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SERMAYE PİYASASI VE DENETİMİ
Mehmet YAZICI(*}

o.

GİRİŞ

Sermaye piyasası ve denetimi konulu bu araştırmanın amacı,
sermaye, piyasa ve denetim kavramlarına muhasebe yönünden açık
lık kazandırmak; serbest piyasa iktisadı içinde sermaye piyasasını
n
ve özellikle paybelges i piyasasının ve ödünç belgesi piyasasmın önemini belirtmek ; bu piyas·aıarla muhasebe ve denetimin ilişkisini vurgulamak; serbest piyasa iktisadını benimsemiş ülkelerde sağlıklı, sürekli ve hızlı bir iktisadi kalkınma için, ülke gerçekler ine uygun tekdüzen bir muhasebe tümlemin in ve bu tümlemi uygulayac ak yasal
bir düzene kavuşturulmuş bağımsız muhasebe ve denetlem e mesleğinin gereğini, dahası zorunluğunu açıkça ortaya koymaktır .
Bu

amacı gerçekleştirmek

için, ilkin, sermaye, piyasa ve sermaye
genel olarak ele alınmış; sonra sıra ile Türkiye'd e
paybelgesi. piyasası, ödüne belgesi piyas~sı üzerinde d1,Jrulmuş; pay
ve ödünç belgesi piyasası denetimi konuları incelenmiş; sonuç ve
öneri bölümü ile konu bitirilmiştir.
·
piyasası konuları

Yazıcı,

bu

araştırmayla,

konuyu gücü yettiğince nesnel ve bilimözen göstermiş; hiç bir kurum ve kişiyi hedef al mamış; ancak gerçekler i bütün çıplaklığı ile ortaya koymaya çalış·
mıştır .

sel

açıdan işlemeye

. Yazıcı, burada yaptığı tanım, açıklama, tahmin ve araştırmalarla
verdiği sonuç, ileri sürdüğü görüş ve öneriler üzerine, ard düşüncesi
· olmayan herkesle, uygar koşullarla tartışmaya her zaman hazırdır;
bu tür tartışmaların sermaye piyasasının gelişmesine ve dolayısı ile
ülkenin iktisadi kalkınmasına yararlı olacağı kanısındadır.
1. SERMAYE

10. TANIM VE ACIKLAM A
· Sermaye, Osmanlıca ve Türkçe sözlüklerd e yer alan·, günlük ko {*) Profesör Doktor - İşletme Bölümü .
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nuşmalarda

bir

ve bilimsel

pek çok

kullanılan geniş anlamlı

kavramdır.

Sözyapısı

·

anlatımlarda

olarak sermaye, Farsça ser ve maye, sözcüklerinden
bir sözdür.

türetilmiş birleşik

Sözcüklerin önüne gelip birleşik sözler türetmeye de yarayan
Farsça ser sözcüğü, Türkçe'de baş, _ baştaki, başkan öndegelen gibi
anlamlara gelir.
Farsça maye Türkçe söylen.i_şi ile maya sözcüğü, Türkçe'de bir şe
yin yapılması için gerekli asıl madde, nesne, mal, para, bilgi gibi anlamlara gelir. _
Buna göre, aslı Farsça olan sermayenin Türkçe söz anlamı, bir
işin yapılması için başta gerekli maya, asıl madde, nesne, para, mal,
bilgi, kısaca başgereksinme'dir .
.' . Türkçe sözlükte sermaye sözü karşılığı, anapara, anamal, baş
mal sözleri yazılıdır. Ancak, bu sözler, günlük konuşmalarda da bilimsel anlatımlarda da sermaye sözünün, tam olarak, yerini alıp yay-.
·
gınlaşamamıştır.
· - Türkce Sözlükte, sermayenin eşanlamı batı dillerinden Türkçe'ye
geçmiş ve aslı Latin.ce olan Kapital · sozü yazılıdır.
Kapital sözünün Türkçe
getiren başparadır.
Sermaye ya

dçı

karşılığı

da,

baş, başpara, baştutar;

faiz

kapital sahibine, sermayedar ya da kapitalist. de- . ·

nir.
«Tarihsel gelişiminde sermaye, her yerde emlôk mülkiyetine karönceleri para biçiminde, para- varlığı, tüccar sermayesi ve tefeci
sermayesi · olarak ortaya cıkmıştır. Ancak, ilk görünüm biçiminin para
olduğunu kabul etmek için sermayenin oluşum tarihine, geriye bakmaya gerek yoktur. Bu oyun her gün gözler önünde oynanır. Her ye- ·.
ni sermaye, piyasada, mal piyasasında, iş piyasasındci ya da para piyasasında önce para olarak shneye çıkar; sonra, para belirli bir eylemle sermayeye dönüşür )».
şı,
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«Para olan para ile, sermaye olan para yalnız çeşitli dolaşım biçimleriyle birbirinden ayırt edilir. Mal dolaşımının aracısız biçimi MdlPara-Mal'dır; Mal, paraya dönüşür ve sonra Para geriye Mala dönü4

şür, sa_tınalmak için satılır. Ancak, bunun yanında,
bundan ayrı kendine özgü ikinci bir dolaşım biçimi Para - Mal - Para'dır; Para Mala
dönüşür ve sonra Mal geriye paraya dönüşür, satmak
için satın alı
nır. Bu son dolaşımın hareke tini belirley en para, sermay
eye dönüşür,
sermaye olur ve işte bu, sermayenin niteliğini belirler 1)».
Sözyapısı ve aslı yukarda belirtile n; henüz tam bir
Türkçe karşı
lığı bulunamayan sermaye ya da kapital kavramının
tek ve yalın bir
tanımını yapmak zordur.
Geniş anlamlı sermaye sözünü, genel, hukuk, iktisat
işletme,
muhasebe ve daha başka alanlar daki her kuramcı ve uygulayıcı, kendine göre, çeşitli biçimle rde tanımlar, açıklar ve bu kavramın başına
. bir nitelik sözü getirere k türlerin i belirler.

Genel olarak sermaye, kişinin pa·r a birimi ile ölçülebilen. tüm varhğmdan, üretim ve artırım sağlama amacı ile ayrıla~i
len, bir işe ya·tırma, ödüne verme ya da kiraya; verme yoluyla el
değiştirebilen. bölümdür.
Buna göre, kişinin kendi gereksi nimleri için kullandığı varlık ne
türde ve ne tutarda olursa olsun, örneğin, para, eşya, araba, ev, yazlık ve benzeri, sermaye değildir; bu kişisel temel gereksi
~im varlığıdır .
. Ancak, kişinin kendi gereksi nimleri dışında kalan varlık, artık
Bu artık varlıkta ·n üretim ve artırım sağlama amacf He ayrılabilen bölümü sermaye varlığıdır yani sermayedir.

varhktır.

~işinin

tüm varlığından ayrılabilir olduğu halde, üretim ya da ariçin el değiştirmeyen artık varlık, örneğin, saklanan · para, boş
tutulan ev, yazlık ve benzeri, sermaye değildir. Başka bir deyişle, du·
ran, artırım sağlamayan, gelir getirmeyen atıl artık varlık, sermay
e
değildir; bu aylak artık varllktır.
tırım

Kişinin tüm varlığından üretim amacı ile ayrılabilen ve
bir artırım
beklemeksizin bir yakınına verdiği varlık, örneğin mal ve hizmet üre-.
timi için oğula verilen para, dukkôn , atölye ve benzeri de, sermay
edir; ancak bu sahibi için aylôk, kullanan için üretici sermayedir.

Sermaye, gerçek, tüzel ya da hesapsal kişinin, para birimi ile Ölçülebilen varlığından, mal ve hizm·e t üretme ve bundan. bir artırım
sağlama amacı ile ayrılabilen, bir işe yatırma, yani işkurma· , ortak
olma; ödünç verme, yani kısa ve uzun sürede borç verme, ödünç belgesi alma; kiraya verme, .yani taşmmaz varhğmı kiraya vermeı yoluyla
el değfştirebilen bölümü nün tutarıdır.

Bu sermayenin, yatırılması ile elde edilen tutara, kôr ya da kazanç; kullandırılması karşılığı alınan artık değere faiz, kira ve benzeri adlar verili~.
Sermayenin sunu ve istemi, yatırma, katılma, ödünç verme gibi
yollarla el değiştirmesi, onu temsil eden ve kolayca taşınabilen yerli ve yabancı para ve değer belgeleri ile yapılır.
Sermaye hareketi, sermayeyi temsil eden para ve değer belgeleri ile sağlanır.
yani piyasaya konu olan sermaye, yerli v~
ödünç belgesi ve benzeri dönen değer
belgesi,
pey
yabancı paralarla,
belgeleridir .
Bu

açıdan alışverişe

11. HUKUKİ ACIDAN SERMAYE
Burada, hukuki açıdan sermayenin tanımını yapma yerine, Türk
Ticaret Kanununa göre, sermaye olarak ticaret şirketlerine nelerin
konabileceğini ve Sermaye Piyasası Kanununun sermaye tanimlarını
aynen belirtmekle yetinilecekt ir.
6762 T.T.K. - «Madde 139. - Kanunda aksine hüküm
ça ticaret şirketlerine sermaye olarak :

olmadık

1. Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler;
2. İmtiyaz ve ihtira beratları ve alômeti farika ruhsatname leri
gibi sınai haklar;
3. Her nevi gayrimenku ller;
4. Menkul ve gayrimenku llerin faydalanma . ve kullanma hakları;
5. Şahsi emek;
- 6. Ticari itibar;
7. Ticari işletmeler;
8. Telif hakları, maden ruhsatname leri gibi iktisadi değeri olan
sair haklar
konabilir.»
2499 Sermaye Piyasası Kanunu «Madde 3 - d) Kayıtlı Sermaye
Anonim ortaklıkların esas _sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıy 
la, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılmasına dair hükümlerin e tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabile
cekleri azami miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.»
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«e) Başlangıç Sermayesi -: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkla
rın sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayeleridir .»
«f)

Çıkarılmış

satışı yapılmış

Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların
hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir .»

12. İKTİSADİ ACIDAN SERMAYE
İktisat bilimi dalında yazılmış kitaplarda sermaye çeşitli biçim-

lerde
çını

tanımlanmıştır.

Yorum ve açıklama yapmaksızın,
vermekle yetinilecektir.

·
aşağıda,

bu

tanımlardan

birka.;

«İstihsal bakımından mülôhaza edilen ... yarat_ıcı kapital ... inkisam bokımından mülahaza edilen ... kôr getiren kapital, servetin sabit ve devamlı gibi telôkki olunan kısmıdır 2 )».

«Halk dilinde sermaye denince sahi.bine faiz, kira veya kôr şek
linde irat teminine _yarayan para, mal halindeki her çeşit servet anlaşılır. Bu suretle banka mevduatı bulunan kimseler, hisse senedi ve
tahvilôtı olanıc:ır. ev, tarla ve çiftlik sahipleri birer sermayedardır. Bu
servetler sahiplerine faiz, temettü hissesi ve kira halinde irat getirirler.
mı

Sermaye istihsal bakımından istihsal vasıtası, milli gelirin inkısa
cihetinden de sahibine faiz adı altında gelir temin eden kaynak-

. tır 3 )».
«Sermaye, gerek serveti ve gerek geliri para ile ölçmek şartıyle,
mübadele yoluyla gelir sağlamağa tahsis edilmiş servet demektir4)»_.
«Genellikle halk dilinde sermaye, sahibine faiz, kira veya kôr şek
linde gelir sağlayan para veya her türlü varlık anlamına gelmektedir.
Bu tarife göre para, tarla, maden ·· ocağı, fabrika, apartman gibi her
çeşit menkul kıymetler sermaye addedilmekted ir.
sal

İktisat ilminde sermaye ise, genel olarak, istihsal edilmiş istihtarif edilmektedir 5)».

vasıtaları, şeklinde

«Halk umumiyetle sermaye kelimesi ile gelir getiren para ve
anlar6)».

malı

«Üretim konusunda sermaye, bu ifadeye uymoyacaktır. Onun
için sermayeyi, üretilmiş üretim vasıtaları olarak tarif etmek lôzım
dır7) ».
7

«Bazı iktisatçılar,
zıları

da üretim

sermayenin tasarruftan doğduğunu, diğer basermayeyi teşkil edeceğini savunmuşlar

fazlasının

dır8)».

«A. Smith'e göre, sermaye tasarruf neticesinde doğar. İnsanlar
tasarrufu ilerideki . çıkarlarını düşünerek yaparlar>)».

«Ricardo, sermayeyi birikmiş emek olarak ifade etmiş ve sermayenin daha evvelden sarfedilmiş emeklerin billOrlaşmasından meyda~
·
na geldiğini söylemiştir 10 )».
«Kari Marx, Sermaye patronların, işçilerin ürettikleri kıymet faz- ·
fasını gasbetmeleri neticesinde meydana geldiğini . ifade ederek Ricardo'nun «birikmiş emeğin» sermayeyi doğurduğu düşüncesine katılmıştır11)». ·
«İrving Fisher, üretilmiş mallardan bir kısmının stok edilmesi sermayeyi doğurur, demektedir12 ).».

13. İŞLETME V,E MUHASEBE ACISINDAN SERMAYE
130. Genel

Açıklama

İşletme ve hesaplaşma biliminde sermaye, işletmenin iktisadi ve
hukuki görünümüyle bir hesapsal . kişi olan kurumun sahip olduğu tüm
varlığın tutarıdır; başka bir deyişle, kurumun hesapsal kişiliğinin sahip olduğu varlık, sermayedir. ·
Kurum muhasebesinc e, başlangıçta, dönem sonlarında ya da istenildiğinde, kayıt, sayım ya da envanterle belirlenen kurum varlığı
" yarıi kurum sermayesi, kurumun arındırılmış bilançosunun toplam aktif tutarıdır.
Kurum varlığı.nda yani kurum sermayesinde hak sahiplerinin haklarının toplam tutarı yani sermayedarların sermaye tutarı, kurumun
arındırılmış bilançosunun toplam pasif tutarıdır.
Kurum sermayesi olan mal ve hizmet üretimine etken toplam aktif tutarı ile, sermayedar sermayesi olan edilgen toplam pasif tutarı,
birbirine eşittir Eşit olan bu iki tutardan herbiri aslında var olan bir
, sermaye tutarının, etken ve edilgen olmdk üzere, iki karşıt yönden görünümüdür.
Burada, kurumun tüzel ya da hesapsal
8

kişiliği

ile kurum sahibi-

nin yani

sermayedarın

gerçek, tüzel ve

dahası

hesapsal

kişiliği karşı

karşıyadır.

Bu durum, muhasebede çiftyanlı işleme yönteminin temelini oluş
turur.
Kurum sahibi sermayedar, sermayeyi kasa,

rtıar.. sabitler

gibi de"'.

ğerler olarak kurumun hesapsal kişiliğine· verdiğinde, Bilanco Hesabı

aracılığı ile, kuruma borç ve sermayedara alacak yazılır; böylece aktif
olan kurum sermayesi ile pasif olan sermayedar sermay,esi birbirine
eşit ve denkleştirilmiş olarak işlenmiş olur.

işletme ve muhasebe biliminde, aslında bir olan, bu iki sermayeyi birbirinden ayırmak için kurum sermayesine varlık, sermayedar sermayesine· sermaye denilmektedir. ·

Kurum varlığı ya da sermayesi, paralar, bankalar, dönen değer
belgeleri, alıcılar, çeşitli alacaklar, özel varlıklar, aktifse! dönem ayı
rımları; madde, ~ereç, mal ve mamul stokldrı, arsalar, binalar, makinalar, avadanlıklar, donatımlar, aktifleştirilen haklar, paydaşlıklar gibi
değerlerden oluşur.

Sermayedar sermayesi, bankalara borçlar, borç belgeleri, satıcı
lar, çeşitli borçlar, özel varlık karşılıkları, pasifseJ dönem ayırımları
gibi borç sermaye ile; sermayedarca konmuş ve öd~nmiş sermaye,
sermayedara borçlar, yedek akçalar, dağıtılmamış kôrlar gibi öz sermayeden oluşur.
Kurum varlığı yani sermayesi ile bunun kaynağı olansermayed ar
sermayesi, çeşitli acılordan türlere "ayrılır ve çeşitli adlar alır. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir :
1) Kurum varlığı yani sermayesi, fşletme eylemine yani mal ·ve
hizmet üretimine katılmama ya da katılma açısından, işletmeye gereksiz sermaye ve işletmeye gerekli sermaye diye adlandırılır. ·
2) Kurum varlığı yani sermayesi, doğal nitelik açısından saymaca sermaye, malca sermaye diye adlandırılır.
me

3) Kurum varlığı yani sermayesi, akışkanlık ya da pa_raya çevrildönen sermaye ve duran sermaye diye adlandırılır.

cısından,

4) Kurum varlığı yani sermayesi, iktisadi dolaşım acısından, iŞ
letme sermayesi,, yatarım sermayesi diye adlandırılır. ·
9

·5) Sermayedar sermayesi,
özsermaye diye adlandırılır.

kaynağı açısından

borçsermaye ve

.

6) Sermayedar sermayesi, sermayedara geri dönme açısından,
kısa süreli sermaye, orta ve uzun süreli sermaye diye adlandırılır.
131. İşletmeye Gereksiz ve Gerekli Sermaye

a) İşletmeye gereksiz sermaye, kurum sermayesinin. işletme eyleminde yani mal ve hizmet üretiminde kullanılmayan ve dahası kullanılabilir olmayan boş ya da aylak bölümüdür. Buna, ·
gereğinden çok ve kullanılmayan para, ödeme aracı, stok ve
sabitler örnek verilebilir.
Ancak gereğinde kullanılabilecek yangın söndürme araçları
ve elektrik kesintisinde çalışacak jeneratör gibi varlık, işlet
meye gereksiz sermaye, sayılmaz.
İşletmeye gereksiz sermaye, kurum ve varlığının yani serma~
yesinin bölümlerinin birer birer ayıklanması ile hesaplanır.

b) İşletmeye gerekli sermaye, kurum varlığının yani sermayesi~
nin mal ve hizmet üretim_i için gerekli olan bölümünden, eksisermaye düşüldükten sonra kalan, işletmenin amacına .sürekli olarak hizmet eden varlık bölümlerinin tutarıdır.
İşletmeye gerekli sermayeyi ya da varlığı değer.lemede, bilançoda kayıtlı değerlerden değil, her yıl hesapsal eskime payları düşüldükten sonra kalan, soni ya da duran varlıkların yeniden tedarik değerlerinden hareket edilir. İş1etmeye gerekli
duran varlık yani duran sermaye, kurumun duran varlığından
işletmeye gerekli olmayanlar düşülerek hesaplanır.

gerekli dönen varlık yani dönen sermaye, o dönemhizmet üretimine bağJı tutarlar olarak da, kurumun
ye
mal
de
·dönen sermayesinden işletmeye gerekli olmayan_tutarların
düşülmesi ile de hesaplanır.
Hangi yoldan hesaplanırsa hesaplansın, işletmeye gerekli sermaye, işletmeye gerekli dönen varlık ile işletmeye gerekli du ran varlık tutarlarının toplamından eksisermaye düşülerek bu·
lunur.
işletmeye

c) Eksisermaye, bilançonun pasifinde yer alan borçsermayeden
faiz gerektirmeyen, örneğin, alıcılarca önödemeler, satıcılara
borçlar gibi tutarların toplamıdır.
10

132. Saymaca ve Malca Sermaye

a) Saymaca serma·ye, kurum sermayesinin ya da aktifinin maddesel olmayan bölümüdür; yani saymaca dönen varlıklar ile
saymaca duran varlıkların toplam tutarıdır.
b) Malca Sermaye, kurum sermayesinin ya da aktifinin maddesel olan bölümüdür yani malca dönen varlıklar ile malca duran varlıkların toplam tutarıdır.
133. Dönen ve Duran Sermaye

a) Dönen sermaye, kurum v·e işletmenin bir hesap dönemindeki
mal ve hizmet üretimine, işlem ve hareket yoluyla birkaç kez
katılan; alış, sarf, üretim ve satışla bir kaç kez paraya dönen
saymaca .ve malca varlıkların toplam tutarıdır.
aa) Saymanca dönen sermaye, dönen sermayenin maddesel olmayan, kasa, bankalar, dönen değer belgeleri, alacak senetleri, alıcılar, çeşitli alacaklar, ödünç vermeden c:ııacaklar, güvenceli alacaklar, satınalma için önödemeler, başka alacaklar, aktif dönem ayırıcı tutarlar gibi dönen saymaca varlıkla
rın toplam tutarıdır.
ab) Malca dönen sermaye, dönen sermayenin maddesel olan,
hammaddeler, yardımcı ~addeler, _ işletme gereçleri. ambalaj
gereçleri, başka madde ve gereçler, ticari mallar, yarı, ara,
yan ve tamüretikler gibi dönen malca varlıkların toplam tutarıdır.
,
b) · Duran sermaye, kurum ve işletmenin birden çok hesap dönemindeki mal ve hizmet üretimine, kullanım yoluyla katılan, her
hesap dönemi sonu, edinme ya da oluşan değeri üzerinden,
kullanım karşılığı eskimepayı ayrılarak değeri küçültülen, saymaca ve malca duran varlıkların toplam tutarıdır ..
ba) Saymaca duran sermaye, duran sermayenin maddesel olma·yan, kuruluş ve organlaşma, koruma ve sözleşme hakları, ay-_
rıcalıklar, kurumsal değer, katılımlar, paydaşlıklar, aktifleştiri
len çeşitli haklar ve iktisadi değerler gibi saymaca duran varlıkların toplam tutarıdır.
134. İşletme ve Yatmm Sermay~si

a) İşletme sermayesi, mal ve hizmet üretimi · amacı ile gerekli temel yatırımını tamamlamış bir kurum ve işletmenin işletilebil11

mesi için belirli kapasitelerde gerekli olan saymaca ve malca
dönen varlıkların toplam tutaridır.
/
aa) Temel işletme sermayesi, bel_irli kapasitelerde elde tutulması gerekli en uygun madde, gereç, mal ve üretik ştoklarına,
alıcılara tanınan ortalama süre ve kôr yüzdesi ile hesaplanan
· alıcı.lar üzerinde kalacak tutar; eskimepayları dışında kalan
parasal masrafları belirli süre - karşılamak için hesaplanan tutar, eklenip; bulunan bu toplam tutardan satıcıların tanıdığı
ortalama süre ile hesaplanan satıcılara borç tutarı; düşüle
rek hesaplanır.
Bu

anlatıma
şu

TİS-=

uygun olarak, temel
denklemle yapılabilir :

St

+ -[( 1 -,OK )
100

x_

SB

işletme

-~9s +
12

sermayesinin

PM POS

12

J-

AB

hesabı,

sos

12 '

Burada:
TİS = Temel işletme sermayesi; St = Stoklar; OK == Sdtış
Üzerinden -ortalama kôr ·yüzdesi; SB = Satış bedeli; AOS =
Alıcılara tanınan ortalama süre, ay olarak; PM == Parasal
Masraflar; POS = Parasal masraflar için ortalama süre, ay
olarak; AB = Alış bedeli; SOS == Satıcıların · tanıdıği ortalama süre, ay olarak.

ab) Net işletme sermayesi, oluşmuş bir bilançoda, saymaca ve
malca dönen varlık toplam tutarından, pasifteki kısa süreli
borçlar ya da kısa süreli borçsermaye düşüldükten sonra kalem tutardır. Şöyleki :
Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlık - Kısa Süreli Borçlar.
b) Yatırım sermayesi, kurum ve işletmeyi mal ve hizmet üretimine hazır duruma getirebilmek için yapılan temel yatırımın
yani saymaca ve malca duran varlıkların toplam tutarıdır.
'

Yatmm Sermayesi, oluşmuş ve arındırılmış bilançoda, toplam
aktif tutarından dönen varlıklar toplamı düşüldükten sonra
kalan tutardır.
Yatırım

12

Sermayesi = Aktif

Toplamı

-

Dönen

Varlık

135. Borçsermaye ve Özsermaye
a) Borçserma.ye, kurum
kişi

sermayedarların,

başka

yollarla

Borçsernıaye,

oluşan

varlığında yani sermayesinde, üçüncü
ödüne, veresiye, hesaplaşma ya da
alacak haklarının toplam tutarıdır.

kurumun üçüncü kişilere borcu, üçüncü kişi
kurum varlığındaki yani sermayesindeki alatutar'ıdır; kısaca üçüncü kişi sermayedar ser-

sermayedarların,

cak haklarının
mayesidir.

Borçsermayeye, yadsermaye,
adlar da verilir.

yabancı

sermaye) borçla r gibi

Borçsermaye, toplam sermayedar sermayesinin yani kurumun arındırılmış bilan_çosunun pasif tutarının üçüncü kişilere
olan .. örneğin, bankalara borclm , borç belgeleri, borç senetleri, satıcılar, çeşitli borçlar; ödüne almaktan borçlar, güvenceli borçlar, görevlilerin emekli sandıkları, alıcılarca önöde
meler, başka borçlar, pasif dönem ayırıcı tutarla r gibi borçların toplam tutarıdır.
. b) Özsermaye, kur~m varlığında yani sermayesinde, sahip,
ortak ya da paydaş sermayedarların yatırım, değer artışı, dağıtılmamış kazanç ya da başka yollarla oluşan
sahiplik haklarının toplam tutarıdır.
·
· Özsermaye, birinci kişi olan kurumun, ikinci kiş~ olan sa.hip,
ortak ya da paydaş sermayedarlara borcu, ikinci kişi sahip
se.rmayedarların kurum varlığındaki yani sermayesind
eki ~a
hiplik haklar-ının tutarıdır; kısaca sahip s~rmayedar sermayesidir.
Özsermaye, toplam sermayedar sermayesinin yani kurumun
arındırılmış bilançosunun pasif tutarının ikinci kişiter
e yani
sahiplere olan, örneğin, ödenmiş sermaye, yasal yedek akçalar, isteğe bağlı yedek akçalar, · yedek akça niteliğinde
karşılıkl_ar, değer artış fonu karşılıkları, dağıtı
lmamış kazanç
gibi sahiplik haklarının toplam tutarıdır.
Sahip, ortak ya da paydaş, payı oranında ve beLirlenmiş koşullarla kurumun -her şeyinde hak .sahibidir.
136. Kısa, Orta ve Uzun Süreli Sermaye
a)

Kısa

süreli sermaye, sermayedar

ser~ayesinden

1 ile 12 ay
1~

r

içinde üçünc ü kişi sermöyedara geri ödenecek borçla ria, ikinci kişi sahiplere geri ödenecek hakların toplam tutarıdır.
Bunlar, 1 ile 12 ay
ödenecek senetsiz
cek borç taksitle ri
ya da ka.zançpayı

içinde, üçüncü kişilere, devlet dairele rine
ve senetli borçlar, bu sürelerde ödeneile, ikinci kişi sahiplere ödenecek temett ü
gibi hakların tutarıdır.

5 yıl
b) Orta süreli sermay~, serma yedar sermayesinden 1 ile
içinde üçüncü kişi sermayedara geri ödenecek borçla rla, ikinci kişi sahiplere geri -ödenecek hakların toplam tutarıdır.
c) Uzun süreli sermaye·, serma yedar sermayesinden 5 yıldan
.daha uzun sürele rde üçüncü kişi sermayedara geri ödene
toplam
n
hakları
cek
cek borçla rla ikinci kişi sahiplere ödene
tutarıdır.

2.

PİYASA

20. TANIM VE ACIKL AMA
Piyasa, Türkçe · sözlük lerde yer alon,
İtalyanca olqn bir kavramdır.

kullanım alanı geniş

ve

aslı

PiSöz olarak yer, alan ya da mahôl anlamına gelen İtalyanca
geçdiye
piyasa
ye
azza sözü, söyleyiş değişimine uğrayarak Türkçe
miştir.

yer,
Türkçede, piyasa sözü yerine, on.unla eşanlamlı . söz . olarak
sözü
pazar
ala-n ya da mahal anlamına gelen aslı Farsça bazar olan,
de kullanılır.

a
Türkçe sözlükte piyasa, «satıcıların mal satma k için biraray
iş
alışver
e:
gezinm
k
· geldiği yer; pazar: bir yol üzerinde gidip gelere
alan» gibi çeşitli bifiyatı, geçerl i fiyat, sunu ve istemin karşılaştığı
çimler de tanımlanmaktadır.
an
Türkçeye batıdan girmiş piyasa ve onun eşanlamı olup doğud
ı henüz ·yoktur. Bu
girmiş · pazar sözleri nin tam bir Türkçe karşılığ
tım yeri denebilir.
alımsa
da
ya
yeri
sözler yerine Türkçe, ahşveriş
Tarihsel
gibi
14

yerleşik

olarak piyasa ya ·da pazar, köy, kasaba, kent
yörelerde, üretici lerin, ürettik leri malları do~rudan tü-

gelişim

keticilere satmaiarını sagla mak ıçın, kamu arası
ndan ayrılmış ve
düzenlenmiş alımsatım yerıe'ri olara k ortay a çıkar.
Pazarlar, geçmişte sürekli olara k belirli malların

alınıp satıldığı,
örneğin, tahıl pazarı, buğday pazarı,
balık pazarı, et pazarı gibi ya
da belirli zamanlarda çeşitli malların sattl_çfığı,
örneğin, salı pazarı,
çarşamba pazarı, cuma pazarı gibi açık
ya da kapalı alımsatım yerleri olara k oluşmuştur.

üretic iler ya da alıpsatan satıcılar, mallarını, yetkil
i maka mlarc a
pazara , getiri r, tüket iciler ya dp alıpsatıcılar da
bilinen bu
yere gelir. Böylece, satıcılarla alıcılar bir araya
gelmiş olur.
ayrılmış

Satıcılar,

sesle

satacakları malları

tanıtır, aranır, alıcı

sergiler, göste rir,

şekille, yazı

arör.

ile

Alıcılar, pazarı gezer, malları görür, · sorar, tanır,
araş-tırır.
Böylece, satıcılarla alıcılar arasında gizli ve açık
bir pazarlık
başlar. Satılacak ve alınacak malların
nitelik ve niceliğine uygun plarak fiyat belirlenir; alışveriş yapılır.

Yetkili makamlar, belirlenmiş düzenleme ve kural
lara uygunluk,
özellikle, ölçü, tartı, fiyat acısından ve her yönde
n pazarı denetler,
alışverişin tarafların serbe st irade lerine
uygun doğru ve dürüs t ya prlmasını, satıcının .da alıcının da aldan
mamasını sağlar; bu denetim için de makul ve küçük bir payı, hare olara
k ilgililerden alır.
Bu anlamda piyasa ya da paza.r, geçmişte olduğ
u gibi bugün
de, köy, kasaba ve kentlerin belirli semtlerinde, .belirl
i zaman ve yerlerde kurulan, halkç a çok ilgi gören, gene llikle alıcı,
satıcıların doğ
rudan doğruya, özgür ce mal · alışverişi yaptıkları,
yalın ve geleneksel
ahmsatım yeridi r.
21. KİMİ PİYASA TÜRLERİ
Tarihsel

gelişim

içinde, zaman, mekôn, yer, nitelik ve niceli k
Yunanca, panayır; Fransızca fuar ve Belçi ko'da
Brugge kentindeki Beurse meydanınin adı olan
borsa gibi değişik
pazar türler i ortay a çıkmıştır.
acısından

adları,

Panayır ya da· fuar, belli zamanlarda birka ç
gün ya da birka ç
hafta sürmek üzere kurulan; önceleri büyük mikta
rlarda tarım ürün lerinin, fabrik a üretik lerini n ve toptancı tücca r mallar
ının topta n
alış-

.
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verişterinin
yapılan

yapıldığı yer olan, şimdi örnekler üzerinden alışveriş
ve daha çok sergi ve tanıtma niteliği taşıyan büyük pazara

denir.
Borsa, nitelik ve nicelikleri türdeş ve benzeş olan mal, paybelgesi ve ödünç belgesi gibi taşınır değerlerin .. örneklerine göre, satıcı -:- oııcı ya do bunları temsil eden aracı kişilerce, alımsatımı yapı
lan, örneğin ticaret ve zahire borsası, menkLJI kıymetler borsası · gibi
yasal bir düzene kavuşmuş pazardır.
Genel ve dar anlamıyla pazar ya da piyasa, mal ahşverişi yapmak yani sunu ve · istemde «arz ve talepte» bulunmak üzere, satıcı
ve ahcılarm belirli bir zamanda bir araya geldikleri, geleneksel ve
yasal olarak düzenlenmiş yerdir.
Ancak, bugün ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişme, pazar ve_
piyasa kavramını, zaman · ve yer acısından büyük ölçüde genişlet
m_iştir.

Bugünkü hızlı kara,· deniz ve hava taşıtları ve .posta, telgraf, teleks ve telefon gibi hızlı iletişim araçlarının sağladığı kolaylıklarla,
alımsatım için satıcı ile qlıcı belirli bir zamanda ve belirli bir yerde
bir araya değil, her zaman ve her yerde karşıkarşıya gelebilmektedir. Bu nedenle de, kent, bölge, ülke, ülkeler topluluğu dahası dünya piyasaları~dan söz edilmektedir.
Buna göre, genel ve geniş anlamıyla pa.z ar ya da piyasa, satıcı
ile alıcıların doğrudan ya da iletişim araçlarıyla sunu ve istemde bulunmak, · mal ve hizmet alışverişi yapmak üzere, karşııa.ştıkları za.man ve yerdir.
3. SERMAYE PİYASASI
30. TANIM VE ACIKLAMA
Sermaye, gerçek, tüzel ya da hesapsal kişinin para· birimi ile
ölçülebilen· variığından, mal ve hizme~ üretme ve bundan bir artırım
sağlama amacı ile ayrılabilen, bir işe yatırma, ödünç verme ya da
kimya verme yoluyla el değ· iştirebilen bölümqnün tutarıdır.
Pazar ya da Piya.sa, satıcı ve alıcıların, doğrudan, aracılarla ya
araçlanyla sunu ve istemde bulunmak, mal ve hizmet
alışverişi yapmak üzere karşılaştıkları zaman -ve yerdir.
da
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iletişim

Bu iki tanıma göre, sermaye piyasasını, üretim ve bundan bir

artırım sağlama amacı ile ayrılan varlığın yani sermayenin alımsatı
mı, kiralanması, ödünç alınıp verilmesi gibi tüm mal ve para hareketlerini, bunların sunu ve istem yoluyla el değiştirme işlemlerini
kapsayan . çok geniş kavramdır.

_Çok çeşitli olan bu para ve mal hareketleri, tüm iktisadi yaşam
içinde, çeşitli gelenek, görenek ve hukuk kurallarına göre, çok çeşitli ve kimi zaman içice girmiş piyasalar oluşturur.
Üretim aracı olan sermaye, arsa, bina, döşem, donatım, makina,
hammadde, mal biçiminde somut olarak değil, onu temsil
eden ve kolayca paraya çevrilebilen altın; sahiplik ya da paybelgeleri; alacaklılık ya da ödünç belgeleri olarak piyasaya sürülmekte dir. Böylece oluşan piyasaya da, genel ve geniş anlamıyla, sermaye
piyasası denmekted ir.
avadanlık,

Sermaye piyasası, serma.yeyi temsil eden para, döviz, paybelgesi ve ödünç belgesi gibi dönen değer belgelerini sunanlarla, bunları istemde bulunanların doğruda·n, aracılarla ya da ile.Uşim araçlarıyla karşılaştıkları zaman ve yerdir.

Sermaye piyasası, ulusal paranın, yabancı paranın yani dövizin, sahiplik ya da paydaşlık belgesi olan hisse senedi ya da paybelgelerinin ; alacaklılık belgesi olan tahvil, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri ödünç belgelerinin alınıp satıldığı, ödünç
verildiği; kısaca, bunları sunanlarla istemde bulunanların karşılaştığı
zaman ve yerdir.
31. · SERMAYE SUNANLAR «ARZEDENLER»

Sermaye sunanlar ya da arzedenler, tüm · varlıklarından üretim
ve artırım için ayırdıkları tutarı yani sermayeyi, işe yatırma ya da
ödüne olarak istemde bul1:1nanlara vermeye hazır olduğunu belirten
gerçek, tüzel ya da hesapsal kişilerdir.
Sermaye sunan ya dO' arzeden, başka bir deyişle, sermaye pisatıcıları olan bu gerçek, tüzel ya da hesapsol kişiler
şöyle sıralanabilir :

yasasının

a) Gerçek

Kişiler

:

Bunlar, tüm gelirlerinde n

artırdıkları,

miras yoluyla

devraldıkları,
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emekli ikramiyesi olarak aldıkları ya da başka yollarla biriktirdikleri
varlıklarından üretim ve artırım amacı ile ayırdıkları tutarları yoni
sermayeyi, sermaye piyasasınö sunan ya · da arzeden memur, işçi,
esnaf - sanatkôr ve bunlarin emeklileri olmak üzere her meslekten
gerçek kişilerdir.
Bu gerçek kişi tasarruf sahipleri, tüketim ve kullanım artığı birikimlerini, mevduat olara~ bankaya yatırıp karşılığında faiz alma;
tahvil, gelir ortaklığı senedi, hazine bonosu gi,bi alacaklılık belgesi
edinip karşılığında faiz alma: iş kurma, ortak olma, hisse senedi
edinme yoluyla kazanç sağlamak için para ve sermaye piyasasına
sunarlar ya da arzederler.
b) Tüzel .ya da Hesapsal

Kişiler

:

Bunlar, varlıklarından henüz kullanım ya da tüketim aşamasında
olmayan bölümü, yani üretim ve artırım sağlama amacı ile ayırdıkları
tutarı ya da sermayeyi, sermaye piyasasına sunan ya da arzeden, ·
emekli sandıkları, sosyal sigorta kurumları, sigorta şirketleri, vakıf
lar, kişi ve sermaye ortaklıkları gibi özel ve kamu kurumu tüzel ve
hesapsal kişilerdir.
Bu tüzel ve hesapsal kişi tasarruf sahipleri, tüketim ve kullanım
birikimlerini, mevduat, .tahvil, gelir ortaklığı senedi, hazine bonosu gibi ödünç belgeleri ya da paydaşlık yani paybelgeleri karşılığı
para ve sermaye piyasasına sunarlar ya da arzederler.
artığı

32. SERMAYE İSTEMCİLERİ «TALEPCİLERİ»

Sermaye isteminde bulunanlar ya da sermaye talep edenler, tamal ve hizmet üretimi için gerekli sermayeyi, ortaklık,
paydaşlık ya da ödüne alma yoluyla istemde bulunan ya da talep
eden gerçek, tüzel ya da hesapsal kişilerdir.
sarladıkları

Semiaye isteminde bulunan ya da sermaye talep eden, başka
bir deyişle, sermaye piyasasının alıcıları olan bu gerçek, tüzel ya
da hesapsal kişiler şöyle sıralanabilir :
a) Gerçek

Kişi

Kurum ve

Ortaklıkları

:

Bunlar, mtıl ve hizmet üretimi ve bundan bir artırım sağlama
ile temel yatırım için taşınmaz mal edinmede, işletme için
taşınır mallar edinmede kullanmak üzere, sermaye isteminde buluamacı
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nan ya da sermaye talep eden sanayi, ticaret ve hizmet etkinlikleri
gibi işlerle u.ğraşan gerçek kişi ve ortaklıkları kurumlardır.
Bu gerçek kişi ve kişi ortaklıkları, gerekli sermayeyi, sermaye
sunan ya da arzeden sermayedarlardan, aracı kurum olan bankalardan ve benzeri sermaye arzedenlerden, istemde bulunur ya da
talep ederler.
b)

Tüzel ya da Hesapsal

Kişi

Kurumlar:

Bunlar, mal ve hizmet üretimi için sermayeye gereksinme duyan
ve sermaye isteminde bulunan ya da talep eden tüzel. ya da hesapsal kişi özel ve kamu kurumlarıdır.
Sermaye isteminde bulunan tüzel kişi özel kurumlardan, sermaye şirketlerı, anonim şirketler, ortak ya da paydaş alma, tahvil
çıkarma, ödüne ve kredi alma yoluyla; finansman, yatırım kurumları
ve bankalar gibi aracı kurumlar, mevduat toplama yoluyla ve öteki
özel kurumlar da, ortak, paydaş ya da -ödünç alma yoluyla sermaye
istemCisi ya da talep edicisi olurlar.
-Sermaye isteminde bulunan tüzel ya da hesapsal kişi kamu ku- rum ve kuruluşları, hazine bonosu, tahvil ve gelir ortaklığı senedi
gibi ödünç belgesi çıkarma yoluyla sermaye isteminde bulunurlar.
33. SERMAYE PİYASA.Si ARACI KİŞİ VE KURUMLARI

Sermaye piyasası aracı kişi ve kurumları, sermaye sunan-lorla
sermaye isteminde bulunanlar arasında aracılık eden; sermaye piyasasında hem sermaye isteminde bulunan ya da talep eden, hem
de sermaye sunan ya da arzeden kişi ve kurumlardır.
Bunlar, para, finansman ve yatırım kurumları bankalar gibi tü- zel kişi aracı kurumlarla, borsa acentesi, borsa simsarı gibi adlar
alan kişilerdir.
Sermaye piyasası aracı kişi ve kurumlarından kimi kendi adına
sermaye sunup sermaye isteminde bulunabilir; kimi hem kendi adına
hem de başkaları adına; kimi ise yalnız başkaları adına sunu ve
istemde bulunabilir.
34. SERMAYE Pİ.YASASI TÜRLERİ

Sermaye piyasasında sermayenin sunu ve istemi ya da arz ve
talebi, alım ve satımı, hareketi ve el değiştirmesi, ayrı ayrı gelenek,
19

görene k ve hukuk kurallarına bağlıdır . Bu nedenle de, bunlar
için
sermaye piyasası türleri oluşmuştur.

ayrı ayrı

Bunlar, ulusal para piyasası; yabancı para piyasası ya da
kambiyo «döviz» piyasası; menkul kıymetler piyasası ya da değerli
kôğıtlar piyasası yani paybel gesi piyasası ve
ödüne belgesi piyasası
gibi piyasa türlerid ir.
Para piyasası, para
tıkları zaman ve yerdir.

sunucuları

ile para istemc ilerinin

karşılaş

Muhasebe ve deneti m tümlem ini kurmuş, parasına egemen
olan
ülkelerde para piyasasını, banka lar, posta tasarru f kasalar
ı, belediye tasarru f kasaları gibi yasal para kurumları düzenler.
Muhas ebe ve deneti m tümlem ini kuramadığı için gelişememiş,
tüm ulusal iktisadın kanı olan parasını den_etim altına alamam
ış ülkelerde para piyasasını, banka lar ve banke rler gibi sözde yasal
para
kurumları ile yasadışı tefecil er düzenler.
Kambi yo
istemc ilerinin
ve yerdir.

piyasası, yabancı
karşılaştıkları,

para yani döviz sunucuları ile döviz
yani döviz alım satımı yapılan zaman

Gelişmiş

ülkelerde, döviz alım satımı, türdeş malların alımsatımı
gibi yasal düzenlenmiş ve devleti n deneti minde ki kambiy
o borsal arında ve banka larda yapılır.
Gelişmemiş
düzenlenmiş

ülkelerde, döviz alımsatımı, bir yandan sözde yasal
banka larda ve öte yandan yasadışı karabo rsada yapılır.

Altın piyasası, belirli ayarla rda ve ağırlıklarda
külçe ve sikke
olarak altın sunucuları ile bu nitelikt e altın istemc ilerinin
karşılaş
tıkları, yani süs eşyası dışında, kolayc a
paraya çevrile bilen altın
alımsatımı yapılan zaman ve yerdir.

Gelişmiş

ülkelerde, altın alımsatımı, yasal olarak düzenlenmiş
. yani altın borsalarında devlet deneti mi altında
yapılır. Gelişmemiş ülkeler de, sarraf, kuyum cu, saatcı,
tefeci ve daha başka yerlerd e serbes tçe alınıp satılır.
altın

piyasalarında

Menku l kıymetler piyasası, paybelgesi ve tahvil, hazine bonosu
gibi ödüne belgesi sunucuları ile istemc ilerinin karşılaştıklar
ı yani
bu tür taşınır değer belgele rinin alınıp satıldığı zaman ve yerdir.
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Sahiplik ya da hisse senedi . denen paybelgesi ile tahvil, hazine
bonosu ,gelir ortaklığı senedi, finansman bonosu gibi adlar verilen ·
ödünç belgesi, görenek ve hukuk kural(arı açısından birbirinden çok .
ayrı şeylerdir. Bu nedenle, bunların piyasaları da ayrı olur.
Paybelgesi piyasası, sahiplik ya da paydaşlık belgesi olan paybelgesi sunucuları ile istemcilerinin karşılaştıkları yani paybelgelerinin alınıp satıldığı zaman ve yerdir.
Ödüne belgesi piyasas. ı, alacaklılık belgesi olan tahvil, hazine
bonosu ve benzeri ödünç belgeleri sunucuları ile istemcilerinin karşılaştıkları yani bunların alımsatımının yapıldığı zaman ve yerdir.
Dar anlamda sermaye piyasası, paybelgesi piyasası ile ödüne
belgesi piyasası yani menkul kıymetler piyasasını kapsadığından
ilerde bu konuya ayrıca değinilecektir.
4. TÜRKiYE'DE PAYBELGESİ PİYASASI

40. GENEL

BAKIŞ

Paybelgesi ya da hisse senedi piyasası, bunun sunucuları ile istemcilerinin karşılaştıkları, başka bir deyişle, paybelgelerinin bir mal
gibi alınıp satıldığı zaman ve yerdir.
Serbest piyasa iktisadını benimsemiş Türkiye'de, toplumun yanedeniyle, paybelgesinin büyük alım ve satım gizilgücü vardır.
Ancak, serbest piyasa iktisadi sisteminin önemli bir kurumu olan
muhasebe ve denetleme işleri yasal bir düzene kavuşturulamadığı
için, Türkiye'de bu gizilgüçten, ne yazık ki, yararlanılamamıştır. ·
pısı

Çünkü, paybelgesi üzerinde, pay, nominal değer ve ortaklık hakkı gibi hususlar belirlenir. PaybelgeS>inin geliri ya da kôr payı, her
hesap dönemi içinde anonim ortaklığın etkinlik ve işlemleri sonucu
elde. edilen kôrdan hesaplanır. Ülkede hesap, kitap, muhasebe ve
denetim işleri bir düzene kavuşmadığı için, anonim ortaklıkların
kôrı, büyük paysahibi, yönetici ve bunların danışmanlarının insafına
ve vicdanına bırakılmıştır.
Aşağıda,

paybelgesi ya da hisse senedinin tanımı, açıklaması,
türleri, sağladığı hak ve yararlar, yolaçtığı yükümlülükler, paybelgesi
piyasasının neden gelişemediği, nasıl gelişebileceği üzerinde durulmuştur.
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41.

PAYBELGESİ «HİSSE SENEDİ»

410. Tanım ve Açıklama _

Türkçe Sözlükte, «hisse senedi, anonim ya da komandi,t ortakbirbirine eşit bölümlere a·ynlmış parça- larından her birinin karşılığı olmak üzere, yasala·r da· gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş · değerli belge, pay belgiti, aksiyon13) » diye tanımlanır.
lıklarda, ortaklık anamalının

Hisse senedi ya da paybelgesi çeşitli açılardan çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Bunlardan birkaçı aşağıda verilmiştir.
«Hisse senedi, sermayenin muayyen bir cüzünü teşkil eden ve
sahibinin hissedarlık haklarını tecessüm ile tasarruf hakkını temsil
eyleyen kıymetli evrak vasfına haiz olan bir belge olarak tarif olunabilir14)''.
«Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıy
metli evrak niteliğinde pay senedi çıkarab.ilen sermaye şirketleri
nin (sadece anonim ortaklık ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar) kanuni şekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup, sermayesinin belirli bir oranını temsil ve sahiplerine o oranda ortaklık hakkı sağlayan senetlerdir 15 )».
«Hisse senedi, bir anonim ortaklığın eşit- paylara bölünmüş olan
sermayesinin bir kısmını temsil eden bir menkul kıymettir 16 )».
«Anonim şirketlerin sermayesi birbirine eşit paylara ayrılmıştır
ve bu paylar hisse senetleri ile temsil edilir. Hisse senetleri şirketin
kuruluşu sırasında çıkarıldığı gibi ~.onradan sermaye çoğaltılmasına
gidildiğinde de yenileri ihraç edilebilir 17 )».
«Hisse senedi, sermaye piyasası açısından, anonim ortaklıkların
sermaye paylarını . belirleyen, bir menkul kıymettir; diğer bir deyişle
. hisse senetleri, anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin sermaye payları üzerinde tasarruf hakkını temsil eden kıymetli evrak vasfında
(TTK. 557 - 581) belgelerdir. Ticaret hukukumuzda pay sahipliği hakları hisse senedinde tecessüm eder; esas sermayenin kanunla tarif
edilmiş bir bölümünü ifade eden hisse senetlerinin nominal değerleri
toplamı esas sermayenin miktarına eşittir ) ».
18

«Hisse senedi, Anonim Örtaklıklar ve sermayesi hisselere bökomandit ortaklıkl.ar tarafından çıkarılan, esas sermayenin

lünmüş
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belirli bir bölümünü oluşturan ve sahibinin şirketteki ortaklık mevkiini doldurma hakkını taşıyan, kıymetli evrak niteliğindeki senetlerdir. Hisse senetlerinin üzerinde yazılı para tutarlarının toplamı ortaklığın sermayesi kada"rdır 19 )».
Yukardaki tanımlar da göz önünde bulundurularak, paybelgesi,
muhasebe açısından, şöyle tanımlanabilir : ·
Paybelgesi, bir anonim or~aklıkta, esas sermayenin ·birbirine eşit
bölümlere ayrılmış paylOrından her birinin karşılığı olmak üzere, yasalara uygun olarak çıkarılan, bu ortaklığın tüm varllğında ve bu
tümvarllğın değişiminde, sahibinin ortak mülkiyet, tasarruf, yönetim, denetim ve pay hakkı olduğunu belirleyen, kamtlayan, taşınır
değer niteliğinde, bir belgit ve bir belgedir.
Paybelgesi, anonim ortaklık için bir belgittir. Cünkü, o, onu çı
kartan anonim ·ortaklık yetkililerince, paydaşlığa ya -da· ortaklığa kabul için imzalanmış resmi bir kôğıt, resmi bir senettir.
Paybelgesi, sahibi için bir belgedir. Cünkü, o, ona sahip olanın
ya da paydaşlık hakkını kanıtlayan bir vesika, bir yazıdır.

ortaklık

Paybelgesine, Roma hukukundaki pay hakkı anlamına gelen
actio sözü temel alınarak, Alnı.anca aktie, Fransızca action, İtal
yanca azione ve İspanyolca accion,. İngilizce de share ya da stock
denir.
Paybelgesi sahibine ya da hissedara, Almanca aktioner, - Fransız
ca actionnaire, İtalyanca azionista, İspanyolca accionista; . İngilizce
de shareholder ya da stockholder denir 20 )».
Türkiye'de, yasalarda ve uygulamada bu pay hakkını temsil eden
belgeye, genellikle . hisse senedi ve sahibine hissedar denir. Ancak,
bu kavramların kolay anlaşılır Türkçe kavramlar olduğu söyle.nemez.
Hisse senedi yerine payb~lgiti ya da paybelgesi; hissedar yerine de
paydaş ya da ortak demek, daha uygun olur.
Türk Ticaret Kanununa göre, sermayesi paylara bölünmüş ko -·
mandit şirket de hisse senedi ya da paybelgesi çıkarabilir. Ancak, uygulamada buna çok az raslanmaktadır. Bu nedenle, burada yalnız
anonim şirketlerin çıkardığı hisse senedi ya da paybelgelerinden söz
edilmektedir.
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411. Paybelgesi «Hisse Senedi» Türleri

Hisse senetleri ya da paybelgeleri, sah~p
sahibine tanınan özel haklar ve daha başka

değiştirme

ya da devir,
türlere

açılardan çeşitli

ayrılır.

A. Sahip

değiştirme açısından

paybelgeleri;

a) Nama

yazılı hisse senetleri ya da ada yazılı paybelgeleri,
b) Hamiline yazılı hisse senetleri ya da taşıyana yazılı paybelgeleri olmak üzere, iki türlüdür.

a) .Nama ·ya.zıh hisse senetleri «ada

yazılı

paybelgeleri»

«Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm oldevrolunabilir.

madıkça

Devir ciro
devir, şirkete

edilmiş
karşı

senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki;
ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder

(TTK - 416».

Nama yazilı hisse senedi, üzerine ve şirkette tutulan özel bir pay
defterine, sahibinin adı yazılan; başkasına devri, şirkete haber verme
ve bu özel pay defterine kayıt düşme yoluyla tamamlanabilen bir
paybelgesidir.
b)

lar

Hamiline

yazılı

hisse senedi

«Taşıyana yazıh

paybelgesi»

«Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü
ancak teslim ile hüküm ifade eder (TTK - 445)».

şahıs

hakkında

Hamiline yazılı hisse senedi, adı üstünde taşıyanın sahip olduğu,
usulüne göre, teslim ile sahip değiştiren paybelgesidir.
B. Sahibine

tanınan

özel haklar

açısından

paybelgeleri;

a) Normal hisse senetleri ya da normal paybelgeleri,
b)

İmtiyazlı hisse senetleri ya da ayrıcalıklı paybelgeleri olmak
üzere iki türlüdür.

a) Normal hisse senetleri «Normal Paybelgeleri»
Normal hisse senetleri ya da normal paybelgeleri, bunları çıka
ran anonim şirketin tüm varlığında, bu tümvarlığın değişiminde yarii
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kazanç ve yitincin bölüşümünde, oy ve söz hakkında ve bütün hak
ve sorumlulukta eşit olan, birbirine üstünlüğü olmayan, sahiplerine
özel haklar tanınmayan paybelgeleridir.
b)

İmtiyazlı hisse senetleri «Ayrıcalıklı Paybelgel~ri»

«Esas mukavele ile bazı nevi hisse senetlerine kôr payı veya
tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması ve ·sair hususlarda
imtiyaz hakları tanınabilir (TTK - 401 )».
412. Veni

Çıkarılan

Paybelgesi «Hisse Senedi»

Anonim ortaklık, iyi çalışır, ürettikleri piyasada tutulur, kapasite
tam kullanılır, ürettikleri piyasada aranır olursa, yeni, genişleme, yenileme ve iyileştirme yatırımları için ya da başka bir nedenle, esas
sermayenin artırılmasına karar verilebilir.
Anonim ortaklık, taze para sağlama amacı ile yeni hisse senetleri ya da paybelgeleri çıkartır. Yeni paybelgelerinin çıkış değeri, eski
paybelgelerinin borsa değerinden genellikle düşük olur. Kural olarak
eski paydaşların payları ile belirli oranda yeni paybelgesi almada
rüçhan hakkı yani öncelik hakkı vardır.
Paydaşlar, bu öncelik haklarını ya kullanır ya da borsada bir bedel karşılığı satarlar. Bu demektir ki, öncelik hakkı . Paydaşın bir tür
ekgelir hakkıdır.

şer.

Eski paybelgesinin borsa değeri rüçhan
Rüçhan hakkı değeri, eski paybelgesinin

hakkı değeri
değer

kadar dükaybına eşit olur.

Şöyle

ki, yeni paybelgesi çıkarılması ile, kuruma belirli bir tutarda
para girer; bu tutar, yeni paybelgesi sayısı ile çıkış fiyatının çarpı
mına eşit olur. Kurumun tümdeğeri eski ve yeni paybelgelerinin toplam sayısına bölünür. Böylece eski paybelgelerinin değeri düşer ve
yenilerine eşit olur.
İki nedenle rüçhan ya da öncelik hakkının kullanılmasında yarar
vardır:

1) Rüçhan hakkı ile paydaş daha çok paybelgesi edinir. Kurum
gelecekte yeni ve eski paybelgelerine eşit kôrpayı dağıtaca
ğından, paysahibi tüm paybelgeleri için şirketten daha çok
kôrpayı «temettü» a"lır.
2) Deneyimler

göstermiştir

ki, rüçhan

hakkı değeri

kadar pay25

belgelerindeki düşüklük, çabuk kapanır ve paybelgelerinin tümünün borsa değeri eski durumuna yükselir.
Örneğin, bir anonim şirketin esas sermayesi her biri 1.000,- lira
olan 100.000 adet hisse senedinden oluşan 100.000.000,- liradır. BU
anonim şirketin 1.000,- liralık paybelgesinin borsa fiyatı 2.800,- liradır. Bu şirket sermayesini her biri 1.000,- lira olan 50.000 adet
paybelgesi çıkarıp, bedeli karşılığı, 50.000.000,- lira daha artırarak
150.000.000,- liraya çıkarmıştır. Böylece, anonim şirket; sermayesini,
2 : 1 oranında artırarak; önce paysahiplerini rüçhan haklarını k~llan
maya çağırmaktadır.

Bu durumda paysahipleri, her iki paybelgesi karşılığı rüçhan hakkı
olarak bir paybelgesini nominal· değerle yani 1.000,- liraya alabilecektir.
·
Paysahibi, ya bu rüçhan hakkını kullanır ya da bir bedel karşılığı
satar.
Bu rüçhan

hakkının

bedeli

şöyle hesaplanır

:

Eski paybelgesi
Yeni bedelli paybelgesi

·2 adet x 2.800 TL. = 5.600 TL.
1 adet x 1.000 TL. = 1.000 TL.

Toplam

3

Paybelgesinin ortalama
Rüçhan hakkı değeri

değeri

6.600 TL.
= 6.600 : 3 = 2.200 TL.'dır.
= 2.800 - 2.200 = 600 TL.'dır.

Buna göre, pay sahibi rüçhan hakk_ını kullanırsa, toplam değer
leri 6.600 lira olan 3 paya sahip olacaktır, yani elindeki paybelgesinin
değeri 6.600 : 3 = 2.200 lira olacaktır. Paysahibi rüchan hakkını kullanmasa da elindeki her payın değeri, 2.800 liradan 2.200 liraya
düşecektir. Cünkü yeni paybelgesi ile eski paybelgesi arasında haklar açısından hiçbir fark yoktur.
Buna göre bir payın rüçhan h·akkı değeri, borsa
lama fiyatı arasınd9ki farktır yani 2.800-2.200=600

fiyatı

ile orta-

liradır.

Rüçhan hakkı olmayan biri, yeni bir paybelgesi almak için önce
2 adet rüçhan hakkını (600 x 2) = 1.200 liraya satın alacak, 1.000
lirada nominal değer karşılığı ödeyecek, paybelgesi kendisine 2.200
liraya malolacaktır; ancak bununla eski paybelgesinin sahip olduğu
tüm haklara sahip olacaktır.
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Yeni bedelli paybelgesinde n başka, anonim şirketler, ' birikmiş
yedek akça ya da dağıtılmamış karlar yeniden değerleme değer artış
fonu gibi yedek akça niteliğindeki özsermayeye dahil tutarlar karşı
lığı · paybelgesi çıkarırlar. Bu durumda, esas sermaye, şirket yedek
akçaları ile yükseltilmiş ya da . düzeltilmiş olur.
Paydaş, eski paybelgelerine göre, belirli oranda, ayrıca bir bedel
ödemeden, e.kolarak paybelgesi alır; bu nedenle, .bu paybelgelerine
yanlış olarak, bedelsiz paybe!geJeri denir. Aslında bu paybelgelerini n
nominal bedelleri üzerine yazılıdır, eski ve yeni paybe!gelerinden hiç- .
bir farkı yoktur. Bunlara sermaye düzeltimi paybelgesi ya da yalnız
düzeltim paybelgesi demek yerinde olur. Çünkü anonim şirket, bu
tür düzeltim paybelgesi çıkarmakla yalnız esas nominal sermayesini
artırmış olur, özsermayesind e, dahasr ·tümvarlığında bir artış olmaz.
Yedek akçalardaki artık tutarlar, yedek akça hesabına borç esas .
sermayeye olacak yazılır; özsermaye aynı kalır.

Bu durum, paybelgelerini n borsa

fiyatlarında

da

açıkca

Örneğin, bir anonim şirketin esas sermayesi, her biri

görülür.

1.000 lira

olan 150.000 adet paybelgesinde n oluşan 150.000.000 liradır.
·Bu anonim şirketin 1.000 liralık paybelgesinin borsa fiyatı 2.200
Bu şirket sermayesini her biri 1.000 lira olan 50.000 adet paybelgesi çıkarıp, yedek akçalar karşılığı, 50.000.000 lira daha artıra
rak 200.000.000 liraya çıkarmıştır. Böylece, anonim şirket, esas sermayesini 3:1 oranında artırarak, düzeltim pöybelgelerini eski paybelgesi sahiplerine vermiştir.
liradır.

Bu durumda, bu anonim

şirketin

Eski paybelgesi
Düzeltim . paybelgesi

3 adet x 2.200 TL
1 adet x

Toplam

4 adet

paybelgelerini n borsa

=

değ·eri

:

6.600 TL
O TL
6.600 TL

6.600 TL : 4 = 1.650,-:- TL. olabilir.
Eski yeni bedelli ve yeni düzeltim paybelgeleri arasında, tümvarpay, kurullara katılma, söz, oy ve kôrpayı «temettü» ve öteki
haklar açısından, kural olarak., hiç bir fark yoktur.
lıkta

Ancak, Türkiye'de, özellikle kôrpayı yani temettü açısından, es27

ki paybelgelerine çok, yenilere az kôrpayı verme gibi yasal ve kural
olarak hiçbir dayanağı olmayan, karmaşık ve yanlış uygulamalar vardır. Bunun sonucu olarak da borsada eski paybelgeleri ile yeni paybelgesi ayırımı ve fiyat farkı vardır; bu yanlıştır; işlemi karıştırma ve
kolayı zora koşmadır.
413. Paybelgesinin Sağladığı Haklar

Paybelgesinin yani hisse senedinin sahibine
:

sağladığı

hakların

başlıcaları şöyle sıralanabilir

Paybelgesinin sahibi,

paydaşı olduğu

1)

Tümvarlığında payı oranında

2)

Payını

3)

Olağan

larda

bir
ve

başkasına

söz ve

4) Yönetim ve denetim
5)

genel

şirketin

ortak mülkiyet

:

hakkı;

hakkı;

devretme

olağanüstü

sınırsız

anonim

kurullarına katılma

payı oranında
kurullarına

oy

ve bu kurul-

hakkı;

üye seçme ve seçilme

Yıllık kôrından, payı oranında, kôrpayı

«temettü» alma

hakkı;

hakkı;

6) Sermaye artırımında yeniden çıkarılan paybelgelerinden yedek akça ve yeniden değerleme değer artış fonu ya da baş
ka yedek akça niteliğindeki karşılıkl .arla karşılananlardan payı · oranında bedelsiz paybelgesi alma hakkı; bedelli paybelgelerinde rüçhan hakkı;
7) Tasfiyede
8) ve daha

payına düşeni

başka

alma

hakkı;

haklar.

414. Paybelgesinin Sa·ğladığı Yararlar

Paybelgesinin sahibine
ralanabilir :
Paybelgesi sahibi
1)

sağladığı

paydaşı olduğu

kôr ve öteki yararlar
anonim

şirketin

şöyle sı

:

Yıllık kôrından, dağıtılmasına genel kurulca karar verilen tu. tordan, payı oranında kôrpayı ya da temettü alır;

2) Bi(iken yedek akçalardan ve yeniden değerleme değer artış fonu gibi yedek akça niteliğindeki tutarlar karşılığı artı
rılan sermayeden payı oranında bedelsiz paybelgesi alır;
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·

Rüçhaı:ı

3)

hakkını kUllanır

gelir elde eder;
4) Vergi bağışıklığından

ya da bir bedel

karışlığı

satar ve

yararlanır;

5) · Yüksek bedelle satışta kôr sağlar;
6) ve daha başka yararlar sağlar.

415. Paybelgesinin

Volactığı

Yükümlülükler

Paybelgesinin yani hisse senedinin sahibine ·sağladığı yükümlülüklerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:
Paybelgesinin sahibi,

paydaşı olduğu

anonim

şirketin

:

1) Tümvarlığındaki eksilmelere, payı oranında katlanır;

2) Yıllık zarara ve bu zararın devrine katlanır;
3) Tasfiyeden kalana razı olur;

4)

Payının

tümünü

kaybed~bilir;

5) Düşük bedelle satışta zarara katlanır.

42. PAYBELGESİ «HİSSE SENEDİ» PİYASASI
420.

Tanım

ve

Açıklama

Paybelgesi yani hisse senedi piyasa,sı, bunun sunucuları ile istemcilerinin ka, rşılaştıklan, başka bir deyişle, pa,ybelgelerinin bir mal
gibi almıp satı_ldığı zaman ve yerdir.

Serbest piyasa iktisadı sistemini benimsemiş ülkelerde hisse senedi ya da paybelgesi piyasası, . çok gelişmiştir. Örneğin Batı Almanya'da yaklaşık 4 milyon kişi paybelgesi sahibidir, 18 yaşın üstündeki
her 11 kişiden biri' anonim şirket paydaşı~ır. Batı Almanya'da yaklaşık 40 Anonim Şirketin 20.000'den çok, 15 Anonim Şirketin de
100.000'den çok paydaşı vardır ).
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Muhasebe ve denetimle güven altına alınmış paybelgesi piyaküçük tasarrufları bir araya getirerek, büyük yatırımların yapıl
masını, üretimin artırılmasını, sermayenin tabana yayılmasını ve böylece serbest piyasa iktisat sisteminin gelişmesini sağlar.
sası,

Denetimsiz paybelgesi piyasası, küçük tasarruf sahiplerine güven sağlamadığı için gelişememektedir. Küçük tasarruf sahipleri, tasarruflarını, genellikle faiz almak için bankalara yatırmakta ya da
29

daha çok faiz almak için bankerlere ve bu işle uğraşanlara yatırmak
ta, kimi zaman da kaptırmaktadır.
Yaklaşık 150 yıldan beri serbest piyasa iktisadını benimsemekt~
olan Türkiye'de, halkın dini inanç ve ahlôk anlayışı nedeni ile hisse
senedi ya· da paybelgesi piyasasının gelişmesi için büyük bir gizilgüç
vardır. Ancak muhasebe düzensizliği ve denetimsizlikten kaynaklanan
çeşitli olayların etkisi ile, ne yazık ki, bu · piyasa, belirli sınırlar içinde
kalmış ve gelişmemiştir.

Buna oranla, halkın . inançlarına aykırı olmasına karşın; daha
güvenceli görüldüğünden, tahvil, bono, senet, banka ve bankerlerde
tasarruf mevduatı, gelir .ortaklığı senedi gibi belirli faiz getiren ödüne
belgesi piyasası ·, daha çok gelişmiştir.
Aslında, birbirinden çok farklr olan, paybelgesi ile ödünç belgesi
ve bunların piyasaları, bilinçli ya da bilinçsiz birbirine karıştırılmış ve
buna Türkiye'de menkul kıymetler bo·rsası denmiştir.

421. Türkiye'de Menkul

Kıymetler Borsası

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemi, aynı zamanda serbest
piyasa iktisadına geçiş dönemidir. İşte bu dönemde, 1866'da Dersaadet Tahvilat Borsası kurulduğu söylenir.

Serbest piyasa iktisadını benimsemiş Türkiye Cumhuriyetinin ilk
1929'da 1447 soyılı yasa ile Menkul Kıymetler ve Kambiyo

yıllarında

Borsası · kurulmuştur.

Ancak ülkede muhasebe ve denetleme işleri ve mesleği yasal
bir düzene kavuşturulamadığı için bu borsa gelişememiştir.
.1983 yılı ekim ayında 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsası Hakkın. da Kanun Hükmünde Karamame yayımlanmış, buna dayanarak hazırlanan bir yönetmelikle 1985 yılı sonlarında İstanbul Menkul Kıy
metler Borsası örgütlenmiş ve 1986 yılı başında Cağaloğlu'ndaki Borsa Salonunda, pay ve ödüne belgesi alım ve satımına başlanmıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Bo.rsası'nda, pay ve ödüne belgeleri

ancak borsa üyeleri aracılığı ile alım ve
satım yapılabilir. 1987 yılı başında 27'si banka, 20'si aracı kurum ve
borsa komisyoncusu olmak üzere toplam 47 borsa üyesi vardır.

doğrudan alınıp satılamaz;

Bu · borsa'da, bu tür
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başka

borsa

olmadığına

göre, bütün Tür-

kiye'de, 1987 yılı başında yaklaşık 700 Anonim Şirketin paybelgesl
ve ödünç belgesi, borsa kotuna ya da listesine alınmıştır.
Ancak, bunlardan, yaklaşık 40 kadar anonim
di ya da paybelgesi alınıp satılmaktadır.

şirketin

hisse )sene-

_Oysa, Batı Almanya 'da 1986 yılı sonunda yalnız Frankfu rt Pay belgesi Borsasında yaklaşık 2000 anonim ortaklığın hisse senedi ya
da paybelgesi borsa kotuna kayıtlı ve bunlardan yaklaşık 360'1 hergün
işlem görmekt edir.
Bu

karşıl~ştırma,

yasasının

Türkiye' de hisse -senedi ya da paybelgesi pine ölçüde az geliştiğini acıkca gösterm ektedir.

Türkiye' de hisse senedi ya da paybelgesi piyasasının neden geve bu piyasanın nasıl gelişeceği, aşağıda, elden geldiğin

lişemediği

ce

açıklanacaktır.

43. PAYBELGESİ PİYASASI NEDEN GELİŞEMEDİ?

430. Genel

Açıklama

Türkiye' de yaşayan insanların çok büyük bir çoğunluğunun,
gelenek ve görenekleri, dini inançları, dürüstlüğü, bölüşmeye, ortaklığa ve dolayısı ile paybelgesi ya da hisse senedi alışveriş
ine son derece yatkındır. Ancak, bu yatkınlık ve gizilgüçt en, ne yazık ki, gereğin
ce yararlanılamamıştır; paybelgesi piyasası yeterinc e geliştirileme
miştir.

Bunun başlıca olumsuz nedenleri, kısa başlıklarla, başta iktisadi
sistemsi zlik ve bunun sonucu olarak yasal düzensizlik, para-kredi iş
lerinde denetimsizlik, ortaklığa güvensizlik, davranışlarda nesnelsizlik ve yatırımcıda özensizlik olarak sıralanabilir.
Bu olumsuz

nedenl~r . aşağıda, kısaca

tır .

ve

ayrı ayrı acıklanacqk -

431. İktisadi Sistemsizlik
_ Serbest piyasa iktisadi sistemi, birbiri ile ilişki, ilinti ve bağın
olan tüm kurumlarıyla ve bu kurumla r arasında muhasebe ve
denetime dayalı uyumlu ve düzenli bütünlüğü ile kendi içinde tutarlı
bir sistemdir.
tısı
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Türkiye, kurulduğundan beri serbest piyasa iktisadını benimsemiş; ancak böyle bir iktisadi sistem için gerekli kurumları kurup, ülkede kendi içinde tutarlı, serbest piyasa iktisadi sistemini oluştura
mamıştır.

Serbest piyasa iktisadi sisteminin en önemli kurumlarından biri
olan, bu sisteme, denge ve yönetim kolaylığı sağlayan, muhasebe ve
denetleme mesleği ve işleri, Türkiye'de henüz yasal bir düzene kavuşturulamamıştır.

Ülkede alınacak iktisadi kararlar için önemli olan sayısal veriler, ancak tekdüzen bir muhasebe tümlemi ve yasal düzenlenmiş mu~
hasebe ve denetleme mesleği ile doğru ve doğruya yakın bir biçimde
saptanabilir.
veriler, muhasebe dışında, bildiri ve tahminbüyük ölçüde kaçaklar, eksikler, fazlalar,
kısaca yanlışlar olur. Bu yanlış!ara dayalı kararların, kendileri doğru
olsa bile, sonuç yanlış ve tutarsız olur.
Bu önemli

lere

sayısal

dayanılarak saptanırsa,

Türkiye'de serbest piyasa iktisadı var; fakat serbest piyasa iktisadi sistemi yoktur.
Bu

sayısal

veri

ve iktisadi sistemsizlik, ülkede hayali
rüşveti, her türlü kolay ve haksız kazancı

eksikliği

ihracatı, vergi kaçırmayı,
özendirmektedir.

Türkiye, muhasebe ve denetimin eksikliği ve dolayısı ile iktisadi
sistemsizlik nedeniyle, iktisaden geri kalmıştır. Dahası Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasından oluşan irili ufaklı 22 devlet içinde
Türkiye, kişi başına düşen milli gelir açısından 19'uncu, gelir dağılımı
acısından ise sonuncusudur.
Daha kötüsü, gelir düzeyleri yüksek kesimde, eski zenginler,
yeni türedi zenginleri kıskanmakta ve onlardan yakınmaktadır. ·
Türkiye'de muhasebe ve denetim eksikliği ve dolayısı ile iktisadi
sistemsizlik, . geçmişteki Bankerlik olayı gibi gelecekte banka, kooperatif, vakıf, fon gibi olaylara, büyük iktisadi çalkantılara, bunların
sonucu da politik ve sosyal kavgalara neden olabilir.
Paybelgesi piyasası da serbest piyasa iktisat sisteminin bir kurumudur. Paybelgesi piyasasının gelişmesini engelleyen olumsuz nedenlerden biri ve belki de en önemlisi iktisadi sistemsizliktir.
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432. Yasal Düzensizlik ·
Serbe st piyasa iktisadını benimsemiş Türki ye'de
, iktisa di kalkın
mada gerek li olan, paybelgesi ya da h'isse sened
i piyasasını geliş
tirme k için gerek li yasal düzen lemei er yeter ince
yapılamamıştır. Serbest piyasa iktisadını benims'emiş çok az ülked
e bulunon Sermaye
Piyasası Kanunu çıkartılmış da, bcına
karşı serbe st piyasa iktisadını
benimsemiş ülkele rin tümü nde varolan muhasebe
ve denetleme mesleği ve işlerini düzen leyen yasal ar,
yıllardan beri çıkartılamamıştır.

Şöyleki:

a) Türkiye'de, serbe st piyasE:t
iktisadının en. önem li kurum larından biri olan bağımsız muha sebe
ve denetleme mesleği,
1932'den beri sözü edilmesine karşın, yasal bir
düzene kavuşturulamamıştır;

b) Türki ye'de , bağımsız muhasebe ve 1denet leme
mesleği, yasal
bir düzene kavuşturulamadığı için, bir muha sebe
ve dene tleme düzeni kurulamamış; ülkede tekdüzen bir
tümlem oluş
turulamamış; muhasebe ve denet leme
işleri başıboş dene cek
ölçüd e düzensiz bırakılmıştır;
c) Türki ye'de muhasebe ve dene tim meslek düzen
i olmadıQın
dan, resmi dene tim kadrolarına bilgil'i ve yeten ekli
adam bulunamam•ş; bu kadro lar yarı yarıya
boş kalmış; resmi denetim bile gerektiği kada r yapılamamış; bu durum
, kimi kötü
niyetli, açıkgöz sözde işadamı ve yönet icilerc e
fırsat bilinmiştir.

43-3. Pa.ra-Kredi İşlerinde Denetimsizlik
Ufusal iktisa t damarlarının kanı, para ve para yerine
geçen nesnelerdir. Bu nesnelerin niceli k ve niteliği, iktisa
di yaşamın gerçe klerine uygun ve uyumlu olmalıdır. Bu uygunluğu
ve uyumu da devle t
ve onun dene timind eki para kurumları sağlar. Bir
ülk~de para ve kredi işleri ve bu, görevi üstlenen para kurumları ne
ölçüd e düzenli ve
ne ölçüd e sıkı denet im altında tutulu rsa, ülke
iktisadı da o ölçüd e
sağlıklı olur.
Türki ye'de muhasebe ve denetim işleri v.e mesle
.ği yasal bir dÜzene kavuşanıad.ığından devle t para ve kredi
işlerine egemen olamamış, para ve kredi kurumlarını gereğ
ince de~etleyertıemiştir. Bu
nedenle, sermaye piyasası ve bunun en önemli
parçaları olan pay33

•

belgesi piyasası da. Ödünç belgesi pıyasası da geilşememlştlr. $öyleki:
a) Türkiye'd e Merkez Bankasının piyasaya sürdüğü para · yani
banknotla rdan başka, özel kesimdek i gerçek ve tüzel kişiler
d.e piyasaya, hatır senedi, vadeli çek ve benzeri adlarla para
yerine geçen değerli kôğıtlar sürmekte dir.
ortaya çıkan, bu karşı
lıksız hatır senetleri, vadeli çekler ve benzerler i, piyasada nakit para gibi elden ele geçmekte ve dolaşimdaki para hacmini artırmaktadır.
· Piyasada dolaşan bu hatır senedi ve vadeli çeklerin tutarı üzerine hiç bir kayıt ve istatistiki bilgi yoktur; bunlar her
Alım satımın doğal akışı dışında

türlü denetimin

dışındadır.

b) Türkiye'd e para ve kredi kurumları yani bankalar, hatır senedi ve vadeli çeklerin oluşumunda engelleyic i değil, özendirici olmuştur.
c) Türkiye'd e denetims izlik nedeniyle, bankaların, birçoğu kuruluş pmaçlarının dışında etkinlikler de bulunmak ta; para ve
kredi 1şlerini geliştirecek yerde, yozlaştırmaktadır.
ç) Türkiye'd e kimi bankalar, genellikle halka açık anonim ortaklıkların paybelge lerini alıp büyük paysahibi yönetici olmakta; yönetim, tutum ve davranışları ile küçük paysahipl erini aldatmaktadır. Çünkü, muhasebe ve denetim olmayınca;
hak, vicdana ve insafa kalır; tüzel kişinin ise, vicdanı da,
insafı

da yoktur.

d) Halka açık anonim ortaklıklarda büyük paysahibi ve yönetiei
olan kimi bankalar, onlara kredi verip faiz yoluyla kazancı
kendisi almak için, onların özsermay elerini düşük tutmakta.
böylece kurumların. faiz masrafları yüksek, kazançları düşük
olmakta; bu nedenle de küçük paysahipl eri paybelgel erini
satmakta . bu büyük paysahipl eri de satın almaktadır. ·
e) Türkiye'd e paybelges i piyasasında kimi bankalar, hem aracı
kurum, hem de halka açık anonim ortaklıklarda büyük paysahibi ve yöneticidi r. Bu durum da, paybelgesi piyasasını
oıuı:nsuz yönde etkilemek tedir.
f) Türkiye'de , kimi para· ve kredi kurumları ya da finans kurumları, değişik adlarla mevduat toplamak ta ve verdikleri fai34

zi, ortaklık kÔrı oiarak göstermekte; bununla halkın dinsel
inançlarını kötüye kullanmaktadır. Bu aldatmaca, denetlenip
önlenecek yerde, özendirilmekte; örtülü faizle, halkın islôm
kuralları ile bağı koparılmakta ve ahlôkı . zayıflatılmaktadır.
434. Büyük Paysahibi ve

Ortaklığa

Güvens_izlik

Türkiye'de, büyük paysahibi, işadamı, yöneticilere ve bunların
kurup yönettikleri anonim ortaklıklara gerekli güven sağlanamamış
tır. Ülkedeki, yasal düzensizlik ve denetimsizlik bunları fırsatçı ve
güvenilmez duruma düşürmüş~ür.
Türkiye'de büyük paysahibi, girişimci ve yöneticiler, ihtiyaç duyküçük tasarruf sahipleri ile paydaş olmakta, fakat işi,
yönetimi ve dahası kazancı onlarla bölüşmek istememekte, işlerini
gördükten sonra da, küçük · paysahiplerinin elindeki paybelgelerini
çeşitli yollarla ellerinden almaya çalışmaktadır.
duklarında,

Şöyle

ki:

a) Büyük paysahibi ve yöneticilerce genel kurullara çağrı, çapraşık yollardan · yapılmakta, paybelgeleri taşıyana ya da hamiline yazılıdır bahanesi ile, küçük paysahiplerine yazı ile
haber verilmemekte, çağrı duyuruları değişik gazetelerde yapılmakta, paydaşların ad ve adres listeleri gizli tutulmakta
ve küçük paysahiplerinin birbirine tanımaları, özgür oy kullanmaları ve temsiJ edilmeleri ,elden geldiğince engellenmektedir;
İşin ehli olmayan ve büyük paysahiplerinin işlerine gelen
denetçi seçilmeleri, ciddi bir dış denetimden uzak
kalınması için gereken her şey yapılmaktadır.
.
kişilerin

b) Sermaye artırımları, yasal USL:Jle uydurmak . için her aşaması
değişik gazetelerde şeklen ve çapraşık bir piçimde duyurulmakta, bu ne.denle de kimi küçük paysahipleri bundan haberdar olmamaktadır.
Sermaye artırımından
haberi olan küçük paysahiplerine
de rüçhan haklarını kullanmada akla gelmeyecek zorluklar
çıkarılmaktadır.

Kimi anonim ortaklıklar; sermayeyi, varolan sermayenin katya da astkatları biçiminde değil de, % 37,5, % 18,75, % 30
gibi yüzde ya da kesirli sayılarla artırmakta, işi karıştırıp
ları

.

·}

.·
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kimi küçük paysahiplerini, rüçhan haklarını kullanmaktan
vazgeçirmekte, kullanılmayan rüçhan hakları ~e kesirler, büyük _paysahibi ve yöneticilerce kullanılmaktadır; böylece
küçük paysahiplerinin hakları yenmektedir. S~rmayeyi artır
mada, rüchan hakkını kullanmada, paybelgelerini ve kôr paylarını vermede, ağır işlem, bekletme, git gellerle küçük paysahipleri bıktırılmaktadır.
c) Büyük paysahibi ve yöneticiler, işletme sırrıdır diye · ortaklık
hakkında açık bilgi vermek istememekte, kolayı zora koşmak
ta, işleri karıştırmakta, küçük paysahiplerini haklarını kullana- _
ma:( duruma düşürüp bıktırmaktadır. Böyle bir ülkede paybelgesi piyasası elbette gelişemez.
ç) Büyük paysahibi ve yöneticiler kazancı ya da
hipleri ile bölüŞmek istememektedir :
-

körı

küçük pay-

Yüzlerce paydaşlı anonim ortaklıkların büyük katılımı, büyük
paysahibi ve yöneticilerin küçük katılımı ile pazarlama anonim ortaklıkları kurulmakta, bütün oyunlar burada oynanmakta, bu yoldan ana anonim şirketin kazancı ve dolayısı ile küçük paysahibinin kazanç payı da azaltılmaktadır .

...:_ Büyük paysahibi yöneticiler, küçük paysahiplerini paydaş olarak değil de, sanki ortaklığa para verm.iş mudiler olarak görmektedir. Yeni çıkarılan paybelgelerine, faiz verir gibi, gün hesabi' ile, eski paybelgelerinden daha az, kör payı yani temett~
hesaplayıp vermektedir. Böylece, işlemleri çapraşık, karışık duruma sokmakta, küçük paysahiplerini bıktırıp, ellerindeki pay·
belgelerini satmaya zorlamçıktadır.
d) Kimi an.enim ortaklıkların büyük paysahibi ve yöneticileri, ülkedeki yasal düzensizliği ve dışdenetim yokluğunu fırsat bilmekte, yanlarına istedikleri gibi kullanabilecekleri sözde bilim adamı, uzman ve b9rokratları da alarak, açgözlü, doyumsuz davranmakta, küçük paysahiplerlni aldatmak ve dahası dolandır
maktadır. İşin ilginç yanı bu yaptıkları da yanlarında kalmaktadır. Bu durum, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarındaki
Temavaş - Türkiye Milli İthalat ve İhracat A.Ş. (1924 -.1929)
ile başlamış, Hastaş (1965 - 1970) ve şimdiki İşçi Anonim Ortaklıkları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı kimi
anonim ortaklıklarcq sürdürülmektedir.
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Böyle geldi, böyle gitmekt e olan bu durumu n nereye kadar
gideceği bilinemez. Ancak, bu durumd a Türkiye 'de
paybelgesi
piyasasının gelişemeyeceği herkesc e bilinme lidir.
435.

Davranışlar'Clia.

Nesnel sizlik

Türkiye'de, iktisadi etkinlik lerle görevli birçok bürokra t, uzman
ve dahası kimi bilimadamları ve özellikl e bunlard an anonim şirket
lerin büyük paysahibi, işadamı ve yönetic ilerine danışmanlık yapanlar, nesnel davranmadıkları, onlara yaranm ak için muhasebe, denetim ve dahası hukuk kurollarına aykırı davran maktan çekinm edikleri için paybelgesi · piyasası gelişememiştir.
Muhasebe ve denetimle, nesnel . davranış birbirin i içerir. Bir ülkede muha~ebe ve denetim yasal bir düz.ene kavuşursa, toplum bireyleri _nesnel davran ma gereğini duyar; toplum bireyler i ·nesnel davranırsa, muhasebe ve denetim · işleri kolaylaşır.
Muhasebe ve denetim e ve bunların gerektirdiği ölçüye, tartıya,
kurala ve dengeye uyulma yan ortamd a, _nesnell ik öznelliğe dönüşür
;
toplum örgütü devlet çıkarları ile toplum üyesi bireyin çıkarları zıt
laşır; toplum bireyler i ya da birimler i birbiri ile değil de, · devletle
. rekabete girişmiş olur. Bu durum serbest piyasa iktisadını ve bu iktisat
içinde payb'elgesi · piyasasırn olumsuz yönde etkiler, gelişme hızını
keser.
Muhasebe ve denetle me mesleği ve işleri ypsal bir düzene kaTürkiye 'de, yalın işler, karmaşık hale g.etirilm ekte, dü.zen yerini kargaşa almakta ve kolay zora koşulmaktadır. Şöyle ki
:
vuşturulmamış

a) Türkiye 'de halka acık anonim şirketlerin sermaye artı'rım
larında işlemler, karmaşık duruma getirilm ekte, duyuru lar gerektiği biçimde yapılmamakta, kimi küçük paysah
ipleri rüçhan haklarından gerektiği biçimde yararlanamamaktadır.
b) Küçük paysah ipleri genel kurullar a katılma, oy ve ·söz hakkı
nı kullanm a, seçme ve özellikl e seçilme haklarını
kullana mamaktadır.

c) Kôrın dağıtımı, tutar ve zaman olarak, büyük paysah iplerince, karmaşık bir biçimde yapılmaktadır.
ç) Normal paybelgeleri, eski, yeni dahası en yeni diye nitelendirilmek te ve bunlara ayrı ayrı oranlar da kôrpayı hesaplanıp
işler büsbütü n karıştırılmakta ve kolay zora koşulmaktadır.
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436. Yatırımcıda Özensizlik

Türkiye'de , küçük tasarruf sahibi yatırımcılar, paybelgesi kon.usunda ve paybelgesi edinmede gerekli özeni gösterememiş ve bu
nedenle de paybelges i piyasası gelişememiştir. Şöyle ki :
. a) Türkiye'd e küçük tasarruf sahipleri, kurulan anonim şirketle
rin kurucu ve yöneticile ri hakkında bilgi edinmede özen gösterememiş, bu nedenle de çoğu kez aldanmış, dolandırılmış
tır. Örneğin, Temavaş, Hastaş, İşçi Anonim Şirket leri ve benzerleri.
b) Küçük paysahipl eri, paybelges inin sağladığı hak ve yqrarları,
gerektirdiği sorumlulukları, öğrenme zahmetine katlanmamış,
aralarında birlik sağlayamamış, gerekli · denetimi yapamamıştır.

c)

Küçük paysahipl eri, anonim şirketin büyük paysahibi ve yöneticiterin in bilgi ve mesleki ahlôkı, onların ileriye dörıük projeleri üzerine bilgi edinememiş; kôrın doğru gösterilm esine
etkili olamamıştır.

44. PAYBELGESİ PİYASA.Si NASIL GELİŞEBİLİR?
440. Genel Açıklama

Türkiye'd e paybelges i piyasasının gelişmesi için büyük bir gizilgüç olmasına karşın, bu piyasa, yasal düzensizl ik, anonim ortaklık
lara güvensizl ik, iktisadi yaşamda görevli kimi bürokrat, uzman ve
dahası bilim adamlarının davranışlarındaki nesnelsiz lik ve küçük tasarruf sahibi yatırımcılardaki özensizlik gibi olumsuz nedenlerl e gelişememiştir.

Şu

olumsuz nedenler

giderildiği

oranda, Türkiye'd e paybelge si

piyasası gelişir.

Türkiye'd e p_a ybelgesi
...-·-
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piyasasının

gelişmesi

için :

Serbest piyasa iktisadi sistemi oluşturulmalıdır;
Devlet gerekli yasal düzenlem eleri yapmalıdır;
Devlet para-kred i işlerini sıkı denetlem elidir;
Anonim ortaklıklara güven sağlanmalıdır:
Büyük paysahibi , işadamı ve yöneticile rle bunların
manları nesnel ve dürüst davranmalıdır:
Küçük tasarruf sahipleri gerekli özeni gösterme lidir.

danış

441. Serbest Piyasa İktisadi Sistemi Oluşmalı
Türkiye'de, paybelgesi piyasasının gelişmesi, dahası iktisadi kalkınma için, h~rşeyden önce, serbest piyasa iktisadının sistemsizlikten kurtarılması gereklidir.
Türkiye'de serbest piyasa iktisadi sistemi bütün kurumlarıyla
oluşturulmalı; her plan, karar ve uygulama bu sistem içinde ve bu
sistemi zedelemeyecek biçimde olmalıdır.
Ülke için iktisadi sistem çok önemlidir. Bir ülkede iktisadi sistem
yoksa, orada politik düzen de olamaz. Çünkü, iktisat ve politika birbiriyle yakın ilişkilidir.
Serbest piyasa iktisadi sistemini benimseyen ülkelerin, özgürlükçü çok partili politik düzenle: merkezi planlı iktisat sistemini benimseyen ülkelerin ise, kişi özgürlükçü tek partili politik düzenle yönetilmeleri bir raslantı değildir.
Bir ülkede, · iktisadi sistem ne ölçüde sağlamsa, politik düzen de
o ölçüde iyi ·huzurlu olur; paybelgesi piyasası da o ölçüde gelişir .

442. Gerekli Yasal Düzenleme

Yapılmalı

Türkiye'de, paybelgesi piyasasının gelişebilmesi ıçın devlet gerekli yasal düzenlemel eri yapmalıdır: özellikle muhasebe ve denetleme mesleği ile işlerini yasal bir düzene kavuşturmalıdır. Şöyle ki :
150 yıldan beri benimsediği serbest piyasa
ve temel kürumu olan bağımsız muhaönemli
en
iktisadının
bir an- önce, yasal bir düzene
mesleğini,
sebe ve denetleme

a) Devlet

yaklaşık

kavuşturmalıdır.

b) Devlet, muhasebe ve .denetleme işlerini de yasal bir düzene
koymalı, ülke gerçeklerin e uygun bir tekdüzen hesap çerçevesi, envanter, maloluş ve denetim yönergesi gibi norm ve
standartları belirlemeli ve uygulamaya koymalıdır.
c)

Devlet, bağımsız muhasebe ve denetleme mesleğini ve işle
rini yasal düzene kavuşturduktan sonra, bunlarla ilgili olorak ticaret kanunu, bankalar kanunu, sigortalar kanunu, vakıflar kanunu, sendikalar kanunu, dernekler kanunu, siyasal
partiler kanunu ve ilgili öteki kanunlarda gerekli değişiklikleri
yapmalıdır.

39

ç) Devlet, resmi denetim kadrolarını da nitelik ve nicelik açısından geliştirmelidir.
ım:-.n'ifj>;
;-ıı ,

Et~(~ _a;: :

:l' 1 ·;

1

•

443. Para - Kredi işleri Denetlen.meli
Türkiy~'de

paybelges i piyasasının gelişebilmesi ıçın, para kredi
ve bu görevi yapan para kurumları yani bankalar, sıkı denetime
tabi tutulmalı; amaçlarına uygun davranmalı, bunlara çeki düzen verilmelidir.
işleri

Bunun için de bağımsız muhasebe ve denetlem e mesleğinin yasal bir düzene kavuşturulması ve. hemen ardından muhasebe ve denetleme işlerinin düzenlenm esi gerekli ve dahası zorunludu r.
Bir

tebliğ

ile

oluşturulan bağımsız

denetlem e

ların ciddi ·ve yeterli denetimin i yapamaz .

kuruluşları,

banka -

444. Anonim Ortaklıklara Güven Sağlanmalı .

Türkiye'de , paybelges i piyasasının , gelişebilmesi ·için, yasal düzenleme, açıklık, dışdenetim ve benzeri önlemlerl e anonim ortaklık 
ların dışdenetimi sağlanmalıdır. Şöyle

ki :

a) Yasal düzenlem elerle anonim ortaklıkların dışdenetimi sa'1lanmalı, küçük ' paysahipl eri, · büyükpay sahibi ve yöneticile rin
insafına terk edilmeme lidir.
445.

Büyük Paysahibi, Yöneti-ci ve Damşmanlar

Nesnel

Davranmalı

Türkiye'de , paybelges i piyasasının gelişebilmesi için büyük paysahibi, işadamı ve yöneticile rle bunların , danışmanları nesnel ve dürüst davranma gereği duymalıdır. Şöyle ki :
a) Büyük paysahibi , işadamı ve yönC}ticiler, doğru, dürüst ve güvenilir olmaya, işJ, yönetimi ve · kôrı küçük tasarruf sahipleri
ile adil ve dengeli olarak bölüşmeye zorlanmalı ve alıştırıl
malıdır;

b) Büyük paysahibi ve işadamları, küçük paysahipl erini paydaş
olarak kabul etmeye, onlara açrk olmaya, anonim o'rtaklık iş
letmesinin kapasites i, teknik yapısı, üretkenliği, işletme sorunları üzerine doğru bilgi vermeye, onları aydınlatmaya gerek duymalıdır;
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c) Anonim ortaklık. yöneticil eri, büyük ve küçük paysahip lerine,
· nesnel, adil ve dengeli davranm ak zorunda olmalıdır;
ç) Anonim ortaklıkların büyük sahip ve yönetici leri her türlü de- .
netime açık olma gereğini duymalıdır.
446. · Küçük Tasarruf ·sahipleri Gerekli Özeni Göstermeli
Türkiye' de, paybelg esi piyasasının gelişebilmesi için öteki önlemlerle birlikte, küçük tasarruf sahipler i gerekli özeni, titizliği g~ster
meli ve kendi aralarında birliği sağlamalıdır. Şöyle ki :
a) Küçük tasarruf sahipler i, her şeyden önce hisse senedi ya da·
paybelges~ konusun da · bilgi edinmeli , bunun kendisin e sağla
yacağı hak ve yararları bilmeli ve bunun kendisin e yükleyeyeceği sorumlulukları önceden düşünerek kabul etmelidi
r;
b) Küçük tasarruf sahipler i, çoğunlukla elemeği, göz nuru ile,
dişinden, tırnağından artırarak belirli . bir gelir sağlama amacı
ile biriktirdiği sermaye yi, büyük paysahib i ve yöneticil erine
güvenmediği anonim ortaklıkların paybelgele~ine yatırma
ma
lıdır;

c) Küçük paydaşlar, paydaşı oldukları anonim ortaklığın yönetim ve denetim i ile yakır:ıdan ilgilenme li; bu konuda tüm haklarını kullanmalıdır:

ç) Küçük paysahip leri, hak ve yararlarını daha iyi koruyab ilmek

için kendi

aralarında

birlik

olmalıdır.

5. T.ÜRKİYE'DE ÖDÜNÇ BELGESİ PİVASASI
50. GENEL

BAKIŞ

Ödünç _belgesi, burada, devlet, anonim ortaklıklar gibi tüzel kişi
lerce, toplu ve belirli bir tutarı ödünç almak için yasa ve kurallara
uygun bir biçimde çıkarılmış, hazine bonosu, devlet tahvili, gelir ortaklığı senedi, finansm an bonosu; çeşitli tahvil, kôr ortaklığı
belgesi
gibi çıkarana borçlulu k yükleyen, sahibine alacaklıllk hakkını kanıt
layan ve faiz getiren belgit ve belgenin ortak adı qlarak kullanıl
mıştır.

Ödünç belgesi piyasası, bunların sunucuları ile iştemcilerinin
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karşılaştıkları,

gibi

bir deyişle, çeşitli ödünç belgelerinin bir mal
zaman ve yerdir.

başka

alınıp satıldığı

ödünç belgesinin tanımı, açıklaması, türleri, yarar ve
ile ödünç belgesi piyasasının durumu üzerinde durul-

Aşağıda,
sakıncaları
muştur.

51. ÖDÜNÇ BELGESİ
510.

Tanım

ve

Açıklama

Türkçe Sözlükte ödünç sözü, ilerde geri verilmek V(l da
koşulu ile alınan ya · da verilen şey, para, diye tanımlanır.

aıınmak

Ödünç belgesi, devlet, anonim orta_klık gibi tüzel kişilerce, ödünç
alınacak toplu ve belirli bir tutarın birbirine eşit bölümlerini n karşılığı olmak üzere, yasalar '7e kurallara uygun bir biçimde çıkarılan,
üzerlerine tutarları~ getireceği yılJik faiz oranları, geri ödeme ve qteki
. koşulları yazılı, sahibinin alacak hakkını belirleyen, kanıtlayan, taşınfr değer nite.liğinde, bir belgit ve bir belgedir.
Ödünç belgesi, onu çıkaran kurumun yetkililerinc e imzqlanmış
bir borç belgiti; sahibi için alacaklılık hakkını kanıtlayan bir alacak
belgesidir.
Ödünç belgesi; Arapçadan T9rkçeye geçmiş, değiştirme, dönüŞ
türme anlamına gelen Tahvil'in; aslı Lôtince olup batı dillerinden
Türkçeye geçmiş tahvi.lle eşanlamlı olan bir şey için sorumluluk ya
da bağlanma anlamına gelen obligasyon' un Türkçe karşılığı ve bu
· tür .belgelerin ortak adıdır.
Doğu ve batı dillerinden Türkçey·e geçmiş birçok yabancı ad ye-

rine, Türkçe ödünç belgesi demek, Türkçeyi yoksullaştırmaz; tam
tersine zengınleştirir ve bir belirteç sözü ile anlatıma açıklık getirilir.
Şöyle ki:
kuruma göre, 9dünç ·belgesine, devlet ödünç belgesi,
özel ödünç belgesi denebilir.
Çıkartan

Geri ödeme süresine göre, ödüne belgesine, bir yıla kadar kısa
süreli ödüne belgesi, 1 ile 5· yıl arası orta süreli ödünç belgesi, 5 yıl
dan daha çok uzun süreli ödüne belgesi denebilir.
Ödünç belgesi, Türk Medeni Kanununa, Türk Ticaret Kanununa,
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Sermaye Piyasası Kanununa, özel kanun ve
kartılır ve bunlara göre de adlandırılabilir.

kararr:ıamelere

göre

çı

511. Ödünç Belgesi Türleri

Serbest piyasa iktisadını benimsemiş Türkiye'de, çoğu Türkçe
olmayan adlarla, devletçe, devlet kamu kuruluşlarınca, bankalarca,
özel kurumlarca, çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak çeşitli
ödünç belgeleri vardır.
Burada, bu ödünç belgelerinin
tanımlamakla yetinilecektir.

adlarını

yazmakla ve kimini

kısaca

Devletin ve devlet kamu kuruluşları, hazine bonosu, devlet 'tahvili ve gelir ortaklığı senedi gibi adlarla ödünç belgesi çıkartmıştır .
Özel kesim kurumları ·yani anonim ortaklıklar, Türk Ticaret Kanununa göre tahvil; Sermaye Piyasası Kanununa göre, kôra katılımlı
tahvil, hisse senetleriyle değiştirilebilir tahvil, kôr ortaklığı belgesi;
Türk Medeni Kanununa göre, ipotekli borç senedi, irat senedi, ilgili
kanun ya da ~ararnameye göre, finansman bonosu ve daha başka
adlarla ödünç belgeleri çıkartılmıştır.
A. Devletin ve Kamu Kuruluşlarmm Kimi Ödüne Belgeleri
1) Hazine bonosu, maliyenin ya da hazinenin her yılki bütçe k.a-

nununa dayanarak, bütçe dönemindeki gelir gider uyumunu
sağlama amacı ile çıkardığı, ödünç alma ve faiz verme karşılığı, bankalara, aracılara, ortaklıklara ve özel kişilere verdiği kısa süreli ödünç belgiti ve belgesidir.
Haıine bonosu, onu çıkaran devlet için ödünç belgiti, sahibi
için ödünç belgesidir.
2) Devlet tahvili, devletin ilgili kanunlara dayanarak çıkardığı,
ödünç .a lma ve faiz verme karşılığı dolaşıma sürdüğü koşul
ıa.rı ve faizi belir1i, orta ya da uzun süreli · ödünç belgiti ve
belgesidir.
3) Gelir ortaklığı senedi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yasa
ya da kararnamelere dayanarak çıkardığı, ödünç alma ve belirli dönemlerde hesaplanacak gelirlere dayalı değişken faizli
orta ya da uzun süreli ödünç belgiti ve belgesidi'r.
Gelir ortaklığı senedi, onu çİkaran devlet için ödünç belgiti
ve sahibi için ödünç belgesidir. Gelir ortaklığı senedinin or;

.
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taklıkla

uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü, gelir
senedi sahibinin, ortak mülkiyet , kurullara seçme seçilme, oy ve söz sahipliği gibi orta.klığı gerektire n hiçbir
hakkı yoktur; aldığı gelir de, faizdir.
ortaklığı

8. Anonim Ortaklık ve· Benzer Kurumlarm Kimi Ödünç Belg~leri

1) Finansman bonosu, anonim ortaklık ve ben.zer kurumların
ilgili yasa ya da kararnam elere dayanar ak bir banka güvencesi ile çıkardığı, ödünç alma ve faiz verme karşılığı isteyen gerçek ve tüzel kişilere banka aracılığı · ile satılan kısa
süreli ödü~c belgit ve belgesidir.
2) Tahvil, anonim ortaklık ve benzer kurumların ilgili yasa ve
kurallara dayanar ak üzerine bedelleri, faiz oranı, geri öde~
me süreleri ve öteki koşulları belirtilmiş olarak çıkartılan, .
ödünç alma ve faiz verme karşılığı gerçek ve tüzel kişilere
satılan orta ve uzun süre.li ödünç belgiti ve belgesid ir.
Kôr katılımlı tahvil, hisse senetler iyle değiştirilebilir tahvil; gibi tahvil türleri vardır.
·
3) Kar ortaklığı belgesi, anonim ortaklıklann ilgili yasa ve kurallara dayanar ak, çıkardığı, ödünç alma ve faiz yerine kôr
ve zarara ortak etme karşılığı isteyenle re verdiği kısa,· orta
ve uzun süreli ödünç belgiti ve belgesidir.
512. Ödünç Belgesinin Yarar ve Sakmcalan

'Ödünç belgesinin sahibine sağladığı yararlar ve yüklediği sa-·

kıncalar şöyle sıralanabilir :

1) Ödünç belgesi sahibi, belirli dönemle rde faiz alır;
2)

Dilediğinde

kasına

3) Vadesi

ödünç belgesini, bedeli ve
devir eder;

geldiğinde

oluşmuş

faizi ile · baş

bedelini tahsil eder;

4) Ödüne belgesi, sahibi için tek başına bir delildir; ancak, onu
çıkartan kurumun iflôsı ya da başka nedenlerle, bedeli
ve
oluşmuş faizleri tamame n ya da kısmen tahsil edilemey
ebilir;
'
5) Ödünç belgesi enflasyo ndan olumsuz yönde etkilenir .
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52. ÖDÜNÇ BELGESİ PİYASASININ GELİŞME DURU
MU
Serbe st piyasa iktisadını benimsemiş Türkiy e'de, ödüne
belgesi
piyasası, paybelgesi' piyasasına oranla , daha çok
istek görmüş ve
qlduk ca gelişmiştir.
Bu görece

gelişmenin

nedenleri

şöyle sıralanabilir:

1) Türkiy e' de büyük tasarr uf sahibi işadamları, mülkiy
eti, ışı,
yönetimi ve kôrı ~ hiç kimse ile bölüşmek isteme mekte
dir; yüksek enflas yonda n ve ülkedeki muhqsebe ve denet im
düzensizliğinden ,büyük ölçüde yararl anma k
isteme ktedir ;
2) Ödünç belgesi çıkaran anoni m ortaklıkların büyük
pay sahip ve yönet icileri, ana paranın enflas yonla kemirileceği
. bilincind e ve bu nedenle de yükse k faiz verme kten çekinm
emekte; sermayeyi artırıp yeni . ortak alma yerine ödüne
belgesi ile gerek li sermayeyi sağlamaktadır;
3) Ödünç belge lerinin çesitle
ndirm e, yükse k faiz verme
,
gibi yol.
lorla ödünç belge lerinin pazarlaması iyi yapılmış ve
küçük
tasarr uf sahipl eri özendirilmiştir;
4) Ödünç belgesi üzerinde, sayma ca değeri, faiz oranı,
geri ödeme süresi gibi koşullar açıkca yazılıdır, alaca k ve faiz
tutarının tespit inde kendi başına bir kanıttır, devri ve
tahsili kolaydır;

5) Ödünç belgesi sahibi, vadesi gelinc e yatırdığı serma
yeyi tam
olara~ geri alacağının güven cesi içinde dir;
belirli dönem lerde
alacağı faizi bilmek tedir;
·
6) Küçük tasarr uf sahibi', yatırdığı sermayeyi geri alma,
kolayc a
devretme, belirli dönem lerde belirli faiz alma güven
cesi olduğu için ödünç belges ini tercih etmek te
ve bu nedenle de,
Türkiy e'de ödünç belgesi piyasası, pay belgesi piyasa
sına
oranla daha çok g~lişmektedir.
'

6. PAVBELGE$İ VE ÖDÜNÇ BELGESİ PİVASASI DENET
İMİ
60. GENEL

BAKIŞ

Asya, Avrupa ve Afrika

kıtaları

,olma k üzere, üç

kıta

üzerinde ·

yaklaşık 600 yıl hüküm süren Osmanh İmparatorluğ
u'nun parça lan-

masından geri kalan ve onun · çekirdeğini oluştu
ran Türkiye. üç yanı
denizl erle çevrili, iki iç denizi olan. coğrafi kOn':JniU
ve iklim koşul45

ları elverişli, yerüstü ve yeraitı doğal varlıkları bol, insanları bedenen

ve ruhen sağlıklı, çalışkan ve becerikli, kendi kendine yetebilen, dünyanın en zengin birkaç ülkesinden biridir.
Böyle bir ülkenin iktisadi açıdan çağın akışına ayak uyduramamış, gerekli refahı sağlayamamış, dahası Osmanlı İmparatorluğu'nun
parcaı911masından oluştuğu belirlenen 22 devlet arasında, kişi başı
na düşen milli gelir acısından 19''uncu; gelir dağılımı acısından sonuncu olmasının baş. nedeni, zamana ve ülke gerçeklerine uygun
örgütlerin ve yönetimin eksikliği ve ötellikle yönetime araç · olan
muhasebe ve denetleme işleri ile bağımsız muhasebe ve denetleme
mesleğinin yasal bir düzene kavuşturulamamış olmasıdır.
Bu nedenle, serbest piyasa iktisadını beni_ msemiş Türkiye'de,
böyle bir iktisadın önemli piy'asalarından sermaye piyasasının bölümleri olan paybelgesi piyasası ile ödünç belgesi piyasası da gelişememiştir.

Türkiye'de, Devletin hazine ve kamu kuruluşlarının çıkardığı paybelgesi ve ödünç belgesi dışında, özel kesimde İstanbul Menkul Kıy
metler Borsası'nda yaklaşık 700 anonim ortaklığın pay ve ödqnç belgesi kote edilmiştir; yani borsa listesine kayıtlıdır.
Türkiye'de yaklaşık 650'si paybelgesi 250'si ödüne belgesi çı
karmlş olması nedeniyle 900 anonim şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabidir.
bütünleyicisi, emniyet supabı,
muhasebe ve denetleme ile
olan
güvencesi ve dahası gelişme aracı
bağımsız muhasebe ve d<?netleme mesleği, paybelgesi ve ödünç
. belgesi piyasası üzerinde kısaca durulmuştur.
Aşağıda,

serbest piyasa

iktisadının

\ı.

61. MUHASEBE VE DENETLEME

610. Muhasebe
Muhasebe, Osmanl·ıca ve Türkçe Sözlüklerde yer alan geniş anlamlı · bir kavramdır. Aslı Arapça olan hesap sözcüğünden türetil~
miştir.

Türkçe Sözlükte Muhasebe, hesaplaşma; karşı~ıklı hesap gör'me;
hesap işleriyle uğraşma; hesapların tümü; saymanlık; bir şeyin muhasebesini yapmak; bir şeyin olumlu ya da olumsuz yönlerini göz-·
den geçirerek bir yargıya varmak, diye tanımlanır.
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Cok geniş aniamiı olan muhasebe · kavramının çeşitli açılardan
çeşitli tanımı yapılabilir. ·

Ülke ve işletme iktisadı açısından muhasebe, her dönem için
olmak üzere, kurum, işletme ya da hesapsal kişilerin varlık,
sermaye, masraf, maloluş, hasılat ve kazanç durumlarına ilişkin hesapsal olgula.rı, belgelerle saptamak; ~,esaplara işlemeı<, bu hesapları
ilgili yasa, kural, ilke ve yöntemlere uygun olarak izlemek;. bunlarla
varılan sonuçları çizelge ve raporlarla. ortaya koymak, yorumlamak;
böylece hesapsal olguları belgelemek ve yönetime araç olarak kulla~mak gibi iş ve işlemlerin tümüdür.
ayrı ayrı

Muhasebenin temel dayanağı, ülke için kabul edilmiş, belirli bir
tümleme uygun tekdüzen hesap çerçevesi ve bunu bütünleyen maloluş yönergesidir.
Her kurum ya da işletme, tekdüzen hesap çerçevesine uygun
olarak hesap planını; maloluş yönergesine uygun olarak maloluş yer~
leri planını yaparak muhasebesini kurar, örgütler ve yürütür.
Muhasebe
man denir.

işlerini

yapanlara muhasip, muhasebeci ya da say-

611. Denetleme
Denetleme,

geniş anlamlı

Türkçe bir

kavramdır.

Denetleme kavramının, bakış, görüş, gözetim gibi anı·amlara gelen denet sözcüğü ve özenle bakmak, gözetmek, beklemek, gözlemek gibi anlamlara gelen denemek sözcüğü ile yakınlığı vardır.
Türkçe Sözlükte denetlemek, bir işin doğru ve yöntemine uygun
olarak yapılıp yapılmadığını incelemek; murakabe etmek, teftiş etmek, diye tanımlanır.
.
Çok

geniş anlamlı

olan

denetleme~in çeşitli açılardan çeşitli

ta-

nımı yapılabilir .

Ülke ve işletme iktisadı açısından denetleme, kurum, işletme ve
tüm hesapsaı kişilerin, öncelikle kendi ha:k ve yararlarını korumak
. ve gelişmelerini sağlamak; sonra bunlarla ilişkisi bulunan ·tüm kişi
ve kurumların hak ve yararlarını korumak amacı ile; bu hesapsal kişilerin . Yaptığı, yapmakta olduğu ve yapacağı işo·lgularına ilişkin yazı,
belge, kayıt, işlem, muhasebe, çizelge ve raporların; tüm karar, uy.. ..

:·".;

..,~...
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gulama ve etkinlikler in; yasa., kural, ilke, tüm.lem ve. yöntemle re uy-

gunluğunu, bilimsel, nesnel ve sırtutar bir biçimde, incelemek, gözden

geçirmek , anlamak, dinlemek, karşılaştırmak, ölçümlem ek, yorumlamak, uyarmak, önerilerde bulunmak gibi iş ve işlemlerin tümüdür. .
Bu geniş anlamıyla denetlem e, · batı kültür dillerinde kullanılan
ve çeşitli akımlarla Türkçeye geçmiş olan yeniden bakmak,. gözden ·
-geçirmek anlamına gelen revision= revizyon; karşı rulo yani karşı
laştırılacak ikinci . yazı, kayıt ya da çizelge, kısaca karşılaştırma
anlamına geıe·n kontrolle =kontrol; içine, özüne bakma anlamına gelen
inspektio n=inspek siyon; değer biçme, değerleme, ölçümlem e anlamına gelen expertise =ekspert iz; dinleme, inceleme anlamına gelen
.
auditing =oditing gibi kavramların tümünü kapsar.
Yine bu anlamda denetlem e, doğu kültür dillerinde n Türkçeye
olan, bir şeyin doğrusunu bulmak için her tarafı arayıp tar.ama qnlamına gelen teftiş; bakma, gözetme anlamına gelen murakabe gibi kavramların da tümünü kapsar.
geçmiş

Denetleme

işini

yapanlara Türkçe denetçi denir.

Denetçi, batı kültür dillerinde n Türkçeye geçmiş olan revisor=
revizör, · kontrolle ur=konro lor, inspekteu r=enspek tor, auditor=o ditor, expert=e ksper gibi sanları kapsadığı gibi; doğu kültür dillerinden Türkçeye geçmiş müfettiş, murakıp, kendi kendine oluşan müşa. vir· gibi sanlari da kapsayan geniş anlamlı bit sandır.
'
Birçok kavram yerine yalnız denetleme, birçok san yerine yalnız ·
denetçi demek, Türkçeyi yoksullaştırmaz, tam tersine kolay anlaşılır
duruma getirir; yapilan işi bir ya da birkaç sözcükle niteleyip ardın
dan denetlem e ya da denetçi deme~le isteniten her durum ve san
kolayca anlatılabilir. _
Ülke ve işletme iktisadı acısından denetleme, başlıca şu amaçlarla

yapılır:

1) Kurum, iş1etme ya da hesapsal kişinin, hak ve yararlarını korumak ve gelişmesini sağlamak; .
2) Sahip, ortak ya da paydaşların hak ·ve yararlarını korumak;
3) Kurum ve
4)
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işletmelerde çalışanların

hak ve

yararlcırını

Doğal ortak olan ve kendi koyduğu yasalarla
letin hak ve yararlarını korumak;

payını

korumak;
alan Dev-

5) Sosyal Sigorta ve benzer kamu kurumlarının hak ve yararia rını koruma k;
6) Kurum ve işletmeye alacak ve vereceği olan ücQncü kiŞilerin
hak ve yararlarını korumak;
7) Halkın ve tüketici lerin hak ve yararlarını korumak;
8) Ülke iktisadındaki tüm kişi ve kurumların hak ve yararlarını
korumak.
Bütün bu amaçları ·göz önünde tutarak , bilimsel, yansız, nesnel,
ve dengeli bir denetlemeyi ancak yasal bir düzene kavuşmuş
bağıms1z bir dışdenetçi yapabil ir.
sırtutar

612. Muhasebe ile Denetleme İlişkisi
Ülke ve işletme iktisadı açısından muhasebe ve denetleme tanım
biri öbürün ün .bütünle yicisi ve devamı olduğu görülür.

.

larına bakıldığında,

Muhasebe, hesapsal kişinin ve bununla ilişkide bulunan kamu
ve özel kişilerin hak ve sorumluluklarını belirleme; denetleme ise, bütün bu kişilerin hak ve soruml'uluklarının usulüne uygun doğru belirlenip belirlenmediğini ve dolayısı ile bu kişilerin hak ve yararlarını koruma amacı güder.
Muhasebe denetlemenin temel dayanağı, denetleme muhasebenin
yasalara, kurallara, ilkelere ve yöntemlere uygunluğunun sağlaması
dır. Muhasebesiz denetleme dayanıksız; denetimsiz
muhasebe sağla.

masızdır.

Muhasebe ve denetleme içice, biri öbürün ün bütünle yicisi ve de- .
gibi, bunlarl a ilgili meslek sanları da içice, biri öbürQnün
bütünle yicisi ve devamıdır.
vamı olduğu

ı

_
Muhasebeyi her yönüyle iyi bilmeden, hangi açıdan ol.ursa olsun,
iyi bir denetleme yapılamaz. Denetlemenin yolu muhasebeden geçer.
Muhase becilik yaptıktan ve bu konuda iyi bir deneyimden geçtikte
n
sonra ancak . denetç ilik yapılabilir.
Hemen hemen her' ülkede denetç ilik muhasebecilikten sonra gelen
bir üst sandır.
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Örneğin, Türkçede, muhasip ve murakıp ya da muha~ebeci ve
denetçi; Fransızca da Comptable ve· Controleur; Almanca da, Buchführer ve Buchprüfer; İngilizcede, Accountant ve Charte·red Accountant gibi san im ın ikincisi birincisinin bütünleyicisi ve devamıdır.
62. BAGIMSIZ MUHASEBE VE DENETLEME MESLEGİ
620.

Mesleğin

ve Meslek

M,ensuplarının Tanımı

Bağımsız

Muhasebe ve denetleme mesleği, _ülkenin iktisadi bütünkurum, işletme, vakıf, dernek, sendika, siyasal parti
gibi hesapsal birimlerin muhasebe ve denetleme işlerini; y~salara, kurallara, ilkelere ve yöntemlere uygun, tarafsız, nesnel, sırtutar ve güvenilir bir tutumla; belirli bir yerde ve kendi sorumluluklarında yapan
kişilerin, sürekli olarak edindikleri iş ve uğraş alanıdır.
lüğünü oluşturan

Bağımsız Muhasebe ve Denetleme meslek mensupları, öğrenim,
staj, sırıav, kıdem ve yeteneklerine göre, örneğin, Muhasebeci ve
Vergi Danışmanı, Yeminli Muhasebe Denetçisi ve Vergi Danışmam, İş
letme Denetçisi ve Vergi Damşmanı gibi unvanlarla işgören kişilerdir.

Bu meslek

mensuplarının yaptığ. ı işler,

resmi denetleme organlagereks.iz kılm.aız, a.z altmaz üstelik onların işlerini
ve ülkede muha.sebe ve denetleme işlerini bütünler.

rının yaptığı işleri
kolaylaştırır

621. Meslek

Mensuplarının

Görev ve Yetkileri

Bağımsız

muhasebe 'fe denetleme meslek mensupları, kendi kabelirtilen ve başka kanunlarda kendilerine verilen görevle.ri yaparlar.
nunlarında

Bu meslek mensupları, örneğin, ülkenin iktisadi bütünlüğünü oluş- .
turan kurum, işletme, kooperatif, vakıf, dernek, sendika ve siyasal
parti gibi hesapsal birimlerin muhasebe ve denetleme işlerini, istenildiği ve bu hesapsal birimlerin kendi yasalar.ında belirtildiği ·biçimde, .
kurar, örgütler, tutar, yürütür, yöneltir, inceler, denetler, yorumlar ve
bu konularda görüş bildirir.
Bu meslek mensuplarından yukardan aşağı, İşletme Denetçisi,
Yeminli Muhasebe Denetçisi ile Muhasebeci ve Vergi Danışmanının:
Yeminli Muhasebe Denetçisi de, Muhasebeci ve Vergi Danışmanının
bütün görevlerini yapabilir, hak ve yetkilerinden yararlanabilir.
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63. PAY VE ÖDÜNÇ BELGESİ PİYASASI DENETİMi
630. Varol.an Denetim

Pay ve ödünç belgesi çıkaran kamu ve özel kurumlar, ilgili yasa
ve kurallara göre, kendi denetim organlarınca ve devletin resmi denetçilerince çeşitli açılardan denetlenmek~edir.
Bu tür
da

işlemin

kurumların

iç denetimleri, işlemin yapılması sırasında ya ·
bitiminde yöneticilerce, varsa, iç denetçilerce yapılır.

Bu tür kurumların iç ve dış denetimleri, işlemin yapılması sırasın
da, işlemin bitiminde ve daha sonra, kurumun yetkili organlarınca se- .
çilmiş denetçilerce yapılır.
Sözü edilen denetçiler, kur.uma bağlı denetçilerdir; bunların esas
görevleri dış denetime hazırlık niteliğindedir. Ülkede muhasebe ve de~
netleme işleri bir düzene konmadığı için de bu denetçiler, mesleki bilgi
ve ahlôk açısından yetersizdir.
Paybelgesi ve ödünç belgesi çıkaran kurumların dış denetimleri,
yasa ve kurallara uygunluk açısından devletin resmi denetçilerince çeşitli açılardan yapılmaktadır.

çeşitli

Bu

dışdenetimlerden, başlıcaları şöyle sıralanabilir

:

Bu kurumlçmn vergi denetimi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na
. bağlı, maliye müfettişi, hesap uzmanı, vergi kontrolörü gibi sanlarla
görev yapan res.mi dış denetçilerce yapılır.
iş

Bu kurumlarm iş güvenliği denetimi, Çalışma Bakanlığı'na bağlı.,
ve sigorta müfettişi sanı ile görev yapan resmi dış denetçilerce

yapılır.

Bu kurumlarm Türk · Ticaret Kanunu açısından denetimi, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı müfettiş, komser gibi sanlarla görev
yapan resmi dış denetçilerce yapılır. .
Bü kurumlardan Bankaların denetimi, Maliye ve Gümrük Bakanyeminli murakıp sanı ile görev yapan resmi denetçilerc.e

lığı'na bağlı
yapılır.

Bu kurumlardan Sigortalarm denetimi, Sanayi ve Ticaret Baresmi dış denetçilerce yapılır.

kanlığı'na bağlı,
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Bu kurumlardan sermaye piyasası kurulunun denetiminde olan:lar, bu kurulun denetçilerince denetlenir.
Sayıları

daha da

çoğaltılabilecek

bu resmi

dışdenetçiler, sayısal

acıdan yeterli değildir. Varolan kadroların yaklaşık % 50'si boştur.

Ülkede muhasebe ve denetleme işleri bir düzene kavuşturulamadığı ·
için, hem bu kadrolara nitelikli dış denetçi bulunamamakta, hem de
resmi dışdenetim işleri zor olmaktadır.
Bütün bu
. yetersiz kalır.

boş

kadrolar doldurulsa bile, yine de resmi
f

dışdenetim

•

Çünkü, serbest piyasa iktisadi sistemini benimsemiş hiç bir ülkede, · bağımsız muhasebe ' ve denetleme mesleğini ve· işlerini yasal
düzene kavuşturmadan, resmi dışdenetim yeterli olamamıştır.
631. Olması Gereken Denetim
Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünya gezegeninde ve özellikle
için başvurduğu AET'nda, bağımsız muhasebe ve denetleme
mesleğini yasal .bir düzene kavuşturmadan, muhasebe ve denetleme
düzenini kurmadan, iktisadi denetimi ve bu arada poy ve ödünç belgesi piyasası denetimi sağlamış, iktisaden kalkınmış hiç bir ülke
yoktur.
katılmak

Resmi dışdenetimi bütünleyen bağımsız muhasebe ve denetleme mesleği, serbest piyasa iktisat sisteminin en önemli bir kurumudur.
Merkezden planlı iktisat sisteminde bu anlamda bağımsız muhasebe ve denetleme mesleği ve meslek kuruluşu yoktur. Merkezden planlı iktisat sistemini benimsemiş ülkelerde muhasebe · ve denetleme işleri, merkezden planın bir parçası olarak resmi merkez
muhasebesi ve denetçilerince yürutülür.
Türkiye'de, serbest piyasa iktisadının denetimi ve özellikle pay
ve ödünç belgesi piyasasının dışdenetimi için bağımsız muhasebe
ve denetleme mesleği ve işleri, ülke gerçeklerine uygun bir biçimde
yasal bir düzene kavuşturulmalıdır; bu, serbest piyasa iktisadını sistemleştirmek için gerekli ve dahası zorunludur.
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7. SONUC VE ÖNERİ
70. SONUÇ
Yapılan araştırma

sonuçlar

ve yukardaki

açıklamalara

dayanpra_k

varılan

şöyle sıralanabilir:

a) Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından artakalan, coğrafi konumu, iklim koşulları elverişli, yeraltı ve yerüstü varlıkları bol, doğal zenginlikler içinde bulunan Türkiye,
kurulduğundan beri serbest piyasa iktisadını benimsemiştir.
Ancak böyle bir iktisat' tümleminin en önemli kurumlarından
biri olan muhasebe ve denetleme mesleği ·ve işleri ihmal
. edilmiş ve yasal bir düzene · kavuşturulmamıştır.
Bunun sonucu olarak ülkede, bir hesaba, kitaba, dengeye
ve denetime_ dayalı serbest piyasa iktisadi sistemi kurulamamış ve ülke iktisaden geri kalmıştır.
Dahası Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından oluş- .
tuğu

tespit edilen irilJ ufaklı 22 devlet içinde, Türkiye, kişi
düşen milli gelir açısından 19't,m cu sırada; varlık
·ve gelir dağılımı c;ıçısırıdan ise, sonuncu sırada yer almakbaşına

tadır.

b) Bununla doğru orantılı olarak Türkiye'de, sermaye piyasası
da, bu piyasanın parçaları olan para piyasası da, paybelgesi
piyasası da, ödünç belgesi piyasQsı da gelişememiştir .
c) Türkiye'de, muhasebe ve denetim işle~inin düzensizliği nedeni ile, ulusal iktisadın yaşam kanı olan para ve kredi, ciddi .
denetim altında tutulamamakt a; para ve kredi · işİerini yürüt~n bankalara egemen olunamamakta ; Merkez Bankası ile
ile birlikte, özel kisi ve -kurumlar, hatır senedi, vadeli çek ve
benzer adlarla piyasaya para sürmektedir.
Bankaların birçoğu kuruluş amaçlarının dışında

bulunmakta; para ve kredi
çabayı göstermemekt edir.

işlerini

geliştirmek

etkinliklerde
için gerekli

Bu nedenlerle sermaye piyasası ve onun parçaları olan para
piyasası, paybelgesi piyasası ve ödünç belgesi piyasası ge- lişememiştir.

ç) Türkiye'de paybelgesi

piyasasınırı

gelişmesi

için büyük bir
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gizilgüç olmasına karşın, muhasebe denetleme mesleği ve
işlerinin yasal bir düzene kavuşturulmamış olmasınqan kaynaklanan, iktisadi sistemsizlik, düzensizlik, güvensizlik, nesnelsizlik, özensizlik, kargaşa ve kolayı zora koşma gibi nedenJerle, ne yazık ki, · bu piyasa gelişememiştir.
d) Türkiy~'de ödünç · belgesi piyasası da yeterince geUşememiş
tir. Ancak, ödünç belgesinin, alacağın faizi ile birlikte devri
ya da tahsili için tek başına kanıt olması nedeni ile, bu piyasa, paybelgesi piyasasına oranla, görece gelişmiştir.
e) Türkiye'de pay ve ödünç belgesi çıkaran kamu ve özel kurumlar, içdenetimlerinden başka, çeşitli açılardan çeşitli resmi dışdenetçilerce denetlenmektedir.
Bu dışdenetimler, nicelik ve nitelik acısından yeterli olamamıştır. Yalnız Türkiye'de değil, serbes·t piyasa iktisadi sistemi~i benimsemiş hiçbir ül~ede, bağımsız muhasebe ve de. netleme mesleğini ve işlerini yasal bir düzene kavuşturma
dan, resmi dışdenetim kendi başına yeterli olamamıştır.
71. ÖNERİ
Türkiye'de sağlıklık, sürekli ve hızlı iktisadi kalkınma, bu arada
sermaye piyasasını ve bunun parçaları olan paybelgesi piyasası ve
ödüne bel~e~i piyasasını geliştirmek için, bağımsız : muhasebe ve
denetleme kanununun, bu mesleği yasal düzene kavuşturmuş, serbest piyasa iktisadını benimsemiş dünyadaki ve özellikle AET'na üye
ülkelerdeki durum örnek alınarak :
:- Türkiye iktisadi
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hayatının

gerçeklerine uygun;

mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayacak;

-

Sanayi ve Ticaret

-

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde;

-

Önce, varolan bağımsız muhasebeci ve denetçileri intibak ·
. ettirecek;

-

Sonra, öğrenim, staj ve sınavla mesleği geliştirecek; nesnel,
bilimsel ve tarafsız bir biçimde çıkartılması ve böylece mesleğin, bir an önce; yasal bir düzene kavuşturulması; hemen
ardından tekdüzen bir muhasebe tümleminin kurulması muhasebe ve denetleme bilimi ve mesleği adına örieriltr.
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