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KIYMETLİ EVRAK MEVHUMUNU DEGİŞTİREN GELİŞME

EVRAKSIZ KIYMETLİ EVRAK

Lerzan YlLMAZ•

§ 1- KLASİK KIYMETLİ EVRAK TANlMI
Kıymetli

evrak kavramını (tanımını) bugünkü Türk ve İsviçre hukuklarındaki
en yakın biçimde ve ilk defa ortaya atan ünlü Alınan hukukçusu
"HElNRICH BRUNNER"dir. Runner 1882 yı lın da kıymetli evrakı şöy l e
tanımlamaktadır: "Kıymetli Evrak öyle bir senettir ki , bu senede bağlı subjektif hak
ancak senedi elinde bulundurmak suretiyle dermeyan edi lebilir."'
tanıma

Heinricn Brunner'in bu tanımı daha s.onraki yıllarda Alman ve İsviçre
doktrinlerinde yıllarca tartı şılmış ve nihayet genel kabul görmüşti.ir. 2
İsviçrede 1905 kanun taslağı hazırlanırken Brunner'in tanımı taslağa şöyle
alınmıştır: "Kıymetli Evrak öyle senetlerdir ki, bu senede bağlı hak, senetsiz

dermeyan edilemeyeceği gibi, başkasına da devredilemez.'ı3
isviçrede 1905 taslağı kanunlaşmamış ancak daha sonraki tarihlerde
yani 1919 ve I923 taslaklarında yer alınış bulunan kıymetli evrak tanımı
bugünkü şekliyle İsviçre Borçlar Kanununun 965 maddesine yerleşmiştir. Buna
göre; "Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlara mündemiç olan hak senetsiz
dermeyan edi l emeyeceği gibi, başkalarına da devrolunamaz." (İBK. m.965) Türk
Ticaret Kanunu, İsviçre Borçlar Kanununun 965 maddesinde yer almış bulunan
Kıymetli Evrak tanımını 557. maddesine hiç bir değişiklik yapmadan aynen almı~tır.
hazırlanan,

Kıymetli evrakın

klasik tanımı aşağıdaki unsurları ortaya çıkarmıştır.

• Yrd. Doç. Dr. M.Ü. Hukuk Fakllltesi
1
JAEGGI- Die Wcrtpapicrc, Das Obligatioııenrecht, 7., Tcil, Art 965 - 989 und 11 45 - 1155. s.20;
l-IUECK , Reclıt der Wertpapierc, 9. Auft , s. I; 1-IU ECK/CANARIS, recht der Wertpapiere, 12. Auft, s. 1;
JAEGGl/DRUEY/GREYERZ, Wertpapierreclıt , s. 7; REHFELDT/ZÖLLNER. Wertpapierrecht,
Kurzlehrbllcher für dasjuristische Studiuııı, s. 1 vd. GIERKE. Das Recht der Wertpapicrc, s. 1 vd.
2
ME IER-l-IA YOZ/voıı der CRONE, Wcrtpap ierrecht, s. 3: REl-ll'ELDT, Wertpapierrcclıt,
Kurzlehrblicher
für
das jurisıische
Studiıını,
s.
2;
1-IUECK/CANARIS,
s.
1:
JAEGGl/DRU EY/GR EYERZ, s. 7.
3
JAEGGI , s. 22.
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1- Kıymetli evrak bir senettir (nitelikli borç senedi).
I

2-

Kıymetli

evrakta hak ile senet arasında güçlü bir bağ mevcuttur.

3- Kıymetli evrakta, senette yer alan hak, ancak senedin ibraz
istenebilir ve senedin devriyle devrolynabilir.
4-

Kıymetli

evrakta yer alan hak tedavül kabiliyeti olan bir haktır.

5-

Kıymetli

evrakta mücerretlik ilkesi geçerlidir.

karşılığı

6- Kıymetli evrak bir kredi veya ödeme vasıtasıdır.
7-

Kıymetli

evrak

sıkı şekil şartlarına

tabidir.

8- Kıymetli evrakta senedin iptali özel hükümlere bağlanmıştır.

4

evrak nitelikli bir borç senedidir ve borçlu senedi ibraz edemeyene
borcunu ödememe yükümü altındadır. Senedi ibraz edemeyen gerçekte hak sahibi
bile olsa borçlu borcunu ·senedi ibraz edemeyene ödeyerek borcundan kurtulamaz.
5
(İBK. m.965 , 96611; TK.m.558) Borçlu edasını hakkı olmadan talepte bulunan
şahsa yapt;ğı takdirde borcundan kurtulamaz ve ikinci kez ödeme tehlikesiyle karşı
karşıya kalır. Borçluya hak sahipliğini araştırma mükellefiyeti yüklenmiştir
(Legitimationsprüfung).
Kıymetli

Hakkın ileri sürülmesinde senedin gerekliliği hem alacaklı hem de borçlu
bakımından ortadadır. Senedin alacaklısı alacaklı olduğunu ancak senedi ibraz
ederek ispat edebilmekte öte yandan senedin borçlusu, ancak senetten dolayı hak
6
sahipliğini ispat edene ödemede bulunarak borcundan kurtulabilmektedir.

Görülüyor ki senette mündemiç hakkın ileri sürülmesinde "senet" önemli rol
·
oynar ve önemli bir kavramdır. 7
Klasik kıym~tli evrakın ihdasındaki amaç bir hakkın emniyetli bir şekilde ve
hızla tedavülünil ten;ıin etmektir. Senede bağlı hakkın eşyalaştırılmasıyla (Durch die
Yersachlichung des verbrieften Rechts), itirazların (defilerin) sınırlandırılmasıyla
(Die
(Die Beschraenkung von Einreden), senede teşhis fonksiyonu

1
~ MEIE_R-HAYOZ/von der CRONE, s. 3; GIERKE, s. 2 vo; REHFELDT/ZÖLLNER, s.3; ÖZTAN,

kıymetlı Evrak Hukuku, s. 13; 32, 55, 60; POROY/TEKİNALP, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, s. 2430; KINACIOÖLU, Kıymetli Evrak Hukuku, 4. bası, s. 12-34; GÜRBÜZ, Türk Ticaret Kanunu
Uygulaması Açısından Kıymetli Evrak ve Özellikle Ticari Senetler Türk Ticaret Kanununun 30. yılı
Semineri, s. 259-269; DOMANİÇ, Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygul~ması , s. 18-27.
5
JAEGGI, s. 84; MEIER-HAYOZ/von der CRONE, s. 55; ÖZTAN, s. 60.
6
KINACIOÖLU, s. 20; ÖZTAN , s. 60 vd.
7
GUHUMERZ/KUMMER , das schweizerische Obligationenrecht, s. 803 ; JAEGGI, s. 84; ME!ERHA YOZ/von der CRONE, s. 55 .
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tedavülü
Legitim ationswi rkung) kazandırılmış olmasıyla bir hakkın hızla ve güvenli
·
mümkün hale getirilmiştir.
da
Klasik kıymetli evrakın en önemli unsuru hakkın eşyalaştırılması ya
hak
bir
senetle
maddeleştirilmesi (Versach lichung des Rechts)'dir. Yani
edilmek suretiyle bir
yaratılmakta ve senede bağlı hak senet üzerinde tasarruf
8
başkasına devredeb ilmekted ir.

ı
Klasik kıymetli evrakın diğer bir unsuru ise senede bağlı hakkın dermeyan
en rechts
senedi elinde bulundu rmaya bağlıdır. (Zur Geltendm achung des verbrieft
e
kendisin
senet
sadece
borçlu
die lnnehab ung der Urkunde erforderlich ist). Zira
senetler
yazılı
nama
ibraz edilirse ödemekl e mükelleftir. Bu kaide hamiline, emre ve
için
ve nitelikli teşhis senetleri için geçerlidir. Basit teşhis senetleri ve ispat senetleri
.?
geçerli değildir. Bu tür senetleri n kaybı her türlü ispat vasıtasıyla ispat edilebilir
ydlarda Amerika da ve A vrupada borsaların canlanması ve yatırım
yatırım
araçlarının say ısının artmasıyla birlikte klasik kıymetli evrakın yanısıra yeni
birlikte
çıkışıyla
ortaya
in
şirketler
araçları ortaya çıkmıştır. Halka açık Anonim
hisse
in
şirketler
sermaye nin tabana yayılması amaçlanırken halka açılan Anonim
hisse
senetleri ve tahviller inin sayısı milyonla ra ulaşmışiır. Sayıları milyonları bulan
kıymetli
senedi ve tahviller in muhafazası, devri sorun haline gelmiştir. Milyonlarca
sı ve
saklanma
da
bankalar
evrakın aynı anda halka arzedilınesi, bunların muhtelif
klasik
üzerinde işlem yapılması (kar pay; faiz; İ:ı'edelsiz hisse senedi alınması)
değildir. Herşeyd~n ·önce sayıları
kıymetli evrakın tedavül sistemiyle mümkün
1
sorundur. Bu saklama işi menkul
bir
ı
a_ş
milyonları bulan kıymetli evrakın saklanm
bankalar bakımından
kıymetleril\. (k,ıymetli evrakın) sahipleri bakımından külfetli,
1960'lı

ise çok zahmetli dir.

göre kıymetli evrak
Senedin hakkı yaratıp yaratmadığı Tork doktrininde tartış;mal ıdır. DOMANIÇ'e
özelliğini şöyle izah etmektedir.
açıklayıcı
evrakııı
kıymetli
Domaniç,
.
(izharidir)
ır
daima açıklayıcıd
evraktan say ı l an
"Bir kıymetli evrakın düzenlenebilmesi için önceki bir hakkııı vıar l ığı şarttır. Kıymetli
hükümlerine tabi kılar.
bir senet hakkı do ğurmaz, sadece umumi hllkllmlere tabi bir hakkı kıymetli evrak
derilerin OçOncU şahıs lıamillere
Kıymetli sen.etlerde hukuki sebebin zikred ilmemesi, senetten anlaşılan
ve senedin kayıtsız, şartsız
bırakmak
tesirsiz
737)
599,
577,
(TK.m.
kaidesini
si
de dermeyan edilebilme
görllşllne, kıymetli
ödenmesini temin gayesine mutaftur. "Bkz. Domaniç, s. 15, 16, l 7, 18 Domaniç'in
konstitutif kıymetli
evrak içinde yer alan kambiyo senetleri bakımınd an katılmadığımızı belirtmek isteriz.
hu senetler hakkııı
evrak (ihdasi kıy~ıetli evrak) özellikle kambiyo senetlerine has bir özelliktir. Zira
çıkarıldığıııda senedi
tedavüle
olmadığı,
ınoınklln
eyanııı
dernı
senetsiz
,
olduğu
senede sık ı surette bağlı
"Hukuki Görllnllş
ele geçiren hamillerin (iyiniyetli) temel ilişkiyi bilmesinin gerekmediği, onlarda
mazhar olan senet"
Teorisi" gereğince itimat uyandıran , bu sebeple de kendilerine "Kamu itimadına
ği, yüksek tedavül
dedirten, temel borç ilişkisinin defi olarak iyiniyetli hamillere karşı ileri sürülemedi
HUECH , s. 7;
27;
s.
R,
T/ÔLLNF
REHFELD
bkz.
görüş
Aynı
.
gücüne sahip, mücerret senetlerdir
s. supr. N.30;
BAUMBACH/HEFERMEHL, Wechselge setz und Scheckgesetz, 19. Autl.
Ticari Senetler, s. 18;
JAEGGl/DRUEY GREYERZ, s. 138; HUEÇK/CANARlS, s. 44; KARA YlLÇlN,
12.2.1973, E. 336YDT.
175;
s.
ÖZTAN,
1l,28;
s.
,
bası
11.
Esasları,
Hukuku
Evrak
POROY, Kıymetli
33).
s.
a,
K-461 (ERİŞ , Kıymetli Evrak ve Taşı\
9
BAUMBACH/HEFERMEHL, WPR. 11 , s.8.

8
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Bankalar bakımından zahmetlidir, zira bu menkul kıymetlerin dönemsel
getirilerini (faiz, kar payı, bedelsiz hisse) takip etmek oldukça zaman alan ve büyük
sorumlulu ğu ve u zm an l aşm ay ı gerektiren bir i şt ir. 10
İşte tüm bu sorun ların halli maksadıyla saklama merkezleri (saklama
bankaları) kurulmu ş

ve tüm bu

işl em l er i

senetler yerinden

oynat ılm adan

şe kilde yapmak mümkün hale getirilmiştir. 11

kayd i

Toplu saklama ticari hayat ın bir dayatmasıdır. Toplu saklama sistem iyle
sayıları milyonları bulan kıymetli evrak ın sak l anm ası ve tedavülü kolaylaşmaktadır.
Dönemsel getirilerinin takibi uzman ellere bırak ılm ak l a kıym et li evrakın en önemli
uı:ısurlarından olan hakkın eşyal aştıqlması (senet un suru) ve h akk ın d erm ayanı için
sened in ibraz ı unsuru ortadan kalkmaktadır. 1 2
.

§ il- SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK ORTAYA ÇIKAN
KlYMETLİ EVRAK MENKUi,, KIYMETLER
1- Genel Olarak Menkul Kıymetler

Sermaye piyasas ı araçlarının en önem li grubunu "Menkul Kıymetler" teşgil
Menkul Kıymetler yatırım vasıtası olarak kullanılan ve sermaye piyasas ının
oluşmasını ve i ş l emes ini sağl aya n kıymetli evraktır. 14 Menkul K ı ymet l er para
piyasasının değil , sermaye piyasasının aracıd ırl ar.
eder.

13

Menkul

Kıymetler kıymetli e vraktır . 1 5

Her menkul kıymet kıymetli evraktır ancak her kıymetli evrak menkul
16
Kıymetli evrak menkul kıymetl ere nazaran bir üst kavramdır ve

k ıymet değildir.

10

TEK İNALP, Evraksız Kıymetli Evraka ve . K ı ymet H akl arına Doğru, BATIDER, C. XIV. C.3 s. I vd;
YASAMAN, Menkul K ı ymetl er Borsas ı Hukuku, s.25; POROYffEKİNALP K ı ymetli Evrak HukukLi
Esas l arı , 12. bas ı , s.39; ÔZTAN, s. 3 12; 1-IU ECK/CANAR IS, s. 14.

voıı BALLMOOS, Der Wertpapierreclıtliclı e Verkelırssclıutz. unter spezieller Berllcksiclıtigung des
stllckelosen E fTektenverkelırs, Diss. 199 1, Bern , s. 124.
11

12

HU ECK/CANAR IS, s. 14; von BALLMOOS, s. 124; ÖZTAN, s.3 12; TEKİNALP, s. I.

ı J AYTAÇ, Sermaye Piyasası Hu kuku ve Hisse Senetleri, s. 39;

"WOHL FARTH/BLEY, Grundl agen und Praxis des Wertpapiergesclıaefts, 2. Aufl . s. !, vd; TEOMAN,
menkul Değer Borsaları ve Alman Sistemi, İkt. ve Mııl. Derg. C.XXL s. 405 .
·
15
TOrk Hukuk Doktrininde TEOMAN dışında tüm mOellifler menkul kıymetlerin kıymetli evrak olduğu
görllşünde birleşmektedirl er. tcoman, "Anonim Ortak lıkta inti fa Senetl eri" ( İ stanbul , 1978, s. 171) adlı
eserınde lıenıız kıymet li evrak niteliği kazanmamış olan anonim ortaklıkl ardaki muvakkat makbuz ve
benzerlerinin menkul kıymet . sayıl acağı ndan hareketle, her menkul k ıymetin kıymetli evrak
say ılamayacağı görllnllşllnll savunmuştur. Karşı görllş için bkz. KARA YA LÇIN, Ticaret hukuku
Dersleri. C. 11, Ticari Senetler, 4. bas ı , 1970, s. 37; TEKİNALP, sermaye Piyasası Hukukunun Esas l arı ,
1982, s. 13; JAEGG I, s. 116; HU EC K/CA NARIS, s. 19; REHFELDT/ZÖLLNER, s. 141 ;
BAUMBACI-1/I-JEFERM EHL, WPR, N.22, s. 14.
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yan ısıra başka tU.rde senetleri de (kambilyo senetleri,
Emt ia senetleri vs.) kapsar. Menkul Kıymet l er kıymetli evrak ın taşıdığı
özelliklerin yanısıra a) seri veya cinslerine göre sın ıfl andırı l ab ilen , bu sebeple de her
zaman değiştirilebilir misli eşyadırl ar b) dönemsel ge lir getiren yatırım arac ıdırlar. 17

menkul

kıymetlerin

konişmento,

Menkul kıymetl erin kıymetli evrakın alt grubunu oluşturmaları sebebiyle,
menku l kıymetlere, bu konuda getirilen özel düzenlemeler ve hüküml er dışında
kıymetli evraka ait hükümler uygulanacaktır. 18
2- Türk

Mevzuatında

Menkul

Kıymetler

30 Temmuz 1981 tarih ve 17416 sayı lı Resmi Gazetede yayımlanmış olan
2499 Say ılı "SERMA YE PİYASASI KANUNU "nun 3. maddesinin 3794 Sayılı
Kanun'la değişik (b) bendi gereğince Menkul K ı ymetl er "Ortaklık veya al acak lılık
sağlayan, belli bir meblağı temsil ede,n, yatırı m arac ı olarak kullanılan , dönemsel
gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarı l an, ibareleri aynı olan ve şartl arı
kurulca belirlenen kıymet l i evraktır."
SPK aç ı kça menkul kıymetl erin kıymetli evrak olduğunu belirtmiştir. Bu
kanuni tanımd an hareketle menkul kıymetler için aşağıdaki özellikler tesbit
edilebilir.
1) Kıymetli evrakın konusunu alacak senetleri (para senetleri = poliçe, bono
ve çek) ortaklık senetleri (anon im ortaklık veya sermayesi paylara bölünmüş
komandit ortak lı k pay senetleri) ve eşya üzerinde haklar temsil eden Emtia Senetleri
(makbuz sened i, varant, nakliye senedi, koni$mento gibi) oluşturduğu halde menkul
kıymetler ortak lı k veya alacak senetleridir.
2) Senette belli bir meblağın be lirtilmi ş o l ması di ğe r kıymet li evrak
türlerinde de aranan özelliktir. Menkul kıymet, itibari değer taş ıma lı ve belirli bir
miktar üzerine düzenlenmelidir.
3) Yatırım aracı o lm as ı menkul kıymetlerin kendisine has bir özelliğidir.
çok önemli bir grubunu oluşturan para senetleri (kambiyo
senetleri) yan i poliçe ve bono kredi aracı o lduğu halde çek bir ödeme vasıtasıdır.
Kambiyo senetleri para piyasasının araç l arı o lduğu halde, menkul kıymetler
sermaye piyasasının yat ırım araç l arıd ı r. 19
Kıymetli evrakın

1
<· BAUMBAC H/HEFERMEHL, WPR, N.22, s. 14; TEK İ NALP , s.1 3; AYTAÇ, s. 40; TEOMAN,
Menkul Değer Borsa l arı ve Alman Sistemi ad lı makalesi nde, "Anonim ortakli kta intifa senetleri" adl ı
eseri ndek i görüşünü değiştirerek. umumi kabul gören görl\şe kat ılmı ştır. Ayrıntı .için bkz. TEOMAN, s.

4~.
17

.

Bİ:\UMBAC H /HEf'ERMEHL, WPR, N. 22, s. 14; T E K İ NALP, S. 14.

'"AYTAÇ. s.40.
19
TEKİNALP, Sermaye P iyasas ı Hukukunun Esasl arı , s. 14; YASAMAN, s. 22 vd; AYTAÇ, s. 43 .
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'•

4) Menkul Kıymetler dönemsel gelir getirirler. Bu djğer kıymetli evrak
türlerinde (kambiyo senetleri, konişmento, varant, nakliye senedi gibi) rastlanmayan
bir özelliktir. Dönemsel gelir kar payı ; faiz olabileceği gibi bedelsiz hisse senetleri
de olabilir. 20
5) Menkul Kıymetler misli eşyadır. Misli eşya, alışverişte, ku'raı olarak
tartma veya sayma veya ölçme ile muayyen hale gelen eşyadır. Bu tür eşyada bir
21
malın yerini aynı cinsten bir diğeri alabilir. Bu kavram Roma hukukundan gelen
bir kavramdır ve Alman Medeni Kanununun 91. maddesine göre bir kanun hükmü
olarak girmiştir. Para, buğday, pirinç, zeytin misli eşyadır.
Buna karşılik ferden tayin edilmesi gereken eşya gayri misli eşyadır.
(gayrimenkul, tablo gibi.) 22 Menkul kıymetler kitle senetleri olduklarından, yani
seri halinde ve ibareleri aynı olarak çıkarıldıklarından misli eşya kabul
edilmektedirler.
Buna mukabil örneğin kambjyo senetleri münferit senetlerdir ve birinin
yerine diğerini ikame etmek mümkün değildir.
Kitle halinde ihraçlarda ayrı seri numaraları ile ihraç edilmiş olmaları , Nama
yazılı . olmaları, itibari değerlerinin farklılığı onların misli eşya olma özelliğini

ortadan kaldırmaz. 23
6) Menkul_ Kıymetler kitle seneiıeri olduğu ıçın seri halinde çıkarılırlar.
Ancak, bu şekilde sermaye piyasası aracı olabilirler. Seri halinde çıkarılmaları
borsalarda kote edilmelerini ve alınıp satılmalarını kolaylaştırır ve . tedavül
kabiliyetini yükseltir. 24
7) Menkul Kıymetleri diğer kıymetli evraktan ayıran son unsur ibarelerin
aynı olmasıdır. Aynı tertip ve serideki menkul kıymetlerin aynı ifadeleri (itibari
değerler dışında) taşıması gerekir. 25

§ 111- MENKUL KIYMETLERİN TOPLU SAKLANMASI SİSTEMİ
Menkul Kıymetleri en az masrafla ve en verimli şekilde saklamak ve
kullanmak gayesi bunları tek tek' sahipleri adına saklamak yerine, aynı hakka sahip

20

21

TEKİNALP, Sermaye P iyasası Hukukunun Esasları, s. 16; AYTAÇ, s.47.
OGUZMAN/SELİÇI, Eşya Hukuku, 3. bası, 1982, s. _12; TURANBOY, Varakasız Kıymetli Evrak,

1998, Ank. s. 74.
22

OGUZMAN/SELİÇİ, s. 12 vd;

2

ı TEKİNALP, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s. 15; AYTAÇ, s. 48: TURANBOY, s. 75.
AYTAÇ, s. 48; TURANBOY, s. 75 .
25
AYTAÇ, s. 49; TURANBOY, s. 75 .
2
"
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olanların

topluca

saklanmasını

(Sammelverwahnın g) denir. 26

zorunlu hale

Kuru luş Yı ldönümiine A rm ağan

ge tirmiştir.

Bu

işleme

toplu saklama

Toplu saklamanın tabi neticesi olarak her hak sahibine belirli bir senedin
düzenlenmesi söz konusu değ ildir. Saklama s ırasında hak sahibi sened in maliki ka l ır
ve aynı hakkını muhafaza eder. Top lu saklama il e münferit hak sahibine toplu varlık
(Sammelbestand) müşterek mülkiyet hakkı yaratılmı şt ır. 27
Burada işleml eri!") konusu
mülkiyet pay ıdır . 28

doğru dan do ğru ya

senedin kendi si değil ,

müşterek

•

Toplu saklama i ş l eml er inin ilk defa 1872 y ılınd a Avusturyada "Viyana Ciro
- Kasalar Birli ğ i (Wiener Giro - und Kassenverein) tarafından yap ıld ı ğ ı
\
ve" Berlin (Almanya) "Top lu Saklama Kurumu"nun bu tarihten 10 y ıl sonra toplu
saklama işl e ml erin e başladı ğı tesbit edi lmi şt i r. 29
İşlemleri

1- Almanyad a Toplu Saklama

Almanyada menkul k ı ymetl e rin top lu sakl anmasına ili şk in ilk kanuni
dilzenleme 1896 tarihini taşımaktad ı r. Kanun un ç ı karı lm as ınd a n sonra özellikle
J 920'li yıllarda toplu sak lama ticari hayatın bir gereğ i halin e ge lmi şt i r. 30
1942/43 yıllarında savaş ın etki siyle Almanyada top lu sak lama zorunlu hale

getirilmiş, savaş sonras ı bu zorunluluk ortadan ka ldırılmı ş olma s ın a rağm en toplu
saklama her geçen gün daha çok başv urul a n bir sak lama metodu haline ge lmiştir.

1970 yılında Almanyada 150 milyar Alman marklık hisse senedi borsada i ş l e m

görmliştlir. 31

Yine yetmişli yıllarda Almanyada top lu saklamaya e l veri ş l i olan kıymetli

evrakın% 80'i toplu sak l anm ıştır. 3 2

Bugün Almanyad a toplu soklamaya e lveriş li kıymet li evra kın hemen hemen
tamamına yak ın kısmı 7 bölgese l toplu saklama bankalarında sak l a nnı aktadır. 33

TEKİNALP, e vraks ı z K ı ymet li Evrak ve K ı y met Haklarımı Dogru, BATIDER, C.X IV, S. 3, s.
2;x von
BALMOOS, s. 125; YASAMAN, s.27 ; HUECK/CAN/\R IS, s. 14; ÔZTAN, s.3 12; TURANBOY , s. 8.
27
HUECK-CANARIS, s. l 5; HANDSCHI N, Papierlosc Wertpapierc, s. 26 vd; DRU EY, dic
E ntm ate ri a li s i enın g des Wertpapiers, SAG 59 ( 1987), s. 66; ÔZTAN, s. 3 15.
2
" HANDSCH IN, s. 4, ÔZTAN , s. 3 12; TURAN BOY, S. 2.
29
HAN DSCHIN , s.5; ÖZTAN, s.3 12; YASAMAN, s.27; TEKİNALP, Evraks ı z Kıymetli Evrak ve
K ı ymet Hakl a rın a Dognı , s.5.
311
HANDSCH IN, s.5; TURANBOY , s.9.
31
WOHLFARTH/BLEY, G nındl agen un d Praxis dcs Wertpap i ergesclıae fts, s. 199; TURANBOY , s. 9,
vd.
32
HANDSCHIN , s. 5.
)) DRU EY, s. 66.
26
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Bugün Almanyada geçerli olan Depo Kanunu (Depotgesetz) 1937 yılında
ç ıkarılmış olup, eski yasanın eksikliklerini giderir mahiyettedir. 34 Almanyadaki
toplu saklama kanunu (Depogesetz)'nun açık hükmü gereğince toplu saklatanların
mü şterek mülkiyeti söz konusudur. Müşterek malik kendi hissesini gösterir bir
. belgeyi toplu saklama bankasından talep etmek hakkına haizdir. Toplu saklama
netices inde haklar evraksız (Stükelos) devredilir. 35

2- Fransada Toplu Saklama
Fransada 30 Aralık 198 J tarihinde çıkarılmış olan bir kanunla menkul
senede bağlanması neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. Hakkın
dayanağı olan senedin yerini SlCOVAM'da veya ihraçcı ortaklıktaki kayıt (cari
36
hesap) almıştır. Fransada İsviçredeki SEGA (Schweizerischen Effekten-Giro AG)
benzer bir kurlım olan SICOVAM (Fa Societe lnterprofess ionelle de Compensation
des valeurs mobilieres) mevcuttur.
kıym et lerin

1

SICOV AM'ın yetkileri 25 mayıs 1984 tarihli Arrete ile yeniden
37
düzenlenmiştir. Daha evve l sadece hamiline senetleri kaydeden sistem, bu
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra nama yazılı senetleri de kayda alır hale
ge lmi ş tir .

2 Mayıs 1983 y ılında çıkarılan Tebliğ ile tüm nama yazısı senetler 3 Kasım
1984 tarihine kadar, ti.im hamiline yazıl ı senetler 3 Mayıs 1988 tarihine kadar
SJCOV AM'a ulaştırılması zorunlu hale getirilmiştir. ·
3 Mayıs 1988 tarihinden sonra ise tüm hamiline ve nama yazılı senetler
sadece SICOV AM'a talimat verilrııek suretiyle devredi lebilecektir. 38
Sistem iş lem e kabul edilmiş menkul kıymetlerin hesap sahipleri arasında
takasını sağ lamaktadır. Yeni s istemle kıymetli evrakta (menkul kıymetlerde) hakkın
senede bağlanmış olması temel ilkesi tamamen ortadan kalkmış ve hak
maddesizleştirilmiştir (Entmaterialisierung des verbrieften rechts).

Bu sistemnde hak senede bağ lanmak yerine, yani hakkın dayanağı senedin
yerini SICOV AM'daki veya ihraçcı oıtaklıktaki kayıt almıştır. 39

H

HANDSCHIN , s.5 ; TURAN BOY, s. 10.

von BALMOOS, s. 127; HUPFER, der Wertpapierrechtliche "Begebungsvertrag", Entstehung,
Uberıragun g und A u s Ubuııg der Wertpapiere Diss. I978, Regensburg, s. l 11; DRUEY, s. 66;
TURANBOY, s. 10.
J.-'

Jr, Y/\SAMAN, s. 29; TURANBOY, s. 11.
7
YASAMAN, s. 29; TURANBOY, s. 11.
1
" 1-lANDSCHfN, s. 8.
)

J•ı YASAMAN, s. 29; YASAMAN, "MERLE" den yaptı ğı alınt ı yla Fransada bu kanunun yllrürl llğe

giriş inden sonra kıymetl i ev rak ıanımının deği şt i ğini , klasik k ı ymetl i evrak tanııııını n yerini yeni bir
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Fransada 1984 tarihli yasay la menkul kıy m et l erde hak kın senette tesecc üın
ilkes i o ıta d a n ka l kını ş olsa bile, kan un koyucu Fra n s ı z Ticaret
kanununun 263 . maddes ini yü rürl ükten ka ldı rmam ı şt ı r. Bu hü küm gereğ in ce
Anonim ortaklıkl a r nama veya hamiline hisse sened i ih raç edebilir, ancak hamiline
hisse senedi a nl a mını kaybet mi ş ve anonim senet (titre o n a n y ın e) haline
dönilş mü şti.ir. 40 Zira sened i ç ı kara n Anoni m ş i rket bu senetl erin mali klerini
tanım amaktadır. Bu senetlerin sahi pleri seçtikleri arac ı kurulu ş l a r vas ıtas ı y l a · bu
senetl erin SfCOV AM 'a kayded il mesi ni sağ l amaktad ı r l ar.
ettirileceğ i

I

Bu yeni sistemde tüm menkul k ı ymet l er merkezi sicil de kayded ilmekte ve
yin e kaydi yo ld an kı y m et li evrak h ak l arı devred il mekted ir.
"SICOVAM", resm i borsaya kay ı t lı veya iki nci pazarda iş l em gören menku l
il e d eğ i ş ir sermaye li yat ırım ortak lı kl arının hisse senetlerini ve borsa
dışında i ş l e m gören vergiden muaf hi sse senetleri ni i ş l em l e rin e kabul eder. Ay rı ca
SICOV AM yönetim kurulunun vereceği kararla bu nlardan başka menkul
kı ymetl erin de i ş l e m e a lınma s ı müm kündür.
k ıymetl e r

"SICOV AM " merkezi kay ı t sistem in i eli nde bulu n d urd uğund a n
doğru yapılm as ını ve hesapl arın doğru tutul mas ını kontro l etın ektedir. 4 1

i ş l eml er i n

Hesaplarda kayden bulunan, m addes i z l e şt i r ilmi ş menkul k ı y m et h a kl arı
rehne ve hacze de konu olab ilir. Maddes i zl eşm i ş menkul k ı ym etl e rin
haczedil ebilmesi için hak sahi bi yaz ılı şekil de, borç l a nıl an mi kta rı ve rehne konu
o lan hi sse se netl erini h esabı tutan kuru ma b ildirir. Bu bil dirimden sonra rehin ha kkı
gerek ih raçcı o rtak lı k gerekse üçüncü kişi l er bak ı mından hüküm ifade eder. Rehne
konu olan hesaplar aracı kuru m tarafın da n ma li ki ad ın a aç ıl acak ayrı bir hesapta
kaydedilir. Hac iz i ş l e mi ise ancak arac ı ku rum nezdinde kay ıtlı senetler üzerinde
ya pılabilir.

"SICOV AM" nezd inde aç ıl an cari hesaba haciz konamaz. 42 Fran s ı z l arın
"SfCOVAM" sistemini ge li ştirm e l erin in tem el nedeni k ı y metli evrakı

tanımın o ldu ğunu söylemekted ir. Bu yeni t anı ma göre kıym etli evrak "hesaptan hesaba sadece virman
yolu yla inti kal eden, dev ir kab ili yeti olan sene!lir." Ay rınt ılı bil gi için bkz. s. 28.
"' Borsaya kote edilmi ş menkul kı ym etler an cak ham iline ç ıkarıl ab i lir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
YASA MAN, s. 29.
41
SICOVAM'd a arac ı k unıml ada ve ih raçc ı o rtak lı k t a tutul an h esa pl arın muhasebesinin birbirini tutm as ı
gereklidir. Bu hesaplar müşte ri isimleri deği l , menkul k ıymetl er esas al ınarak tutu lu r. l lcr arac ı kurum
müşterisine k arş ı her menkul k ı ymet için ferdi hesap numaras ı vererek hesap tutar. Aracı kunıın
müşteriye karş ı detaylı bir hesap tuttu ğu gibi, ih raçcı ortaklığa da elinde bulundurd u ğu stoku belirleyen
bir hesap tutm ak mecburi yetindedi r. Böyleli kle mü ş te ri n i n i h raçc ı k u ru l uşta o l u ş acak olan kar pay ı ,
rüçhan h akk ı , bedelsiz pay alma hakk ı gibi mali h ak l arı doğrudan doğruya hesabına aktarı lı r. Ay rı ntıl ı
bilgi için bkz. YASAM AN, s. 3 1.
42
YASAMAN, s. 32.
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moder~leştirmek, maddesizleştirmekten ziyade menkul kıymetleri kayıt içine almak
suretiyle vergi kaybının önüne geçmektir. 43
3- İsviçrede Toplu Saklama

isviçre, Almanya ve Fransaya kıyasen menkul kıymetlerif) toplu saklanması
konusunda, kıymetli evrakın özelliklerini gözönünde tutarak daha tutucu
davranmaktadır. Oysa İsviçrede menkul kıymetlerin toplu- saklanması , son yıllarda
ticari hayatın hızla büyümesi ve halka arzedilen menkul kıymet sayısının çok artmış
olması sebebiyle kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir.
Zürich, Cenevre ve Basel

borsalarında işlem

gören hisse senetlerinin

sayısal

bÜyüklüğü düşünüldüğünde - bu rakam 1985 yılında bile 747 milyar İsviçre
Frangına ulaşmıştır - menkul kıymetlerin toplu saklanmas;nın kaçınılmaz olduğu
ortadadır. 44

İsviçre yalnız 1985 yılında 28 milyar İsviçre Frangı değerinde hisse senedi

ve

yatırım ortaklığı sertifikası

tedavüle

Menkul kıymetlerin toplu
(Schweizerische Effekten - Giro AG)

çıkarılmıştır.

saklanması

için

1970 ·

yılında

SEGA

kurulmuştur.

SEGA kurulurken menkul kıymetlerin toplu saklanması ve bunların devri

amaçlanmıştır. 4 5

Böylelikle menkul değerlerin (hisse senetlerinin, tahvillerin, finansman
bonolarının, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Banka Bonoları ve Banka Garantili
Bonolar, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, katılma intifa Senetleri) devri satıcıdan
alıcıya senedin fiziki devrini (teslim) gerektirmeyip, satıcının bankasının SEGA'ya
talimatıyla gerçekleşmiş olmaktadır.. Bu talimattan sonra satıcının topiu varlık
üzerindeki müşterek mülkiyet hissesi alıcı tarafından iktisap edilmektedir. 46
Böylelikle sayıları milyarları bulan hisse senetleri kaydi sistemle, depolama
ve transport problemleriyle karşılaşılmaksızın el değiştirmektedir.
Bugün İsviçrede Nama Yazılı Hisse Senetlerinin devri ile ilgili olarak SEGA
ve BANKALAR BİRLİGİ yeni çözümler üretmektedirler. Bu çözürnlerderı biri

41
·

HANDSCHIN, s. 7.
"HANDSCHIN, s. 3.
DRUEY, die Eııtmateriali s ierung dcs Wertpapiers, SAG 59 (1987), s. 69; HANDSCHIN, s. 3;
ÔZTAN, kıymetli Evrak Hukuku, s. 314; TEKİNALP, evraksız Kıymetli Evraka ve Kıymet Haklarına
Doğru , BATIDER, C. XIV, S. 3, s.6 .
45

.r, voıı BALLMOOS, s. 127; HANDSCHIN , s. 3; TEKİNALP, Evraks ız Kıymetli Evraka ve Kıymet
Haklarına
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SERTİFİKASI"dır.
SENEDİ
HİSSE
YAZILI
NAMA
"KUPONSUZ
47
(COUPONSLOSEN EJNWEG - NAMEN -AKTIENZERTIFIK ATE).

Nama yazılı Hisse Senetlerinin devri konusunda üretilen bir başka çözüm de
Alman ve Fransız modellerinin karışımı bir model yaratmaktır. Bu modele göre,
Nama Yazılı Hisse Senetlerinin devri , alacağın temliki ve teslim ile yapılmayıp,
alacağın temliki ve bankanın yetkilendirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Böylece
Nama Yazılı Hisse Senetlerinin maddesizleştirilmesi (Dematerialhisation)
Fransızların anladı ğ ı şekilde tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak, aynı zamanda
48
Almanların sistemine de dokunulmamış olacaktır.

4- Amerikada Toplu Saklama
Altmışlı yılların

sonuna

doğru

New York

şehri

menkul

değerlerden oluşan

kağıt fazlalığından boğulma sendromu yaşadı (paper crunch). Amerikan hüki.imeti

1971 yılında "SIPA" (Securities Investor Protection Act)'yı , yani "Y AT1RIMC1Yl
KORUMA KANUNU" nu çıkardı. Broker'ların hataları yüzünden büyük kayba
uğramış olan yatırımcılara yaklaşık bir milyar dolar tazminat ödedi.
Amerikan hükümeti 1975 yılında sempton tedavisine girişerek bir Federal
yasayla iyi işlemeyen sistemin düzeltilmesi ve tanzimi "ineffıcient procedures for
clearance and settlement" işine girişti.
Fakat her iki yasa da sistemin tedavisinde maddi kuralların saptanmasından
ziyade "GÜVENLİKLİ DEVİR KOMİSYONU" na (SEC=Securities Exchange
49
.
Commission) daha fazla yetki verilmesi şeklinde çıktı.
SEC, yani "GÜVENLİ DEVİR KOMİSYONU", 1975 tarihli federal yasayla
güvenlikli devri sağlamak maksadıyla seri halinde tebliğler 1 çıkarmaya yetkili
kılındı.

kayıt

Bu seri tebliğlerle iki temel husus düzenlendi: Menkul kıymet hareketleri
sjstemi altın alındı. Clearing Agencies ve Transfer Agents kuruldu.

Clearing Agencies, alıcı ile satıcı arasındaki menkul kıymet alışverişini
düzenleyen kurumlardır. Transfer Agents yatırımcıyla (Kapitalgebern) menkul
kıymeti tedavüle çıkaran (Emittenten)'lar arasındaki ilişkiyi kontrol eden ve Anonim
50
Şirket pay defterlerini· tutan bir kurumdur.

47

von BALLMOOS, s. 165; HANDSCHIN, s. 63 ;

48

DRUEY, s. 69.
DRUEY , s. 67.
so DRUEY, s. 68.

49
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SEC, ç ık ardı ğ ı tebliğlerle menkul değerlerin kayıtla devri ya da bilgisayarla
devri (EDV)'ni mümkün kı l a n bir model gel i ştirdi. Bu modele "fD" Sistemi ya da
"Nationa l Institutional delivery System " denmektedir.
Amerikada 1982 yı lında ç ı karıl a n "Tax Exuity and Fiscal Responsibility Act
(TEFRA)" il e sistem vergi lend iri ldi. Bugün Amerikada SEC müsaadesiyle kurulmuş
dört büyük sak lama merkezi mevcuttur.
New-York borsasında işlem gören menkul değerlerin yüzde ellisi kayıt
sistem i ile el değiştirmektedir. SEC, bugünkü sistem le, k ı ymetli evrak (menkul
kıymet) tedavül bedeli bağlamında y ıld a yüzm ilyorlarca dolar tasarruf edildiğ i

gö rü şü nd ed ir. 5 1

5- Türkiyede Toplu Saklama

19 Ş ubat 1996 tarih ve 22559 Say ılı Resmi Gazetede "fstanbul menkul
Kıymetler Borsas ı Takas ve Saklama Merkezleri Yö n etme li ğ i" yayım lan mı şt ır. 52
Bu yönetme li ğin çıkarılış amac ı borsada gerçek l eştiril ecek a lım satımlarda
borsa üyelerinin karşılaşacakları güçlükl eri ve gec ikm eleri ortadan kaldırmak ve
borsa ile uyumlu olarak ça lı şacak Takas merkezi ve saklama merkezinin çalışma
esas ve k u ra ll arını düzenlemektir (İMK.B. Yön. m. 1).
/

Takas merkezi ve Saklama merkezi borsada kurulu ilgili müdürlük
bünyes inde görev yapa r. Ancak borsa Yönetim Kurulu kararı il e ve anl aş may la bu
merkezin yönetimi borsa dışında kurulu , münh as ıran takas ve saklama
faa liyetlerind e bulunan bir şirket ve/veya bankaya veril ebilir (tMK.8. Yön. m.2).

/

Takas merkezi, Borsada gerçek l eşt iril en a lım satı m iş l em l e ı,inden doğan
menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesine ili şk in taahhütlere ait takasın
ya pıldı ğ ı merkezd ir (İMK.B. Yön. m.3). Takas merkezi, borsada i ş lem yapan aracı
kurumların (borsa üyeleri) menkul kıymet teslim etme, tes lim a lın a ve ödeme
taahhütlerini hesaben so nu ç l a ndırır. Ya ni borsada i ş l em gören Menkul Kıymetler
Takas Merkezin (Takasb~nk)de kayden devred ilir veya devralınır. Almanya, Fransa,
İ s viçredeki uygu lamaya paralel olarak Türkiyede de 1996 y ılından bu yana borsada
i ş l em gören Menkul K ı ymet l er (hi sse se netleri , tahviller, katılma intifa senetleri,
kar ve zarar orta kiığ ı belgeleri, bal\ka bonol arı ve banka garanti 1i bonolar,
51

DRUEY, s. 68.

12
·

Türkiyede Menkul K ı ym etl er Borsasııı ın ıııaxis i bir asrı aşkıııd ır. K ırım savaşından sonra kurulan

ş irketlerin hisse senetleri Ga latada Havyar Han ve civarında kurulmuş olan borsada (d ükkan larda) birkaç
yoz ki ş ili k gayriııılls liııı bir grup tarafından satılıııı ştır. Devletin borsaya ilk müd ahalesi 1867 tarihli
"N i za ııın a ıııe ile o lmu ştur. Cumhuriyetten evvel Borsayı düzenleyen çeşi tl i hükllmler 1874, 1906, 1922
tarihli Nizaııınaıııelcr l c ko nulmu ş tur. Cumhuriyetten sonra ise 1929 yı lınd a 1447 say ılı kamın ve bu
ka nun a ili şk in N i za ııın a ııı c ile borsa teş kil at ı dllzenlcnıııiştir . Borsa teşk il atının tari hi ge li ş imi için bkrz.
POROY, Menku l K ı ymet l e r Borsa s ı , İki. ve Mal. derg. C.Xl ll , s. 267 vd.
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Varlığa dayalı menkul kıymetler) Tak·
as m eı ·k ezı· aracı lı aıy l a
tFinansman
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d'I bonoları,
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Taahhütl~rin.i ~lan edilmiş sürede yerine getirmeye n Borsa üyes i (arac ı
k~:um) herhaııgı bır ıhbara .gerek kalmaksı zın temerrüde düşmüş say ılır (iMK.B .
Yon . m.5) Sakla~a merkezıne saklanmak üzere tes lim ed il en menkul kıymet l e rin
veya bunları temsıl eden belgelerin yıpranmamış, iptal ed ilm em i ş, Yaro ı merciince
anapara ödeme süres i
eks ik ve
üzerine tedbir
gereklidir. Bu tür menkl;!I kıymetlerin değiştirilmes inde sak lama menkezi sorumlu

konmamış,

geçmemiş,

sah~e olmaması

tutulamaz (İMK.B. yön. m.7).
Bu yönetmelik gereğince saklama merkezi , kendisine teslim edi len menkul
kıymetlerin veya bunları temsil eden belge lerin yıpranmış, iptal ed ilmi ş, Yargı
merciince üzerlerine tedbir konmuş veya sahte ve eksik olmalarından sorumlu
değildir. Ayrıca yine bu yönetmelik uyarınca saklama merkezine saklatılap tüm
menkİ.ıl kıymetlerin sigorta ettirilmesi mecburiyeti getirilmiştir (İMRK.B. Yön .rn .9).
Görülüyor ki ülkemizde de 1996 yılından bu yana borsada al ını satımı
menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesi işlemleri
Takas merkezi aracılığıyla yapılmaktadır. Takas merkezi, borsada işlem yapan aracı
kurumların (borsa üyeleri) menkul kıymet teslim etme, tes lim alma ve ödeme
taahhütlerini kaydi (hesaben) olarak
Takas merkezi, menkul
kıymet bedellerini borsa üyelerinin Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtil en bankalar
nezdindeki cari hesaplarına, menkul kıymetleri ise sak lama merkezindeki saklama

gerçekleştirilen

gerçekleştirmektedir.

hesaplarına virman suretiyle ödemektedir.

Fransız

hukukçusu MERLE'nin

.
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"hesa ptan hesaba

yılından
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§ TV- MENKUL KIYMET OLGUSU NUN KIYMETLİ EVRA](IN
KLASİK TANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1-

Evraksız Kıymetli

Kıymetli evrakın

Evrak

bir türü olan menkul

kıymetlerin

(Hisse senetleri, tahviller,

katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, banka bonoları ve banka
garıı.ntili bonolar, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler)' toplu
saklama mermezi vasıtasıyla saklanması ve satıcıdan alıcıya kayden (hesaptan

hesaba) virman yoluyla (kaydi) el değiştirmesi, menkul kıymette mündemiç olan
hakkın senetsiz dermeyanı ve devredilmesi anlamını taşımaktadır.
Toplu saklamanın getirdiği bu netice Heinrich Brunner'in kıymetli evrak

tanımını revulusyon er biçimde değiştirmiş gözükmekt edir.

/

Bir Kıymetli evrak türü olan menkul kıymette senet toplu saklamaya konu
olduğunda senet ortadan kalkmakta, hak maddesizleşmekte, hak meşru hamilin
teşhisinde görev ifa etmez hale gelmekte, yani hak senetle dermeyan edilmemekte
ve devredi lmemektedir. 53
Ticari hayattaki bu gelişme ticaret hukuku doktrinind e ve uygulamasında

şöyle bir soruyu akla getirmektedir.

Kıymetli evrak fonksiyonunu mu yitiriyor?

Bu soruya şimdilik.
gözükmemektedir. Zira;

tereddütsüz

evet

cevabı

vermek

mümkün

~enkul kıymetler kıymetli evrakın tümünü değil, sadece bir ti.lrüni.1 teşgil
eder. Bu sebeple hakkın senede bağlanmış olması ve hakkın senetsiz dermeyanının
ve devrinin mümkün olmaması kıymetli evrakın temel nitelikleri olarak kalmaya
devam edecektir.
1

Kıymetli evrakın bir başka önemli türünü teşgil eden ve önemli ticari
fonksiyonu olan kambmiyo senetleri menkul kıymet değildir ve kambiyo senetlerine
bağlı hak senetsiz dermeyan ve devredilemez.
Menkul Kıymetler, seri halinde ve ibareleri aynı olarak çıkarılan ve misli
eşya niteliğini taşıyan kıymetli evraktır. ' Oysa, kambiyo senetleri seri halinde
çıkarılmadıkları gibi misli eşya niteliğinde " de değillerdir. Bir bmono, poliçe veya
çek, tip itibariyle (düzenleniş biçimi, üzerinde yazılması zorunlu olan unsurlar)
diğer bono, poliçe ve çeke benzer, ancak her bono, poliçe veya çekin ihdasına sebep
olan hukuki ilişki diğerinden farklıdır.

~' HUECK/CANARIS, s. 18; TEKİNAY, Evraksız Kıymetli Evraka ve Kıymet Haklarına Doğru,
BATIDER, C. XIV, S.3,
s.11; ORUEY, s. 65 ; HANOSCHIN , s.1.
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Senede bağlı hak, temel ilişkiden mücerret bile olsa bu temel hukuki
farklılıklarını ortadan kaldırmaz. 5 4

ilişki

Bu sebeple bir bonoyu· çekin yerine veya bir poliçeyi bononun yerine ikame
etmek mümkün değildir.
Menkul Kıymetlerin kredi fonksiyonu olmadığı gibi, bunlar ödeme aracı da
olamazlar. Menkul Kıymetler yatırım aracıdır. Özellikle halka açık anonim şirket
modelinin beraberinde getirdiği ve sermayenin tabana yayılmasını sağlayan ve
küçük yatırımcıya parasını değerlendirme imkanı sağlayan bir yatırım aracıdır.
(hisse senetleri, tahviller, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, banka bonoları , banka
garantili bonolar, finansman bonoları , katılma intifa senetleri, varlığa ı:layalı menkul
kıymetler). Menkul Kıymetler kitle senedidir, kambiyo senetleri ınUnferit
senetlerdir.
Menkul Kıymetlere ili şkin özellikler ve başka tür kıymetli evrakın özellikleri
ve farklılıklar gözönUne alındığında kıymetli evrak kavramının
bir Ust kavram olarak yaşamaya devam edeceği açıkça ortaya çıkmaktadır.
karşılaştırıldığında

Zira ticari hayatın yalnız yatırım araçlarına değil , kredi ve ödeme araçlarına
(para senetlerine) de ihtiyacı vardır . Bu iht:iyaç başka türden elektronik ödeme
vasıtaları ile büttinüyle ortadan kalkmadan kıymetli evrak kavramının ortadan
kalkması da sözkonusu olamaz.

5
'

T EKİNAY , Sermaye Piyasas ı Hukukunun Esasları , s. IS.

449

Lerzan

Yılmaz

KISALTMA LAR

Aufl

: Auflage

lBK

: İsviçre Borçlar Kanunu

m

: Madde

s

: Sayfa

S

: Sayı

C

: Cilt

Bkz.

:

YTD

: Yargıtay Ticaret Dairesi

WPR

: Wertpapierre cht

Diss

: Dissentation

vd

: ve

SPK

: Sermaye

SAG

: Schweizerisc he Aktiengeseli schaft

SICOV AM

: Fa. Societe lnterproffess ionelle de Compensatio n des valeurs
mobilieres

SEGA

: Schweizerisc hen Effekten - Giro AG

SEC

: Securities Exchange Commission

ID :

National lnstitutional Delivery System

TEFRA

: Tax Equity and Fiscal Responcabili ty Act.

İmKB

: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yön

: Yönetmelik
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