayınlamasını istemiştir. Bu şekilde FATF’ın etki alanının her gün 
arttığını söylemek mümkündür. 

 
3.3.1. Aklamanın ve Terörün Finansmanın Önlenmesine İlişkin Takip 
Mekanizması ve Bildiriler 
 
FATF tarafından geliştirilen mevzuat için etkin bir takip mekanizması da kurulmuştur. 

FATF ve FATF benzeri bölgesel kuruluşlar üyelerini düzenli değerlendirmeye tabi 
tutmaktadırlar. Bu değerlendirme sonrasında hazırlanan raporlar kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. FATF, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi 
konusundaki standartlarına uygun hareket etmeyen ülke ya da bölgelere ilişkin İşbirliği 
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Yapmayan Ülke veya Bölgeler (NCCT) listesi uygulaması geliştirmiştir. Bu listede yer almak, 
suç gelirlerini aklayan veya terörü finanse eden ülke olma imajını da beraberinde 
getirdiğinden, bu yaptırım mekanizması ülkelerin bu listeye girmemek için çaba 
harcamalarına hizmet etmiştir. Ekim 2006’dan itibaren söz konusu listede hiç bir ülke 
kalmamıştır. 

 
Bununla beraber, FATF 2006 yılından sonra ek bir gözetim mekanizması kurmuştur. 

FATF’ın Uluslararası İşbirliği ve İzleme Grubu ülke değerlendirmeleri yapmakta bunun 
sonucunda da suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı konularında risk taşıyan 
ülkelere ilişkin bildiriler yayımlamaktadır. 

 
İran, 2007’den itibaren FATF bildirilerinde yer almaya başlamıştır. FATF’ın bu tarihten 

sonra yayımladığı bildirilerde farklı ülkeler yer almış olsa da İran hiç değişmeden tüm 
bildirilere konu olan tek devlettir. Bildirilerde, İran’daki yasal düzenlemelerin özellikle terörün 
finansmanı önleme konusunda yetersiz olduğu vurgulanmıştır. 16 Ekim 2009 tarihli FATF 
bildirisinde, aklamanın ve terörün finansmanının engellenmesi konularında yetersizliklerinin 
bulunmasına rağmen İran’ın bu konuda adım atmadığı vurgulanmış, terörün finansmanının 
uluslararası sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilmiştir. Bu sebeple de 
özellikle terörün finansmanın suç haline getirilmesi, şüpheli işlem bildirimi gereklerinin 
uygulanması hususlarında acilen önlem alınması gereği belirtilmiştir. 

 
Bildiride FATF, ülkelerin finansal kuruluşlarının, İran şirketleri ve finansal kuruluşları ile 

iş ilişkisine girilirken ya da işlem yapılırken ilave özen göstermeleri ve İran’da suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanı konusundaki yetersizliklerden kaynaklanan risklerden kendi 
finansal sektörlerini koruyacak etkin karşı önlemlere başvurmaları çağrısında bulunmuştur. 
Karşı önlemleri atlatmak için başvurulan muhabirlik ilişkilerinde dikkatli olunmasını isteyen 
FATF, üyelerini İran finansal kuruluşlarının kendi ülkelerinde şube açma ya da ortaklık kurma 
taleplerini değerlendirirken aklama ve terörün finansmanı risklerini dikkate almaları 
konusunda da uyarmıştır. 

 
FATF 18 Şubat 2010 tarihinde iki bildiri yayımlamıştır. Bu bildiriler aracılığıyla FATF G-

20’nin riskli ülkelerin kendisine bildirilmesi talebini de yerine getirmiştir. Bildirilerden ilkinde 
yüksek riskli ülkeler yer almaktadır. Bu metin üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, yüksek 
riskli olması nedeniyle ve uluslararası mali sistemi suç gelirlerinin aklanması ile terörün 
finansmanından korumak için ülkelerden karşı önlem almalarını talep eden başlıktır. Bildirinin 
birinci bölümünde sadece İran yer almaktadır.9 

 
FATF; 2010 ve 2011 yıllarında yayımlamış olduğu bildirilerde, suç gelirlerinin aklanması 

ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda en yüksek riskli ülke olarak gördüğü İran’a 
ilişkin daha önceki bildirilerde yer verdiği hususları tekrarlamış, İran’ın somut adım atmaması 
halinde ise ülkelerden İran’a yönelik uygulayacakları karşı önlemleri artırmalarını talep 
edeceğini belirtmiştir.  

 
3.3.2. Nükleer Yaygınlaşmanın Önlenmesine İlişkin Rehber ve Raporlar 
 
FATF, bildirilerin yanı sıra İran’a yönelik rehber ve raporlar da yayımlamıştır. 2007 

yılında “BMGK Kararlarını Uygulama Rehberi”, 2008 yılında BMGK’nın 1803 Sayılı Kararı 
Hakkında Rehberi, 2010 yılında ise “Yaygınlaştırmanın Finansmanı ile Mücadele Raporu” bu 
kapsamda yayımlanmıştır. FATF’ın yaklaşımının uluslararası alanda İran’a karşı yürütülen 
politikalar ile paralel olduğu görülmektedir.  
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3.4. ABD Yaptırım Kararları10 
 
İran’a yönelik ABD yaptırımları, Kasım 1979’ta Tahran’daki ABD elçiliğinin işgal 

edilmesinin akabinde Başkan Carter’ın İran’dan petrol ithalatını yasaklayan 4702 sayılı 
beyanatı yayımlaması ile başlamıştır. ABD sırasıyla, İran Merkez Bankasına ve İran 
Devletine ait varlıkların bloke edilmesi, İran’a ihracat ambargosu konması ve finansal 
işlemlere sınırlamalar getirilmesi, İran’a her türlü ithalatın yasaklanması ve ABD 
vatandaşlarının İran’a yapacakları seyahatlerin ve gerçekleştirecekleri finansal işlemlerin 
yasaklanması hususlarında düzenlemeler yapmıştır. Rehinelerin serbest bırakılması üzerine 
ABD, Iran Devletine ait varlıklara el konulması hariç diğer tüm kararları yürürlükten 
kaldırmıştır. 

 
1983 yılında Lübnan’daki ABD Elçiliği ile askeri barakaların bombalanması üzerine 

Reagan Yönetimi, 20 Ocak 1984 tarihinde İran’ı “Uluslararası Teröre Destek Veren Ülke” ilan 
etmiştir. ABD, 1986 yılında İran’a silah ve mühimmat satışını; 1987 yılında ise, “İran 
Körfezinde barışçıl ticaret yapan milletlere ait gemiler ile ABD bandıralı gemilere saldırgan ve 
hukuk dışı bir tutum içinde olduğu” ve “terörü bir devlet politikası aracı olarak aktif bir şekilde 
desteklediği” gerekçesiyle İran’dan ham petrol ve diğer tüm ürünlerin ithalatını yasaklamıştır. 

 
Clinton yönetimi zamanında İran’a yönelik tek taraflı yaptırım kararları hızla artmış, 

1995 yılında Başkan Clinton, İran’daki petrol kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı 
yasaklayan ve ambargoyu tüm ticareti ve yatırımı içerek şekilde genişleten iki icra emri 
yayımlamıştır. Bu dönemde İran, “ABD ulusal güvenliğine, ekonomisine ve dış politikasına 
karşı olağanüstü bir tehdit” olarak ilan edilmiştir. 

 
İran’a karşı alınan tutum Clinton Yönetiminin İran ve Irak’ı birlikte hedef alan “Çifte 

Kuşatma” politikasının bir parçası olmuştur. Çifte Kuşatma politikasının hedefi bu iki ülkeyi 
tecrit etmek ve üzerlerindeki baskıyı artırarak dirençlerini kırmaktır.  

 
İran’da Rafsancani dönemi, İran’a yönelik en sert yaptırımların uygulandığı dönemdir. 

1996 yılında, ABD Parlamentosu İran - Libya Yaptırımlar Yasasını (ILSA) çıkartmıştır. Bu 
yasaya göre, İran’a petrol kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla 20 milyon Amerikan 
Dolarından fazla yatırım yapan tüm yabancı bankalar; Eximbank’tan yardım alma yasağı, 
ihracat lisanslarının iptali, 12 ay boyunca Amerikan finansal kuruluşlarından kredi alma 
yasağı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. 

 
11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıların ardından, 26 Ekim 

2001 tarihinde ABD Vatanseverlik Yasasının (PATRIOTACT) yürürlüğe konmasıyla, aklama 
faaliyetlerine karışan yabancı bankaların ABD finansal sisteminden dışlanması 
öngörülmektedir. Amerikan Hazinesi, FINCEN tarafından yasaklanan bankalarla muhabir 
bankacılık veya başka somut bir iş ilişkisi içinde bulunan yabancı bankaların ABD 
bankalarındaki hesaplarına el koyma yetkisine sahip olmuştur. Eylül 2006’da, ABD hükümeti 
Hizbullah’a fon transfer ettiği gerekçesiyle İran’ın başlıca devlet bankası Bank Saderat’ın 
Amerikan finansal kuruluşları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkiye girmesini 
yasaklamıştır. Bank Saderat’a karşı alınan bu tedbir Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve 
Mali İstihbarat Müsteşarı Stuart Levey tarafından basına açıklanmıştır. Levey, yaptığı basın 
açıklamasında bu tedbirin, İran’dan Bank Sedarat aracılığıyla Hizbullah’a 50 milyon 
Amerikan Doları gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine alındığını belirtmiş, Avrupa 
bankalarının da benzer yaptırımlar uygulamaları için ikna edileceğini ifade etmiştir. Kasım 
2007 tarihi itibariyle Bank Sepah, Bank Saderat, Bank Melli, Bank Kargosa ve Aryan Bank’ın 
Amerikan Bankalarıyla işlem yapmaları yasaklanmıştır.11 

 
İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin 09 Haziran 2010 tarih ve 1929 sayılı BMGK 

Kararından sonra bu kararda yer alan hususların etkin bir şekilde uygulanabilmesini 
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sağlamak amacıyla çıkarılan “Kapsamlı İran Yaptırımları, Hesap Verebilirlik ve Tecrit Yasası 
(CISADA)” 01 Temmuz 2010 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanmıştır.  

 
Yasa uyarınca ABD Hazine Bakanlığı, yasanın çıkarılmasından itibaren 90 gün 

içerisinde aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştiren yabancı bankaların ABD bankaları 
nezdinde muhabir hesap açmaları veya mevcut hesaplarını sürdürmelerini yasaklayan veya 
bu hesaplara ilişkin sıkı önlemler alma yetkisi veren düzenlemeler yapmalıdır: 

 
1. Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (International Emergency Economic Powers Act 

(IEEPA)12) uyarınca yasaklanan İran Devrim Muhafızları Birliği veya bağlı kuruluşları / 
iştirakleri ile işlem gerçekleştirmek, 

 
2. İran’ın kitle imha silahlarının yaygınlaştırılması ve uluslararası terörist örgütlere yardım 

sağlaması faaliyetleri ile bağlantılı olarak IEEPA uyarınca yasaklanan İranlı finansal 
kuruluşlarla iş yapmak, 

 
3. BMGK’nın 1737, 1747, 1803 ve 1929 sayılı kararlarının eklerinde yer alan kişi veya 

kuruluşlarla iş yapmak, 
 
4. İran’ın kitle imha silahlarının yaygınlaştırılması ve uluslararası terörist örgütlere yardım 

etmesini sağlamak, 
 
5. İran Merkez Bankası veya herhangi bir İran bankasının yukarıda sayılan faaliyetleri 

yürütmesine destek olmak.  
 
Kapsamlı İran Yaptırımları, Hesap Verebilirlik ve Tecrit Yasası’na (CISADA) istinaden 
hazırlanan rehberde aşağıdaki örnek yer almaktadır. 
 

 
 
Görüldüğü üzere para birimi dikkate alınmaksızın, ABD Bankası yukarıda sayılan 

faaliyetleri ifa ettiği tespit edilen yabancı banka ile muhabirlik ilişkisi sonlandırmak 
zorundadır. 

 
ABD Hazine Bakanlığı, CISADA’nın “İran ile İlgili İşlemleri Gerçekleştiren Yabancı 

Finansal Kuruluşlara İlişkin Zorunlu Yaptırımlar” başlıklı 104. maddesinin uygulanması 
amacıyla 16 Ağustos 2010 tarihinde İran Finansal Yaptırımları Yönetmeliği’ni (Iranian 
Financial Sanctions Regulation - IFSR) yayımlamıştır.  

Yabancı Banka 

İran Devrim Muhafızları 
veya bağlı kuruluşları 

ve iştirakleri  

Yasaklı İran Bankaları 
(örn: Melli, Mellat, 

Saderat) 

ABD Bankası 

$, €, £, ¥, vb. $, €, £, ¥, vb. 
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Bu düzenleme uyarınca ABD Hazine Bakanlığı, yukarıda sayılan işlemleri bilerek 
gerçekleştiren yabancı finansal kuruluşun ABD bankaları nezdinde yeni muhabir hesap 
açmasını veya mevcut hesabını sürdürmesini (yabancı bankayı IFSR’nin ekinde yer alan 
listede yayımlamak suretiyle) yasaklar veya bu hesapların kullanımına ilişkin sıkı tedbirler 
alır. 

 
ABD Hazine Bakanlığı’nca alınacak sıkı tedbirlere aşağıdaki örnekler verilebilir:  
 

• Yabancı finansal kuruluşun ABD bankası nezdindeki muhabir hesabı aracılığıyla 
gerçekleştirmek istediği dış ticaret işlemlerini yasaklamak 
 
• Yabancı finansal kuruluşun ABD bankası nezdindeki muhabir hesabı aracılığıyla 
gerçekleştirmek istediği transferleri kısıtlamak  

 
Yabancı finansal kuruluş, IFSR’nin ekinde yer alan listeye dahil edilirse, ABD finansal 

kuruluşları söz konusu bankanın hesaplarını 10 gün içerisinde kapatmak zorundadırlar. 
IFSR’ye aykırı davranılması durumunda 1 milyon Amerikan Doları para cezası ve 20 yıl hapis 
cezası uygulanabilir. 

 
ABD yönetimi, İran’a (veya diğer ülkelere) yönelik yaptırım kararlarına aykırı hareket 

ettikleri için birçok bankayı cezaya çarptırmıştır (bu kapsamda, 2009 yılı içerisinde Lloyds 
Bank 217 milyon, Credit Suisse 536 milyon ve 2010 yılı içerisinde de Barclays Bank 298 
milyon Amerikan Doları ceza ödemiştir). 

 
ABD yetkilileri ülke ziyaretleri yaparak İran’a yönelik politikalarının uygulanmasını 

genişletmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat 
Müsteşarı Stuart Levey başkanlığındaki ABD heyeti Türkiye’yi de ziyaret etmiştir. Çeşitli 
kurum ve kuruluşları ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Heyeti tarafından, 
Birleşmiş Milletler’in (BM) 9 Haziran 2010 tarih ve 1929 Sayılı Kararına istinaden ABD’de 1 
Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren CISADA hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre ABD 
finansal kuruluşlarının, söz konusu yasa ekinde yer verilen yasaklı kuruluşlarla finansal 
işlemler yürütmelerinin ağır yaptırımlara bağlandığı ifade edilmiştir. Yasanın uygulanmasının 
titizlikle takip edildiği ve bu işlemleri gerçekleştiren üç uluslararası bankanın ABD’deki 
birimlerine toplam 1 milyar Amerikan Doları tutarında ceza kesildiği belirtilmiştir. Ayrıca, 
yasaklı kuruluşlarla finansal işlemleri yürüten yabancı (ABD dışı) finansal kuruluşların ABD 
finansal kuruluşları ile muhabirlik ilişkilerinin kesileceği ve bu işlemleri yürütmekte ısrarlı olan 
kuruluşların da yasaklı kuruluş kapsamına alınabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, bankalar 
tarafından önemsiz sayılacak miktarlarda dahi işlem yapılmasına tolerans gösterilmeyeceği 
vurgulanmıştır. 

 
3.5. İran Yaptırımları Konusunda Türkiye’nin Yaklaşımı  
 
Türkiye ile Orta Doğu, Güney Asya ve Kafkasya bölgesinde önemli bir yeri olan sınır 

komşusu İran arasında uzun yıllara dayanan komşuluk ilişkileri mevcuttur. Siyasi ilişkiler yanı 
sıra son dönemde artan ticari ve ekonomik ilişkileri de söz konusudur. Terörle mücadele 
bağlamında güvenlik alanında işbirliği, uyuşturucu ile mücadele gibi hususlar da iki ülke 
arasındaki ilişkilerde öne çıkan unsurlardır. 

 
Son yıllarda gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler iki ülke arasında yoğunlaşan ilişkilerin 

hem bir sonucu hem de sebebi olarak gösterilebilir. 26 - 28 Ekim 2009 tarihlerinde İran’a 
resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan R. Tayyip Erdoğan nükleer yakıt değişimine ilişkin 
Türkiye, Brezilya ve İran arasında imzalanan Ortak Bildiri vesilesiyle 17 Mayıs 2010 tarihinde 
Tahran’a gitmiştir. Buna karşılık, 14-15 Ağustos 2008 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette 
bulunan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad 9 Kasım 2009 tarihinde İSEDAK Zirvesi ve 8 



Tahir Cem Berik – Ali Kemal Yıldırım 

32 

Haziran 2010 tarihinde Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 
Zirvesine katılmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. Son olarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
2011 yılının Şubat ayında Ahmedinejad’ın davetlisi olarak İran'a yapmış olduğu dört günlük 
resmi ziyaret, Türkiye ile İran arasındaki yoğunlaşan ilişkilerin devam edeceğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 

 
Türkiye, Ortadoğu’nun nükleer silahlardan (daha geniş olarak da kitle imha 

silahlarından) arındırılmış bir bölge olması gerektiğini savunmaktadır. Nükleer silah 
geliştirmesine karşı bir tutum takınmakla birlikte, İran’ın, barışçıl maksatlarla nükleer enerji 
üretme ve kullanma hakkı olduğunu düşünmektedir. Nükleer konular dahil İran’la ilgili 
sorunların diplomatik yollarla çözülmesini tek geçerli seçenek olarak kabul etmekte, barışçıl 
çözümün bulunmasının içinde bulunduğumuz bölgenin olumlu yönde değişimine katkıda 
bulunacağına inanmaktadır. 

 
Türkiye, nükleer sorunun çözümü için başlangıcından beri başta İran olmak üzere tüm 

taraflarla yakın temas ve istişare halinde yoğun gayret sarf etmiştir. Bu çerçevede üst 
düzeyde birçok temas gerçekleştirmiştir. Bu temasların sonucunda, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso 
Amorim’in, İran’ın elindeki düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun daha yüksek 
oranlarda zenginleştirilmiş uranyum ile takas edilmek üzere Türkiye’ye göndermesine ilişkin 
bir mutabakat metni imzalaması dünyada geniş yankılar uyandırmıştır. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Brezilya Cumhurbaşkanı 
Lula Da Silva’nın katılımıyla 17 Mayıs 2010’da Tahran’da gerçekleşen imza töreninde hazır 
bulunmuşlardır.13 

 
Daha önce pek çok büyük gücün de içinde bulunduğu birçok girişimin olmasına ve 

çabaların hepsinin olumsuz sonuçlanmasına rağmen, Türkiye ve Brezilya gibi daha mütevazı 
güçlerin dâhil olduğu bir sürecin sonunda anlaşmaya varılabilmiş bu mutabakatın önemini 
ortaya çıkartmaktadır. Burada vurgulanması gereken diğer bir husus ise İran’ın uranyum 
zenginleştirme hakkının kabul edilmesidir. 

 
ABD’nin mutabakat konusundaki tavrı, Türkiye, Brezilya ve İran’ın beklemediği bir 

yönde olmuş, ABD’nin BM Büyükelçisi Susan Rise, İran’ın nükleer zenginleştirme 
çalışmalarını durdurmaması ve bu konuda uluslararası nükleer uzmanlarıyla işbirliği 
yapmaması gerekçeleriyle İran’la ilgili yeni yaptırım tasarısı taslağını BM Güvenlik 
Konseyi’ne sunmuştur. Türkiye, Brezilya ve İran’ın bir mutabakat metni üzerinde anlaşması 
ABD nezdinde İran’ın yeni bir taktiği olarak değerlendirilmiştir. 

 
ABD’nin BMGK’ya sunduğu taslaktaki hükümlerin, Rusya ve Çin’i ikna edebilmek için 

yumuşatılmış olmasına rağmen Konsey’in İran’a yönelik olarak aldığı daha önceki yaptırım 
kararlarından daha ağır olmuştur. İran’la ilgili tasarıyı Brezilya, Türkiye ve Lübnan 
desteklememişlerdir. 

 
Türkiye, İran ve Brezilya’nın imzaladığı mutabakat metni, Türkiye tarafından İran’ın 

nükleer programına dair soruna barışçıl çözüm bulunması yolunu açabilecek olumlu bir adım 
olarak değerlendirilmiştir. Dış İşleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşü şu şekilde olmuştur:  

 
“Esasen, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a ilave yaptırımlar öngören 1929 sayılı kararına 

dair ‘hayır’ oyumuz diplomatik kanalın açık tutulması ve Tahran Ortak Bildirisi’nin yarattığı 
fırsatın korunması arzumuzun sonucudur”. 

 
Bununla birlikte, Türkiye farklı ortamlarda BMGK kararlarına uygun hareket edeceğini 

bildirmiştir.14 Ancak, Türkiye’nin BMGK kararına hayır oyu vermiş olması ve Türkiye-İran 
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arasındaki yoğun ilişki, Batılı ülke finansal kuruluşlarının ülkemiz bankacılık sektörüne, İran 
yaptırımlarının uygulanması konusunda şüphe ile bakmalarına sebep olmuştur. 

 
4. İran Ekonomisi 
 
Irak, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan ile kara 

sınırı bulunan Kuzeyinde Hazar Denizi, Güneyinde ise Basra Körfezi yer alan İran’ın 
GSMH’si 2010 verileri dikkate alındığında 338 milyar dolardır (Türkiye: 729 milyar dolar).15 
Satın alma gücü dikkate alındığında bu tutar, 864 milyar dolara (Türkiye: 958 milyar dolar) 
ulaşmaktadır. İran ekonomisi satın alma gücü dikkate alındığında dünyanın en büyük 19. 
(Türkiye: 17.) ekonomisidir. Satın alma gücüne göre kişi başına düşen gelir ise 11 bin dolar 
civarındadır.  

 
GSYİH’nin artış oranları 2002 ile 2008 arasında 4.7 ile 6.5 arasında dalgalanmıştır. 

2008 sonrasında büyüme rakamlarında düşüş gözlemlenmektedir. 2010 yılına ilişkin artış 
oranının yüzde 3 olduğu tahmin edilmektedir. 2011 yılından itibaren büyüme rakamlarının 
daha da düşüşe geçeceği tarafımızca öngörülmektedir. Bununla birlikte, enflasyonun göreceli 
olarak istikrarlı bir seyir izlediği söylenebilir. Enflasyon yüzde 10 ile 20 bandı arasında 
dalgalanmaktadır.  

 
İhracat rakamı 2008’e kadar sürekli yükselirken petrol fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle 

2009 itibariyle bir düşüş göstererek 69 milyar dolara inmiştir. 2010 yılında bu tutar 78 milyar 
dolara kadar çıkmıştır. İthalat rakamı bakımından 2009 ile 2010 arasında önemli bir fark 
bulunmamaktadır. Her iki yıl için de toplam tutar 60 milyar dolar civarındadır. İran’a yönelik 
olarak uygulanan yaptırımların, ithalatın artmamasında etken olduğu düşünmekteyiz.  

 
2009 Haziran verilerine göre İran’ın ihracat yaptığı ilk üç ülke Çin, Japonya ve 

Hindistan iken; ithalat yaptığı ilk üç ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Almanya’dır. Bu ülke 
sıralamasının, İran’a yönelik yaptırım kararlarının ağırlaştırıldığı 2010 yılından itibaren 
farklılaşacağı tahmin edilmektedir. 

 
İran’ın döviz rezervleri 2000’li yıllar boyunca yükselmiştir. Döviz rezervlerindeki artışın 

artan petrol fiyatlarıyla yapılan ihracata dayalı olduğu açıktır. 2009 yılındaki petrol 
fiyatlarındaki düşüş döviz rezervini 81 milyar dolara kadar geriletmiş, 2010 yılında ise yine 
döviz rezervinde artış yaşanmıştır. 

 
İran’ın ulusal para birimi İran Riyalidir. Geçmiş yıl verilerine bakıldığında Riyalin 

genellikle istikrarlı bir çizgide hareket ettiği görülebilir. İran Merkez Bankası para istikrarını 
korumayı amaçlamakla birlikte, petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerin de ihracatını 
desteklemek amacıyla İran Riyalinin yabancı para birimleri karşısında değerinin 
azaltılmasına izin vermiştir. 2002 yılında 1 ABD Doları 8 İran Riyaline eşitken 2011 yılında 
yaklaşık 10 İran Riyaline eşittir. 

 
İran’da merkezi planlama hâkim olup ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğu devlet 

kontrolündedir. Petrol, doğalgaz ve diğer büyük ölçekli işletmeler üzerinde devlet mülkiyeti 
devam etmektedir. İran’da geniş ekonomik ayrıcalıkların tanındığı kooperatifler 
bulunmaktadır. Özel ticari faaliyetler ise sınırlıdır ve genellikle küçük ölçeklidirler. 2000’li 
yıllardan itibaren ekonominin serbestleştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Yapılacak 
serbestleştirmenin en önemli unsuru ise özelleştirme olarak belirlenmiştir. Aynı amaçla, 
Yabancı Yatırımların Teşvik ve Korunması Yasasında değişiklik yapılarak ülkeye yabancı 
sermaye girişi teşvik edilmiştir. Yaygın olan kırsal yerleşimde tarımla uğraşılmaktadır. 
Toplam üretimin yaklaşık %12’si tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. 
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Ekonomisi temelde petrol ve doğalgaza bağlı İran OPEC’in Suudi Arabistan’dan sonra 
ikinci büyük petrol üreticisi konumundadır16 (İran dünya petrol rezervinin yüzde 10’una 
sahiptir). Rusya’dan sonra dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahiptir (dünya gaz 
rezervinin yüzde 17’si). Bu ürünlerin fiyatlarının artması ülke ekonomisini canlandırmaktır. Bu 
sebeple 1990’lı yıllarda ülke ekonomisinde yaşanan daralmanın ertesinde bu ürünlerin 
fiyatlarındaki artış ekonominin genişlemesini sağlamıştır. İran’ın toplam ihracatının yüzde 
80’ini oluşturan petrol gelirlerinin devlet bütçesinin yüzde 40-70’ni oluşturduğu dikkate 
alındığında bu durum daha net olarak ortaya çıkmaktadır.17 Elde ettiği petrol gelirinin bir 
kısmını petrokimya gibi alanlara aktarmaya çalışan İran yönetimi böylelikle yeni oluşacak 
sanayi ile petrole olan bağlılığını azaltmaya çalışmaktadır. Petrol ve doğalgazın yanı sıra 
dünyanın en büyük çinko rezervlerine sahiptir. Ayrıca önemli miktarda demir, çelik gibi diğer 
maden rezervleri bulunmaktadır. Ancak, bu rezervlerin kullanılabilir hale gelmesi için ülke dış 
yatırımcıya gereksinim duymaktadır. Mafinezam ve Mehrabi (2008; 92) petrol ve doğalgaz 
için gerekli yabancı yatırım tutarının yıllık 10 milyar dolar civarında olması gerektiğini 
söylemektedirler. Ancak, yaptırım kararlarının genişlemesinden sonra yabancı yatırımların 
artması mümkün olmadığı gibi var olan yatırımlar da iptal edilmeye başlamıştır. 

 
Tarım üretimi çeşitliliği açısından önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak 

ekilebilir alanlarının sulanması konusunda sıkıntılar söz konusudur. İran’ın yetiştirdiği tarım 
ürünleri; buğday, şekerpancarı, arpa, pirinç, şekerkamışı, şam fıstığı, keten tohumu ve 
çaydır. Kendisi için gerekli olandan daha fazla üretim yaptığı tarımsal ürünlerde ihracat 
yapmaya çalışmaktadır. Son yıllarda paketleme ve pazarlama alanlarındaki gelişmeler buna 
olanak sağlamıştır. Ancak, bu gelişmeleri de en çok engelleyen gelişme yaygınlaşan 
ekonomik yaptırımlardır. 

 
Mevcut ekonomik veriler İran’a karşı uygulanan yaptırımların 2010 yılı ortalarına kadar 

çok etkili sonuç vermediğini göstermektedir. Bu sebeple, İran’ı uluslararası toplumla işbirliği 
yapmaya zorlamak için yaptırımlar genişletilmeye çalışılmıştır. Bu durum özellikle BMGK’nın 
Haziran 2010 tarihli 1929 sayılı kararıyla somutlaşmıştır. Bu karar doğrultusunda alınan diğer 
bölgesel ve ulusal kararlar İran ekonomisini sarsmaya yöneliktir. Önümüzdeki dönemlerde 
İran istatistikleri bize yaptırımların gerçek boyutunu gösterecektir. Tahminimiz İran 
ekonomisinin yaptırım kararlarından olumsuz etkileneceği yönündedir.   

 
5. Türkiye-İran Ticari İlişkileri 
 
Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerle ilgili istatistiklere bakıldığında 1990’lı yıllarda 

dış ticaret hacminin 1996 yılı hariç 1 milyar doların altında kaldığı görünmektedir. 2000’li 
yıllarla birlikte iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi genişlemeye başlamıştır. 2005’te 3.5 
milyar dolara, 2008’de 10.2 milyar dolara, 2010 yılında ise 10.7 milyon dolara yükselmiştir. 

 
• 2005 yılında ihracat 913 milyon dolar, ithalat ise 3.470 milyon dolar;  
• 2008 yılında ihracat 2.028 milyon dolar, ithalat ise 8.199 milyon dolar; 
• 2010 yılında ihracat 3.043 milyon dolar, ithalat ise 7,645 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 
 
2005 yılı için ihracatın ithalatı karşılama oran 0.26; 2008 yılı için 0.25; 2009 yılı için 0.59 

ve 2010 yılı için 0.40’tır. Türkiye – İran arasındaki ticaret hacminin siyasal ilişkilerin 
yoğunlaştığı dönemlerde arttığı söylenebilir. Düşük düzeyde olduğunu söyleyebileceğimiz 
İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 30 milyar dolara çıkması 
hedeflenmektedir. Eylül (2010) ayında gerçekleştirilen Türk – İran İş Forumunda önümüzdeki 
5 yıl içerisinde Türkiye–İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşılması 
konusunda çalışılacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2011 yılının 
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Şubat ayında Ahmedinejad’ın davetlisi olarak İran'a yapmış olduğu ziyaretin ortak basın 
toplantısında söz konusu hedef Ahmedinejad tarafından da ifade edilmiştir.18 

 
2009 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 102.164 milyon ABD, ithalatı ise 140.775 

milyon dolarıdır. Türkiye’nin İran’a ihracatının toplam ihracatındaki payının belirtilen yıl için 
yaklaşık %2 olduğu görülmektedir. Aynı hesaplama ithalat için yapılırsa, oran %2,4 olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 2010 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 113.930 milyon doları, ithalatı 
ise 185.493 milyon dolarıdır. Türkiye’nin İran’a ihracatının toplam ihracatındaki payının 
belirtilen yıl için yaklaşık %2,7; ithalat için ise bu oranın %4,1 olduğu görülmektedir. 19 
 
Tablo 1: Türkiye - İran Dış Ticareti (Milyon Dolar) 
 

Yıllar  
(Türkiye’nin) 

İhracat 
          

İthalat  
        

Hacim    Denge  İhracat/İthalat 
1990 495 492 988 3 1.01 
1995 268 689 958 (-) 421 0.39 
2000 236 816 1.052 (-) 580 0.29 
2005 913 3.470 4.382 (-) 2.556 0.26 
2008 2.028 8.199 10.227 (-) 6.171 0.25 
2009 2.024 3.402 5.426 (-) 1.377 0.59 
2010 3.043 7.645 10.688 (-) 4.602 0.40 

Kaynak: TÜİK Verileri 
 
Dış ticaret verileri değerlendirildiğinde, her iki ülkenin de birbiri için henüz çok önemli bir 

yer alamadığı görülmektedir. Ancak, İran kendisine uygulanan ambargodan biraz olsun nefes 
alabilmek, Türkiye de komşusuyla iyi ilişkilerini ticaretini artırarak geliştirmek çabası 
içerisindedirler. 

 
6. İran’a Yönelik Yaptırım Kararları ve Bankacılık Sektörümüz 
 
Yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği üzere İran başta Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi olmak üzeri çok çeşitli uluslararası, bölgesel veya ulusal aktörler tarafından yaptırım 
uygulanan bir ülkedir. Uygulanan yaptırımların ilk etkisinin finans dünyasında kendisini 
hissettirdiği de açıktır. Bu sebeple, genelde tüm bankalar özel olarak da bankalarımız 
yaptırım uygulanan ülke veya bölgelere ilişkin olarak işlem yapmaktan kaçınmaktadırlar.  

 
Bankalarımızın bir kısmı İran ile ilişkilere taraf olmazken (bu durum özellikle yabancı 

sermaye ortaklığı bulunan bankalar için geçerlidir), diğer kısmı BMGK kararları 
doğrultusunda müşteri, ürün, para cinsi gibi unsurları tek tek kontrol ederek, ilgili kararda 
belirtildiği üzere “müteyakkız” bir biçimde İran’la yapılan işlemlere taraf olmuşlardır. Ancak, 
BMGK’nın 1929 sayılı kararı ertesinde Avrupa Birliği Komisyonunun 26 Temmuz 2010 
tarihinde çıkardığı karar, ABD’nin ise 1 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde çıkardığı kanun 
ve yönetmelik sonrası bankalarımızın İran’a ilişkin işlemlere taraf olmaları imkânı ciddi bir 
biçimde azalmıştır. 

 
Bankalarımızın İran’a yönelik BMGK yaptırım kararları karşısında ortak bir duruş 

sergilemeleri ve standart prosedürler izleyebilmeleri açısından, konuyla ilgili BMGK 
kararlarının süratle iç hukukta düzenlenmesine ve yaptırım kararlarının uygulanması 
konusunda finans sektörüne rehberlik etmek üzere bir kamu kurumunun görevlendirilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır.  

 
Uluslararası ya da bölgesel olma iddiasındaki hiçbir bankanın küresel bankalarla ilişkisi 

olmaksızın uluslararası bankacılıkta rol sahibi olması ihtimali bulunmamaktadır. Para 
transferini yaptırım kararlarını dikkate almaksızın işlem yapacak muhabir banka kalmamıştır. 



Tahir Cem Berik – Ali Kemal Yıldırım 

36 

Yukarıdaki bölümde de belirtildiği üzere Credit Suisse, Barclays Bank, Lloyds Bank gibi çok 
büyük bankaların genel olarak yaptırımları özel olarak İran yaptırımlarını dikkate almaksızın 
yaptıkları işlemlerden dolayı ödemek zorunda kaldıkları yüksek cezalar da dikkate 
alındığında bu bankaların yasal, operasyonel ve itibari riskler içeren işlemleri yapmaları 
bundan sonra da beklenmemelidir. Ayrıca, yaptırım kararlarını dikkate almaksızın işlem 
yapan bir bankanın yaptırımlarla ilişkisi bulunmayan bir transfer ya da diğer herhangi bir 
işlemi reddedilme olasılığının arttığı belirtilmelidir. En azından operasyonel zorluklarla 
karşılaşabileceği (işlemler bekletilebilir, işlem teyit belgeleri istenebilir) muhtemeldir. ABD 
tarafından alınan yukarıda belirtilen kararlar sonrasında yerel bir banka herhangi bir para 
cinsinden İran’daki yasaklı bankalarla iş ilişkisine girdiği takdirde işlem ya da işlemleri 
gerçekleştiren bankanın hiç bir ABD Bankasıyla işlem yapamaması durumu dikkate 
alındığında durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir. 

 
Yukarıda da üzerinde durulduğu gibi ülke olarak İran’la her türlü ilişkinin genişletilmesi 

çabaları sürerken, bu işlemlere aracılık edecek banka bulunması ihtimali çok düşük 
düzeydedir. Bununla birlikte, bankalarımızdan beklentiler fazladır. Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun20 Şubat 2010 tarihli İran ülke raporunda Türkiye ile İran arasındaki ticarette 
yaşanan öncelikli hususlardan biri bankalara ilişkindir ve şu şekildedir:21 

 
“Bankacılık konusunda yaşanan sıkıntılar: Bankacılık sektörü ticari ve iktisadi ilişkilerin 
can damarını oluşturmaktadır. Türk bankaları ile İran bankaları arasında muhabirlik ilişkisi 
son derece zayıftır. İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin dünya standartlarına ulaşması 
arzu edilmektedir. İran'ın nükleer dosyası nedeni ile özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin 
yapmış olduğu baskılar sonucu İran'la iş yapmak bankacılık sektörü bakımından imkânsız ya 
da daha pahalı hale gelmiştir. Bu durum İran'ın tüm dünya ile ticaretini olumsuz olarak 
etkilemektedir.  
 

“Ülkemiz ile İran arasında Bankacılık alanında oluşturulacak işbirliği (iki ülke 
bankalarının karşılıklı şube açması gibi) dış ticaret ve müteahhitlik alanlarında ülkemize 
büyük bir avantaj ve rekabet gücü kazandıracağı düşünülmektedir. İran bankalarınca 
sağlanan hizmet ücretlerinin yüksek oluşu birçok ihracatçımızca beyan edilmiştir. İran 
Mevzuatında 2008 yılı itibari ile gerçekleştirilen değişiklikler neticesinde yabancı bankaların 
İran’da şube açmalarına olanak tanınmıştır. Ancak, İran Merkez Bankasınca birçok yabancı 
banka tarafından konu ile ilgili başvuruların yapıldığı açıklansa da, hâlihazırda İran’da 
faaliyete geçmiş bir yabancı banka şubesi bulunmamaktadır.  

 
“2009 yılı itibari ile ülkemiz ve İran arasında Türk Lirası ve İran Riyali üzerinden 

bankacılık işlemleri gerçekleştirilmesi için gerekli şartlar sağlanmış, İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de şubeleri bulunan İran’ın Mellat Bankası üzerinden yerel para transferi işlemleri 
başlatılmıştır.” 

 
Yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği üzere, yaptırımlara konu İran bankalarıyla muhabir 

ilişkisi kurulması, İran’da şube açılması, ulusal para birimleriyle de olsa işlem yapılması 
ulusal veya uluslararası yaptırımlar kapsamındadır. Dolayısıyla İran’la ticari ilişkilerin 
artırılması hedefine dönük olarak ticari ilişkilerde bankacılık işlemlerinin yoğunluk kazanması 
bankalarımız açısından önemli yasal, operasyonel ve itibari riskler taşımaktadır. Ancak, 
yukarıda raporda yer alan hususlara benzer bir şekilde açıklamalar, bankacılığımızdan 
beklentiler her ortamda ifade edilmektedir. En son, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2011 
yılının Şubat ayında İran'a yapmış olduğu ziyaretinde beraberinde götürdüğü 100 kişilik iş 
adamlarından oluşan grup da benzer şikâyetleri dile getirmiştir. 

 
Bununla birlikte, gerek siyasi açıklamalar gerek teknik birimlerin açıklamaları dikkate 

alındığında, Bankalarımızın maruz kalabileceği risklerinin tam olarak anlaşılamadığı 
görülmektedir. Bu noktada, bu riskleri devletin karar alma sürecine dahil etmesi beklenen 
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düzenleyici kuruluşların da bu işlevi yerine getirmekten uzak kaldıkları görülmektedir.22 Bu 
sebeple, bankalarımız kendilerinden beklentiler ile uluslararası sistemden kaynaklanan 
riskler arasında sıkışmış bir haldedir. İran nükleer çalışmalarının tamamen barışçıl olduğu ve 
terörizmi desteklemediği konularında uluslararası kamuoyunu ikna edemediği sürece, İran’a 
yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmayacağı tam aksine daha da ağırlaştırılabileceği ve 
dolayısıyla bankacılık sektörümüzün benzer sıkıntılar yaşamaya devam edeceği 
öngörülmektedir.  
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Dipnotlar 
 
 

1 1970 yılından beri yürürlükte olan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi nükleer silah ve 
 teknolojilerinin yayılmasını önlemeyi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının teşvik edilmesini 
 sağlamayı amaçlamaktadır. İran bu sözleşmenin (1970’den beri) taraflarından biridir. 
2 Çeşitli ulusal ve uluslararası birim tarafından İran’dan terörün finansmanını suç haline getirmesi ve terörün 
 finansmanını etkin bir şekilde önlenmesi konularında acil önlemler alınması talep edilmektedir. 
3 Türk Dil Kurumu yaptırım kavramına ilişkin diğer bir tanımı: “Türe ilke ve kurallarını benimseyip uygulanmasını 
 zorlamak için yasalara konulan yargılar”. 
4 Örneğin, BMGK’nın Libya’ya yönelik aldığı 26 Şubat 2011 tarih ve 1970 sayılı Kararda, 16 kişiye seyahat 
 yasağı getirilmiştir. 
5 Tahran Mutabakatı’na, İran Yaptırımları Konusunda Türkiye’nin Yaklaşımı başlığında daha geniş olarak yer 
 verildiğinden, bu bölümde bu konunun ayrıntısına girilmeyecektir. 
6 Bir kişi, kuruluş ya da ülkenin mal varlığının dondurulmasına karar verilmesi halinde hiçbir şekilde işlem 
 sahibinin tasarrufta bulunmasına imkan bırakılmamaktadır. Bu mal varlığının serbest bırakılması yeni bir 
 kararla mümkün olmaktadır. 
7 Enhanced Due Diligence: Dilimize “İlave Özen Gösterilmesi” olarak da çevrilmektedir. Özellikle finans 
 sektöründe riskli işlemlerde, işlemin tarafları, işlemin amacı gibi konularda ayrıntılı inceleme yapılması 
 anlamına gelmektedir. 
8 Bank Sepah, First East Export Bank P.L.C, Bank Mellat, Bank Melli, Arian Bank, Bank Kargoshaee, Bank 
 Saderat, Banque Sina, Bank Refah, Future Bank BSC, Export Development Bank of Iran, Post Bank. 
9 FATF’in bu 18 Şubat 2010 tarihinde yayımladığı bildirilerin ayrıntıları için bkz: Yıldırım, A. (2010), “FATF 
 Bildirileri ve İran”, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi. http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=625.  
10 Bankacılık sisteminin USD işlem yapılmaksızın yürütülmesinin mümkün olmadığını bilen ABD düzenlemelerini 
 bu doğrultuda yapmakta, yaptırım uyguladığı bir ülke ve kuruluşun kendi finansal sistemini kullanmaması 
 yönünde bütün önlemleri almaktadır. Yaptırım uygulanan kişi, kuruluş ve ülkelerle ilişki içerisinde bulunan 
 ülkelere kolaylıkla yaptırım uygulayamasa da bu ülkelerin finansal kuruluşlarına ceza uygulayabilmektedir. 
 Makalemiz içinde çok büyük finansal kuruluşlara uygulanan cezai işlemler belirtilmiştir. Bu sebeple ABD 
 düzenlemelerine daha ayrıntılı yer verilmiştir. 
11 ABD Başkanlarınca yayımlanan icra emirleri (Executive Order) uyarınca, terörist gruplara ve İran’ın nükleer 
 programının geliştirilmesine destek vermek amaçlı olarak aldatıcı finansal işlemler yapmakla suçlanan 19 İran 
 bankası bulunmaktadır. 
 Bank Sepah (İran), Bank Saderat (İran), Bank Melli (Iran), Bank Melli Iran Zao (Russıa), Mellı  Bank plc (UK), 
 Bank Mellat (Iran), Mellat Bank Sb Cjsc (Armenıa), Persıa Int. Bank Plc (UK), Kargoshaee Bank (İran), Arıan 
 Bank (Afghanistan), Future Bank Bsc (Bahreyn), Fırst East Export Bank (Malezya), Export Development Bank 
 of Iran (İran), Banco Internacional de Desarrollo Ca (Venezuela), Post Bank Saderat Bank Plc (İngiltere),
 Sepah Bank Plc (İngiltere), Ansar Bank (İran), Mehr Bank (İran). 
12 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ABD’nin ulusal güvenliğine, dış politikasına veya 
 ekonomisine yönelik dış kaynaklı olağanüstü tehlike olduğuna karar verme ve bu tehlikeyle ilişkili işlemleri 
 bloke etme ya da mal varlıklarını dondurma yetkilerini ABD Başkanına vermektedir. 
13 Söz konusu mutabakatın içeriği ve önemi ile mutabakata tepkiler konusunda bkz: Sinkaya ve Yıldırım (2010), 
 “Türkiye-Brezilya-İran Mutabakatı ve Uluslararası Sistemde Değişim Sancısı”, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar 
 Merkezi, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=821. 
14 En ilginç gelişme 16 Mart 2011 tarihinde İran'dan Suriye'ye, içinde nükleer silah bulunduğu ihbarı üzerine 
 Diyarbakır Kaplaner Havaalanına zorunlu indirilen kargo uçağındaki arama ve inceleme çalışmaları olmuştur. 
 Türkiye, İran kargo uçağı ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'ni 29 Mart'ta bir rapor göndererek bilgilendirmiştir: 
 Diyarbakır’daki Uçağa Takipsizlik”, DHA, 06 Nisan 2011. http://www.dha.com.tr/diyarbakirdaki-iran-ucagi-
 flashaber_153576.html. 
 “BM'nin İran'a uyguladığı silah ambargosu kararları çerçevesinde indirilen İran'ın Yas Air Kargo Havayolları'na 
 ait İlyuşin 76 tipi uçakta yapılan aramada, ambargo kapsamına giren 60 adet AK-47 Kalaşnikof, 14 adet 
 BKC/Bixi makineli tüfek, bu silahlara ait yaklaşık 8 bin mermi, 560 adet 120 milimetrelik, ve 1288 adet 60 
 milimetrelik havan mermisi bulunmuştu. Kargo uçağındaki detaylı arama nedeniyle uçak 3 gün Diyarbakır 
 Havaalanı'nda bekletilmiş ve uçak mürettebatının ifadelerine başvurulduktan, silahlara el konulmuş ve uçak 
 İran'a geri gönderilmişti”. 
15 İran’ın birçok ülkeyle kara bağlantısı ile deniz yollarına ulaşım imkanı bulunduğu dikkate alındığında İran’a 
 yaptırım uygulamanın zorluğu öngörülebilir. Bununla birlikte, başını ABD’nin çektiği İran’a yaptırım 
 uygulanmasını talep eden taraflar yıllardır hem çevre ülkeleri hem de diğer ülkeleri çok çeşitli biçimlerde 
 zorlayarak veya ikna ederek alınmış olan yaptırım kararlarını uygulatmaya çalışmışlardır. 
16 Petrol üretiminde dünyada sayılı bir yeri bulunan İran’ın petrol işleme alt yapısı yeterli değildir. Bu sebeple 
 benzin gibi rafine petrol ithal etmektedir. 
17 Ahmedinejad Cumhurbaşkanı seçildiği 2005 yılından itibaren, petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirin bir 
 kısmını temel ihtiyaç malzemelerindeki sübvansiyonu artırarak kullanmıştır. Mafinezam ve Mehrabi (2008; 86) 
 petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşmesi durumunda hükümetin temel ürünlerle ilgili sübvansiyon politikasının 
 nasıl değişeceğini sorgulaşmışlardır. Onlara göre, insanların hayat şartlarını geliştirmek -gelir aktarımı yoluyla 
 fiyatların düşük tutulması yoluyla değil- üretim kapasitesini artırmakla ilişkilidir.  
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18 "Iran-Turkey trade to hit $30b", Tehran Times, Feb. 15, 2011, 
 http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=235818. 
19 Türkiye’nin İran’a ihracatında başlıca ürünler kazan, makine, cihazlar, demir, çelik, motorlu kara taşıtları, 
 mineral yakıtlar, mineral yağlar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve plastikten mamul eşyalar, tütün ve tütün 
 yerine geçen işlenmiş maddeler, mobilyalar, aydınlatma lambaları, prefabrik yapılar, sentetik ve suni devamsız 
 lifler… Türkiye’nin İran’dan yaptığı ithalatta ise başlıca ürünler ise şunlardır: Mineral yakıtlar ve mineral yağlar, 
 bakır ve bakırdan eşyalar, plastik ve plastikten mamul eşya, demir ve çelik, organik kimyasal müstahsallar, tuz, 
 kükürt, toprak, taşlar, alçılar, çimento, çinko ve çinkodan eşya, alüminyum ve alüminyum eşya. 
 İran’ın Türkiye’den satın aldığı ürünlerdeki dağılım daha orantılıdır. 2008 yılı için kazan; makine ve cihazlar 
 yüzde 15; demir ve çelik yüzde 10, motorlu kara taşıtları yüzde 7.6; mineral yakıtlar, mineral yağlar yüzde 
 7.6’lık bir orana tekabül etmektedir. İran’ın Türkiye’ye sattığı petrol ve doğalgaz sınıfının dahil olduğu mineral 
 yakıtlar, mineral yağlar grubunun oranı yüzde 92’dir. İkinci sırada yer alan bakır ve bakırdan eşyanın oranı 
 yüzde 3.7; üçüncü sırada yer alan plastik ve plastikten mamul eşyanın oranı ise yüzde 1.5’tur. Diğer ürünlerin 
 oranı ise yüzde 1’in çok altındadır. 
20 1988 yılında kurulan DEİK, 5174 sayılı kanunun 58. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 23 Haziran 2008 
 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca yeniden yapılanmıştır. DEİK, Türkiye’nin önde gelen birlik, 
 dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kurucu kuruluşlardan oluşmaktadır.  
 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun önde gelen amacı, Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla 
 olan ekonomik, ticari, sınaî ve mali ilişkilerini izlemek, bu ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı 
 olmaktır. DEİK, bu amaca ulaşmak için sınaî işbirliği başta olmak üzere dış ticaret ağının genişletilmesi ve 
 hizmet sektörlerinin yurtdışına açılması gibi iş dünyasına yeni pazar olanakları sağlayacak hedeflere 
 yönelmektedir.  
21 İlgili raporda geçen diğer hususlar şu şekildedir: 1- Gümrük tarifelerinde yaşanan sıkıntılar: İran gümrük 
 mevzuatında yüzde 4 ila yüzde 200 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının bulunması 2- Ulaşım 
 konusunda yaşanan sıkıntılar: İran’ın Türk araçlarına verilen yakıtın fiyatına akaryakıt fiyat farkı adı altında 
 alınan ücretlere zam yapması ve yol vergisi 3- İran dış ticaret mevzuatındaki belirsizlikler ve keyfi uygulamalar 
 4- Yabancı personelden alınan vergi 5- Çalışma ve oturma izinleri. 
22 2008 yılı sonrasında Türkiye’nin İran’la ticari ilişkilerine ilişkin istatistiklerde bir artış gözükmemesine rağmen, 
 Türk-İran ticari ilişkilerine ilişkin yapılan açıklamalar, yaptırımlara ilişkin değerlendirmeler uluslararası 
 kamuoyunun Türkiye’ye ilişkin risk algısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu durum uluslararası 
 medyada Türkiye’ye ilişkin yayımlardan kolaylıkla anlaşılabilir. Bankalarımız bu risk algısındaki değişikliklerden 
 hızlı bir şekilde etkilenmektedir. 
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Yeni Türk Borçlar Kanununun Bankaları İlgilendiren 
Başlıca Farklı Düzenlemeleri 

 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 8 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Yeni 

Türk Borçlar Kanununun Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri” konulu konferansta TBB 
Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza Reisoğlu tarafından yapılan sunum aşağıda yer almaktadır. 

 
 

Prof. Dr. Seza Reisoğlu*

                                                                                                                                                      
* Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanışmanı. 

 
 

A. Genel Olarak  
 

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni 
Borçlar Kanununda da sözleşmelerden, haksız fiillerden, sebepsiz zenginleşmeden ve 
kanundan doğan borç ilişkileri düzenlenmektedir. 

 
Bankacılık işlemleri büyük ölçüde sözleşmelerle ilgili olduğundan; yeni Yasanın 

öncelikle sözleşmeleri ilgilendiren maddelerindeki yeni veya farklı düzenlemeler üzerinde 
durulmuştur.  

 
Türk Borçlar Kanunu Tasarısının genel gerekçesinde belirtildiğine göre;  
 
− Hüküm farklılığı bulunmayan düzenlemelerle ilgili maddelerin bir kısmının sadece metinleri 

arılaştırılmış, bir kısmının metinleri düzeltilmiş ve arılaştırılmış, nihayet bir kısmının hem 
sistematik yapıları değiştirilmiş, hem de metinleri düzeltilmiş ve arılandırılmıştır. 
 

− Tasarının büyük bir bölümü 818 sayılı Borçlar Kanunundaki maddelerden oluştuğu için 
ayrıntılı madde gerekçesi yazılmaktan özellikle kaçınılmıştır. 
 

− Hüküm değişikliği yapılmayan maddelere de ayrıntılı gerekçe yazma çabasının, bazı 
maddelerin sadece belli bir görüşe göre yorumlanmasının bir sonucu olarak yeni 
tartışmalara sebep olabileceği düşünülmüştür. 
 

− Yeni hükümlerin düzenlendiği maddelerin gerekçelerinin daha ayrıntılı biçimde 
yazılmasına özen gösterilmiştir. 

 
Yeni Türk Borçlar Kanunu, genel gerekçesinde de belirtildiği gibi çok büyük ölçüde ya 

818 sayılı Borçlar Kanunu maddelerinin aynı ya da bazı maddelerde değişiklikler 
içermektedir. 

 
Burada yapılacak ilk eleştiri 80 yıldır uygulanan Borçlar Kanunu madde numaralarının 

muhafaza edilmemesidir. Yeni Borçlar Kanununda; tamamen yeni olan “Genel İşlem 
Koşulları”dır. Bu yeni bölüm örneğin 20/A, 20/B vd. şeklinde düzenlenebilirdi. Büyük 
değişikliğe uğrayan ve İsviçre Borçlar Kanununun 1942 tarihinde değiştirilen kefalet 
hükümlerinden esinlenen kefalet madde numaraları da aynen İBK’nın madde 
düzenlemesinde olduğu gibi muhafaza edilebilirdi. 01.07.2012 tarihinde aynı anda yürürlüğe 
giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile yeni Türk Borçlar Kanununun madde düzenlemesinde 
paralellik sağlanması uygun olurdu.  
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− Yeni Türk Ticaret Kanununda isabetli olarak her madde (1) (2) (3) olarak 
numaralandırılmış olup, yeni Türk Borçlar Kanununda maddelerin fıkralarının 
numaralandırılmaması bir eksikliktir. 
 

− Yeni T. Ticaret Kanununda her madde gerekçesi çok ayrıntılı biçimde kaleme alınmış; 
öğretiye, Yargı kararlarına atıfta bulunulmuş, bazı konuların öğreti ve Yargı kararları ile 
açıklığa kavuşturulmasının uygun olacağına değinilmiş iken; yeni Borçlar Kanununda 
gerekçelerin büyük bölümü, maddelerde yapılan değişiklikler dahil; maddelerin 
tekrarından ve arılandırılmasından ibaret olmuştur. Madde gerekçesi yazmama nedeni 
olarak belli bir görüşe göre yorumlamayı önlemeyi gösterme görüşüne katılma mümkün 
değildir. Maddelerde yapılan her değişikliğin gerekçede açıklanması uygun olurdu. 
Mahkemeler hiçbir şekilde madde gerekçeleri ile bağlı değilseler de; ayrıntılı, bilimsel 
madde gerekçelerinin büyük katkı sağlayacağı da kuşkusuzdur. 

 
Yeni Türk Borçlar Kanununun en büyük katkısı 80 yıl önce kabul edilmiş olan madde 

metinlerinin arılandırılması olmuştur. Göze çarpan bir örnek vermek gerekirse yürürlükteki 
BK’nundaki havale hükümleri (Md.457-462), yeni Türk Borçlar Kanununda değiştirilirken 
(Md.555-560) “muhanulaleyn” yerine “havale ödeyicisi”, “muhil” yerine “havale eden”, 
“muhalünleh” yerine “havale alıcısı” denilmiştir. 
 

B. Bankaları İlgilendiren Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeler 
 
Bankalar açısından en önemli hükümleri içeren genel işlem koşulları – C bölümü – ve 

kefalet sözleşmeleri – D bölümü – aşağıda ayrıca ve ayrıntılı olarak incelendiğinden, bu 
bölümde bunlar dışında kalan yeni ve farklı düzenlemelere yer verilmiştir.  

 
I. Geçerli Yazılı İmza (Md. 14/2)  
 
Yürürlükteki Yasadaki (Md14/1) “imza üzerine birey alan kimsenin el yazısı olmak 

lazımdır” düzenlemesi ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza gibi kabul edilmesi yeni 
BK’nda korunmuştur. Ayrıca:  

 
− İmzalı mektup asılları 
− Asılları imzalanmış telgraf 
− Teyit edilmiş olmak kaydı ile faks veya buna benzer iletişim araçları ile gönderilip 
 
saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçecektir. 
 

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre faks altındaki imza, imzanın herhangi bir metin 
altına monte edilebilmesi gibi nedenlerle geçerli bir imza olarak kabul edilmemektedir. Yeni 
Yasaya göre borç altına giren kişinin faksı teyit etmiş olması halinde, fakstaki imza geçerli 
sayılacaktır. Ancak “teyidin” de yazılı olması gerekebilecektir. 

 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre atılan güvenilir elektronik imza da 

geçerlidir. Kanununun 4. maddesine göre güvenli elektronik imza; 
 

− Münhasıran imza sahibine bağlı olan,  
− Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile 

oluşturulan, 
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− Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış 
elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 
sağlayan  
 

elektronik imzadır.   
 

5. maddeye göre “kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki 
işlemler ile teminat sözleşmeleri elektronik imza ile gerçekleştirilemez. Kanunda güvenli 
elektronik oluşturma araçları (Md.6) ve güvenlik elektronik doğrulama araçları (Md.7) ayrıntılı 
biçimde düzenlenmiştir. Yasada öngörülen alt yapılar oluşturulmak koşulu ile Internet 
üzerinden elektronik imza 5070 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 2004 tarihinden buyana 
uygulanmakta, Elektronik İmza Kanununun 5. maddesine göre “güvenli elektronik imza, elle 
atılan imza ile aynı hukuki sonuçları” doğurmaktadır.  
 

II. Genel İşlem Koşulları (Md 20/25)  
 
a) Genel olarak  
 
Genel işlem koşulları Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğunda sadece tüketici 

kredilerinde kabul edilmiştir. Türkiye’de de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. 
maddesinde 2003 yılında yapılan bir değişiklik ile genel işlem koşulları düzenlenmiştir.  

 
Yeni Türk Borçlar Kanununda ilk defa kabul edilen genel işlem koşulları (Md.20-25) ile 

ilgili gerekçelerde, Alman Medeni Kanunundan esinlendiği belirtilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında tüketici kredileri ile sınırlı olmaksızın tam olarak genel işlem koşullarını 
düzenleyen tek ülke olan Almanya’da; yeni BK. maddelerinden farklı olarak genel işlem 
koşulları ile ilgili maddelerin uygulanmayacağı sözleşmeler –örneğin şirketler hukukuna ilişkin 
sözleşmeler- ayrıntılı olarak 4 fıkra halinde ayrı bir maddede (Md.310) düzenlenmiş iken, 
yeni BK’da hiçbir istisnaya yer verilmemiştir.  
 

b) Genel işlem koşulu sayılan sözleşme maddeleri (Md.20)  
 
Yeni Yasada genel işlem koşulları “bir sözleşme yapılırken düzenleyenin çok 

sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı 
tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir” şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Genel işlem koşulları tip sözleşme; kitle sözleşme, katılımlı sözleşme; iltihaki sözleşme 

veya standart sözleşme olarak da adlandırılmaktadır. 
 
Bankaların bankacılık işlemlerinde kullandıkları tüm sözleşmeler –kredi sözleşmeleri; 

teminat sözleşmeleri ipotekler vd.- 20. maddedeki tanıma uygun tek tip, standart 
sözleşmelerdir. Yasanın 20/4. fıkrasında da ayrıca “sundukları hizmetleri kanun veya 
yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların 
hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın genel işlem koşulları ile ilgili 
hükümlerin uygulanacağı” belirtilmiştir. Ancak 20/4’üncü maddede “sundukları hizmetlerden” 
söz edildiğinden ve Bankacılık Kanununun 10/1’inci maddesine göre bankalar, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan faaliyet izni aldıklarından dördüncü fıkra ile bankacılık 
faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin kastedildiği kabul edilecektir. Burada kıstas sözleşmelerin 
bankalar tarafından hazırlanmış olmasıdır. Banka ile müşteri arasındaki görüşmeler sonucu 
müşteri tarafından ya da her iki tarafın da katılımları ile hazırlanan sözleşmeler genel işlem 
koşulları oluşturmadıkları gibi, 20/4. fıkra kapsamının da dışındadır. 
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c) Genel işlem koşullarının geçerliliği ve bağlayıcılığı 
 
aa) Genel olarak   
 
Genel işlem koşullarının geçerliliği ve bağlayıcılığı tek tip, standart sözleşmesi 

düzenleyen (banka) ile karşı taraf (müşteri) açısından farklı değerlendirilmektedir.  
 

Standart sözleşmenin kendi lehine yahut banka aleyhine olan tüm maddelerini, müşteri 
geçerli ve banka için bağlayıcı olarak ileri sürebilecektir. 
 
Buna karşılık; 
 
− Genel işlem koşullarının bir bölümü, banka 21/1. maddedeki şartların oluştuğunu ispat 

edebileceği takdirde müşteriye karşı da geçerli ve bağlayıcı olacak, 
 

− Genel işlem koşullarının diğer bir bölümü ise (Md.21/2, Md.24 ve Md.25) 21/1. maddedeki 
koşullar oluşsa, müşteri kabul etse ve banka bunu ispat etse bile yazılmamış sayılacak, 
diğer bir deyişle müşteriye karşı mutlak şekilde geçersiz olacaktır.  

 
− 22. maddeye göre, sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki 

hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen yazılmamış sayılan koşullar 
olmasaydı; diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. 
 

22. madde Yeni Borçlar Kanununun 27/2. maddesine ve hukuka aykırıdır. Madde 
gerekçesinde “22. maddedeki düzenleme, BGB 306. maddesinin üçüncü fıkrasından –genel 
işlem koşulları ile ilgili madde- ayrılmıştır” denilmiştir. 

 
bb) Yazılmamış –banka açısından geçersiz- sayılan genel işlem koşulları 
 
Maddelerdeki “yazılmamış sayılma” ibaresi mutlak olarak geçersizliği ifade ettiğinden 

yanıltıcıdır. Yazılmamış sayılma; bankanın bunlara müşteriye karşı ileri süremeyeceği, 
müşteriye karşı geçersiz olduğu anlamındadır.  
 
− 21/2. fıkraya göre sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem 

koşulları yazılmamış sayılır. 
 

 Hangi genel işlem koşullarının sözleşmenin niteliğine, işin özelliğine aykırı olduğu her 
somut olaya göre değerlendirilecektir. Örneğin tapuda ipotek tesisi sözleşmesi genel işlem 
koşulları oluşturacak; ipotek tesisi sözleşmesi içine kredi sözleşmesini de ilave etme, 
ipotek tesisi sözleşmesinin niteliğine ve işin özelliğine yabancı sayılabilecektir. 

 
− 24. maddeye göre “genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede yer alan ve 

düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren 
sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme yetkisi veren kayıtlar 
yazılmamış sayılır.  

 
 Madde gerekçesinde “… diğer taraf (müşteri) lehine yapılacak değişikliklerin ya da yeni 

düzenlemelerin geçerli olduğu konusunda duraksama yoktur” denilmiştir. 
 
 Uygulamada bankalara, kredi faizlerini tek taraflı artırma yetkisi tanınmaktadır. Bankalar 

bu yetkilerini iyi niyet kuralları çerçevesinde kullandıkları hallerde–örneğin kredilerin 
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kaynağını oluşturan mevduatlarda faizleri artırma zorunluluğu-Yargı bu tür tek taraflı 
yetkileri geçerli saymaktadır. Yeni BK. 24. maddesi bu imkanı kaldırmaktadır. 

 
− 25. maddeye göre “genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak karşı 

tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı hükümler konulamaz. 
 

Bu maddeye aykırılığın sonucu madde gerekçesinde açıklanmıştır. Bu tür hükümlerin 
yaptırımı 27. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi anlamında kesin hükümsüzlük 
olacaktır.  
 
Madde gerekçesinde “ayrıca… Buna benzer bir düzenlemeye Alman Medeni Kanununun 
307. maddesinde yer verilmiştir” denilmekte ise de, 307. maddede farklı biçimde “genel 
işlem koşulları iyi niyet kurallarına aykırı ve ölçüsüz biçimde düzenleyici karşı tarafı zarara 
uğratırsa geçersizdir” denilmiştir.  

 
cc) Genel işlem koşullarının müşteri hakkında geçerli ve bağlayıcı olması için 

 zorunlu unsurlar (Md.21/1)    
 
Yazılmamış ve bu nedenle müşteriye karşı geçersiz sayılan maddeler (Md. 21/2, 24 ve 

25. maddeler) dışındaki genel işlem koşullarının, diğer bir deyişle banka ile müşteri 
arasındaki diğer tüm sözleşme maddelerinin geçerli sayılması, müşteriye karşı ileri 
sürülebilmesi, müşterinin menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına 
girmesi:  
 
− Bankanın sözleşmenin yapılması sırasında, müşteriye sözleşme maddeleri 

hakkında açıkça bilgi vermesine 
 

− Müşteriye, bu maddelerin içeriğini öğrenme imkanının sağlanmasına 
 

− Müşterinin sözleşme maddelerini kabul etmesine  
 
bağlıdır (Md. 21/1).  

 
21/1. maddede karşı tarafın (müşterinin) menfaatine aykırı genel işlem koşullarından 

söz edilmektedir. Sözleşme maddeleri, sözleşme taraflarının menfaatini korumaya yöneliktir. 
Bankaların müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde, banka menfaatine olan tüm maddelerin 
müşterinin menfaatine aykırı olduğu ileri sürülebilecektir. 

 
Bankaların müşteriler ile imzaladıkları ve bankaları koruyucu maddelerin geçerli 

olabilmesi için 21/1. maddede belirtilen yukarıdaki 3 hususun birlikte gerçekleşmesi 
gerekecektir. Örneğin bankanın müşterinin sözleşme maddelerinin kabul edildiğini 
ispatlaması yeterli olmayacak, bankanın sözleşme maddeleri hakkında müşterisini 
bilgilendirdiği ve bu bilgilendirme sonucu müşterinin maddelerin içeriğini öğrendiğini de ispat 
etmesi gerekecektir. 

 
Bu konuların ispati, müşterinin yazılı bir şekilde 21/1’deki hususları açıkça beyan, ikrar 

ve kabul etmesi ile mümkün olacaktır. Ancak bu hususların ispatında da bazı sorunların 
aşılması gerekecektir. 
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Zira; 
 

− 21/3. maddesinde “genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir 
sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin 
kayıtlar tek başına onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz” denilmektedir. 

 
 

21/3. maddenin gerekçesinde; “uygulamada çok sayıda tip sözleşmede, metinde 
sözleşmenin tüm hükümlerinin her birinin okunduğuna, tartışıldığına ve bu şekilde kabul 
edildiğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Hatta sözleşme sırasında imza ile birlikte ek 
düzenleme yapılarak sözleşme metninin ve/veya genel işlem koşullarının okunduğuna, 
anlaşıldığına ve bu yolla kabul edildiğine ilişkin açıklamaları içeren tutanaklar 
düzenlenebilmektedir. Aynı şekilde çok sayıda tip sözleşmelerde sahifelerden her birine 
katılanın yalnızca imza atması ya da bu türden açıklamalarla birlikte imza atması farklı bir 
uygulamaya yol açmayacaktır. Hatta her maddenin ayrı ayrı ya da bu tür açıklamalarla 
imzalanması da genel işlem koşullarına ilişkin emredici hükümleri dolanmaya yetmeyecektir. 
Çünkü fıkra hükmüyle böyle kayıtların tek başına genel işlem koşullarına ilişkin emredici 
düzenlemenin önlenemeyeceği kabul edilmiştir” denilmiştir. 

 
Gerek 21/3. maddenin lafzından anlaşıldığına göre ve gerekse 3. fıkrasının hükümet 

gerekçesinde verilen örneklerdeki gibi bankaların hazırladıkları matbu sözleşmelere; 
müşterinin sözleşmenin her maddesi hakkında bilgilendirildiğine; içeriğini öğrendiğine ve 
sözleşmeyi bu şekli ile kabul ettiğine dair maddelerin konulmasının ve müşteri tarafından 
imzalanmasının geçersiz olacağı sonucuna varılacaktır. Hatta 3. fıkraya göre genel işlem 
koşulları içeren sözleşmeden tamamen ayrı bir sözleşme ile, 21/1. maddedeki hususları 
müşterinin kabul etmesi de geçerli olmayacaktır. Bu “ayrı sözleşme” genel işlem koşulları 
içeren bir sözleşme olmasa, bu ayrı sözleşme daktilo ile veya el ile yazılı bir sözleşme olsa 
dahi; müşterinin bu sözleşmedeki kabul ve diğer beyanları da yeterli sayılmayabilecektir.  

 
Bu durumda bankanın sözleşmeleri noterde yapması; noterin, müşterinin sözleşme 

maddeleri konusunda tek tek bankaca bilgilendirildiği; maddelerin içeriğini öğrendiğini ve 
kabul ettiğini beyan ettiği şeklinde bir tutanak tutması bir çözüm olacaksa da, bankaların 
binlerce, örneğin kredi sözleşmelerini noterde düzenlemeleri mümkün görülmemektedir. 
Esasen bu konuda Yasada sözleşmelerin noterde düzenleme şeklinde yapılması konusunda 
bir geçerlilik şartı da bulunmamaktadır.  

 
Yasa Koyucunun 21/3 fıkrası ile düzenleyenlerin (bankaların) 21/1. maddedeki 

hususları ispat etmelerini imkansız kılmayı amaçladığı kabul edilemeyeceğine, noterde 
sözleşme yapılması şeklinde bir zorunluluk da getirilmediğine göre aşağıdaki hususlar göz 
önünde tutularak bankalarca Yasaya uygun ispat mümkün olacaktır.     

 
Belirtmek gerekir ki; 
 
− Standart, matbu kredi sözleşmelerinde yer alan; müşterinin 21/1. maddedeki hususları 

içeren beyanları ve kabulü geçersizdir. 
 
− Standart matbu kredi sözleşmelerinden ayrı, standart veya matbu olmayan, daktilo ya da 

el yazısı ile de olsa, bankanın ve müşterilerin birlikte imzalayacağı ayrı bir sözleşme ile 
müşterinin beyanları ve kabulü de yeterli olmayacaktır.  

 
Buna karşılık 21/3. maddeye uygun olarak bankanın, sözleşmenin tüm maddeleri 

hakkında müşteriyi bilgilendirmesi, müşterinin maddelerin içeriğini öğrendiğini ve sözleşmeyi 
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kabul ettiğini beyan etmesi halinde; bu beyan genel işlem koşullarının müşteri açısından 
geçerli ve bağlayıcı olması için yeterlidir.  

 
Müşterinin beyanlarının ve kabulünün ispat edilmesi için yazılı şekle ihtiyaç vardır. 

Ancak müşterinin tek taraflı irade açıklaması şeklindeki bu beyanlarının geçerliliği bankanın 
kabulüne bağlı olmadığı gibi, burada bankanın ve müşterinin iradelerini karşılıklı ve birbirine 
uygun olarak açıklamaları söz konusu değildir. Müşterinin ayrı bir kağıttaki bir yazılı irade 
açıklaması, ne standart sözleşmenin bir maddesi, ne de ayrı bir sözleşme oluşturmadığından 
geçerli ve bağlayıcıdır. Ancak bankaların, müşteri açıklamalarını matbu kağıtlara imzalatma 
şeklinde değil, müşteri tarafından hazırlanan, mümkün olan hallerde el yazısı ile yapılmış bir 
beyan halinde almaları uygun ve böylece düzenleyenin (bankanın) ispat hakkı da elinden 
alınmamış olacaktır.    

 
dd) Genel işlem koşullarının yorumlanması 
 
23. maddeye göre “genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır 

değil ise veya birden fazla anlama geliyorsa; düzenleyen aleyhine ve karşı tarafın 
lehine yorumlanır”. Bu madde Roma Hukukundan gelen ve “şüphe halinde, sözleşmenin 
düzenleyen aleyhine uygulanacağı” şeklindeki genel kuralın tekrarından ibarettir.  

 
III. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (Md.66) 
 
Yürürlükteki BK’nda adam çalıştırmanın sorumluluğu 55. maddede düzenlenmiştir. Yeni 

BK’nunda esas itibariyle 55. maddeye paralel düzenlemeler getirilmiştir. 
 
Madde gerekçesinde “…55. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde ayrı bir 

kurtuluş kanıtı olarak düzenlenmiş görünen “yahut bu dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile 
zararın vukuuna mani olamayacağını ispat ederse mesul olamaz” şeklindeki hüküm, 
nedensellik bağının kesilmesi ile ilgili olduğu için madde metnine alınmamıştır denilmiştir. 
Gerekçeden de anlaşıldığı gibi, bu ibarenin madde metnine alınmaması farklı bir sonuç 
doğurmayacak, adam çalıştıran nedensellik bağının kesildiğini ispat edip sorumluluktan 
kurtulabilecektir.   

 
Yeni BK. 66. maddesine bir fıkra ilave edilmiş ve “Bir işletmede adam çalıştıran, 

işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat 
etmedikçe o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekte 
yükümlüdür” denilmiştir. 

 
Bu yeni fıkra nedeniyle işletme ya da işletmelerden oluşan bankalar gerekli önlemleri 

aldığını ispat edemediği takdirde; banka personelinin işin yapılması sırasında haksız fiilleri ile 
başkalarına verdikleri zararlardan da sorumlu olacak, kurtuluş beyyinesi getiremeyecektir. 

 
IV. Haksız Fiillerde Zamanaşımı (Md.72) 
 
Yürürlükteki BK’na göre (BK.60) haksız fiillerde zamanaşımı “… mutazarrır olan tarafın 

zarara ve failine ittilaı tarihinden itibaren bir sene ve herhalde zararı müstelzim fiilin 
vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz”. 

 
Yeni Borçlar Kanununa göre ise “tazminat istemi zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhalde fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak on yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrar”.  

 
Madde gerekçesinde “818 sayılı Borçlar Kanununda on yıllık uzun zamanaşımı süresi 

için kullanılan zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren” şeklindeki ibarenin, haksız fiilin zarar 
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unsuru gerçekleşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin haksız fiil 
nedeniyle tazminat isteminin zamanaşımına uğramayacağı şekilde yorumlanmasını önlemek 
amacıyla, bu ibare “herhalde fiilin işlendiği tarihten başlayarak” şeklinde değiştirilmiş ve 818 
sayılı Borçlar Kanunundaki on yıllık süresinin de bu değişiklik göz önünde tutularak yirmi yıla 
çıkarılması öngörülmüştür” denilmiştir.  

 
Gerek yürürlükteki BK’nda, gerekse mehaz İBK’da haksız fiilden itibaren on yılın 

geçmesi ile –bu süre içinde zarar ortaya çıkmasa dahi- haksız fiillerde zamanaşımının 
gerçekleştiği kabul edilirken, bazı Yargı kararlarında 10 yıllık sürenin zararın gerçekleştiği 
tarihten itibaren başlayacağı şeklindeki kanuna aykırı yorumlar nedeniyle, maddeye “fiilin 
işlendiği tarihten başlayarak” şeklinde bir açıklık getirilmesi isabetli olmuştur.     
 

V. Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi (Md 88, Md 120) 
 
a) Akdi faiz (kapital faizi)  
 
aa) Faiz verilmesinin gerekmesine karşılık sözleşme akdi faiz oranının 
 belirlenmemesi  

 
− Yürürlükteki Borçlar Kanununa göre (Md 307) karz sözleşmesinde faiz şart kılınmamış ise, 

akdi faiz istenemez. Ticari işlerde ise şart edilmemiş olsa bile faiz verilmek gerekir. Yeni 
Borçlar Kanununda (Md 387) aynı esaslar tekrarlanmıştır. 

 
− Yürürlükteki Borçlar Kanununa göre “Bir kimse faiz vermesine mecbur olup da miktarı ne 

mukavele ile ne de kanun veya örf ve adet ile muayyen değil ise bu faiz senevi yüzde beş 
hesabiyle tediye olunur” (BK.Md.72).  

 
− Yürürlükteki Yasanın karz akdi ile ilgili 308. maddesine göre faiz, ödemesi gerekli olup da 

(Md. 307) “karzda faiz miktarı tayin edilmemiş ise, asıl olan karzın alındığı zaman ve 
mekanda o nev’i karzlarda adet olan faiz miktarıdır”. Yeni BK’nunda da aynı düzenleme 
kabul edilmiştir (Md.388) “… faiz oranı belirtilmemiş ise kural olarak ödünç alma 
zamanında ve yerinde o tür ödünçlerde geçerli olan faiz oranı uygulanır” denilmiştir. 
Ancak Yeni BK’nundaki 88/1 maddesi karz akitleri için de geçerlidir.  

 
Yeni Borçlar Kanununda (Md.88/1) “Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz 

oranı, sözleşme ile kararlaştırılmamış ise faiz, borcun doğduğu tarihte yürürlükte olan 
mevzuat hükümlerine göre belirlenir." denilmiştir. 

 
Yürürlükteki mevzuat 3095 sayılı Kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin Kanun 

(21.04.2005 günkü 5335 sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik) olup, bu Kanunun “Kanuni 
faiz” başlıklı 1. maddesine göre “Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi 
gereken hallerde miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş ise bu ödeme yıllık yüzde on iki – 
halen yüzde dokuz – oran üzerinden yapılır. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak 
belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar çıkarmaya yetkilidir”. 

 
bb) Sözleşmede akdi faiz oranının belirlenmesi (Md.88/2) 
 
Yeni BK. 88. maddenin ikinci fıkrasında “sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz 

oranı birinci fıkra uyarınca belirlenen –faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan 
mevzuat hükümlerine göre belirlenen– yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz” 
denilmektedir.  
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Bu hüküm Borçlar Kanununa tabi adi işlerde uygulanacak; 3095 sayılı Yasaya göre 
(Md.1) yüzde 12 olan – halen yüzde dokuz – akdi faiz %50 fazlası ile %18 – halen yüzde 
13,5 – olarak belirlenebilecektir. Ticari işlerde ise, Yürürlükteki Türk Ticaret Kanununda 
olduğu gibi (Md 8/1) yeni Türk Ticaret Kanununun 8/1. maddesinde de ticari işlerde faiz oranı 
–akdi faiz oranı– serbestçe belirlenecektir.  

 
Yeni Türk Ticaret Kanununun 19/2. fıkrasında da “Taraflardan yalnız biri için ticari iş 

niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de 
ticari iş sayılır” denilmektedir.  

 
Bu durumda bankaların tacir olan ya da olmayanlara verdikleri tüm krediler ticari iş 

sayıldığından; Bankacılık Kanununun 144. maddesine göre Bakanlar Kurulu veya yetki 
vermesi halinde Merkez Bankası kararı ile azami faiz oranları, sınırlandırılmadığı takdirde –ki 
halen faiz oranlarında bir sınırlama yoktur– Bankalar akdi faiz oranlarını serbestçe 
belirleyebilirler. Yeni TTK’nun 8/3. maddesinde tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler –
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun– saklı tutulmuştur. 

 
Yeni Türk Ticaret Kanununda ticari işlerde bileşik faiz alınması ile ilgili yürürlükteki 

TTK’nun 8. maddesinde ise değişiklik yapılarak yürürlükteki Yasadaki “borçlu bakımından 
ticari iş mahiyetini haiz olan karz akitleri”, yerine “her iki taraf bakımından da ticari iş 
niteliğinde olan ödünç sözleşmeler” denilmiş, ayrıca şu kadar ki bu fıkra “sözleşmeleri 
tacir olmayanlara uygulanmaz” cümlesi ilave edilmiştir. Bu ilave nedeniyle iki tarafı da tacir 
olmayan kişiler arasındaki cari hesaplara bileşik faiz uygulanamayacaktır. Ancak bu 
sınırlamalar sadece bileşik faiz ile ilgili olup Bankaların, kredi sözleşmesinin karşı tarafının 
tacir olmaması halinde de akdi faiz oranını serbestçe belirlemesine engel olmayacaktır. 

 
b)   Temerrüt faizi (gecikme faizi) 
aa) Adi işlerde sözleşmede temerrüt faizinin belirlenmemesi (Md.120/1) 
 
Yürürlükteki BK’na göre (Md.103/1) “Bir miktar paranın tediyesinden temerrüt eden 

borçlu mukavele ile daha az bir faiz tayin edilmiş olsa bile geçmiş günler için senevi yüzde 
beş hesabiyle faiz tediyesine mecburdur”. Yüzde beş faiz Kanuni faizdir. 

 
Yeni BK’na göre ise “Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede 

kararlaştırılmamış ise, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat 
hükümlerine göre belirlenir” (Md.120/1). 

 
 Yürürlükteki mevzuatı oluşturan 3095 sayılı Kanunun (15.12.1999 tarih ve 4489 sayılı 

Kanunun 2. maddesi ile değişik) 2/1. maddesine göre “borçlu sözleşme ile aksi 
kararlaştırılmadıkça 1. maddede belirlenen oranda yüzde %12 –halen % 9– temerrüt faizi 
ödeyecektir.  

 
 Yeni BK. 120/3. maddesine göre “akdi faiz kararlaştırılmakla birlikte, sözleşmede 

temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık faiz oranı da belirtilen faiz oranından -halen 
%9- fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdi faiz oranı geçerli olur”. Aynı düzenleme 
3095 sayılı yasanın 2/3. maddesinde de mevcuttur. 

 
bb) Ticari işlerde sözleşmede temerrüt faizinin belirlenmemesi veya az 

 belirlenmesi 
 
Ticari işlerde temerrüt faizi hakkında yürürlükteki TTK’nda bir düzenleme olmadığından, 

BK. 103. madde uygulanacaktır. Ancak 3095 sayılı Yasanın 2/2. maddesinde “… arada 
sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi oranını belirlemiş ve 5. maddede Borçlar 
Kanununun temerrüt faizine ilişkin hükümleri uygulanmaz” demiştir. 
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Yeni Türk Ticaret Kanununun –Tasarıda bulunmayan- daha sonra Yasaya ilave edilen 
9. maddesine göre “Ticari işlerde kanuni, ana para ile temerrüt faizi hakkında ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.” 9. madde de Yeni BK. 120/1. maddesine paralel bir 
düzenleme getirdiğinden, 3095 sayılı Yasanın ticari işlerde temerrüt faizini düzenleyen 2/2. 
maddesi uygulanmaya devam edecektir.  
 

3095 sayılı Yasanın 2/2. maddesine göre; 
 
“… Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar 
için uyguladığı faiz oranı, yukarıda -Md. 1 e göre halen %9- açıklanan miktardan fazla ise, 
arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz 
konusu faiz oranı 30 Haziran günü önceki yılın Aralık günü uygulanan avans faiz oranından 
beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur”. 
 

2/2. maddedeki “arada sözleşme olmasa bile” ibaresi, yürürlükteki BK’nun 103. 
maddesinin göz önünde tutulduğunu göstermektedir. BK. 103. maddesine göre “borçlu, 
mukavele ile daha az bir faiz tayin edilmiş olsa bile geçmiş günler için senevi %5 hesabı ile” 
temerrüt faizi ödemeye mecburdur. 

 
3095 sayılı Yasanın 2/2. maddesi, sözleşme ile temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa veya 

daha az oranda kararlaştırılmış ise uygulanacaktır.      
 
Yeni Türk Borçlar Kanununun 120/3. maddesi burada da geçerli olacak ve ticari akdi 

faiz oranı daha fazla ise; temerrüt faizi de aynı oranda istenebilecektir. 
 
cc) Adi işlerde sözleşmede temerrüt faizinin belirlenmesi (Md. 120/2) 
          
Yürürlükteki BK’da; temerrüt faizini sınırlayan bir düzenleme olmamasına karşılık yeni 

BK’da (Md.120/2) “Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra 
uyarınca belirlenen –faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerinde 
3095 sayılı Yasanın 1. maddesindeki %12, halen %9 – yıllık faiz oranının yüzde yüz 
fazlasını aşamaz” denilmiştir. 

 
Bu durumda adi işlerde sözleşme ile kararlaştırılacak temerrüt faizi azami %24 

oranında –halen %18- olabilecektir. 
 
dd) Ticari işlerde sözleşmede temerrüt faizinin belirlenmesi 
 
3095 sayılı Yasada (Md.5) “Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda kanuni faiz ve 

temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz” denilmekte ise de; 3095 sayılı 
Yasa; adi işlerde sadece sözleşmede temerrüt faizi oranının kararlaştırılmaması, Ticari 
işlerde ise temerrüt faizinin kararlaştırılmaması veya daha az kararlaştırılması halini 
düzenlemekle yetindiğinden; adi işler gibi, ticari işlerde de 3095 sayılı Yasada öngörülen 
oranların yüzde yüzünü aşan temerrüt faizi kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı üzerinde 
durulması gerekir. 

 
Ticari işlerde akdi faiz oranı serbestçe kararlaştırabildiğinden, bu oranda temerrüt faizi 

istenebileceği kuşkusuz olmakla birlikte (Md 120/3), bankanın serbestçe sözleşmede 
belirlediği akdi faizin çok üzerindeki miktarda temerrüt faizi istenip istenemeyeceği 
konusunda yeni TTK.’nda, akdi faiz serbestçe belirlenebilirken (Md.8); temerrüt faizi 
hakkında mevzuat hükümlerinin uygulanacağının (Md.9) kabul edilmiş olması göz 
önünde tutulacaktır.  
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Ticari işlerde sözleşmede temerrüt faizi belirlenmemesi veya 3095 sayılı Yasada 
belirlemeden daha az belirlenmesi halinde, bu Yasanın 2/2. maddesi uygulanırken, 
daha yüksek oranda sözleşmede temerrüt faizi belirlenmesi halinde, yeni TTK. 9. 
maddeye göre “ilgili mevzuat” hükmü yeni BK’nun 120/2. maddesi olacaktır.  

 
120/2. maddeye göre ticari işlerde sözleşme ile belirlenecek yıllık temerrüt faizi;  

1. Fıkra uyarınca belirlenecek -3095 sayılı Kanunun 2/2. maddesine göre- temerrüt 
faizinin yüzde yüzünden fazla olamaz.  

 
Yeni T. Ticaret Kanununun 1530. maddesinde ise ticari işletmeler arasında mal ve 

hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemler ile sınırlı olmak üzere, gecikme faizinin 
ödenmeyeceğinin veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz ödeneceğinin 
kararlaştırılması geçersiz sayılmış, o takdirde bu durumlarda Merkez Bankasının, 
uygulanacak gecikme faizi oranını her yıl ocak ayında ilan etmesi ve bu faiz oranının 
3095 sayılı Yasaya göre gecikme faizi kararlaştırılmamış olan ticari işlerde 
uygulanacak gecikme faizi oranının en az yüzde sekizden fazla olması gerektiği hükme 
bağlanmıştır.     

 
c) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun akdî 

 ve temerrüt faizleri ile ilgili düzenlemeleri 
 
aa) 01.07.2012 tarihinden itibaren gerçekleşecek temerrüt faizleri 
 
1. maddeye göre; 
 
“Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, 

bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi 
kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. 
Ancak Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere 
ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu 
hükümlerine tabidir. ” 

 
Bu durumda 01.07.2012 den sonra gerçekleşecek adi ve ticari işlerle ilgili temerrüt 

faizleri yeni BK’nun 88 ve 120. maddelerine tabi olacaktır.  
 
bb) 01.07.2012 tarihinde görülmekte olan davalarda akdi faiz ve temerrüt faizi 

 talep edilmesi. 
 
7. maddeye göre; 
  
“Türk Borçlar Kanununun faize ilişkin 88., temerrüt faizine ilişkin 120. maddeleri 

görülmekte olan davalarda da uygulanır.” 
 
Bu durumda 01.07.2012 tarihinde kesinleşmemiş, görülmekte olan tüm davalarda akdi 

faiz ve temerrüt faizine yeni BK. hükümleri uygulanır. Bu düzenlemede bir çelişki göze 
çarpmaktadır. Zira 01.07.2012 tarihinden önce gerçekleşmiş faizler görülmekte olan bir 
davanın konusu olmuş ise yeni BK.’na tabi olacak, buna karşılık 01.07.2012 tarihinden önce 
tahakkuk etmiş ancak görülmekte olan bir davanın konusu olmayan faizler eski Borçlar 
Kanununa tabi olmaya devam edecektir.  
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VI. Yabancı Para Borcunun Ödenmesi (BK.Md.99) 
 
Yürürlükteki BK’nunda (BK.Md.83/2) yabancı para borçları ile ilgili olarak “akdin 

harfiyen icrası, aynen ödemek kelimeleri veya muadil sair tabirat ile şart edilmiş olmadıkça, 
borç vadenin hulülü günündeki rayici üzerinden memleket parasıyla ödenebilir” denildiğinden, 
borçluya bir seçim hakkı tanınmış olup; borçlu vadesinde isterse yabancı para isterse Türk 
parası ile ödeme hakkına sahiptir. 

 
Yeni BK’nunda (Md.99/2) bu düzenleme “memleket parası” yerine “ülke parası –Türk 

parası– denilerek aynen korunmuştur. 
 
83. maddenin (14.11.1990 gün ve 3678 sayılı Yasanın 29. maddesi ile değişik) 3. 

fıkrasında “yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcu vade 
veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Parası ile ödenmesini isteyebilir” denilmesine 
karşılık; yeni BK.99/3. fıkrasında “ülke parası dışında başka bir para birimi ile belirlenmiş 
bir sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça, borcun 
ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı bu alacağın aynen veya vade ya da fiili 
ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parası ile ödenmesini isteyebilir” denilmiştir.  

 
99. maddenin 3. fıkrası ile ilgili gerekçede; “fıkraya sözleşmede aynen ödeme ya da bu 

anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça şeklinde bir fıkra eklenmiştir. Böylece fıkra, aynı 
maddenin ikinci fıkrası ile uyumlu hale getirilmiştir” denilmiştir. Oysa 99. maddenin son 
fıkrasında yapılan değişiklik hatalı ve yürürlükteki Yasadan farklı sonuçlara götürmektedir.  

 
Zira; 
− Yürürlükteki 83. maddenin üçüncü fıkrası 1990 yılında maddeye ilave edilmiş olup, 

“aynen ödeme” koşulunu içeren bir yabancı para alacaklısına, borç vadesinde 
ödenmediği takdirde, Türk Lirasındaki yabancı para karşısındaki değer değişikliklerinden 
zarar görmemesi için bir seçimlik hakkı - yabancı paranın ödeme vadesinde veya fiili 
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteme - tanınmıştır.  

 
83. maddeye eklenen 3. fıkrada, “aynen ödeme” şartını içeren bir hükme yer 
verilmemekle birlikte, “aynen ödeme şartı” içermeyen bir yabancı para alacağını; 
borçlunun Türk Lirası ile ödeme hakkı bulunduğundan; yabancı para istemine borçlunun 
itiraz etmesi halinde alacaklı yabancı para alacağını tahsil için TL üzerinden takibe 
geçme zorunda olduğundan, 99. maddedeki seçimlik hak özellikle, “aynen ödeme” 
şartını içeren yabancı para alacakları için söz konusu olacaktır. 

 
 Oysa 99/son fıkrasında tam aksine ve hiç gereği yok iken “ülke parası dışında başka 
 bir para birimi ile borçlanılmış ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama 
 gelen bir ifade bulunmadıkça” ibaresine yer verilmiştir. Bu durumda “aynen ödeme” 
 şartını içeren yabancı para alacaklarında; alacaklının bu hakkı elinden alınmış 
 olmaktadır. 

 
− Yeni düzenlemede keza bir yandan “aynen ödeme” şartını içermeyen ve bu nedenle 

 99/2. fıkrada borçlunun Türk parası ile ödeme imkanı ve hakkı bulunan yabancı para 
 alacaklarına değinilirken; diğer yandan bu yabancı para alacaklarının “aynen” 
 istenmesine imkan verilerek üçüncü fıkrada uyum sağlama yerine; tam tersine ikinci 
 fıkraya çelişkili bir düzenleme yapılmıştır. 

 
  Yeni BK. 99. maddenin 3. fıkrasının, Yasanın yürürlüğe girmesinden önce değiştirilmesi 

 zorunludur. 
 



Prof. Dr. Seza Reisoğlu 

52 

VII. Sorumsuzluk Anlaşması (Md.115) 
 
Yürürlükteki BK’na göre “hile veya ağır kusur halinde duçar olacağı mesuliyetten 

borçlunun iptidaen beraatını tazammun edecek her şart, batıldır” (Md.99/1). 
 
Hafif kusur halinde sorumluluktan kurtulma şartı mesuliyet hükümet tarafından imtiyaz 

suretiyle verilen bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa, haiz olduğu takdir salahiyetine istinat 
ile hakim, bu şartı batıl addedebilir (Md.99/2). 
 

Uygulamada; Banka sözleşmelerinde; sorumluluktan kurtulmayı içeren çeşitli maddeler 
bulunmaktadır. Hile veya ağır kusurdan sorumluluk genel olarak geçersiz iken, diğer 
kusurlara dayanan –ki maddede bunlara hafif kusur denilmektedir- sorumluluktan kurtulma 
geçerli bulunmakta, buna karşılık Bankalar imtiyaz suretiyle bir sanatı icra ettiklerinden, 
hakimin takdir hakkını kullanarak bu tür sorumsuzluktan kurtulma maddelerini geçersiz 
sayması mümkün bulunmaktadır.  

 
Yeni BK’da ise (Md.115) Borçlunun ağır kusuru –ki buna borçlunun hilesi de 

girmektedir- halinde sorumsuzluk anlaşmasının kesin olarak hükümsüz olduğuna 
değinildikten sonra, bir hizmet, meslek kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen 
izinle yürütülüyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür denilmiştir. Böylece Banka 
sözleşmelerinde; Bankalar lehine konulmuş olan tüm “sorumsuzluk” maddeleri hafif kusur 
halinde dahi kesin olarak hükümsüz hale gelmektedirler.  

 
VIII. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (Md.116) 
 
Yürürlükteki BK’nunda kişilerin yardımcılarının işlerini yerine getirirken –bir borcu ifa 

ederken veya bir borçtan mütevellit hakkı kullanırken- verdikleri zararlardan ötürü 
sorumlulukları 100. maddede düzenlenmiştir. Adam çalıştıranlara nazaran; yardımcı kişilerin 
verdikleri zararlardan ötürü sorumluluk çok daha ağır olmakta, kurtuluş beyyinesi 
bulunmamakta, ne yardımcı çalıştıranın, nede yardımcının kusurlu olmalarının dahi 
aranmayacağı kabul edilmektedir (Md.100/1). Buna karşılık; iki taraf arasında yapılan 
sözleşme ile; bu sorumluluk tamamen bertaraf edilmesi mümkün bulunmaktadır (Md.100/2). 
İzinle yürütülen bir hizmet veya meslek söz konusu ise; sözleşme ile ancak hafif kusurdan 
sorumluluktan kurtulma mümkün olacaktır.  

 
Yeni BK’nun 116. maddesinde, genel olarak 100. maddeye paralel düzenleme 

getirilmiş; buna karşılık maddenin son fıkrasında bir hizmet ya da meslek kanun veya 
yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı 
kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür 
denilmiştir (Md.116/son). 

 
Bankalar, yetkili makam BDDK’nın izniyle bankacılık faaliyetlerini yürüttüklerinden 

116/son fıkrası hükümlerine tabi olacaklar, banka personelinin özellikle yardımcı kişi 
durumunda olan bankayı borç altına sokmaya yetkili müdür ve müdür yardımcıları ve şeflerin 
müşterilerle ilgili olarak banka adına akdettikleri sözleşmelerden veya sözleşmelerin 
ifasından ötürü müşterilere verdikleri zararlardan banka sorumlu olacaktır. 

 
IX. Haksız Fiillerde ve Sebepsiz Zenginleşmede Temerrüde Düşme (Md.117) 
 
Yürürlükteki BK’na göre temerrüdün esas itibariyle sözleşmeler göz önünde tutularak 

alacaklının ihtarı ile gerçekleşeceği kabul edilmiş (Md.101), buna karşılık haksız fiillerde ve 
sebepsiz zenginleşmede temerrüt özellikleri dikkate alınarak ve Yargı kararları da göz 
önünde tutularak düzenlenmiştir. 
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“… haksız fiilin işlendiği, sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu 
temerrüde düşmüş olur. Ancak sebepsiz zenginleşmenin iyi niyetli olduğu hallerde 
temerrüt için bildirim şarttır” (Md.117). 

 
X. Sürekli Edim Sözleşmeleri (Md.126) 
 
Yürürlükteki BK’nda sürekli edim sözleşmeleri düzenlenmemiştir. Yeni BK’na göre 

“ifasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü halinde 
alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi, sözleşmeyi feshederek, 
sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın da giderilmesini 
isteyebilir” (Md.126). 

 
Maddenin ön koşulu karşılığı borç yükleyen sürekli edimli sözleşmelerde ifanın 

başlamış olmasıdır. İfanın henüz başlamamış olmasının hukuki sonuçları hakkında 
gerekçede bir açıklama bulunmamaktadır.  

 
O takdirde genel hükümler uygulanacaktır.  
 
Madde gerekçesinde 818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ila 108. maddeleri ile Tasarının 

124. maddesinde ani edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün hukuki sonuçlarının 
düzenlendiği göz önünde tutularak, ifasına başlanmış sürekli edim sözleşmeleri için de bu 
konuda ayrı bir düzenleme yapılması zorunlu görülmüştür.  

 
Maddede alacaklıya seçimlik bir hak olarak sözleşmeyi feshederek uğradığı zararın 

giderilmesini talep hakkı tanındığı ve bu zararın olumlu zarar niteliği taşıdığı göz önünde 
tutulursa seçimlik hakların kapsamında ani edimli sözleşmelere göre herhangi bir sınırlama 
söz konusu değildir. Sözleşmenin feshi halinde menfi zarar talep edilebilecek iken, 
gerekçede müspet (olumlu) zarardan söz edilmesi dikkat çekicidir.  

 
XI. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşmesi (Md.135, Md.153/7) 
 
a) Genel olarak 
 
Yürürlükteki BK’nda (Md.116) “Alacaklı ve borçlu sıfatlarının bir şahısta içtimaiyle borç 

sakit olur. Bu içtimanın zevaliyle borç avdet eder” denilmiştir. 
 
Yeni BK’nunda (Md.135); BK. 116’ya paralel bir düzenleme getirilmekle birlikte 

maddeye “Ancak üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları 
birleşmeden etkilenmez” şeklinde bir ilave yapıldığı gibi; “borcun varlığını sürdürmesi, 
borcun geçmişe etkili olarak ortadan kalkması halinde” kabul edilmiştir. 

 
 Bu değişiklik madde gerekçesinde, birleşme sonunda borç sona ereceği için üçüncü 

kişilerin birleşmeden önce mevcut olan haklarının kaybının önlenmesi istenmiştir. Tasarıda 
“birleşme geçmişe etkili olarak borcun varlığını sürdürür şeklindeki hükme açıklık 
kazandırılmıştır” denilmiştir. 

 
b) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi halinde zamanaşımının durması 
 
Yeni BK’nun 153/7. maddesine göre; “alacaklı ile borçlu sıfatının aynı kişide 

birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, 
bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece zamanaşımı işlemeye başlamaz, 
başlamışsa durur”. 
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XII. Borçlunun Kusuru Olmadan İfa İmkânsızlığı (Md 136, Md 137) 
 

a) Genel olarak (Md.136) 
 

Yürürlükteki BK’nda borçlunun sorumlu tutulamayacağı ifa imkansızlığı 117. maddede 
düzenlenmiştir. Ancak para borçlarının ifa’sında 117. madde uygulanmayacaktır.  

 
Yeni BK’nda aynı esaslar benimsenmekle birlikte, bir üçüncü fıkra eklenmiş (Md. 

136/3). 
 
“Borçlu ifanın imkansızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın 

artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle 
yükümlüdür” denilmiştir.  

 
b) Kısmi ifa imkansızlığı (Md.137) 
 
Yeni BK’nda ilk defa getirilen bu düzenleme ile kısmi imkansızlıkta, borçlunun sadece 

imkansızlaşan kısımdan kurtulacağı, ancak kısmi imkansızlık önceden görülseydi taraflarca 
böyle bir sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa borcun tamamının sona ereceği (Md 
137/1) ve ayrıca tam imkansızlık hallerinin uygulanacağı durumlar (Md 137/2) belirlenmiştir.  

 
XIII. İşlem Temelinin Çökmesi (Md.138) 
 
Yürürlükteki Borçlar Kanununda umumi hükümler kısmında işlem temelinin çökmesiyle 

ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık akdin muhtelif nevilerinde istisna akdiyle 
ilgili olarak 365/2 maddesinde, işlem temelinin çökmesiyle ilgili benzer bir düzenlemeye yer 
verilmektedir.  

 
Yeni Borçlar Kanunuyla ilk defa getirilen bu düzenlemeye göre (Md. 138) sözleşmenin 

yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir 
durum borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkarsa; kendisinden sözleşmenin 
ifasının istenmesi dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine olguları 
değiştirir ise, borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı derecede 
güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş ise hakimden sözleşmenin yeni 
koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına 
sahiptir (Md 110, 119). Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının 
yerine fesih hakkını kullanır (Md.138). 

 
Madde gerekçesinde “Bu yeni düzenleme öğretide ve uygulamada sözleşmeye bağlılık 

(ahde vefa) ilkesinin istisnalarından biri olarak kabul edilen “işlem temelinin çökmesi”ne 
ilişkindir. İmkansızlık kavramından farklı olan aşırı ifa güçlüğüne dayanan uyarlanan işlemin 
temeli, Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarıdır denilmiştir. 
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7’nci maddesine 
göre; “Türk Borçlar Kanununun aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138’inci maddesi görülmekte 
olan davalara da uygulanır”. 

 
XIV. Alacaklının Rızası İle Takas Edilebilir Alacaklar (Md.144) 
 
Yürürlükteki Yasada (Md.123) alacaklının rızası ile takas edilebilecek alacaklar 

arasında; 
 
Tevdi edilmiş bulunan bir şeyin iadesine veya bedeline taalluk eden mutalebeler de 

bulunmaktadır. 
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Uygulamada bankalara yatırılan ve müşterinin mevduatını oluşturan paraların BK. 123. 
madde kapsamına girip girmediği tartışılmış, Yargı kararlarında mevduata kendine özgü ve 
ticari karz hükümlerinin uygulanması kabul edildiğinden, bankalar müşterilerden olan 
alacaklarını mevduatla takas edebilmekte, müşterinin rızasına gerek bulunmamaktadır.  

 
Yeni BK’nda bu alacakların takas haklarının doğumundan sonra ancak alacaklıların 

rızası ile takas edilebileceği kabul edilmiştir (Md 144). Yeni maddedeki ibare; ancak 
müşterinin takas hakkının doğumundan sonra onayını vermesi halinde takasın geçerli 
olabileceği şeklinde de yorumlanmaya müsait ise de gerekçede bu hususa hiç 
değinilmediğinden; bu ibarenin takas hakkının doğumuna işaret ettiği ve gereksiz olduğu ileri 
sürülebilecektir.   

 
XV. Alacaklılar Arasında Teselsül (Md.169) 
 
Yürürlükteki BK’nunda alacaklılar arasında teselsül 148. maddede düzenlenmiş olup, 

bankacılık uygulamasında birden fazla kişi adına açılan ortak teselsüllü hesaplarda; hesap 
sahiplerinden her biri tek başına hesap üzerinde tasarrufta bulunabilmekte; alacaklılardan 
birinin icraya veya mahkemeye müracaatından haberdar olmadıkça ortak hesap 
sahiplerinden birine yapılan ödeme ile banka tüm hesap sahiplerine karşı borcundan 
kurtulmaktadır.  

 
Yeni BK’nunda 148. maddedeki düzenlemeler aynen korunmakla birlikte maddeye 

bankaları doğrudan ilgilendirmeyen, ortak teselsüllü hesap sahipleri arasındaki ilişkileri 
düzenleyen iki fıkra eklenmiştir. 

 
− Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden 
 anlaşılmadıkça her birinin edim üzerindeki hakları eşittir (Md.169/4). 
 
− Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış 
 olan diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür. 
 

XVI. Sözleşmenin Devri (Md.205) 
 
Yürürlükteki BK’nunda alacakların temliki (Md.162) ve borçların nakli (Md.173) 

düzenlenmiş; buna karşılık sözleşmenin devri uygulamada geçerli olarak yapılmasına 
karşılık, yasada bu hükme yer verilmemiştir. 
 
Yeni Borçlar Kanununa göre:  

 
− Sözleşmeyi devralan, devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve 
 devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve 
 borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır (Md 205/1). 
 
− Sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan 
 onaylanan anlaşmalar da, sözleşmenin hükümlerine tabidir (Md. 205/2).   
 
− Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline tabidir 
 (Md.205/3). 
 
− Kanundan doğan halefiyat hakları ile diğer özel hükümler saklıdır (Md 205/4). 

Madde gerekçesinde “… Alacağın devrinde adi yazılı şeklin yeterli olmasına ve borcun  
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dış üstlenilmesinde de herhangi bir geçerlilik şekli aranmamasına karşılık; sözleşmenin devri, 
sözleşmenin tarafı olma hukuki konumunun bir bütün olarak devir konusu yapıldığı göz 
önünde tutularak, devir konusu sözleşmeyle aynı geçerlilik şekline bağlı tutulmuştur. 

 
XVII. Sözleşmeye Katılma (Md.206) 
 
Yürürlükteki BK’nda “sözleşmeye katılma” ayrıca düzenlenmemiştir. Uygulamada 

borçlu ile birlikte borca katılma geçerli kabul edilmektedir. 
 
“Sözleşmeye katılma, mevcut bir sözleşmeye taraflardan birinin yanında yer 

almak üzere, katılan ile sözleşmenin tarafları arasında yapılan ve katılanın yanında yer 
aldığı tarafla birlikte, onun hak ve borçlarına sahip olması sonucunu doğuran bir 
sözleşmedir” (Md.206/1). 

 
Yeni düzenleme; üçlü mutabakatla geçekleşmekte, sözleşmeye katılan sadece borçları 

üstlenmemekte, katıldığı tarafın haklarına da sahip olmaktadır. Belirtmek gerekir ki; Yasayla 
sözleşmeye katılma tanımı getirilmeseydi dahi, genel hükümler çerçevesinde “sözleşmeye 
katılma” mümkün ve geçerli olacaktır.  

 
Yeni BK’nda yer alan düzenlemeye göre; ayrıca 
 
“Anlaşmada aksi kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye katılan ile yanında yer aslığı 

taraf, sözleşmenin diğer tarafına karşı müteselsilen alacaklı ve borçlu olurlar” 
(Md.206/2). 

 
“Sözleşmeye katılmanın geçerliliği katılma konusu sözleşmenin şekline bağlıdır” 

(Md.206/3). Alacak ve borçları içeren bir sözleşmeye katılma, alacakların devri yazılı şekle 
bağlı olduğundan, (Md184/1) sözleşme ile katılmanın geçerliliği de yazılı şekle tabidir. 

 
XVIII. Konut ve İşyeri Kira Sözleşmeleri (Md 280-332) 
 
a) Genel Olarak 
 
Kira sözleşmesi yürürlükteki Borçlar Kanununun 248 vd. maddelerinde ve 6570 sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Yeni BK’nunda, gerek yürürlükteki 
Borçlar Kanununun ve gerekse 6570 sayılı Kanunun maddeleri göz önünde tutularak 
düzenlemeler yapılmış ve Yeni BK’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinde 818 Kanun ile 
6570 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  

 
Yeni Borçlar Kanununun kira sözleşmeleri bankaları; kiracı oldukları şubeleri açısından 

ilgilendirmekte olup, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun hükümleri, yeni 
BK’nun konut ve işyeri kiraları bölümünde (Md. 339-356) düzenlenmiştir.  

 
6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un (RG 14.04.2011) Geçici Madde 2’ye göre “Kiracının Türk Ticaret 
Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu 
işyeri kiralarında 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 322,324, 330, 
339, 341, 342, 343, 346 ve 353’üncü maddeleri 01.07.2012 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 
uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin 
olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.” Geçici maddede 
zikredilen maddeler kira sözleşmelerine özel düzenlemeler olup, 5 yıl süre ile bu özel 
maddeler değil, Türk Borçlar Kanunu’nun akit serbestisi ile ilgili genel hükümleri 
uygulanacaktır. Örneğin; BK 346’ncı maddede “kiracı lehine düzenlenen” –kira bedeli ve yan 
giderler dışında ödeme yükümlülüğünün getirilememesi, kira bedelinin zamanında 



Bankacılar Dergisi 

57 

ödenmemesi halinde ceza koşulunun geçersizliği- getirilmiş olup, bu madde 5 yıl 
uygulanmayacak, akit serbestisi geçerli olacaktır. 

 
b) Yeni Kira Dönemleri İçin Kira Bedeli (Md. 344) 

 
− Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin 

anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endekslerindeki artış oranını 
geçmemek koşulu ile geçerlidir (Md. 344/1). 

 
− Taraflarca bir anlaşma yapılmamışsa kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat 

endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla durumu göz önüne alınarak 
hakkaniyete göre belirlenir (Md. 344/2). 

− Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde 
tarafların bu konuda bir anlaşma yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, hakim yine 
üretici fiyat endekslerindeki artışı göz önüne alacak ancak,  

 
− Kira artışları her beş yılın sonunda belirlenebilecek, hakim ancak üretici fiyat 

endeksleri ve kiralananın durumu yanı sıra emsal kira bedellerini de göz önünde 
tutacaktır (Md.344/3). 

 
− Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmış ise, beş yıl geçmeden 

kira bedelinde değişiklik yapılamayacaktır. Aşırı ifa güçlüğü başlıklı 138. madde 
hükmü saklıdır (Md. 344/4). 

 
c) Kira bedelinin belirlenmesi için dava açılması 

 
− Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir (Md. 345/1). 

 
Ancak bu dava; 
 
− Yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önce açılırsa, 

 
− Kiraya veren tarafından bu süre içinde yazılı olarak kirayı artıracağını kiracıya 

bildirilmiş olması koşulu ile izleyen yeni yıl dönemi sonuna kadar açılırsa 
mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren 
kiracıyı bağlayacaktır (Md.345/2). 

 
aksi takdirde; artırılan kira bedeli mahkeme kararından itibaren yürürlüğe girecektir. 
 

d) Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 
 

− Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. 
Özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine 
veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir (Md. 
346). 
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e) Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi 
 
aa) Genel olarak 

 
− Kiracı belli süreli sözleşmelerde sürenin bitiminden en az on beş gün önce, belirsiz 

süreli sözleşmelerde her zaman kira sözleşmesini sona erdirebilir. Belirli süreli 
sözleşmelerde kiracı, süreyi kaçırırsa; kira sözleşmesi –aynı süre için değil- aynı 
koşullarla bir yıl uzatılmış olur (Md. 347/1,2). 
 

− Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. 
Ancak on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzatma 
yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeye son 
verebilir (Md. 347/1).  

 
Bu durumda uzatılan bir kira sözleşmesini kiraya veren en erken on birinci yılın 

bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunarak sona erdirebilecektir.  
 

− Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiraya veren, kiranın başlangıcı on yılı 
geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir 
(Md.347/2). On yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmeleri konusunda bir düzenleme 
bulunmamakta olup, Yasadaki bu boşluk 347. maddenin kıyas yoluyla doldurulması, kira 
verenin on ve daha uzun süreli kira sözleşmelerini de on yıl geçtikten sonra süresiz kira 
sözleşmeleri gibi feshedebileceği kabul edilmelidir.  

 
− “Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda kiraya veren 

veya kiracı sözleşmeyi feshedebilir” (Md.347/3). Genel hükümlere göre belirsiz süreli 
kira sözleşmelerinde, kiralayan altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim 
süresine uyarak feshedebilir (Md. 329).  

 
bb) Geçiş döneminde taşınmaz kiralarının sona ermesi 
 
Türk Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki Kanunun geçici 2. 

maddesine göre; 
 
− 01.07.2012 tarihinden önce 10 yıllık zaman süresi dolmamış olmakla birlikte, geri kalan 

süre beş yıldan daha az olanlar hakkında 01.07.2012 tarihinden itibaren 5 yıl sonra,  
 

− 01.07.2012 tarihinde 10 yıllık zaman uzama süresi dolanlar hakkında 01.07.2012 
tarihinden itibaren 2 yıl sonra  

 
uygulanır.  

 
f) Kiraya verenin tahliye davası açması 
 
6570 sayılı Yasanın kiralananın tahliyesini talep hakkı olduğu haller –gereksinim, yeni 

malikin gereksinimi, kiracıdan kaynaklanan sebepler- yeni BK’nunda düzenlenmiştir (Md. 
350, 351, 352). 

 
Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede –Md.345- dava 

açacağını kiracıya yazılı olarak bildirirse, dava açma süresi bir kira yılı için uzatılmış 
sayılır (Md. 353). 
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XIX. İşçinin Ücret Alacağının Haczi, Devri ve Rehnedilmesi (Md. 410) 
 
Yürürlükteki BK’nda işçinin ücret alacağının haczi konusunda bir düzenleme 

bulunmamakta; buna karşılık 4857 sayılı İş Kanununun 35. maddesinde “işçilerin aylık 
ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz” 
denilmektedir.  

 
Yeni BK. 410. maddede, İş Kanununun 35. maddesi tekrarlanmış; ayrıca işçi ücretinin 

dörtte birinden fazlasının rehnedilemeyeceği ilave edilmiştir.  
 
“Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir” (Md. 

410/2) denilmek suretiyle de sözleşme ile işçi alacaklarının dörtte birinin haczi dışında; rehni 
ve devri fiilen imkansız hale getirilmiştir.  

 
XX. Kefalet Sözleşmesi 
 
Yeni T. Borçlar Kanununun kefalet hükümleri (Md.581-603) büyük ölçüde İsviçre 

Borçlar Kanununun 01.07.1942’de yürürlüğe giren kefalet sözleşmelerinden etkilenmiştir. 
 
a. Kefalet tanımı (Md.581) 
 
 Yürürlükteki BK’nunda “Kefalet, bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun akdettiği 

borcun edasını temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt eder” (Md.483) denilmesi eleştirilere yol 
açmıştır. Zira kefalet ile, sözleşme ile borç altına girme yanı sıra; haksız fiillerin ya da 
sebepsiz zenginleşmelerin de teminat altına alınması mümkündür. Kefilin borcun edasını 
temin etme yükümlülüğü tereddüt yaratmıştır. Zira kefilin yükümlülüğü tazminattan ibarettir. 
Yeni BK’nda (Md.581) “Kefalet sözleşmesi kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu 
ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir” 
denilmek suretiyle tartışma sona erdirilmiştir. 

 
b. Kefilin kendisine tanınan haklardan önceden feragat etmesinin geçersiz olması 

 (Md.582/3) 
 
 Yürürlükteki Yasada, kefilin Yasanın tanıdığı haklardan feragatine ilişkin bir hüküm 

bulunmamasına karşılık, yeni BK’una göre “Kanundan aksi kararlaştırılmadıkça kefil bu 
bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez” (Md.582/3). 

 
Yürürlükteki BK’nu 493 ve 494. maddelerinde kefile tanınan haklardan, kefilin 

sözleşmede önceden feragat etmesi, yerleşik Yargıtay kararlarına göre (HGK., 12.06.2002, 
29-426/513) bu haklar emredici nitelikte olmadığından geçerli sayılmıştır. Yeni BK’una göre 
ise; önceden bu tür feragatler geçersizdir. 

 
c.) Kefaletin geçerlilik şartları (Md.583, Md.584) 
 
 Yürürlükteki Yasada (Md.484) geçerlilik şartı olarak “yazılı şekil ve kefilin sorumlu 

tutulacağı miktar” öngörülmüştür. 
 

Yeni BK’nda bunlara ilave olarak; 
 

− Yazılı sözleşmeye kefalet tarihinin, kefilin sorumlu olacağı miktarın, müteselsil 
kefalet söz konusu ile bu hususun kefilin el yazısı ile yazılması (Md.583/1) 
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− Kefil evli ise –medeni nikahla- kefalet sözleşmesinden önce ya da en geç sözleşme 
sırasında diğer eşin yazılı rızası (Md.584/1) 

 
geçerlilik koşulu olarak kabul edilmiştir.  

 
 Kefil olacak tüzel kişi, iki kişi tarafından temsil ediliyorsa; temsilcilerden birisinin el 

yazısı ile kefaletin tarihini, miktarını müteselsil kefaleti belirtmesi yeterlidir. Gerçek kişi kefilin 
evli olup olmadığının araştırılması ise sorun yaratabilecek; nüfus kayıt örneğinin getirilmesi 
gerekebilecektir. 

 
 Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler 

kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz (Md 583/3). 
 
d. Kefil olma iradesinin vekil aracılığı ile açıklanması (Md.583/2) 
 
 Yürürlükteki BK’nda kefil olma yetkisi için özel vekaletname aranmamakta, BK. 388. 

maddece özel vekaletname verilmesini gerektiren haller arasında kefalet sayılmamaktadır.  
 
Yeni BK’nda; kişinin vekil aracılığı ile kefil olmasının geçerliliği; kefaletin geçerliliği için 

aranan geçerlilik koşullarına bağlıdır. Diğer bir deyişle özel yazılı vekaletname de kefalet 
miktarı, kefalet tarihi; müteselsil kefil olacak ise bu husus vekalet veren kefilin el yazısı ile yer 
alacak; kefilin medeni nikahla evli olması halinde özel vekaletname üzerinde diğer eşin yazılı 
rızası gerekecektir. 

 
Yasaya uygun özel vekaletnamenin verilmesi halinde; vekilin kefaleti imzalarken ayrıca 

el yazısı ile kefalet tarihini, miktarını vd. imzalama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna 
karşılık vekil marifetiyle kefalet alan bankanın, mutlaka 583 ve 584. maddelere uygun bir özel 
vekaletnameyi araması ve muhafazası gerekecektir. Aksi takdirde kefil, vekaletname 
Yasanın aradığı geçerlilik şartlarını içermediğinden kefaletin de geçersizliğini ileri 
sürebilecektir. 

 
e. Kefalet türleri  
 
aa) Adi kefalet (Md.585) 
 
Adi kefalette önemli bir değişiklik yapılmamış; sadece yürürlükteki Yasada (Md.486) 

istisnai hallerde adi kefile doğrudan başvuru hallerine (BK. Md.486) borçluya konkordato 
mehli verilmesi ilave edilmiştir (Md.585/1). 

 
bb) Müteselsil kefalet (Md.586) 
 
Müteselsil kefil de kefaletin niteliği gereği fer’i borçlu iken, yürürlükteki Yasada hatalı 

olarak, “müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu” denilmiş aynı kişinin hem fer’i borçlu, 
hem de asıl borçlu olması gibi anlamsız bir ibare kullanılmıştır. Yeni Yasada sadece 
“müteselsil kefil” denilmiştir.  

 
Yeni Yasada müteselsil kefil lehine yürürlükteki Yasadan farklı olarak alacaklının 

müteselsil kefili takip edebilmesi için  
 
− Borçlunun ifada gecikmesi halinde alacaklının borçluya ödeme ihtarında bulunması  

ve 
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− Bu ihtarın sonuçsuz kalması ön koşul olarak kabul edilmiştir (Md.586/1). Banka 
uygulamasında, cari hesap şeklinde çalışan krediler kefaletle temin edilmiş ise, bankalar 
cari hesabı kat ettikleri zaman asıl borçluya bildirdiklerinden ve krediyi ödemesini 
istediklerinden, yasanın bu zorunluluğu yerine getirilmiş olmaktadır. 

 
Bu koşulların oluşması halinde alacaklı borçluyu takip etmeden veya varsa taşınmaz 

rehnini paraya çevirmeden müteselsil kefili takip edebilir. 
 
Borçlunun açıkça ödeme güçlüğü içinde olması halinde ise alacaklı doğrudan 

müteselsil kefili takip edebilecektir (Md. 586/1).  
 

Yeni Yasada bir istisna daha getirilmiştir (Md. 586/1). 
 

Alacak; 
− Teslime bağlı taşınır rehni (MK. Md. 939) veya 

 
− Alacak rehni (MK. Md. 954) 

 
ile de güvence altına alınmış ise, rehnin paraya çevrilmesinden önce kefile 
başvurulamayacağı kabul edilmiştir (Md.586/2). Zilyetlik devredilmeden de karayolları trafik 
siciline tescil ile taşıtlar üzerinde de taşınır rehni kurulabildiğinden ve bu husus Medeni 
Kanunun A. Teslime Bağlı rehin başlığı altında teslimsiz taşınır rehni ile ilgili 940/2. 
maddesinde yer aldığından, bu tür taşıt rehinleri de teslime bağlı taşıt rehni sayılabilecektir.  

 
cc) Birlikte kefalet (Md.587) 
 
Yürürlükteki BK’nda birlikte kefalet BK. 488. maddede düzenlenmiştir. Birden fazla kişi 

birlikte bir borca kefil oldukları takdirde (adi birlikte kefalet), bunlardan her biri kendi hisseleri 
miktarınca adi kefil gibi diğerlerinin hisseleri hakkında kefile kefil gibi sorumludurlar. Buna 
karşılık kefiller gerek sadece kendi aralarında, gerekse asıl borçlu ile beraber müteselsil 
olmayı kabul etmişler ise, müteselsil birlikte kefalet söz konusu olur. 

 
Kefillerin sadece kendi aralarında müteselsil kefil olmayı kabul etmeleri halinde alacaklı 

önce asıl borçluyu takip etmek zorundadır. Alacaklı asıl borçluyu takip ettikten sonra 
alacağını tahsil için kefillere başvurduğu takdirde ise kefilleri hisseleri oranında takip zorunda 
olmayıp istediği kefilden alacağının tamamını isteyebilir. 

 
Borçlu ile beraber kefiller müteselsil kefil olmayı kabul ettikleri takdirde ise; alacaklı, asıl 

borçluyu takip etme zorunda olmaksızın müteselsil kefillerden her birini kefalet miktarına 
kadar takip edebilir. 

 
Yeni Borçlar Kanununda, yürürlükteki yasanın 488’inci maddesindeki esaslar kabul 

edilmekte, ancak yeni düzenlemelere de yer verilmektedir. 
 

Yeni BK’na göre: 
 
− Alacaklının takip ettiği müteselsil kefil; Türkiye’de takip edilebilen diğer birlikte 
 müteselsil kefillerin de takip edilmesini alacaklıdan isteyebilir (Md.587/2). Aksi 
 takdirde takip edilen kefil kendi payından fazlasını ödemekten kaçınabilir.  
 
− Yürürlükteki Yasada (Md.488/ son cümle) “Kefaletin, aynı borca diğer kimselerin de 
 kefalet etmesi şartıyla vaki olduğuna alacaklının vukufu bulunduğunu kabule mahal 
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 olan hallerde bu şart tahakkuk etmezse, kefil mesuliyetten beri olur” şeklindeki 
 düzenleme esas itibariyle yeni Yasada da korunmuş, ancak daha ayrıntılı bir 
 düzenleme getirilmiştir. Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerinde kefil 
 olduğunu veya olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi 
 gerekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin 
 alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletin hükümsüz 
 olduğuna karar verilmesi durumunda, kefil kefalet borcundan kurtulur (Md.587/3). 
 Buna karşılık birlikte kefilin alacaklıya kendi hissesine düşen borcu ödemesi nedeniyle; 
 alacaklının kefili borcundan kurtarması halinde, bakiye alacağı için diğer birlikte kefillere 
 başvuru hakkı devam edecektir. 
 

dd) Birbirinden bağımsız birden fazla kefalet (Md.587/4) 
 
Aynı alacak için birbirinden bağımsız ve habersiz kefillerin bulunması hali yürürlükteki 

Yasada düzenlenmemiş olup; gerçek olmayan birlikte kefalet olarak adlandırılan bu tür 
kefaletlerde birlikte kefaletten söz edilemeyeceği, her bağımsız kefilin, kefil olduğu miktarın 
tamamını ödeme yükümlülüğünün bulunduğu, yeni Yasaya göre (Md.587/4) ise ödeme 
halinde diğer bağımsız kefillerin borçlarından kurtulmalarına karşılık, ödeyen kefilin diğer 
bağımsız kefillere aksine anlaşma olmadıkça toplam kefalet miktarındaki payları 
oranında rucu edebileceği kabul edilmektedir.  

 
Yeni Yasaya göre (Md.587/4); “Birbirinden bağımsız olarak aynı borca kefil 

olanlardan her biri kefalet borcunun tamamından sorumlu olur. Ancak borcu ödeyen 
kefil aksine anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam kefalet miktarındaki payı oranında 
rucu hakkına sahiptir”. 
 

f. Kefalet sorumluluğunun kapsamı (Md. 589) 
 

− Yeni Yasada “kefil her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azami miktara 
 kadar sorumludur” (Md.589/1) denilmek suretiyle konuya açıklık ve Yargı kararlarına 
 paralel bir düzenleme getirilmiştir. Kefil, kendi temerrüdü dışında sadece azami el 
 yazısı ile garanti ettiği miktara kadar takip edilebilecektir. 
 
 Yürürlükteki yasada (Md 490), kefilin sorumlu olduğu hususlar sayılmış; yeni yasada bu 
 hususlara ilave olarak ve azami miktarla sınırlı olmak üzere ayrıca kefil: 
 
− Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa kefil borçlunun sadece kefalet 
 sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından sorumludur (Md.589/2). 
 Kefalete “doğmuş ve doğacak borçlara kefil” ibaresini eklemek gerekecektir. 
 
− Buna karşılık kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hale gelmesinin sebep olduğu 
 zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak 
 hükümsüzdür (Md.589/3). 
 

g. Kefilin def’ileri 
 
Yeni Yasada esas itibariyle yürürlükteki Yasadaki kefilin asıl borçluya ait def’ileri 

alacaklıya karşı ileri sürme hakkı ve yükümlülüğü (Md.497) kabul edilmiş, ancak kefilin def’i 
haklarını kullanması konusunda ayrıntılı yeni düzenlemeler getirilmiştir (Md.591).  
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Yeni Yasaya göre;  
 
− Yürürlükteki Yasadan farklı olarak, kefilin asıl borçluya ait bu def’ileri bildiğini veya 
 bilmesi gerektiğini ispat yükümlülüğü asıl borçluya yükletilmiştir. Asıl borçlunun 
 bunu ispat edememesi halinde, kefil alacaklıya yaptığı ödemeyi borçluya rücu 
 edebilecektir (Md.591/3). 
 
− Asıl borçlu, kendisine ait def’ilerden vazgeçmiş olsa dahi, kefil bu def’ileri 
 alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahiptir (Md.591/2). 
 
− Kumar ve bahis borcundan doğan bir borca kefalette kefil, bu borcun niteliğini 
 bilmiş olsa bile, -Md 604- asıl borçlunun sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir 
 (Md.591/4). 
 

h. Alacaklının kefile karşı yükümlülükleri 
 
aa) Alacaklının kefili bilgilendirme yükümlülüğü 
 
Yürürlükteki Yasada, alacaklının asıl borçlunun mali durumundaki değişiklikleri, 

ödemelerdeki gecikmeleri kefile bildirme yükümlülüğü yoktur. 
 

Yeni Yasaya göre ise (Md.594); 
 
− Alacaklı; anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizlerin ödenmesinde asıl 
 borçlunun altı ay gecikmesi halinde durumu kefile bildirme zorundadır (Md 
 594/1). Borçluya ödeme için yeni mehil verilmesi de, ödemede gecikmeyi ortadan 
 kaldırmadığından kefile bildirilmelidir. 
 
− Alacaklı, istek halinde asıl borcun kapsamı hakkında her zaman kefili 
 bilgilendirme zorundadır. (Md 594/1) 
 
− Asıl borçlunun iflasına karar verilmiş veya borçlu konkordato istemiş ise alacaklı 
 alacağını kaydettirmek ve haklarının korunması için gerekeni yapmak zorundadır. 
 Alacaklının borçlunun iflas etmesi veya borçluya konkordato mehli verildiğini 
 öğrendiği anda durumu kefile bildirmesi gerekir. (Md 594/2) 
 
− Alacaklı bildirme ya da bilgilendirme yahut borçlunun iflası ya da konkordato 
 mehli verilmesi halinde yükümlülüğünü yerine getirmez ise, kefilin bu yüzden 
 uğradığı zarar miktarınca, kefile karşı rucu hakkını kaybedecektir. (Md 594/3) 
 

Bu durumda, kefilin asıl borçludan güvence ve borçtan kurtarılmasını talepte 
gecikmeden ötürü uğradığı zarar miktarınca (Md 595) alacaklı kefile rücu hakkını 
kaybedeceği kabul edilecektir. 

 
bb) Alacaklının, alacağın güvencelerini kefile teslim, ciro ve devir yükümlülüğü 

 (Md.592/1) 
 
Yeni BK’nda, yürürlükteki Yasanın 499 ve 500. maddedeki esaslar benimsenmiş, ancak 

500. maddeden farklı olarak alacaklı lehine kefaletin akdi sırasında var olan rehinler ve 
güvenceler yanı sıra; “sonradan istihsal olan teminatlar” yerine sadece “daha sonra asıl 
borçludan alacağın özel güvencesi olarak elde edilen rehin haklarının ve güvence ve 
rüçhan haklarının (Md.592/1) kefilin zararına olarak azaltılamayacağı; kefilin 
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sorumluluğunun zarar oranında düşeceği” (Md.592/1) kabul edilmiş, böylece kefaletten 
sonra borçlu tarafından genel olarak verilen ve diğer borçlarını da kapsayan örneğin 
ipoteklere ve üçüncü kişiler tarafından aynı borç için verilmiş olsa dahi rehinlere, kefilin 
başvuramayacağına hükmedilmiştir.    

 
cc) Kanuni halefiyet hakkına sahip rehin verenin ve kefilin birbirine rücu etmesi 

 (Md. 596/4) 
 
Yürürlükteki Yasada, bir alacağın hem kefalet, hem de üçüncü bir kişi tarafından 

verilmiş rehinle temin edilmiş olması halinde, gerek kefilin ve gerekse rehin veren üçüncü 
kişinin (taşınmaz rehni Md. 884, taşınır rehni BK.109) kanuni halefiyete sahip olması 
karşısında kimin halefiyet hakkını ileri sürebileceği konusunda bir açıklık yoktur. 

 
Yeni BK’nda aynı borç için kefaletle birlikte, üçüncü kişiler tarafından rehin verilmesi 

nedeniyle kanuni halefiyetle ilgili olarak “Bir alacağın güvencesini oluşturan rehin paraya 
çevrildiği veya borç rehin veren malik tarafından ödendiği takdirde malik, kefile karşı 
rucu hakkını ancak kefil ile kendisi arasında böyle bir anlaşma varsa ya da rehin 
sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmiş ise kullanabilir” (Md.596/4) denilmek 
suretiyle; kefaletin tesisinden önce, borcun teminatı olarak üçüncü kişilerce verilen rehinlere 
kefilin başvuru hakkına karşılık (Md 592) kefaletin tesisinden sonra üçüncü kişi tarafından 
rehin verilmesi ve rehnin paraya çevrilmesi veya borcun bu üçüncü kişi malik tarafından 
ödenmesi (MK Md 884) sonucu alacaklının alacağını alması halinde –kefil ile bir anlaşma 
olmasa dahi- rehin verenin kanuni halefiyet nedeniyle, aynı borca daha önce kefil olan kişiye 
başvurma hakkı kabul edilmiştir.  

 
i. Kefaletin sona ermesi 
 
Yürürlükteki Yasaya göre “Asıl borç herhangi bir sebeple sakıt olunca kefil beri olur” 

(Md.492). 
 
Yeni Yasada bu hüküm korunmuş, ayrıca kefaletin kanun gereği sona erdiği hallere yer 

verilmiştir (Md.598). 
 

Yeni düzenlemeye göre;  
 
− Borçlu ile kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa alacaklı için kefaletten doğan özel 

yararlar saklıdır (Md.598/2). Madde gerekçesinde “Borçlu kefilin ölümüyle onun tek 
mirasçısı olmuş ise, kefil ve asıl borçlu sıfatları aynı kişide birleştiğinden kefalet sona 
erecektir. Ancak kefile kefalet söz konusu olduğunda, böyle bir sona ermenin mutlak 
olarak kabul edilmesi halinde, kefile kefaletin de sona ereceği ve bu durumun alacaklıyı 
kefile kefalet güvencesinden yoksun edeceği için fıkrada kefaletten doğan özel 
yararlanmanın saklı olduğu hükme bağlanmış ve kefalet borcu sona ermemiş gibi kefile 
kefalet borcunun varlığını sürdüreceği kabul edilmiştir” denilmiştir. 

 
− Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin 

kurulmasından başlayarak on yılın geçmesi ile kendiliğinden ortadan kalkar 
(Md.598/3).  

 
− Bu hüküm süresiz ya da on yıl ya da daha uzun süreli kefaletler hakkında uygulanacaktır. 

Ancak on yılın geçmesinden önce kefil hakkında dava açılmış veya takibe geçilmiş ise 
dava ya da takip süresince kefaletin devam ettiği kabul edilecektir. “kefalet on yıldan 
fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş 
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olmadıkça, kefil on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir” şeklindeki fıkra da (Md 
592/4) bunu teyit etmektedir. 

 
Kefalet süresi, en geç kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, 
kefilin kefalet sözleşmesine uygun yazılı açıklaması ile azami on yıllık yeni bir 
dönem için uzatılabilir (Md.598/5). Süre uzatılmasında kefaletin geçerliliği için gerekli 
tüm hususlar yerine getirilecektir. 

 
j. Kefaletten dönme 
 
Yürürlükteki Yasada, kefilin kefaletten dönmesine imkan veren bir düzenleme yoktur. 

Uygulamada borçlunun kefaletten sonra mali durumunun bozulması halinde; kefilin 
alacaklıya yeni borç vermemesi, aksi takdirde sorumlu olmayacağı şeklinde ihtarda 
bulunduğu ve Yargıtay’ın da kefilin borçtan kurtulduğunu kabul ettiği görülmektedir. 

 
Yeni Yasada kefilin, kefaletten dönmesi belli koşullarda kabul edilmiştir. 

“Gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki mali 
durumu, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuş ise veya 
mali durumun, kefalet sırasında kefilin iyi niyetli varsaydığından çok daha kötü olduğu 
ortaya çıkarsa, kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak borç doğmadığı sürece 
her zaman kefaletten dönebilir” (Md.599). Örneğin banka; bir kişiyle kefalet ile güvence 
altına alınmış belli bir limite kadar kredi sözleşmesi imzalamış, ancak sözleşmede kredi 
kullandırıp kullandırmama hakkını saklı tutmuş ve henüz kredi vermemiş ise; kefil 599. 
maddede sayılı haller varsa; kefaletten dönebilecek; o takdirde banka dilerse açık kredi 
olarak müşterisini borçlandırabilecektir. Buna karşılık banka örneğin aldığı kefalet 
güvencesine dayanarak bir üçüncü kişiye teminat mektubu vermiş ise; teminat mektubu ile 
bankanın garanti ettiği risk nedeniyle borcu doğmuş olduğundan, banka teminat 
mektubundan rucu edemeyecek, kefilin kefaletten dönmesi de mümkün olmayacaktır. 
 

Burada ispat yükümlülüğü kefile aittir.  
 
Aynı maddede “Ancak kefil bu durumda alacaklının kendisine güvenmesi 

sebebiyle bir zarara uğramışsa; bu zararı gidermekle yükümlüdür” denilmektedir. 
Alacaklının ne tür bir zarara uğrayabileceği konusunda madde gerekçesinde bir açıklık 
yoktur. Banka, kefaletten dönme sonucu, kredi sözleşmesinin imzalanması nedeniyle yaptığı 
harcamaları; elindeki parayı plase edememesi nedeniyle faiz kaybını zarar olarak ileri 
sürebilirse de bunları ispat etmesi gerekecektir. 

 
k. Süreli kefalette, kefilin süre sonunda kefaletten kurtulması 
 
Yürürlükteki Yasada süreli kefalette alacaklı bu sürenin sona ermesini takip eden bir ay 

zarfında mahkemeye müracaatla hakkını takip etmez ise, yahut takibe uzun süre ara verirse 
kefil borcundan kurtulur (Md.493) denilirken yeni Yasada “süreli kefalette kefil, sürenin 
sonunda borcundan kurtulur” denilmekle yetinilmiştir (Md.600). Gerekçede kaynak İsviçre 
Borçlar Kanunundan farklı olarak süreli kefalette sürenin geçmesi ile kefilin sürenin sonunda 
borcundan kurtulacağı belirtilmiştir. … sürenin sona ermesi kefalet sözleşmesinde mutlak bir 
sona erme nedeni olarak kabul edilmiştir denilmiştir. Burada da süre dolmadan kefil hakkında 
dava açılması ya da takibe geçilmesi halinde kefalet sorumluluğunun devam edeceğinin 
kabulü gerekir. Gerekçedeki “mutlak sona erme” ibaresi hukuka aykırı ve geçersizdir.  
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l. Süresiz kefalette kefilin borcundan kurtulması (Md.601) 
 
Yürürlükteki Yasadaki süreli olmayan kefaletin sona ermesi ile ilgili düzenleme 

(Md.494) esas itibariyle yeni BK’nda da kabul edilmiş, ancak süresiz kefaletin adi kefalet ya 
da müteselsil kefalet olmasına göre sona erme hakkında farklı hükümler getirilmiştir.  

 
Yeni Yasaya göre asıl borç muaccel olunca kefil (Md.601); 

 
− Adi kefalette her zaman 

 
− Müteselsil kefalette ise kanunun öngördüğü hallerde kefil alacaklıdan borçluya karşı dava 

ve takip hakkını kullanmasını isteyebilecektir. 
 

Yürürlükteki 494. maddede, takibin kime karşı istenebileceği konusunda bir düzenleme 
bulunmamakta; özellikle müteselsil kefalette, kefilin başvurusu üzerine, alacaklının bir ay 
içinde dilerse asıl borçluyu, dilerse müteselsil kefili takip edebileceği; bir ay içinde bir takip 
yapılmaz ise kefaletin sona ereceği sonucuna varılmaktadır.  

 
Yeni Yasada süresiz kefaletin, sadece ancak asıl borçlunun bir ay içinde takip 

edilmemesi halinde sona ereceği düzenlenmiş; müteselsil kefilin takip edilmesi kabul 
edilmemiştir. Adi kefalette kefil, alacak muaccel olunca her zaman asıl borçlunun takibini 
isteyebilecek iken; müteselsil kefil ancak kanunun öngördüğü hallerde asıl borçlunun dava ya 
da takip edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak kanunun öngördüğü hallerin neler olduğu 
601. madde gerekçesinde belirtilmemiştir. Müteselsil kefalette, genel kural alacaklının, asıl 
borçluyu dava veya takip etmeden, müteselsil kefili takip edebileceği; müteselsil kefilin 
alacaklıdan asıl borçluyu takip etmesini isteme hakkı olmadığıdır.  

 
Yeni Yasada; müteselsil kefilin doğrudan takip edilemeyeceği bazı haller –alacağın 

kefalet yanında taşınır rehni ve/veya alacak rehni ile temin edilmesi (Md.586)- düzenlenmiş 
olmakla birlikte, bu hallerde de müteselsil kefilin, alacaklıdan asıl borçluyu takip etmesini 
talep hakkı bulunmamaktadır. Buna karşılık – asıl borçlu ile beraber değil- sadece kendi 
aralarında müteselsil birlikte kefillerin bulunması halinde (Md.587/2), alacaklının önce asıl 
borçluyu takip etmesi gerektiği kabul edildiğinden birlikte müteselsil kefil; alacaklının asıl 
borçluyu bir ay içinde takip etmesini isteyebileceği, asıl borçlu takip edilmez ise borçtan 
kurtulacağı, diğer hallerde yeni Yasaya göre müteselsil kefilin Madde 601/1’den 
yararlanamayacağı, diğer bir deyişle kefalet borcundan kurtulamayacağı sonucuna 
varılacaktır. 

 
Keza, asıl borç için taşınır ve/veya alacak rehni bulunuyorsa; müteselsil kefil asıl 

borçlunun değil, ancak rehinlerin bir ay içinde paraya çevrilmesini ve ara vermeden takibe 
devam etmesini alacaklıdan isteyebilecek; bu istemi yerine getirmez ise borcundan 
kurtulacaktır.  

 
m. Gerçek kişi tarafından verilen diğer garanti taahhütlerinin kefaletin geçerlilik 

 koşullarına tabi olması (Md.603) 
 
Uygulamada –örneğin kredi kartı borçlarında- gerçek kişiler, garanti sözleşmelerini 

kefaletten ayıran ibareler kullanarak ilk yazılı takipte, protesto çekmeye, hüküm ve adı 
geçenin rızasını almaya gerek kalmaksızın derhal ödeme taahhüdünde bulunmak suretiyle 
garanti vermekte, bu taahhütleri kefalet sayan Yargıtay’ın bazı kararlarının aksine, İçtihadı 
Birleştirme kararlarına göre bunlar garanti sözleşmesi sayılmaktadır.  
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Yeni BK’na göre;   
 
“Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek 

kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer 
sözleşmelere de uygulanır” (Md.603). 

 
Madde gerekçesinde “Madde, kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla 

başka adlar altında yapılan sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanabileceğini 
belirtmektedir. Böylece mesela kefalet sözleşmesi yerine üçüncü kişinin fiilini 
üstlenme sözleşmesi yapılmasında olduğu gibi alacaklıların kefili koruyucu 
hükümlerden kurtulmalarının ve bunları dolanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır” 
denilmektedir. 

 
Üçüncü kişinin fiilini üstlenme, yürürlükteki Yasanın 110. maddesinde düzenlenmiş 

olup; aynı hüküm yeni Yasada 128. maddede yer almaktadır. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 
âsli ve bağımsız bir yükümlülük olup, fer’i bir borç olan kefaletten tamamen farklıdır. Yeni 
BK’nun 603. maddesinde “kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında” yapılan 
sözleşmelerin, gerçek kişilerin 110/128. maddede düzenlenen başkasının fiilini, taahhüt 
etmelerini geçersiz kılmadığı, 603. maddedeki “başka ad altında” yapılan sözleşme ile 
aslında kefil olmak istendiği, ancak kefalet yerine örneğin “garanti” kelimesinin kullanıldığı 
sözleşmelerin kastedildiği sonucuna varılması hukuka uygun olacaktır. Ancak madde 
gerekçesinden Yargıtay’ın eleştirilen –kredi kartlarında gerçek kişilerce verilen garanti 
sözleşmesi niteliğini haiz yükümlülükleri kefalet sayan- kararlarının yasalaştırılmak istendiği 
görülmektedir.       

 
XXI. Adi Ortaklık Sözleşmesi (Md.620-645) 
 
Yürürlükteki BK’nunda adi şirket BK. 520-541. maddelerinde düzenlenmiştir. Yeni 

BK’nunda aşağıda değinilen değişiklikler dışında, eski Yasanın adi şirketlerle ilgili 
düzenlenmeleri aynen benimsenmiştir. 

 
− Yürürlükteki Yasanın 527. maddesinin son fıkrasında “ortağın kişisel emeği için ayrıca 

tazminat isteyemeyeceği” öngörülmüş iken, yeni BK. 627/son fıkrasında “yükümlü 
olmadığı halde ortaklık işleri için emek sarf etmiş olan bir ortak, hakkaniyetin 
gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir” denilmiştir. 

 
− Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ilk defa yeni BK’nuna girmiştir (Md.633). 
 
− Ortaklık payının tasfiyesi konusunda yeni bir hüküm kabul edilmiştir.   

 
Bir ortağın;  

 
− Fesih bildiriminde bulunması  
− Kısıtlanması 
− İflası 
− Tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 
− Ölmesi 

 
hallerinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm 
varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın 
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mirasçıları ortaklıktan çıkabilir veya ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir 
bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir (Md.633). 

 
Adi ortaklık sözleşmesinde; maddede sayılan hallerden birkaçı ya da tamamı çıkma ve 

çıkarılma nedeni olarak belirlenebilir. Sözleşmede sadece çıkma ya da çıkarılma hakkının 
kabulü ise eşitlik ilkesine aykırı ve geçersiz sayılabilecektir.   

 
− Çıkan ortağın payı iade edilmeyip, diğer ortaklara hisseleri oranında dağıtılmaktadır. 

Buna karşılık çıkan ya da çıkarılan ortağa, ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı; ayrılan ortağa 
düşecek tasfiye payı ödenecektir (Md.634). 

 
− Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için diğer ortaklar, çıkan ya da çıkarılan 

ortağı borçtan kurtarmak yerine kendisine bir güvence verebileceklerdir (Md.634/2). Adi 
ortaklık ortağı, çıktığı tarihe kadar adi ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumlu 
olmaya devam edeceğinden ve çıkan ortağa düşecek tasfiye payı hesaplanırken adi 
ortaklığın borçlarından kurtarılması da yer alacağından, henüz muaccel olmayan ortaklık 
borçlarını da şirkette kalan ortakların ödemesi ve bu konuda çıkan ortağa bir güvence 
vermeleri gerekebilecektir. 

 
− Ortağın çıktığı ya da çıkarıldığı tarihte adi ortaklığın malvarlığı borçlarını karşılamıyorsa; 

bu ortağa herhangi bir tasfiye payı ödenmeyeceği gibi, çıkan ya da çıkarılan ortak, 
payına düşen borç tutarını zarara katılmaya ilişkin hükümler çerçevesinde diğer ortaklara 
ödeme ile yükümlü olacaktır (Md.635). 

 
− Çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işlerden doğan 

kâra ve zarara katılır (Md.636). Bu maddeden anlaşıldığına göre, 634. maddeye göre 
ortağa tasfiye payı ödenirken henüz sonuçlanmamış işler göz önünde tutulmamaktadır. 

 
− Bankanın adi ortaklığa verdiği kredilerde adi ortaklığın temsilini düzenleyen yürürlükteki 

BK’nun 533. maddesi ve bu maddenin yeni T. Borçlar Kanununda karşılığını oluşturan 
637. madde büyük önem taşımaktadır. 

 
Yeni BK’nun 637. maddesinin 1 ve 2. fıkraları 533. maddenin tekrarı niteliğinde olup; 3. 

fıkranın ikinci cümlesi yenidir. Buna göre “… ancak temsil yetkisine sahip yönetici ortağın 
yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin, bütün ortakların oybirliği ile 
verilmiş olması ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmesi şarttır.” Bankaların 
adi ortaklıklara açtıkları kredileri önemli tasarruf işlemleri saymaları ve adi ortaklığın tüm 
ortaklarının imzalarının alınması veya yetki belgesinde bu hususun açıkça yer alması tedbirli 
bir davranış olacaktır. 
 
− Adi ortaklığın sona ermesi yürürlükteki BK’nda 535. maddede, yeni Yasada ise 639. 

maddede düzenlenmiştir. 
 
Yeni Yasada önemli değişiklik, yürürlükteki yasanın 535/3. maddesine göre “şeriklerden 

birinin tasfiyedeki hissesi hakkında cebri icra vukuu ile yahut bir şerikin müflis olması veya 
hacredilmesi ile şirket nihayet bulduğu halde, yeni Yasada (Md.639/3) bu durum mutlak bir 
sona erme sebebi sayılmamış, sözleşmede bu hallerde “ortaklığın devam edeceğine 
dair” bir hüküm varsa, ortaklığın sona ermeyeceği kabul edilmiş ayrıca “cebri icra vukuu” 
yeterli görülmemiş, bu ibare “cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.  

 
Gerekçeden anlaşıldığına göre, ortaklığın devam edeceğine dair sözleşmede bir 

hüküm bulunması halinde Tasarının 633 ile 636. maddeleri uygulanacaktır.  
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6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun  
Farklı ve Yeni Düzenlemeleri 

 
 
 
 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 22 Ekim 2011 tarihinde Abant’ta düzenlenen “6102 
Sayılı Türk Ticaret Kanununun Farklı ve Yeni Düzenlemeleri” konulu toplantıda Türkiye Bankalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açılış konuşması aşağıda sunulmuştur. 

 
Seminerde sunulan tebliğler ile yapılan konuşmaların konuşmacılar tarafından onaylı deşifre 

edilmiş halleri ise sunum sırasıyla izleyen bölümlerde yer almaktadır. 
 
 
Açılış Konuşması 
 
Hüseyin Aydın 
 
Yargımızın Çok Değerli Üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayın 

Kurul Üyesi, Kamu Kurumları ve Meslek Kurumlarının Değerli Temsilcileri, Sayın Konuklar, 
Sayın Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım,  

 
Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği işbirliğinde hazırlanan geleneksel 

toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Bir kamu tüzel kişisi olan Türkiye Bankalar Birliği’nin girişimleri, Yargıtay Başkanlığı’nın 

ve Adalet Bakanlığı’na tensipleri ve destekleriyle hayat bulan Abant toplantıları Ekim 1998 
yılında başlatılmıştır ve 13 yıldır sürdürülmektedir.  

 
Bu toplantının gerçekleşmesine vermiş olduğu desteklerinden ve katkılarından ötürü 

Yargıtay Başkanımız Sayın Nazım Kaynak’a teşekkür ediyoruz.  
 
Geçen dönemlerde yapılan toplantılarda finansal sektörü yakından ilgilendiren çeşitli 

hukuki konular ele alınmış ve tartışılmıştır. Bugünkü toplantıda “6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun Ticaret Şirketleriyle İlgili Farklı ve Yeni Düzenlemeleri” değerlendirilecektir. 
Ekonomik hayatı önemli ölçüde etkileyen ve olumlu yönde değiştireceğine inandığımız, uzun 
zamandır gündemde olan böylesi kapsamlı bir düzenlemenin hazırlanmasında emeği geçen 
Komisyon Başkanı Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e ve Komisyon üyelerine; tasarının 
yasalaşmasına olan katkılarını ve çabasını yakından bildiğimiz Adalet Komisyonu 
Başkanımız Sayın Ahmet İyimaya’ya huzurlarınızda teşekkür ediyor ve şükranlarımızı 
sunuyorum.  

 
Başlangıcından itibaren, bilimsel nitelikte olmasına özen gösterilen bu toplantılarda 

tebliğler, üniversite öğretim üyeleri, profesör ve doçentler, Yargıtay Başkanlığımız ve Ticaret 
Mahkemelerinin değerli yargıçları tarafından verilmiştir. Öğretideki farklı görüşler ve 
Yargıtay’ın konu ile ilgili kararları gerek tebliğ verenler ve gerekse söz alarak katkı sağlayan 
yargıç, banka hukukçuları ve diğer kamu kurumları temsilcileri tarafından ve kendi görüşleri 
ile birlikte değerlendirilmiştir.  

 
Temennimiz bu toplantıların bilimsel ağırlığını koruyarak ve gerek yargıçlarımızın, 

gerekse öğretim üyeleri ve katılımcıların güncel konularla ilgili önerileri de göz önünde 
tutularak her yıl sürdürülmesidir.  
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Tüm toplantılarda, dava konusu olup da halen mahkemelerde ve/veya Yargıtay’da 

görüşülmekte olan davalarla ilgili olarak soru sorulmaması ve görüş açıklanmaması kuralına 
titizlikle uyulmuştur. Bu kurala bu toplantıda da uyulacağı kuşkusuzdur. 

 
Bugünkü toplantı iki bölümden oluşmaktadır. Sabah oturumunda Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. İsmail Kırca; Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti – 
Birleşmeleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 
Ercüment Erdem ise Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi – Tür Değişiklikleri konulu tebliğlerini 
sunacaktır.  

 
Öğleden sonraki oturumda ise Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Gül 

Okutan; Şirketler Topluluğu, Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. 
Seza Reisoğlu; Anonim Şirketlerde Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeler konulu tebliğlerini 
sunacaklardır.  

 
Konuşmacılarımıza, hocalarımıza, oturum başkanlarımıza, heyetinize, emeği geçenlere, 

desteğinizden, katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.  
 
Toplantının yararlı geçmesini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 
Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Birleşmesi* 

 
 
 
 

Prof. Dr. İsmail Kırca** 
 
 

I. Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti 
 
6102 sayılı Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125. maddesinin 2. fıkrasına göre, 

“Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan 
yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklıdır.” 

 
Bu hükümle, ticaret şirketlerinin ehliyetlerinin, esas sözleşmelerinde yazılı işletme 

konularıyla sınırlı olduğu anlamına gelen ve 6762 sayılı TTK’nın 137. maddesinde ifadesini 
bulan “ultra vires” ilkesi terk edilmiştir. Böylece şirketlere ilişkin 1968 tarih ve 68/151 sayılı 
Birinci Yönergenin1 9. maddesi ve Birinci Yönergenin zaman içinde çok sayıda önemli 
değişiklikler geçirmiş bulunması gerekçesiyle onun yerine çıkarılan 2009/101 sayılı 
Yönergenin2 10. maddesiyle uyum sağlanmış olmaktadır3.  

 
Her iki Yönerge de, sadece sermaye şirketlerini kapsamakla birlikte (m. 1), 125. 

maddenin ticaret şirketlerine ilişkin “Genel Hükümler” kısmında yer alması sebebiyle, 6102 
sayılı Kanunun, “ultra vires” ilkesini terke ilişkin tercihini bütün ticaret şirketlerini kapsayacak 
biçimde kullandığını söyleyebiliriz4. 

 
68/151 sayılı Yönergenin 9.1 ve 2009/101 sayılı Yönergenin 10.1. maddelerinde, 

işletme konusu dışında kalsa bile organların yapacağı işlemlerin şirketi bağlayacağı ilkesi 
konulduktan sonra, üye ülkelere bir tercih imkânı bırakılmıştır. Buna göre, üye ülkeler, 
isterlerse, işlemin işletme konusu dışında kaldığını üçüncü kişinin bildiği veya hâlin icabından 
bilebilecek durumda olduğunu ispatlaması kaydıyla şirketin bu işlemle bağlı olmayacağı, 
ancak sırf şirket sözleşmesinin ilânının da bu ispat için yeterli bulunmayacağı yönünde bir 
düzenleme yapabilirler. 

 
Bu tercih doğrultusunda yapılan tek düzenleme, 6102 sayılı Kanunun (limited şirket 

müdürleri hakkında da uygulanacak olan) anonim şirketlere ilişkin 371. maddesinde 
bulunmaktadır. 371. maddenin 2. fıkrasına göre, “Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, 
işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin 
işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda 
bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilân edilmiş olması, bu hususun ispatı 
açısından, tek başına yeterli delil değildir.”  

 
Gerekçesinde de belirtildiği üzere, 371. maddenin 2. fıkrası hükmü, 354. madde ile 

uyumludur. Gerçekten de, 339. maddenin 2. fıkrasının (b) bendinde “esaslı noktaları 
belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu” anonim şirket esas 
sözleşmesinde bulunması gereken mecburî hususlar arasında sayılmış; 354. maddenin 1. 
fıkrasında şirket esas sözleşmesinin tamamının ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

                                                                                                                                                                      
* Başlıktan hareketle, Tebliğ konusunun ehliyet ile birleşme arasındaki “bağlantı” olduğu sonucu 
 çıkarılmamalıdır. Sempozyum gündemini oluşturmak amacıyla yapılan paylaşım sebebiyle, iki ayrı kurum 
 birbirinden bağımsız olarak Tebliğ konusu yapılmıştır. 
** Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı. 
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Gazetesinde ilân olunacağı belirtildikten sonra, tescil ve ilân olunan esas sözleşmeye 36. 
maddenin 1. fıkrası hükmünün uygulanacağı hususlar sayılmış, ancak bunlar arasında 
işletme konusu zikredilmemiştir. Dolayısıyla, işletme konusu tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilân olunmakla birlikte, bu konuda sicil müspet işlevini icra etmeyecektir. Bu 
yüzdendir ki, 371. maddenin 2. fıkrasında, şirket esas sözleşmesinin ilân edilmiş olması, 
üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiğinin veya durumun 
gereğinden bilebilecek durumda bulunduğunun ispatı için yeterli görülmemiştir5. 

 
Bu bağlamda şirketin ticaret unvanında işletme konusunun gösterilmesi mecburiyeti (m. 

43.1), ticaret unvanının esas sözleşmenin asgarî unsurları arasında sayılması (m. 339.2.a) 
ve tescil ve ilân edilen ticaret unvanına ticaret sicilinin müspet etkisini icra etmesi (m. 354.1) 
karşısında üçüncü kişinin işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği söylenebilecek 
midir? Kanaatimizce bu soru olumsuz cevaplandırılmalıdır6. Çünkü, aksini kabul, m. 354.1 ve 
371.2, c. 2 hükümlerini işlevsiz ve anlamsız hâle getirir ki, böyle bir yorum, “bir kanun 
hükmünün, başka bir kanun hükmünü uygulanamaz yahut amaçsız ve işlevsiz kılacak 
biçimde yorumlanamayacağı ilkesi”nin7 ihlâli sonucunu doğurur. Ayrıca ticaret unvanının 
temel işlevinin, tacirin/şirketin ehliyetinin kapsamını belirlemek değil, taciri tanıtma ve onu 
diğer tacirlerden ayırt etmek olduğu da unutulmamalıdır8. 

 
Limited şirketlerde konuyla ilgili düzenlemeler ise, biraz sorunlu gözükmektedir. 576. 

maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde “esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, 
şirketin işletme konusu” limited şirket sözleşmesinde bulunması gereken mecburî hususlar 
arasında sayılmış; 587. maddenin 1. fıkrasında şirket esas sözleşmesinin tamamının ticaret 
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunacağı belirtildikten sonra, tescil ve 
ilân olunan esas sözleşmeye 36. maddenin 1. fıkrası hükmünün uygulanacağı hususlar 
sayılmış ve bunlar arasında (c) bendinde işletme konusuna da yer verilmiştir. Dolayısıyla, 
587. maddenin 1. fıkrası uyarınca, işletme konusu tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
ilân olunmakla, ticaret sicili müspet işlevini icra edecektir; yani üçüncü kişilerin şirketin 
işletme konusunu bilmedikleri yönündeki iddiaları dinlenmeyecektir. Oysa, 629. maddenin 1. 
fıkrasına göre, müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına vs. 
anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yolu ile uygulanır. O hâlde, 587. maddenin 1. 
fıkrasının (c) bendine sehven yer verildiğini ve bu hükme rağmen, 629. maddenin 1. 
fıkrasının yaptığı atıf nedeniyle, 371. maddenin 2. fıkrasının limited şirketlere de 
uygulanmasını kabul etmek isabetli olacaktır9. 68/151 sayılı Yönerge ile 2009/101 sayılı 
Yönergenin sermaye şirketlerini kapsaması ve kanun koyucunun AB müktesebatına uyum 
sağlama amacının varlığı da bu sonucu teyit eder niteliktedir10. 

  
Yukarıda anlatılanlar göstermektedir ki, işletme konusu dışında yapılan işlemler, 

işlemin işletme konusu dışında kaldığının işlemin karşı tarafı üçüncü kişi tarafından bilindiği 
veya hâlin icabı gereği bilinmesi gerektiğinin11 ispatlanması kaydıyla anonim ve limited 
şirketi12 bağlamazken13, böyle bir istisnaya yer verilmeyen diğer ticaret şirketlerini her 
durumda bağlayacaktır14. 

 
Bu arada belirtmek isteriz ki, bir yandan m. 125.2 ile, şirketin (hak) ehliyetinin işletme 

konusu ile sınırlı olması ilkesinin terk, diğer yandan ise ilgili düzenlemelerde şirketi temsile 
yetkili olan kimsenin sırf “şirketin konusuna giren her türlü işi ve hukukî işlemleri şirket adına 
yapmak” yetkisine sahip olduğu yönünde hükümler sevk edilmesi15, çelişki olarak 
görülmemelidir. Bunlardan ilki, şirket ile üçüncü kişiler arasındaki dış ilişkiyi, ikincisi ise şirket 
ile temsile yetkili kişiler arasındaki iç ilişkiyi düzenlemektedir. Buna göre, temsile yetkili kişi, 
dış ilişkide işletme konusu dışında kalan işlemleri de şirket adına yapma yetkisine/iktidarına 
sahipken (Vertretungsmacht/Vertretenkönnen), iç ilişkide sadece işletme konusu içinde kalan 
işlemleri şirket adına yapmaya izinlidir (Vertretungsbefugnis/Vertretendürfen)16. Temsilcinin iç 
ilişkide geçerli sınırı (işletme konusu) aşan işlemleri, yetkisiz temsil sonucunu doğurmaz. 
Temsile yetkili kişinin işletme konusu dışında yaptığı işlemler de işlem güvenliği yararına 
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anonim ve limited şirketlerde kural olarak (bkz. m. 371.2), diğer şirketlerde her durumda 
şirketi bağlamakla birlikte, şartlarının gerçekleşmesi hâlinde şirket bu yüzden uğradığı zarar 
nedeniyle temsilciye rücu imkânına sahip bulunmaktadır17. 

 
Nihayet belirtmek gerekir ki, temsile yetkili kişinin -işletme konusu içinde veya dışında 

olması fark etmeksizin- yaptığı işlemlerin şirketi bağlaması için, ilgili işlemin genel kurulun 
yetkisinde bırakılmış işlemlerden olmaması gerekir (m. 374.1; 68/151 sayılı Yönerge m. 9.1 
ve 2009/101 sayılı Yönerge m. 10.1). Örneğin, genel kurul kararı olmaksızın imzalanan, 
şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın sermayenin onda birini aşan 
bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler (m. 356), 
denetim sözleşmesi (m. 408.2.c) ve önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı  
(m. 408.2.f), şirketi bağlamaz. 

 
II. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi 
 
6102 sayılı Kanunun önemli yeniliklerinden biri de, (mehazı, Topluluk Yönergeleri de 

dikkate alınarak hazırlanan İsviçre Birleşme Kanunu olan18) birleşmeye ilişkin düzenlemeleridir 
(m. 136 vd.). Aşağıda, sempozyumun amacı da göz önünde bulundurularak, önce bahsi geçen 
düzenlemeler hakkında ana hatlarıyla bilgi verilecek, bunu takiben bankanın müşterisi şirketin 
birleşmeye katılması hâlinde kredi alacaklısı bankanın korunması üzerinde durulacaktır. 

 
1) Şirketler; bir şirketin diğerini devralması (devralma şeklinde birleşme19) veya bir 

şirket içinde bir araya gelmeleri (yeni kuruluş şeklinde birleşme) yoluyla birleşebilirler  
(m. 136.1)20. 

 
137. maddede “geçerli birleşmeler”, yani “caiz birleşmeler” düzenlenmiştir. Burada 

vurgulanması gereken husus, şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasında gerçekleşecek 
birleşmelerde şahıs şirketlerinin “devrolunan”, dolayısıyla sermaye şirketlerinin “devralan” 
şirket olması şartının öngörülmesidir. Şahıs şirketleriyle kooperatifler arasındaki birleşmelerde de 
aynı ilke geçerlidir. 

 
Belirli koşullar altında tasfiye hâlindeki bir şirket (m. 138)21 ile sermayesini kaybeden22 

veya borca batık bir şirketin (m. 139) birleşmeye katılmasına da izin verilmiştir. 
 
Eklemek gerekir ki, Alt Komisyonca eklenen ve Adalet Komisyonu tarafından aynen 

kabul edilen 194. maddenin 1. fıkrasında, ticaret şirketinin devralan olması kaydıyla, ticarî 
işletmelerin ticaret şirketleriyle birleşmesi de düzenlenmiştir. Fıkraya göre, “bir ticari işletme, 
bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan 
ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 
üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.” 

 
2) Devrolunan şirketin ortaklarına, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak 

değerde, devralan şirkette paylar ve haklar verilir23 (m. 140.1, 136.3). Ancak belirtmek gerekir 
ki, birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve 
ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen 
bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. Hatta birleşmeye katılan 
şirketler, birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini de öngörebilirler (m. 
141, 136.3)24.  

 
Bundan başka, devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları 

karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilir (m. 140.4). 
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Nihayet, devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine (bkz. m. 502, 
503), eş değerli haklar tanımak veya intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı 
tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorundadır (m. 140.5). 

 
3) Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin 

ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde artırmak zorundadır (m. 
142/1). 

 
Birleşmede, aynî sermaye konulmasına ilişkin düzenlemelerle, halka açık anonim 

şirketlerde, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına 
alınmasına ilişkin olanlar müstesna uygulanmaz (m. 142.2). 

 
Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, 6102 sayılı Kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununun, aynî sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgarî ortak sayısına ilişkin 
hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır (m. 143). 

 
4) Kanun, birleşme sırasında yapılması gereken işlemleri, yani birleşme aşamalarını 

açık biçimde göstermiştir: 1- Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarınca birleşme 
sözleşmesinin imzalanması25, yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme plânının hazırlanması 
(m. 145-146); 2- Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarınca ayrı ayrı veya birlikte 
birleşme raporunun hazırlanması (m. 147)26; 3- Birleşme sözleşmesi ve raporunun işlem 
denetçisi tarafından denetlenmesi (m. 148); 4- Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve 
denetleme raporu ile son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının, 
gereğinde ara bilançoların ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş 
bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin 
incelemesine sunulması (149); 5- Birleşme sözleşmesinin genel kurullarca onaylanması 
suretiyle birleşme kararının alınması (m. 151); 6- Ticaret siciline tescil ve ilân (m. 152, 154)27. 

 
5) Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır (m. 153.1, c. 1). 

Tescille birlikte, devrolunan şirket infisâh eder (m. 136.4, c. 2; 152.3) ve küllî halefiyet ilkesi 
gereği hem devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer  
(m. 136.4, c. 1; 153.1, c. 2) hem devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur  
(m. 136.3, 153.2). 

 
153. maddenin 1. fıkrasının gerekçesinde, fıkranın, devrolunan şirketin yaptırdığı 

tescilin küllî halefiyet ve birleşme bakımından kurucu etkisini hükme bağladığı; birleşmeyi 
hukuken geçerli kılan, yani gerçekleştiren işlemin, devrolunan şirketin birleşme kararını tescil 
ettirmesi olduğu, bu tescilin kurucu etkiyi haiz olduğu, devralan şirketin birleşme kararını 
tescil ettirmesinin kurucu değil açıklayıcı olduğu ifade edilmiştir. 

 
6) Bankaların müşterileri ve kredi borçlusu olan ticaret şirketlerinin birleşmeye 

katılmaları durumunda, alacaklı bankaların korunması önem taşımaktadır. Aşağıda 
birleşmede bankalar dâhil olmak üzere alacaklıları koruyan hükümlere değinmeden önce 
birleşmeye katılan şirketlerin ortakları ve menfaat sahipleri yanında alacaklılarına da28 
tanınan inceleme hakkı (m. 149) üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. 

 
a) 149. maddenin 1. fıkrasına göre, “Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle 

şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği 
yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; a) Birleşme sözleşmesini, b) 
Birleşme raporunu, c) Denetleme raporunu, d) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık 
faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını, ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket 
tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve 
diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet 
sitelerinde de yayımlanır29,30.  
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Bu hükümler, inceleme sonucunda özellikle -aşağıda değinilecek olan- alacaklıların 
teminat talep etme haklarını kullanıp kullanmama hususunda karar vermeleri bakımından 
önem taşımaktadır. Ekleyelim ki, küçük ölçekli şirketlere tüm ortakların onaylamaları kaydıyla 
inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçme imkânını tanıyan 5. fıkra hükmü, alacaklılar 
bakımından sakınca oluşturmaktadır31. 

 
b) Birleşmede alacaklıları koruyan temel hüküm, alacakların teminat altına alınmasını 

düzenleyen 157. madde hükmüdür. Madde aynen şöyledir: 
 
“(1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik 

kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların 
alacaklarını teminat altına alır. 

 
(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 

ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç 
defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler32. 
İşlem denetçisi, birleşmeye katılan şirketlerin serbest malvarlıklarının, ödenmesine 
yetmeyeceği bilinen bir alacakları bulunmadığını veya böyle bir alacak istemi beklenmediğini 
doğruladığı takdirde ilan yükümlülüğü ortadan kalkar. 

 
(3) Devralan şirket alacağın birleşme dolayısıyla tehlikeye düşmediğini bir işlem 

denetçisi raporuyla ispat ederse, teminat verme yükümlülüğü ortadan kalkar. 
 
(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket 

teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.” 
 
Bu hükümler hakkında kısaca şunlar söylenebilir33: 
 
aa) Alacaklılara, itiraz etmek suretiyle birleşmeyi engelleme hakkı tanınmamış olup 

(karş. 6762 sayılı TTK 150), alacaklılar birleşmenin kesinleşmesinden sonra üç aylık hak 
düşürücü süre zarfında sadece teminat talep edebilirler34. 

 
bb) Devrolunan ve devralan şirketlerin alacaklıları arasında ayırım yapılmamış olup, 

her iki şirketin alacaklıları da teminat talebinde bulunabilirler. 
 
cc) Teminat talebi için, alacağın doğum sebebinin (kanun, sözleşme, haksız fiil, 

sebepsiz zenginleşme, vekâletsiz iş görme) bir önemi bulunmamaktadır. 
 
dd) Birleşmenin kesinleştiği an itibariyle muaccel olan alacakların ifası 

istenebildiğinden, bunlar için teminat talebinde bulunulamaz. Dolayısıyla teminat talebi, kural 
olarak birleşmenin kesinleşmesi anında henüz muaccel olmamış, yani müeccel alacaklar için 
mümkündür. Ancak teminat talebi için öngörülen üç aylık süre zarfında muaccel olan 
alacaklar için de teminat talebinde bulunulmaması isabetli olur. 

 
ee) Birleşmeyle devrolunan şirketin tüzel kişiliği son bulduğundan teminat borçlusu, 

doğal olarak devralan şirkettir. Devralan şirket, alacağın birleşme dolayısıyla tehlikeye 
düşmediğini bir işlem denetçisi raporuyla ispat ederse, teminat verme yükümlülüğü ortadan 
kalkar. Bu ise, birleşmeye katılan şirketlerin serbest malvarlıklarının, ödenmesine 
yetmeyeceği bilinen bir alacakları bulunmadığının veya böyle bir alacak istemi 
beklenmediğinin işlem denetçisi raporuyla doğrulanması suretiyle gerçekleşir. 

 
Birleşme dolayısıyla alacağı tehlikeye düşüren, yani borçlunun ifa gücünü olumsuz 

etkileyen sebeplerin tümünü saymak mümkün değildir. Malî açıdan zayıf bir şirketin 
birleşmeye katılması, denkleştirme ve/veya ayrılma akçesi öngörülmesi, faaliyet gösterilen 
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piyasanın değişmesi vs., alacağı tehlikeye düşürmesi muhtemel hâllere örnek olarak 
gösterilebilir. 

 
ff) Teminatın türü konusunda alacaklıya herhangi bir hak tanınmamış olduğundan, bu 

hususta borçlu, yani devralan şirket yetkilidir. 
 
Şirketin teminat vermekten kaçınması durumunda alacaklı icra (bkz. İİK 42) veya dava 

yoluna başvurabilecektir. Mahkeme, teminatın niteliği, miktarı ve alacağın tehlikeye 
düşmediğine yönelik işlem denetçisi raporu hakkında karar verebilecektir. 

 
c) Birleşmede alacaklıları koruyan diğer bir düzenleme, ortakların kişisel 

sorumluluklarını düzenleyen 158. maddede yer almaktadır35. Anılan maddenin ilk iki fıkrası 
şu şekildedir: 

 
“(1) Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların 

sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme kararının 
ilanından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş 
bulunmalıdır. 

 
(2) Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin 

istemler, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar. 
Alacak ilan tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden 
başlar. Bu sınırlama, devralan şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların 
sorumluluklarına uygulanmaz.” 36 

 
158. madde, kollektif şirket ortakları (m. 236 vd.), (adî) komandit şirkette komandite 

ortaklar (m. 317) ile sermaye payını yerine getirmedikleri ölçüde komanditer ortaklar (m. 
322), sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar (m. 565) ve 
kooperatifin borçlarından sınırsız ve sınırlı sorumlu ortakları (KoopK 29, 30; karş. KoopK 
84/9) için uygulanma kabiliyetine sahiptir. Önemle ekleyelim ki, birleşme, sayılan kişilerin 
sorumluluklarının şartlarını değiştirmemekte, sorumluluk ikinci dereceden olmaya devam 
etmektedir. 

 
Ticarî işletmelerin ticaret şirketleriyle birleşmesinde de, m. 194.1’in yaptığı atıf 

nedeniyle, devrolunan ticarî işletmeyi işleten de, birleşme sonrasında, işletmenin 
borçlarından dolayı 158. maddedeki şartlar çerçevesinde sorumludur. 

 
d) Birleşmede alacaklıları koruyan son düzenleme 193. maddede yer almaktadır. Bu 

maddeye göre37; 
 
“(1) Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış 

bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri 
zararlardan sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır. 

 
(2) Birleşmeyi, bölünmeyi veya tür değiştirmeyi denetlemiş kişiler şirketlere, münferit 

ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. 
 
(3) 202 ilâ 208, 555, 557, 560 ıncı madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin 

veya kooperatifin iflası hâlinde 556 ve 570 inci maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci 
maddesi kıyas yoluyla uygulanır.” 
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Dipnotlar 
 

 

1 Erste Richtlinie des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den 
 Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der 
 Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten 
 (68/151/EWG) 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG1968L0151:20070101:DE:PDF).  
2 Richtlinie 2009/101/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur 
 Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaatenden Gesellschaften im Sinne des Artikels 
 48 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese 
 Bestimmungen gleichwertig zu gestalten  
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0011:0019:DE:PDF). 
3 6102 sayılı Kanunun Genel Gerekçesinde konu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir: “6762 sayılı Kanun, ticaret 
 şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, hak iktisap 
 edebilecekleri ve borç yüklenebilecekleri ilkesel hükmünü içeriyordu. Bu hüküm uyarınca, işletme konusu 
 dışında ticaret şirketleri hak ehliyetini haiz değildi; işletme konusu dışında yapılan işlemler ultra vires olduğu 
 için yok sayılıyordu. Türk hukukuna 6762 sayılı Kanun ile giren, ticaret şirketleri hukukuna hakim olan bu temel 
 kural, Türk ticaret ve medeni hukuk öğretilerinde eleştiriliyordu. Hatta bazıları ultra vires'i geçmiş yıllarda kalan 
 merkezî planlama anlayışı ile bağlantılı görüyordu. AET 1968 tarihli ve 68/[151] sayılı, şirketlere ilişkin birinci 
 yönergesinde, AET'ye üye ülkelerin ultra vires kuralını kanunlarından çıkarmalarını öngörüyordu. Yönerge, bu 
 hükmü ile üçüncü kişileri korumayı amaçlıyordu. Temsile yetkili kişilerin, şirket adına yaptıkları işlemlerin şirketi 
 bağlayacağına üçüncü kişilerin güvenmelerinin sağlanması, işlem ve pazar güvenliği için şarttı. Bir taraftan hep 
 gündemde bulunan eleştiriler, diğer taraftan AET'nin yönergesi dikkate alınarak ultra vires hükmüne Tasarıda 
 yer verilmemiştir. İlkenin kaldırılması sebebiyle, şirketin işletme konusu dışında yapacağı işlemlerin sonuçları, 
 Tasarıda üçüncü kişinin iyiniyeti çerçevesinde düzenlenmiştir.” [Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
 Komisyonu Raporu (1/324), TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, S. Sayısı: 96, Nr. 112, s. 40]. 
4 Bu yönde, Yıldız, B.: TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki ‘Ultra 
 Vires’ Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, C. 
 55, S. 1, s. 337. Ayrıca bkz. aşağıda 10 numaralı dipnottaki açıklama. 
5 Aynı amaca hizmet etmeleri sebebiyle, 354. maddenin 1. fıkrası hükmünden sonra artık 371. maddenin 2. 
 fıkrasının 2. cümlesine ihtiyaç bulunmadığının iddia edilmesi mümkün bulunmakla birlikte, tereddütleri bertaraf 
 etmek için mevcut durumun isabetli olduğu da pekâlâ savunulabilir. 
6 Aynı yönde, Yıldız, B.: Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret 
 Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği, Batider, 2011, C. XXVII, S. 3, s. 126 dn. 44. 
 Karş. Yongalık, A.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na (m. 124-133) Türk Ticaret Kanunu (m. 136-145) İle 
 Karşılaştırmalı Bakış ve Değerlendirme, Batider, 2010, C. XXVI, S. 1, s. 86-87. 
7 Söz konusu ilke için bkz. Kramer, E. A.: Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Bern 2005, s. 94 vd. 
8 Nitekim anonim şirketin son bulduğu ve tasfiye hâline girdiğinin ticaret siciline tescil ve ilânı ile tasfiye sonuna 
 kadar ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanması mecburiyetine ve bu hâlde 
 organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlı olmasına rağmen (bkz. m. 532, 533), 539.2. maddeye göre 
 “[t]asfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar; meğer ki, üçüncü 
 kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden bilmemesinin mümkün 
 olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilan edilmesi, bu hususun ispatı için yeterli delil değildir.” 
9 Bu yönde Arkan, S.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 
 Konferans, Bildiriler-Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005, Ankara 2005, s. 49. 
10 Kooperatiflerin ticaret şirketleri arasında sayılması (m. 124.1), m. 125’in kooperatifleri de kapsaması ve KoopK 
 m. 98’in anonim şirketlere atıf yapması nedenleriyle m. 371.2’nin kooperatifler için de uygulanacağını kabul 
 etmek isabetli olur. Bu suretle son tarihli genel kanun niteliğindeki 6102 sayılı Kanun, ehliyet konusunda, 
 önceki tarihli ve (6102 sayılı Kanun’a nazaran) özel nitelik taşıyan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nu (bkz. m. 
 59) değiştirmiş olmaktadır. 
11 371.2. maddede yer alan “üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun 
 gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu” ibaresi sebebiyle, üçüncü kişinin kötüniyetini “müspet vukuf” ile 
 sınırlandırmamak, MK 3/II anlamında “durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen 
 kimse”nin de kötüniyetli olduğunu kabul etmek gerekir (Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık I, Tek Paysahipli 
 Anonim Ortaklık, İstanbul 2011, Nr. 12-84). Karş. Yıldız: Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme 
 Konusu Unsuru, s. 125-126. 
12 ve 10 numaralı dipnotta açıklanan gerekçelerle kooperatifi. 
13 Bu hususta ayrıca bkz. Türk, A.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel 
 Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Fırat Öztan’a 
 Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 2168; Yıldız: Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu 
 Unsuru, s. 124. 
14 Hâl böyle olmakla birlikte, 6102 sayılı Kanunun (anonim şirketler hariç) şirketlerin hak ehliyetlerine ilişkin 
 düzenlemelerinde gerekli özenin gösterildiğini söylemek güçtür. Şöyle ki, [587. maddenin 1. fıkrasının (c) 
 bendindeki aksaklık bir yana] 6102 sayılı Kanun’un (m. 318.1 uyarınca adî komandit ve m. 565.1 dolayısıyla 
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 sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket için de uygulanacak olan) 233.1. maddesine göre, “[ş]irketi 
 temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak 
 ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sınırlayan her şart, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
 ileri sürülemez.” Bu düzenleme, ultra vires ilkesini bütün ticaret şirketleri için kaldıran 125.2. madde hükmüyle 
 çelişmektedir. Bu durumun kanun boşluğu yarattığı söylenebilir. Söz konusu boşluk ise, özensizlikten 
 kaynaklanmaktadır. Kanun koyucunun amacı ultra vires ilkesini bütün ticaret şirketleri için kaldırmak olduğuna 
 göre söz konusu boşluk 125.2. maddeye üstünlük tanımak suretiyle doldurulmalıdır. Bu takdirde 233.1. 
 maddedeki işletme konusuna yönelik sınırlandırmayı, şirket ile şirketi temsile yetkili kişi arasındaki ilişkiyle 
 sınırlı tutmak, yani şirketi temsile yetkili kişiye yönelik bir talimat olarak algılamak isabetli olacaktır. Bu arada 
 kanun koyucu 371.2. maddede öngörülen türden bir istisnaya kollektif şirketlerde yer vermediğinden, temsil 
 yetkisinin kötüye kullanılması hariç, işletme konusu dışında olsa bile yapılan her işlem kollektif şirketi 
 bağlayacaktır. Karş. Yıldız: Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru, s. 119 vd. 
 De lege ferenda 233. madde şu şekilde kaleme alınabilir: “Birlikte temsil ve şube işleriyle sınırlı temsil dışında 
 temsil yetkisi sınırlandırılamaz. Ancak temsile yetkili olanlar şirket ile olan ilişkilerinde şirket sözleşmesine ve 
 ortaklar kararına uymakla yükümlüdürler.” Bu hususta ayrıca bkz. ve karş. 371.2. maddede düzenlenen türden 
 bir istisnaya yer vermeyen Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu’nun 78 ve 82. paragrafları. 
15 Bkz. 6102 sayılı Kanun (m. 318.1 uyarınca adî komandit ve m. 565.1 dolayısıyla sermayesi paylara bölünmüş 
 komandit şirket için de uygulanacak olan) m. 233.1; (629. maddenin 1. fıkrasının yaptığı atıf nedeniyle limited 
 şirketlere de uygulanacak olan) 371.1. 
16 Bkz. ve karş. Forstmoser, P./Meier-Hayoz, A./Nobel, P.: Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, § 30 Nr. 79 
 vd.; Watter, R.: [in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 620-763 OR, Honsell-Vogt-Watter (Hrsg.), 3. 
 Auflage, Basel 2008], Art. 718a Nr. 10 vd. 
 Hattâ bu hususta 818 sayılı BK 33/II (6098 sayılı BK 41/II) ile paralellik kurmak da mümkündür. Şöyle ki, bahsi 
 geçen hüküm uyarınca, temsilciye verilen (iç) temsil yetkisinin kapsamı ile üçüncü kişiye bildirilen (dış) temsil 
 yetkisinin kapsamı arasında farklılık bulunursa, üçüncü kişiye yapılan bildirim üstün tutulur. Ticaret 
 şirketlerinde, 818 sayılı BK 32 vd. (6098 sayılı BK 40 vd.) hükümlerinden farklı olarak, işlem güvenliği yararına 
 hem iç temsil yetkisinin kapsamı (işletme konusuyla sınırlı temsil) hem dış temsil yetkisinin kapsamı (temsilci 
 işletme konusu dışında da işlem yapabilir) bizzat kanun tarafından belirlenmekte olup, üçüncü kişilerle 
 ilişkilerde kural olarak dış temsil yetkisi esas alınır. Bu hususta ayrıca bkz. bu hususta 818 sayılı BK 40 (6098 
 sayılı BK 48). 
17 Anonim şirketlere ilişkin olarak bkz. 371. maddenin gerekçesi ve Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel: § 30 Nr. 84. 
 371.2’nin uygulandığı, yani üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiğinin veya 
 durumun gereğinden bilebilecek durumda bulunduğunun ispat edildiği hâllerde, yetkisiz temsil hakkındaki 
 hükümler uygulanacağından (818 sayılı BK 38-39; 6098 sayılı BK 46-47), böyle bir işleme şirket tarafından 
 icazet verilmesi mümkündür. İcazetin şirketin iç ilişkisiyle ilgili bir konu olması ve temsile yetkili olanların iç 
 ilişkide sadece işletme konusu içinde kalan işlemleri şirket adına yapmaya izinli olmaları sebebiyle, icazet için 
 yönetim kurulu kararı yetmemeli bunun için genel kurul kararı aranmalıdır. Ayrıca işletme konusunun 
 değiştirilmesine karar verme yetkisinin genel kurula ait olduğu da unutulmamalıdır. Bu hususta ayrıca bkz. ve 
 karş. Watter, R.: Die Verpflichtung der AG aus rechtsgeschäftlichem Handeln ihrer Stellvertreter, Prokuristen 
 und Organe, speziell bei sogenanntem «Missbrauch der Vertretungsmacht », Diss., Zürich 1985, Nr. 126, 127, 
 213 vd. 
18 Bu hususta bkz. Gerekçede birleşme, bölünme ve tür değiştirme hakkında yapılan “Genel Açıklamalar”. 
19 Devralma şeklinde birleşmenin (alt) türleri için bkz. Glanzmann, L.: Umstrukturierungen, Eine systematische 
 Darstellung des schweizerischen Fusionsgesetzes, Bern 2006, Nr. 45 vd. 
20 Aynı şekilde 6762 sayılı TTK 146/I. 
21 Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, 
 birleşmeye katılabilir (m. 138.1). Hüküm, tasfiyeden dönülmenin mümkün olduğu hâllerde uygulama alanı 
 bulabilir. Buna göre, şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında 
 şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir (m. 
 548.1). Dolayısıyla iflâs yahut mahkemenin fesih kararı (m. 530, 531) sonucunda tasfiyeye girilen durumlarda 
 138. madde uygulanmaz. İsviçre hukuku için de aynı yönde, bkz. Glanzmann: Nr. 66. 
22 “Sermaye kaybı” esas itibariyle sermaye şirketleri için geçerli bir kavramdır (bkz. m. 376.1 ve 2, 633). Hâl böyle 
 olmakla birlikte şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen sermayenin 
 tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmemiş olması, kolektif şirket için bir sona 
 erme sebebi olarak kabul edilmiştir (m. 243.1.b). 
23 “Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık 
 paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir” (m. 
 140.2). 
24 “Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs şirketiyse oy hakkını haiz 
 ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanının olumlu oylarıyla onaylanması 
 şarttır.” (m. 151.5). Şahıs şirketlerinde oy hakkını haiz olmayan ortak bulunmayacağından, hükümde “şirket 
 şahıs şirketiyse oy hakkını haiz ortaklarının” ibaresi yerine “şirket şahıs şirketiyse ortakların” ibaresine yer 
 verilmesi gerekirdi. 
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25 Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son 
 bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana 
 gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır (m. 144.1). 
26 Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlenmesinden 
 vazgeçebilirler (m. 147.4). Küçük ölçekli şirketler belirlenirken, şahıs şirketleri için 1522, sermaye şirketleri 
 hakkında ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanır (m. 135.2). 
27 Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmelerini sağlamak amacıyla 155 ve 156. maddelerde 
 hükümler konulmuştur. 155. maddede, sermaye şirketlerinin birleşmesinde kolaylıktan yararlanmalarının 
 şartları iki ayrı durum göz önünde bulundurularak düzenlenmiş; 156. maddede ise, bu iki durum için öngörülen 
 kolaylıklar belirtilmiştir: 
 “a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya b) Bir şirket ya 
 da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan 
 sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse” (m. 155.1), birleşmeye katılan sermaye 
 şirketleri, “birleşme sözleşmesinde, 146 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş 
 bulunan kayıtlara yer verirler. Bu sermaye şirketleri, 147 nci maddede öngörülen birleşme raporunu 
 düzenlemeye, 148 inci maddede yeralan birleşme sözleşmesini denetletme hakkı ile 149 uncu maddede 
 düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini 151 inci madde 
 uyarınca genel kurulun onayına da sunmayabilirler” (m. 156.1). 
 Buna karşılık, “Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren 
 paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için; a) Devralan şirkette bu payların 
 denk karşılığı olan paylar verilmesi […] yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam 
 dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya 
 herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, hâlinde” (m. 155.2), 
 birleşmeye katılan sermaye şirketleri, “birleşme sözleşmesinde, sadece, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), 
 (b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu şirketler 147 nci maddede öngörülen 
 birleşme raporunu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini 151 inci madde gereğince genel kurula sunmaya da 
 zorunlu değildirler. 149 uncu maddede öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin tescili için ticaret siciline 
 yapılan başvurudan otuz gün önce sağlanmış olması gerekir” (m. 156.2). 
28 149. maddede alacaklılardan söz edilmese de hükümde geçen “menfaati bulunan kişiler ve diğer ilgililer” 
 ibaresinin alacaklıları da kapsadığı açıktır (Çoştan, H.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre 
 Anonim Şirketin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Yoluyla Yeniden Yapılanmasında Alacaklının 
 Korunması, Ankara 2009, s. 215). 
29 Sermaye şirketleri için aynı yönde bkz. m. 1524.1.e. 
30 Ayrıca bkz. m. 149.2, 3 ve 4. 
31 Çoştan: s. 217-218. 
32 Hükümde ilânların yapılacağı zaman belirtilmemiştir. Bu konudaki görüşler için bkz. Çoştan: s. 192 vd.; 
 Glanzmann: Nr. 579 vd. 
33 Bu hususlarda ayrıntılı bilgi için bkz. Çoştan: s. 125 vd.; Glanzmann: Nr. 561 vd. 
34 Kredi sözleşmesinde birleşme için alacaklı bankanın izninin alınmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmasına 
 rağmen bu izin alınmaması birleşmeyi engellemez, bu durum sadece kredi sözleşmesinin ihlâli sonucunu 
 doğurur. 
35 158. madde hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çoştan: s. 221 vd.; Glanzmann: Nr. 597 vd. 
36 Gerekçeye göre, madde, devrolunan şirket borçlarından ikinci derecede kişisel sorumlu olan ve birleşme 
 sonucunda devralan şirkette sorumluluk rejimi değişen ortaklar bulunabilir. Sorumluluk rejimindeki bu değişiklik, 
 kişisel sorumluluğun son mu bulduğu, yoksa devam mı ettiği, devam ediyorsa bunun herhangi bir şarta bağlı 
 olup olmadığı, rejim değişikliğinin başlangıcı ve sorumluluğun devamı süresinin ne olduğu gibi sorunların 
 doğmasına sebep olur. Bu sorunların kanun tarafından kesin kurallarla çözülmesi (hukuk güvenliğinin 
 sağlanması için) gereklidir. İşte, 158. madde, bu görevi yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 
37 193. madde hakkında bkz. Tekinalp: Nr. 15-41 vd. 
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Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi-Tür Değişiklikleri  
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Sayın Başkan, Yargıtay’ın kıymetli başkanları, Bankalar Birliği’nin kıymetli üyeleri, 
kıymetli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Bankalar Birliği’ne ve 
Yargıtay’a bu sempozyuma beni de konuşmacı olarak davet ettikleri için teşekkür ederim. 
Muhterem hocam Seza Reisoğlu bugün sizlerle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ("YTTK") 
bölünme ve tür değiştirme konusunu paylaşmamı arzu etti. Ben de kendisinin arzusuna 
uygun şekilde bu konuyu hazırladım.  

 
Bölünme, tür değiştirme ve birleşmeyi aslında bir bütün olarak ele almak gerekir. Bu üç 

kurum, şirketler hukukunun mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) kısmen düzenlenen, yer 
yer hiç düzenlenmeyen, yeniden yapılanma modelleridir. Her şeyin çok hızlı bir değişim içinde 
olduğu günümüzde şirketlerin yeniden yapılanmalarının, kendilerini günün gereksinimlerine, 
ekonomik ihtiyaçlara, piyasa koşullarına uydurmalarının ne kadar önemli olduğu hepimizin 
bilgisindedir. Yeni Kanununun bu olanağı fazlasıyla yarattığını düşünüyorum.  

 
Genel olarak: Önce bölünme ile ilgili birkaç genel açıklama yapmak isterim. Bölünme 

hiç kuşkusuz bir yeniden yapılandırma modelidir. Çok büyüyen, çekirdek işletme konusundan 
uzaklaşan şirketlerin ana konularına dönmesini sağlar. Bilindiği gibi bizde şirketler genellikle 
aynı şirket çatısı altında çok farklı faaliyetlerde bulunup, bu faaliyetleri zaman içerisinde aynı 
şirket çatısı altında idare edemez hale geliyorlar. Unvanlarına baktığınızda bu farklı faaliyet 
alanlarını (örneğin inşaat, ticaret, turizm, tekstil) rahatlıkla görebiliyorsunuz. Zamanla 
bunların bölünüp, ayrı ayrı yapılandırılması gereği doğuyor. Bölünme, mevcut ticaret 
kanunumuzda düzenlenen bir konu değildir. Hukukumuzda ilk defa, pozitif olarak, Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nda düzenlendi. O da, vergi açısından bir kolaylık sağlamak amacıyla. 
Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki bu düzenleme, daha sonra çıkarılan Anonim ve Limited 
Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile 
daha ayrıntılı bir yapıya kavuşturuldu. Ama bu tebliğde öngörülen düzenleme ile YTTK’da 
getirilen yeni düzenlemenin çok farklı olduğuna şimdiden işaret etmek isterim. Yeni 
düzenlemenin kaynağı İsviçre Birleşme Kanunu'dur. İsviçre Birleşme Kanunu’nun da kaynağı 
Avrupa Birliği’ndeki 6 sayılı Yönerge'dir. Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan farklı bir yapı 
getirildiğinden söz etmiştim. Farklı yapının birkaç sebebi var. Öncelikle Kurumlar Vergisi 
Kanunu bir ayni sermaye yapısı üzerine kuruluyor. Halbuki Yeni Türk Ticaret Kanunu, ayni 
sermayeli bu yapıyı reddediyor. Kurumlar Vergisi Kanunu, genellikle iki basamaklı bir 
bölünmeyi, (yabancı literatürde “demerger” olarak anılır; “merger” birleşme, “demerger” da 
ayrılma, bölünme anlamında kullanılır), iki basamaklı bir işlemi öngörür.  

 
Halbuki YTTK, daha farklı bir yapı getirir. Nasıl birleşmelerde bir ortağı veya bir ortak 

grubunu dışarı çıkarmak mümkünse, bölünmede de ortağa çıkma hakkı tanımak 
mümkündür. Ortak dilerse eski şirkette kalabilir, dilerse yeni şirkete geçebilir veya yeni 
şirketten hiç pay almayabilir. Böylece ortak, birleşmeden farklı olarak, ayrılmaya zorlanamaz, 
ama kendisi dilerse paylarını ayarlamak suretiyle anonim ortaklıktan ayrılabilir. Bu, anonim 
ortaklığa çok yabancı olan çıkma kurumunun bölünmeler ve birleşmeler yoluyla da hayata 

                                                                                                                                                                                          
* Öğretim Üyesi, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakultesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı. 
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geçirilmesidir. Alacaklıların ve çalışanların korunması için özel hükümler getirilir ve nihayet 
şirketlerin büyüklüğüne ve ölçeğine göre, bölünmede daha sade bir yöntem benimsemek de 
olasıdır.  

 
Bölünme türleri: YTTK'da 159. maddemiz bölünme türlerini ele alıyor. Bu maddede 

türler tanımlanmaz, ilkeler belirtilir ve iki tür bölünmeden söz edilir. Bunlardan ilki tam 
bölünme, diğeri ise kısmi bölünmedir.  

 
Tam bölünme: Tam bölünmede, bölünen ortaklık tamamen ortadan kalkıyor. Bölünen 

ortaklığın bütün malvarlığı, farklı farklı şirketlere bölünüyor. Devralan şirketler olarak 
adlandırabileceğimiz bu şirketler, mevcut şirketler veya yeni kurulacak şirketler olabilir. 
Böylece tam bölünmede bölünen şirket sona erer ve ortadan kalkar. Bölünen şirketlerin 
ortakları da, devralan şirkette ortak olarak devam ederler.  

 
Kısmi bölünme: Kısmi bölünme, tam bölünmenin aksine, bölünen şirketin tüm 

malvarlığının bölünmesi değildir. Şirketin sadece bir kısmı bölündüğü için bu tür bölünme 
kısmi bölünme olarak anılır. Ancak bu tür bölünme, bir yavru şirket kurmak yoluyla da 
gerçekleştirilebilir. Bu nedenle doktrinde kimi yazarlar üç tür bölünmeden, kimi yazarlar kısmi 
bölünmenin iki türünden söz ederler. Kısmi bölünmede şirket, bir veya birkaç kısma bölünür. 
Bu bölünen kısımların, bağımsız birer işletme seviyesinde olması gerekmez. Aklımıza şu 
soru gelebilir: Böldüğümüz her kısım, gerçek birer ticari işletme mi olmalıdır? Bir ticari 
işletmenin bütün unsurlarını kapsamalı mıdır? Bu soruya olumsuz cevap vermek gerekir. 
Hem YTTK'nın Gerekçe'sinde buna ilişkin açıklamalar var, hem de işin doğası gereği, 
ihtiyaçlar gereği bu doğru değil. Önemli olan bir bağımsız malvarlığı grubunun, ekonomik 
değeri olan, iktisadi değeri olan bir bağımsız malvarlığı grubunun bölünmesidir. Bu 
böldüğümüz kısımları şirketten ayırıyoruz. Yeni kurulacak veya mevcut bir şirkete 
geçiriyoruz. Böylece bölünen şirket ortadan kalkmıyor, tam bölünmedekinin aksine, varlığını 
devam ettiriyor. Ortaklar kısmen bölünen şirkette, kısmen yeni kurulan şirkette ortak 
olabilirler veya ortaklık paylarını ona göre ayarlayarak, ortaklıktan da çıkabilirler. Yavru şirket 
kurma konusu, mehaz kanunda yani İsviçre Birleşme Kanunu’nda düzenlenmez. Ancak bizim 
bugünkü uygulamamızda, yani Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki uygulamada, esas tür olarak 
karşımıza çıkar.  

 
Temel ilkeler: Bölünmelere ilişkin bazı temel ilkelerden de söz etmek gerekir.  

Malvarlığı kısmi-külli halefiyet yoluyla geçer. Bu kısmi-külli halefiyet ilkesinin, doktrinde 
tartışmalı olduğunu ve aslında kısmi-külli halefiyet belirlemesinin yapılmasına gerek 
olmadığına ilişkin görüşlerin varlığını da belirteyim. Ayni sermaye konulması söz konusu 
değildir. Bir başka deyişle bölünen kısım yeni şirkete, yeni kurulan şirkete veya mevcut 
şirkete ayni sermaye olarak koyulmaz. Bölünen şirketten yeni şirketler veya devrolunan veya 
var olan şirkete devralınacak malvarlıkları yaratılır. Bu nedenle YTTK'nın sistemi Kurumlar 
Vergisi Kanunu’ndaki sistemden ayrılır. Aslında YTTK'nın bölünme hükümleri şu şekilde 
yapılandırıldı. Bölünme yoluyla, pay sahipliklerinin şekillendirilmesi konusunda bir serbestlik 
yaratılmak istendi. Paylar azaltılabilir, artırılabilir veya bir ortak tamamen çıkarılabilir. Burada 
gerçek bir yeniden yapılandırma söz konusudur. 

 
Geçerli bölünmeler: Tıpkı birleşmelerde olduğu gibi, bölünmelerde de geçerli 

bölünmeler sınırlı sayı ilkesine göre belirlenir. Sermaye şirketleri, sermaye şirketleri ve 
kooperatiflere bölünür; şahıs şirketlerine bölünemez. Doktrinde şahıs şirketlerine bölünme 
yasağının, yani geçerli olmayan bölünmelerin tür değiştirme yoluyla aşılabileceği ileri sürülür. 
Gerekçe de aynı konuya işaret eder, ancak doktrinin büyük bir kısmı bu fikre temkinli yaklaşır 
ve tür değiştirme ile işlemlerin hem uzayacağını, hem de amaca tam hizmet etmeyeceğini 
belirtir. Bu nedenle, geçerli bölünmeler konusundaki sınırlı sayı, özellikle sermaye 
şirketlerinin şahıs şirketlerine bölünememesi, öğretide yoğun olarak eleştirilir.  
 



Prof. Dr. H. Ercüment Erdem 

82 

Ana aşamalar: Bundan sonra alacaklıların korunması, inceleme ve denetleme 
konusunda vereceğim bilgiler büyük ölçüde, bazen kısmen, bazen de tamamen kıymetli 
meslektaşım İsmail Bey’in birleşmeler nedeniyle verdiği bilgilerle çakışır. Bölünmenin 
ayrıldığı yerler var, onlara da değineceğim ama aslında tür değiştirme deyince, meseleyi 
biraz daha sistematik ele almakta yarar var.  

 
Bütün birleşme, bölünme ve tür değiştirmelerde birkaç ana aşama söz konusudur. Her 

zaman bir sözleşme veya bir plan vardır. Her zaman bu sözleşme veya planın onaylanması 
gerekir. Her zaman denetleme vardır. Her zaman inceleme vardır. Karar vardır. Tescil ve 
terkinle, kimi zaman, sona eren bir süreç vardır. Bu süreci denetleyen, bu süreçte 
alacaklıların, ortakların haklarını koruyan hükümler vardır. Alacaklıların hakları, alacaklıların 
teminat altına alınmasıyla; işçilerin hakları iş sözleşmelerinin geçmesi veya iş 
sözleşmelerinin sona ermesiyle; ortakların hakları iptal davası veya bu işlemlerin sıhhatine 
ilişkin davalarla korunuyor. Sistemi böyle kabaca özetlemekle, bir ortak görüntü sağlamak 
istiyorum.  

 
Ortaklık payının ve haklarının korunmasında, zaten bölünmeye ilişkin hükümler, 

birleşme hükümlerine, yani YTTK m. 140 ve devamı hükümlerine atıf yapar. Burada iki 
önemli ilke var. Bunlardan ilki şirket payının devamlılığı ilkesi, ki İsmail Bey buna değindi, 
onun için üzerinde durmuyorum; diğeri de denkleştirme akçesinin ödenmesi ilkesidir. 
Ortaklara verilecek paylarda bazı küsuratlar olabilir. Bunların denkleştirilmesi gerekebilir. Bu 
amaçla pay yerine nakit para verilebilir. Ancak denkleştirme akçesi belli bir oranı, payların 
değerinin onda birini geçemez.  

 
Simetrik bölünme-asimetrik bölünme: Bölünme, pek çok açıdan gruplandırılabilir 

veya sınıflandırılabilir. Kanun, bunlardan iki ayrımı öngörüyor. Birinci ayrım, tam bölünme-
kısmi bölünme ayrımıdır. Diğeri de oranların korunduğu bölünme veya oranların korunmadığı 
bölünme ayrımıdır. Oranların korunduğu bölünme, doktrinde hemen hemen oy birliğiyle, 
simetrik bölünme olarak anılır. Bu tür bölünmeyi eşdeğer bölünme olarak adlandıran yazarlar 
da var. Bir de oranların korunmadığı bölünme, asimetrik bölünme veya eşdeğer olmayan 
bölünme olarak isimlendirilen bir ayrım var.  

 
Oranların korunduğu bölünmede, ortaklar bölünen şirkette ne oranda pay sahibi ise bu 

oranı korur, yeni bölünen şirkette de aynı oranda pay sahibi olurlar. Beş kişilik bir anonim 
şirket düşünelim. Bu anonim şirkette pay sahiplerinin eşit pay sahibi olduklarını varsayalım. 
Hepsi yüzde yirmi ortak olsunlar. Bunların pay oranlarının korunduğu simetrik bir bölünmede, 
yeni kurulan veya devralan şirketlerde de aynı oranda pay sahibi olurlar.  

 
Oranların korunmadığı asimetrik bölünmeye gelince, esas yeniden yapılandırmaya 

imkan veren bölünme şekli budur. Çünkü burada bölünen şirketin ortaklarına devralan veya 
yeni kurulan şirkette, mevcut pay oranları değiştirilerek pay verilebilir. Eski şirkette yüzde 
yirmi pay sahibiydiniz. Yeni şirkette yüzde kırk pay sahibi olabilir veya yüzde beşe 
düşebilirsiniz. Tabi aldığınız veya bıraktığınız paylara göre diğer pay sahiplerinin pay 
oranlarında farklılıklar olur. Bir ortağın ortaklıktan tamamen çıkması, ancak bu asimetrik 
bölünmede söz konusu olabilir. Devreden şirkette pay sahibi olmaya devam edebilirsiniz. 
Yeni kurulan şirkette hiç pay sahibi de olmayabilirsiniz.  

 
Bölünmede belgeler: Bütün bu yeniden yapılandırma işlerinde bazı önemli belgeler 

söz konusu olur. Örneğin birleşmede, birleşme raporu, bölünmede de, bölünme raporu 
vardır. Bölünme raporunda bölünmenin nasıl gerçekleşeceği (asimetrik veya simetrik 
bölünme), neden bu tür bölünmenin tercih edildiği, bölünme sonucunda hangi ortağa ne 
oranda pay verileceği, sermaye azaltımının gerekip gerekmediği açıklanır. Eğer sermaye 
azaltılacaksa, TTK’nın çeşitli şirket türleri için öngördüğü sermaye azaltımına ilişkin 
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hükümleri uygulanmaz. Örneğin anonim şirkette, limited şirkette, yine Kooperatifler Kanunu 
m. 98’in atfı nedeniyle kooperatiflerde, anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanmaz.  

 
Sermaye azaltılması: Bir bölünme işlemini nasıl uygulayacağız? Acaba sermaye 

azaltılması her halde gerekir mi? Sermaye azaltılması her halde gerekmez. Kısmi 
bölünmede, eğer devreden şirkette bölünen malvarlığının sermaye kaybına neden olması 
söz konusuysa, o zaman yeni duruma uygunluk açısından bir sermaye azaltılması olabilir. 
Tam bölünmede zaten söz konusu olmaz. Çünkü tam bölünmede, bölünen şirket zaten sona 
erer.  

 
YTTK'da sermaye azaltılması gerektiği halde bunun ne oranda ve hangi koşullarda 

yapılacağı konusunda bir açıklık yoktur. Dolayısıyla, burada söz hakkı yönetim organınındır, 
zira bölünme raporunu yönetim organı hazırlar. Yönetim organı, sermaye azaltılmasının 
gerekli olup olmadığı konusunda karar verir. İşlem denetçisi de bunu denetler.  

 
Sermaye artırımı: Devralan şirket sermayesini artırmalıdır ki bölünme sonunda 

bölünen şirketin pay sahiplerine yeni paylar verilebilsin. Bu sermaye artırımı kararı, esas 
sözleşme değişikliklerine ilişkin usule göre alınır. Ancak ayni sermaye konulmasına ilişkin 
hükümler uygulanmaz. Büyük bir parantez açarak şu konuyu da belirtmekte yarar 
görüyorum. Gerek birleşmede İsmail Bey’in değindiği noktalar, gerek bölünmede benim 
değineceğim noktalar; YTTK'yı hazırlayan Komisyon’un yeniden yapılandırma konusundaki 
yeniden yapılandırma taraftarı tutumunu ortaya koyar ve bu tutum kanuna da yansır. Bu 
nedenle bugün ele aldığımız hükümler yeniden yapılandırma dostu hükümlerdir. Böylece 
birleşmeyi veya bölünmeyi kolaylaştıran, bunları engelleyebilecek sınırlamaları, yasaklamaları 
bertaraf eden, davalar sistemini bunlara engel olmayacak ama hak sahiplerinin de haklarını 
koruyacak şekilde inşa eden bir sistem anlaşılmalıdır. Örneğin ayni sermaye konulmasına 
ilişkin hükümlerin uygulanmaması veya sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanın aşılıp 
aşılmadığının dikkate alınmaması bu sistemin bir sonucudur. Bu nedenle bunlar hep bu 
genel felsefenin yansıtıldığı hükümler olarak algılanmalıdır.  

 
Uygulanmayacak hükümler: Daha önce de belirttiğim gibi iki tür bölünme olabilir; ya 

yeni kurulan şirketlere bölebilirim veya var olan şirketlere devredebilirim. Yeni kuruluşta, 
doğal olarak, yeni kuruluşa ilişkin hükümler uygulanır. Ancak burada da yine bölünme 
taraftarı bir yaklaşımla çeşitli kısıtlamalardan kurtuluyoruz. Asgari ortak sayısına ve ayni 
sermaye konmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.  

 
Bilanço: Bölünme belli bir bilanço temel alınarak gerçekleştirilir. Bu bilanço aslında o 

mali yılda geçerli olan bilançodur. Ancak, esas aldığımız bu bilanço ile bölünmeyi 
gerçekleştirdiğimiz tarih arasında, altı aydan daha uzun bir süre geçmişse veya o arada 
malvarlıklarında önemli değişiklikler olmuşsa, o zaman kanun koyucu bize bir ara bilanço 
düzenlememizi emrediyor ki mevcut durumu tam olarak yansıtmak mümkün olsun. Bu ara 
bilanço yıl sonu bilançosu esasına göre hazırlanır, ancak yeniden envanter çıkarmak gerekmez; 
son bilançodaki değerlemeleri ticari defterlerdeki hareketler ölçüsünde değiştirmek yetişir. Bir 
başka deyişle bilançoyu bugüne uyarlamak gerekir. Zira, bilindiği gibi YTTK’nın bilanço, daha 
doğrusu finansal tablolar konusundaki en önemli ilkelerden biri de dürüst resim ilkesidir. 
Bilanço işlemin yapıldığı andaki gerçek durumu yansıtmalıdır. Dürüst resim ilkesi 
gerektiğinde düzenlenecek bu ara bilanço da uygulanır. 

 
Bölünme sözleşmesi: Birleşmede, bir birleşme sözleşmesi olduğu gibi, bölünmede de 

bir bölünme sözleşmesi vardır. Ancak gerçekte bölünme sözleşmesi ortada iki şirket varsa 
sözleşme şeklinde olabilir. Bir başka ifadeyle bir bölünen şirket, bir de devralan şirket varsa, 
mevcut bir şirkete devir söz konusuysa bölünme sözleşmesi olabilir. Aksi takdirde, yeni 
kuruluş varsa o zaman ortada iki taraf olmadığından bunun adı sözleşme değil, bölünme 
planı olur. Ancak her iki halde de özde amaç aynıdır: Bölünme işleminin nasıl 
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gerçekleştirileceği düzenlenir. Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını yönetim 
organı/organları hazırlar. Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı için bazı ortak hükümler söz 
konusudur. Gerek sözleşme gerekse plan yazılı olmalıdır. YTTK her iki metin için de zorunlu 
bir içerik öngörür. Bu zorunlu içerik ortakların, alacaklıların ve azlığın korunması açısından 
ayrıntılı hükümler getirir. Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı genel kurul tarafından 
onanır.  

 
Unutulan veya sonradan ortaya çıkan malvarlığı: Kural olan, şirketin tam bölünmede 

bütün malvarlığı, kısmi bölünmede kısmen bölünen malvarlığının geçmesidir. Ancak 
uygulamada da görüldüğü gibi kimi zaman bazı malvarlıkları unutulabilir veya bazı 
malvarlıkları sonradan ortaya çıkabilir. Özellikle tam bölünmede ve kısmi bölünmede 
bölünme işleminden sonra ortaya çıkan bu malvarlığının akıbetinin ne olacağı da 
irdelenmelidir. YTTK'da bu durumu düzenleyen bir hükmümüz var. Tam bölünmede 
devreden şirket ortadan kalkarak bir veya birden fazla şirkete bölündüğü için yeni bulunan 
veya bölünmenin dışında kalan malvarlığı üzerinde, devralan şirketlerin söz hakkı olur. Kısmi 
bölünmede de, bölünme dışında kalan malvarlığı devreden şirkette kalır.  

 
Bölünme raporu: Bölünmenin bir bölünme sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştiği 

hallerde yönetim organları ayrı ayrı bir bölünme raporu hazırlar. Bölünmenin, bölünme 
planıyla yapıldığı hallerde, yönetim organı tek bir rapor hazırlar. Tüm ortakların onayıyla 
küçük ölçekli işletmelerde bu rapor düzenlenmeyebilir.  

 
Denetim: Bölünme işlemlerinin denetlenmesi gerekir. Denetlemeyi işlem denetçisi 

yapar. İşlem denetçisi bildiğiniz gibi yeni bir kurumdur. İç denetim YTTK’da tamamen 
kaldırılıp bağımsız denetimle tamamlandığı veya yer değiştirildiği için artık bir tarafta sürekli 
bir bağımsız denetim, bir tarafta da önemli işlemler temelinde gerçekleşen işlem denetimi söz 
konusudur. İşlem temelinde denetim, kuruluş, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermaye 
artırımı ve menkul kıymet ihracı gibi nitelikli ve önemli işlemlerde görülür. İşlem denetçisinin 
hangi hallerde gerekli olduğu, her bir işlem için YTTK’da açıkça düzenlenir. İşlem denetçisi 
bölünme işlemlerinin irdelendiği bir denetim raporu hazırlar. Küçük ölçekli ortaklıklarda tüm 
ortakların onayıyla işlem denetiminden vazgeçilebilir.  

 
İnceleme hakkı: Birleşmede ortaklara, alacaklılara, menkul kıymet sahiplerine ve diğer 

ilgililere tanınan inceleme hakkı, bölünme işlemlerinde daha dar kapsamlı bir ilgili çevresi 
tarafından kullanılabilir. Bölünmede, bölünme sözleşmesi, raporlar, denetleme raporu, 
finansal tablolar, kabaca bölünmeye ilişkin sözleşmeler, raporlar ve finansal tablolar, sadece 
ortakların incelemesine açıktır. Burada ilgililer çevresi birleşmeye nazaran daha daraltılmış 
durumdadır. Anılan belgeler iki ay süresince incelemeye açık kalır. Ortaklar inceledikleri 
belgelerden kopya da alabilir. Özellikle azlığın ve küçük pay sahiplerinin korunması 
açısından şirket, hem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde hem internette bir ilan yapar ve 
ortakları bölünmeye ilişkin bütün belgeleri incelemeye davet eder. Küçük ölçekli işletmelerde 
bu inceleme hakkından vazgeçmek mümkündür. 

 
Bölünme kararı: Bu bölünme kararı, birleşmeden farklı olarak, ancak alacaklılara 

teminat verilmesinden sonra alınabilir. Birleşmede İsmail Bey’in de belirttiği gibi alacaklılara 
teminat verilmesi tüm sürecin tamamlanmasından sonra söz konusu olur. Bölünmede ise 
daha bölünme kararı alınmadan önce alacaklıların tatmin edilmiş olması gerekir. Bu konuyu 
daha sonra ele alacağım. 

 
Bölünme kararı için çeşitli şirketler için farklı ve genellikle ağırlaştırılmış nisaplar 

öngörülür. Payları borsada işlem gören şirketler açısından da aynı şey söz konusudur. Hele 
devrolunan şirketin işletme konusu değişecekse, o zaman daha ağır nisaplar uygulanır. 
Oranların korunmadığı bölünmede, birleşme kararı sermayenin yüzde doksanını temsil eden 
pay sahiplerinin oyuyla alınır. Burada azlık haklarının korunması söz konusu olur. Buna 
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karşılık, imtiyazlı pay sahiplerinin normal bir esas sözleşme değişikliğinde dahi, bu esas 
sözleşme değişikliği imtiyazları etkileyecek nitelikteyse, aranan onayları bölünmede 
aranmaz. Zira imtiyazlar başka şekilde zaten korunduğundan YTTK ayrıca imtiyazlı pay 
sahiplerinin de onayına gerek görmez.  

 
Alacaklıların korunması: Alacaklıları koruma konusundaki genel felsefe birleşme ile 

aynıdır ancak yöntem konusunda farklılık vardır. Böyle bir koruma neden gereklidir? Tam 
bölünmede şirket ortadan kalkar, alacaklılar açısından borçlu değişir. Kısmi bölünmede ise 
şirketin malvarlığı küçülür, yerine göre sermaye azalır. Dolayısı ile alacaklıların el 
atabilecekleri kaynaklar sınırlanır. Alacaklıların korunması açısından en önemli fark, 
birleşmede alacaklılar süreç tamamlandıktan sonra korunurken, bölünmede bu koruma süreç 
devam ederken, bölünme kararından önce sağlanır. Alacaklılara davet, tıpkı birleşmede 
olduğu gibi, belirli bir tiraj üzerindeki gazeteler, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet 
sitesinde de yapılır ve alacaklılara bölünme nedeniyle teminat isteyebilecekleri hatırlatılır. 
İlanlarda alacaklılara teminat isteme hakları olduğu konusunda özel bir uyarıda da bulunmak 
gereklidir. Alacaklılar istediği takdirde teminat vermek zorunludur. Tıpkı birleşmede olduğu 
gibi işlem denetçisi aksi yönde rapor verebilir. Şirket de teminat vermek yerine, bu borcu 
ödeyip alacaklıyı tatmin edebilir.  

 
Sorumluluk: Bölünmeye katılan şirketlerin sorumluluğu nasıl düzenlenir? Kendisine 

borç tahsis edilen şirket birinci derecede sorumludur. Eğer bu şirket borcunu ifa etmezse, 
katılan şirketler de ikinci derecede ve müteselsilen sorumlu olur. İkinci derecede 
sorumluluğun şartları vardır. Hem alacağın teminat altına alınmamış olması, hem de belli 
durumların gerçekleşmesi gereklidir. Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında da, 
birleşmedeki YTTK m. 158 hükmüne atıf yapılır. Bu hüküm uyarınca önceden doğan 
sorumluluklar bölünmeden sonra da devam eder ve üç yıllık bir zamanaşımı uygulanır.  

 
İş ilişkilerinin geçmesi: İş ilişkilerinin geçmesi bölünmede önemlidir. İşçi seçimlik bir 

hakka sahiptir; dilerse devreden şirkette çalışmaya devam edebilir, dilerse devralan şirkette 
çalışmak istemeyebilir. Eğer devam etmemeyi seçerse hizmet sözleşmesi, kanuni sürelerin 
sonunda, yani iş akdinin feshi için geçerli olan sürelerin sonunda sona erer. Eski işveren de 
işçiye karşı bu işçi alacaklarından sorumlu olur. İşçi de tıpkı diğer alacaklılar gibi teminat 
isteyebilir ve sorumluluk devreden şirket açısından devam eder.  

 
Bölünmenin sonuçlandırılması: Öncelikle genel kurul tarafından onaylanan bölünme 

kararının tescili gerekir. Eğer bir kısmi bölünme varsa ve biraz önce belirtildiği gibi 
sermayenin azaltılmasına karar verildiyse, bu esas sözleşme değişikliği kararı da tescil edilir.  

 
Tescile bağlanan önemli sonuçlar vardır. Birincisi; bölünme tescille geçerlilik kazanır. 

Bölünme tescille geçerlilik kazanınca, külli intikal gerçekleşir. Envanterde kayıtlı aktif ve 
pasifler devralan şirkete geçer. Bölünmede ayni sermaye konulmasına gerek olmaması da 
bu külli halefiyet sisteminden kaynaklanır. Eğer bir tam bölünme varsa, tam bölünmenin 
tescili ile bölünen şirket de infisah eder. YTTK m. 179 tescili öngörmekle beraber, ilandan söz 
etmez. Halbuki birleşmede hem tescil hem ilan vardır. Acaba bölünme kararının ilanına gerek 
yok mudur? Ancak YTTK m. 35 tescili gereken hususların ilanını da gerekli gördüğüne göre, 
bölünme kararı da ilan edilir.  

 
Birleşmede, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı tutulur. Bilindiği 

gibi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi, birleşme ve devralmaları 
düzenler ve bu maddenin uygulanması amacıyla çıkarılan bir tebliğ de belirli parasal eşikleri, 
ciro eşiklerini, aşan birleşme işlemlerinin geçerlilik kazanması için Rekabet Kurulu’ndan izin 
alınmasını öngörür. Acaba bölünmede, birleşme için saklı tutulan Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz mı? Bu konuda kanunda bir açıklık yoktur. YTTK'da, 
bölünmede Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin saklı tutulduğuna ilişkin açık 
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bir hüküm yoktur. Gerekçe'de de rekabet kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda 
bir açıklama yapılmaz. Kanımca bölünmede de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. Zira bölünme işleminde de esasında bir devralma vardır; ya yeni 
kurulan şirket devralır veya mevcut şirketler devralır. Ayrıca, rekabet hukuku anlamında bir 
birleşme işleminden söz edebilmek için sadece payların, malvarlığının devri önemli değildir. 
Önemli olan birleşen şirketlerdeki kontrolün el değiştirmesidir. Özellikle asimetrik bölünmede 
pay sahipliği yapısı kontrol el değiştirecek şekilde yapılandırılabildiğine göre, Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un öngördüğü izin sistemi bölünmede de uygulanır.  

 
Tür değiştirme: Bölünmeye ilişkin bu açıklamalardan sonra biraz da tür değiştirme 

üzerinde durmak istiyorum. Bölünme nasıl YTTK’da yepyeni bir bölüm olarak düzenlendiyse, 
tür değiştirme de eski hükümlerin, ki bunlar yerleşmiş hükümlerdi, biraz daha ele alınması, 
sistematize edilmesi ve yeniden yapılandırma mantığı içinde düşünülmesi şeklinde 
düzenlendi. YTTK m. 180 ilkeleri ortaya koyar. Birinci ilke olarak her şirket hukuki şeklini 
değiştirebilir. İkinci ilke de tür değiştiren şirketin eskisinin devamı olmasıdır.  

 
Tür değiştirme konusunda da sınırlı bir sayım vardır. Sermaye şirketleri sermaye 

şirketlerine veya kooperatife, şahıs şirketleri sermaye şirketine veya kooperatife dönüşebilir. 
Ama sermaye şirketleri, şahıs şirketine dönüşemez. Nasıl sermaye şirketleri şahıs 
şirketlerine bölünemez ise, sermaye şirketleri de şahıs şirketine dönüşemez. Kollektif ve 
komandit şirketlerin tür değiştirmesine yönelik özel hükümler getirilir. Zira burada tek kişi 
devam etme imkânı söz konusudur ve bu durumlarda tür değiştirmenin diğer hükümlerinin 
uygulanmayacağına ilişkin özel bir hüküm vardır.  

 
Temel ilke: Nasıl birleşme-bölünmede temel bir ilke varsa, ortaklık paylarının ve 

haklarının korunması ilkesi, tür değiştirmede de aynı ilke vardır. Hatta bu ilke tür 
değiştirmede, birleşme veya bölünmeye göre çok daha önemlidir. Zira burada yeni tür, 
eskisinin devamıdır ve ortaklık payları ve hakları aynen devam eder. Birleşmeden ve 
bölünmeden farklı olarak, burada ortağı şirketten çıkarmak mümkün değildir. Ortakların 
hakları da zedelenemez. Bu ilkenin, devamlılık ilkesinin, kullanılması açısından bir ikinci ilke 
daha gündeme gelir, bu da eşit değerlilik ilkesidir. Tür değiştirmeden önce ortağın paylarının 
değeri neyse, tür değiştirdikten sonra da bu değer korunmalıdır. Onun için çeşitli imkânlar 
var. Örneğin oydan yoksun paylara karşılık ne verilebilir veya imtiyazlı paylar için ne 
yapılabilir? Çünkü bazı şirket türlerinde imtiyazlı paylar tanınmamış olabilir. O zaman uygun 
bir tazminat ödemek gerekebilir. Oydan yoksun paylara karşılık oydan yoksun paylar veya oy 
hakkı olan yeni paylar verilebilir. İntifa senetleri için aynı değerde haklar verilebilir veya 
gerçek değer ödenebilir. Bu halde denkleştirme uygulanmaz, çünkü burada birleşmedeki 
YTTK m. 140'a açık bir atıf yoktur.  

 
Ana aşamalar: Bölünmedeki sistem, uygulama açısından burada da geçerlidir. Tür 

değiştirme de bir yeni kuruluş olduğu için, yeni kuruluşa ilişkin hükümler uygulanır. Yine belli 
istisnalar söz konusu olur. Asgari ortak sayısı ve asgari sermayeye ilişkin hükümler 
uygulanmaz. Bir ara bilanço çıkarılması gereklidir. Ara bilanço çıkarılmasını gerektiren haller, 
yukarıda bölünme için belirtilen hallerle aynıdır. Son bilançodan itibaren altı aydan fazla 
zaman geçmelidir ve malvarlığında önemli değişiklikler olmalıdır. Yıllık bilançoya ilişkin 
esaslar burada da uygulanır.  

 
Belgeler: Hatırlanacağı gibi bölünmede bir bölünme sözleşmesi veya bölünme planı 

vardı. Tür değiştirmede de tür değiştirme planı vardır. Bu planı yazılı olarak yönetim organı 
hazırlar ve genel kurulda onaylanır. Zorunlu bir içeriği bulunur. Bu tür değiştirmenin neden 
gerekli olduğuna ilişkin bir tür değiştirme raporu hazırlanır. YTTK tür değişterme raporu için 
de zorunlu bir içerik ongörür. Hemen belirtilmelidir ki bu kadar çok sayıda rapor, plan, 
denetim raporu gibi belgeye gerek duyulmasının birkaç nedeni vardır. Bu nedenlerin başında 
şeffaflık gelir. İkinci neden pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin korunması ve kamunun 
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aydınlatılmasıdır. Bütün bu raporlama, plan, denetleme sistemi bu sacayaklarının üzerine 
oturur. Bu nedenle tür değiştirme raporu da yine aynı mantık içinde düşünülmelidir. Yönetim 
organı tür değiştirmenin neden gerekli olduğuna, hangi şirket türüne dönüşüleceğine ve diğer 
önemli konulara ilişkin bir rapor hazırlar. Küçük ölçekli işletmelerde yine bu rapordan 
vazgeçmek mümkündür. 

 
İşlem denetçisi: İşlem denetçisi tür değiştirmede de söz konusudur. İşlem denetçisi tür 

değiştirmeye ilişkin işlemleri denetler. Burada şirketten tam bir işbirliği beklenir. Şirketin her 
türlü bilgi ve belgeyi vermesi gereklidir. İşlem denetçisi tür değiştirmeye ilişkin şartları 
değerlendirerek bilançonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığına, dürüst resim ilkesine uygun 
olup olmadığına, ortakların haklarının korunup korunmadığına bakar. Bütün ortakların kabul 
etmesi durumunda küçük ölçekli ortaklıklarda bu denetlemeden vazgeçilebilir.  

 
İnceleme hakkı: İnceleme hakkı, bölünmede olduğu gibi, sadece ortaklara tanınır. Tür 

değiştirmeye ilişkin belgeler ortakların incelemesine sunulur. Ancak buradaki süre daha 
kısadır; bölünmede olduğu gibi iki ay değil, sadece otuz gündür. Genel kurul toplantısından 
önce bütün finansal belgeler, raporlar incelenebilir. Şirket de ortakları bu inceleme hakkı 
konusunda bilgilendirir.  

 
Genel kurul kararı: Tür değiştirme planı genel kurulda onaylanır. YTTK farklı şirketler 

için farklı yeter sayılar ve genellikle ağırlaştırılmış yeter sayılar öngörür. Kararlar bazı şirket 
türlerinde oybirliği ile alınır. 

 
Tescil: Son aşama tür değiştirme kararının tescilidir. Genel kurulda onaylanan tür 

değiştirme kararı tescil edilir. Yeni şirketin esas sözleşmesi de tescil edilmelidir. Bütün bu 
tesciller de Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir.  

 
Sorumluluk: Tür değiştirmede de yine sorumluluk hükümleri söz konusu olur. 

Sorumluluk açısından daha önce görülen YTTK m. 158 hükmüne, çalışanların korunmasında 
da YTTK m. 178'e gönderme yapılır. Bu konularda yukarıdaki açıklamaları hatırlatırım.  

 
Davalar: Kıymetli meslektaşım İsmail Bey’in söz ettiği davalara da çok kısaca 

değinmek isterim. Yargıtay'ın kıymetli başkanları bu dava sayısından çok şikayet ettiler. Çok 
haklılar. Şikayet etmeyi gerektirecek kadar çok sayıda ve ayrıntıda davalar var. Bu konu, 
Komisyon’da çok tartışıldı. Örneğin benim başka bir eleştirim de Ticaret Kanunu’nu 
neredeyse bir usul kanunu haline dönüştürdüğümüzdür. YTTK'da neredeyse Usul 
Kanunu’nda olmayan kadar ayrıntılı hükümler var. Bunların bir kısmı sürelere, delil sistemine, 
temyiz yasağına, kararın hemen kesinleşmesine ilişkindir. Davalar konusundaki 
düzenlemelerde YTTK'nın yeniden yapılandırma yanlısı felsefesi dikkat çeker. Onun için 
çeşitli davalarla tür değiştirmenin, birleşmenin, bölünmenin engellenmesi veya sürüncemede 
kalması arzu edilmedi. Bu nedenle kısa süreler, kesin deliller, hızlı bir yargılama usulü 
benimsendi ve bu kanuna koyuldu. Bazen harçlara kadar giden ayrıntılar görülebilir. Bu da 
Komisyon’a katılan çeşitli bakanlıkların talebi nedeniyle geldi. Davaların temel felsefesini iki 
şekilde özetlemek mümkündür. İlk olarak bu davalar yoluyla, devam eden bir birleşme, 
bölünme veya tür değiştirme işleminin önü kesilmemeli, ikinci olarak da hak sahipleri 
korunmalıdır. Buradaki koruma işlemin geri çevrilmesinden ziyade, hâkime büyük bir takdir 
yetkisi verilmesiyle sağlanır. Hâkim talep edilenler dışında başka önlemler alabilir veya bir 
denkleştirme ödenmesini emredebilir. Örneğin bu payların devamında, gerçek değerinin 
ödenmesinde ne eksik kaldıysa parasal olarak bu giderilebilir.  

 
Hakların incelenmesi davası: İlk yeni dava hakların incelenmesi davasıdır. Bu dava 

bölünme ve tür değiştirmede kullanılabilir. Ortaklar tarafından açılabilir. Burada sadece 
denkleştirme istenebilir. Denkleştirme tazminat değildir. Bu konu önemlidir. Zira burada 
gerçek bir zarar doğmayabilir veya bu zararın ortaya konması çok güç olabilir. Bu açıdan 
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burada hâkime çok önemli bir takdir yetkisi verilir. Denkleştirme yoluyla önceki pay sahipliği 
hakları ile yeni şirketteki pay sahipliği hakları arasında bir denge kurulur. Bu dava iki aylık bir 
hak düşümü süresi içinde açılmalıdır. Kısa bir dava açma süresi öngörülmesinin nedeni işlem 
güvenliği kaygısıdır. Bu işlemler sonsuza kadar dava tehdidi altında tutulamaz. Nasıl genel 
kurul kararlarının iptaline ilişkin üç aylık bir hak düşümü süresi varsa, burada iki aylık bir hak 
düşümü süresi vardır. Buradaki tercih bilinçlidir. Hüküm İsviçre’den alındı ama buradaki 
süreyi üç aya çıkarmak konusunda da Komisyon bir irade belirtmedi, aksine süreyi mümkün 
olduğunca kısalttı. Bu davanın sonuçları açısından önemli bir özelliği var. Davayı tek bir ortak 
açsa dahi davanın sonuçları aynı durumda olan tüm ortaklar açısından geçerli olur. Yani 
verilen karar aynı konumdaki diğer ortaklara da teşmil edilebilir. Burada yabancı hukuklardaki 
sınıf davaları (“class action”) gibi bir durum söz konusu olur. En önemli özellik; bu dava, 
bölünme ve tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez. Ya işlem geçerliliğini sürdürür, 
sadece bu işlemden hakları haleldar olanların uğradıkları zarar veya dengesizlik, eşitsizlik 
giderilmek istenir.  

 
İptal davası: İptal davası sınırlı bir davadır, sadece ortaklar tarafından açılabilir. 

Dolayısıyla alacaklıların ve işçilerin bu iki davayı kullanması mümkün değildir. Alacaklılar 
zaten daha işlem gerçekleşmeden önce korunduğu için böyle bir dava açmalarına da gerek 
yoktur. Dava genel kurul kararının iptali istemiyle açılsa dahi, bu davada hâkimin büyük bir 
takdir yetkisi vardır. Örneğin genel kurul kararının, giderilebilecek bir eksiklik nedeniyle iptali 
isteniyorsa, hâkim bu iptal yerine bu eksikliğin giderilmesine karar verebilir. Örneğin her 
nasılsa denetçi raporu alınmamışsa, genel kurul kararının iptali yerine denetçi raporu 
alınarak eksikliği tamamlamak mümkündür. Aynı şey bölünme raporu açısından da 
söylenebilir. Eğer eksiklikleri tamamlayarak işlemi ayakta tutmak imkânı varsa bu imkân 
öncelikle kullanılmalıdır. Buradaki felsefe işlemi ayakta tutma felsefesidir. Tıpkı yeni getirilen 
haklı nedenle fesih davasında olduğu gibi hâkim taleple bağlı olmaksızın, şirketi ayakta 
tutmak için başka tedbirler de alabilir. Buradaki felsefe de aynıdır.  

 
Sorumluluk: Bütün bu işlemlerden, bölünme veya tür değiştirme, kimler sorumludur? 

Bu işlemlerden, işlem denetçisi de dâhil olarak, işlemlere katılan herkes sorumludur. 
Buradaki sorumluluk bir kusurlu sorumluluk halidir. Kurucuların sorumluluğuna ilişkin 
hükümler saklıdır. Bir de bağlı şirketler hukukundan doğan sorumluluk var. Ancak o da ayrı 
bir tebliğ konusu. Bu konuyu kıymetli meslektaşım Gül Hanım'dan dinleriz. 

 
Ticari işletmenin dönüşmesi: Adalet Komisyonu çalışması sırasında eklenen bir 

hüküm var. Komisyon’un tartıştığı fakat eklemeyi veya düzenlemeyi gerekli görmediği bir 
hüküm bu. O da nedir? Ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesi veya ticaret şirketinin 
ticari işletmeye dönüşmesi. Ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesinde, tür değiştirmeye 
ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. YTTK m. 182 ilâ 193’e açık atıf var. Ticaret şirketinin ticari 
işletmeye dönüşmesinde, kanun bir sistematik öngörüyor. Bu sistematik de şudur: Şirket 
paylarının tümünü işletmeyi işletecek kişi veya kişiler devralır. Böylece işletme tek ortaklı 
olmasa da tek sahipli bir hale dönüşür. Ticari işletme bu kişiler adına tescil ve ilan edilir. 
Kollektif ve komandit şirketlerde özel bir düzenleme var. Burada bir sorumluluğun devamı 
söz konusudur, üç yıllık bir süre var. Yine daha önce sözünü ettiğim YTTK m. 182'de kollektif 
ve komandit şirketlerin tek kişi işletmesi olarak devam etmesine ilişkin hükümler de saklı 
tutuluyor.  

 
Sonuç: Bu tebliğden birkaç sonuç çıkarılabilir.  
 
YTTK'nın yeniden yapılandırma yöntemleri olarak birleşme, bölünme ve tür 

değiştirmeye ilişkin hükümleri pek çok açıdan eleştirilebilir. Ama kanımca gerçek olan şudur; 
YTTK güncel gereksinimlere cevap vermeye çalışan bir düzenleme getirir. Bölünme 
açısından çeşitli menfaat sahipleri arasında bir denge kurulur. Geçerli bölünmelerin ve tür 
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değiştirmelerin sınırlı sayıda olması uygulamada güçlükler yaratabilir ve bazı ihtiyaçları 
gideremeyebilir.  

 
YTTK ayrılma akçesi, işlem denetçisi ve denkleştirme akçesi gibi yeni kurumlar getirir. 

Bölünmede farklı yapılar için çok esnek bir organizasyon mümkündür. Özellikle asimetrik 
bölünmede durum budur. Şirket büyüklüklerine göre kolaylaştırılmış bölünme söz konusudur. 
Küçük ölçekli şirketlerde pek çok konudan, incelemeden, denetimden, rapordan, her şeyden 
vazgeçmek olasıdır. Her halde ağırlaştırılmış nisaplarla karar alınır. Onun için, azınlık 
haklarının büyük ölçüde korunduğu söylenebilir. Sadece bölünme ve tür değiştirmede farklı 
nisaplar var. Bir de sermaye artırımı-sermaye azaltılmasında farklı nisaplar uygulanır. Bu 
nisap kargaşası, uygulamada güçlüklere yol açabilir. Alacaklıların ve işçilerin korunmasına 
ilişkin özel düzenlemeler var. Bunları çok yerinde buluyorum. Nihayet küçük ölçekli 
işletmelere ilişkin istisnai düzenlemelerin de, küçük ölçekli işletmeler açısından yeniden 
yapılandırma işlemlerini daha kolay ve daha az masraflı yapılabilir hale getireceğini ve 
özendireceğini düşünüyorum.  

 
Dikkatiniz ve ilginiz için teşekkür ederim.                     
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Şirketler Topluluğu 
 
 
 
 

Doç. Dr. Gül Okutan* 
 
 

I. Giriş 
 
Yüksek Yargıtay’ın değerli temsilcileri, Türkiye Bankalar Birliği’nin değerli temsilcileri, 

değerli katılımcılar, meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıya davetleri 
için Bankalar Birliği’ne, Sayın Yargıtay’a ve toplantıyı düzenleyenlere teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Gerçekten çok verimli, güzel bir çalışma oluyor. Ben de elimden geldiği kadar bu 
kısımda şirketler topluluğu hükümlerini sizlere tanıtmaya gayret edeceğim.  

 
Şirketler topluluğuna ilişkin düzenleme Ticaret Kanununa yeni gelen bir bölüm. Kanunu 

biraz tanıtmak açısından bunun düzenlendiği yeri hemen söylemek istiyorum. Şirketler 
topluluğu kanunun içerisinde 195. maddeden başlıyor ve 209. maddeye kadar devam ediyor. 
Bu bölüm, içerisinde yer alan çeşitli yeni tanımlar, kavramlar, kriterler ve davalar ile kendi 
içinde bütünlük taşıyan bir bölüm. Ben bu bölümü daha ziyade hukuk davaları ve sorumluluk 
ile ilgili kısma ağırlık vererek ele almak istiyorum. Çünkü içerisinde çok ayrıntılı teknik konular 
da var. Hepsi için zamanımız ne yazık ki yok. Öncelikle bu bölüm niye geldi, bunun amacı 
nedir, bundan başlamak istiyorum.  

 
II. Şirketler Topluluğu Düzenlemesinin Amacı  
 
Şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemenin temelinde yatan basit bir mantık var. Bütün 

bölüm bu mantık üzerine kurulmuş durumda. Dolayısıyla buradan başlarsak diğer maddeleri 
de yorumlamamız daha kolay olacak. Bu bölümün temelinde yatan mantık ve varsayım şu: 
Eğer bir şirket; bağımsız ve tek başına hareket eden bir şirket ise, bu şirketin yöneticileri o 
şirket için en iyi olan, en verimli olan davranış biçimi ne ise o yolu seçer ve o şekilde hareket 
eder. Hâlbuki bu şirket eğer bir topluluk içerisinde faaliyet gösteriyorsa, artık o şirketin 
kendine ait tamamen bağımsız bir iradesi olamayabilir. Çünkü burada bir grup vardır, tepede 
bir stratejik planlama vardır. Oradan gelecek bir takım talepler olacaktır. Ve özellikle 
aşağıdaki şirketler (bu bölümün “bağlı şirket” olarak adlandırdığı iştirakler), artık bir nebze 
bağımsız karar verme kabiliyetlerini yitirmektedirler. Örnek verelim. Siz diyelim ki bir şirketin 
yönetim kurulu üyesisiniz ve sizden bir üçüncü kişi bankadan alacağı kredi için teminat 
vermenizi istedi. Siz bu teminatı verirken ne yaparsınız? Kimin lehine ben teminatı 
veriyorum? Bu kişinin ödeme gücü nedir, benim bu işi yapmaktaki menfaatim nedir, bu 
krediden ben faydalanacak mıyım, bana bir komisyon ödenecek mi? Ben niye bunu 
yapıyorum? Yönetici normalde bunu sorgular. Ama şöyle bir durum düşünelim. Siz bir 
şirketsiniz. Bu kez herhangi bir üçüncü kişi lehine değil, sizin kardeş şirketiniz lehine sizden 
bir teminat isteniyor. Kardeş şirketiniz bankadan krediyi alacak. Sizden de şu isteniyor: 
Kardeş şirketinize şu mallarınızı teminat olarak veriniz veya kefil olunuz. Şimdi siz artık 
burada eskisi kadar özgür karar verebilir misiniz? Bu kardeş şirketin ödeme gücü nedir diye 
soruşturabilir misiniz? Böyle bir imkanınız olmayabilir ve teminatı vermek durumunda 
kalabilirsiniz. Dolayısıyla şirketler topluluğu içerisinde faaliyet gösteren bir şirket bazen kendi 
menfaati en iyi neyi gerektiriyorsa onu yapamaz. Topluluk menfaati en iyi neyi gerektiriyorsa 
onu yapmak durumunda kalabilir. Yani burada basit bir menfaat ihtilafı riski söz konusudur. 
Bütün bu şirketler topluluğuna ilişkin bölüm, bu menfaat ihtilafının olumsuz sonuçlarını 

                                                            
* Öğretim Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı. 
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gidermek amacıyla öngörülmüştür ve şirketin mal varlığını korumak amacını gütmektedir. 
Dolayısıyla bu bölümdeki hükümleri büyük ölçüde bağlı şirketin bakış açısı ile 
değerlendirmek gerekir. Bağlı şirket açısından durum nedir, bağlı şirketin menfaatini, mal 
varlığını nasıl koruruz? Bir yönüyle düzenlemenin sevk amacı budur. Ancak bunun yanı sıra 
şirketler topluluğunu bir hakikat olarak kabul eden, burada şirketler topluluğuna yönetimde bir 
takım esneklikler vermeyi amaçlayan düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunları da göreceğiz. 
Yani bir denge de güdülmek istenmiştir.  

 
Bu bölüm Ticaret Kanununa ilk kez geliyor. Ama bakarsak eğer bunun Türk Hukuku 

açısından büyük bir yenilik olmadığını göreceğiz. Zira yukarıdaki menfaat ihtilafı riski 
gözetilerek örneğin vergi mevzuatında yapılmış benzeri düzenlemeler var. Devlet de aynı 
riski görmüş. İlişkili kişilerin birbirleriyle işlem yaparken piyasa koşullarına uygun olmayan, 
emsallere uygun olmayan işlemler yapabileceğini, bu arada devletin vergi kazancının 
düşebileceğini ve devletin vergi zıyaına uğrayabileceğini düşünmüş. Bunu engellemek için 
devlet vergi mevzuatında bir tedbir öngörmüş. Transfer fiyatlandırması dediğimiz tebliğ, 
fiyatlarla oynama yoluyla bir şirketten diğerine değer aktarımı yapılmasının önüne geçmek 
istiyor. Ne için? Devletin vergi kazancını muhafaza etmek için. Ama vergi mevzuatı tabii ki 
sadece devlet açısından vergisel açıdan bir düzenleme getiriyor. Yoksa şirketin 
hissedarlarına bir dava hakkı tanımıyor. Sermaye mevzuatında da aynı endişeyle getirilmiş 
bir düzenleme var: Örtülü kazanç aktarımı yasağı. Örneğin bir halka açık şirket 100 liralık 
malını kardeş şirketine, kapalı olan bir kardeş şirketine, 50 liraya satarsa ne olur? 100 liralık 
değer için 50 lira karşılık almış olur. 50 lirayı da üstü örtülü bir şekilde kardeş şirketine 
aktarmış olur. İşte sermaye piyasası mevzuatı da bu türden, örtülü kazanç aktarımı olarak 
adlandırılan kazanç aktarımlarını yasaklamaya çalışıyor. Ama yine sermaye piyasası 
mevzuatında da böyle bir durumda acaba bireysel olarak pay sahibi bir dava açabilir mi, 
hâkim şirkete gidebilir mi bu soruların cevabı açıkça öngörülmüş değil. Şimdi ama Ticaret 
Kanunu aynı konuyu özellikle şirketler topluluğunda yer alan bağlı şirketlerin grup dışında 
kalan ve topluluğun genel menfaatinden fayda sağlamayan grup dışı hissedarları açısından 
ve şirketlerin alacaklıları açısından düzenliyor.  

 
III. Şirketler Topluluğu Düzenlemesinin Kapsamı  
 
Bu bölümde gelen ana başlıklara bakacak olursak; bir kere Kanun bir hâkimiyet kriteri 

tesis ediyor Neden bunu yapıyor? Çünkü şirketler topluluğu var mı yok mu bunu 
anlayabilmemiz için bir merkez kavram seçmemiz lazım. Hâkimiyet işte bu merkez 
kavramdır. Ne zaman hâkimiyet veya kontrol vardır, ne zaman yoktur bunu önce tespit 
edeceğiz ki bir şirketler topluluğu var mı yok mu bunu anlayabilelim. Daha sonra hâkim 
şirkete bir takım sorumluluklar yüklüyor kanun koyucu. Hâkim şirket, yani bir şirketin hâkim 
hissedarı, bugünkü hukuka göre herhangi bir sorumluluk altına girmeyeceği durumlarda, yeni 
kanuna göre artık sorumluluklar altına girecek. Yani hâkim hissedar hesap verebilir konuma 
getiriliyor bu bölümde. Dolayısıyla zannediyorum hukuki açıdan en önemli konulardan bir 
tanesi hâkim şirketin sorumluluğudur. Kanun bunun kriterlerini koymuştur. Bu kriterler 
nelerdir onları göreceğiz. Bunun dışında hissedarlara, özellikle pratikte grup dışı hissedarlara 
şirketten çıkma yönünde bir takım dava hakları veriliyor. Bugün böyle bir hakkımız yok. 
Şirketten çıkmak için mecburen hissedar olarak payımızı satın alacak bir alıcı bulmak 
zorundayız. Hâlbuki yeni kanun, anonim şirketlerde dahi payını hâkim hissedara satıp 
çıkmak yolunda bir takım haklar tanıyor grup dışı hissedarlara. Ama bunun dengesini de 
kuruyor. Bir yandan çıkma hakkını tanırken, hâkim şirkete de diyor ki, siz de yüzde on 
azınlığı koşulları varsa şirketten çıkarabilirsiniz. Bir denge gelmiş. Ayrıca bir takım açıklama 
ve raporlama yükümlülükleri var ve denetime ilişkin düzenlemeler var. Ben bu açıklama ve 
raporlama yükümlülükleri ve denetime ilişkin düzenlemelere bu bir saat içerisinde ayrıntılı 
olarak değinme imkânına sahip değilim. Bunlardan yeri geldikçe birer cümleyle 
bahsedeceğim. Ama esas olarak hâkimiyet kriterleri, hâkim şirketin sorumluluğu ve 
ortaklıktan çıkma ve çıkarma konularından bahsedeceğim.  
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IV. Hakimiyet Kavramı  
 
Şimdi önce hâkimiyet nedir sorusu ile başlayayım. Hemen söyleyeyim, hâkimiyet evet 

merkez kavramdır bu bölümde. Hâkimiyet yoksa şirketler topluluğu da yoktur. Dolayısıyla bu 
bölüm hükümlerinin uygulanabilmesi için asgaride hâkimiyet var mı yok mu bunun tespiti ile 
işe başlamak mecburiyetindeyiz. Fakat kanun koyucu hâkimiyeti tanımlamamış. Bunun 
yerine bize bir takım hesap anahtarları vermiş; hâkimiyet kriterleri vermiş. Biz bu anahtarlara 
bakıyoruz. Somut olayda eğer bu kriterler yerine geliyorsa hâkimiyet vardır, yoksa da yoktur 
diyebiliyoruz. Ama bazı noktalarda bu kriterler yeterli olmuyor. Dolayısıyla bir hâkimiyet 
kavramına da ihtiyaç duyacağız. Onun için şimdiden hâkimiyeti tanımlama gayreti gösterelim. 
Kanunda yok böyle bir tanım. Nereye bakabiliriz? Türkiye Muhasebe Standartları’na 
bakabiliriz. Çünkü Türkiye Muhasebe Standartları artık bütün şirketler bakımından zorunlu 
hale gelmiştir yeni kanunda. Özellikle Türkiye Muhasebe Standartları’nın konsolidasyona 
ilişkin hükümleri bizim açımızdan anlamlıdır. Zira konsolidasyonda da benzer durum var. Kim 
kiminle hesaplarını konsolide edecek? Hâkim olan kendi hâkimiyeti altında bulunanla 
hesaplarını konsolide edecek. Dolayısıyla muhasebe standartlarında da hâkimiyete 
(kontrole) ilişkin bir tanım var. O tanım 27 numaralı standartta yer alıyor. Oradan 
yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla 
söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü kontroldür. Yani 
şirketin nereye yatırım yapacağı, önemli kararlarını nasıl alacağı, sahip olduğu varlığı nasıl 
kullanacağı, faaliyet politikaları gibi kararlar ile şirketin finansal kararları, örneğin hangi 
finansman kaynağı ile çalışacağı, karını nasıl dağıtacağı gibi kararları kim alıyorsa hâkim 
odur diyor muhasebe standartları. Biz de bu kavramdan yararlanabiliriz kıyasen.  

 
V. Hakimiyet Kriterleri  
 
Gelelim bizim kanunun koyduğu kriterlere. Benim görebildiğim kadarıyla kanun 195. 

maddede üç farklı kriter getiriyor hâkimiyetin tespiti için. Bir tanesinde pay sahipliğine 
bakıyor. Bir şirket diğer şirkette hissedarsa o takdirde o hissenin gücüne bakıyor. Böylece 
pay sahipliği yoluyla elde edilen fiili hakimiyeti tespit ediyor. Bir diğeri sözleşmesel hâkimiyet. 
Yönetenle yönetilen arasında bir sözleşme yapılıyor. Son olarak diğer yollarla hakimiyet 
diyerek kanun işin ucunu açık bırakmış. Şimdi tek tek izin verirseniz bu kriterlerin üzerinden 
geçelim.  

 
Öncelikle pay sahipliği yoluyla hâkimiyet. Buradaki ölçütlerden bir tanesi oy haklarının 

çoğunluğuna sahip olmak. Örneğin A A.Ş. B A.Ş.’de hissedar. Şimdi bu hissedarlık yapısına 
bakacağız. A A.Ş.’nin B A.Ş.’de ne kadar hissesi var? Bu hisselerle oy çokluğunu eline 
geçiriyor mu? Eğer geçiriyorsa, kendi payları ile geçiriyorsa mesela o zaman A A.Ş. B 
A.Ş.’de hâkim konuma gelmiştir. Hâkim hissedardır. Ama bu illa kendi payları ile olmak 
zorunda değil. Diyelim ki bir de C A.Ş var ve C A.Ş. ile A A.Ş., B A.Ş.’de ortak. İkisi birlikte bu 
oy haklarının çoğunluğunu ele geçirmiş. Hatta aralarında bir de hissedarlık anlaşması 
yapmışlar. Bir joint venture şirketi kurmuşlar. Bu yolla normalde tek başlarına sahip 
olamadıkları oy çoğunluğunu ele geçirmişler veya elli elli hisseleri paylaşmışken ortaklaşa bu 
hâkimiyete sahip olmuşlar. Bunlar da işte oy çoğunluğuna dahildir. “Ya kendi payları ile ya da 
bir sözleşmeye bağlı olarak tek başına veya başkaları ile birlikte oy hakkını ele geçiren” 
hâkimdir diyor kanun koyucu. Bu bir faraziyedir. Oy hakkı bu şekilde size geçmişse 
hâkimiyeti kullanın veya kullanmayın siz hâkimsiniz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. İki: oy 
hakları bizde olabilir ama biz örneğin imtiyazlar yoluyla, yönetim kuruluna aday gösterme 
imtiyazı yoluyla, yönetim organındaki karar çoğunluğunu başka bir hissedara vermiş 
olabiliriz. O zaman yönetim organındaki duruma bakıyoruz. Bu da bir diğer kriterdir. Kim 
şirket sözleşmesine göre yönetim imtiyazına sahipse, karar alabilecek sayıda üyeye sahipse, 
o zaman o hâkimdir diyoruz. Bu da bir diğer kriter. Son olarak sermaye çoğunluğu. Bu aksi 
ispatlanabilir. Çünkü oy imtiyazı ile, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ile sermaye 
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çoğunluğu etkisiz bırakılabilir yönetimde. Hissedarlığa sonuç bağlayan bu kriterler ile, eğer 
bir hissedarlık ilişkisi varsa bu yolla hakimiyeti tespit edebiliriz.  

 
Şimdi geçiyorum ikinci kanunun kriterine. Sözleşme yoluyla hâkimiyet. Bakın diyor ki 

195’in 1(b) bendinde: “Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini bir sözleşme gereğince, (..) 
hâkimiyeti altında tutabiliyorsa.” Şimdi şöyle bir örnek düşünelim. Bu kez iki şirketin arasında 
hiç hissedarlık olmasına gerek yok. Olabilir de olmayabilir de. A A.Ş. var B A.Ş. var. 
Bağımsız iki şirket, hiç hissedarlıkları yok ama B A.Ş., A A.Ş.’yi kendi yönetimine almak 
istiyor. Kendi hesapları ile konsolide etmek istiyor. Acaba hiç hissedarlığı olmadan bunu 
yapabilir mi? Bir şirket diğerinin yönetimi altına girebilir mi? Kendi iradesini ona tabi kılabilir 
mi? Bugün olsa belki bu soruya hayır cevabı veririz. Çünkü hiçbir şirket kendi iradesini 
başkasına havale edemez. Kendisi yönetmek zorundadır. Halbuki yeni kanun artık buna 
müsaade ediyor ve buna “hâkimiyet sözleşmesi” adını veriyor. Burada önemli olan işin ayırt 
edici noktası şu: Hâkim olmak isteyenle, yönetilecek olan arasında bir sözleşme akdediliyor. 
Dikey bir ilişki var yönetenle yönetilen arasında. Bu imkan, bu hâkimiyet sözleşmesi teknik bir 
tabirdir. Hakimiyet sözleşmesi bize Alman mevzuatından ilhamla getirilmiştir. Almanya’da 
vergi düzenlemelerinde şirketler topluluklarına bir takım avantajlar sağlanmış, karı zararı 
mahsup etmek gibi. Dolayısıyla bir şirketin zararını kendi karınızdan mahsup etmek 
istiyorsanız, bir grup oluşturmanız lazım. Grubu nasıl oluşturacaksınız? Mutlaka hisse mi 
satın alacaksınız? Hayır. İşte bu tip sözleşmeler, yönetim sözleşmeleri yoluyla kendinize 
bağlayabiliyorsunuz. Almanya’da bu çok sık rastlanan, çok sık uygulanan bir sistem. Bizde 
henüz vergi mevzuatında böyle bir avantaj öngörülmedi ama sabahki oturumda da 
konuşuldu. Belki vergi mevzuatı değişir, böyle bir şey gelir. Bizim kanun koyucumuz dedi ki: 
“Böyle bir sözleşmeyi biz tanıyalım, kanuna kavram olarak koyalım, isteyenler bundan 
faydalansın”. Dolayısıyla buradaki düşünce bir yönetim sözleşmesidir. Bunu şunun için 
söylüyorum: Hâkimiyet sözleşmesi kanundaki teknik bir tabirdir. Hemen burada, biraz 
bulmaca gibi olacak ama şunu söylemek istiyorum. Her türlü sözleşme hâkimiyeti size 
verebilir. Ama her türlü sözleşme hâkimiyet sözleşmesi değildir. Hâkimiyet sözleşmesi olması 
için yöneten şirketle yönetilen şirket arasında bu sözleşmenin akdedilmesi gerekir. Bunu 
neden söyledim? Uygulamada bu kanun çıkarken özellikle pay sahipleri sözleşmeleri 
açısından çok tartışma yaşandı. Çünkü pay sahipleri sözleşmeleri de hakimiyeti verir. Az 
önceki örneğime dönmek istiyorum. Diyelim ki C A.Ş. ile A A.Ş. bir joint venture oluşturdular. 
Bir hissedarlar sözleşmesi yaptılar, ortak bir şirket kurdular: B A.Ş. Bu B A.Ş.’yi nasıl 
yöneteceklerine ilişkin de kendi aralarında bir hissedarlık sözleşmesi yaptılar. Yöneticiler 
nasıl seçilecek, genel müdürü kim seçecek, hisseler nasıl devrolacak? Bütün bunları kendi 
aralarındaki ilişki bağlamında düzenlediler. Şimdi bu sözleşme kimle kimin arasında? İştirakle 
alakası yok. İştirakin ortakları kendi aralarında bir sözleşme yapıyorlar. Halbuki hâkimiyet 
sözleşmesi yönetenle bizzat yönetilen, o iştirak arasında yapılması gereken sözleşme. 
Hissedarlar sözleşmesi yatay düzlemde, hâkimiyet sözleşmesi dikey düzlemde. Dolayısıyla 
hâkimiyet sözleşmesi işte bu dikey sözleşmedir. Teknik bir tabirdir. Her hâkimiyeti veren 
sözleşme hâkimiyet sözleşmesi de değildir. Pay sahipleri sözleşmesi de değildir. Bunu niye 
söylüyorum? Çünkü kanunda bir şekil şartı var. “Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olması için 
tescil edilmesi şarttır.” diyor kanun koyucu. İşte bütün panik de buradan çıktı. Acaba 
hissedarlar sözleşmeleri tescil mi edilecek? Halka açık hale mi gelecek tescil edilmezse? 
Bunlar geçersiz mi olacak? Benim kanımca böyle bir paniğe yer yok. Çünkü eğer araştırır 
bakarsanız hakimiyet sözleşmesinin hukuki kaynağını, bu bir yönetim sözleşmesidir. Yoksa 
hissedarların kendi aralarında yaptığı bir sözleşme burada kastedilmemektedir. Şüphesiz pay 
sahipleri sözleşmesi de hâkimiyeti verir ama onun tesciline gerek yok. Çünkü teknik manada 
bir hâkimiyet sözleşmesi değil. Hâkimiyet sözleşmesinin niye tescilini arıyor kanun koyucu? 
Benim kanımca şunun için arıyor: Burada yönetim kurulu kendi iradesinden vazgeçiyor. 
Başkasından talimat almak üzere bir sözleşme yapıyor. Yani siz bakıyorsunuz, bir şirket var, 
onun yönetim kurulu var, o yönetiyor zannediyorsunuz, değil. O bir yönetim sözleşmesi 
yapmış iradeyi başkasının eline vermiş. İşte kanun koyucu bunun şeffaf olmasını istiyor, açık 
olmasını istiyor. O yüzden de bir tescil şartı getirmiş.  
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Devam ediyorum. Bu hâkimiyet sözleşmesi benim kafamda bir de şu soruyu doğurdu: 
Yönetim kurulunun yetkileri ile ilgili olarak kanunun bir maddesi var; 375. madde. Bu madde 
diyor ki; “Yönetim kurulunun bazı yetkileri devredilmez.” Hangi yetkiler? En üst düzeyde 
yönetim yetkileri, devredilemez. Peki o zaman biz hâkimiyet sözleşmesini nasıl yapabiliriz 
geçerli olarak? Çünkü burada zaten sözleşmenin amacı yönetim kurulunun bu kararları alma 
yetkisini üçüncü bir kişiye vermesi. Kanunda hâkimiyet sözleşmesi için açıkça 375. madde 
uygulanamaz diye bir şey söylemiyor ama benim kanımca hakimiyet sözleşmesi 375. 
maddenin bir istisnasını oluşturmaktadır. Eğer bir hâkimiyet sözleşmesi yapılacaksa bunun 
zaten içermesi gereken asgari unsur yönetim yetkisini alan tarafın yönetilecek olan şirkete 
talimat verme imkanına kavuşturulmasıdır. Onun yönetim kuruluna talimat verme yetkisini 
kendisine almasıdır. Asgari unsuru zaten budur. Dolayısıyla kanun koyucunun buna 
müsaade etmiş olması gerekmektedir. Bir de şunu ufak bir not olarak düşelim. Bu şirket 
kendi yönetimini başka bir şirkete bırakacaksa, bu sözleşmenin tescili şart tamam ama iç 
ilişkide buna kim karar verecek? Acaba yönetim kurulu kararı ile bu olur mu? Yoksa genel 
kurulun buna onay mı vermesi gerekir? Buna ilişkin kanunda bir şekil şartı yok. Ama benim 
kanımca bu mutlaka genel kuruldan geçmesi gereken bir karardır. Çünkü genel kurul o 
yönetim kurulunu oraya şirketi yönetsin diye atamış. Yönetim kurulu kendi kendine gidip 
yönetimi başkasının eline teslim edemez diye düşünüyorum. Bunu da aramak gerekir diye 
düşünüyorum. Dolayısıyla hissedarlığa bağlı hâkimiyeti konuştuk. Sözleşme yoluyla hiç 
hissedar olma şartı olmadan hâkimiyeti elde etmenin mümkün olduğunu konuştuk.  

 
Şimdi geliyorum üçüncü hale: “Diğer her türlü yoldan hâkimiyet tesisi mümkündür” diyor 

kanun koyucu. O zaman burada somut durumda bir hâkimiyet var mıdır? Buna bakmamız 
gerekiyor. Bu şirketi fiilen kim yönetmektedir? Fiilen bu kararları kim almaktadır? İşte burada 
artık hâkimiyet nedir sorusunun cevabı bize gerekli olacak. Hangi kararları kim alıyor? İşte az 
önce bahsettiğimiz temel finansal kararlar, temel yatırım kararları, bunları kim alıyorsa o kişi 
de hâkim duruma geliyor.  

 
Böylece üç grup hâkimiyet kriterini saydık. 195. maddedeki hissedarlık yoluyla, hâkimiyet 

sözleşmesi veya benzeri yönetim sözleşmeleri yoluyla ve diğer yollarla. Hâkimiyet kriterlerini 
böylece bitirdim ve bir kenara bırakıyorum.  

 
VI. Doğrudan/Dolaylı Hakimiyet  
 
Sırada şirketler topluluğunun yapısı konusu var. Burada da yeni bir kavramdan 

bahsetmek istiyorum. Şirket gruplarında tepede genelde bir holding oluyor. Ama bu bölümün 
uygulanması için şirketin türü holding olmak zorunda değil. Çünkü kanun koyucu holding 
olmaya sonuç bağlamıyor. 195. maddedeki kriterlere sonuç bağlıyor. Adı holding veya değil, 
tepede bir şirket var. Bunun az önceki 195. maddedeki kriterler çerçevesinde şu aşağıdaki 
şirketler üzerinde bir kontrol imkanı, hâkimiyeti varsa, o zaman bu hâkim, diğerleri bağlı 
şirkettir. Bunlar arasında böyle doğrudan hissedarlık varsa bu doğrudan hâkimiyet olur. Ama 
büyük gruplarda tabii 150 tane şirket olabiliyor. O zaman ne oluyor, aşağı doğru iniyoruz. Bu 
bağlı şirketlerin de altında başka iştirakler oluyor. Bunlar da dolaylı hâkimiyet altındaki 
şirketler. Kanunun 195. maddede 3. fıkrada demiş ki: “Hâkimiyet doğrudan da olur, dolaylı da 
olur.” İşte dolaylı da bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu iştirakler kanalıyla aşağıdaki şirketler 
üzerinde hâkim olabilirsiniz. Mesela tepedeki hâkim şirket şu iki iştirakinin hissedarlığı 
vasıtasıyla bu torun şirket üzerinde hâkimiyeti elinde bulundurabilir. Bu da tepedekini hâkim, 
torun şirketi ise bağlı şirket yapar. Aradaki şirketler ise konumlarına göre hem hâkim hem 
bağlı durumda bulunabilirler. Aşağıdan yukarıya olan talepler bakımından hâkim, kendilerinin 
yukarıya yapacakları talepler bakımından da bağlı şirket olabilirler.  
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VII. Hakim Teşebbüs  
 
Burada kanun yepyeni bir kavram daha ortaya atıyor. Çok da önemli olduğunu 

düşünüyorum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hâkim şirketin en tepesinde kim var? 
Türkiye’de bakarsak eğer, holdinglerin tepesinde genelde bir kapalı şirket var, onun da 
tepesinde bir takım bireyler olabilir. Aile üyeleri olabilir, dernek vakıf olabilir. Belediye olabilir. 
Acaba bunlar da bu sorumluluk zincirine, bu bölümdeki hükümlere tabi olacaklar mı, 
olmayacaklar mı? Bu önemli bir soru. Ve kanun koyucu bu soruyu “Evet” diye cevaplıyor. “Bu 
şirketler topluluğunun tepesinde oturan hâkim teşebbüs kimse, o da bu bölümün bütün 
kurallarına tabidir.” diyor. Dolayısıyla bu hâkim teşebbüsü tanımlamamız gerekiyor. Kimdir bu 
teşebbüs, nedir? Teşebbüs kavramının en geniş şekliyle anlaşılması gerektiğine ilişkin 
gerekçede açıklamalar var. Komisyon raporlarında açıklamalar var. Teşebbüs; gerçek kişi 
olabilir, tüzel kişi olabilir. Ticaret şirketi olmak zorunda değildir. Dernek olur, vakıf olur. Benim 
kanımca belediye olur. Niye belediyenin ortaklığındaki bir şirketin hissedarlarını diğer 
şirketlerden daha az koruyalım? Hiçbir gerekçe yok. Hukuken, niteliği önemli değil. En 
nihayetinde ipler kimin elinde? O kişiyi arıyoruz burada. Ve kanun koyucu onu hâkim 
teşebbüs olarak değerlendiriyor. 195. maddenin 5. fıkrasına bakarsanız, burada şu hükmü 
göreceksiniz. “Şirketler topluluğunun hâkiminin merkezi veya yerleşim yeri, yurt içi veya 
dışında bulunan, (bakın yabancı da olabilir) bir teşebbüs olması halinde de bu bölüme ilişkin 
hükümler uygulanır.” Ve şimdi daha da önemli bir şey söylemek istiyorum devamında. 
“Hâkim teşebbüs tacir sayılır.” Demek ki kanun koyucu bu hâkim teşebbüsü niye getirmiş? 
En tepede ticaret şirketi varsa o zaten tacir. Demek ki muhtemelen burada kendiliğinden tacir 
olmayan birilerinin olacağını düşünüyor. Onlar da tacir sayılır ve bu bölümdeki sorumluluklara 
tabii olur diyor. Bu hâkim teşebbüs kavramını 195. maddede bulabiliriz. 198. maddede de bir 
teşebbüs geçiyor. 198. maddedeki hâkim değil sadece teşebbüs. Yerine göre teşebbüs veya 
hâkim teşebbüs olarak koyulmuş. Bilinçli olarak ayrı ayrı düzenlenmiş.  

 
Burada yalnız hemen bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu bölümde ben özellikle 

sorumluluklardan bahsedeceğim. Hemen şunu söyleyeyim: Ne hâkim şirket ne hâkim 
teşebbüs, sırf hâkim oldukları için sorumludurlar. Hâkim olmak sorumlu olmak manasına 
gelmiyor. Sorumluluk hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılmasından doğar. Dolayısıyla bizatihi 
hâkim olmaya herhangi bir sorumluluk bağlanmamıştır. Bunu hemen vurgulayalım. 
Yönetiminizi hukuka uygun yaptığınız müddetçe bir sıkıntı olmaz.  

 
VIII. Yabancılık Unsuru  
 
Yabancı bir topluluk varsa durum ne olur? Ondan da kısaca bahsedelim. Çünkü Türk 

Mahkemeleri’ne de özel yetkiler veriliyor. Bir kere kanun diyor ki en az bir grup şirketinin 
merkezi eğer Türkiye’de ise, bu bölüm hükümleri uygulanır. İster hâkim olanı olsun, ister 
bağlı konumda olanı olsun fark etmez, bir tane şirket Türkiye’de ise bu bölümdeki hükümler 
uygulanır (195 f.1). Bunu niye koyuyor? Özellikle yabancı hâkimlere karşı dava açılabilsin 
diye. Yani Türkiye’de uluslararası şirketler toplulukları gelip buradan bir şirket alıyorlarsa 
bunu kötü yönetmesinler, Türk hissedarların menfaatlerini de düşünsünler, Türk hissedarlar 
da Türk alacaklılar da yabancı hâkim şirketlere karşı dava açabilsinler diye bunu yapıyor. 
Bunun için bir de kolaylık getiriyor. Türk Mahkemeleri’ne de özel yetki veriyor. Hâkim şirketin 
veya tepedeki teşebbüsün merkezinin yurt dışında olması halinde sorumluluk davaları bağlı 
şirketin merkezinin bulunduğu yerde açılabilir. Yani Türkiye’deki iştirak neredeyse dava 
orada açılabilir. Ama tabi bu davayı kime karşı açıyoruz? Yine hâkim şirkete karşı açıyoruz. 
Dolayısıyla Türkiye’de aldığımız kararı hâkim şirkete karşı uygulattırmamız gerekir. Hâkim 
şirketin Türkiye’de malı varsa onun üzerinde, yoksa yurtdışına gideceksek tanıma tenfiz 
yaptırarak orada bunun neticesine ulaşmaya çalışmamız gerekecek.  
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Dolayısıyla buraya kadar topluluğun kanundaki tanımlanış biçimini bitirmiş oluyorum. 
Hâkimiyet nedir? Hâkimiyet kriterleri nelerdir? Yabancı bir unsur varsa ne olur? Şirketler 
topluluğunun görünümü bu.  

 
IX. Hakim Şirketin Sorumluluğu – Genel Olarak  
 
Şimdi gelelim hâkim olunca ne olduğu konusuna. Hâkimiyete hangi sonuçlar 

bağlanıyor? Az önce de belirttiğim gibi, hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde 
sorumluluk söz konusu. Bunun detayına birazdan gireceğim. Bunun dışında bir takım 
raporlamalar söz konusu. Denetim ve bir de hisse iktisabında bildirimler var. Bunlar teknik 
ayrıntılar diye düşünüyorum. Buraya vaktimiz yok. Şimdi biz sorumluluk üzerinden gidelim. 
Hâkim şirketin sorumluluğu, hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması durumunda doğuyor. 
Hâkim şirketin de ve tabii hâkim şirket hükümlerine tabi olan teşebbüsün de. O da aynı fiilleri 
yaparsa, o da sorumlu. Bu sorumluluk da kanunda 202 ve 208. maddelerde düzenlenmiş. 
202. maddeyi bir açar bakarsanız, burada bir kenar başlık var. Hâkimiyetin hukuka aykırı 
kullanılması. İşte sorumluluk burada düzenleniyor, 202. maddede.  

 
Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması maddesinde iki tane gayet uzun fıkra var. 1. 

fıkra daha ziyade yönetim kurulunun yetki alanına giren işlerden bahsediyor. İştiraklerin 
yönetim kurulları özen borcuna aykırı bir takım işler yapıp iştirake zarar verirse burada ne 
olur? Hâkim şirkete gidilebilir mi gidilemez mi? Daha ziyade yönetim kurulu. O yüzden ben 
bunu şöyle adlandırdım: Bağlı şirketin yönetimine yapılan müdahalelerden sorumluluk. Bu, 
202. maddenin 1. fıkrasında düzenleniyor. Devam ediyoruz. 202. maddenin 2. fıkrasına 
geliyoruz. Burada da bir uzun fıkra var. Bu 2. fıkra da bağlı şirketin bu sefer genel kurulunda 
alınan kararlara ilişkin bir sorumluluk getiriyor. Şimdi bu ikisinin özelliği ne? Yani bugünkü 
hukukla kıyasladığımızda ne var burada ne yapılıyor? Çok önemli bir şey yapılıyor. Hemen 
söyleyeyim. Birincide diyelim ki ben A A.Ş. olarak B A.Ş.’nin iştirakiyim. O benim hâkim 
şirketim. Ben de bağlı şirketim, iştirak vaziyetindeyim. Benim şirketimde yönetim kurulu 
üyeleri bir takım suiistimaller yaptılar ve benim şirketimde bir zarar oluştu. Benim 
hissedarlarım kime dava açabilir bugünkü hukukta? Bir tek benim şirketimin yönetim kurulu 
üyesine açabilir. Benim hissedarıma dava açabilir mi? Hayır, onun bir hesap verme 
yükümlülüğü yok bugünkü hukuka göre. İşte şimdi geliyor. Eğer koşulları varsa, ki koşullarını 
birazdan göreceğiz, bundan böyle yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin davalar sadece 
ilgili şirketin yönetim kuruluna karşı değil, onun tepesindeki hâkim şirkete de açılabilecektir. 
Onun yönetim kuruluna da açılabilecektir. Yani bu 202. maddenin 1. fıkrasının yapmaya 
çalıştığı şey, bağlı şirketteki yönetim kurulunun sorumluluğunu yukarıya taşımaktır. Mantık 
ne? En baştaki mantığa dönelim. Çünkü aşağıdaki şirket bağımsız karar alamıyor ki. 
Tepeden gelen talimatla iş yapıyor. O zaman niye sadece aşağıdaki adamı sorumlu 
tutuyoruz? Eğer talimat yukarıdan geldiyse, o sorumluluğu üstteki de paylaşsın. Mantık 
budur, 202. maddenin 1. fıkrasında. Yönetim Kurulunun sorumluluğunu yukarıya taşıyoruz. 
Bu, bugünkü hukukta olmayan bir düzenleme. Dolayısıyla büyük bir yenilik.  

 
Gelelim ikincisine. Bağlı şirketin genel kurulunda alınan kararlardan sorumluluk. Bu da 

bence büyük bir yenilik. Anonim şirketler hukuku bakımından özellikle. Gene düşünelim. A 
A.Ş. var, B A.Ş. de onun hakim hissedarı. A A.Ş.’nin genel kurulu yapılıyor. Diyelim ki burada 
bir genel kurul gündemi var. Diyelim ki birleşme. A A.Ş.’yi başka bir şirketle birleştirecekler. 
Bazı hissedarlar muhalif ama B A.Ş. hâkim hissedar. Diyelim ki yüzde seksen hisse onun 
elinde. 195. maddeye göre oy çokluğu onda, hâkim. Genel kurulda istediği kararı alıyor. 
Geldik toplantıya, B A.Ş. el kaldırdı ve birleşmeye onay verdi. Diğerleri ne dersin karar alınır 
onun oylarıyla. Şimdi normalde bugün olsa istenmeyen bir genel kurul kararına karşı muhalif 
kalan hissedar ne yapabilir? Tek tek iptal davası açabilir. Şartları varsa iptal ettirmeye gayret 
eder. Ama şimdi yeni kanun yeni bir imkan getiriyor. Diyor ki “Kararı beğenmediyseniz ister 
iptal ettirin, isterseniz de bu kararı aldıran hâkim hissedar kimse ona karşı tazminat davası 
açın, paylarınızı satma davası açın. Madem ki kararı o aldırdı, ondan hesap sorun.” diyor. İlk 
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defa bizim hukukumuzda anonim şirket hissedarı hesap verebilir konuma geliyor. Gerek 
yönetime müdahaleden, gerek genel kurulda aldırdığı kararlardan. Bu da bir yenilik. Çünkü 
bizim bugünkü hukukumuzda hâkim hissedarın mesela sadakat borcu konusunda doktora 
tezleri yazıldı ama benim görebildiğim kadarıyla genel kabul görmedi. Yani hissedarın bir 
sadakat borcu yoktur denildi. Yönetim kurulunun vardır da hissedarın yoktur. Ama şimdi artık 
hissedar da adeta böyle bir sadakat borcu altına kanun zoruyla sokulmaktadır.  

 
Üçüncü sorumluluk hali ise güvenden doğan sorumluluktur. Bu kavramın ise öncekilerle 

hiç alakası yoktur. Tamamen farklı bir sorumluluk temeline sahiptir. 209. maddede 
düzenlenmiştir. Güvenden doğan sorumluluk, dürüstlük kuralına aykırı davranıştan ötürü bir 
sorumluluk halidir. Şirketler topluluğu bağlamında özel olarak düzenlenmiştir.  

 
Şimdi bu sorumlulukların detayına girmemiz gerekiyor. Ana çerçeveyi izah etmeye 

çalıştım. Üç tip sorumluluk var. Güven sorumluluğu dürüstlük kuralına dayanıyor, diğer ikisi 
hâkim konumda olan şirketin, bağlı konumda olan şirketin yönetim kuruluna yaptığı 
müdahalelerden veya genel kurulunda aldırdığı kararlardan dolayı sorumlu tutulmasına ilişkin 
sorumluluk.  

 
X. Bağlı Şirketin Yönetimine Müdahaleden Sorumluluk  
 
Öncelikle bağlı şirketin yönetimine müdahaleden sorumluluk. Bu nasıl olacak? Kriterleri 

nelerdir? Talepler nelerdir? Kim kimden neyi talep eder? Şimdi işin teknik kısmına geldik. 
Mantığını konuştuktan sonra gerisi daha kolay. Burada kanun koyucu bir kural koyuyor. Tek 
cümle: “Hâkim şirket hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz.” Burada 
ne diyor? “Yani sizin altınızda bir sürü şirket var. 100-150 tane şirket yönetiyorsunuz. Bunları 
doğru düzgün yönetin. Burada sahip olduğunuz nüfuzu, kontrol imkânlarını o şirketin 
aleyhine olacak şekilde kullanmayın. O şirketin menfaatini de düşünün.” Neden bunları 
söylüyor? Çünkü işte başta söylediğim varsayımdan ötürü. Çünkü tepedeki şirket 150 tane 
şirketi yönetiyor. Bir tane değil. Dolayısıyla o 150 tane şirketin toplam menfaatini düşünüyor. 
Ama kanun koyucu diyor ki “Bizim açımızdan her bir şirketin menfaati mühimdir. Hiçbirini 
feda ettirmeyiz. Bu kaybı hoş görmeyiz.” Onu söylüyor.  

 
Peki burada kayıp ne demek? Bizim borçlar hukukunda zarar diye bildiğimiz 

kavramdan daha geniş bir kavram. Hemen örnek veriyorum. İki örnek vereceğim. Biri zarara 
denk olabilir. Biri daha geniş. Diyelim ki ben A A.Ş.’yim ve bir kardeş şirketim var, diyelim ki 
C A.Ş. Bir de hakim şirketimiz var, B A.Ş. B A.Ş. dedi ki bize “Ey A A.Ş. şu arsanı kardeş 
şirketine devredeceksin, arsanın değeri 100 lira, ben alıyorum 50 lira. Öyle karar verildi.” 
Benim burada açık seçik 50 liralık zararım var. Mal varlığımda bir eksilme veya artma olması 
gereken yerde artmama söz konusu. Bu bir kayıptır. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama şöyle bir 
durumda acaba kayıp der miydiniz? Hemen şunu sorayım. Bana deseydi ki “Ey A A.Ş. 
kardeş şirketin bankadan kredi alacaktır. Bu krediye sen de kefil ol.” Ben sadece kefil oldum. 
Daha kredinin ödenmesine zaman var. Ödenip ödenmeyeceği belli değil. Belki de hepsini 
ödeyecek. Acaba burada da bir kayıp var mı? Borçlar hukuku manasında bakarsak yok. Ama 
bu bölüm manasında bakarsak evet var. Çünkü durduk yerde benim mallarım bir risk altına 
sokulmuştur. Ben kendi kendime kalsam o kefaleti o koşullarla verir miydim ona bakmak 
lazım. Eğer veriyorsam sorun yok. Vermiyorsam demek ki olumsuz bir iş yaptım bir kayıp 
var. Dolayısıyla burada kaybı kanun koyucu geniş anlıyor. Ve ne yapmaya çalışacak 
sonuçta? Kayba uğratılan şirketi olması gereken yere getirmeye çalışacak.  

 
Şimdi kayıp kavramından devam ediyorum. Kanun bir sürü örnek vermiş. Maddeyi 

açarsanız bunlar orada yazıyor. 202. maddenin 1. fıkrası örnek. Bir şirketin diğerine; iş, 
varlık, fon, personel, alacak borç devri yapması veyahut da bir hâkim şirket tarafından 
yaptırılması, şirketin karını azaltmak veya aktarmak, mal varlığı üzerinde başkaları lehine hak 
tesis etmek, kefalet garanti aval verdirmek, tesislerini yeniletmemek, yatırımlarını kısmak 
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gibi. Aslında bunlar gündelik olarak yapılan şeyler şirketler topluluklarında. Kanun da zaten 
bunları yapmayın demiyor, yani bunlar yasaktır demiyor. Ama şunu söylüyor: Eğer bu yapılan 
işler, ticari olarak piyasa koşullarına uygun olarak yapılırsa hiç sıkıntı yok. Ne zaman sorun 
oluyor? Eğer bu yapılan işler aynı koşullarda bulunan bağımsız bir şirketin dürüst ve tedbirli 
yöneticisi tarafından yapılmayacak idiyse o zaman ortada bir sorun vardır, o zaman bir kayıp 
vardır. Yani bundan sonra bağlı şirket yöneticileri özellikle ilişkili kişilerle olan işlemlerinde, 
sadece işlemler değil aynı zamanda işler de olabilir, şuna bakacaklar: Ben burada almam 
gereken menfaati aldım mı? Bu işten karşı edim uygun bana sağlandı mı? Eğer 
sağlanmadıysa bir kayıp var. Bir kayıp varsa, değerli katılımcılar, kanun yürürlüğe girdikten 
sonra ilk faaliyet raporunda bu kaybın yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporlarında 
belirtilmesi gerekiyor. Eğer bir kayıp varsa ve şirket tarafından giderilmediyse, hissedarlar 
burada bunu görecek.  

 
Hangi kayıplar önemlidir? Ticari risk her zaman vardır. Kefalet vs bunlar her zaman 

ticari risk içeren işlemlerdir. Her türlü kayıp değil, sadece yönetim kurulunun özen borcunu 
ihlal eden işlemler sonucunda doğan kayıplar sorumluluk doğurur. Hep ölçümüz bu, bu 
bölümde. Yönetim kurulunun fiilleri ile ilgili bir sorumluluktan bahsettiğimiz için hep ölçümüz 
budur. Her yapılan işlem acaba yönetim kurulunun özen borcuna uygun mu değil mi? Bu 
bağlamda bakıyoruz. Uygun değilse, bir kayıp doğuyorsa onu değerlendirmeye alıyoruz.  

 
Peki kayıp varsa ne olacak? İşlem geçerlidir. Hiç şüphe yok. İşlemi yasaklamıyor kanun 

koyucu. Kayıp varsa bir denkleştirme yapılmalıdır. Buradaki denkleştirme bir telafi 
manasındadır. Kanun koyucu diyor ki “Mademki bu işi iştirake yaptırtan hâkimdir, malımı 
ucuza sattıran, onu kefil ettiren hâkimdir, o zaman hâkim şirket bu kaybı gidersin, telafi etsin.” 
Bunu nasıl yapacak? İki örneği ele alarak tekrar değerlendirelim. Ben 100 liralık malımı 50 
liraya satmışsam 50 liralık eksiğim var. 50 lirayı bana hâkim şirket ödeyecek. Veya bana 50 
liralık başka bir menfaat sağlayacak. Bu yapılırsa, benim kaybım denkleştirilmiş olur. Veya 
ben malımı teminat olarak verdim. O zaman ne yapacak? Benim riskimi üstlenecek. Çünkü 
orada henüz doğmuş bir zarar yok. Ne diyecek? Diyecek ki eğer ki A A.Ş.’nin bu kefaleti 
paraya çevrilirse A A.Ş. bana rücu edebilir. Bu da tamamen iç ilişkide yapılan bir telafidir. 
Hâkim şirket bağlı şirkete karşı böyle bir fiili ödeme veya bir talep hakkı tanıdığı zaman zaten 
bağlı şirketin kaybı ortadan kalkmaktadır. Yönetim hukuka uygun hale gelmektedir. Ve 
sorumluluk da doğmamaktadır. Eğer bu denkleştirme yapılırsa hiçbir sorumluluk yok. Onu 
tekrar vurgulayayım. Sorumluluk ne zaman doğuyor? Denkleştirmenin yapılmaması 
durumunda. Yani otomatik bir sorumluluk yok dikkat ederseniz.  

 
İşte kanun koyucu burada yönetimde biraz da esneklik sağlamaya çalışıyor. Yani siz iç 

ilişkilerinizde ne yapıyorsanız yapın, yeter ki her bir iştirak bağımsızken nerede olması 
gerekiyorsa mal varlığı açısından o noktaya gelsin diyor. Bunu iç ilişkide telafi ettiniz mi hiçbir 
sorumluluk doğmuyor. Telafi için de en az bir yıllık süre veriyor.  

 
O zaman özetlersek eğer bu bölümü sorumluluğun koşulları nedir? Bir: hâkimiyetin 

hukuka aykırı kullanılması gerekir. Yani hâkim şirketin yönlendirmesi ile, tepeden gelen bir 
taleple yapılan, yönetim kurulunun özen borcunu ihlal eden ve bu nedenle bağlı şirketin 
kaybına sebebiyet veren bir iş veya işlem gerçekleştirilmiş olmalıdır ve bu kayıp 
denkleştirilmemiş olmalıdır. İşte 202. maddenin 1. fıkrasının özeti budur. Bu koşullar varsa 
hâkimiyet hukuka aykırı kullanılmış olur. O zaman da bir zarar doğmuşsa ve illiyet bağı varsa 
bir tazminat davası açılabilecektir.  

 
Şimdi tazminat talebinden de kısaca bahsedeyim. Burada şirketin zararının şirkete 

tazmin edilmesi isteniyor. Dikkat ederseniz bu, bugünkü manada yönetim kurulunun 
sorumluluk davası açısından baksak, dolaylı zarar davası. Yani hissedar kendi cebine bir 
para almıyor. Hissedar sadece ne diyor? “Kötü yönetim var, suiistimal var. Şirketin mal varlığı 
zarara uğratıldı, telafi edilsin.” O zaman davayı hâkim şirkete açacak, hâkim hissedara 
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açacak. Hâkim hissedar da ödemeyi nihayetinde aslında kendi şirketine yapacak. Yani hâkim 
şirketler açısından belki de çok korkulacak bir dava değil. Şirketin zararı şirkete tazmin 
edilecek.  

 
Bu sorumluluk davasında bir de şöyle bir talep getirilebilir: Varsayalım ki siz tazminatı 

hesaplayamadınız. Zararı hesaplayamadınız. Bir zarar var ama o kadar büyük bir zarar ki 
ispatlayamıyorsunuz. Miktarını hesaplayamıyorsunuz. Kanun koyucu diyor ki; eğer somut 
durumda hakkaniyete uygunsa grup dışı hissedar tazminatla uğraşmayıp paylarını satma 
talebinde bulunabilir. Payını hâkim hissedara satar ve çıkar. Suiistimalin olduğu yerde eğer 
hâkim şirket böyle kötü talimatlar veriyorsa, kanun diyor ki hissedara; payını sat, şirketten 
uzaklaş. Hiç tazminatla falan da uğraşma. Böylece bu da bir talep olabilir. Ayrıca 
mahkemenin uygun göreceği, hissedarları tatmin edecek başka çözümler de belki 
düşünülebilir.  

 
Davacı kim olabilir? Bütün hissedarlar davacı olabilir. Tek bir pay da yeterlidir, azınlık 

olmaya, belli oranda paysahibi olmaya gerek yoktur dava açabilmek için. Veya şirketin 
alacaklıları da dava açabilir. Burada hemen bir hususa da işaret edeyim. Sabahtan değinildi. 
Anonim şirketlerde alacaklıların davası şirketin iflas şartına bağlandı. Bu bölümde ise, iflasın 
şart olmadığı maddede açıkça yazılıdır. Yani şirket iflas etmemiş olsa bile bütün alacaklılar 
bu sorumluluk davasını açabilir.  

 
Dava kime karşı açılacak? Hâkim şirkete karşı açılacak, hâkim şirketin yönetim kurulu 

üyelerine karşı açılacak. Peki iştirakin yönetim kurulu sorumlu olacak mı? Bu konuda kanun 
koyucu susuyor. İştirakin yönetim kurulunun adı muhatap olarak hiç geçmiyor. Ama tabii 
iştirakin yönetim kurulu da nihayetinde yönetim kurulu olduğu için bir sorumluluk altındadır. 
Ancak bunun da daha tartışması yapılabilir. Yani şunu özellikle gözden kaçırmamak lazım. 
Kayıp doğurucu işlem yapıldığı anda kanuna aykırı değil. Ne zaman kanuna aykırı hale 
geliyor? Denkleştirme, telafi yapılmazsa. Bir yıllık da telafi süresi var. Yönetim kurulu o 
zaman o bir yılı bekleyecek. Yani yönetim kuruluna bence otomatik bir sorumluluk 
atfedilemez. Çünkü kanun bekle demiş yönetim kuruluna. İşlemi yap bekle, telafi edilecek 
mi? Dolayısıyla telafi edilmesi imkân dâhilinde ise bence bağlı şirketin yönetim kurulu, hemen 
derhal sorumlu tutulamayabilir.  

 
Burada tam hâkimiyette, özellikle bağlı şirket yöneticileri açısından özel bir düzenleme 

gelmiş. Sabah bahsedildi. Tam hâkimiyet mümkün artık kanunda. Tek ortaklı şirketler 
kurulabilecek. Yüzde yüz hisseler bir kişiye ait olabiliyor. Bu durumda kanun koyucu şöyle 
düşünüyor: Bir tane ortak var. Azlık kalmadı. Grup dışı hisseler yok. Yani benim korumam 
gereken bir hissedar menfaati kalmadı. Bir tek kimin menfaati kaldı? Alacaklının. O zaman 
diyor ben burada yönetime biraz daha esneklik tanıyayım. Eğer tam hâkimiyet varsa, talimat 
serbestisi veriyor ve yönetim kuruluna da bu talimatlara uyma mecburiyeti getiriyor. Bunun da 
hemen yerini göstereyim kanunda. 203. maddeye bakarsanız burada tam hâkimiyet diye bir 
kenar başlık var. Talimat diyor. Talimat serbest. Bir tek şu sınır var: Yeter ki şirketi 
batırmayın. Yani şirket iflas edecek noktaya, aciz noktasına getirilmediği müddetçe, 
istediğiniz gibi şirketi yönetin, mal varlığı ile ne yapıyorsanız yapın. Ancak burada tabii 
alacaklıların menfaati olduğunu da kanun göz ardı etmiyor, gene iç ilişkide denkleştirmenin 
yapılması gerekiyor. Alacaklıların da dava hakları bir ölçüde devam ediyor. Ama burada tam 
hâkimiyette bağlı şirket yönetim kurulu açısından şunu söylüyor kanun koyucu. “Bağlı şirketin 
organları bu talimata uymak zorundadır.” 203. maddenin son cümlesi. Ve dolayısıyla bağlı 
şirketin organları kendilerine bu talimatı veren o tek hissedara karşı tabii ki artık sorumlu 
tutulamayacaklardır. Bu adalet duygusuna aykırı olurdu. Bağlı şirketin yöneticileri şirketin 
kendisine karşı da sorumlu değil. Bir tek alacaklılara karşı sorumlu olabilir.  
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Tam hakimiyet bağlamında bir cümleyle çıkarma hakkı’ndan da bahsedeyim. Eğer bir 
hâkim hissedar şirkette yüzde doksana sahipse ve haklı bir sebep de varsa azlığa karşı dava 
açıp o azlığı şirketten çıkartabilir. Böylece tam hakimiyete kavuşabilir.  

 
Bu bölümü de bitiriyorum bu şekilde. Burada hâkim şirketin iştiraklerini yönetirken, 

yönetim kurulunun özen borcuna uymak zorunda olduğunu sonuç olarak görüyoruz. Buna 
uymadığı takdirde ve özen borcuna aykırı işler için talimat verirse, hakim şirketin kendisi de 
sorumluluğa iştirak etmiş oluyor.  

 
XI. Bağlı Şirketin Genel Kurul Kararlarından Sorumluluk  
 
Şimdi geliyorum genel kurul kararlarına. Bu daha basit bir konu. Burada kanun koyucu 

bazı kararları seçmiş. Her genel kurul kararı kapsamda değil. Şimdi yine örnek verelim. A 
A.Ş. hâkim şirket, B A.Ş. ve C A.Ş. iştirakler. C A.Ş.’nin genel kurulu yapılıyor, konu 
birleşme. Bir şirketle birleştirilecek ve sabahtan beri çok konuşulan konu, şirketlerden biri 
borca batık. Diyelim ki ben sağlıklı şirketim, bir de borca batık şirket var. Beni borca batık 
şirketle birleştirmek istiyorlar. Ben bunu niye yapayım? Şimdi burada hocalarımın görüşlerine 
katılıyorum. Borca batık şirketin birleşmeye katılması, bölünmeye katılması bir kurtarma 
imkânıdır. Ancak birleşmeye veya bölünmeye katılacak diğer şirket o borçları ödeyecek 
kadar mal varlığına sahipse bu yapılabilir. Yani bütün alacaklılar açısından olumlu bir şey 
olduğu için buna imkân verilmiş. Fakat burada diyelim ki batık şirketle beni birleştiriyorlar. 
Genel kurula geldik. Genel kurulda kim oturuyor? Hâkim A A.Ş. oturuyor. Muhalif hissedarlar 
var. Batık şirkette hisseleri olmadığı için o şirketin kurtarılmasını özel olarak arzu etmeyen 
hissedarlar var, bunlar muhalif. Ama nisap tek başına A A.Ş. tarafından oluşturulduğu için o 
elini kaldırıyor, kararı alıyor. Ne oldu şimdi? Muhalif hissedarlar oy oranları az olduğu için bu 
kararı engelleme imkânına sahip değil. Kanun koyucu işte burada bir başka imkân veriyor: 
Bağlı şirketin aldığı, birleşme, bölünme, fesih gibi önemli kararlarda ve önemli esas sözleşme 
değişikliği kararlarında, eğer kararlar hâkimiyetin uygulanması sebebiyle alındıysa, (ki benim 
örneğimde öyle oldu, zira yüzde seksen bir hâkim var, tesadüfî bir çoğunluk yok) ve kararın 
bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi de yoksa, bu durumda hissedarlar 
isterlerse hiç iptal davası ile uğraşmayacaklar, doğrudan doğruya hâkim hissedara karşı 
tazminat davası açabilecekler. Bu tazminat davası artık bir şahsi zarar tazminidir. Dolaylı 
zarar değildir. Çünkü burada ne olacak, böyle bir birleşme olursa? Hissedarın hissesinin 
değeri düşecek. Hissedarın belki on yıllık kar beklentisi ortadan kalkacak. Onun şahsi bir 
zararı var. Dolayısıyla onun tazminini istiyor veya payların satın alınması talebini de bu 
davada ileriye sürmek mümkün.  

 
Burada bu genel kurul kararı olduğu için sadece hissedarları ilgilendiren bir konudur. 

Dava hakkı sadece muhalif hissedarlara tanınmıştır. Davalı da hâkim şirkettir. Yönetim kurulu 
ile ilgili bir konu olmadığı için, ne hâkim şirketin yönetim kurulu muhataptır, ne bağlı şirketin 
yönetim kurulu. Sadece hissedarlar arası bir dava söz konusu. 202. maddenin ikinci 
fıkrasında yönetim kurulunun “benzer kararlarından” bahsediyor. Burada kastedilen, yönetim 
kurulunun örneğin kayıtlı sermaye sisteminde, genel kurulun yetkilerini kullanarak aldığı 
kararlardır. Dolayısıyla sorumluluk yönetim kurulunun yönetime dair fiillerinden değil, kural 
olarak genel kurulda alınması gereken önemli bazı kararlardan doğmaktadır.  

 
Burada bir şeye işaret etmek istiyorum. Geçen oturumda da soruldu. Bu payların satın 

alınma davalarında hangi değer üzerinden pay satın alınacak? Birleşme-bölünmede buna 
ilişkin bir hüküm yok. Ama bu bölümde şirketler topluluğunda bir hüküm var. Onu şimdi 
göstermek istiyorum. Diyor ki (m. 202 f. 2) pay sahipleri paylarının varsa en az borsa değeri 
ile böyle bir değer bulunmuyorsa veya hakkaniyete uygun düşmüyorsa gerçek değerle veya 
genel kabul gören yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını isteyebilir. Yani 
mahkeme burada bir tespit yaptıracak, bu tespitte bir değer biçilecek, o değer üzerinden 
satış yapılacak. Yalnız burada kanunda bir madde var. Benim kanımca yorumda biraz bu 
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maddenin bir sakıncası giderilebilir. Şimdi madde diyor ki, değer belirlenirken mahkeme 
kararına en yakın tarihteki veriler esas alınır. Şimdi örnek düşünelim. Ben sağlıklı bir 
A.Ş.’yim. Batık bir şirket ile birleştiriliyorum. Muhalif hissedarlar var. Bir şey yapamadılar, 
sonuçta dava açıyorlar hâkim hissedara. Diyorlar ki bu birleşme bizim sağlıklı şirketimizin 
bilançosunu bozdu, hisse değerleri düştü, kar gelirlerimiz azaldı. Zarar tazmini istiyoruz. 
Şimdi burada hissenin değer formülasyonunun koymuş kanun, borsa değeri vs diyerek. Ama 
hangi tarihteki borsa değeri? Birleşmeden önceki mi, yoksa birleşmeden sonraki mi? 
Mantıken birleşme öncesi olması gerekir. Fakat madde diyor ki, değer belirlenirken mahkeme 
kararına en yakın tarih esas alınır. Şimdi zannediyorum bu, değerli hâkimler daha iyi 
bilecekler, zannediyorum Yargıtay’ın özellikle tazminat davalarına ilişkin böyle bir uygulaması 
var yerleşik. Tazminatın hesabında bu çok mantıklı ve uygun bir kural. Çünkü diyelim ki dava 
üç yıl beş yıl sürdü, zarar, eğer zarar hesaplıyorsak, zarar azami noktasına davanın sonunda 
ulaştı. Hâlbuki burada zarar hesaplamıyoruz, hisse değerine bakıyoruz. Hisse değeri 
bakımından ise dava açılmadan önceki değer bizim için önemli. Zira hissedarı o birleşmenin 
olumsuz sonuçlarından uzak tutmaya çalışıyoruz. Yani birleşmeden veya bu genel kurul 
kararının uygulanmasından önceki durumun esas alınması gerekir. Bu daha önceden 
Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan bir toplantıda da gündeme geldi. Orada da değerli 
Yargıtay üyeleri vardı. Onlar da dediler ki maddede hakkaniyete atıf yapılmış, hakkaniyete 
uygun düşen değer olmalı. Bu esas üzerinden yorum yoluyla bunu çözebiliriz şeklinde görüş 
belirtmişlerdi. Ben de tamamen katılıyorum bu görüşe. Evet burada önemli olan hissedarı o 
olumsuz olan genel kurul kararının sonuçlarından kurtarmaktır. Dolayısıyla iş olup bittikten 
sonraki değer değil önceki değerin esas alınması gerekir.  

 
XII. Güvenden Doğan Sorumluluk  
 
Son olarak değerli katılımcılar, güvenden doğan sorumluluğa gelmek istiyorum. Bir tane 

karar anlatarak bunu bitireceğim. Güvenden doğan sorumlulukta kanunda şöyle bir madde 
var (m. 209): “Hâkim şirket topluluk itibarının topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye 
ulaştığı hallerde bu itibarın kullanılmasının doğurduğu güvenden sorumludur.” Şimdi burada 
kastedilmek istenen nedir, niye bu hüküm gelmiştir? Biraz kısaca bundan bahsetmek 
istiyorum. Bu hüküm dürüstlük kuralına uygun davranışı arzu etmektedir. Dürüstlük kuralına 
aykırı davranışları da yaptırıma bağlamak istemektedir. Hükmün iki kısmı var. Birinci kısım 
hangi toplulukların bu hükme tabi olduğunu söylüyor. Hangi topluluklar bakımından 
sorumluluk var? Topluluk itibarının topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı 
haller deniyor. Yani burada bir güven koruması olduğu için itibarlı bir topluluk olmalı ki siz 
ona güven duyabilin. Hiç tanınmamış, böyle bir itibarı olmayan bir kişiye karşı güven duydum 
demeniz zor. Dolayısıyla kanun koyucu önce bunu söylüyor. Yani burada güven 
duyulabilecek itibarlı bir topluluk varsa bu hüküm uygulama alanı bulur. Yoksa bu hüküm 
tüketici koruması getirmiyor. Yani tüketiciye, buzdolabını aldım bozuk çıktı, gideyim 
holdingden tazminat isteyeyim tarzı bir şey getirmiyor. Hükümdeki bu ifade sadece itibarlı 
topluluklar açısından böyle bir sorumluluk olabileceğini, bunların güvene layık olduğunu 
söylüyor.  

 
Peki sorumluluğu doğuran ne? Somut bir olayda bir itibar kullanımı olmalı ve bu 

özellikle bağlı şirketle işlem yapan üçüncü kişilerde bir beklenti, bir güven uyandırmalı ve bu 
güvene aykırı davranıştan sorumluluk olur. Benim kanımca bu madde itibarın kullanılmasının 
uyandırdığı güvenden değil, itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvene aykırılıktan 
sorumluluk şeklinde olmalıydı. Çünkü soyut bir güven koruması yok. Yani sorumlu tutulmak 
için somut olayda siz itibar kullanarak bir iş yaptıracaksınız, sonra da sizden beklenen 
davranışı gerçekleştirmeyeceksiniz. Burada hâkim şirket kendi dürüstlük kuralına aykırı 
davranışı ile sorumlu oluyor. 

 
Hemen bu maddenin temelinde yatan İsviçre Federal Mahkemesi kararından kısaca 

bahsedelim. Bu madde herhangi bir kanundan gelmiyor. İsviçre’de çeşitli içtihatlar var 
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bununla ilgili. Onun bir özeti mahiyetinde olarak yazıldı. Şimdi bunun temelinde Swissair 
kararı denen bir karar var. İsviçre’de bu Swissair uçakları malum büyük grup iken Swissair 
şirketinin hem havacılık işletmesi var, hem de Swissair bir turizm yatırımına girmek istiyor. 
Şöyle güzel bir düşünce geliştiriyorlar: Diyorlar ki biz varlıklı kitleye yönelik golf sahaları 
bulalım, bu golf sahalarının yanında devre mülkler açalım, bu devre mülklere de bu kişileri 
getirelim kullandırtalım. Bir de bizim uçak şirketimiz var ya, uçak şirketimiz ile de bunları 
oraya taşırız, oradan da gelir elde etmiş oluruz. Böyle bir sinerji içerisinde bir proje 
geliştiriyorlar ve yatırıma başlıyorlar devre mülk için ve bu devre mülkü de derhal çeşitli 
firmalara pazarlamaya başlıyorlar ve pazarlarken üye olanlara hep şu mesaj veriliyor: Bu bir 
“Swissair iştirakidir; Swissair bu şirketin arkasında durmaktadır; bağımsız bir tüzel kişilik 
olmasına rağmen bu şirketin yönetim ilkeleri, ana şirketin yönetim ilkeleri ile aynıdır; hiç 
şüphesiz, bu yönetim bu şirketin güvenilirliğini son derece artırmaktadır” gibi ifadeler 
kullanılıyor. Ve özellikle de ben bunu İsviçreli bir meslektaşımızdan öğrendim ki Almanca’da 
bu “arkasında durma” ifadesi, “şirketin arkasındadır” ifadesi neredeyse güvence veren, adeta 
kefalete götüren çok kuvvetli ifadeymiş Almanca’da. Türkçede belki aynı anlamı vermiyor 
olabilir diye bunu söylemek ihtiyacını duyuyorum. Bu şekilde bir tanıtım yapılıyor ve çeşitli 
firmalar da 80 bin 90 bin frank paralar vererek bu devre mülke üye oluyorlar. Arkasından ama 
bu şirket bir türlü yeterli üyeye ulaşamıyor ve Swissair bu şirketi satmaya karar veriyor ve 
satıyor. Satarken de gene üyelere, üye olmuş insanlara bu sefer bir mektup gidiyor, deniliyor 
ki “biz bundan böyle artık Swissair iştiraki olmaktan çıktık şu şirketin iştiraki olacağız. Bu bir 
konsept değişikliği gerektirmektedir. Eğer yeni konsepti beğeniyorsanız ne mutlu, 
beğenmiyorsanız bize haber veriniz biz de sizin paranızı iade edelim ve çıkın üyelikten”. Bu 
kadarlık bir bilgi. Bir de diyorlar ki “Swissair de burada azınlık hissedarı olarak kalmaya 
devam edecek”. Böyle bir bilgi gidiyor. Üyelerin kimisi çıkıyor kimisi çıkmıyor. Gel zaman git 
zaman bu yatırım bir türlü ayağa kalkamıyor. İkinci bir mektup gidiyor. “Değerli üyeler 
maalesef istediğimiz konsept değişikliğini gerçekleştiremedik ve bu yüzden bu işi 
kapatıyoruz. Size de paralarınızı faizi ile geri vereceğiz” diyorlar. Ama hiç bir şey geriye 
ödenemiyor, şirket iflas ediyor. 80 bin frank yatırıp bu golf sahasında golf oynamayı hayal 
eden bir şirket yöneticisi de bu parayı geri almak için dava açmak istiyor. Kime açacak? 
Şirket iflas etmiş. Kime açabilirim diyor, ve Swissair’i hedefliyor. Mademki bu işin müsebbibi o 
diyerek açıyor davayı. Dilekçede haksız fiil, culpa in contrahendo, sözleşmeye aykırılık ne 
kadar gerekçe varsa sayıyor ve İsviçre Federal Mahkemesi bunların hepsini eleyip güven 
sorumluluğunu değerlendiriyor: Şimdi bu şirketin tanıtımı yapılırken hep bu şirketin arkasında 
Swissair vardır, “Swissair’in yönetim prensipleri bu şirketin güvenilirliğini artırmaktadır” gibi 
ifadeler kullanılmış. Acaba buradan bir sorumluluk doğar mı? Buradan acaba üçüncü kişide 
bir haklı bir beklenti doğması söz konusu olabilir mi? Bir haklı beklenti var mı burada? Buna 
bakıyor ve diyor ki evet var. Mahkeme iki hususu değerlendiriyor: İlk olarak, madem ki 
Swissair bu şirketin arkasındadır, demek ki ona sermaye koyması gerekirdi. Hem de yeterli 
sermaye koyması gerekiyor. Koymuş mu? Hakikaten somut olayda da Swissair bu sermayeyi 
koymuş. 200 bin frank sermaye koymuş, 50 milyon frank da kredi açmış. Yani “arkasındadır” 
ifadesinin gerektirdiğini yapmış. Peki, onu bir kenara bırakıyoruz. Bundan sonra mahkeme şu 
hususu değerlendiriyor: Swissair bu şirketin yönetiminde kendi yönetim ilkelerini 
uygulayacaktı, bu yönetim ilkeleri arasında dürüstlük ve açıklık da vardı ve bunlara uyması 
gerekiyordu. Hâlbuki somut olayda ne yaptılar şirketi satarken? Niye sattıklarını söylemediler. 
Şirketin durumu kötü olduğu için sattılar. Hâlbuki onlar ne dediler? Konsept değişikliği 
dediler. Üyeler gerçek durumu bilseydi belki o dakika çıkarlardı ve parayı da alırlardı. 
Dolayısı ile burada Swissair kendisi neyi taahhüt etmiş oldu? Dürüst yönetimi taahhüt etmiş 
oldu ve bunu yapmadı. Somut bir beklenti vardı, bunu yerine getirmedi. Dolayısıyla kendi 
dürüstlük kuralına aykırı davranışından sorumludur denildi. Burada adeta üçüncü kişinin 
hilesi var. Yani hâkim şirketin kendisi aslında üçüncü kişi, sözleşmeye taraf değil. Ama hakim 
şirketin bilgisi ile kullanılan bu ifadelerle, gönderilen bu mektuplarla itibar kullanımı yapılıyor 
ve bu da sözleşmenin yapılmasını etkiliyor. Burada hakim şirketten de iki haklı beklenti var. 
Biri sermaye, ki onu yerine getirmiş. Diğeri ise dürüst yönetim. O beklentiyi yerine getirmediği 
için sorumlu tutuluyor.  
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Dolayısıyla bu bağlamda bakarsak eğer bu sorumluluğun koşulları nedir? Bizim madde 
ile de birlikte düşünürsek. Bir: itibarlı bir topluluk olmalıdır. İki: belirli bir işlem temelinde, 
hâkim şirket tarafından itibar kullanımı yoluyla üçüncü kişide somut bir beklenti 
uyandırılmalıdır. Üç: bu beklenti haklı bir beklenti olmalıdır. Federal mahkeme şunu 
vurguluyor: Hiç kimse mesnetsiz bir güven korumasını bekleyemez. Her alacaklı kendi ticari 
risklerini kendisi tartmalıdır, tedbirlerini almalıdır. Hiç kimse kendi menfaatinin korunmasını 
sözleşmenin karşı tarafından bekleyemez. Yani güven sorumluluğu bu manaya gelmez. 
Herkes kendi tedbirini alacak, bunun ötesinde bir şey olabilirse olacak. Ve son olarak bu 
beklentinin hâkim şirket tarafından kusurlu olarak yerine getirilmemesi söz konusu olmalıdır. 
Bu husus önemlidir. Güven sorumluluğuna yol açan, bağlı şirketin borcunu ifa etmemesi 
değil, hakim şirketin kendisinden beklenen davranışı gerçekleştirmemesidir. Ayrıca tabii zarar 
ve illiyet bağı bulunmalıdır. Öyleyse bakarsak sonuçta güven sorumluluğu bir garanti borcu 
değildir. Bir kefalet değildir. Hâkim şirketin iştiraki ile müteselsil borçlu olması söz konusu 
değildir. Bağlı şirketin sözleşmelerinden doğan borçların ifası da güven sorumluluğuna dayalı 
olarak talep edilemez. Çünkü hâkim şirketin taahhüdü bu değildir. Hakim şirket sadece 
dürüstlük kuralı gereği kendisinden beklenebilecek bir davranış varsa bunu 
gerçekleştirmemekten, yani sadece kendi dürüstlük kuralına aykırı davranışı varsa ondan 
sorumlu tutulabilir.  

 
XIII. Sonuç  
 
Sonuç olarak; hâkim şirket, bağlı şirketin pay sahipleri ve alacaklılarına artık hesap 

verir duruma gelmektedir. Hâkim şirket veya hâkim hissedar olarak da bunu okuyabiliriz. 
Bugünkü hukukumuzda hissedarın hesap vermesi söz konusu değil iken, artık yeni hukukta 
hissedar, hâkimse eğer, hesap verebilir konuma getirilmektedir. Ama buna karşı hâkim şirket 
denkleştirme imkânı almaktadır ve bir de çıkarma hakkı elde etmektedir. Böylece yönetimde 
biraz daha esneklik de kazanmaktadır. Bu bölümü böyle zannediyorum özetleyebiliriz. 
Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. 
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6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim 
Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı  

Düzenlemeleri 
 
 
 
 

Prof. Dr. Seza Reisoğlu* 
 
 

A. Genel Olarak 
 
1. 6102 Sayılı Yasa Maddelerinin Farklı Tarihlerde Yürürlüğe Girmesi 
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Yürürlük başlıklı 1534. maddenin 1’inci fıkrasına göre kenar başlıkları metne dahil Yasa 
büyük çoğunlukla 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna karşılık Kanunun 
geçici 2 ve geçici 3’üncü maddeleri yayımı tarihinde -14.02.2011- yürürlüğe girmiştir. Internet 
sitesi ile ilgili 1524. madde ise yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra -01.07.2013- 
yürürlüğe girecektir.  

 
1534. maddenin 2’nci fıkrasında, bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili 

hükümlerinin yürürlüğü için, fıkrada sayılan şirketler bakımından 01.01.2013 tarihi 
öngörülmüştür. 2’nci fıkrada (c) bendinde bankalar ve bağlı ortaklıkları da sayılmıştır. 1534. 
maddenin 4’üncü fıkrasında “bu Kanun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ila 
406’ncı maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer.” denilmiştir.  

 
ll. Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirketlerle İlgili Genel Düzenlemelerin Anonim 
Şirketlere Uygulanması 
 
Yeni Türk Ticaret Kanununun; bazı bölümleri–örneğin kıymetli evrak-eski Ticaret 

Kanunundan önemli bir değişiklik içermemekte, buna karşılık; yeni Yasadaki en önemli yeni 
düzenlemelerden birinin Şirketler Hukukunda olduğu görülmektedir. 

 
İkinci kitap “Ticaret Şirketleri” birinci kısmı “Genel Hükümler” başlığını taşımaktadır.  
 

Yeni genel hükümler arasında; 
 
− Tüzel kişilik ve ehliyet (Md.125) 
− Birleşme, bölünme ve tür değiştirme (Md.134-194) 
− Şirketler Topluluğu (Md.195-210) 
 
önem taşımakta ve bu hükümler kuşkusuz anonim şirketler hakkında da uygulanmaktadır.  

 
Aşağıda 6102 sayılı Yasanın ikinci kitap dördüncü kısım “Anonim Şirket” adı altında, on 

iki bölümden ve 234 maddeden oluşan düzenlemelerden en önemli olan maddeleri üzerinde 
durulacaktır.  

 
 

                                                                                                                                                      
* Turkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanışmanı. 
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B. Genel Olarak Anonim Şirketler İle İlgili Düzenlemeler (Md.329-563) 
 

I. Ticaret Kanunu Maddelerinin Emredici Nitelikte Olması (Md.340) 
 
“Emredici hükümler” başlıklı 340. maddeye göre; 
 
“Esas sözleşme, bu kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak 

kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların ön görülmesine izin 
verdiği tamamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanunla özgülenmiş olarak hüküm 
doğururlar”.   

 
Bu yeni düzenleme ile kural olarak özel hukuk ilişkilerini düzenleyen Yasaların 

tamamlayıcı ve yorumlayıcı niteliğinde olduğu, açıkça yasada aksi belirtilmedikçe; akit 
serbestîsi içinde istenilen düzenlemelerin yapılabileceği görüşü terk edilmiş; aksine bu 
Yasada açıkça izin verilmeyen hallerde, T. Ticaret Kanununun anonim şirketlerle ilgili 
hükümlerinin “emredici hükümler olduğu vurgulanmıştır”. 

 
Madde gerekçesinde “… hükmün açıkça geçersiz olan, pay sahipleriyle alacaklıların 

haklarını zedeleyen veya sınırlayan düzenlemelerin esas sözleşmeye girmesine engel 
olduğu, bazı kurum ve kuruluşların şirketlere istedikleri esas sözleşme hükümlerini 
dayatmaları yolunu kapattığı… hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol 
oynayacağı” ileri sürülmekte; maddenin ikinci cümlesinin amacı “Sermaye Piyasası Kanunu, 
Bankalar Kanunu gibi çoğu kez yorum güçlüğü içeren kanunlara kendi konuları çerçevesinde 
serbesti tanımak olduğu, hüküm uyarınca bu kanunların kendi alanlarında özgüleneceği, 
TTK’nuna müdahalede bulunmayacakları” ifade edilmektedir. 

 
Yeni TTK’nun açıkça izin verdiği haller dışındaki tüm maddelerin emredici nitelikte 

olması nedeniyle, esas sözleşmede – hangi gerekçe ile olursa olsun – hiçbir şekilde Yasanın 
maddelerindeki düzenlemelerden farklı düzenlemelerin yapılamayacağı sonucuna 
varılacaktır. Buna karşılık bazı maddelerde yer alan ibareler, örneğin Md. 531’de “ … bir 
anonim şirketin haklı sebeple feshini sermayenin en az onda birinin” isteyebileceği ibaresi 
nedeniyle madde gerekçesinde belirtildiği gibi esas sözleşmede daha düşük bir oranın 
kararlaştırılması mümkün bulunmaktadır.  

 
Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna göre (Md2/3) 

anonim şirketler esas sözleşmelerini 14.08.2012 tarihine kadar –Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı- bu süreyi 1 yıl uzatabilir.- bu Kanuna uygun hale getirirler. Aksi takdirde esas 
sözleşmedeki düzenleme yerine yeni Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Yeni 
kanuna uygun hale getirme, esas sözleşme maddelerini değiştirme yanısıra, yapılacak yeni 
düzenlemeleri de kapsayacaktır. 

 
II. Tedrici Kuruluşun Kaldırılması 
 
Yürürlükteki TTK.’nda “anonim şirket ya tedrici veya ani şekilde kurulur” denilmiştir 

(Md.276). 
 
Yeni TTK’nda tedrici kuruluşa yer verilmemiş, 337. maddenin gerekçesinde “Tasarı, 

tedrici kuruluşa yer vermediği için, kurucular sadece ani kuruluş sistemine göre 
tanımlanmıştır” denilmiştir. 
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III. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine 
Geçilmesinin Kabul Edilmesi (Md.332) 
 
Yürürlükteki TTK’da kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemekte, ancak halka açık 

şirketler Sermaye Piyasası Kanununun 12. maddesi uyarınca Kurulun izniyle kayıtlı sermaye 
sistemine geçebilmektedirler.  

 
Yeni TTK’ya göre:  
 
Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas 
sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin arttırılmasında Yönetim Kuruluna 
tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka 
açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi en az 100.000 TL den az olamaz. 
Bu en az sermaye Bakanlar Kurulunca arttırılabilir (Md.332/1).  

 
Halka açık olmayan şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme 
alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından 
sistemden çıkartılırlar (Md.332/3). 

 
Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, daha 

sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini arttırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını 
yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına veya çıkarılmalarına ilişkin usul ve esaslar Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile düzenlenir. (Türk Ticaret Kanununun 
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Md 2/3) 

 
Halka açık anonim şirketlerde ise kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı 

sermayeden çıkış SPK’nın 12.maddesine ve Kurul’un iznine tabidir.  
 
IV. Tek Ortaklı Anonim Şirketlere İmkan Verilmesi (Md.338) 
 

Yeni TTK’ya göre: 
 
Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun 
varlığı şarttır. 330. madde hükmü–özel kanunlara tabi anonim şirketler örneğin 
bankalar- hükmü saklıdır (Md.338/1). 

 
Yeni Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte zorunlu olarak daha önce en az beş kişi 

tarafından kurulmuş olan anonim şirketler için geçici madde öngörülmemiş; her zaman beş 
veya yeni Yasaya göre birden fazla ortağı bulunan anonim şirketlerin tek ortaklı anonim 
şirkete dönüşmelerine imkan sağlanmıştır. 

 
Pay sahibi bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün 

içinde yönetim kuruluna bildirilir.  
 
Yönetim Kurulu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde şirketin tek pay 

sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca hem şirketin tek pay sahipli 
olarak kurulması, hem de payların tek kişide toplanması halinde tek pay sahibinin adı, 
yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir (Md.338/2). 

 
338. madde tek pay sahipli anonim şirketlerin kurulması yanında sadece, pay sahibi 

sayısının bire düşmesini düzenlemiş olup; yeni Yasaya göre örneğin iki veya üç pay sahibi 
olan anonim şirketlerin kurulması mümkün ise de; Yasa beş veya daha fazla pay sahibi olan 
anonim şirketlerin pay sahiplerinin iki veya üçe düşmesi veya örneğin dört pay sahibi ile 
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kurulmuş olan bir anonim şirketin pay sahibinin iki veya üçe düşmesi konusunda bir hüküm 
içermemektedir. Yeni Yasaya göre bir anonim şirket örneğin iki, üç ya da dört ortakla 
kurulabileceğine göre, daha fazla ortakla kurulmuş olan bir anonim şirketi örneğin iki ya da üç 
ortağa düşürülmesinin kabul edilmesi gerekilir. O takdirde uygulanacak yöntem yeni TTK. 
göz önünde tutularak yargı kararlarıyla belirlenecektir. Şirket tek pay sahibi olacak şekilde 
kendi payını iktisap edemez, ettiremez (Md 338/3). 

 
V. Anonim Şirkette, Taahhüt Edilen Sermayenin Belli Bir Süre İçinde Tamamını 
Ödeme Yükümlülüğü (Md.344) 
 
Yürürlükteki TTK’na göre taahhüdün ¼’nün ödenmesi zorunluluğu bulunmakta, 

bakiyesinin ödeme zamanını yönetim kurulu belirlemektedir. Yeni TTK’nda;  
 
“Nakden taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin en az yüzde yirmi beşi 

tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenir” 
(Md.344/1).   

 
denilmiştir.  

 
VI. Kurucu Hisseler İle İlgili Yeni Düzenlemeler (Md.348/2-3) 
 
“Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan anonim şirketler pay 

senetlerini halka arz etmeden önce kurucu intifa senetlerini herhangi bir bedel 
ödemeden iptal ederler, aksi takdirde intifa senetleri kendiliğinden geçersiz sayılır” 
(Md.348/2). 

 
“Dağıtılabilecek kâr mevcutsa, şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa 

bile kurucu intifa sahipleri esas sözleşmede öngörülen kâr paylarını alırlar” (Md.348/3).  
 
VII. Anonim Şirkete Borçlanma Yasağı 
 
a) Pay sahiplerinin anonim şirkete borçlanma yasağı (Md.358) 
 
Yürürlükteki Yasada; pay sahiplerinin anonim şirkete borçlanamayacaklarına ilişkin bir 

düzenleme yoktur.  
 
Yeni Yasaya göre; 
 
“İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. 

Meğer ki; borç şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği 
olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer 
şartlara tabi tutulsun”. 

 
Madde gerekçesinde “… Hükme aykırılık aynı zamanda cezai yaptırıma da 

bağlanmıştır (TK. Md. 562) ... Bu kısımda (hükmün ikinci kısmı) işletmesi dolayısıyla şirketle 
iş yapan pay sahiplerinin, şirketin her müşterisi gibi vadeli, konsinye veya benzeri 
yöntemlerle şirketten mal alabilmelerine olanak sağlanmıştır … şirketin pay sahiplerine 
istisnalar ve diğer müşterilerine uygulananlardan daha yumuşak şartlar tanıması hükme 
aykırı olur” denilmektedir. 

 
Bir anonim şirketin pay sahiplerine, emsalleri ile aynı veya benzer şartlara tabi 

tutulmayan ve dolayısıyla pay sahibi lehine olan borçlanmalar hakkında cezai yaptırım 
uygulanacaktır.  
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b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Anonim Şirkete Borçlanma Yasağı (Md.395) 
 
Yürürlükteki Yasada yönetim kurulu üyelerinin, şirkete borçlanamayacaklarına ilişkin bir 

düzenleme bulunmamaktadır.  
 

Yeni TTK’na göre; 
 
− Yönetim kurulu üyeleri, 
 
− Yönetim kurulu üyelerinin yakınları (alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut 

üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının), 
 

− Yönetim kurulu üyelerinin yahut yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri veya en az 
yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketler  

 
şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. 

 
− Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, 

bunların borçlarını devralamaz. 
 
Aksi takdirde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları, bu kişiler, şirketin 

yükümlendirildiği tutarda şirket borçluları için doğrudan takip edebilirler (Md.395/2).  
 
Tasarının 395/2. maddesi gerekçesinde “İkinci fıkra tamamen yeni olup, bir açıdan 

sermayenin (mal varlığının korunması ilkesi gereğidir. Hüküm bir anlamda 358. maddenin – 
pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı – tamamlayıcısıdır” denilmiştir.  

 
2. fıkrada sayılan gerek şirkete karşı borçlanmalar, gerekse şirketin maddede sayılan 

kişiler için kefalet, garanti ve teminat vermesi, sorumluluk yüklenmesi, bunların borçlarını 
devralması geçersiz olacaktır. Bu nedenle 395. maddenin başlığında yer alan ve TTK. 
1534/1. maddesine göre metne dahil olan “şirkete borçlanma yasağı” ibaresi yetersiz olup, 
şirketçe verilen kefaletler, garantiler; borçları devralmalarda geniş anlamda şirketin borcunu 
oluşturduğundan 395. maddenin başlığı “şirkete ve şirketin borçlanma yasağı” olmalıydı. 

 
395. maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi de açıklamaya muhtaçtır. Burada şirket 

alacaklılarından ve şirkete borçlanılan tutardan bahsedildiğinden, şirketin yönetim kurulu 
üyelerinin, yakınlarının ve ilgili şirketlerin yasak olmasına rağmen şirketten nakit veya ayın 
olarak borçlandıkları durumlar söz konusudur. Borçlanma yasak olduğundan; geçersiz 
sayılacak, yasak ve geçerli olmayan bir sebebe dayanan borçlanma sonucu; yönetim kurulu 
üyesi ve diğerleri, zenginleşmiş olacaklardır (Yeni BK. Md.77). Yeni BK. 81. maddeye göre 
ise “Hukuka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilecek şey geri istenemez. Ancak 
açılan davada hakim, bu şeyin devlete mal edilmesine karar verebilir”. Yeni TTK. bu konuda 
özel bir düzenleme getirmiş ve hukuka aykırı geçersiz borçlanma nedeniyle; şirket 
alacaklılarının borç alan yönetim kurulu üyelerini ve diğerlerini azami şirketten olan alacakları 
miktarınca doğrudan takip edebilecekleri kabul edilmiştir. Şirketten alacaklı olan kişilerin takip 
sonucu elde ettikleri tutarlar için şirketin borcu sona erecektir. Şirketin kefaleti; garantisi, 
borçları devralması da geçersiz olduğundan, şirket takip edilemeyecektir.      

 
VIII. Müktesep ve Vazgeçilmez Hakların Tanımlanmaması, Tek Tek Sayılmaması, 
Sadece Yeni Yasada Bu Kavrama Yer Verilmesi (Md.452)   
 
Yürürlükteki TTK.’nda “müktesep haklar” başlıklı 385. maddenin 2. fıkrasında müktesep 

haklar tanımlanmış; “müktesep haklar kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi 
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heyet ve idare meclisi kararlarına tabi olmayan yahut umumi heyetin iştirak haklarından 
doğan hususiyle azalık, rey kullanmak, iptal davası açmak, kâr payı almak ve tasfiye 
neticesine iştirak etmek gibi haklardır” denilerek başlıcaları sayılmıştır.  

 
Yeni TTK.’nda sadece (Md.452); 
 
“Genel Kurul aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda 

öngörülen şartlara uyarak esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir, 
müktesep ve vazgeçilmez haklar saklıdır”  

 
 demekle yetinilmiştir. 

 
 Madde gerekçesinde; 
 
“… müktesep hakları yetersiz bir şekilde tanımlayan ve müktesep hakları sayan ikinci fıkra – 
yürürlükteki 385/2 maddesi – yanlış anlamalara yol açtığı için çıkarılmıştır … tanım ise 
müktesep hakların tümünü kapsamıyordu … kavramın (İsviçre Borçlar Kanununun aksine) 
muhafaza edilmesinin sebebi Kanunun bu tür haklara çeşitli hükümlerinde yer vermesi ve 
esas sözleşme ile bu nitelikte hak oluşturulabilmesidir. Nitekim kavramın kanundan tamamen 
çıkarıldığı İsviçre’de hukuki durum değişmemiştir. Hükümde müktesep hakların bir türünü 
oluşturan, başka bir yönden de mezkur haklardan tamamen farklı özellikleri olan vazgeçilmez 
haklara da kavram olarak yer verilmiştir 

 
denilmiştir.       

 
Bu durumda müktesep ve vazgeçilmez hakların tanımı ve neler oluşturduğu öğreti ve 

yargı kararları ile belirlenecektir.  
 
IX. İmtiyazlı Paylar (Md.478) 
 
Yürürlükteki Yasada (Md.401) “esas mukavele ile bazı nev’i hisse senetlerine kar payı 

veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması vesaire hususlarda imtiyaz hakları 
tanınabilir” denilmiştir. 

 
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre; 
 
− İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz 

tanınabilir (Md.478/1). 
 

− İmtiyaz kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün 
bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır (Md.478/2). 

 
− 360. madde hükmü saklıdır (Md.478/3). 
 

Madde gerekçesine göre; Mevcut paylara imtiyaz tanınabilir… imtiyaz kişiye değil, paya 
tanınabilir… imtiyaz esas itibariyle mal varlığı haklarında tanınabilir. Bunun bir istisnası olan 
oyda imtiyaz ayrı bir rejime bağlanmıştır. Esas sözleşme ile bazı paylara yeni pay sahipliği 
hakkı veya hakları tanınabilir. 

 
Madde gerekçesinde “imtiyaz kişiye değil, paya tanınabilir” denilmekte ise de, yeni 

TTK’nunda “belirli gruplara” diğer bir deyişle pay sahiplerine de imtiyaz tanınmış olup, 478. 
maddenin 3. fıkrasında bu hususa “360. madde hükmü saklıdır” denilerek değinilmiştir.   
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Yürürlükteki 6762 sayılı TTK. 01.01.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılacak ise de, 6215 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 15. maddesi ile 401. 
maddesine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere iki ve üçüncü fıkralar eklenmiş ve ikinci 
fıkrada “pay sahipleri arasında Devlet İl Özel İdaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, 
sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları bulunan anonim 
şirketlerde ve iştiraklerinde, kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflar lehine 
tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine 
bu kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez” denilmiştir. 

 
Üçüncü fıkrada ise, “ikinci fıkraya aykırı esas sözleşmeler, bu maddenin yürürlüğe 

girdiği 26.03.2011 tarihinden itibaren altı ay içinde -26.09.2011 tarihine kadar- anılan fıkra 
hükmüne uygun hale getirilir… değişikliklerin… bu süre içinde gerçekleştirilememesi halinde 
ilgili esas mukavele hükümler bu sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hale gelir ve 
esas mukavelede öngörülen imtiyazların tümü kanunen sona erer” hükmüne yer verilmiştir.  

 
Bu ilave Anayasanın temel haklarına aykırı olduğu gibi; her an örneğin bir derneğin 

veya vakfın bir anonim şirketin birkaç hissesini alması halinde, gerek bu anonim şirkette ve 
gerekse tüm iştiraklerindeki iştirak oranı ne kadar düşük olursa olsun tüm imtiyazları kanunen 
sona erdirmesi nedeniyle de savunulamaz niteliktedir.  

 
Ayrıca maddede, yürürlükteki Yasanın 401. maddesinde esas mukaveleyle bazı hisse 

senetlerine imtiyaz hakkı sağlanırken, burada hisse senetlerine değil fakat “pay sahiplerine” 
tanınan imtiyazlardan söz edilmektedir. Yeni TTK’nun 360. maddesinde belli grup ya da 
azınlık oluşturan pay sahiplerine de imtiyaz tanınırken, yürürlükteki Yasada imtiyaz sadece 
paylara tanınmış ise de, ancak yerleşik Yargıtay kararlarına göre pay sahiplerine de imtiyaz 
tanınabilmektedir. Bu durumda esasen kanuna aykırı olan yeni düzenlemenin dar 
yorumlanması, sadece esas mukavelede açıkça “pay sahiplerine” imtiyaz tanınması halinde 
uygulanması doğru olacaktır. 01.07.2012 tarihinden itibaren 6762 sayılı Yasa 401. 
maddedeki değişikliklerle birlikte sona erecek, geçerli olarak şirketlerde yeni imtiyazlar tesis 
edilebilecektir.  

 
X. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkını Kullanmanın Ayrıntılı Olarak Yeni 
Esaslara Bağlanması (Md. 461) 
 
Yürürlükteki TTK’nda (Md.394); 
 
“Umumi heyetin esas sermaye artırımına müteallik kararında aksine şart olmadıkça pay 

sahiplerinden her biri, yeni hisse senetlerinden şirket sermayelerindeki payları ile mütenasip 
miktarını alabilir”  

 
denilmiştir. 

 
Yeni TTK’na göre (Md. 461); 
 

− Genel Kurulun, esas sermayenin artırımına ilişkisi kararı ile pay sahibinin rüçhan 
hakkı, ancak haklı sebepler olduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60’nın 
olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir, özellikle halka arz, işletmenin, 
işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması, işçilerin şirkete katılmaları haklı 
sebep sayılır (Md.461/2). 
 

− Rüçhan hakkı devredilebilir (Md.461/4). 
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− Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin bu hakları kullanmalarını nama yazılı 
payların devredilmelerinin esas sözleşme ile sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek 
engelleyemez (Md.461/5). 

 
XI. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Kabulü (Md. 463-472) 
 
Yürürlükteki TTK’da şarta bağlı sermaye artırımı ile ilgili bir madde bulunmamakta, 

SPK’da hisse senediyle değiştirilebilir tahvile 14. maddede yer verilmektedir. 
 
Yeni TTK’nda ilk defa getirilen bir düzenleme ile  
 

− Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller ve benzeri borçlanma araçları nedeniyle, 
şirketten alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım 
haklarını kullanma yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, 
sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir (Md.463/1). 
 

− Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya 
ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar (Md.463/2). 

 
denilmiş ve sistemin çalışması ayrıntılı biçimde 464-472. maddeler arasında düzenlenmiştir. 
463. maddenin gerekçesinde özetle “çeşitli ülkelerin kanunlarında –Alman, Avusturya, 
Fransa, İsviçre- hemen hemen aynı kurallarla düzenlenmiş bulunan şarta bağlı sermaye 
artırımına ilişkin Tasarının 463-472 maddelerinin kaynağı İsviçre BK. Md.653-i’dir. Bu usulde 
sermaye uzun sayılabilecek bir süre içinde, değiştirme veya alım hakları sahipleri tarafından 
kullanıldıkça artar” 
 

….Kayıtlı sermaye sisteminin aksine ŞSA’da genel kurul yönetim kuruluna herhangi bir 
yetki devrinde de bulunmamaktadır. ŞSA için esas sözleşmede bir hüküm bulunmalı, 
artırımın şartları ve kuralları bu hükümde yer almalıdır. bir ŞSA tamamlanınca, ona ilişkin 
sözleşme maddi hükmünü tamamladığı için sözleşmeden çıkarılır… genel kurul kararı bir 
esas sözleşme değişikliği niteliğindedir. Topluluk şirketleri ibaresi 195 ve devamı 
maddelerindeki şirketleri ifade eder.  

 
Yeni TTK’nunda ayrıca şartlı sermaye artırımının toplam itibari sermayenin yarısını 

aşamayacağı (Md.464), esas sözleşmede tüm ayrıntılarıyla şartlı sermaye artırımı ile ilgili yer 
alması zorunlu hususlar (Md.465), pay sahiplerinin korunması, değiştirme ve alım hakları 
içeren senetler ihraç edildiği takdirde haklı sebepler dışında senetlerin önce pay sahiplerine 
önerilmesi (Md.466); değiştirme veya alma hakkını haiz bulunan kişilerin korunması –devir 
sınırlandırılmalarının ileri sürülememesi- (Md. 467) sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 
(Md. 468), Yönetim kurulunun esas sözleşmeye uygun duruma getirmesi (Md.470), esas 
sözleşmeye değişikliğinin ticaret siciline tescili (Md.471), değiştirme ve alım hakları sona 
erince şarta bağlı sermaye artırımının dayanağı olan hükmün sözleşmeden çıkarılması ve 
sicilden silinmesi (Md.472) düzenlenmiştir.     

 
XII. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması Zorunluluğu, Nama Yazılı Pay 
Senetlerinin İse Azınlık İsterse Bastırma Zorunluluğu (Md.486/2-3) 
 
Yürürlükteki TTK’nda, pay senetlerinin bastırılması zorunluluğu ön görülmemiştir Yeni 

T. Ticaret Kanununa göre; 
 

−  Paylar hamiline yazılı ise Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamını ödenmesi 
tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp sahiplerine dağıtır 
(Md.486/2). 
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−  Azlık istemde bulunursa, nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay 
senedi sahiplerine dağıtılır (Md.486/3). 

 
486. maddeye aykırılık –pay senetlerinin bastırılmaması- halinde cezai bir yaptırım 

(Md.562-563) öngörülmemiştir. Pay senedi bastırılmamasından ötürü ortaklar zarara 
uğrarlarsa; şirkete ve Yönetim Kuruluna karşı dava hakkına sahiptir (Md.553/1). 

 
XIII. Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri (Md. 489) 
 
Yürürlükteki Yasaya (Md. 415) paralel şekilde; yeni TTK’nda “Hamiline yazılı pay 

senetlerinin devri şirket ve üçüncü kişiler hakkında zilyetliğin geçirilmesi ile hüküm 
ifade eder” (Md.489) denilmiştir. Ancak yeni Yasada hamiline yazılı hisse senetlerinin üç ay 
içinde bastırılması zorunluluğu getirilmiştir (Md.486/2). 

 
XIV. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri İçin Esas Sözleşmede Şirketin Onayına 
Gerek Olmaması (Md. 490) 
 
Yürürlükteki Yasada (Md. 416/2) nama yazılı hisse senedinin devrinin şirketin onayını 

gerektirip gerektirmediğinden tamamen bağımsız olarak; hisse senedinin ciro ve teslimi 
sonucu devralan kişi, senedin mülkiyetine sahip olmakta; ancak şirkete karşı haklara – genel 
kurula katılma, oy hakkı sahip olması için pay defterine kaydı zorunlu olmaktadır. Yeni 
TTK’da (Md.490) ise; sadece esas sözleşmede onaya gerek olmaması halinde, yürürlükteki 
Yasaya paralel bir düzenleme getirilmiştir.   

 
Yeni TTK’da;  
 

− Kanunda veya esas mukavelede aksi öngörülmedikçe nama yazılı paylar herhangi 
bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilir” (Md.490/1).  
 

− Şirketle ilişkilerde sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa 
hakkı sahibi olarak kabul edilir (Md.499/4)”  

 
denilmekte olup, yeni malikin, başvurusu üzerine devralan pay defterine kaydedilecek, 
şirketle ilişkilerinde – genel kurula katılma, oy kullanma – hak sahibi olacaktır.    
 

XV. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri İçin Esas Sözleşmede Şirketin Onayına 
Gerek Olması 
 
a) Genel olarak 
 
Yeni TTK’nda devrin onayı gerektirmediği hallerde, yürürlükteki Yasaya paralel 

düzenleme öngörülmüş iken, esas sözleşmede nama yazılı hisse senetlerin devri konusunda 
onayın gerekli olması halinde senetlerin borsada kayıtlı olup olmamasına göre farklı 
düzenlemeler getirildiği gibi, borsada kayıtlı senetlerin borsada veya borsa dışında 
devredilmesi halinde de, keza nama yazılı hisse senedini devralanın hakları açısından da 
farklı esaslar kabul edilmiştir.     

 
b) Esas sözleşme ile nama yazılı payların devrinin şirketçe onayı konusunda 
ilkeler (Md.492) 
 
Yürürlükteki TTK’na göre (Md.416/1) “nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede 

aksine hüküm olmadıkça devrolunurlar”. Yeni TTK’nunda da (Md.492/1) “Esas sözleşme, 
nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceği öngörülebilir” denilmiş 
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ancak gerekçede “Birinci fıkra sadece ilkeyi belirlemiştir. Bu ilkenin uygulamasının nasıl 
olabileceği, izleyen maddelerde, hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketler ile edilmemiş 
şirketlerde ayrı ayrı gösterilmiştir” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. 

 
492/2. fıkrada “ayrıca bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir” denilmiştir. 

Gerekçeye göre “intifa hakkının açık bir hükümle düzenlenmesinin nedeni intifa hakkı 
sahibinin oy hakkına sahip olmasıdır”. 

 
492/3. fıkraya göre “şirket tasfiyeye girmiş ise devredebilirliğe ilişkin sınırlamalar 

düşer”. 
 
c) Borsaya kote edilmemiş nama yazılı pay senetleri açısından (Md.493-494) 
 
Yürürlükteki TTK’na göre (Md.418) “Şirket, devir keyfiyetini esas mukavelede derpiş 

olunan sebeplerden dolayı pay defterine kayıttan imtina edebilir. Sebep gösterilmeksizin dahi 
kayıttan imtina olunabileceği şartının esas mukaveleye konması caizdir”.  

 
Yeni TTK’nda ise borsaya kote edilmiş ya da edilmemiş nama yazılı paylar açısından 

farklı yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
 
Yeni TTK’na göre borsaya kote edilmemiş olan nama yazılı paylar ile ilgili olarak kabul 

edilen esaslara göre; Şirket, 
 

− Esas sözleşmesinde öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene 
payların başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da 
üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedilebilir (Md.493/1).  
 

− Pay sahibinin çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin 
işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini 
haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur (Md.493/2). 
 

− Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise, şirket 
devrin pay defterine kaydını reddedebilir (Md. 493/3). 

 
493. madde gerekçesine göre;  
 

Anonim şirket her türlü haklı görülebilecek sebebi haklı sebep olarak esas 
sözleşmesine koyamaz. Haklı sebepler ikinci fıkrada gösterilen kategorilerden birine 
girmelidir. Ayrıca esas sözleşmede 493. maddenin 2. fıkrasına göndermede bulunmak yeterli 
değildir. 

 
İkinci fıkradaki “Bileşim” sözcüğünü, Türkçede de kullanılan pay sahiplerinin 

kompozisyonu şeklinde anlamak doğru olur. 
 
Üçüncü fıkradaki beyan ile ikinci fıkradaki haklı sebeplerin dolanılmasının olabildiğince 

engellenmesi amaçlanmıştır. 
 
Borsada kote edilmemiş nama yazılı hisse senetlerinin devrinin hükümleri ile ilgili 

düzenlemeye göre; 
 

− Devir için gerekli onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm 
 haklar devredende kalır (Md.494/1). 
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− 494/1. fıkranın bir istisnası olarak payların mirası, mirasın paylaşımı arasındaki 
 mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği, iktisap edilmesi halinde, şirketin 
 onayına gerek olmaksızın bunların mülkiyet ve bunlardan kaynaklanan mal 
 varlığına ilişkin haklar derhal devralana geçer. Buna karşılık devralanın genel 
 kurula katılma hakları ile oy hakları ancak şirketin onayı ile devralana geçer 
 (Md.494/2); 493/4. fıkrasına göre şirket payları satın almayı önerir ve bu öneri 
 kabul edilmez ise onay vermeyi reddedebilir, devralan genel kurula katılamaz.  
 
− Şirket onaylamaya ilişkin istemi aldığı tarihten en geç üç ay içinde 
 reddetmemişse veya ret haksız ise onay verilmiş sayılır (Md.494/3).  

Yürürlükteki Yasada nama yazılı hisse senetlerinin mülkiyeti devredilse bile, devir şirket 
defterine kaydedilmedikçe pay defterinde kayıtlı eski ortakların şirkete karşı genel kurula 
katılma, oy kullanma gibi haklara sahip olmakta devam ettikleri kabul edilirken, yeni TTK 494 
ve 497. maddelerde tam aksi görüş açıklanmıştır.  

 
494. madde gerekçesinde “Anonim şirketin onayı (pay senetlerinin) mülkiyeti üzerine 

belirleyici ve tanımlayıcı bir hukuki işleve sahiptir. … devir için onay verilmediği sürece hisse 
senetlerinin mülkiyeti ve paylara bağlı bütün haklar devredende kalır ve devreden tarafından 
kullanılır” denilmiştir.  

 
Aynı konuya borsaya kote edilmiş nama yazılı paylarla ilgili 497. maddenin 

gerekçesinde de değinilmiştir. “Genel bir değerleme yapıldığında kanunun borsaya kote 
edilmemiş bulunan nama yazılı pay senetlerinde 494. maddede “pay sahipliği haklarının 
bütünlüğü” ilkesinin kabul edildiği görülür. Bu ilke söz konusu pay senetlerinin devirlerinde, 
şirket onay vermediği sürece mezkûr pay senetlerinin mülkiyeti ile pay senetlerine bağlı tüm 
hakların devredende kaldığı, onay verilmesi halinde mülkiyetin ve hakların geçtiğini ifade 
eder. Bütünlük geçiş yönünden haklarda bölünme olmadığını ifade eder.   

 
d) Borsaya kote edilen nama yazılı hisse senetleri açısından (Md.497) 

 
aa. Tanımaya bağlı olmaksızın paylardan kaynaklanan hakların iktisabı  

 
− Borsaya kote edilen nama yazılı paylar, borsada iktisap edildikleri takdirde 
 paylardan kaynaklanan haklar payların devri ile birlikte devralana geçer. Borsada 
 kote edilen nama yazılı payların, borsa dışında iktisap edilmeleri halinde söz 
 konusu haklar pay sahipliği sıfatının şirket tarafından tanınması için devralanın 
 şirkete başvurması ile devralana geçer (Md.497/1).  

 
497/1. maddeye göre paylardan kaynaklanan hakların –senede bağlı mülkiyet hakkı, 
rüçhan hakkı gibi- iktisabı açısından payların borsada iktisabı ile borsa dışında iktisabı 
arasında tek fark nama yazılı payların borsada iktisap edilmesi halinde derhal; borsa 
dışında iktisap edilenlerin ise pay sahipliği sıfatının şirket tarafından tanınması için 
şirkete başvurulduğu tarihte – şirketin – tanımasından tamamen bağımsız olarak – 
devralana geçmesinden ibarettir. 

 
bb. Şirketin nama yazılı payları iktisap eden kişiyi tanımayı ret etmesi (Md.395) 
 
Şirket kural olarak esas sözleşmede onay gerekse dahi borsaya kaydedilmiş olan 
payları iktisap eden kişiyi 495. maddedeki istisnalar dışında pay sahibi olarak tanımak 
zorundadır.  
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Bunun istisnaları; 
 

− Esas sözleşmede; sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir üst sınırın 
öngörülmesi ve bu üst sınırın aşılması veya (Md.495/1) 
 

− İstemde bulunan devralanın; payları kendi ad ve hesabına aldığını beyan 
etmemesidir (Md.495/2). 

 
O takdirde şirketin bu devri reddetme hakkı vardır. 

 
495. maddede borsada kote edilmiş olan paylar açısında bir ayrım bulunmamasına 

rağmen madde gerekçesinde “… hüküm, nama yazılı pay senetleri borsaya kote edilmiş 
bulunan anonim şirketlerde; borsadan iktisap halinde, şirketin iktisap edeni pay sahibi olarak 
tanımamak, yani esas sözleşmesine koymakta serbest olmadığını belirtmektedir” “… hükmün 
uygulama şartı, nama yazılı pay senetlerinin borsaya kote edilmiş olması ve pay senetlerinin 
borsadan alınmasıdır. Borsa dışında iktisap halinde 497. madde uygulanır” denilmiştir.  

 
Tanımayla ilgili olarak; 
 
− Devralan, şirket tarafından tanınıncaya kadar, paylardan doğan genel kurula 

katılma ve oy hakkını ve oy hakkına bağlı diğer hakları kullanamaz. Tüm diğer pay 
sahipliği haklarının, özellikle rüçhan hakkının kullanılmasında, iktisap eden 
herhangi bir sınırlamaya tabi değildir (Md.497/2).  

 
İkinci fıkraya göre borsaya kote edilen paylar ister borsada, ister borsa dışında iktisap 

edilsin; paylardan kaynaklanan hakların” dışında sayılan genel kurula katılma, oy hakkı veya 
oy hakkına bağlı hakların kullanılması dolayısıyla nama yazılı payların, pay defterine kaydı 
ancak devrin, payları iktisap eden şirket tarafından tanınması halinde mümkündür. Şirket 
tanımayı haksız olarak ret ederse, nama yazılı payı devralan mahkemeye başvurabilecek, 
mahkeme kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren şirket payı devralanı pay defterine 
kaydedecek, devralan oy hakkını ve buna bağlı hakları da kullanabilecek, şirketten zarar 
ziyan da talep edebilecektir (Md.497/4). 

 
Şirketin, esas sözleşmenin tanıdığı payın devrine onayı ret hakkını kullanması halinde 

de; nama yazılı payı devralan, şirket pay defterine oy hakkından yoksun pay sahibi olarak 
kaydedilecektir (Md.497/3). 

 
497. maddenin gerekçesinde çeşitli konulara açıklık getirilmiştir. Madde gerekçesine 

göre “Tasarı borsaya kote edilmiş bulunan nama yazılı pay senetlerine hakların geçişinde “oy 
hakkı ve ona bağlı hakları” diğer pay sahipliği haklarından ayırmıştır. 

 
XVI. Pay Defterine Kayıt (Md. 499) 
 
Yürürlükteki TTK’nunda (Md.417/1) “Şirket nama yazılı hisse senetlerin sahiplerini ad 

ve soyadı ve adresleri ile pay defterine kaydeder” denilmiştir.  
 
Yeni TTK’nda, pay defterine sadece nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin değil 

“senede bağlanmamış pay sahiplerinin ve intifa hakkı sahiplerinin de kaydedileceği” 
şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir (Md.499).  
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XVII. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Rehin Alması (Md. 379-386) 
 
Yürürlükteki TTK 329. maddesinde “Şirket kendi hisselerini temellük edemeyeceği gibi 

rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin olunması neticesini 
doğuran akitler hükümsüzdür” kuralı getirildikten sonra bu kurala altı istisna konmuş, (1) no’lu 
istisnaya dayanılarak devralınan hisselerin derhal imha edileceği; diğer istisnalarda 
senetlerin ilk fırsatta tekrar elden çıkarılması kabul edilmiştir.  

 
Yeni TTK’da ise bir anonim şirketin paylarını iktisap etmesi veya rehin olarak kabul 

etmesi sınırlı da olsa ayrıntılı biçimde yedi madde halinde kabul edilmiştir (Md.379-386). 
 
379/1. maddesinde; “Bir şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayenin 

onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda ivazlı olarak iktisap ve 
rehin olarak kabul edemez” denildikten sonra şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesinin 
koşulları belirlenmiştir. Şirketin paylarını kanuna karşı hile ile iktisap etmesi (Md. 380) 
payların yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi için iktisabı (Md.381), 379. madde hükmüne 
bağlı olmaksızın payların iktisap edilebileceği haller (Md.382), payların ivazsız iktisabı 
(Md.383), payları elden çıkarma (Md.384-386) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 
388. madde gerekçesinde;  
 
“….bir anonim şirketin Tasarının 379-381. maddeleri hükümleri uyarınca kendi paylarını 

iktisap etmesi halinde, bu paylardan kaynaklanan rüçhan haklarını kullanıp kullanamayacağı, 
yani kendi paylarını taahhüt edip edemeyeceği sorununun çözümü öğretiye açıktır … Devren 
iktisapta 377 ve devamı hükümleri uygulanacağı için bu tür iktisaplar 388. maddenin kapsamı 
dışındadır” denilmiştir.  

 
379 ve devamı maddelere göre bir şirketin kendi hisselerini iktisabın geçerli olması 

halinde, şirket bu payları elden çıkarma zorunda olmadığından (Md. 385) 388. madde 
uygulanmayacak; anonim şirketin bu paylardan kaynaklanan rüçhan hakkını kullanabileceği 
sonucuna varılacaktır.            

 
XVIII. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı (Md. 388) 
 
Yürürlükteki TTK uygulamasında bir şirketin kendi paylarını taahhüt edemeyeceği 

konusunda açık bir düzenleme bulunmamakta, sadece 285. maddede “esas sermayeye 
tekabül eden payların muvazaadan arî olarak tamamen taahhüt edilmiş olması şarttır” 
denilmekte; bir şirketin kendi paylarını taahhüt edemeyeceği kabul edilmektedir.  

 
Yeni TTK’nunda bu konuda ayrıntılı bir düzenleme kabul edilmiştir.  

 
− Şirket kendi paylarını taahhüt edemez (Md.388/1). 

 
− Üçüncü bir kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin 

payını taahhüt etmesi, şirketin kendi payını taahhüt sayılır (Md.388/2). 
 

− Birinci ve ikinci fıkraya aykırı hareket halinde söz konusu payları kuruluşta 
kurucular, sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve 
bunlar pay bedellerinden sorumlu olurlar. Kanuna aykırı taahhütte herhangi bir 
kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve sermaye artırımlarında yönetim 
kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar (Md. 388/3). 
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− Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru 
şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Söz konusu paylar şirketin yönetim kurulu 
üyeleri tarafından taahhüt edilmiş, kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden 
sorumludur (Md.388/4). 

 
Maddenin çok kötü kaleme alındığı görülmekte olup; madde gerekçesine göre bir 

yorum yapıldığı takdirde aşağıdaki sonuçlara varılacaktır.  
  
“Şirket kendi paylarını taahhüt edemez.” (Md. 388/1) denildikten sonra, üçüncü kişinin 

veya yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına anonim şirketin payını taahhüt etmesi 
(Md.388/2)’de şirketin kendi payını taahhüt sayıldığından geçersiz olacak ve gerek 1. ve 
gerekse 2. fıkraya aykırı hareket halinde söz konusu payları yönetim kurulu üyeleri taahhüt 
etmiş sayılacaktır. Bu taahhüt (3. fıkra) madde lafzının aksine, şirkete ortak olma anlamına 
gelen bir taahhüt olmayacak, pay taahhüdü yine geçersiz sayılacak ve anonim şirket yönetim 
kurulu üyeleri geçersiz pay bedellerinden şirkete karşı müteselsilin sorumlu olacaklardır. 
Ancak geçersiz pay bedellerinden ötürü sorumluluğun kapsamı konusunda ne maddede ne 
de madde gerekçesinde bir açıklama bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyeleri kusursuz 
olmaları halinde; sorumluluktan kurtulacaklardır.   

 
C. Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Yeni Düzenlemeler (MD.359-396, 553)  
 
I. Yönetim Kurulunun Yasada Öngörülen Nitelikleri İçermek Koşulu İle Bir ya da 
Daha Fazla Kişiden Oluşması ve Nitelikleri (Md.359/2) 
 
Yürürlükteki TTK’nda yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ile ilgili bir düzenleme 

bulunmamakta, sayıları ise en az üç olarak belirlenmektedir (Md.312/1). 
 
Yeni Yasaya göre ise; 

 
− Anonim şirketin, Yönetim Kurulu; ortak sayısı kaç kişi olursa olsun bir veya birden fazla 

kişiden oluşur, diğer bir deyişle bir ortağın bulunması halinde de yönetim kurulu birden 
fazla kişiden oluşabileceği gibi; çok ortaklı bir anonim şirkette de yönetim kurulu üyesi tek 
kişi olabilir (Md.359-1). Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de 
bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. (Md. 359/1) Tek kişilik yönetim kurulunda üye 
mutlaka bu şartı yerine getirecektir (Md. 359/3). 

 
− Yönetim kurulu üyesinin tam ehliyetli olması gerekir (Md.359-3). 
 
− Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur. 

Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz (Md.359-3). Bu durumda örneğin 2, 
3, 4 kişilik yönetim kurullarında bir üyenin yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından 
seçilmesi zorunludur. Bu kurala uymamanın bir cezai yaptırımı, bulunmamakta, örneğin 
yönetim kuruluna seçilen 3 veya 4 kişiden hiçbirinin yükseköğrenim görmemiş olması 
halinde ne olacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Üyelerden hiçbirinin istifa 
etmemesi halinde; yönetim kurulu seçiminin tekrarı gerekecektir.  

 
− Yürürlükteki TTK’nda (Md.312-2) “İdare meclisi pay sahibi ortaklardan teşekkül eder” 

denilmesine karşılık yeni TTK’da bu koşula yer verilmemiştir.  
 
− 359. maddenin son fıkrasında “Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir” 

denilmektedir. Bu fıkranın süresi bittiği için üyeliği sona eren bir üyenin tekrar seçilmesini 
gerekçede de açıkça değinildiği gibi engellemeyeceği kuşkusuzdur. Keza süresi 
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dolmadan istifa eden bir üyenin üyeliği son bulacak ise de tekrar seçilmesine engel 
yoktur.  

 
Madde gerekçesinde “son fıkra 363. maddenin ikinci fırkası başta olmak üzere ilgili 

hükümlerle birlikte yorumlanmalıdır” denilmiştir. 363. maddenin 2. fıkrası, kişinin iflas etmesi, 
ehliyetinin kısıtlanması, üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen 
nitelikleri kaybetmesi halinde üyeliğin herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden 
sona erdiğini düzenlenmekte olup; bu üyeliği sona erdirme sebepleri yeniden seçilmeye de 
engeldir.  

 
II. Tüzel Kişilerin Doğrudan Yönetim Kurulu Üyesi Olması (Md.359) 
 
Yürürlükteki TTK’nun 312. maddesinde “ … hükmi şahıs idare meclisi azası olamaz. 

Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine aza seçilebilirler” 
denilmekte, temsilci seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişi arasında gerçek anlamda bir vekâlet 
ilişkisi olmadığı; tüzel kişinin temsilcisine yönetim kurulunda oy kullanması için talimat 
veremeyeceği, azledemeyeceği; temsilci üyenin tüzel kişinin değil; fakat şirketin menfaatlerini 
korumakla görevli olduğu kabul edilmektedir.  

 
Yeni Yasaya göre; 

 
− Tüzel kişi doğrudan yönetim kuruluna üye olarak seçilebilir (Md.359/2). 
 
− Tüzel kişi üye seçildiği takdirde tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi 
 tarafından belirlenen bir gerçek kişi ile tescil ve ilan edilir ve şirketin internet 
 sitesinde açıklanır (Md.359/2).  
 
Madde gerekçesinde “tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin; tüzel kişinin önerisi ile genel 
kurul tarafından seçileceğine dair bir hüküm esas sözleşmeye konamaz, konursa geçersiz 
olur” denilmiştir.  
 
− Genelde temsilcinin temyiz kudretine sahip olması yeterli iken 359/3. Fıkrada “tüzel 
 kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması şarttır” denilmiştir. 
 
− Sadece tescil edilmiş bu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy 
 kullanabilir (Md 359/2). 
 
− Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş olan kişiyi her 
 zaman değiştirebilir (Md.364/1). Yeni düzenlemede; tüzel kişinin kendisinin yönetim 
 kurulu üyesi olması; istediği zaman temsilcisini değiştirmesi Borçlar Kanunu anlamında 
 bir vekâlet akdi ilişkisini göstermektedir. Tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi, tüzel 
 kişinin talimatı çerçevesinde yönetim kurulunda oy kullanacak, ancak yönetim kurulu 
 üyesi; tüzel kişinin kendisi olduğundan; temsilcisi gerçek kişinin yönetim kurulunda 
 kullandığı oylardan ötürü kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri ihlal 
 ettiği takdirde, temsilci gerçek kişi değil fakat üye tüzel kişi 553. ve 557. maddeye göre 
 şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumlu olacaktır.  

 
Madde gerekçesinde de “tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu tutulmasının 

yolu açılarak şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara güvence verilmiştir” denilmiştir. 
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Keza gerekçede belirtildiği gibi “… gerçek kişiyi belirlemek ve değiştirmek hakkı sadece 
tüzel kişiye aittir. Ancak şirketin haklı sebeplerinin varlığı halinde, tüzel kişiden değiştirme 
talebinde bulunma hakkı vardır”. 

 
Buna karşılık gerek haksız fiillerden, gerekse yeni TTK. 562 ve 563. maddelerine göre 

yönetim kurulu üyelerinin işledikleri suçlar ve cezalardan sorumlu olan, doğrudan tüzel kişiyi 
temsil eden gerçek kişidir.  

 
III. Belli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi (Md.360) 
 
Yürürlükteki Yasada belli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi ile ilgili bir 

düzenleme yoktur. Buna karşılık Yargıtay’ın çeşitli kararlarında, esas sözleşmede gruplara, 
yönetim kuruluna aday gösterme hakkının tanınmasının TTK. 401. maddeye göre “vesaire 
hususlar” ibaresi kapsamında bir imtiyaz olduğu ve grubun gösterdiği adayı genel kurulun 
seçme zorunda bulunduğu yeni TTK 360. maddenin gerekçesinde ifade edilmiştir. 

 
Yeni TTK’nunda belli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi düzenlenmiştir. Esas 

sözleşmede öngörülmesi şartı ile; 
 

− Belli pay gruplarına 
 

− Özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine 
 

− Azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir 
 

Bu amaçla yönetim kurulu üyelerinin belli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay 
grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi esas 
sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday gösterme hakkı da tanınabilir (Md.360/1). 
 

Her pay sahibi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterebilecek ise de, yürürlükteki 
yasadan farklı olarak 360. maddedeki hallerde haklı bir sebep bulunmadıkça, genel kurulun 
gösterilen aday veya adayları seçme yükümlülüğü bulunmaktadır. Genel kurulun gösterilen 
adayı seçmemesi; başka kişileri yönetim kuruluna seçmesi kabili iptal bir karar olmayıp, 
emredici bir yasa hükmüne aykırı olduğundan geçersiz olacak; belirtilen kişinin ya da adayın 
seçilmemesi halinde; yönetim kurulu esas sözleşmeye göre oluşturulmamış sayılacağından, 
şirket organsız kalacaktır.  

 
Maddeye göre bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı halka açık anonim şirketlerde, 

yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin düzenlemeler saklıdır. (Md.360/1) Bu durumda halka açık olmayan anonim şirketlerce, 
genel kurulun tüm yönetim kurulu üyelerini, gruplarca veya azınlıkça gösterilen veya önerilen 
kişiler arasında seçme şeklindeki esas sözleşme maddelerinin geçerli olduğu ileri 
sürülebilecek, ancak bu durum paydaşların büyük çoğunluğunun temsil edilmemesi halinde 
sorun yaratacaktır. Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan haklar imtiyazlı 
sayılmaktadır. (Md 360/2) 

 
Madde gerekçesinde, maddenin İSV. BK. 709 maddeden esinlendiğine ve 478. 

maddedeki paya imtiyaz tanınabileceği şeklindeki düzenlemeye bir istisna getirdiğine 
değinildikten sonra “Bu istisna tarihi sebeplere dayanmaktadır. Çünkü 6762 sayılı Kanunda, 
bu tür bir istisnaya yer verilmiş olmamasına rağmen Yargıtay’ın otuz yılı aşkın süreden beri 
uygulanan yerleşik içtihadı grup imtiyazlarının tanınması yönündedir. Teori ile bağdaştırılması 
güç olan bu istisna ilkesel kararlar ve öğreti ile kendini kabul ettiren bir hukuk haline gelmiştir” 
denilmiştir. 
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Keza madde gerekçesinde; hem azlığın, hem de belirli pay sahipleri grupların 
belirlenmesinin güçlüğüne değinilmekte, imtiyazlı ortakların diğer pay sahiplerinden nasıl 
ayrılabileceği hususları çeşitli örnekler verilerek açıklamalar yapılmaktadır. Bu örneklerden 
anonim şirket esas sözleşmesinde azlığa ya da belirli pay gruplarına yönetim kurulunda 
temsil edilmesi imtiyazı verilirken yararlanılacaktır. Madde gerekçesine göre “…. Bunun için 
somut olayın özelliklerinin ortaya çıkarabileceği istisnalar bir yana; yüzdelerin anılması yeterli 
olmayabilir. Bunun yerine pay senedi numaraları ve sayıları ayırt edilebilirlik yönünden daha 
iyi bir ölçüdür. Azlığın iyi tanımlanmaması imtiyazların korunmasına ilişkin hükümlerin 
uygulanmasını güçleştirebilir.  

 
Pay sahipleri grupları arasında yan sanayi mensupları, bayiler vs. yer alabilir. Temsil 

edilme hakkı, bazı kurul üyelerinin, belirli pay sahibi grupları arasından seçilmeleri veya 
başkasını aday önerme hakkı tanınması şeklinde de öngörülebilir.       

 
IV. Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması (Md 1527) 
 

Yeni TTK’nda ilk defa bu imkan sağlanmıştır.  
 

− Esas sözleşmede düzenlenmiş olmak şartıyla anonim şirket yönetim kurulu 
 toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut 
 bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla 
 da yapılabilir. Bu toplantılarda, toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen 
 uygulanır (Md.1527/1). 

 
− Esas sözleşme gereği şirket yönetimi bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını 

gerçekleştirir ve ortağa bütün araçları sağlar (Md.1527/4). 
 

− Yönetim Kurulunda oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya 
ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığı ile talimat 
vermesi esas ve usulleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir (Md 1527/6). 

 
Madde gerekçesinde “günümüzün teknik ilerlemelerini dikkate alarak Tasarı sermaye 

şirketlerinde yönetim kurulu toplantılarının online yapılmasını mümkün kılmaktadır. Yönetim 
kurulu toplantılarında online alınan kararlar geçerlidir. Bu kararlar güvenli elektronik imza ile 
imzalanabilecekleri gibi, daha sonra fiziki imza ile karar altına alınabilirler. Anonim şirketlerde 
yönetim kurulu toplantılarının online olarak yapılabilmesi özellikle yabancı sermayeli 
şirketlerde önemli bir sorunu çözümleyecektir” denilmiştir. 

 
V. Yönetim Kurulunun Salt Çoğunlukla Toplanması (Md. 390/1) 
 
Yürürlükteki TTK’nda (Md.330/1) yönetim kurulunun toplantı nisabı üyelerden en az 

yarısından bir fazlası olarak belirlenmiş; bu nedenle Yargıtay 3 kişilik yönetim kurulunun 3 
kişi ile toplanabileceğini kabul etmiştir.  

 
Yeni Yasada (Md.390/1) “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm 

bulunmadığı takdirde yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır” 
denilmiştir. 

 
Toplantı Yapılmadan –Ayak Divanı- Karar Alınabilmesi İçin Üye Çoğunluğunun 

Yazılı Onayının Yeterli Olması (Md. 390/4) 
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Yürürlükteki TTK’nda (Md.330/2) “azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça 
idare meclisi kararları teklife diğerlerin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir” 
denilmek suretiyle oy birliği aranmıştır.  

 
Yeni TTK’nda (Md.390/4) bu konu çok ayrıntılı biçimde düzenlenmiş ve üye salt 

çoğunluğunun olumlu oyu yeterli görülmüş olup, onayların aynı kâğıtta bulunması dahi şart 
değildir.  

 
VII. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Md. 375) 
 
a) Genel olarak 
 
Yeni TTK’nda (Md.374) “Yönetim Kurulu… Genel kurulun yetkisinde bırakılmış 

bulunanlar dışında şirketin işletme konusunda gerçekleştirilmesi için gerekli olan her 
çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir” denilmiştir.  

 
Madde gerekçesinde;  
 
“Tasarı organlar arasında işlevlerin ayrılığı ilkesini kabul etmiştir.  
 
Hüküm, hukukun sürekli gelişimini sağlamak amacıyla üç sorunu öğreti ile mahkeme 

kararlarına bırakmıştır. Bunlardan birincisi, 375. maddede zikredilmemiş olmakla birlikte, 
genel kurulun niteliği ile hiç bağdaşmayan, aksine yönetim kavramının kapsamında 
bulunduğundan şüphe edilmeyen konuların, mesela olağan konulara ilişkin sözleşmelerin 
bağıtlanmasının esas sözleşme ile genel kurula bırakılıp bırakılamayacağıdır. İkincisi 
yönetim kurulunun ve devredilmişse, yönetimin kararlarının genel kurulun onayına bağlanıp 
bağlanamayacağı, üçüncüsü ise yönetim kurulunun sorumluluktan kaçınmak amacıyla genel 
kurulun onayına sunulup sunulamayacağıdır”  

 
denilmiştir.        

 
Yeni TTK’da Md. 408/1 “genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça 

öngörülmüş hallerde karar alır” denildiğinden, yönetim kurulunun devredilemez görev ve 
yetkileri (Md.375) dışında kalan konularda karar alma yetkisinin esas sözleşmeyle genel 
kurula tanınması mümkündür. Bu nedenle esas sözleşmede açıkça sayılan, yönetim 
kurulunun devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri dışındaki yönetim kurulunun yönetim 
kavramının kapsamında bulunan konuların mesela olağan konulara ilişkin sözleşmelerin 
bağıtlanmasının genel kurula bırakılması, bazı kararlarının genel kurulun onayına sunulma 
zorunluluğunun ya da yönetim kurulunun dilediği kararları genel kurulun onayına 
sunabileceği şeklindeki esas sözleşmedeki düzenlemelerin geçerli olacağı sonucuna 
varılacaktır.  

 
Esas sözleşmede hüküm olması şartıyla yönetim kurulu, yönetimi tamamen veya 

kısmen bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmiş ise 
(Md.367/1) yönetimin aldığı kararlar içinde aynı esaslar geçerlidir.  

 
b) Yönetim Kurulunun Devredilemeyen Görev ve Yetkileri 
 
Yürürlükteki TTK’na göre “anonim şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil edilir” 

(Md.317). Genel kurulun görev ve yetkileri dışında tüm kararlar yönetim kurulu tarafından 
alınır, ancak genel kurul en üst organ olarak kabul edildiğinden uygulamada yönetim kurulu; 
kendi yetkisinde olan hususlarda dilerse karar vermemekte ve genel kurulun karar vermesi 
için konuyu genel kurul gündemine almaktadır.  
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Keza yönetim kurulu kendine Yasa ile tanınan anonim şirketi temsil ve idare görevinden 
bir bölümünü örneğin genel müdüre devredebilmektedir. Yeni TTK’nda yönetim kurulunun 
devredilemez görev ve yetkileri a/g bentlerinde sayılmıştır (Md.375). Bu görev ve yetkileri 
yönetim kurulu doğrudan kendisi kullanmak ve karar almak zorundadır. 

 
Yönetim kurulu bu yetkileri ne esas sözleşmeyle ne de bir kararla genel kurula veya 

genel müdüre ya da kurulacak kurullara ve komitelere devredemez. Yönetim kurulu bu 
yetkilerden feragat da edemez.  

 
Madde gerekçesinde “Bu hüküm ile Ticaret Kanununda organlar arasında işlev 

bağlamında güç yönünden denklik kabul edilmiş, buna karşılık genel kurulun her şeye kadir 
olduğuna ve bütün kararları alabilme yetkisi ile donatıldığına ilişkin salt yetki teorisi terk 
edilmiştir”. 

 
c) Yönetim Kurulunun, Yönetim ve Temsil Yetkisini Kısmen ya da Tamamen 
Yönetim Kurulu Üyelerine ya da Üçüncü Kişilere Devri (Md. 367, 370) 
 
Yürürlükteki TTK’nuna göre yönetim kurulunun yönetim ve temsil yetkisini idare meclisi 

azası olan murahhaslara veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilmesi 
kabul edilmiştir (Md. 319). 

 
Yeni TTK’nunda benzer şekilde yönetim yetkisinin devri 367/1. maddede, temsil 

yetkisinin devri 370/2. maddede yer almıştır. 367/1 maddesine göre “Yönetim Kurulu esas 
sözleşmeye konulacak bir hükümle düzenlenecek bir iç yönergeye göre yönetimi 
kısmen veya tamamen bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye 
devredilebilir. 

 
370/2. maddeye göre “Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla 

murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim 
kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır”. 

 
Yeni Yasada yönetimin devri için esas sözleşmede bir hükme gerek görülürken; 

yürürlükteki Yasadan farklı olarak yönetim kurulunun temsil yetkisini devretmesi için esas 
sözleşmede bir düzenlemeye gerek duyulmamıştır.    

 
367. madde gerekçesinde hüküm ile yönetim kurulu yanında ondan tamamen bağımsız 

yönetim olarak adlandırılan bir organ yaratılmamış, yönetim ile yönetim kurulu arasında kesin 
bir ayrım bulunduğu anlayışı terk edilmiş, sadece işletme konusunun elde edilebilmesi için 
gerekli tüm kararların alınması hakkının, yeni bir iç ilişki hakkı olan yönetiminin kısmen veya 
tamamen devrine imkan verilmiştir. … Devir kural olarak temsil yetkisinin devrini içermez. 
Bunun için temsil yetkisinin 370. maddeye göre ayrıca veya aynı işlemde açıkça belirtilmek 
suretiyle devri gerekir. Böylece Tasarının 367 ve 370. maddesi ikinci fıkrası hükümlerinde yer 
alan yönetimin tek kurullu (monist) rejime göre şekillenmesine veya Almanya’da uygulanan 
iki organlı (düalist) anlayış uyarınca oluşturulmasına olanak verilmektedir. Bu düzen, yani 
Tasarının sistemi yönetim kurulu üyelerini, ABD’de uygulanan yönetim hakkını haiz olan 
(intern, executive) ve olmayan (exter, non executive) üyeler ayırımına elverişlidir” denilmiştir.  

 
Ancak yürürlükteki TTK. 319 maddede de iki ayrı fıkrada, yönetim ve temsilin 

birbirinden ayrı olarak devri öngörülmüştür. Yeni Yasada 375. maddede yönetim kurulunun 
devredilemez görev ve yetkilerden söz edilirken, 367. maddede yönetim kurulunun yönetim 
yetkisini, 370/2. madde temsil yetkisini tamamen dahi devri düzenlendiğinden, her üç madde 
birlikte değerlendirilecek ve bu maddeler birlikte uygulanacaktır. 375. madde, yönetim 
kurulunun vazgeçilemez yetkilerinin başka bir organa – genel kurula veya diğer bir kurula – 
devredemeyeceğini öngörmektedir. Yönetim kurulunun, yönetimi ve temsil yetkisini devrinde 
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375. madde göz önünde tutulacak, yönetim kurulunun devredilemeyen görev ve yetkileri 
tamamen devredilen yönetim yetkisi içinde yer almayacaktır. Nitekim 375. madde 
gerekçesinde “yönetim kurulu – bu yetkilerini ne esas sözleşme ile ne de bir kararla genel 
kurula veya kurulacak kurullara ve komitelere devredebilir” denilmektedir.   

   
Burada bir yenilik, yönetimin devri konusunda bir iç yönergenin yönetim kurulu 

tarafından kabul edilerek istem üzerine pay sahiplerinin, gerektiğinde alacaklıların 
bilgilendirilmesidir.  

 
VIII. Yönetim Kurulu Kararlarının Batıl Olduğunun Tespitini Dava Hakkı (Md. 391) 
 
Yürürlükteki TTK’nunda; yönetim kurulu kararlarının iptali ya da butlanı konusunda bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanununun değişik 12/6. maddesinde; 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan anonim ortaklıklarda; yönetim kurulunun 12. 
maddedeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine yönetim kurulu üyeleri; denetçiler ya 
da pay sahipleri iptal davası açabilmektedirler. 

 
Yeni TTK’nun “Batıl kararlar” başlıklı 391. maddesine göre; yönetim kurulunun 

kararlarının batıl olduğunun mahkemeden istenebilir özellikle: 
 
− Eşit işlem ilkesine aykırı olan (a bendi)  

 
− Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini 

gözetmeyen (b bendi) 
 

− Pay sahiplerinin özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya 
bunların kullanılmasını kısıtlayan ya da güçleştiren (c bendi)  

 
− Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin (d 

bendi) kararlar batıldır.  
 

Maddenin gerekçesinde özetle aşağıdaki hususlara değinilmiştir.  
 
− Yönetim kurulu kararları iptal edilemez, ancak Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, bir 

yönetim kurulu kararının geçersiz olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Tasarı bu 
maddede mevcut uygulamayı hükme bağlamaktadır.  

 
 Tespit davası meşru menfaati bulunanlar tarafından bir süreye bağlı olmaksızın ikame 

edilebilir. 
 

− Hükümde en çok rastlanılan batıl kararlar örnekleme (sayım) yoluyla gösterilmiştir. Bir 
yönetim kurulunun kararının geçersiz olup olmadığı genel hükümlere göre 
belirleneceği gibi, butlan sebepleriyle geçersizliğin sonuçları da aynı ilkelere göre 
belirlenir.  

 
Ancak 391. maddede özellikle (a) - (c) bentlerinde yer alan hususları BK. 20. maddeye 

göre batıl saymak mümkün değildir. Tasarıda “hüküm batıl kararları örnek gösterme yöntemi 
ile gösterilmiştir” denildiğinden diğer yönetim kurulu kararlarının da batıl olduğu konusunda 
tespit davası açılabilecektir. 
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Batıl kararların daha sonra geçerli olması söz konusu olmadığı gibi, menfaati bulunan 
herkes tarafından her zaman tespit davası açılabilecektir. Tasarının gerekçesinde de tespit 
davası meşru menfaati bulunanlar tarafından bir süreye tabi olmaksızın ikame edilebilir. 

 
IX. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunun Yeni Esaslara Bağlanması 
(Md. 553,549, 561) 
 
a) Genel Olarak 
 
Yürürlükteki TTK’nda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu 336-341. maddelerde 

yer almaktadır. Yeni TTK’nda ise yönetim kurulu üyelerin hukuki sorumluluğu onbirinci bölüm 
“Hukuki Sorumluluk” (Md. 549-561) adı altında düzenlenmiştir.  

 
Yeni TTK’na göre; 
 
Yönetim kurulu üyeleri “kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 

ihlal ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça hem şirkete, hem 
pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludur (Md. 
553/1). Yürürlükteki TTK. 336. maddeden farklı olarak “yönetim kurulu üyelerinin şahsen 
sorumlu olmayacaklarına dair bir düzenleme 553/1. maddede yer almamakta ise de, esasen 
TTK. 336. maddede “idare meclisi azaları şirket namına yapmış oldukları mukavele ve 
muamelelerden dolayı şahsen mesul olamazlar” denildikten sonra ancak aşağıdaki hallerde 
– 5 bent – gerek şirkete, gerek münferit pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı 
müteselsilin mesuldürler denildiğinden anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şahsen mesul 
olmadıkları kuralının uygulanması mümkün olmamıştır. Yürürlükteki TTK. 336. maddede 
yönetim kurulu üyelerinin müteselsilin sorumlu oldukları kabul edilmiş iken, yeni Yasada 
müteselsil sorumluluk sınırlı olarak yeni esaslara bağlanmıştır. 

 
557/1. maddede; 
 
“Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her 

biri, kusurun ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği 
ölçüde, bu zarardan diğerleri ile birlikte müteselsilin sorumlu olur”  
 
denilmiştir.  

 
Yeni TTK’da bir bölümü yönetim kurulu üyeleri lehine olan yeni düzenlemeler 

yapılmıştır. Yeni TTK’ya göre; 
 

− “Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi kanuna 
dayanarak başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkilerini 
devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat 
edilmesi hali hariç bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar” (Md. 553/2) 
 

− Yönetim kurulu üyeleri kontrolleri dışında kalan, kanun ve esas mukaveleye 
aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamayacak, bu sorumlu 
olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz 
kılınamayacaktır (Md. 553/3).  

 
Yeni Yasada ilk defa 375. madde de yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez 

görev ve yetkileri sayılmış olup (Md. 375); bu konularda yönetim kurulu bizzat karar verecek 
olup, 553/2-3. maddeyi ileri süremeyecektir.  
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− Yürürlükteki TTK. 341. maddede, yönetim kurulu üyeleri aleyhine, şirketi zarara 
uğratmaları halinde dava açılması, ancak genel kurulun bu konuda karar vermesine bağlı 
tutulduğu halde yeni TTK’nda (Md. 555/1) “şirketin uğradığı zararın tazminini şirket ve 
her bir pay sahibi isteyebilir” denilmekle yetinilmiş, yeni TTK’nda şirket genel kurulunun 
görev ve yetkileri Md. 408’de düzenlenmiş, ancak sayılan görev ve yetkileri arasında 
yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılması yer almamıştır. Buna karşılık 408/1. 
maddede “genel kurul kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan 
hallerde karar alır” denildiğinden, esas sözleşmede şirket yönetim kurulu üyeleri 
hakkında dava açmaya genel kurulun yetkili olduğu belirtilmediği takdirde; bu yetki 
yönetim kuruluna ait olacaktır.  
 

− Yürürlükteki TTK’nun 340. maddesinde; 309. maddeye yapılan atıfla “ortakların ve şirket 
alacaklılarının yönetim kurulu üyelerine karşı açacakları davaların zararı ve mesul olan 
kimseyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve fiilin vukuu tarihinden itibaren 5 yıl sonra 
zamanaşımına uğrayacağı” belirtilmiş, buna karşılık şirketin yönetim kurulu üyelerine 
karşı açacağı davalarda (Md.341) zamanaşımına değinilmemiştir.  

 
Yeni TTK’da genel olarak zamanaşımı ile ilgili maddede (Md.560) sorumlu olanlara 
karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten 
itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilin meydana gelmesinden itibaren beş yıl 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar denildiğinden iki veya beş yılda zamanaşımı yönetim 
kurulu üyelerine karşı açılacak davaları da kapsayacaktır.  
 

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası (Md.558, 559) 
 
aa. Genel olarak 
 
Yürürlükteki TTK’na göre (Md. 380) Bilançonun tasdikine dair umumi heyet kararı, 

aksine sarahat olmadığı takdirde idare meclisi azalarıyla müdürler ve murakıpların ibrasını 
tazammun eder. Bununla beraber bilançoda bazı hususlar belirtilmemekte veyahut bilanço 
şirketin gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları ihtiva etmekte ise, 
idare meclisi azaları ile müdürler ve murakıplar ibra edilmiş olmazlar. 

 
Uygulamada genel kurul gündeminde yönetim kurulu ve murakıpların ibraları ayrı 

gündem maddesi oluşturduğunda bu konuda karar alınması gerekecektir.   
 
Yeni TTK’nda (Md.558); 
 

− İbra kararı genel kurul kararı ile kaldırılamaz. 445. madde hükmü saklıdır 
 (Md.558/1). 
 
− Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı 
 açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra 
 kararını bilerek payı iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır. 
 Diğer pay sahiplerinin dava hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle 
 düşer (Md.558/2). 

 
Yeni TTK’nda ibra konusunda önemli düzenlemeler getirilmiştir.  
 
Genel kurulun ibra kararını kaldıramayacağı bir genel hukuk kuralıdır. Nitekim madde 

gerekçesinde “… ibranın Türk - İsviçre Hukukunda yenilik doğuran bir hak olduğu dikkate 
alınmıştır” denilmiştir. Buna karşılık yürürlükteki yasaya göre, genel kurulun yönetim kurulunu 
kusurlu olsa, şirketi zarara soksa dahi ibra edebileceği, bu durumda şirket ortaklarının ibranın 
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geçersizliğini dava edip edemeyecekleri tartışılmış, 558. maddede 445. madde hükmü saklı 
tutulduğundan ibra kararının kanun veya sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük 
kuralına aykırı olduğu gerekçesi ile pay sahipleri; ibra tarihinden itibaren ay içinde iptal 
davası açabileceklerdir (Md.445, 446). 

 
Buna karşılık ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek iktisap eden pay 

sahiplerinin dava hakkı yoktur.  
 
Yürürlükteki Yasada yer alan, bilançonun tasdikinin ibrayı tazammun edeceği 

şeklindeki karine kabul edilmemiştir. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin ibrasının 
gündemin ayrı bir maddesini oluşturması, genel kurulda ibranın kapsadığı maddi olaylar 
açıklandıktan -tutanağa geçirildikten- sonra; oylamaya gidilmesi gerekecektir. Yürürlükteki 
Yasadaki (Md.380) “bilançoda bazı hususların belirtilmemesi veya bilançonun şirketin gerçek 
durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları ihtiva etmesinin” yerini “ibranın 
kapsadığı maddi olayları açıklamak” almıştır. Bilançoda ibranın kapsadığı maddi olayların 
ayrıntılı biçimde açıklanması ve bilançonun kabulünden sonra; yönetim kurulunun ibrası 
maddesi oylanmadan önce bilançoda açıklanan maddi olaylara atıf yapılması da 
mümkündür.  

 
Genel kurulda veya bilançoda açıklanan maddi olaylar dışındaki olaylar nedeniyle, 

daha sonra yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olursa; şirket tarafından 
yönetim kurulu üye ya da üyeleri hakkında zarar ziyan davası açılabilecektir.  

 
Yeni TTK’na göre yönetim kurulu üyeleri şirketin tescil tarihinden itibaren dört yıl 

geçmedikçe ibra olunamaz (Md.559).      
 
X. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu 
 
a) Yeni TTK’nun 562 ve 563. Maddeleri 
 
Yürürlükteki Yasadan farklı olarak yeni Türk Ticaret Kanununun 562. maddesinde 

münhasıran anonim şirketleri ilgilendiren suç ve cezalara yer verilmiş ve 563. maddede 562. 
maddede sayılan suçların şikayete bağlı olmadığı ve resen takip olunacağı vurgulanmıştır. 

 
562. maddenin gerekçesinde “Tasarıda suç olarak düzenlenmiş bulunan fiillerin 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ceza sistematiğine uygun olarak cezai müeyyideleri 
düzenlenmiştir” denilmekle yetinilmiştir.  

 
b) Yönetim Kurulu Üyeleri İlgilendiren Suç ve Cezai Yaptırımlar 
 
Anonim şirketi yönetim kurulu temsil ve idare eder (Md.365). Yönetim kurulu 

üyeleri, imzalarını içeren kararlardan, yönetim kurulunca alınması gereken kararların 
alınmamasından ya da yönetim kurulu üyelerinin Yasadan ötürü sorumluluğunu gerektiren 
işlemlerden dolayı hukuki sorumluluk yanı sıra cezai sorumluluk da taşımaktadırlar.  

 
Yürürlükteki Yasada cezai sorumluluk çok istisnai hallerde – örneğin Md.363/1 de 

şirketin şikayeti üzerine şirket sırlarını ifşa eden ortaklar için bir yıla kadar hapis cezası – 
öngörülmüş iken yeni Türk Ticaret Kanununda anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer 
mensupları hakkında 562. maddede kapsamlı olarak hapis ve/veya adli para cezaları 
öngörülmüş ve bu suçların şikayete bağlı olmadığı, savcıların resen takip edecekleri kabul 
edilmiştir. 562. maddenin 6. ve 12. fıkralarında doğrudan yönetim kurulu için adli para 
cezaları ve 6 aya kadar hapis cezası öngörülürken, 562. maddenin diğer fıkralarında atıf 
yapılan maddelerde -549, 550,552 md- yönetim kurulunun cezai sorumluluğu doğrudan bu 
fiilleri işlemeleri halinde söz konusu olacaktır. 
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562. maddede yönetim kurulu üyelerini ilgilendiren başlıca suçlar aşağıdadır.  
 
− Yeni TTK 524. maddesine göre anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını 

düzenlemekle yükümlü yönetim kurulu bilanço gününden itibaren altı ay içinde 
finansal tabloları, yıllık faaliyet raporunu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını 
denetçilerin görüşünü ve genel kurulun buna ilişkin kararını T. Ticaret Sicil 
Gazetesinde ilan ettirmez ise iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile 
cezalandırılır (Md.562/6). 
 

− Yeni TTK. 549. maddesine göre şirketin kuruluşunu, sermayenin arttırılması ve 
azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi 
işlemlerle ilgili belgeleri, yanlış hileli, sahte düzenleyenler bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır (Md.562/8). 
 

− Yeni TTK 550. maddesine göre, sermaye hakkında yanlış beyanda bulunanlar, 
sermaye ödenmemiş iken taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır (Md. 562/9). 
 

− Yeni TTK 552. maddesine göre şirketin sermayesini artırmak amacıyla halktan para 
toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekirken bu izni 
almadan para toplayanlar veya bu girişimde bulunanlar altı aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır (Md.562/11). 

 
− Yeni TTK 524/1. maddesine göre her anonim şirket yönetim kurulu üyeleri bir 

internet sitesi açmak, mevcutsa bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemek 
zorundadır. Bu zorunluluğu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde 
yerine getirmeyen yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve yüz günden üç yüz 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (Md.562/12).      

 
D. Denetimin Yeniden Düzenlenmesi (Md.397-406) 
 
Yürürlükteki TTK’nda yer alan hükümlere göre denetçiler anonim şirket genel kurulu 

tarafından gerçek kişiler arasından 1-5 kişi arasında en çok 3 yıl için seçilmekte, görevleri ve 
sorumlulukları ayrıntılı biçimde düzenlenmektedir (Md.347-359). 

  
Yeni Ticaret Kanununda (Md.397-406) bu uygulama tümüyle terk edilmiş, denetçi 

olabilecekler 400. maddede belirlenmiş, şirket genel kurulunca seçilecek (Md.399) denetçinin 
“ancak ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanın 
taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği” vurgulanmıştır. Orta ve küçük 
ölçekli anonim şirketler bir veya birden fazla yeminli müşaviri veya serbest muhasebeci mali 
müşaviri denetçi olarak seçebilecektir (Md.400/1). Denetçiden denetleme görevi, ancak 
ticaret mahkemesinin haklı bir sebeple başka bir denetçi ataması halinde (Md.399/2,8) geri 
alınabilir.  

 
Madde gerekçesine göre kabul edilen bu yeni sistemde denetim işleri hiçbir kısmı veya 

yönüyle başka bir organa devredilemez veya doğrudan ya da dolaylı kullanılamaz. Denetim 
bütünü ile denetçilere aittir. Başka bir deyişle tasarının 397 ve devamı maddelerinde 
öngörülen denetim işlerine ilişkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez 
niteliktedir. 
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Bir bağımsız denetçi kuruluşunun bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi 
7 yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az 2 yıl için değiştirilir. 
(Md 400/2) 

 
Denetçi, finansal tabloları konu alan (Md 397/1, 398) hazırladığı denetim raporunu 

(Md.402) yönetim kuruluna sunar, çekinceleri varsa denetçi olumlu görüş yazısını 
sınırlandırabilir veya olumsuz görüş verebilir. Denetçilerin denetiminden geçmemiş finansal 
tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (Md 397/2)  

 
403/5 maddesine göre; “Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden 

kaçınılan durumlarda genel kurul söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle 
açıklanan kar veya zarar ile doğrudan veya detaylı bir şekilde ilgili olan bir karar 
alamaz. Bu hallerde yönetim kurulu görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden 
itibaren dört iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağırır ve görevinden toplantı 
gününde geçerli olacak şekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. 
Yeni yönetim kurulu 6 ay içinde, kanuna esas sözleşmeye ve standartlara uygun 
finansal tablolar hazırlar (Md.403/5) ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel 
kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde genel kurul gerekli önlemleri ve 
düzeltmeleri de karara bağlar”. 

 
Madde gerekçesinde; “açıklamalar olumsuz görüş yazısının sonuçlarının yöneticiler ve 

şirket açısından ne kadar ağır olduğunu göstermektedir. Bu sebeple denetçi ancak büyük ve 
geniş kapsamlı aykırılıkların bulunması, durumun açık ve kanıtlanmış olması halinde 
olumsuz görüş yazısı vermelidir” denilmiştir. Olumsuz görüş bildirilmesi halinde, yönetim 
kurulunun görevine son verilmesinin, olumsuz görüşü değerlendirerek genel kurulca 
kararlaştırılması yerine, denetçinin olumsuz görüşü üzerine yönetim kurulunun genel kurulun 
toplantı gününde geçerli olacak şekilde görevinden istifa etmesi zorunluluğu çok 
tartışılacaktır.  

 
İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesini yasaklayan bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ila 406. 
maddeler 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. (Md 1534/4) 

 
Yeni Türk Ticaret Kanununun geçici madde 6’nın 3’üncü fıkrasına göre; 
 
“Bu Kanunun 400 maddesinde öngörülen denetçi, anonim şirketin yetkili organı 

tarafından en geç 01.03.2013 tarihine kadar seçilir, seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre 
görev yapan denetçinin görevi sona erer.” 

 
E. Genel Kurul İle İlgili Yeni Düzenlemeler 
  
I. Genel Kurulun Devredilemeyen Görev ve Yetkileri (Md.408) 
 
Yürürlükteki TTK’nda genel kurulun devredilemeyen görev ve yetkileri hakkında bir 

düzenleme bulunmamaktadır.  
 
Yeni TTK’nun 408/1. maddesine göre genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede 

açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alır.  
 
Yeni TTK’nda organların birbirinden bağımsız ve devredemeyecekleri görev ve yetkiler 

yer almış olduğundan ve genel kurul en üst organ olarak kabul edilmediğinden, şirket esas 
sözleşmesinde yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerinin genel kurulun görev ve 
yetkileri arasında sayılması mümkün değildir. 375. madde gerekçesinde de açıkça “yönetim 
kurulu kendisine kanunla bırakılan, devredilemez yetkileri genel kurula nakledemez, onun 
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onayına bağlayamaz. Genel kurul da diğer organlara ait devredilemez yetkileri kendisine 
çekemez” denilmiştir. 
 

408/2. maddede genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri tek tek sayılmıştır. 408. 
maddenin 2. fıkrasında sayılan genel kurulun devredilemez yetki ve görevlerinin sınırlı 
olmadığı çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkilerinin saklı 
olduğu belirtilmiştir.  

 
Madde gerekçesinde “genel kurul diğer organlara ait devredilemez yetkileri kendisine 

çekemez. Yönetim kurulu da genel kurul yetkilerini yüklenemez. Ayrıca denetleme işlemine 
ilişkin hiçbir yetki genel kurula ve yönetim kuruluna bırakılamaz… genel kurul bazen bir karar 
alması için değil, bilgi verilmesi amacıyla da toplanabilir” denilmiştir.   

 
Tek ortaktan oluşan anonim şirketlerde pay sahibi ortak genel kurulun tüm yetkilerine 

sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için 
yazılı olması şarttır (Md.408/3).   

 
II. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması (Md.410)  
 
a) Genel Olarak 
 
Yeni TTK’nda genel kurulun toplantıya çağrılması konusunda yeni düzenlemelere yer 

verilmiştir.  
 

− Yürürlükteki TTK’da açıkça yer almayan tartışmalı bir konuya açıklık getirilmiş, genel 
kurul, süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir (Md 
410/1) denilmiştir. 
 

− Denetçi genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar arasında yer almamaktadır 
(Md.410/1). 

 
− Yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması durumunda mahkemenin izni 

ile tek bir pay sahibi dahi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı 
kesindir (Md.410/2). 
 
b) Azlığın – sermayenin onda biri, halka açık şirketlerde yirmide biri – genel 
kurulun toplantıya çağrılması ve/veya gündeme madde ilavesi konusundaki 
istemleri (Md.411, 412). 
   
Yürürlükteki TTK’nda azlığın genel kurulu toplantıya çağırma veya gündeme madde 

ilavesi istemleri 366. ve 367. maddelerde düzenlenmiştir.  
 
Yeni TTK’na göre;  
 

− Azlığın noter aracılığı ile (Md.411/3) gerektirici sebepleri ve gündemi belirleyerek 
yapacağı, genel kurulun toplantıya çağrılması veya genel kurul zaten toplanacak ise 
gündeme madde ilavesi talebini (Md.411/1-2) yönetim kurulunun kabul etmesi halinde 
kırk beş gün içinde genel kurulun toplantıya çağrılması gerekir. Aksi takdirde çağrı istem 
sahiplerince yerine getirilir (Md.411/4). Gerekçede “söz konusu halde azlığın mahkemeye 
başvurup karar almasına gerek yoktur” denilmiş ise de 412. maddeye göre mahkeme izni 
arandığından, gerekçe göz önünde tutulduğundan olsa olsa yönetim kurulunun azlığın 
talebini kabul etmesine rağmen, 45 gün içinde genel kurulu toplantıya çağırmaması 
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halinde azlığın doğrudan mahkeme izni gerekmeksizin genel kurulu toplantıya 
çağırabileceği kabul edilecektir. 

 
Yönetim kurulunun 45 gün içinde genel kurulu toplantıya çağırması, ancak azlığın 
gündeme madde ilavesini kabul etmemesi halinde ise 412. maddeye göre mahkeme 
kararı gerekecektir. 

 
− Azlığın genel kurulu toplantıya çağırması veya gündeme madde ilavesi talebi yönetim 

kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 gün içinde cevap verilmediği takdirde, azınlık 
genel kurulun toplanması için ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme toplantıya 
gerek görürse gündemi düzenlemek ve çağrıyı yapmak üzere bir kayyum tayin eder 
(Md.412).  

 
c) Gündemin Belirlenmesi ve Gündem İle Bağlılık (Md.413) 
 
Yürürlükteki TTK’nda gündeme nelerin konulacağı ve gündemde gösterilmeyen 

hususların müzakere olunamayacağı 369. maddede belirtilmiştir.  
 
Yeni TTK’na göre: 

 
− Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran –yönetim kurulu; azlık pay sahibi, 
 tasfiye memurları- tarafından belirlenir (Md.413/1). 
 
− Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara 
 bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır (Md.413/2).  
 
− Bu kanuni istisnalardan birine göre çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oy birliği 
 ile madde eklenebilir; aksine sözleşme hükmü geçersizdir (Md.416/2). Ancak çağrısız 
 genel kurul yapılabilmesi için tüm pay sahiplerinin toplantıya katılması gerekir, 
 toplantı nisabı var olduğu sürece karar alınabilir (Md.416/1). Madde gerekçesine
 göre “hükmün yeniliği, toplantıdan karar alınabilmesi şartının yüzde yüz katılımın 
 devamına bağlı olduğunun açıklığa kavuşturulmuş olmasıdır. Bir pay sahibinin 
 toplantıyı terk etmesi çağrısız genel kurulun karar alabilme yeteneğini ortadan kaldırır.” 
 
 İkinci kanuni istisna 413. maddenin 3. fıkrasıdır. Bu fıkraya göre yönetim kurulu 
 üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tabloların 
 müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır (Md. 413/3). İlk defa getirilen bu düzenleme ile 
 gündemde olmasa dahi, her olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin 
 görevden alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi mümkün hale getirilmiştir. 
 Madde gerekçesinde “genel kurul, yılsonu finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun 
 ortaya koyduğu sonuçlardan memnun kalmamışsa yönetim kurulunu değiştirebilmelidir” 
 denilmiştir. Gündemde yer almayan yönetim kurulunun azli ve yeniden seçilmelerinin 
 oylanması için, öncelikle genel kurul tarafından gündeme alınmasına gerek 
 bulunmamaktadır. 413/3. fıkrasının uygulanması kural olarak tüm yönetim kurulu 
 üyeleri için söz konusudur.  
 

Belirtmek gerekir ki; yürürlükteki TTK’nunda gündemle sıkı sıkıya bağlılık ilkesi söz 
konusu olmakla beraber, Sanayi ve Ticaret bakanlığının yayınladığı “Sermaye Şirketlerinin 
genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hakkında 
yönetmeliğin 25. maddesinde “ aşağıda belirtilen istisnalar dışında ilan edilen gündemde yer 
almayan kanunlar görüşülemez” denildikten sonra aralarında yönetim kurulu üyelerinin azli, 
bunların yerine yenilerinin seçilmesi hususlarının genel kurulun ekseriyetle vereceği kararla 
gündeme alınması dahil 6 konunun gündemde yer almasa dahi gündeme alınarak 
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görüşülebileceği kabul edilmiştir. Bakanlık “Hukuki dayanak olarak yürürlükteki TTK’nun 274. 
maddesine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 33. 
maddelerine atıf (Yönetmelik Md. 3) yapılmış ise de; bu maddelerde gündem dışı hususları 
gündeme alması konusunda Bakanlığa açık bir yetki tanınmamıştır. Yeni düzenleme sonucu 
yürürlükteki yönetmeliğin 25. maddesi geçerliliğini yitirmiştir. 
 

III. Genel Kurul Toplantılarına Katılma, Oy Kullanma ve Oyda İmtiyazlı Paylarla İle 
İlgili Yeni Düzenlemeler 
 
a) Genel olarak 
 
Yürürlükteki TTK’da uygun ve genişletilmiş olarak yeni TTK’nda da;  

 
− Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve 
 ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay defterine kayıtlı bulunan pay 
 sahibi tarafından kullanılır (Md.426/1).     
 
− Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse şirkete karşı 
 pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir” denilmiştir (Md.426/2).  
 

b) Genel Kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması 
 

aa. Yürürlükteki TTK’na göre (Md.360/3) kayden izlenen payların hazır bulunanlar 
listesine konulmasında sorunlar 

 
 Yürürlükteki TTK’na göre, hamiline yazılı pay senedi sahipleri, ellerindeki pay 

senetlerini ibraz edecek, diğer pay sahiplerinin ise şirketin pay defterine kayıtlı olmaları 
gerekecektir. Yürürlükteki Yasaya göre şirket, devir keyfiyetini esas mukavelede derpiş 
olunan sebeplerden dolayı pay defterine kayıptan imtina edebilir uygulamada borsada kayıtlı 
şirketler İMKB’ye yolladıkları yazı ile, hisse devirlerini pay defterine kayıt taahhüdü altına 
girmektedirler.    

 
Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayden izlenen nama yazılı hisselerin pay defterine 

kaydında sorunlar yaşanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından izlenen kayden paylar 
ile ilgili, “Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi” başlıklı 10/A maddesinin 5. fıkrasına 
göre “Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417. maddesi çerçevesinde ortaklıklar 
tarafından pay defterine kaydında ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdinde ihraççılar nezdinde tutulan kayıtlar esas alınır”.  

 
Yürürlükteki TTK. 417. maddesinde “şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan 

kimse ortak sıfatını haizdir” denildiğinden 10/A maddesi uygulamasında; Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtların, şirkete bildirilmesi ve şirketin pay 
defterinde kayıtlı olup da hissesini devreden kişinin tespit edilip; pay defterinden çıkarılması 
ve pay senedinin son paydaşı gözüken kişinin pay defterine kaydedilmesi, ondan sonra 
genel kurula katılabileceklerin listesinin hazırlanması gerekmektedir. Ancak pay defterinin her 
genel kurulda yeniden düzenlenmesi ve özellikle pay defterinde kayıtlı olup da hisse 
senetlerini devredenlerin pay defterlerinden çıkarılması on binlerce bireysel ortağı olan 
anonim şirketlerde önemli sorunlara sebep olmaktadır.  

 
bb. Yeni TTK’na göre pay defterinden silinecek eski ortaklar (Md 417, 496, 497)   
 
Yürürlükteki Yasaya paralel biçimde yeni TTK’nunda hazır bulunanlar listesi, pay 

defterine kayıtlı ortaklar göz önünde tutularak hazırlanır. 499/4. maddeye göre “Şirketle 
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ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi 
olarak kabul edilir”. İntifa hakkı sahipleri genel kurula katılma ve oy verme hakkına sahip 
olduklarından yeni Yasada onlarında pay defterine kayıtları öngörülmüştür.   

 
Yeni TTK’da eski ortaklarla ilgili olarak hazır bulunanlar listesi sorunu büyük ölçüde 

çözülmüş bulunmaktadır. 496. maddeye göre “borsada kote edilmiş nama yazılı payların 
borsada satılması halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Kurulunun 
düzenlemelerine uygun olarak devredenin kimliğini ve satılan payların sayısını şirkete 
bildirir veya şirketin bu bilgilere teknik erişimini sağlar”. Madde gerekçesinde “Hükmün 
amacı pay defterinin gerçek durumu yansıtmasını sağlamaktır. Bildirim ile şirket nama yazılı 
pay senetlerini kimin aldığını bilmese bile, pay defterinde kayıtlı kişinin ortak, mezkûr hisse 
senetlerinin ve hakların sahibi olmadığını öğrenecektir. Bu da 497. madde yönünden önem 
taşımaktadır. Çünkü anılan hüküm uyarınca borsada kote pay senetleri borsada satılınca oy 
hakkı ile ona bağlı haklar hariç, paya bağlı haklar devralana geçer. Anılan hüküm dolayısıyla 
borsadan devrin hemen şirkete bildirilmesi ve şirketin de ona göre gerekli işlemi yapması 
gerekir” denilmiştir. Sorun, kayden izlenen payların borsada birden fazla el değiştirmesi 
halinde ortaya çıkabilecek, son devredenin kimliği şirketin pay defterine kayıtlı kişi 
olmayabilecektir.      

 
cc. Yeni TTK’ya göre kayden izlenen paylarla ilgili hazır bulunanlar listesi 
 
Yeni TTK’nın “I. hazır bulunanlar listesi” başlıklı 417. maddesine göre;        
 

− Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel 
kurula katılabilecek kayden izlenen pay sahiplerine ilişkin listeyi, MKK’dan 
sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesine” göre düzenler (Md.417/1). 

 
Esas sözleşmede devir için onay aranmayan hallerle şirket, payı devralan kişiyi pay 
defterine kaydetmek zorundadır. Buna karşılık esas sözleşmede devrin onaya tabi 
tutulması durumunda yeni TTK borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar (Md. 493-
494) ile borsada kayıtlı paylar hakkında (Md. 495-498) farklı ve ayrıntılı düzenlemeler 
getirmiştir.  
 
Borsada işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilmesi aşağıdaki yasal düzenlemelere 
tabiidir.  
 
Sermaye Piyasası Kanununa 15.12.1999 tarihli ve 4487 sayılı kanunla eklenen 10/A 
maddesine göre; Sermaye Piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar özel hukuk 
tüzel kişiliğini haiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenir (Birinci 
fıkra). 

 
− Kayıt edilen haklar senede bağlanmaz (ikinci fıkra) 

 
− Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417. maddesi çerçevesinde ortaklıklar 

tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın 
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır 
(fıkra 4) 

 
 4487 sayılı Kanunda eklenen geçici madde 6’ya göre;  
 
− 10/A maddesinin 2001 yılında yürürlüğe girmesinden sonra Kurulca aynı maddeye 

göre kaydı tutulması kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarını temsilen senet 
çıkarılamaz (fıkra 1). 
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− Daha önce bastırılan sermaye piyasası araçlarının 10/A maddesinin yürürlüğe 
girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar – 2007 yılının sonuna kadar – ihraççı 
kuruluşlara bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya MKK’ya teslim edilmesi 
zorunludur (fıkra 2). 

 
− İkinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar – 2007 yılının sonuna kadar – teslim 

edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada işlem göremez. Teslim 
edilerek kayden izlenmesine başlanmış olan sermaye piyasası araçlarını temsil eden 
senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir ve imha edilir (13.02.2011 
tarihli ve 6111 sayılı Kanunla değişik 3. fıkra). 

 
− Her bir sermaye piyasası aracı için MKK tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi 

izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse 
senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, 
hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz 
konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içinde yapılır (13.02.2011 tarihli ve 6111 
sayılı Kanun ile değişik ek fıkra). 

 
 Sermaye Piyasası Kurulu 10/A maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 06.10.2004 tarihli 

kararında; 21 Mart 2005 tarihi itibariyle Borsada işlem gören hisse senetlerinin tümünü 
kaydileştirilmiştir. Böylece 21 Mart 2005 tarihini izleyen 7. yılın sonuna kadar – 31.12.2012 
tarihine kadar – teslim edilmeyen hisse senetlerinin tümü ihraççılara geçecektir. TTK’nuna 
göre kendi hisse senetlerini anonim şirketler iktisap edemeyeceklerinden söz konusu paylar 
üç ay içinde satılacaktır. Ancak satış bedellerinin hisse senetleri maliklerine ait olması ve 
ihraççı şirketin satış bedellerini bilinen pay sahiplerine veya mirasçılarına iadesi gerekirken 
maddede bu hususa değinilmemiştir.  

 
 Bu düzenlemelere göre, borsada kayıtlı tüm anonim şirket hisseleri, 01.01.2013 

tarihinden itibaren hisse senedi olarak geçerliliğini yitirecek, ancak daha önce olduğu gibi 
kaydileştirilen hamiline ve nama yazılı paylar borsada veya borsa dışında işlem görmeye 
devam edecektir. Borsada işlem gören kaydileştirilmiş hisse senetlerinin borsa dışı satışı 
ihraççılar ya da aracı kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 

 
Yeni Yasadaki düzenlemeye göre;  

 
− Devralan şirket tarafından tanınıncaya kadar, paylardan doğan genel kurula 

katılma ve oy hakkına bağlı hakları kullanamaz (Md.497/2). 
 

− Şirket tarafından henüz tanınmamış bulunan devralanlar, oy hakkından yoksun 
pay sahibi olarak pay defterine yazılır. Söz konusu paylar genel kurulda temsil 
edilemez (Md.497/3).  

 
− Red hukuka aykırı ise şirket mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren oy 

hakkını ve buna bağlı hakları tanır (Md.497/4). 
 

dd. Yeni TTK’ya göre kayden izlenmeyen paylarla ilgili hazır bulunanlar listesi 
 

− Şirket kayden izlenmeyen paylarla ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini 
düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile 
ilmühaber sahiplerinin pay defterindeki kayıtlarını, hamiline yazılı pay senetleri 
sahiplerinden ise giriş kartı alanları dikkate alacaktır (Md.417/2).  
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 Kayden izlenmeyen –borsaya kote edilmemiş- nama yazılı pay senetlerinin devri esas 
sözleşmede izne tabi tutulmuş ise ancak önemli bir sebep varsa veya hisse senedinin 
gerçek değeri ile satın alınmasının şirket tarafından önerilmesi reddedilmişse (Md 493) 
tanıma reddedilebilir.  

 
 Kayden izlenen paylardan farklı olarak (Md 497/3) tanınmamış bulunan pay sahipleri oy 

hakkından yoksun pay sahibi olarak da pay defterine yazılmaz. Zira tanınmamış olan bu 
paylarla ilgili olarak, payını devreden kişi mülkiyet dahil paylara bağlı tüm haklara sahip 
olmakta devam eder. (Md 494/1) O takdirde payı devreden kişi payı devredenden 
ödediği pay bedelinin iadesini isteyecektir. 

 
Kayden izlenen ve izlenmeyen paylarla ilgili (Md 417/1-2) düzenlenecek genel kurula 
katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce 
genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur (Md.417/3). 

 
ee. Şirketin devralanı tanımayı ret süresi 

 
Şirket, devralanın pay sahibi olarak tanınması istemini aldığı tarihten itibaren yirmi gün 

içinde reddetmez ise devralan pay sahibi olarak tanınmış sayılır (Md.498). 
 
c) Oyda imtiyazlı paylar 

 
aa. Her hisse senedinin en az bir oy hakkı vermesi. Birden fazla paya sahip olan 
ortaklara tanınacak oy sayısının esas sözleşme ile sınırlandırılabilmesi (Md.434/2) 

  
Yürürlükteki TTK’na göre (Md. 373/1) “Her hisse senedi en az bir oy hakkı verir. Bu 

esasa aykırı olmamak şartı ile hisse senetlerinin maliklerine vereceği oy hakkının sayısı esas 
mukavele ile tayin olunur”. 

 
Yeni TTK’na göre (Md.434)  
 

“- pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı 
olarak kullanılır (Md 434/1). 
 
- Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki 
birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşme ile 
sınırlandırılabilir” (Md 434/2). 
 

Yeni düzenlemede, yürürlükteki TTK’ndan farklı olarak “her hisse senedine” bir oy 
hakkı yerine her hisse senedine açıkça payın toplam itibari değeri ile orantılı olarak oy hakkı 
tanınmıştır (Md.434/1). Özellikle çeşitli pay gruplarında farklı nominal değerler bulunması 
halinde -örneğin A grubu 1 TL, B grubu 5 TL, C grubu 10 TL – genel kurulda yürürlükteki 
Yasanın 373/1. maddesine göre her bir hisse senedi bir oy hakkına sahip iken, yeni 
TTK’nuna göre her bir A grubu hisse senedi 1 oya sahip iken, B grubu hisse senedi 5 oya, C 
grubu hisse senedi on oya sahip olacaktır.  

 
Madde gerekçesinde “birinci fıkra 2 ilke içerir (1)... (2) ikincisi pay sahibinin paylarının 

toplam itibari değerine göre oy hakkını haiz olabileceğidir, yani oyun pay sahibi temelinde 
toplam itibari değere bağlanmıştır” denilmiştir.  

 
Madde gerekçesinde “ikinci fıkra başka bir ifade ile oysuz pay sahibi olamaz ilkesini 

koymaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun oysuz paylar düzenlemesi –Md 14/A- bir 
istisnadır” denilmiştir. Ancak en az bir oya sahip olan hisse senedi sahibine esas sözleşme 
ile birden fazla oy hakkı da tanınabilecektir (Md.434/1). 
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Birden fazla paya sahip olan ortaklara tanınacak oy sayısının sınırlandırılabileceği de 
kabul edilmiştir. Örneğin bir paya sahip hisse senedi sahibi bir veya birden fazla oya sahip 
olabilecek; buna karşılık 100 paya sahip bir hisse senedi sahibine ise örneğin sadece 50 oy 
hakkı tanınabilecektir.  

 
Burada ilk olarak paya değil, fakat pay sahibine bağlı olarak oy sınırlamasına gidileceği 

de kabul edilmiştir. Madde ile ilgili gerekçede “Bu ilkeye –her pay sahibinin en az bir oy hakkı 
vardır ilkesine- bağlı kalmak şartı ile oy hakkının pay sahibi temelinde sınırlandırılmasına izin 
verilmiştir. Bu eski hukukta açıkça öngörülmemiş bulunan, esas sözleşmede bu yönde 
hüküm konulup konulmayacağı tartışmalı olan ve hakim öğreti tarafından da reddedilen bir 
kuraldır. Tasarının sistemine göre payların çoğunluğuna sahip olmak ipso jure oyların 
çoğunluğuna haiz olmak sonucunu doğurmayabilir, esas sözleşme bu sonucu önleyebilir” 
denilmiştir.  
 

bb. Oyda imtiyazlı paylar ile ilgili diğer düzenlemeler ve sınırlamalar (Md. 479) 
 

Yeni TTK’da her bir hisse senedine en az bir oy hakkı tanınacağı ve birden fazla paya 
sahip olan ortaklara tanınacak oy sayısının esas sözleşme ile sınırlandırılabileceği şeklindeki 
genel kuralın yanı sıra (Md.434) oyda imtiyazın ancak eşit itibari değerdeki paylara farklı 
sayıda oy hakkı verilerek sağlanabileceği de kabul edilmiştir.  

 
− Oyda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek 
tanınabilir (Md. 479/1). 
 

Madde gerekçesinde “Birinci fıkra oyda imtiyaz tanınması yöntemini emredici bir 
hükümle sınırlandırmaktadır. Oysa imtiyaz eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı 
verilmek suretiyle tanınır. Birinci fıkra eşit olmayan (farklı) itibari değerdeki paylara eşit oy 
hakkı sağlayarak imtiyaz tanınmasını yasaklamıştır. Mesela (A) grubunda bir payın itibarı 
değeri 1 TL, (B) grubundaki payın itibari değeri 5 TL ise bu payların her birine birer oy hakkı 
verilerek (A)’ya imtiyaz tanınamaz. Ancak birinci fıkradaki kural imtiyazın muhakkak eşit 
itibarı değerli paylara farklı oy hakkı verilerek tanınmasını gerektirmez. Farklı itibarı 
değerdeki paylara farklı oy hakkı verilerek de imtiyaz tanınabilir. Mesela A grubu payın itibari 
değeri 1 TL, B grubu payın itibarı 3 TL ise, B grubu paya 6 oy hakkı tanınabilir. Normal olarak 
itibarı değere göre oy hakkı ilkesi uyarınca (Md. 434/1) üç oya sahip olması gerekir iken B 
grubu her paya altı oy hakkı tanınmış olması B’ye tanınmış bir oy imtiyazıdır denilmiştir. 

 
Bu durumda örneğin uygulamada halen geçerli olan 1 TL A grubu, 5 TL B grubu, 10 TL 

C grubu her bir paya aynı oy hakkı tanınması geçersiz olacak; ancak esas sözleşmeye göre 
örneğin 10 TL C grubu pay on oy hakkına sahip olurken, 5 TL B grubu paya iki kat (5x2=10) 
oy hakkı ve 1 TL A grubu paya (1x10=10) oy hakkı tanınmak suretiyle aynı sonuca 
varılabilecektir.  

 
Gerekçede “Ancak bu yöntemle tanınacak imtiyaz, maddenin ikinci fıkrasıyla 

sınırlandırılmıştır” denilmiştir. 
 
− Bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama kurumlaşmanın 

gerektirdiği oya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz (Md. 479/2). 
 

Yeni TTK’nda oyda imtiyaz uygulanmayacak haller sayılmıştır;  
 

− Esas sözleşme değişikliklerinde 
− İşlem denetçilerinin seçiminde 
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− İbra ve sorumluluk davası açılmasında 
 
oyda imtiyaz uygulanmaz (Md.479/3). Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda 
paylarının toplam itibari değeri ile orantılı olarak kullanırlar (Md.434/1). 

  
Genel Kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması 
 
Yeni TTK’nunda ilk defa genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması 

düzenlenmiştir. 
 

− Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 
 açıklama ve oy verme fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 
 doğurur. Bu hükmün uygulanması bir tüzükle düzenlenir. Tüzükte genel kurula 
 elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği 
 yer alır. Anonim şirketler esas sözleşmeye tüzükten aynen aktarılacak olup, bu 
 hükümde değişiklik yapamazlar. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel 
 kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay 
 senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hale gelir (Md.1527/5). 
  
 Maddede, tüzük yayınlanınca genel kurulların elektronik ortamda yapılmasını isteyen 
 Anonim şirketlerin, tüzükte örneği verilecek hükmü aynen esas sözleşmelerine 
 koymaları gerekecektir. Buna karşılık pay senetleri borsada kote edilmiş anonim 
 şirketlerin, tüzük yayınlanınca esas sözleşme değişikliğine dahi gitmeden elektronik 
 ortamda genel kurul toplantısı yapmaları zorunluluğu getirilmiştir.  
 
 Madde gerekçesinde “günümüzdeki teknik ilerlemeler genel kurul toplantılarının online 
 yapılmasını mümkün kılmaktadır. Borsada işlem gören anonim şirketler açısından halk 
 pay sahiplerinin genel kurullara katılımı yetersiz kalabilmektedir. Online genel kurullar, 
 bu soruna önemli bir katkı sağlayacak ve halka açık anonim şirketlerin daha şeffaf bir 
 şekilde yönetilmelerine hizmet edecektir” denilmektedir.    
 

IV. Esas Sözleşme Değişiklikleri İle İlgili Genel Kurul Kararlarına İlişkin Yeni 
Düzenlemeler  
 
a) Esas Sözleşme İle Kanundaki Toplantı ve Karar Nisaplarının Arttırılabilmesi 
(Md.421/1) 
 
Yürürlükteki TTK.’nda esas sözleşme ile toplantı ve karar nisaplarının değiştirilebilmesi 

konusunda açık bir düzenleme bulunmamakta, ancak 388. maddedeki nisapların esas 
sözleşmede artırılabileceği kabul edilmektedir. 

 
Yeni TTK’da yürürlükteki Yasa uygulamasına uygun olarak 421/1. maddede “esas 

sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde” denilmesine rağmen “aynı fıkrada 
öngörülen nisapları düşüren veya nispi çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri 
geçersizdir” denildiğinden esas sözleşme ile sadece toplantı ve karar nisap oranları 
arttırılabilecektir.  
 

b) Kanunda Sayılan Hallerde Karar Alınabilmesi İçin Sermayenin Tümünü 
Oluşturan Payların Sahiplerinin Oy Birliğinin Arandığı Haller (Md.421/2) 
 
Yürürlükteki TTK’nda (Md.388/1) “şirketin tabiiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin 

taahhütlerini artırmak hususundaki kararlar için bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır” 
denilmiştir. 
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Yeni TTK’nuna göre: 
 
− Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan 

kararlar (Md.421/2a bendi). 
 

− Şirket merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar (Md.421/2b bendi)  
 
için sermayenin tümünü oluşturan pay sahiplerinin onayı gereklidir. İzleyen 
toplantılarda da aynı nisap aranır. (Md. 421/4) Gerekçeye göre “(a) bendinde kooperatifler 
Kanunundaki “ek ödeme yüklemi” anlamında bir tanımlama kastedilmiştir”. Kooperatifler 
Kanununda 31. maddede “ana sözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak 
ek ödemelerin yalnız bilanço açıklarını kapatmakta kullanılması şarttır” denilmiştir.  

 
Yeni TTK’nda (Md.480/1) “kanunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşme ile 

pay sahibine, pay bedelini veya payın itibarı değerini aşan primi ifa dışında borç 
yükletilemez” denildiğinden 388/1. maddedeki “pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak için 
bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır.” ibaresinin kullanılmasına gerek duyulmadığı 
anlaşılmaktadır. Anonim şirketlerde primli hisse senetleri yürürlükteki Yasada 405. maddede, 
yeni TTK’da buna uygun olarak 480. maddede düzenlenmiştir. 480/1. maddeye göre 
kanunda ön görülen istisnalar dışında esas sözleşme ile pay sahibine pay bedelini 
veya payın itibari değerini aşan primi ifa dışında borç yüklenemez. Sermaye artırımında 
şirket primli hisse senedi çıkardığı takdirde, esas sözleşmede yer alması şartıyla pay sahibi 
sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanmak isterse, pay bedelini primli olarak ödemek 
zorunda kalacaktır.  

 
Yeni düzenlemede (Md.421) “şirketin tabiiyetini değiştirmesine değinilmemekte, buna 

karşılık gerekçede “(b) bendi şirket merkezinin yurt dışına taşınması, yeni şirketin uyruğunun 
değişmesi hakkındadır” denilmektedir.  

 
c) Genel Kurulda Karar Alınabilmesi İçin, Sermayenin En Az Yüzde Yetmişbeşini 
Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oyunun Gerekli Olduğu Haller (Md.421/3) 
 
 Yürürlükteki TTK’nda “şirketin mevzuu veya nevinin” değiştirilmesi için şirket 

sermayesinin en az 3’te 2 sini, ikinci toplantıda yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır 
bulunması ve mevcut oyların ekseriyeti ile karar verilmesi gerekirken (Md.388/2), yeni 
Kanunda; 

 
− Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Md.421/3a bendi)  
− İmtiyazlı pay oluşturulması (Md.421/3b bendi) 
− Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Md.421/3c bendi)  
  
ile ilgili genel kurul kararları için sermayenin en az yüzde 75’ini oluşturan pay sahiplerinin 
olumlu oy vermesi aranmıştır. İzleyen toplantılarda da aynı nisap aranacaktır. (Md. 420/4) 

 
 Bu maddenin 2. ve 3. fıkralarında öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı 

takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır (Md.421/4). 
 
V. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Şirketlerde Belli 
Konularda Daha Düşük Nisabın Yeterli Olması (Md.421/5) 
 
 Yeni TTK’nunda ilk defa getirilen bu düzenlemeye göre pay senetleri menkul kıymet 

borsalarında işlem gören şirketlerde;  
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− Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas 
sözleşme değişiklikleri (Md.421/5a bendi) 
 

− Birleşmeye; bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar (Md.421/5b bendi)  

esas sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa, sermayenin en az dörtte birini karşılayan 
payların sahiplerinin varlığı ile toplanabilecek, bu nisabın toplantı süresince korunması 
koşuluyla, karar toplantıda bulunan oyların çokluğu ile alınabilecektir. İlk toplantıda bu nisaba 
ulaşılamaz ise, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır. (Md.418) 
 

VI. Pay Sahibi Olmayan Temsilcinin Genel Kurulda Oy Kullanabilmesi. Aksinin 
Kararlaştırılmasının Geçersiz Olması (Md.425) 
 
 Yürürlükteki TTK’na göre (Md.376) esas sözleşmede temsilcinin de mutlaka pay sahibi 

olması kararlaştırılabilecek iken yeni TTK’da (Md.425) “Temsilcinin pay sahibi olmasını 
öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir” denilmiştir. 

 
VI. Esas Sözleşme Değişikliklerinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantıları 
ve Genel Kurul Kararının Onanması (Md.454) 
 
 Yürürlükteki TTK’nuna göre “umumi heyetçe, esas mukavelenin değiştirilmesine dair 

verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise (Md.389) 
veya genel kurulca esas sermayenin arttırılmasına karar verilirse (Md.391)”; genel kurulun 
kararından ayrı olarak imtiyazlı pay sahiplerinin özel bir toplantı yaparak karar vermeleri 
şarttır. Genel kurul kararı özel toplantıda onanmadıkça yerine getirilemez. İmtiyazlı pay 
sahipleri toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmemesi; sermaye artırımlarında 
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlalinin dahi gerekmemesi, küçük bir azınlığı oluştursa 
dahi imtiyazlı pay sahiplerinin sermaye artırımlarını önleme gücünün bulunması gibi 
sakıncalar yeni TTK’nda giderilmiştir.  

 
Yeni TTK’nuna göre;  
 
− Sermaye artırılması halinde de, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi 

şartı getirilmiştir (Md.454/1). 
 

− Yönetim kurulu, imtiyazlı pay sahiplerinin en geç genel kurul kararının ilan edildiği 
tarihten itibaren bir ay içinde toplantıya çağırır (Md.454/2). 

 
− Özel kurul, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60’nın çoğunluğu ile 

toplanır ve çoğunlukta karar verir. İmtiyazlı pay sahipleri haklarının ihlal edildiği 
sonucuna varırlar ise, karar gerekçeli bir tutanakla belirlenir, kararın on gün içinde 
yönetim kuruluna teslim edilmesi zorunludur (Md.454/3). 
 

− Genel kurulda; imtiyazlı pay sahipleri esas sözleşmenin değiştirilmesine, %60 
çoğunlukla katılmış ve ekseriyetle olumlu oy vermişler ise, özel toplantı yapılmaz 
(Md.454/4). 

 
− Çağrıya rağmen; imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanamaz–yüzde 60 

çoğunluk sağlanamaz-ise, genel kurul kararı onanmış sayılır (Md.454/5). 
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− Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine ve olumsuz oy 
kullananlara karşı karar tarihinden itibaren bir ay içinde kararın iptali için dava 
açabilir (Md.454/7, 8). 

 
F. Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi İle İlgili Yeni Düzenlemeler 
 
I. Sona Ermesi (Md.529) 
 
Yürürlükteki Yasada 434. maddede sona erme sebepleri sayılmıştır.  
 
Yeni TTK’nunda önemli değişiklik “Anonim Şirket sürenin sona ermiş olmasına 

rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hale gelmemişse, esas 
sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi ile sona erer” şeklindeki düzenlemedir 
(Md.529/a). Madde gerekçesinde “(a) bendi ile 6762 sayılı Kanun dönemindeki tartışmalar 
sona erdirilmiştir” denilmiştir.  

 
II. Haklı Sebeplerle Anonim Şirketin Feshi (Md.531) 
 
Yürürlükteki Yasada; haklı sebeplerin bulunması halinde, anonim şirketin feshine imkan 

veren bir düzenleme yoktur.  
 
Yeni TTK’nunda (Md.531); haklı sebeplerin bulunması halinde sermayenin belli bir 

çoğunluğunu temsil eden – en az %10, halka açık anonim şirketlerde %5 – pay 
sahiplerin mahkemeden şirketin feshini talep hakkı kabul edilmiştir. Mahkeme fesih 
yerine, hisselerin gerçek değerini ödeyip; davacıların şirketten çıkarılmasına veya 
duruma uygun düşen diğer bir çözüme karar verebilir.  
 
Bu maddenin uygulanması sorun yaratabilecektir. 
  
Madde gerekçesine göre; 
 
− Birden fazla pay sahibi bir araya gelerek maddedeki oranı sağlayabilir veya esas 

sözleşme ile daha düşük bir oran kararlaştırılabilir. 
 

− Haklı sebep Tasarıda tanımlanmamış, haklı sebeple ilgili örnek de gösterilmemiş, bu 
kavramın niteliklerinin gösterilmesi ve tanımlanması Yargı kararlarına bırakılmıştır.  
 

− İsviçre, öğretisinde – BK Md. 736 – genel kurulun bir çok kez kanuna aykırı biçimde 
toplantıya çağrılmış olması, azınlık hakları ile bireysel hakların devamlı ihlali, özellikle 
bilgi alma ve inceleme haklarının engellenmesi şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan 
kar payının düzenli azalması haklı sebep sayılmıştır. Buna karşılık varsayımlar ile 
olumsuz beklentiler haklı sebep sayılmamıştır.  

 
− Haklı sebeplerin bulunmasına rağmen yaşatılmasının ekonomik ve rasyonel açıdan 

daha doğru olacağına kanaat getiren mahkeme, fesih yerine fesih talebinde bulunan 
pay sahiplerinin paylarının gerçek değerlerinin ödenmesine ve şirketten çıkarılmalarına 
veya başka çözüme karar verebilir. İsviçre öğretisinde mahkemenin kar dağıtma 
zorunluluğunu karara bağlayabileceği, uygun yeni pay sahibinin şirkete alınmasını 
uygun bulabileceği, hatta şirketi sağlığa kavuşturabilecek kısmi tasfiyeye de 
hükmedebileceği belirtilir.  
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III. Yeni TTK’nunda Anonim Şirkete Tasfiye Memurları Atanması, Görevden Alınması, 
Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Genişletilmesi İle İlgili Yeni Düzenlemeler (Md.536-
539, 546) 
 

− Şirketin feshine mahkemece karar verilmesi halinde, tasfiye memuru mahkemece 
 atanır (Md.536/3). 
 
− Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve 
 yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (Md.536/4). Şirketi temsile yetkili 
 tasfiye memurlarından hiçbiri bu şartları haiz değilse mahkeme uygun birini 
 tasfiye memuru olarak atar (Md.537/3). 
 
− Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme 
 tasfiye memuru kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu 
 yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan 
 olunurlar (Md.537/2)  
 
− Tasfiye memurları, bir diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir 
 (Md.539/1), tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı 
 işlemler şirketi bağlar; (Md 539/2) tasfiye memurlarının birden fazla olması 
 halinde iki tasfiye memuru şirket unvanı altında imza atabilir (Md.539/3); tasfiye 
 memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden şirket 
 sorumludur (Md.539/4). 
 
− Tasfiye memurları ile pay sahipleri arasında çıkacak ihtilâflarda basit yargılama 
 usulü uygulanır (Md.546). 
 

IV. Ek Tasfiye (Md.547) 
 
Yürürlükteki Yasada ek tasfiyeye değinilmemiş, yeni TTK’nunda ek tasfiye ile ilgili bir 

düzenleme getirilmiştir.  
 
Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının gerekli olması 

halinde, ilgililer, - son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar 
- mahkemeden bu ek işlemler sonlanıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. Bu 
talebi haklı gören mahkeme ek tasfiye için şirketin yeniden tesciline karar verir ve bu işlemleri 
yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak 
atayarak tescil ve ilan ettirir (Md.547). 

 
Madde gerekçesine göre zorunluluk yoksa ek tasfiyeye gidilemez. Bu hüküm 

bağlamında şirketin yeniden sicile kaydedilmesini ve ek tasfiye yapılmasını zorunlu 
kılabilecek başlıca durumlar gerekçede tek tek sayılmıştır. Şirkete ait bazı aktiflerin dağıtım 
sırasında dikkate alınmaması; tasfiyeye ilişkisi özel hüküm gereği tevdi edilmiş veya 
güvenceye bağlanmış olan bir borcun şirket lehine çözülmesi; şirketin yararına sonuç 
doğuracak bir davanın açılması, şirketin bir davada davalı olarak bulunması veya aleyhine 
icra takibi yapılmasının söz konusu olması başka ek tasfiyeye gidilmesine örnek olarak 
gösterilmiştir.    

 
Madde gerekçesinde ayrıca, maddede yer almadığı halde yeniden tescil isteminde 

bulunabilmesi ve ek tasfiye yapılabilmesi üç ana şartın gerçekleşmesine bağlıdır denilmiş 
olup bu üç şarta göre; 
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− Yeniden tescil isteğinin korunmaya değer bir menfaate dayanması 
− Yeniden tescil isteğinin amaca varmada tek yol olması 
− Bir alacağın veya aktifin varlığı kanaat doğuracak bir şekilde belgelendirilerek,  

 
sicilden silme kararının iptalinin dava olunması gerekmektedir. 

 
V. Tasfiyeden Dönülmesi (Md.548) 
 
Yürürlükteki Yasada; anonim şirketin tasfiyesinden dönülmesi ile ilgili bir düzenleme 

yoktur.  
 
Yeni TTK’nunda tasfiyeden dönülmesi düzenlenmiş, şirketin tasfiyesinden dönülmesi 

bazı koşullarda kabul edilmiştir.  
 

− Anonim şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararı ile sona ermiş ise 
ve 
− Pay sahipleri arasında şirket mal varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa 

 
Genel kurul tasfiyeden dönülerek şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Ancak genel 

kurul kararının sermayenin en az yüzde atmışının oyu ile alınması gerekir (Md.548/1).  
 

Keza 
 

− Şirket, iflasın açılması ile sona ermiş olmasına rağmen, iflas kaldırılmış ise veya 
iflas konkordatonun uygulanması ile sona ermiş ise şirket devam eder (Md.548/2).  

 
Madde gerekçesine göre; 
 
− Madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle 

doktrin ve Yargı tarafından benimsenip uygulanan bir hukuki müesseseyi düzenlemeye 
kavuşturmakta ve esaslarını benimsemektedir.  
 

− Tasfiye esnasında kar dağıtımı yapılmış olması halinde, kar dağıtımı kararı, şirketin 
sona ermiş olmasından önce alınmış olması şartıyla tasfiyeden dönme kararını 
etkilemez. 
 

− Tasfiyeden dönme kararı bir esas sözleşme değişikliği kararı değildir. Bu nedenle esas 
sözleşmede değişiklik yapılması gerekmez. Şirket iflas kaldırılmış veya konkordatonun 
uygulanması ile sona ermiş ise, şirket yine varlığını devam ettirir. Diğer bir deyişle bu 
durumlar zımni birer tasfiyeden dönme hali sayılır.  

 
G. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı 
Yasanın Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Maddeleri 
 
I. Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmeleri 
(Md.20/3) 
 
Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine 

(Md.2/3), daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini arttırmalarına, kayıtlı sermaye 
tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına veya çıkarılmalarına ilişkin usul ve esaslar 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde düzenlenir.  
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II. Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmelerini Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyumlu 
Hale Getirmeleri (Md.22/1, 3) 
 
Anonim şirketler esas sözleşmelerini 14 Şubat 2011 tarihinden itibaren on sekiz ay 

içinde – 14.08.2012 tarihine kadar – yeni T. Ticaret Kanununa uyumlu hale getirirler. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi bir yıl uzatabilir (Md.22/3). Bu süre içinde gerekli değişikliklerin 
yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki düzenleme yerine yeni T. Ticaret Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır (Md.22/1).  

 
Bu konuda yapılacak genel kurullardaki toplantılarda 20/2. madde uygulanır. Diğer bir 

deyişle toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.  
 
III. Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler (Md.23) 
 
Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi varsa, bu kişi 01.07.2012 

tarihinden itibaren on beş gün içinde, bu sıfatını adını, adresini, vatandaşlığını yönetim 
kuruluna noter aracılığı ile bildirir. Yönetim Kurulu tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde 
yönetim kurulu tek pay sahibinin adını; yerleşim yeri ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirir. 
Aksi takdirde TTK 338. maddesi uygulanacak, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve 
ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Bu madde yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği 
tarihte herhangi bir sebeple en az beş ortak yerine bir ortağın olduğu istisnai durumlarla 
ilgilidir. Buna karşılık pay sahibi sayısı daha sonra bire düşerse 23. madde değil, doğrudan 
TTK 338. madde uygulanacaktır.   

 
IV. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı (Md.24) 
 
Yürürlükteki Yasada; pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarını önleyen bir hüküm yoktur. 

Yeni TTK’nunda ise genel kural pay sahiplerinin anonim şirkete borçlanmalarının 
yasaklanmasıdır (Md.358). 

 
Pay sahipleri; yeni TTK’nunun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önce anonim 

şirkete borçlanmışlar ise, bu tarihten itibaren üç yıl içinde nakdi ödeme yaparak borcu tasfiye 
etmek zorundadırlar. Bu süre içinde tasfiye gerçekleşmez ise pay sahibi üç yüz günden az 
olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır (Md.562/5). Borcun tasfiye süresinin 
geçmesinden sonra pay sahibi şirkete borçlu olmaya devam ederse, şirketin alacaklıları, 
doğrudan şirkete borçlu pay sahibini takip edebilirler. 

 
V. Yeni TTK’nın Yürürlüğe Girdiği Tarihteki Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili 
Düzenleme (Md.25) 
 
Yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri 

sürelerinin sonuna kadar göreve devam ederler. Ancak tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim 
kurulunda bulunan gerçek kişi 01.07.2012 tarihinden itibaren üç ay içinde görevinden istifa 
eder. Onun yerine tüzel kişi ya da başkası seçilir.  

 
Yeni TTK’nun yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin madde, 

01.07.2012 tarihinde görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Özen ve bağlılık borcu 6762 
sayılı Kanuna göre değerlendirilir. Bu tarihe kadar Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine bir dava 
açılmamışsa veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa, yönetim kurulunun özen ve bağlılık 
borcu yeni yasaya göre belirlenir. 
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VI. Esas Sözleşme Maddelerinde, Genel Kurulun Toplantı ve Karar Nisaplarına 
Madde Numarası Belirtilerek ya da Belirtilmeksizin Yapılan Atıflar (Md.26) 
 
Esas sözleşmelerinde bu tür hükümler bulunan şirketler; 01.07.2012 tarihinden itibaren 

6 ay içinde esas sözleşmelerini yeni TTK’nuna uygun hale getirmezlerse, yeni TTK’nun genel 
kurul toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümler uygulanır.  

 
01.07.2012 tarihinden itibaren altı ay içinde yapılan genel kurul toplantılarında; 6762 

sayılı Yasadaki nisaplar uygulanır. Daha sonraki tarihlerde yeni TTK’nundaki nisaplar göz 
önünde tutulacaktır.  

 
Bir esas sözleşmede, yeni TTK’nunun 421. maddesinden daha ağır nisaplar varsa 

bunlar uygulanmaya devam olunur. Yeni TTK’nun 421. maddesinden daha hafif nisapların 
yerini ise 421. madde alır.  

 
VII. Yürürlükteki TTK’nın ve Yeni TTK’nın Oy Hakkı, Oyda İmtiyaz Ve Nama Yazılı  
Payların Devredilmesinin Sınırlandırılması İle İlgili Maddeleri (Md.22, 28) 

 
− Oy hakkı ve oy hakkının doğması ile ilgili 434. ve 435. maddeler Kanunun yayımı 

tarihinden – 14.02.2011- itibaren on sekiz ay sonra – 14.08.2012 – yürürlüğe girer (Md. 
28/1) 
 

− Yeni TTK’nun kabul edilmesinden – 13.01.2011 – en az bir yıl önce - 13.01.2010 tarihine 
kadar - esas sözleşme ile bazı pay gruplarına tanınmış olan yönetim kurulu üyeliği için 
aday gösterme hakkı, TTK 360. maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı – yönetim kurulu üye 
sayısının yarısı – aşsa bile müktesep hak sayılır (Md.28/2). 
 

− 479. maddenin birinci ve ikincisi fıkrasına aykırı esas sözleşmeler anılan kanunun yayını 
tarihinden -14.02.2011- itibaren üç yıl içinde – 14.02.2014 – bu fıkraya uygun hale getirilir 
(Md.28/3). 

 
− 479. maddenin 2. fıkrasında belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas 

sözleşme hükümleri, TTK’nun yayımı tarihinden -14.02.2011- 3 yıl içinde -14.02.2014 
tarihine kadar- anılan fıkraya uyarlanır veya mahkemede anılan fıkrada öngörülen karar 
alınır (Md.28/4). 
 

− 479. maddenin 3. fıkrası “14.02.2011 tarihinden itibaren bir yıl sonra – 14.02.2012 – 
uygulanır” denilmekte ise de, yeni TTK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 
uygulanması mümkün değildir (Md.28/5).   

 
− 28. maddenin 1 ve 3. fıkralarındaki sürelerde gerekli değişikliklerin ve uyarlamaların 

yapılmaması halinde; oyda imtiyazı düzenleyen esas sözleşme hükümleri geçersiz hale 
gelir ve esas sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların tümü kanunen sona erer 
(Md.28/6). 
 

− Nama yazılı payların devrini, ret sebeplerini göstererek veya göstermeyerek sınırlandıran 
anonim şirketler, 01.07.2012 tarihinden itibaren 1 yıl içinde – 01.07.2013 tarihine kadar – 
esas sözleşmelerini değiştirerek TTK 492 ila 498. maddelerine uygulanmak zorundadırlar. 
Aksi halde tüm sınırlamalar geçersiz hale gelir (Md.22/7). 
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