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GİRİŞ 

Ekonomik küreselleşme, piyasa ekonomisinin gelişmesini, Dünya çapında 

ekonomik örgütlenmelerin hız kazanmasını, serbest ticaretin yayılmasını, sermaye 

hareketlerinin olağanüstü serbestliğini ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin 

genişlemesini sağlamıştır. Sermaye hareketlerindeki ve buna bağlı olarak yabancı 

sermaye yatırımlarındaki artışlar ile yeni yatırım araçlarının devreye girmesi ekonomik 

alanda küreselleşmenin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Yatırım araçlarının ve 

katılımcıların çeşitliliği ile piyasaların gelişimi arasında doğrudan bir ilişki 

bulunmaktadır. Gelişmiş piyasalarda, sınır ötesi sermaye yatırımları artmaktadır. 1 

Sermayenin serbest dolaşımına ilişkin düzenlemeler de bu artışı teşvik etmektedir. 

Küreselleşme sürecinin bir başka unsuru ise teknolojik ilerlemelerle ilgilidir. 

Para ve sermaye piyasalarının kendine özgü ve değişken yapısı, yabancılık 

unsuru bulunan işlem ve uyuşmazlıkların varsayımsal olarak önceden tespit edilmesini 

güçleştirmektedir.  

Sermaye piyasasına yönelen ve birincil veya ikincil piyasayı tercih edebilen 

yabancı yatırımlar, sermaye piyasalarında çok farklı olasılıklara bağlı olarak yabancılık 

unsuru bulundurur. İhraççı ve yatırımcıların, hem sınır ötesi sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapmaları, hem de yatırımlarında uluslararası finansal aracılar kullanmaları bu 

olasılıkları artırmaktadır. Sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırımcılar tarafından 

yatırım yapılması, bu araçların ihraççılar tarafından yabancı ülkelerdeki piyasalara kote 

edilmesi ve halka arz edilmesi, yabancı aracıların bu işlemlerde faaliyet gösterebilmeleri 

gibi ilişkiler nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilâfların yabancılık unsuru taşıdığı kabul 

                                                 
1  SEVEN, Ünal, <iktisat.biz/2015/08/30/finansal-gelismislik-ve-ekonomik-buyume/>. 
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edilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan yabancılık unsuru, bu işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıkları da uluslararası uyuşmazlık haline getirmektedir.2  

Sermaye piyasası yatırımlarına ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara 

uluslararası nitelik kazandıran en önemli sebep, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yatırım 

işlemlerinde etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sermaye 

piyasalarında bir devrim yaratmıştır.3  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 

alım-satım sistemlerini, ödeme, takas ve saklama sistemlerini, kurumları, araçları, 

piyasaları, coğrafik kısıtlamaları derinden etkilemektedir. 4  Fizikî senetlerden kıymet 

hakkına doğru ortaya çıkan değişim, bilgi teknolojilerindeki gelişmenin sonucudur.  

Bir başka sebep de sermaye piyasasına yabancı ihraççı ve yatırımcı girişini 

kolaylaştıran yasal düzenlemelerdir. 5  Piyasa aktörleri olan yatırımcı ve finansal 

aracıların kurumsallaşması ve bu kurumsallaşmanın sonucu olarak yatırım risklerini 

değişik ülkelerdeki sermaye piyasalarına yaptıkları yatırımlar aracılığıyla dağıtmaları 

yabancılık unsurunu ortaya çıkaran diğer bir belirleyici husustur.6  

Aracılar müşterilerinin sınır ötesi emirlerini artırmak, onları uluslararası 

piyasalarda daha fazla işlem yapmaya teşvik etmek amacıyla geleneksel borsalarla 

işbirliği içinde işlem platformlarını yeniden tasarlamaktadırlar. 7  Sermaye piyasası 

araçlarını konu alan işlemlerin büyük ölçüde aracılar ile yapılması meselenin bu yönünü 

                                                 
2  BERNASCONI, Christophe-GOODE, Roy-KANDA, Hideki-KREUZER, Karl, Explanatory Report 

on the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held 

with an Intermediary, s.8-11. 
3  SARIKAMIŞ, Cevat-CEYLAN, Ali-AYDIN, Nurhan-COŞKUN, Metin, Sermaye Piyasaları ve 

Finansal Kurumlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ekim 2004, s.149. 
4  BAYRAÇ, Naci, “Yeni Ekonominin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”, Osmangazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003, 41-62s., s.47. 
5  YALÇINER, Kürşat, “Uluslararası Hisse Senedi Piyasasına Hisse Senedi İhracı ve İMKB’de İşlem 

Gören Firmaların İhraç Performansı”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 19, Eylül 2005, S. 2, 

s.395-406, s. 396.  
6  SEVER, Erşan-ÖZDEMİR, Zekai-MIZIRAK, Zekeriya, “Finansal Globalleşme, Krizler ve 

Ekonomik Büyüme; Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneğinde Bir İnceleme”, Akademik 

Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt 2, Sayı 3, Kasım 2010, s.45-64, s.46.  
7  ALTUN, Oğuz, Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere Dönüşümü, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma 

Raporu, 30.06.2008, s.14. 
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önemli kılmaktadır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım 

satıma aracılık ve türev araçların alım satımının yapılmasına aracılıktan ibarettir.8  

Ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin artışına paralel olarak, iç hukuk 

kurallarının farklılığından arınmış ortak kavramlara ve yöntemlere duyulan ihtiyaçlar, 

“menkul kıymet” kavramının, teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yeniden 

tanımlanmasını gerektirmiştir. 9  Böylece sermaye piyasasında fiilen tedavülü çok 

azalmış senet unsuru terk edilerek, tamamen kaydî sisteme geçilmesi gündeme 

gelmiştir. 10  Kaydî sistem, menkul kıymetlerin çeşitli hukukî gerekçelerle bir veya 

birden fazla aracı ile tutulmasına olanak sağlamış; ayrıca, borsaların ve takas 

kurumlarının birleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu alanda ulusal hukukî düzenlemelerin 

yetersizliği veya hukuk düzenlerinin birbirleriyle uyumlu olmaması, yeknesaklaştırma 

hedefini taşıyan uluslararası düzenlemelerin önemini artırmıştır. 

Yabancılık unsuru bulunduran kaydî menkul kıymet işlemleri, kanunlar 

ihtilâfına konu olabilmektedir. Kanunlar ihtilâfı hukukunda “mülkiyetin intikâli” 

esasına dayalı geleneksel yaklaşımdan faydalanılarak, menkul kıymet işlemlerine 

                                                 
8  ÜNAL, Oğuz Kürşat, Aracı Kurumlar, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Aracı 

Kurumlar, Ankara 1997, s.70-78. 
9  Sermaye piyasalarının hızlı gelişimine paralel olarak küresel finans piyasalarında, bilgi 

teknolojisindeki gelişmelerin bir ürünü olan, ödemelerde ve transferlerde, karşılaşılabilecek 

gecikmeleri ve diğer riskleri ortadan kaldırmaya yönelik gelişmelerin en önemlilerinden biri de, 

menkul kıymet transferlerinde etkinlik ve hızın sağlanması, kredi riskini ortadan kaldırılması ve 

kıymet yönetiminde kolaylık sağlanması amacıyla, Teslim Karşılığı Ödeme Mutabakat 

Sistemlerinin (DVP, delivery-versus-payment) oluşturulmasıdır. National Bank of Belgium (NBB) 

Clearing, EUROCLEAR (Belçika), The Canadian Depository for Securities Limited (CDSX) 

(Kanada), Relit Grande Vitesse (RGV) ve REglement/LIvraison des Titres (RELIT) (Fransa), 

Clearstream Banking AG in Frankfurt (CBF) (Almanya), Liquidazione dei Titoli (LDT), EXPRESS 

ve MONTE TITOLI (İtalya), Japanese Government Bond Services (JGB) (Japonya), EUROCLEAR 

NETHERLANDS (Hollanda), Värdepapperscentralen (VPC) (İsveç), Settlement Communication 

System (SECOM) (İsviçre), CRESTco (İngiltere), Federal Reserve Wire Network (FEDWIRE) The 

National Book-Entry System (NBES) ve Depository Trust Company (DTC) Same-Day Funds 

Settlement (SDFS) Amerika Birleşik Devletleri(ABD), MAS (Monetary Authority of Singapore) 

Electronic Payment System(MEPS)-Singapore Government Securities (SGS) (Singapur), Central 

Clearing and Settlement System (CCAS) ve Central Moneymarkets Unit (CMU) (Hong Kong), 

Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) (Türkiye), Elektronik Fon Transferi- Elektronik 

Menkul Kıymet Transferi (EFT-EMKT) Sistemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 

s.25. 
10  TEKİNALP, Ünal, Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009, (Banka Hukuku), s.473; TEKİNALP, 

Ünal, “Evraksız Kıymetli Evraka ve Kıymet Haklarına Doğru”, BATİDER, 1988, C.XIV, S.3, s.4 

(Evraksız Kıymetli Evrak); ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997 s.310; TURANBOY, Asuman, Varakasız 

Kıymetli Evrak(Varakasız), Ankara 1998, s.8; TEKİNALP, Ünal-POROY, Reha, Kıymetli Evrak 

Hukuku Esasları Çek Kanununun Yorumu ile, Vedat Kitapçılık, 2010  İstanbul, B.21, s.39; ÜNAL, 

Mücahit, Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydîleştirilmesi, Ankara 2011, 498 s., s.21-24.  

http://www.hukukmarket.com/yayinevi/5402/vedat.html
http://www.hukukmarket.com/basim-yili/2010.html
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uygulanacak hukuk, menkul kıymetlerin bulunduğu yer hukuku olarak belirlenmektedir. 

Geleneksel menkul kıymet tutma işleminin basit yapısında, menkul kıymetin sahibi 

senedin zilyetliğine sahiptir. Menkul kıymetin devri, hakkın senette bulunduğu hamile 

yazılı senedin zilyetliğinin devri suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devreden, devir 

konusu hamile yazılı senetleri fiilen elinde bulundurmaktadır. Bu yapıda kanunlar 

ihtilâfının çözümü sorun teşkil etmemektedir. Menkul mallar üzerindeki aynî haklar lex 

rei sitae’ye tâbi olup, kıymetli evrak özelliği gösteren menkul kıymetlerde bu kural lex 

cartae sitae olarak isimlendirilmektedir.11 Menkullerde bulunma yeri, “işlem sırasında 

menkulün bulunduğu yer”dir. 12  Nama yazılı menkul kıymetler bakımından senedin 

bulunduğu yer (situs) ise, özellikle devrin kendisine karşı hüküm ifade etmesi önemli 

olan borçlunun veya şirketin tâbi olduğu hukuka itibar etmek uygun olacağından, 

ortaklığın esas sözleşmedeki idare merkezinin bulunduğu yer olarak kabul 

edilmektedir. 13  Menkul kıymetlerin teminat sözleşmesinin konusunu teşkil ettiği 

durumlarda ise, akit statüsüne tâbi olmaları tartışılmaktadır.14 

Menkul kıymetlerin aracılar vasıtasıyla tutulduğu durumlarda, menkul kıymetin 

sahibi, senedin zilyetliğine sahip olmadığından geleneksel yaklaşım ile çözüme ulaşmak 

mümkün değildir. Bu gibi durumlarda aracının bulunduğu yer hukukunun yanısıra, 

taraflar aralarındaki hukukî ilişkide irade muhtariyeti ilkesi çerçevesinde hukuk seçimi 

yoluyla istedikleri hukukun uygulanmasını sağlayabilmeleri tartışılmaktadır.15 

Çalışmada, aracıda tutulan menkul kıymetlere uygulanacak hukukun tayini 

sorunu, bu sorunun tespitinde önemli etkileri bulunan lex rei sitae, sözleşmelere 

uygulanacak hukuk, şirketlere uygulanacak hukuk konuları ile birlikte ele alınmıştır. 

                                                 
11  TEKİNALP, Gülören, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, İstanbul 2009, s.309 (Bağlama 

Kuralları). 
12  ÇELİKEL, Aysel, Menkul Eşya Üzerinde Aynî Haklardan Doğan Kanunlar İhtilâfı, (Aynî Hak) 

Fakülteler Matbaası, İstanbul 1972, s.22. 
13  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.310. 
14  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.85. 
15  BERNASCONI, Christophe, The Law Applicable To Dispositions of Securities Held Through 

Indirects Holdings Systems, La Haye Conference on the Private International Law, Holland, 2000, 

s.5; OOI, Maisei, Shares and Other Securities in the Conflict of Laws, Oxford Private International 

Law Series s.131. 
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Bu çerçevede, kanunlar ihtilâfı hukuku bakımından menkul kıymetlerin, 

öncelikle kıymetli evrak niteliği göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla kıymetli 

evrakta olduğu gibi, kıymetli evrakın meydana gelişi, devredilmesi, sona ermesi, sahip 

olabileceği muhteva gibi sorunların tâbi olduğu hukuk ile senette ortaya çıkan hakkın 

tâbi olduğu hukuk ayırımı dikkate alınmıştır. 

Öte yandan, gerek kambiyo senetleri gerek menkul kıymetlerin de dâhil olduğu 

diğer kıymetli evraka ilişkin olarak maddî hukuk ve kanunlar ihtilâfı hukuku alanında 

dikkate değer yeknesaklaştırma çalışmaları bulunmaktadır.  

Kambiyo senetleri alanında, 19. yy. sonlarından itibaren tartışılmaya başlanan 

yeknesaklaştırma fikri çerçevesinde birçok çalışma yapılmışsa da, hedeflenen birlik 

sonuçta sağlanamamıştır. Günümüzde kambiyo senetleri hukuku alanında, biri Cenevre 

Konvansiyonları sistemi, diğeri de Anglo-Sakson hukuk sistemi16 olmak üzere iki ana 

sistem bulunmaktadır. Cenevre Konvansiyonları sisteminin hem maddî, hem kanunlar 

ihtilâfı hukukuna ilişkin hükümleri, İsviçre Borçlar Kanununun konuya ilişkin 

hükümlerinin tercüme edilmesi suretiyle 1957 yılında mevzuatımıza girmiştir.17 

Aynı türde yeknesaklaştırma çabalarına, teknolojik gelişmelerin sonucuna bağlı 

olarak menkul kıymetler alanında da rastlanmaktadır. Uluslararası ticaret ilişkilerini 

düzenleyen kuralların uyumu ve geliştirilmesi konusunda tüm Dünyadaki istişari 

girişimler, ödeme ve menkul kıymet takas sistemleri alanında da yeknesaklaştırma 

hedefine yönelmiştir. 2001 tarihli, IOSCO 18 /CPSS 19  Ödeme ve Takas Sistemleri 

Tavsiyeleri,20 Ocak 2003 tarihli, Küresel Ödeme ve Takas Hakkında G30 Raporu,21 

                                                 
16  1882 tarihli Bills of Exchange Act <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/45-46/61>2008/7 
17  Böylece, poliçe ve bonolara ilişkin kanunlar ihtilâfı kurallarını belirleyen Cenevre Konvansiyonu 

hükümleri TTK m.766-775 (eTTK. m.678–687) olarak; çeklere ilişkin Konvansiyon hükümleri ise 

TTK m.819-823 (eTTK. m. 731–735) olarak mevzuatımızda yerini almıştır. 
18  International Organization of Securities Commissions. 
19  Committee on Payment and Settlement Systems. 
20  IOSCO, Recommendations for Securities Settlement Systems, Committee on Payment and 

Settlement Systems and Technical Committee of the International Organization of Securities 

Commissions, 2001-2002, <http://www.bis.org/publ/cpss46.htm> (Recommendations). 2008/7 
21  G30, Global Clearing and Settlement Plan of Action, Washington, DC 2003, Çeşitli ülkelerin kamu 

ve özel sektör temsilcilerinden oluşan ekonomik ve finansal konularda kararlar alan uluslararası 

kuruluş,<http://www.group30.org/images/> yeknesaklaştırma hedefi için bkz. s.55. 2008/7 

http://www.bis.org/publ/cpss46.htm
http://www.group30.org/images/
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Nisan 2003 tarihli Avrupa düzeyinde, Sınır Ötesi Ödeme ve Takas Hakkında İkinci 

Giovannini Raporu22 ve kaydî sistemlerle ilgili EFLMG23 Raporu24 bunlar arasındadır. 

Bu hukukî raporların önemli bir kısmı kanunlar ihtilâfı kurallarına yönelmiştir. G30,25 

Giovannini 26  ve EFMLG 27  raporları, kanunlar ihtilâfı hukuku kurallarının yanısıra, 

aracıda tutulan menkul kıymetler alanında hukukî uygulamaları içeren maddî hukuk 

reformları yapılmasını da öngörmektedir. 

Bütün bu girişimler sonuçta başarılı olmuş ve önemli çalışmalar başlatılmıştır. Bu 

çalışmaların ilki, aracıda tutulan menkul kıymetlere ilişkin kanunlar ihtilâfı hukuku kuralları 

içeren La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu’dur.28 La Haye Konvansiyonu, bu alanda 

gelişmiş bir maddî hukuk uyum çalışmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bölgesel düzeyde, Avrupa Birliği hukuku alanında Finansal Teminat Direktifi29 

ve Ödeme ve Menkul Kıymet Takas Direktifi30  bulunmaktadır. Global düzeyde ise 

kardeşler olarak nitelendirilen UNCITRAL 31  ve UNIDROIT 32  gibi hukukî 

organizasyonlar, kanunlar ihtilâfının yanısıra maddî hukuka ilişkin hükümleri içeren 

düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 

UNCITRAL tarafından hazırlanan Teminatlandırılmış İşlemlere İlişkin Yasama 

Rehberinin33 hazırlık çalışmaları doğrudan tutulan menkul kıymetleri kapsamak üzere 

başlamışken, çalışmanın ilerleyen dönemlerinde menkul kıymetler kapsam dışı 

bırakılmıştır. Menkul kıymetler kapsam dışı bırakılmış olmasına rağmen, aracıda tutulan 

                                                 
22  The Giovannini Group, Second Report on EU Clearing and Settlement Arrangements, Brüksel 

Nisan 2003, <http://ec.europa.eu/> yeknesaklaştırma hedefi için bkz. i,2,10,12-14. 2008/7 
23  European Financial Market Lawyers Group. 
24  <http://www.efmlg.org/>2008/7 
25  G30, Global Clearing and Settlement: Final Monitoring Report, 2006, s.35, 

http://www.group30.org/; ayrıca bkz. G30 Plan of Action Raporu, s.57. 
26  Bkz. Second Giovannini Report, s.14-15. 
27  Bkz. EFMLG Raporu, s.5-8, 15-17. 
28  < http://www.hcch.net/>.2008/7 
29  22.05.2002 C 119 E/12. Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 

June 2002 on financial collateral arrangements. 
30  11.06.1998 L 166/45. Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council on 

settlement finality in payment and securities settlement systems. 
31  The United Nations Commission on International Trade Law. 
32  Institut international pour l'unification du droit privé.  
33  http://www.uncitral.org/;https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/03/48/PDF, 2008/7 

http://ec.europa.eu/
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.acronymfinder.com%2FEuropean-Financial-Market-Lawyers-Group-(EFMLG).html&ei=M3nOU_WFFbPY7AajsYFA&usg=AFQjCNH_51JmkAkF-xfiLoI82gikhgtIjA&sig2=splcBRhzC-B-pwF-8p_qAw
http://www.group30.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0047:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0026:EN:NOT
http://www.uncitral.org/
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menkul kıymetlerle ilgili teminat hakları ve diğer hakların, UNIDROIT Cenevre Menkul 

Kıymet Konvansiyonu tarafından düzenlenmiş olduğu belirtilmiştir. 34  UNIDROIT 

tarafından hazırlanan Cenevre Menkul Kıymet Konvansiyonu,35 aracıda tutulan menkul 

kıymetlere ilişkin maddî hukuk hükümleri içermektedir.36 UNCITRAL ve UNIDROIT 

farklı araçlar için, farklı yaklaşımlarla ve farklı çözümler üretirken, menkul kıymet 

transferini gerektiren sözleşmeler bakımından birbirlerini tamamlamayı hedeflemiştir. 

Birbirini tamamlamayı hedefleyen bu organizasyonların dışında, temel amacı kaydî 

sistemler ayrımı yapmadan finans piyasalarının gelişimine katkı sağlamak olan ve 

dolayısıyla bu piyasalarda menkul kıymetleri çeşitli yönlerden ele alan çalışmalar yapan, 

sadece değinmekle yetineceğimiz başka oluşumlar da bulunmaktadır. Dünya Bankası 

tarafından az maliyetli ve kolay kredi sağlama yoluyla ekonomiyi canlandırma amacı ile 

yapılan çalışmalar bunlar arasındadır. EBRD;37 kurulduğu yılda Banka'nın işlem yaptığı 

ülkelerde menkul kıymetlerinde söz konusu olduğu teminatlı işlemlerde ya hiç bir hukukî 

düzenleme olmaması veya ihtiyacı karşılamayan birtakım düzenlemeler bulunması 

nedeniyle bir Model Kanun oluşturmuş,38  işlem yaptığı ülkelerdeki teminatlı işlemler 

hakkındaki mevcut hukukî durumu analiz eden kapsamlı bir bölgesel araştırma 

yaptırmıştır. 

 

                                                 
34  Bkz Yasama Rehberi (UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions /2007), s.40. 
35  <http://www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/conference/ conference 

documents2009/conf11-2-043-e.pdf>.2008/7 
36  <http://www.unidroit.org/>.2008/7 
37  EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 

1992 yılında eski Doğu Bloku'nun dağılmasını müteakip özel sektörü desteklemek amacıyla 

kurulmuştur. Bugün Orta Avrupa'dan Orta Asya'ya 27 ülkede piyasa ekonomisini oluşturmak için 

yatırım araçları kullanmakta olup; bölgedeki en büyük yatırımcıdır. Anılan Banka'nın hissedarları 60 

ülke ve iki devletlerarası kuruluş olmakla birlikte, çoğunlukla özel sektöre ve genellikle ticarî 

ortaklarla yatırım yapmaktadır. 
38  Bkz. Model Kanun, s.4, <http://www.ebrd.com/ > Model Law on Secured Transactions/16/04/2010. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARACIDA TUTULAN MENKUL KIYMETLER VE MADDÎ 

HUKUKUN YEKNESAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI 

I. GENEL OLARAK 

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç edilen, belli nitelikteki hakları 

temsil eden değerli kâğıt olan ve öncelikle kıymetli evrak sayılan menkul kıymetler39 

para ve sermaye piyasalarının en önemli araçlarından biridir. Menkul kıymetler, üst 

kavram olarak kabul edilen kıymetli evrakın bir alt türüdür. Menkul kıymetler, kıymetli 

evrakın özelliklerini taşır ve büyük ölçüde kıymetli evraka ait hükümlere tâbidir.40 Bu 

kapsamda menkul kıymetler, kıymetli evrakın önemli özelliklerinden biri olan, hisse 

senetlerinde olduğu gibi daha önceden mevcut olsa veya ticarî senetlerde olduğu gibi 

senetle birlikte doğsa da hakkın senede bağlanmış olması özelliğine sahiptir.41 

Kapitalizmin 19. yüzyılda büyük patlama göstermesinden sonra, tacirler ve 

bankacılar uluslararası ticarette de poliçe kullanmışlar; daha sonra vadeli işlemler için 

bonolar ve nihayet çek kullanılmıştır. Anonim ortaklıkların gelişmesi ile hisse senetleri, 

tahviller ve intifa senetlerinin kullanımı artış göstermiştir. 20. yüzyılda ise, kapitalizmin 

                                                 
39  AYTAÇ, Zühtü, Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 1988, s.40; ALTAŞ, Soner, 

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler, B.2, Ankara 2011, s.253-254; PULAŞLI, 

Hasan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.I-II, Adalet Yayınevi, 

Ankara 2011, C.II, s.1445 (Şerh); ÖZTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, B.2, Ankara 1997, s.183, 

(Kıymetli Evrak 1997); YASAMAN, Hamdi, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul 1992, s. 

17; TEOMAN, Ömer, “Menkul Değer Borsaları ve Alman Sistemi”, İktisat ve Maliye, 1975, C.21, 

S.10, s.409; Menkul kıymetlerin kıymetli evrak niteliği taşımasının aranması zorunluluğunun 

menkul kıymet kavramını daraltacağını, bu durumda henüz kıymetli evrak niteliğini kazanmamış 

muvakkat makbuzların menkul kıymet sayılmayacağını ve borsada işlem görmeyeceğini ileri süren 

görüş için bkz. TEOMAN, Ömer, Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri, İstanbul 1978, s.171. 
40  ÜNAL, Oğuz Kürşat, Menkul Kıymetler, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Menkul 

Kıymetler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1988, s.53, (Menkul 

Kıymetler); TEKİNALP, Ünal, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, ES Yayınları, Yayın No.4, 

İstanbul 1982, s.13, (Sermaye Piyasası); AYTAÇ, s.39-40; YASAMAN, s. 18-20; TEKİNALP, 

Ünal- POROY, Reha- ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, B.11, İstanbul 2009, 

s. 643; POROY-TEKİNALP, s.41.  
41  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.34, 168-171; ÖZTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, B.17, 

Ankara, 2012, s.13, (Kıymetli Evrak 2012). 
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bu büyük buluşu, yeni tekniklerin uygulanmasına bağlı olarak farklı bir boyuta 

geçmiştir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, hakkın dayanağı olan kağıdın (senedin) 

yok olmasına neden olarak, yeni bir devrim yaratmıştır. Kıymetli evrak manyetik 

kartlara kaydedilmiş ve ödeme aracı olarak çekin yerini almıştır. Menkul kıymetlerin 

yerini ise kaydî hesap almıştır.42 

Kıymetli evrak kavramı, poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant, konşimento, 

taşıma senedi, ipotekli borç senedi ve irad senedi gibi senetlerde varlığını sürdürmesine 

rağmen, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, yatırım fonu katılma belgeleri gibi menkul 

kıymetlerde büyük ölçüde önemini yitirmiştir. Menkul kıymetlerde kağıdın önemini 

yitirmesi “kıymet hakkı” veya “kaydî değer” kavramının gelişmesine neden olmuştur.43 

Menkul kıymetlerin fizikî veya kaydî olarak muhafazası konusunda, çeşitli 

yöntemler bulunmaktadır. Menkul kıymetlerin fizikî olarak dolaşımda bulunduğu bazı 

ülkelerde, bu kıymetler mülkiyeti yatırımcıda kalmak üzere, bir saklama kuruluşunda 

muhafaza edilerek, saklanmadan kaynaklanan risk ve maliyetler azaltılması 

hedeflenmektedir. Bu saklama kuruluşları bir merkezi saklama kuruluşu olabildiği gibi, 

daha alt düzeyde saklama kuruluşları veya aracılar da olabilir. Merkezi saklama 

kuruluşları saklamanın yanısıra, netleştirme ve takas işlemlerini yapabildikleri gibi, 

takas işlemleri başka kurumlarca da yapılabilmektedir.44 

Başlangıçta, menkul kıymetler “kapalı tevdi” ya da “açık tevdi” şeklinde 

bankalarda saklanırdı. Kapalı tevdide müşteri kapalı bir zarf veya benzeri bir muhafaza 

içinde menkul kıymetleri bankaya teslim ederdi. Banka bunun içeriğini bilmez, talep 

edildiğinde aynen iade ederdi. Menkul kıymetlerin yönetilmesi söz konusu değildi. Açık 

tevdide ise, bankaya açık olarak teslim edilen menkul kıymetler, müşterileri adına göre 

saklanırdı. Banka ile müşteri arasındaki anlaşmaya göre, banka menkul kıymetlerin kâr 

                                                 
42  YASAMAN, s.26. 
43  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.324; TURANBOY, 

Varakasız, s.43 vd.; YASAMAN, s.26. 
44  ÜNAL, M., s.43-47. 
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paylarını ve faizlerini takip eder, rüçhan haklarını kullanır, genel kurullara katılır, 

bunları alıp satardı.45 Ancak, bu saklama türünde, menkul kıymetlerin artan sayısının 

yer sorunu yaratması ve pahalı bir usul olması nedeniyle, menkul kıymetlerin misli eşya 

niteliğinden yararlanılarak, aynı türden menkul kıymetlerin bir bütün halinde saklanıp, 

yönetildiği “toplu saklama” sistemi oluşturulmuştur.46  

Toplu saklamanın yanısıra aynı amaca hizmet etmek üzere, ihraççı ortaklığın, 

kupürden hareket edilmek suretiyle, toplu emisyon için tek bir senet (kupür) ihraç ettiği 

“toplu senet” olarak adlandırılan bir başka uygulama daha geliştirilmiştir.47  

Menkul kıymetlerin saklanmasında rasyonelleştirme önlemlerinin son 

aşamasında, kıymetli evrakın maddî bir varlık olmaktan çıkarılarak, hak ile senet 

arasındaki bağlılıktan vazgeçildiği, “kıymet hakkı” veya “kaydî değer” kavramı ortaya 

çıkmıştır.48  Elektronik ortamda kaydî hâle getirilmiş olan sermaye piyasası araçları, 

kaydî sistem olarak adlandırılan ihraççı ve yatırımcı başta olmak üzere aralarında 

merkezî kayıt kuruluşu ve aracıların olduğu bir sistemde işlem görmektedir. 

Kaydî sisteme geçiş fizikî dolaşımı ortadan kaldıran bir alternatiftir. Bu 

ihtimalde herhangi bir menkul kıymet veya sertifika ihracına gerek kalmaksızın tüm 

haklar ve yükümlülükler elektronik ortamda kayden izlenmektedir.49 

Kaydî sistemin dayandığı kıymetli evrakın varlığını sürdürüp sürdürmemesi 

yönünden, biri imhaya (dematerialization), diğeri hareketsizleştirme (immobilization) 

                                                 
45  Tevdi işlemleri için geniş bilgi için bkz. KAPLAN, İbrahim, Banka Sözleşmeleri Hukuku, C.1, 

Ankara 1996, s. 193 vd., TEKİNALP, Banka Hukuku, s. 472 vd. 
46  "Toplu saklama" kavramı ve hukukî niteliği konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. TEKİNALP, 

Evraksız Kıymetli Evrak, s.8 vd.; TURANBOY, Asuman, Varakasız, s.20 vd.; MANAVGAT, 

Çağlar, “Menkul Kıymetlerin Merkezi Saklanmasında Kullanılan Yöntemin Sözleşmenin Hukukî 

Niteliğine Etkisi”, BATİDER, C.XVIII, S.4, 1996, s.135 vd.; "Kıymet hakkı" kavramının tarihi 

süreci ve içeriği için bkz. TURANBOY, Varakasız, s.43 vd.,160; MANAVGAT, Çağlar, “Sermaye 

Piyasası Kanununun 10/A Maddesi Hükmüne Göre Kaydî Sistemin Esasları”, AÜHFD, Y.2001, 

C.50, S.2, s.159 vd.; ÜNAL, M., s.77-85. 
47  TEKİNALP, Banka Hukuku, s.471; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.12; TURANBOY, 

Varakasız, s.40; bu senetlerin, hakkın senet aracılığıyla maddî bir varlığa kavuşmasını sağlayarak, 

eşya hukukuna ilişkin kuralların uygulanması sebebiyle itiraz edilen noktaları ortadan kaldırdığını 

kabul eden görüş için bkz. ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.321. 
48  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.324; TURANBOY, 

Varakasız, s.43 vd. 
49  ÜNAL, M., s.21. 
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esasına dayalı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. İmhaya dayalı kaydî sistemde, kaydı 

tutulan menkul kıymetler imha edilirken; hareketsizleştirme esasına dayalı kaydî 

sistemde ise menkul kıymetler fiziksel olarak bir depoda tutulmakta, menkul kıymet 

hareketleri kayden gerçekleşmektedir.50 

Kaydî sistem, mülkiyet ilişkileri bakımından ise, ihraçcı şirketin kayıtlarında, 

menkul kıymet mâlikinin görüldüğü doğrudan saklama sistemi (direct holding system), 

menkul kıymet mâlikinin hesaplarının bir veya daha fazla hiyerarşik sıralamadaki aracı 

kuruluşlarda tutulduğu dolaylı saklama sistemi (multi-tiered securities holding system) 

ve karma sistem olarak üçe ayrılmaktadır.51 

Bu bölümde, kaydî değere varan bu sürecin, temelini oluşturan kıymetli evrak ve 

menkul kıymet kavramı da dâhil, maddî hukuka ilişkin çerçevesi ana hatları ile 

incelenecektir. Daha sonra ise, bu alanda hukukun yeknesaklaştırılması çalışmalarına 

değinilecektir. 

II. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 

Vasıflandırma konusu incelenirken de belirtileceği üzere, yabancı unsurlu bir 

hukukî uyuşmazlığın, kıymetli evraka ilişkin bir uyuşmazlık olup olmadığı 

araştırılırken, öncelikle, uyuşmazlığa konu olan belgenin kıymetli evrak niteliğinde olup 

olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme, söz konusu belgenin kıymetli evrakın 

müşterek özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespiti ile mümkün olacaktır. 

Bugüne kadar genel kabul gören kıymetli evrak tanımı bulunmasa da,52 Türk 

hukukunda, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu53 (TTK) m.645’de 

“Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak senetten ayrı olarak ileri 

sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez” şeklinde yapılan 54  kıymetli evrak 

                                                 
50  IOSCO, “Towards A Legal Framework For Clearing And Settlement In Emerging Markets, 1997, 

s.6 vd., http://ifci.ch/142800.htm (Legal Framework). 
51  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.5; OOI, s.48. 
52  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.4 
53  R.G. 14.02.2011- 27846  
54  29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga TTK (eTTK) (R.G. 09.07.1956-9353), m. 557’de “Kıymetli 

evrak öyle senetlerdir ki, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği 

gibi, başkalarına da devredilemez” hükmüne yer verilmişti. 

http://ifci.ch/142800.htm
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tanımı, doktrinde yetersiz bulunarak,55 “kıymetli evrak, özel hukuka ilişkin bir hakkı 

içeren, düzenlenmesi, devri ve iptali kanunun öngördüğü şekil şartlarına bağlı, tedavül 

(dolaşım) yeteneğine sahip, borçlunun ancak senedi ibraz ve teslim edene yapacağı ifâ 

ile borcundan kurtulabildiği para, mal veya hisse senetleridir”56 şeklinde daha geniş 

çerçevede tanımlanmıştır. 

Tanımlardan anlaşıldığı üzere, kıymetli evrak, şekil şartlarına tâbi, hak ile 

senedin iç içe olduğu, bu kuvvetli bağ gereği, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyen ve 

devredilemeyen; 57  kural olarak mücerretlik ilkesinin geçerli olduğu bir senettir. 

Kıymetli evrakın üstünlüğü, “hakkın eşyalaştırılmasında”, ona maddî bir varlık 

kazandırılmasında, dolayısıyla hakkın artan tedavül kabiliyetinde yatmaktadır.58 

Kıymetli evrakta hakkın senette mündemiç olması, hakkın senedin içinde yer 

aldığı, hak ile senedin özdeşleştiği, hakkın senetten önce ileri sürülemeyeceği gibi, 

senetten ayrı olarak da devredilemeyeceği anlamına gelmektedir. 59  Kıymetli evrakta 

ödeme ve/veya ifa ancak senedin sunulması halinde mümkün olabilmekte ve bu da 

zorunlu olarak senede doğrudan veya dolaylı olarak zilyet olmayı gerektirmektedir.60  

Senet belli bir düşünceyi açıklayan yazılı bir cisimdir. Yazılı cisim olarak 

senedin mutlaka kağıt üzerine yazılmış olması şart olmayıp, irade beyanının başka 

teknik aygıtlarla da ortaya konabilmesi mümkündür. Üzerine metin yazılabilecek ve 

                                                 
55  DOMANİÇ, Hayri, Kıymetli Evrak Hukuku, B.2, İstanbul, 1975, s.23 vd (Kıymetli Evrak). Benzer 

görüşler için bkz. KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku III: Ticarî Senetler (Kambiyo Senetleri), 

B.4, Ankara, 1970, s. 17; KALPSÜZ, Turgut, Kıymetli Evrak Hukuku (Ders notları), Ankara, 1975, 

s. 4; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.55 vd.; TEKİL, Fahiman, Kıymetli Evrak Hukuku, B.2, 

İstanbul, 1994, s.7 vd.; ALIŞKAN, Murat, Kambiyo Senetlerinde Temlik Cirosu, İstanbul, Yaylım 

Yayıncılık, 1998, s.2. 
56  DOMANİÇ, Kıymetli Evrak, s.24; ALIŞKAN, s.3. 
57  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.13 vd.; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 2012, s.9-18; KINACIOĞLU, 

Naci, Kıymetli Evrak Hukuku, B.5, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 1999, s.7; SEVİ, Ali 

Murat, Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Ankara 2004, s.153. 
58  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.309; YASAMAN, s.21. 
59  KARAYALÇIN, Kambiyo Senetleri, s.20–21; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.373–374; ANSAY, 

Tuğrul-SCHNEIDER, Eric C., Introduction to Turkish Business Law, Kluwer Law International, La 

Haye 2001, s.68–69; POROY -TEKİNALP, s.25 vd.; İMREGÜN, Oğuz, Kıymetli Evrak Hukuku 

(Genel Hükümler-Kambiyo Senetleri-Makbuz Senedi-Varant), Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s.7–8; 

ÜLGEN, Hüseyin- HELVACI, Mehmet- KENDİGELEN Abuzer- KAYA, Arslan, Kıymetli Evrak 

Hukuku, B.2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005 s.71 vd.; KINACIOĞLU, s.84 vd.; ALIŞKAN, s.28. 
60  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.82,147. 
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imza atılabilecek her türlü kağıt, tahta, metal, elektronik ortamdaki veriler ve benzer 

bilgi taşıyıcıları bu kavramın kapsamına dâhildir. 61  Kıymetli evrakın beyan senedi 

olması nedeniyle, beyan iradesi imza ile açığa vurulmaktadır. Ancak, piyasalarda 

yaşanan gelişmeler yeni ihtiyaçları doğurmuş, kıymetli evraka konu olan hakların 

senetsiz de kullanılabilmesi, diğer bir deyişle senetsiz kıymetli evrak, kıymet hakkı, 

kaydî değer kavramı ortaya çıkmıştır.62 

Kıymetli evrak grubunda bulunan senetler, senette bulunan hakkın türü, hakkın 

senetle beraber veya senetten önce doğması, hakkın senedin ihdasına neden olan işlem 

ile bağlı bulunup bulunmaması, devir şekilleri, hizmet ettikleri amaç, hukukî 

düzenlemelerde aranan şekil şartları bakımından çeşitli tasniflere tâbi tutulabilirler.63 

Menkul kıymetler, kıymetli evraklar içinde daha dar bir kategoriyi oluşturmaktadır.64  

III. KIYMETLİ EVRAK TÜRÜ OLARAK MENKUL KIYMETLER 

Menkul kıymet TTK’nda tanımlanmamış olmakla beraber, hisse senetleri (TTK 

m.484 65  vd.), intifa senetleri (TTK m.502 66  vd.), borçlanma senetleriyle alma ve 

                                                 
61  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.14; PULAŞLI, Hasan, Kıymetli Evrak Hukuku, B.6, Adana 2004, 

s.14; KINACIOĞLU, s.9; ÜLGEN, senedin ispata yönelik olması nedeniyle usul kanunlarını da 

ilgilendirdiği, ancak HUMK m.287-336’da tanımı bulunmadığı, nelerin hangi koşullarda senet 

sayılacağının belirtildiği ifade edilmiştir. Ancak yapılan değişikliklerden sonra belge sözcüğüne 

HMK’da yer verilmiştir. Belge sözcüğünün HMK’da ilk kez yer alması nedeniyle, HMK’nın 199/1 

maddesinde belgenin tanımı yapılmıştır. Madde gerekçesinde yer alan açıklamalara göre, “bu tanım 

yapılırken, sınırlayıcı bir tanım olmasından kaçınılmış ve gelişen şartlara uyum sağlaması 

amaçlanmıştır.” Gerekçeye göre, belgenin tanımlanması yapılırken, belgenin “bilgi taşıyıcısı” 

olduğu ilkesi dikkate alınmıştır. Ancak, bir bilgi taşıyıcısının HMK açısından belge olarak kabul 

edilmesi için, ilk koşulun, o belgenin, “uyuşmazlık konusu vakıayı ispata elverişli olması” gerektiği 

HMK 199/1 maddesinin birinci cümlesinde açıkça dile getirilmiştir. HMK 199/1 maddesine göre 

belge “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli, yazılı ya da basılı metin, senet, çizim, plan, 

kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve benzer 

bilgi taşıyıcıları…” ifade eder. Madde gerekçesine göre, bu tanımın oluşturulmasında, Bilgi Edinme 

Kanunundan yararlanılmıştır. ÜLGEN-HELVACI-KENDİGELEN-KAYA, s.13. 
62  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.323; POROY-TEKİNALP, s.50. 
63  Türk hukukunda kıymetli evrakın türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. DOMANİÇ, Kıymetli 

Evrak, s. 25 vd.; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s. 168 vd.; POROY-TEKİNALP, s. 37 vd.; 

ATALAY, Selahattin, “İngiliz Hukukunda Kıymetli Evrak”, Adalet Dergisi, Y.1957, S. 3: 295–302, 

s. 296. 
64  Her menkul kıymet aynı zamanda kıymetli evraktır, fakat her kıymetli evrak menkul kıymet 

değildir. POROY-TEKİNALP, s. 41. 
65  eTTK m.399’a karşılık gelmektedir. 
66  eTTK m.402’ye karşılık gelmektedir. 
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değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler (TTK m.504)67 ile ilgili maddelerde menkul 

kıymet kavramına yer verilmiştir.68  

28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu69 29.04.1992 

tarihli ve 3794 sayılı Kanun 70  ile değiştirilerek, menkul kıymetler, ortaklık veya 

alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan,71 

dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan,72 ibareleri aynı ve şartları 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kıymetli evrak olarak tanımlanmıştır 

(eSerPKn. m.3/b). 73  Hisse senetleri, tahviller, katılma intifa senetleri, finansman 

bonoları, gelir ortaklığı senetleri, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

Karar 74 ile katılma belgeleri vb menkul kıymet kabul edilmiştir (m.12).75 

 

                                                 
67  eTTK’da 420’ye tam olarak karşılık gelmemekle birlikte, bu maddede tahvil çıkarılma usulü 

düzenlenmektedir. 
68  PULAŞLI, Şerh, s.1157,1571,1572, 1583, 1584, 1591; ALTAŞ, s. 275-279; ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 2012, s. 39-40; ÜNAL, M., s.10. 
69  R.G. 30.07.1981-17416. 
70  R.G. 13.05.1992-21227. 
71  Seri V, No.5 Tebliği ile bu ifade “orta ve uzun vadeli olarak kullanılan” şeklinde değiştirilmiştir. 

R.G. 13.12.1984-18604. 
72  Seri V, No.5 Tebliği ile bu ifade “çok sayıda ve seri halde çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir. R.G. 

13.12.1984-18604. 
73  Bir para borcunu veya alacağı temsil eden; tahviller, kar ve zarar ortaklığı senetleri gibi senetler 

alacak ve para senedi, mali hakların yanı sıra, yönetime katılma gibi hakları sağlayan ve gerçek 

ortaklık ilişkisini kuran hisse senedi gibi senetlere de ortaklık senetleri denir. Hisse senedi ile 

değiştirilebilir tahviller ve katılma intifa senetleri her iki grubun özelliklerini taşıyan örneklerdir. 
74  R.G. 11.08.1989-20249 
75  TTK kapsamında menkul kıymetler, hisse senedi (eTTK m. 399/TTK m. 476 vd., eTTK m. 409/TTK 

m.484 ve eTTK m. 573/TTK m.573), temettü ve faiz kuponu (TTK.m. 661,662,667) ile talon (TTK. 

m.661), ilmühaber (eTTK m. 411/TTK ile bu hüküm kaldırılmıştır), intifa senedi (eTTK m. 402/TTK m. 

502-503), tahvil (eTTK m.420/TTK tahvili tanımlamamış ancak 504. maddede kavrama değinilmiştir.) 

olarak yer almaktadır. Türk Medeni Kanununda menkul kıymet olarak ipotekli borç senedi (TMK m. 

898), irat senedi (TMK m. 903 vd.), rehinli tahvilat (TMK m.930 vd., TMK m.970 vd.), rehin makbuzu 

(TMK m. 964 vd.) bulunmaktadır. eSerPKn’da ise varlığa dayalı menkul kıymet (m.13/A), oydan yoksun 

hisse senedi (m.14/A), yatırım fonu katılma belgesi (m.37-38), depo edilen menkul kıymet sertifikası 

(m.11/V), hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil (m.14) türlerine yer verilmiştir. Kanundaki tanımda yer 

alan, şartları SerPKr’nca belirlenme yetkisine dayanarak (eSerPKn m.22), oydan yoksun hisse senetleri, 

tahviller, hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller, kâra iştirakli tahviller, katılma intifa senetleri, kâr ve 

zarar ortaklığı belgeleri, banka bonoları, banka garantili bonolar, finansman bonoları, varlığa dayalı 

menkul kıymetler, gayrımenkul sertifikaları, A tipi yatırım fonu katılma belgeleri gibi menkul kıymetler 

hakkında düzenlemeler yapmıştır. Yeni SerPKn’da ise yeni TTK ile paralel olarak piyasa ihtiyaçları 

doğrultusunda menkul kıymet kavramı geniş ele alınmıştır. 
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Kıymetli evrak niteliğine sahip 76  senet türlerinin önemli örneklerinden olan 

menkul kıymetlerin tanımında; a) misli eşya niteliğine sahip olma, b) yatırım aracı 

olarak kullanılma ve c) dönemsel ürün verme olarak sıralanabilecek üç temel özellik 

sıralanmıştır.77 Ancak bu özellikleri, ortaklık ve alacaklılık sağlama, belirli bir meblağı 

temsil etme, seri halinde çıkarılma, ibareleri aynı olma unsurları tamamlamaktadır.78 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,79 menkul kıymetleri, para, çek, poliçe ve 

bono hariç olmak üzere; 1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara 

ilişkin depo sertifikaları, 2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve 

gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları, 

şeklinde tanımlayarak (m.3/o) TTK’nun tanımlamadan sayma yöntemi ile paralellik 

sağlamıştır. 80  Maddede menkul kıymetlerin kıymetli evrak niteliklerine vurgu 

yapılmamış olmakla birlikte mülga 2499 sayılı Kanuna ilişkin değerlendirmeleri 

bertaraf edecek bir düzenleme getirilmemiştir.81 Kaldı ki sermaye piyasası araçlarını 

düzenleyen alt düzenlemelerde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Menkul kıymetlerin misli nitelik taşıyan bir kıymetli evrak olma özelliğinin, 

aşağıda değineceğimiz toplu saklama, toplu senet ve kaydîleştirme süreçleri bakımından 

önemli sonuçları bulunmaktadır.82 

                                                 
76  Kaydî sistemde senede bağlı olmayan ve böylece senetten bağımsız devredilen menkul kıymetin 

sadece SPKn.’de kıymetli evrak olduğu belirtildiği için kıymetli evrak niteliği taşımaması gerektiği 

yönündeki görüş için bkz. SONGUR, Damla Gülseren, “Sermaye Piyasası Aracı Kavramı”, AÜHF, 

Prof.Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.III, İstanbul 2011, s. 2926; PASLI, Ali, “Türk Hukukunda 

“Menkul Kıymet” Kavramı”, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, s.1557-1560. 
77  TEKİNALP-POROY-ÇAMOĞLU, s.643; YASAMAN, s.23; ÜNAL, M., s.19; AYTAÇ, s.47-49. 
78  Menkul kıymetlerin tüm bu türlerinin değerlendirilmesi sonucunda, her birinin tanımda yer verilen 

unsurların tümünü içermediği anlaşılmaktadır. 
79  R.G. 30.12.2012-28513. 
80  Bu düzenlemenin numerus clausus ilkesini bertaraf ettiği söylenebilir. 
81  Ancak, değişiklik ile, üst kavram olarak “Sermaye Piyasası Araçları” kavramı getirilmiş ve kavram 

menkul kıymetleri de ihtiva eden bir kavram olarak öngörülmüştür. Amerikan hukukunda aracı 

kurumların faaliyet konularını menkul kıymetler teşkil etmektedir. Menkul kıymetler tüm sermaye 

piyasası araçlarını içine alan bir kavramdır. Bu farklılık menkul kıymet tanımlarından doğmaktadır. 

Türk hukukunda kıymetli evrak özelliği menkul kıymet kavramının bir unsuru olduğundan, kıymetli 

evrak özelliğine sahip olmayan ancak sermaye piyasalarında da işlem görecek benzer evrakın da 

kanun kapsamında tutulabilmesi amacı, kanun koyucuyu böyle bir kavramı kullanmaya mecbur 

kılmıştır. 
82  Bkz. Dn.58. 
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Önemli bir menkul kıymet ihraççısı olan anonim ortaklık83 tarafından çıkarılan 

bütün menkul kıymetler, senedin içerdiği hakkın mevcudiyetinin ve devredenin de bu 

devre yetkili olduğunun, senet metninden anlaşılması anlamına gelen kamu 

güvenliğini 84  haiz kıymetli evraktır. Bu tür kıymeti evrakta senedin içerdiği hak, 

senedin kağıdının hukukuna, yani eşya hukukuna tâbidir. 

Menkul kıymetlerin kıymetli evrak olması, kıymetli evrakın ise TTK’nda senet 

olarak tanımlanması nedeniyle menkul kıymetlerin senet olma özelliklerini kaybetme 

süreçlerine değinilmesinde fayda bulunmaktadır.  

IV. KAYDÎ KIYMET ALANINDA GELİŞMELER 

Kaybolma veya yok olma risklerine karşı, milyarlarca adet menkul kıymetin 

birbirleriyle karıştırılmaksızın hamilleri adına sınıflandırılarak saklanması, yer ve 

yönetim hizmetlerini imkânsız hâle getirdiğinden menkul kıymetlerin saklanmasında 

daha rasyonel yöntemler aranmış85 ve saklama yöntemleri şekil değiştirmiştir.86 Çoğu 

zaman saklama yöntemleri kıymetli evrakın hukukî niteliğini doğrudan etkilemiştir. 

Aynı zamanda kıymetli evrak üzerinde zilyetlik temelinde kurulan aynî hakkın niteliği 

de buna bağlı olarak değişmektedir. Bu çerçevede uygulanacak hukukun 

belirlenmesinde kıymetli evrakın ve üzerinde kurulacak aynî hakkın hukukî niteliğini 

temel alan uygulamalar da değişiklik gösterebilmektedir.  

A. TOPLU SAKLAMA 

Toplu saklamada, menkul kıymetler hamilleri adına değil, kendi kategorilerine 

göre ayrılmaktadır. Bu şekilde, sistem daha güvenli ve iyi yönetilmekte, devir işlemleri 

                                                 
83  POROY-TEKİNALP, s. 42. 
84  Nama yazılı menkul kıymetler bakımından kamu güvenliği kriteri tartışmalıdır. TEKİNALP-

POROY-ÇAMOĞLU, s.644. 
85  TEKİNALP, Banka Hukuku, s.471; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.4; ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 1997, s.310; TURANBOY, Varakasız, s.8; POROY-TEKİNALP, s.39; YASAMAN, s.27.  
86  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.324; TURANBOY, 

Varakasız, s.43 vd. 
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daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir. 87  Bu sistemde, menkul kıymetler 

hareketsizleştirilerek “Merkezi Saklama Kuruluşları” 88  aracılığıyla toplu olarak 

saklanmaktadır. Menkul kıymetler üzerinde yapılacak hukukî işlemler, fiziken teslim ile 

değil, kayden gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, menkul kıymetler fizikî olarak ihraç 

edildiğinden, kıymetli evrakın maddî unsurunu teşkil eden kâğıt (senet) unsuru hâlen 

devam etmekle birlikte, kıymetli evraka özgü, hakkın senetten ayrı ileri sürülemeyeceği 

ve hakkın senetsiz devredilemeyeceği unsurları bertaraf edilmiş olmaktadır.  

Toplu saklama sistemi, menkul kıymetlerin mâliki ile merkezi saklama kuruluşları 

arasında yapılan sözleşme ile tevdi edilen menkul kıymetlerin, ihraç eden ortaklık bazında 

aynı hak ve yükümlülükleri temsil eden diğer menkul kıymetlerle birlikte bir havuz 

içerisinde saklanması biçiminde işlemektedir. Temelini, menkul kıymetlerin misli olma 

özelliğinden alan toplu saklama sisteminde,89  menkul kıymet sahibi bazında saklama 

olmadığından, menkul kıymeti tevdi eden kişi, bunu geri almak istediğinde, kendisine, 

tevdi ettiği menkul kıymetlerin aynısı (aynı seri numarası taşıyan) değil, aynı cinsten 

olup, aynı hakları veren, aynı adetteki senetler verilmektedir.90  

Bu çerçevede toplu saklama sisteminin hamiline yazılı pay senetlerine 

uygunluğu tartışmasız olmakla birlikte, nama yazılı pay senetlerinin ancak beyaz ciro ile 

devredilmeleri halinde toplu saklama sistemine konu olabilecekleri, bunun yanında, 

gerçek (rekta) nama yazılı pay senetleri ile bağlı nama yazılı pay senetlerinin toplu 

saklama sistemine uygun olmadıkları söylenebilecektir.91 

                                                 
87  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.314. 
88  Fizikî sermaye piyasası araçları açısından saklama yetkisi olan tek kuruluş TAKASBANK’tır. 

Kaydî Sermaye piyasası araçları açısından saklama yetkisi Merkezi Kayıt Kuruluşu’na aittir.  
89  TURANBOY, Varakasız, s. 14 vd. 
90  ÜNAL, M., s.78; TURANBOY, Varakasız, s. 14 vd; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.7. 
91  R.G.24.6.2004-25502’de yayımlanan İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin md. 9/m hükmünde nama yazılı 

hisse senetlerinin devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine ilişkin bir yönetim kurulu kararının 

İMKB’ye ibraz edilmesi kotasyon şartı olarak kabul edilmiş olup, bağlı nama yazılı hisse senetleri için 

ancak böyle bir yönetim kurulu kararı ile Borsada işlem gerçekleşmesi mümkündür. Ancak bu durumun 

bağlı nama yazılı hisse senetleri için öngörülen amaca aykırılık teşkil edeceğinden uygulaması güç 

olabilecektir. 6102 sayılı TTK'nın 492. maddesinde, “esas sözleşmede, nama yazılı payların ancak şirket 

onayıyla devredilebilmesinin öngörülebileceği” belirtilmektedir. Bu durumda bağlı nama yazılı pay 

senetlerinin devrinde, pay defterine kayıt edilmiş olsa bile, kaydın anonim ortaklık tarafından 

reddedilmesi durumunda devir gerçekleşmemektedir. 
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Toplu saklama sisteminde menkul kıymetleri tevdi eden kimse, aynı cinsten ve 

aynı hakları veren menkul kıymetler üzerinde, bir tür müşterek mülkiyet payına sahip 

olur.92 Ancak bu müşterek mülkiyet payı, aynı kategorideki, aynı cinsten olup, aynı 

hakları sağlayan menkul kıymetlerden oluşan yığın üzerindeki müşterek mülkiyet hakkı 

değildir. Zira, Türk ve İsviçre hukuklarında aynî hak, ancak münferit eşya üzerinden 

kurulabildiğinden ve aynı kategorideki menkul kıymetlerden oluşan topluluk da 

münferit eşya değil, bağımsızlıklarını yitirmeden, ortak bir amaç için bir araya 

getirilmiş, ekonomik bütünlük arzeden birden çok eşyanın oluşturduğu eşya topluluğu 

olarak tanımlanan eşya birliği 93  olduğundan, her bir menkul kıymet hamili, aynı 

kategoride bulunan her bir menkul kıymet üzerinde müşterek mülkiyet hakkına sahip 

olur.94 Böylece, menkul kıymeti tevdi eden mâlike bir aynî hak sağlanmaktadır. Ancak 

bu müşterek mülkiyet hakkı, geleneksel bir müşterek mülkiyet olmayıp, gerçek 

müşterek mülkiyet hakkına göre daha gevşek, sağlam olmayan, sulandırılmış, sui 

generis bir müşterek mülkiyet hakkıdır.95  

Toplu saklamada, senette bulunan hakkın devri de özellik taşımaktadır. Kural 

olarak menkul kıymetlerin devrinde aranan taahhüt ve tasarruf işlemleri toplu 

saklamada da söz konusudur. Ancak toplu saklamadaki menkul kıymetlerin tasarruf 

işlemi, klasik anlamdaki menkul kıymetlerin tasarruf işlemindeki gibi senedin 

zilyetliğinin devri suretiyle değil, maddî bir varlığı olmayan müşterek mülkiyet 

hissesinin kaydî şekilde yapılan işlemlerle intikali suretiyle gerçekleşir. 96  Diğer bir 

deyişle, payın devri hesaptan hesaba kayıt yaparak gerçekleşmektedir.97 

                                                 
92  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.7-8; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.315; TURANBOY, 

Varakasız, s.27; ÜNAL, M., s.82-83 
93  OĞUZMAN, Kemal - ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 3. 

Baskı, 2006, s.9; TURANBOY, Varakasız, s.25; ERİŞGİN, s.168; ÜNAL, M., s.81. 
94  TURANBOY, Varakasız, s.26; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.7;. ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 1997, s.316. 
95  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.315.; TURANBOY, Varakasız, s.26; TEKİNALP, Evraksız 

Kıymetli Evrak, s.7; ÜNAL, M., s.81. 
96  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.318; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.9; ERİŞGİN, Nuri, 

“Toplu Saklamada Saklatanlar Arasındaki İlişkiler ve Hukuksal Sonuçları”, BATİDER, C.XXII, 

S.1, 2003, s.157-181, s.158 vd. 
97  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.318; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.9; YASAMAN, s.27. 
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Menkul kıymetlerin devrinde, devredenin tasarruf yetkisinin bulunmaması 

halinde mümkün olan iyiniyetle iktisap, toplu saklamadaki menkul kıymetlerin devrinde 

de, müşterek mülkiyet hisselerinin devrinin yapıldığı kayıtlara aynî etkiler verilmesi 

halinde mümkün olabilir. Menkul kıymetlerde, aynî hakkın ve bu hakla ilgili olarak 

gerçekleştirilmiş işlemlerin aleniyet vasıtası zilyetlik iken, toplu saklamada, müşterek 

mülkiyet hisselerinin devrinin gerçekleştirildiği kayıtlara aynî etkiler vermek suretiyle 

bu kayıtları, gayrımenkullerde ve bazı menkullerdeki sicil kayıtları gibi, aleniyet 

vasıtası olarak kabul etmek gereksinimi bulunmaktadır.98 

B. TOPLU SENET 

Toplu saklama, senetlerin basılması ve saklanmasını devam ettiren bir sistem 

olduğu için, menkul kıymetlerin basımı ve saklanmasından kaynaklanan sakıncalara 

çözüm getirememiştir. 99  Bu nedenle, bütün bir emisyonu veya senetlerini toplu 

saklamaya verenlerin bu senetlerini temsil etmek üzere, bir veya sınırlı sayıda kalmak 

üzere çıkarılan ve toplu saklama bankasına tevdi edilen, toplu (global) senet 

uygulamasına geçilmiştir.100 Böylece menkul kıymet ihracı daha zahmetsiz bir duruma 

geldiği gibi,101  bu senetler, hakkın senet aracılığıyla maddî bir varlığa kavuşmasını 

sağlayarak, eşya hukukuna ilişkin kuralların uygulanması sebebiyle itiraz edilen 

noktaları da ortadan kaldırmıştır. 102  Bu bağlamda toplu senet, gerçek anlamda bir 

kıymetli evrak olmakla birlikte, toplu senette birleştirilen hakların devri ve üzerindeki 

işlemler kıymetli evrakın devri usullerine göre değil, kaydî yollarla gerçekleştirilir.103 

                                                 
98  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.320; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.10; ÜLGEN-

HELVACI-KENDİGELEN-KAYA, s.30; ÜNAL, M., s.83. 
99  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.12; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.321; TURANBOY, 

Varakasız, s.34. Toplu senet sistemi Türk hukuku açısından yaygın bir uygulama alanı bulamadığına 

ilişkin görüş için bkz. ÜNAL, M., s.91-92. 
100  TEKİNALP, Banka Hukuku, s.472; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.12; ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 1997, s.321; TURANBOY, Varakasız, s.34; YASAMAN, s.28. 
101  Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜNAL, Oğuz Kürşat, “Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydîleştirilmesi”, 

GÜHFD 2001, C.V, S. 1-2, s. 7 vd.  
102  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.321. 
103  TURANBOY, Varakasız, s.40; ÜNAL, M., s.88. 
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İhraççı ortaklık toplu emisyon için tek bir senet (kupür) ihraç etmekte ve bu senet 

bankaya tevdi edilmektedir. Hamil menkul kıymetin zilyetliğini kazanamamakta, ancak 

toplu senet üzerinde müşterek mülkiyet hakkı edinmektedir.104  Toplu senette, evrakın 

varlığına rağmen, hamilin senedi eline alamaması ile delil ve işlemlerin banka kayıtları 

üzerinden yapılması, senetsiz kıymetli evrakın bir uygulaması olarak görülmektedir.105 

Toplu senet, aynı hakları veren menkul kıymetlerin oluşturduğu bir eşya birliği 

olmayıp, üzerinde mülkiyet hakkının söz konusu olduğu tek bir belgedir. Bu mülkiyet, 

toplu varlık üzerinde gözle görülemeyen, yaygın hisselerin oluşturduğu müşterek 

mülkiyettir. Her bir aynî hak sahibi, kendisine ait olan kısmı, toplu senet üzerindeki 

diğer haklardan bağımsız olarak devredebilecektir. Ancak bu devir toplu senedin fizikî 

teslimi şeklinde değil, toplu senet üzerindeki söz konusu hakkın kaydî olarak hesaptan 

hesaba geçirilmesi şeklinde ve toplu senedi saklayan merkezi saklama kuruluşu 

aracılığıyla gerçekleşecektir.106  

C. KIYMET HAKKI 

Menkul kıymetlerin saklanmasında son aşama olarak, fizikî olarak 

basılmasından vazgeçilerek, bunlara karşılık gelmek üzere elektronik ortamda kayıtlar 

oluşturulması anlamına gelen kaydîleştirme kavramı, kıymetli evrakın senette ortaya 

çıkmamış bir hakkı ifade eden “kıymet hakkı” veya “kaydî değer” kavramı ile birlikte 

gündeme gelmiştir. 107  Kıymet hakkı, hakkın senetten çözülmesi sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Bir sicile tescil edilmiş haklar olarak, kıymetli evrakın sıkı şekil şartlarından 

uzaklaşma söz konusudur. Hakkın senette ortaya çıkmadığı, defterde veya sicilde bir 

kayıt olarak göründüğü menkul kıymetler kaydî değer veya kıymet hakkı olarak 

                                                 
104  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.322; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.13; TURANBOY, 

Varakasız, s.40; ÜNAL, M., s.87. 
105  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.12; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.321; TURANBOY, 

Varakasız, s.34; YASAMAN, s.26. 
106   ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.322; TURANBOY, Varakasız, s.40; SEROZAN, Rona, “Kaydan 

Şayi-Fiilen Müstakil Arsada ve Kıymetli Evrak Deposunda “Kendine Özgü Paylı Mülkiyet 

Rejimi””, Prof.Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C.2, İstanbul 2009, s.1377; ÜNAL, M., s.87-88.  
107  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.324; TURANBOY, 

Varakasız, s.43 vd; ÜNAL, M., s.23-24. 
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nitelendirilmektedir. Kaydî değer veya kıymet hakkı, menkul kıymetlerin evrak 

basılmaksızın ihracı ve tedavülü şeklinde tanımlanmaktadır.108 Bu kavramların yanısıra, 

kıymetli evraktaki “evrak” unsurunun göz ardı edilebilmesi ve hakların kayden 

izlenmesi, evraksız kıymetli evrak kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.109 

Yukarıda kıymetli evraka ilişkin açıklamalarımızda da değinildiği gibi, kıymetli 

evrakın bir unsuru olan hak, irade beyanı taşıyıcısı olan senede bağlanmıştır. İrade 

beyanının herkesin tespitine imkân sağlaması bakımından senet bir ispat vasıtasıdır. 

Kıymetli evraktan söz edebilmek için, senet ve irade beyanının birbirine bağlılığı 

gerekli olup, kıymetli evrakın içerdiği ve senet tahrip olmadan senetten ayrılamayan 

hakkın talebi, senedin ibrazı; devri ise senedin zilyetliğinin devri ile mümkündür. Kaydî 

sistemde, kıymetli evrakın fiziksel varlığının ortadan kalkması sonucunda, menkul 

kıymetin içerdiği senet bulunmadığından hak sadece devir fonksiyonunu sürdüren kaydî 

hak olarak kalmaktadır. Kıymet hakkı veya kaydî değer, hakkın senetten çözülmesi 

sonucunda, defterde veya sicilde bir kayıt olarak görünmekte olduğundan senedin ibrazı 

fonksiyonu işlerliğini kaybetmiştir.110 Kaydî sistemdeki kayıtlar, klasik anlamda senet 

üzerine basılmadığından evraksız kıymetli evrak olarak adlandırılmıştır.111  

Kaydî menkul kıymetler için, hakkın ortaya çıktığı, üzerine imza atılacak ve 

zilyetliği karşı tarafa geçirilecek bir senet bulunmadığından, işlemler kaydî sistem 

aracılığıyla yerine getirilmektedir. Kaydî menkul kıymetler, kıymetli evrak özellikleri 

taşıdıkları için kıymetli evrakın devrine ilişkin hükümlerin yanısıra taşınır eşya olmaları 

nedeniyle de taşınır eşyanın devrine ilişkin hükümlere tâbi bulunmaktadır. Kaydî 

menkul kıymetlerin devri, aynen çıplak payın devrinde olduğu gibi yazılı temlik beyanı 

                                                 
108  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14. 
109  ÜNAL, M., s.29. 
110  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14; Borçlu olan kişi senet olmadan ve senet kendisine ibraz 

edilmeden de alacaklıyı teşhis edebildiğinden senedin teşhis fonksiyonu da ortadan kalkmaktadır. 

ÜNAL, M., s.26. 
111  ÜNAL, M., s.28. Bu kavramın, varakasız ve kağıtsız kıymetli evrak biçiminde kullanımı için bkz. 

TURANBOY, Varakasız, s.47 vd., TURANBOY, Asuman “Kağıtsız (Varakasız) Kıymetli Evrak”, 

Sermaye Piyasası Hukuku 15. Yıl Sempozyumu, Ankara 17-18 Ocak 1997, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Ankara 1998, s.241-267 (Kağıtsız), s.241 vd. 
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ve zilyetliğin havalesi şeklindeki zilyetliğin geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. 

Bunun bir sonucu olarak, kaydî menkul kıymetlerin, kaydî sistem dışında devri, taraflar 

arasında yapılan yazılı devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir.112 

Kıymetli evrakın ve özellikle sermaye piyasası araçlarının kaydîleştirilmesi ve 

rasyonelleşmesindeki son aşamayı ifade eden kaydî sistem Türk hukukunda, 113 

“sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından, bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle 

tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde 

MKK’ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı, kaydedilen hakların senede 

bağlanmamasının öngörüldüğü hukukî sistem” olarak tanımlanmaktadır. 114  Türk 

sermaye piyasasının yabancı piyasalarla entegrasyonuna elverişli bir ortam yaratan 

kaydî sistem, senedin varlığını ortadan kaldırarak, menkul kıymet konusunda, farklı 

ülkeler ve hukuk düzenleri arasında ortak ve evrensel geçerliliği olan bir kavram 

                                                 
112  ÜNAL, m., s. 411’den alıntı Menkul kıymetlerie ilişkin işlemlerin taraflar arasında yazılı sözleşme ile 

kurulduğu yönünde bkz. “…rehin hakkının taraflar arasında sözleşme ile kurulduğu, borsada işlem gören 

hisse senetlerinin rehin edilmesi, alım-satım işlemleri kayden yapılmakta olup, müşteri hesabına 

geçirildiği…” 11.HD. T.20.02.2007, E.2005/12033, K.2007/3194<www.kazanci.com.tr>.2010/4 
113  Mevzuatımıza ilk olarak 1995 yılında 558 sayılı KHK (R.G. 27.06.1995-22326) ile girmiş olan 

kaydî değer kavramı, SPK tarafından Seri: IV, No:22 sayılı Tebliğ ile düzenlenmişsede, yukarıda da 

belirtildiği gibi, yargı kararıyla iptal edildiğinden uygulanamamıştır. Anılan Tebliğin yürürlüğünün 

durdurulmasını takiben, 1999 yılında 4487 sayılı Kanun (R.G. 18.12.1999-23910) ile “Sermaye 

Piyasası Araçlarının Kaydîleştirilmesi” başlıklı SPKn’na 10/A hükmü eklenmiş olup, bu hükümde, 

“sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi 

Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izleneceği” hüküm altına alınmıştır. 1999 yılında 

gerçekleştirilen bu değişikliklerden sonra, 28/11/2005 tarihinde hisse senetleri İMKB’de işlem 

gören şirketlerin hisse senetleri ile başlayan ve yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör tahvilleri 

ve finansman bonoları ile devam eden kaydîleştirme uygulamasında yaşanan tecrübeler ışığında 

oluşan maddenin mevcut hali, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (R.G. 30.12.2012-28513) 13. 

maddesi ile düzenlenmiştir. 
114  Tanım için bkz. http://www.mkk.com.tr/. Kaydî sisteme tam geçiş için, SPKn Geçici md. 6 hükmü 

ile bir süreç öngörülmüştür. Öngörülen geçiş süreci çalışmamızın konusu ile doğrudan bağlantılı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yapacağımız açıklamalarda öngörülen sürecin sonunda uygulanacak 

olan tam kaydî sisteme geçilmiş olduğu varsayımından hareket edilecektir. ÜNAL, Mücahit, 

“Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydîleştirilmesi ve Kaydî Sistem Kapsamında Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin Kaydî Olarak İhracı”, GÜHFD (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), C. XV, Y. 

2011, Sa. 3, s.65-75, s.66-67, (DİBS), s.3; TURANBOY, Asuman, “2499 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’na 4487 Sayılı Kanunla Eklenen 10/A Maddesine Göre Kaydî Değer Düzenlenmesi”, 

AÜHFD (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), 1999, C.XLVIII, S.1-4, s.45 vd. (Kaydî 

Değer); MANAVGAT, Kaydî Sistemin Esasları, s.170. 
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yaratmaktadır. Bu durumun kanunlar ihtilâfı doğma olasılığını en aza indirgeyeceği ileri 

sürülmektedir.115 

D. MERKEZİ SAKLAMA SİSTEMLERİ 

Merkezi saklama, sermaye piyasası araçlarının, merkezi bir sistem içerisinde bu 

yetkiye sahip bir ya da birden fazla saklama kuruluşu tarafından, senet üzerine basılmış 

şekilde fizikî olarak ya da elektronik ortamda kaydî olarak, değişik yöntemler 

kullanılarak saklanmasıdır.116 Sermaye piyasası araçlarının korunması ve saklanmasını 

sağlamak; devir, rehin, vekaleten oy kullanma, ödeme emri gönderme, temettü ve faiz 

gelirlerini tahsil etme gibi işlemleri tek bir merkezden idare etmek amacıyla kurulan 

kuruluşlar, merkezi saklama kuruluşu olarak adlandırılmaktadır.117  Merkezi saklama 

kuruluşları, ulusal veya uluslararası kapsamda faaliyet gösterebilmektedir.118  

Menkul kıymetlerin senet basılmaksızın ihracı ve tedavülü olarak 

adlandırılabilecek olan kaydî sistem, çeşitli ülkelerde değişik şekillerde uygulama alanı 

bulmuştur. Hem tam kaydî değer hem de toplu saklama ve toplu senet yöntemlerinde 

olduğu gibi menkul kıymetlerin fiziken basılmasına rağmen kaydî olarak işlem gördüğü 

kısmî kaydî değer sistemlerinde, yatırımcıların saklama merkezleriyle ilişkileri çeşitli 

biçimlerde gerçekleşmektedir.119 Merkezi saklamada, sermaye piyasası aracını piyasaya 

arz eden ihraççı ile bu sermaye piyasası araçlarını satın alan yatırımcılar (mâlikler) 

                                                 
115  Bu görüş için bkz. MANAVGAT, Kaydî Sistemin Esasları, s.191. 
116  ÜNAL, M., s.43; ERGİNCAN, Yakup, “Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kıymetli Evrakın Senet 

Unsurunun Bertaraf Edilmesi ve Payların MKK Tarafından İzlenmesi”, Kurumsal Yatırımcı Dergisi, 

Nisan-Mayıs-Haziran 2009, s.10 (Merkezi Kayıt Kuruluşu); ERGİNCAN, Yakup, “Hisse 

Senetlerinin Kaydîleştirilmesi, Dünya ve Türkiye Uygulaması”, Geleneksel Finans Sempozyumu 

Bildirileri 2004, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü &Marmara Üniversitesi 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, s.170-177, s.175 (Dünya ve Türkiye); YAYLA, Ümit, 

“Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydî Sistem, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 

Bankacılık Dergisi, 2009, S.71, s.104 vd., s.175. 
117  ÜNAL, M., s.45. 
118  ÜNAL, M., s.46-47; THEVENOZ, Luc, Intermediated Securities, Legal Risk, and the International 

Harmonisation of Commercial Law, Duke Law School Legal Studies Research Paper Series 

Research Paper No. 170, September 2007, 69s., s.15; The Giovannini Group, Cross-Border Clearing 

and Settlement Arrangements in the European Union, Brussels 2001, s.45 vd., 

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/clearing/first_giovannini_report_en.pdf  

(First Report). 
119  ÇİKOT, Özcan, Uluslararası Takas Kurumları, arastirma@tskpakb.org.tr, s.18 vd. 

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/clearing/first_giovannini_report_en.pdf
mailto:arastirma@tskpakb.org.tr
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arasındaki ilişkiye göre farklı mülkiyet sistemleri bulunmaktadır. Doğrudan saklama 

sisteminde ihraççının kayıtlarında yatırımcının adı görünür. Dolaylı saklama sistemlerinde 

yatırımcının hesapları bir veya daha fazla hiyerarşik sıralamadaki aracı kuruluşlarda 

tutulur. İhraççının kayıtlarında menkul kıymet sahibi olarak görünen, yatırımcının hisse 

senetlerini saklayan, hiyerarşinin en üstünde bulunan aracı kuruluştur.120 

Hiyerarşik yapının en etkin biçimde işleyebilmesi için birçok merkezi saklama 

kuruluşu ve aracı kuruluşlar, fizikî menkul kıymetleri mislen bir havuzda, imha edilen 

veya kayda alınan menkul kıymetlerin taşıdığı hakları ise ihraççı veya aracı kuruluşlar 

adına açılmış hesaplarda izlemektedirler. Yatırımcının aracı kuruluşu, tüm menkul 

kıymetlerin taşıdığı hakları merkezi saklama kuruluşu veya hiyerarşik düzende 

kendisinin bir üstünde yer alan aracı kuruluş nezdinde ortak bir hesapta tutar.121  

İmhaya ve hareketsizleştirmeye dayalı kaydî sistemlerde genellikle, pek çok yarar 

sağlayan dolaylı saklama sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistem, yatırımcının menkul 

kıymetlerin teslim edilmesi ve alınması ile virmanı konusunda yalnız bir kuruluş veya 

saklayıcı ile muhatap olması; menkul kıymet devrinin, fiziksel olarak menkul kıymet 

hareketi olmaksızın, kayden yapılabilmesi ve menkul kıymetlerin saklanması, devri ve 

teminata verilmesinde meydana gelebilecek sahtecilik, hırsızlık benzeri riskleri azaltması 

gibi avantajlara sahiptir. Ancak bu sistem, mülkiyet haklarının mislilik esasına göre ve net 

bir şekilde tanınması, aracı kuruluşların kendilerine ait varlıklar ile kıymet hakkı 

sahiplerinin menkul kıymetlerinin birbirinden ayrılmış olması ve aracı kuruluşların iflâsı 

halinde, menkul kıymetleri kayda alınmış olan kıymet hakkı sahiplerinin kıymet 

                                                 
120  IOSCO, Legal Framework, s.6; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s. 19; CHUN, Changmin, 

Intermediated Securities and Systems in Substantive Law and in Private International Law, Quebec 2007, 

s.26; MOONEY, Charles W. Jr, “Law and Systems for Intermediated Securities and the Relationship of 

Private Property Law to Securities Clearence and Settlement: United States, Japan, and the UNIDROIT 

Draft Convention” IMES (Institute for Monetary and Economic Studies) Bank of Japan Discussion Paper 

Series, Discussion Paper No.2008-E-7, s.4,<http://www.imes.boj.or.jp>2010/2; MOONEY, Charles W. 

Jr, “Private Law and the Regulation of Securities Intermediaries: Perspectives under the Geneva 

Securities Convention and United States Law”, Uniform Law Review, 2010/2, s. 807. 
121  IOSCO, Legal Framework, s.7; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s. 13; CHUN, s.26,39; 

MOONEY, s.7. 

http://www.imes.boj.or.jp/
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haklarının, iflâsa ilişkin düzenlemelere tâbi olmaması halinde iyi işleyebilmekte, diğer 

yandan kıymet hakkı sahiplerinin aynî hakları da zarar görmemektedir.122 

1. Doğrudan Saklama Sistemi 

Doğrudan saklama sisteminde, menkul kıymetlerin mâlikleri ile ihraççı arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Menkul kıymetlerin sahibi olan yatırımcılar menkul 

kıymetleri ellerinde bulundurmakta ve ihraççının kayıtlarında hak sahibi olarak 

görünmektedir.123 

Bu sistemde menkul kıymetler senetle veya senetsiz temsil edilebilmektedir. 

Senetle temsil edildikleri zaman, senet üzerinde ihraççının menkul kıymetin sahibine 

karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak bilgiler ile ihraççı adı yer alırken, 

senetsiz menkul kıymetlerde ihraççının adının görünebileceği bir belge 

bulunmamaktadır.124 Hak sahipliği senetle ispatlanmakta, mülkiyet senedin zilyetliğini 

elde bulundurmak ve ihraççı kayıtlarında yer almakla sağlanırken, devir de senetlerin 

fiziken devri ile gerçekleşmektedir. Senetsiz menkul kıymetlerin mülkiyetinin devri de 

ihraççının kayıtlarına yansıtılmak suretiyle meydana gelmektedir.125 

2. Dolaylı Saklama Sistemi 

Dolaylı saklama sistemi, sermaye piyasası araçlarını piyasaya arz eden ihraççılar 

ile bu sermaye piyasası araçlarını satın alan yatırımcıların doğrudan ilişki içerisinde 

olmadığı, yatırımcıların çeşitli aracılar vasıtasıyla ihraççı ile ilişki kurduğu saklama 

sistemidir.126 

Bu sistemin en önemli amaçlarından biri menkul kıymetlerin 

hareketsizleştirilmesini sağlamaktır. Merkezi saklama kuruluşları saklamanın etkinliğini 

                                                 
122  ACIR, Birsen; “Menkul Kıymetlerde Merkezi Saklamanın Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi”, 

Ankara, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi, 2001, s.41-42; IOSCO, Legal Framework, s.8; BERNASCONI, Indirects Holdings 

Systems, s. 13.  
123  ÜNAL, M., s.49; IOSCO, Legal Framework, s.7. 
124  ÜNAL, M., s.49; THEVENOZ, s.404-405. 
125  ÜNAL, M., s.51. 
126  ÜNAL, M., s.52; IOSCO, Legal Framework, s.7. 
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artırmak amacıyla menkul kıymetleri bir havuzda tutmaya ve bunları kayden izlemeye 

başlamışlardır. Kayden izlemede, menkul kıymetler, ihraççılar nezdinde saklama 

kuruluşunun ya da aracı kurumun adıyla izlenmektedir. Menkul kıymetin gerçek sahibi 

yatırımcı ihraççının kayıtlarında ve genellikle merkezi saklama kuruluşunda 

görünmemektedir.127  

Dolaylı saklama sisteminde, yatırımcının sermaye piyasası araçları birbiri ile 

hiyerarşik yapıdaki bir ya da birden fazla aracı vasıtasıyla kademeli olarak 

tutulmaktadır. Bu aracı, bir aracı kuruluş olabileceği gibi birden fazla aracı kuruluş da 

olabilir. Hatta aracı kuruluşlarla birlikte aynı hiyerarşik yapıda bulunan saklama 

bankaları ve merkezi saklama kuruluşları da bu kademeli sistemin parçaları olabilir.128 

Yatırımcının ismi sadece kendisiyle sözleşme yaptığı ve işlemlerini yürüttüğü 

aracı kuruluş kayıtlarında yer almaktadır. Söz konusu aracı kuruluş, yatırımcının 

varlıklarını merkezi saklama kuruluşunda kendi namına izlemekte ve dolayısıyla ihraççı 

kayıtlarında da ya saklama kuruluşu ya da aracı kuruluşun adı görünmektedir.129 Bu 

yapı içinde, aynı aracı kurumda iki hesap sahibi arasındaki devir, merkezi saklama 

kuruluşu kayıtlarında herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.130 

Dolaylı saklama sisteminde, menkul kıymetlerin devri için ihraççı nezdinde 

herhangi bir kayda ihtiyaç bulunmamaktadır. Aynı aracı kurum nezdinde yatırımcılar 

arası devirler, aracı kurumun muhasebe kayıtlarında yatırımcıların hesaplarına borç 

alacak kaydetmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. İki farklı aracı kurumun yatırımcıları 

                                                 
127  ÜNAL, M., s.52. 
128  ÜNAL, M., s.52. 
129  Örneğin, aracı kurum, saklama bankası ve merkezi saklama kuruluşunun olduğu hiyerarşik bir 

yapıda, ihraççının kayıtlarında sermaye piyasası araçlarının mâliki olarak merkezi saklama kuruluşu 

görünecektir. Merkezi saklama kuruluşunun kayıtlarında mâlik olarak o sermaye piyasası aracını 

kendisine tevdi eden saklama bankası, saklama bankasının kayıtlarında ise söz konusu sermaye 

piyasası araçlarını saklanmak üzere saklama bankasına veren aracı kurumlar mâlik olarak yer 

alacaktır. Sermaye piyasası araçlarının gerçek mâlikleri ise, aracı kurumun kayıtlarına bakılarak 

tespit edilebilecektir. Bkz. ÜNAL, M., s.53. 
130  IOSCO, Legal Framework, s.7; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.13; CHUN, s.26,39; 

MOONEY, s.12. 
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arasındaki devirlerde de, saklama kuruluşu nezdinde aracı kurumların hesaplarına kayıt 

düşülmektedir.131  

Uluslararası işlemlerde farklı piyasalar, farklı takas ve ödeme sistemleri, farklı 

saklama kuruluşları devreye girdiğinde işlemler olabildiğince karmaşık hâle gelmektedir. 

Bu karmaşık sistem içinde, aracılık kurumu sistemin özünü oluşturmaktadır. Farklı isimlerle 

kurulabilen aracı kurumlar fizikî ya da kaydî menkul kıymetler ile yatırımcılar arasında bağ 

kurmaktadır.132 Hiyerarşik yapının en üst kademesinde yer alan aracıda menkul kıymetlerin 

saklanma şekli belirleyici olmaktadır.133  

Doğrudan saklama hakkı kavramının, dolaylı saklama sistemine uygulanması 

oldukça zordur. Zira misli eşya niteliğinde bir havuzda toplanmış menkul kıymetlerin 

mülkiyet hakkı, geleneksel mülkiyet hakkını sona erdirmektedir.134 Yatırımcı saklama 

kuruluşuna tevdi ettiği menkul kıymetlerini ancak sözleşmeye dayalı bir talep hakkı ile 

geri isteyebilmektedir. Bu durumda tevdi ettiği menkul kıymetin aynısını değil, aynı 

                                                 
131  IOSCO, Legal Framework, s.7; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s. 13; CHUN, s.26,39; 

MOONEY, s.13, 
132  Merkezi saklama kuruluşu, finansal aracılık hizmeti yapan müşterileri için menkul kıymet kredili 

hesap tutmaktadır. Aracılık hizmeti yapan bu müşteriler, menkul kıymetleri kısmen kendi hesaplarına 

kısmen de kendilerinin müşterileri hesabına, kredilendirilmiş menkul kıymet hesabında tutarlar. 

Böylelikle farklı düzeylerde aracılık hizmeti verilerek çok kademeli bir sistem kullanılmaktadır.  

Bazı sistemlerde, aracı aynı ihraca ait menkul kıymetleri misli niteliklerinden faydalanarak hesap 

sahiplerinin tümü için tek “çerçeve hesap”ta üst kademede yer alan aracı ile tutar. Menkul kıymetler, 

hesap sahiplerine atfedilmeksizin karıştırılmaktadır. Aracı çok kademeli düzende, müşterilerinin 

varlıkları için ayrı, kendi varlıkları için ayrı hesaba sahiptir. Bunun dışında “şeffaf” sistem olarak 

anılan başka bir sistemde, çoğunlukla nihai yatırımcı olan hesap sahiplerine menkul kıymetlerin 

atfedilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu sistemde aracının üst düzeydeki aracı ile birlikte tuttuğu 

hesaplar, alt düzeydeki müşterilerinin her biri için alt hesaplar içermektedir. Şeffaf tutma sistemleri 

müşteri menkul kıymetleri havuzda tutulmakla beraber her bir hesap sahibine izafe edilmiş menkul 

kıymetlerin miktarı üst düzey aracıda belirlidir. Ancak bu sistemde, müşterilerin varlığının aynı 

havuzda toplanmadığı, aksine her hak sahibine göre ayrıldığı uygulamalar da bulunmaktadır. 

Çok kademeli tutma sisteminde tek aracının müşterisi iki yatırımcı arasında tasarrufu (teminat ve 

satış sözleşmesi temelinde), menkul kıymetlerin fizikî teslimi ya da ihraçcının kayıtlarına veya üst 

kademedeki ihraççının kayıtlarına girişi gerekmeksizin aracının kayıtlarına giriş yapılmasının yeterli 

olduğu, “net mutabakat” ile gerçekleşirilmektedir. 

Kazanan ve tasarruf edenin farklı aracının hesap sahipleri olması halinde, kazanan ile tasarruf 

edenin “tutma zincirinde” buluştuğu kademede kayıtlara giriş gerçekleştirilecektir. 

Menkul kıymetlerin teminat amacıyla tasarrufu halinde, teminat alan tarafın zilyetliği için 

sertifikanın fizikî teslimi gerekmemektedir. Menkul kıymetler teminat verenin hesabında bloke 

edilir veya geçici olarak teminat alanın hesabına veya oluşturulmuş başka bir hesaba aktarılır. 
133  ÜNAL, M., s.54. 
134  ÜNAL, M., s.310; MANAVGAT, Merkezi Saklama, s.131. 
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ihraçtan, aynı miktarda menkul kıymet kendisine teslim edilebilmektedir. Yatırımcı, 

havuz üzerinde diğer yatırımcılarla eşit haklara sahip olabilmektedir.135  

V. ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARINDA KAYDÎ SİSTEM 

Ülkelerin ulusal düzeyde yaklaşımlarını belirlemek bakımından, kaydî sistemin, 

kaydî menkul kıymetlerin ve bunlara ilişkin hakların merkezi saklama kuruluşu 

nezdinde tutulan hesaplarda kayden izlendiği ve bu araçlara ilişkin hukukî işlemlerin 

merkezi saklama kuruluşu nezdindeki hesaplar üzerinde kaydî olarak gerçekleştirildiği 

merkezi bir saklama sistemi olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda bulunmaktadır.  

Bu kapsamda, aşağıda uygulamalarına değinilen ülkelerde, kaydî sistemin, 

dayandığı kıymetli evrakın mevcudiyetini sürdürüp sürdürmemesine göre, imhaya 

dayalı (dematerialization), hareketsizleştirme (immobilization) esasına dayalı 

kaydîleştirme yöntemlerinin aynı anda uygulanabildiği görülmektedir.136 

Avusturya’da tek merkezi saklama kuruluşu bulunmaktadır.137 Menkul kıymetler 

bu merkezi saklama kuruluşu nezdinde hareketsizleştirilmiş durumdadır. Menkul 

kıymetler toplu senet şeklinde ihraç edilebilmektedir. Bazı menkul kıymetler fizikî 

olarak da saklanabilmektedir.138 

Almanya’da 139  da menkul kıymetler merkezi saklama kuruluşu nezdinde 

hareketsizleştirilmiş durumdadır. Menkul kıymetler toplu senet şeklinde ihraç 

edilebilmektedir. Bazı menkul kıymetler fizikî olarak da saklanabilmektedir. Kamu 

                                                 
135  ERKAN, Nurhan-MANAVGAT, Çağlar, Kaydî Değer Sisteminin Başlıca Yabancı Ülke 

Uygulamaları, SPK Proje Çalışması, Ankara 1998, s.3. 
136  Gof Thirty, Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets, by Steering & 

Working Committees of the Securities Clearance and Settlement Study, 1988. Compliance to the 

ISSA Recommendations 2000.http://www.issanet.org/html/recs2000.html. 2008/7 Bkz. IOSCO, 

Legal Framework.  
137  Ayrıntılı bilgi için bkz. GRAF, Gerold, Disclosure Framework for Securities Settlement Systems, 

CSD Austria, July 2010.  
138  ÜNAL, s.112; ERGİNCAN, Yakup, Hisse senetlerinin Kaydîleştirilmesi, Dünya ve Türkiye 

Uygulaması, Geleneksel Finans Sempozyumu Bildirileri 2004, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve 

Sigortacılık Enstitüsü & Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, s. 170 – 177.  
139  Ayrıntılı bilgi için bkz. Deutsche Bundesbank, Clearstream and Bundesbank unveil improvements 

in settlement process for the German market, Clearstream press release, Frankfurt, 29.10.2002.  
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borçlanma senetleri ise tamamen kaydîleştirildiğinden saklama kaydî sisteme göre 

yapılmaktadır.140 

Tam kaydîleştirmenin gerçekleştirildiği ilk ülke olan Fransa’da 141  merkezi 

saklama kuruluşu hem hareketsizleştirilmiş ve kaydîleştirilmiş menkul kıymetler hem 

de fizikî menkul kıymetler için saklama hizmeti vermektedir.142 

İsviçre’de merkezi saklama kuruluşunda, fizikî olarak basılan ancak misli nitelikte 

olan menkul kıymetler toplu olarak saklanmakta ve bunlara ilişkin işlemler kaydî olarak 

yapılmaktadır. Nama yazılı menkul kıymetler için ise tam kaydî sisteme geçilmiştir.143 

İngiltere’de144 yatırımcılara ait menkul kıymetler kaydî olarak saklanmakta ve 

işlemler kaydî olarak yapılmaktadır. Sistemde hareketsizleştirilmiş menkul kıymet 

bulunmamaktadır. Yatırımcıların sistem dışında fizikî menkul kıymetleri ellerinde 

bulundurabilmeleri mümkün bulunmaktadır.145 

Norveç’te146  de kaydî sisteme tâbi olan menkul kıymetlerin kaydîleştirilmesi 

tamamlanmış olmakla birlikte, az sayıda bazı menkul kıymetler fizikî olarak 

saklanabilmektedir. Ancak bu menkul kıymetlerin misli nitelikte olması zorunludur.147 

Yunanistan kaydî sistemi, Norveç model alınarak oluşturulmuştur. 148  Hisse 

senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerin hamiline ve nama yazılı hisse senetleri 

kaydîleştirilebilmektedir.149 

Amerika’da 150  ise, menkul kıymetler merkezi saklama kuruluşu nezdinde 

hareketsizleştirilmiş durumdadır. Hareketsizleştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin 

işlemler ise, hesaplar üzerinde yapılan değişiklikler yoluyla kaydî olarak 

                                                 
140  ÜNAL, M., s.114. 
141  Ayrıntılı bilgi için bkz. Euroclear, Disclosure Framework Report, Euroclear France, April 2008.  
142  ÜNAL, M., s.117. 
143  ÜNAL, M., s.120. 
144  Ayrıntılı bilgi için bkz. Euroclear, Disclosure Framework Report, Euroclear UK & Ireland Ltd, 

December 2009.  
145  ÜNAL, M., s.122. 
146  ANNA, Member’s Profile, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Norwegian Central Securities 

Depository. (Verdipapirsentralen).  
147  ÜNAL, M., s.124. 
148  HASELÇİN, Kaydî Sistem, s. 91. 
149  ÜNAL, M., s.127. 
150  Ayrıntılı bilgi için bkz. ERKARAKAŞ, Nalan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kore’de Menkul 

Kıymet Takas ve Muhafaza Sistemleri, (Clearing Corporations – Security Depositories), SPK 
Araştırma Raporu, Ankara 1988.  
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gerçekleştirilmektedir. Ancak yatırımcıların ellerinde fizikî menkul kıymetleri 

bulundurmaları mümkün bulunmaktadır.151 

Örneklerine değinilen birçok ülkede, fizikî ve kaydî menkul kıymetlerin 

saklanmasında, aynı toplu saklama yöntemi uygulanmaktadır. Bu saklama sisteminde 

menkul kıymetlerin mâlikleri değil, tür ve özellikleri ile sahibine verdiği haklar dikkate 

alınmaktadır. Dolayısıyla, aynı kategoride sayılan menkul kıymetler misli olma 

niteliklerinden faydalanılarak, saklama kuruluşu tarafından birbirine karıştırılarak 

birlikte saklanabilmektedir. Toplu saklama sisteminde, menkul kıymetlerini saklama 

kuruluşuna teslim eden yatırımcıların sadece vasıtasız zilyetliğini devrettikleri menkul 

kıymetleri üzerindeki mülkiyet haklarının sona erip ermemesi önem taşımaktadır. 

Yatırımcının, merkezi saklama kuruluşu ve aracı ile arasındaki ilişkide, menkul 

kıymetler üzerindeki mülkiyet hakkının sona erip ermemesi; ihraççının veya merkezi 

saklama kuruluşunun kayıtlarında mâlik olarak görünen aracıda bulunan, ancak 

yatırımcıya ait olan menkul kıymetlere bu aracının iflâsı veya ödeme güçlüğüne 

düşmesi nedeniyle başvurulması halinde ve merkezi saklama kuruluşu veya aracıda 

bulunan menkul kıymetler havuzunda saklanan menkul kıymetler üzerinde mâliklerin 

mülkiyet hakkının devri halinde önem kazanmaktadır. Saklanan menkul kıymetlere 

ilişkin işlemler hak sahipleri (saklatan yatırımcılar) tarafından, söz konusu mülkiyet 

hakkına dayanılarak yapılmaktadır.  

Aynı tür ve özellikte olup sahibine aynı hakları verdiği için aynı kategoride olan 

ve birlikte saklanan bir yığın–kitle oluşturan menkul kıymetler üzerinde, mâliklerinin 

sahip olduğu hakkın hukukî niteliği farklı ülkelerde farklı hukukî çerçeveye sahiptir.152  

Kaydî sistemi mülkiyet ilişkileri bakımından yinelemek gerekirse, doğrudan 

mülkiyet sisteminde, menkul kıymetlerin mâlikleri ile ihraççı arasında doğrudan bir 

ilişki bulunmaktadır. Menkul kıymetlerin sahibi olan yatırımcılar menkul kıymetlerini 

                                                 
151  ÜNAL, s.129. 
152  IOSCO, Legal Framework, http://ifci.ch/142800.htm. 

http://ifci.ch/142800.htm
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fiziken ellerinde bulundurmakta ve ihraççı kuruluş kayıtlarında mâlik olarak 

görünmektedir.153 

Merkezi saklama kuruluşlarının ortaya çıkışı ile birlikte, gerçek anlamıyla 

uygulanmaya başlanan dolaylı saklama sistemi (indirect holding system) içinde, 

kurumsal yatırımcılar sahip oldukları menkul kıymetler için merkezi saklama 

kuruluşunda hesap açabilirken, küçük yatırımcılar menkul kıymetlerini bir aracı kurum 

vasıtasıyla merkezi saklama kuruluşunda bulundurabilmektedir. Merkezi saklama 

kuruluşları, aynı kategoride sayılan menkul kıymetleri birbirine karıştırıp misli eşya 

olarak bir havuzda toplamak ve senetsiz hâle getirmek suretiyle kayden 

izlemektedirler.154 Bu sistem içinde, menkul kıymetlerin gerçek mâliki merkezi saklama 

kuruluşu ile ihraççı kayıtlarında görünmemektedir. Gerçek mâlikin ismi sadece 

sözleşme ile ilişki içinde bulunduğu ve işlemlerini gerçekleştirdiği aracı kuruluş 

kayıtlarında yer almaktadır. Söz konusu aracı kurum, müşterisinin varlıklarını merkezi 

saklama kuruluşunda kendi namına izlemekte ve dolayısıyla, ihraççı kayıtlarında da ya 

saklama kuruluşu ya da aracı kuruluşun adı görünmektedir. 155  Dolaylı saklama 

                                                 
153  Modern sistemlerin yerleşmesinden önce, bankaların ilk kuruluş zamanlarında bankalara para 

yatıran mudilerin önünde regular deposit ve irregular deposit denilen iki seçenek bulunmaktaydı. 

Yatırımcılar, Regular Deposit sisteminde yatırılan altın ve benzeri kıymetli madenler üzerinde 

mülkiyet haklarına doğrudan sahip olurlarken, Irregular Deposit sisteminde, mülkiyet hakkına değil, 

sadece genel bir alacak hakkına sahip olurlardı. Bkz. GUYNN, Randall D., Modernizing, Securities 

Ownership, Transfer and Pledging Laws, London International Bar Association, 1996; HASELÇİN, 

s.38. Bugünkü anlamıyla, regular deposit sisteminin adi vedia, irregular deposit sisteminin usulsüz 

vedia olduğu görülmektedir. Doğrudan sahiplik sistemi, geçmişten gelen regular deposit türünün 

devamı niteliğinde, geleneksel sistemdir. Bu sistemde, menkul kıymetlerin mâlikleri ile ihraççı 

arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Menkul kıymetlerin sahibi olan yatırımcılar menkul 

kıymetlerini fiziken ellerinde bulundurmakta ve ihraççı kuruluş kayıtlarında mâlik olarak 

görünmektedir. BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.5, HASELÇİN, s.39. Örneğin ABD 

sistemi doğrudan sahiplik sistemi olarak bilinir ve Uniform Commercial Code yasası içinde, 

sermaye piyasası araçlarının sahipliğinin kazanılması ve transferi düzenlenmektedir. Bu sistemde 

menkul kıymetler senetle temsil edilebildikleri gibi, senetsiz de olabilmektedirler. Senetle temsil 

edildikleri zaman, senet üzerinde ihraççının menkul kıymetin sahibine karşı yükümlülüklerini yerine 

getirmesini sağlayacak bilgiler ile ihraççı adı yer alırken, senetsiz menkul kıymetlerde ihraççının 

adının görünebileceği bir belge bulunmamaktadır. Hak sahipliğinin senetle temsil edilmesinde, 

sahiplik senedin mülkiyetini elde bulundurmak ve ihraççı kayıtlarında yer almakla sağlanırken, 

devir de, senetlerin fiziken teslimi ile gerçekleşmektedir. Bkz. HASELÇİN, s.39. 
154  Eski zamanlar bankacılığında bankaya yatırılan varlıkların ayrı ayrı izlenmeyerek, diğer mudilerin 

varlıkları ile karışık olarak bankada saklandığı, mudilerin bankadan sadece bir alacak hakkına sahip 

oldukları irregular deposit sisteminde olduğu gibi, menkul kıymetlerin saklanmasında da, benzer 

aşamaları görmek mümkündür. 
155  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.5. 
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sisteminde, menkul kıymetlerin devri için ihraççı nezdinde herhangi bir kayda ihtiyaç 

bulunmamaktadır. 

Misli eşya niteliğinde bir havuzda toplanmış menkul kıymetlerin mülkiyet 

hakkının, geleneksel hukuk kurallarına göre, bir havuzda toplanmış bireysel, spesifik 

araçların sahipliğinin doğrudan mülkiyet hakkını sona erdirmesi nedeniyle, eşya 

üzerinde sahibine, kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerinin de yer aldığı aynî 

haktan beklenebilecek en geniş yetkileri sağlayan mülkiyet hakkı kavramının,156 dolaylı 

saklama sistemine uygulanmasında problem yaşanmaktadır. Kural olarak, yatırımcı, 

saklama kuruluşuna yatırdığı menkul kıymeti ancak sözleşmeye dayalı bir talep hakkı 

ile geri isteyebilmektedir. Bu durumda yatırmış olduğu menkul kıymetin aynısı değil, 

aynı ihraçtan, aynı miktarda menkul kıymet kendisine teslim edilmektedir. Yatırımcı 

havuz üzerinde diğer yatırımcılarla aynı haklara sahip olmaktadır. 

Merkezi saklama kuruluşuna saklatmak üzere menkul kıymetlerini tevdi eden 

kişiye, hakların kolayca devredilebilmesi ve icra hukukuna ilişkin sebeplerle eşya 

hukuku kurallarının uygulanabilmesi amacıyla aynî haklar sağlayan bir hukukî statü 

yaratılması ihtiyacı, ülkelerin hukuk sistemlerine göre farklı karşılanmıştır. Örneğin, 

1937 tarihli Alman Depo Kanununun 5. paragrafında, toplu saklamada müşterinin açık 

veya yazılı yetkilendirme talimatının alınması zorunlu olmakla birlikte, anılan Kanunun 

6. paragrafının ilk fıkrasında, menkul kıymeti tevdi edenlerin (saklatanların), saklanan 

portföy üzerinde, portföye iştirak edenlerin hisse miktarına göre müşterek 

mülkiyetlerinin varlığı da hüküm altına alınmıştır.  

                                                 
156  Kıta Avrupası hukukunda mülkiyet hakkı mutlak ve nitelikleri belirli bir kavram olarak kabul 

edilmektedir. Bir mal üzerindeki mülkiyet hakkı mâlike, mülkiyetten kaynaklanan kullanma (usus), 

faydalanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkilerinin tümünü sağlamaktadır. Bu sistem içinde bir 

malın sadece tek bir mâlikinin olabileceği, birden fazla kişinin malın bölünmez bütünü üzerinde 

hakka sahip olduğu, paylı mülkiyet durumunda da bu husus değişmemektedir. Kıta Avrupası hukuk 

sistemi Roma hukukundan gelen mutlak ve soyut mülkiyet kavramını esas almaktadır. 
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Buna karşılık gerek Türk gerek İsviçre mevzuatında,157 münferit menkul kıymetler 

üzerindeki hak sahipliklerinin mahiyetini açıklığa kavuşturan Alman Depo Kanunundaki 

gibi bir düzenleme mevcut olmadığından toplu saklamadaki mülkiyet ilişkilerine, merkezi 

saklama sözleşmesine dayalı bir hukukî temel oluşturulmuştur. Buna göre, toplu saklama 

sisteminde menkul kıymetleri tevdi eden kimse, aynı cinsten ve aynı hakları veren menkul 

kıymetler üzerinde, bir tür müşterek mülkiyet payına sahip olur. Ancak bu müşterek 

mülkiyet payı, aynı kategorideki (aynı cinsten olup, aynı hakları sağlayan) menkul 

kıymetlerden oluşan yığın üzerindeki müşterek mülkiyet hakkı değildir. Türk ve İsviçre 

hukuklarında aynî hak, ancak münferit eşya üzerinde kurulabildiğinden ve aynı 

kategorideki menkul kıymetlerden oluşan topluluk da münferit eşya değil, eşya birliği158 

olduğundan, her bir menkul kıymet hâmili aynı kategoride bulunan her bir menkul kıymet 

üzerinde müşterek mülkiyet hakkına sahip olur.159 Böylece menkul kıymeti tevdi eden 

mâlike bir aynî hak sağlanmaktadır. Ancak, İsviçre’de baskın olan görüşe160 göre, bu 

                                                 
157  Kıta Avrupası hukukunda, mâlike, mülkiyetten kaynaklanan kullanma (usus), faydalanma (fructus) 

ve tasarruf (abusus) yetkilerinin tümünü sağlayan mutlak ve nitelikleri belirli bir kavram olarak 

belirlenen mülkiyet hakkının bu özelliği, birden fazla kişinin malın bölünmez bütünü üzerinde 

hakka sahip olduğu, paylı mülkiyet durumunda da değişmemektedir. Bu sistemde, mülkiyet 

haklarının güvene dayalı olarak devri söz konusu olduğunda, devralan kişi, malı belli bir amaçla 

kullanmayı ve daha sonra mâlike veya kararlaştırılan üçüncü kişiye iade etmeyi taahhüt etmektedir. 

Ancak devralan güvenilen kişi, malı bir başkasına satıp devrederse veya iflas ederse malı devreden 

eski mâlik, mala ilişkin olarak sadece şahsi bir talep hakkına sahip olabilmektedir. Sözleşme 

dolayısıyla aynî hak değil sadece güvenilen kişiye karşı bir şahsi hak elde edebildiği için güvenilen 

kişinin malları bir başkasına devretmesi veya iflası durumunda faydalanan kişiye yeterli koruma 

sağlayamamaktadır. 

Kıta Avrupası hukuk sistemine dahil olan İsviçre hukukuna göre mülkiyetin devrinde, hakkı 

devredebilmek için sebep (causa) adı verilen bir temel işlem gereklidir. Bu temel işlem, genellikle bir 

sözleşmedir. Güvenilenin hukuken mâlik olabilmesi için taşınırların güvenilenin zilyetliğine geçmesi 

zorunludur. Bu hukuk sistemine göre, şahsa sıkı sıkıya bağlı nitelikte ve bu yüzden devredilemez 

olmamak şartıyla, bütün mallar ve haklar birisine inançla temlik edilebilir. Bu işlem ile eğer şeyle ilgili 

ise güvenilen tam mülkiyeti kazanır ve eğer haklar devredilmişse (örneğin talep hakkı) güvenilen tam 

hak sahibi (alacaklı) olur. Güvenilen ile kurucu arasındaki hukukî ilişki eşya hukukunun değil, borçlar 

hukukunun kapsamı içindedir. Ancak kurucunun güvenilene yöneltilebilecek, onun kendisine inançlı 

temlikle devredilmiş şeyleri kurucunun yararına ve kurucunun talimatlarına uygun olarak yönetmesine 

ilişkin bir talep hakkı vardır. Eğer güvenilen bu talimatlara aykırı hareket eder ve örneğin inanılan şeyi 

iyiniyetli bir üçüncü kişiye devrederse, kurucunun bu üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilecek bir hakkı 

yoktur. Daha da ötesi, eğer güvenilen iflasını ilân ederse, inanılan şeyler müflisin malvarlığı içinde yer 

alır; kurucunun şeyin ayrılmasına ilişkin bir hakkı yoktur. Kurucunun talep edeceği tazminat için de 

sıradan bir alacaklı konumundadır.  
158  OĞUZMAN-ÖZ, s.9, eşya birliği, bağımsızlıklarını yitirmeden, ortak bir amaç için bir araya 

getirilmiş ekonomik bütünlük arz eden birden çok eşyanın oluşturduğu bir eşya topluluğudur. 
159  TEKİNALP, Kıymet Hakkı, s.7; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.316; TURANBOY, Varakasız 

Kıymetli, s.26. 
160  TURANBOY, Varakasız Kıymetli, s. 26. 



 34 

müşterek mülkiyet hakkı, MK md. 720 ve md. 688 vd. 161  anlamında bir müşterek 

mülkiyet olmayıp, gerçek müşterek mülkiyet hakkına göre daha gevşek, sağlam olmayan, 

sulandırılmış, sui generis bir müşterek mülkiyet hakkıdır.162  

Müşterek mülkiyetin aynî bir hak olması ve aynî hakların sınırlı sayıda olması 

ve kanunla öngörülenlerin dışında yeni bir aynî hak tesisinin mümkün olmaması 

nedeniyle,163 merkezi olarak toplu saklanan menkul kıymetlerin hak sahipleri arasındaki 

sui generis müşterek mülkiyet ilişkisine, Borçlar Kanunu’nda yer alan, birlikte saklatan 

kişilerin verdikleri izin çerçevesinde taşınır eşyaları birbirine karıştırarak saklama 

yetkisi veren ardiye sözleşmesine ilişkin (818 sayılı BK. m.475; 6098 sayılı BK 

m.573)164 hükmü hukukî dayanak olarak gösterilmiştir.165 Merkezi saklamanın ardiye 

sözleşmesi hükümlerine göre yapılmasının en önemli sonucu, saklanan menkul 

kıymetlerin mülkiyetinin saklayana geçmemesi, müşterek mülkiyet payı olarak 

saklatanda kalmasıdır.166 Saklatan müşterek mülkiyet payına sahip olup, menkul kıymet 

üzerinde dolaylı zilyettir. 167  Öte yandan, menkul kıymetlerin mülkiyeti saklatanda 

kaldığından, bunların iadesini talep hakkı aynî nitelikte olup, zamanaşımına tâbi 

                                                 
161  R.G. 08.12.2001-24607. 
162  Bu görüş İsviçre ve Türk Hukuklarındaki aynî haklardaki numerus clausus ilkesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle bazı yazarlarca reddedilmişse de (bkz. ACIR, a.g.e., s.29, dipnot 66.), müşterek 

mülkiyet görüşünün savunucuları, İsviçre Borçlar Kanununun 484. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının 

(Türk Borçlar Kanununun 573 nci maddesi), anılan sui generis müşterek mülkiyetin kaynağını 

oluşturduğunu ifade ederek, genel ilkeye aykırılık bulunmadığını öne sürmüşlerdir. TEKİNALP, 

Kıymet Hakkı, s.7-8; TURANBOY, Varakasız, s. 26-30. ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.315-316; 

TURANBOY, Varakasız, s.26-27; TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.8; ÜNAL, M., s.82; 

MANAVGAT, “Merkezi Saklama”, s.137. 
163  HATEMİ - SEROZAN - ARPACI, Eşya Hukuku, s. 24; AYAN, Eşya Hukuku, C. I, s. 30. 
164  R.G. 04.02.2011-27836. 
165  Bu müşterek mülkiyet ilişkisi, menkul kıymetlerini tevdi eden tarafından, menkul kıymetlerinin 

saklamadaki diğer menkul kıymetlerle karıştırılması hususunda saklayana izin verilmişse ardiye 

sözleşmesine ilişkin BK md. 573 hükmüne; izin verilmemişse MK md. 776 hükmüne 

dayanmaktadır. TEKİNALP, Kıymet Hakkı, s.8; TURANBOY, Varakasız Kıymetli, s.27; Başka bir 

görüş ise, İsviçre BK’nun 484. maddesi uyarınca, “ardiye sahibi, mudilerden izin almadan depo 

edilen eşyayı karıştırmışsa menkullerin karışması ve birleşmesine dair hükümlerin (MK md. 776) 

uygulanmayacağı” yönündedir. Bu görüşe göre, gerek toplu saklama gerek müşterek mülkiyet 

ilişkileri, kanun değil, saklayan ile müşteri arasındaki sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Turanboy, 

Varakasız Kıymetli, s.27; Menkul kıymetleri merkezi saklama kuruluşu nezdinde saklatanlar 

arasındaki hukukî ilişki ve ilişkinin dayanağına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ERİŞGİN, Nuri, Toplu 

Saklamada Saklatanlar Arasındaki İlişkiler ve Hukuksal Sonuçları, Batider, C. XXII, S. 1, 2003, 

s.156–181. 
166  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.8; TURANBOY, Varakasız Kıymetli Evrak, s.24; 

HASELÇİN, Kaydî Sistem, s. 70; MANAVGAT, Merkezi Saklama, s.137. 
167  TEKİNALP, Kıymet Hakkı, s.8; HASELÇİN, s.70. 
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değildir. Mülkiyet hakkına bağlı olarak, saklayanın iflâsı halinde, saklatanın menkul 

kıymetlerin aynen iadesini talep hakkı bulunmaktadır (6098 sayılı BK m.575).168 

Anglo Amerikan hukuk sisteminde, güvenilen kişi konumundaki merkezi 

saklama kuruluşu veya aracı kuruluş ile yatırımcı arasındaki ilişkide yatırımcının sahip 

olduğu, ancak güvenilen kişiye devrettiği aynî hakkı karşılamak üzere, değişik alanlarda 

ortaya çıkan hukukî boşlukları gidermek için güven ilişkisi esas alınarak geliştirilmiş 

geniş kapsamlı bir müessese olan, esnekliğe ve genelliğe sahip olduğundan geniş bir 

uygulama alanı bulan trust’dan faydalanılmaktadır.169 Trust’ı bütün unsur ve şartlarıyla 

içeren yasal bir tanım bulunmamaktadır. 1985 yılında kabul edilen Trust’ların 

Tanınması ve Trust’a Uygulanacak Hukuk Hakkında Konvansiyonun170 2. maddesinde, 

“trust, kurucu (settlor) adı verilen kişi tarafından, sağlararası (inter vivos) veya ölüme 

bağlı bir işlemle, trust konusu malların faydalanan kişinin (beneficiary) yararı veya 

belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için güvenilen kişiye (trustee) emanet edildiği 

hukukî ilişkileri” ifade etmektedir. Doktrinde trust, “bir malın, bir ya da birkaç kişi 

tarafından özel bir amacın gerçekleşmesi veya bazı kimselerin yararına olarak, malı 

saklamak ve yönetmek amacı ile güvenilen kişi tarafından devralınması” olarak 

tanımlanmıştır. Güvenilen kişi trust’ın kurulması aşamasında öngörülen hükümler ve 

hukuken yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler çerçevesinde trust konusu 

malları idare etme, kullanma ve tasarruf etme yetki ve yükümlülüklerine sahiptir. 

Trust’a konu olan mallar güvenilen kişinin kendi malvarlığından ayrılmakta, bağımsız 

bir mal veya mal topluluğu haline gelmektedir. Konvansiyonun 11. maddesinde de, 

“trust’ı uygulayan ülkelerce kabulü kapsamında, güvenilen kişinin şahsî alacaklılarının 

trust’a konu olan mallara müracaat edemeyecekleri, güvenilen kişinin iflâsı ve ölümü 

                                                 
168  MANAVGAT, Merkezî Saklama, s.139; TURANBOY, Varakasız Kıymetli Evrak, s.158-160; 

HASELÇİN, s.70. 
169  KARAYALÇIN, Yaşar, İngiliz Hukukunda ‘Trust’ ve Avrupa Hukuku, Terim-Kavram-Temel Trust 

Modeli- Uygulamalar-Hukuk Alanında Gelişmeler, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, 1998, s.651-

687, s.653. 
170     https://www.hcch.net/en/ınstruments/conventions/full-text/?cid=59. 
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halinde trust’a konu olan malların onun malvarlığından ayrı tutulacağı” hükme 

bağlanmıştır.171 Trust’a konu olan mal üzerindeki mülkiyet hakkının, güvenilen kişi ve 

faydalanan kişi arasında bölündüğü kabul edilir. Trust’a konu olan mal üzerinde 

hukuken mülkiyet hakkına (legal title) sahip olduğu kabul edilen güvenilen kişi 

yanında, equity gereğince mülkiyet hakkı (equitable title) tanınan faydalanan kişi mal 

üzerinde bazı haklara ve yetkilere sahiptir. Güvenilen kişi trust hükümlerine uygun 

hareket ederek trust’a konu olan malın korunmasını sağlamak ve faydalanan kişinin 

menfaatlerini gözetmek yükümü altındadır. 172  Bu haklar ve yükümlülükler dikkate 

alındığında faydalanan kişinin güvenilen kişiye karşı sahip olduğu hakların şahsî hak 

niteliğinde olduğu görülmektedir. Faydalanan kişiye gelir sağlamaya yönelik bir trust 

söz konusu olduğunda güvenilen kişi, trust’a konu olan mala ilişkin yapacağı yatırımlar 

sonucu elde ettiği geliri faydalanan kişiye vermekle yükümlüdür. Faydalanan kişinin 

kendisine ödeme yapılmasını isteme hakkı bir alacak hakkı niteliğindedir. Faydalanan 

kişi trust’a konu olan mal üzerinde, mal yok olmadığı sürece aynı zamanda aynî hakka 

da sahiptir. Trust’a konu olan mal, hakkı olmadığı halde güvenilen kişi tarafından 

trust’ın mevcudiyetinden haberdar olan üçüncü kişiye devredilmesi halinde bu mal geri 

alınabilir. Trust konusu mal üzerinde devredenlerin sahip olduğu hak, yalnızca 

devralana karşı değil, devir konusu şeyi iktisap edebilecek herkese karşı ileri 

sürülebilmektedir. 173 Dolayısıyla faydalanan kişiye önemli bir koruma alanı 

sağlamaktadır. İngiliz hukukunun en önemli kavramlarından biri olan “equity”nin ürünü 

olan trust, Ortaçağ’da uygulama alanı bulan “use” müessesesine dayanmaktadır. 174  

Yukarıda da değinildiği gibi, Kıta Avrupası hukukunda mülkiyet hakkı mutlak 

ve nitelikleri belirli bir kavram olarak kabul edilmektedir. Bir mal üzerindeki mülkiyet 

                                                 
171  ŞANLI, Cemal, “Trust”a ve Trust’ın Tanınmasına Uygulanacak Hukuka Dair Konvansiyon”, MHB, 

S.1, Y.6, 1986, s.24-29, s.26. 
172  KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan: “Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın Tarihi Gelişimi 

ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta Avrupası Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Ankara, 

2005, s.7. 
173  GÜRSOY, Kemal Tahir: Mukayeseli Hukukta, Özellikle Türk ve İsviçre Hukuklarında Yatırım 

Fonları, Ankara, 1977. (Yatırım Fonları), s.8. 
174  KÜÇÜKGÜNGÖR, s.13. 
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hakkı mâlike, mülkiyetten kaynaklanan kullanma (usus), faydalanma (fructus) ve 

tasarruf (abusus) yetkilerinin tümünü sağlamaktadır. Bu sistem içinde bir malın sadece 

tek bir mâlikinin olabileceği, birden fazla kişinin malın bölünmez bütünü üzerinde 

hakka sahip olduğu, paylı mülkiyet durumunda da bu husus değişmemektedir. Roma 

hukukundan gelen mutlak ve soyut mülkiyet kavramını esas alan Kıta Avrupası hukuk 

sisteminde yabancı trustların bir mahkeme tarafından değerlendirilmesi söz konusu 

olduğunda ortaya çıkan en önemli güçlük, malların mutlak mâlikini tespit etmek 

olmaktadır.175 Mülkiyet haklarının güvene dayalı olarak devri söz konusu olduğunda 

Kıta Avrupası hukuk sisteminde, devralan kişi, malı belli bir amaçla kullanmayı ve daha 

sonra mâlike veya kararlaştırılan üçüncü kişiye iade etmeyi taahhüt etmektedir. 176 

Ancak devralan güvenilen kişi, malı bir başkasına satıp devrederse veya iflâs ederse 

malı devreden eski mâlik, mala ilişkin olarak sadece şahsî bir talep hakkına sahip 

olabilmektedir. Sözleşme dolayısıyla aynî hak değil sadece güvenilen kişiye karşı bir 

şahsî hak elde edebildiği için güvenilen kişinin malları bir başkasına devretmesi veya 

iflâsı durumunda faydalanan kişiye yeterli koruma sağlayamamaktadır.177 

Kıta Avrupası hukuk sistemine sahip olan İsviçre hukukuna göre mülkiyetin 

devrinde, hakkı devredebilmek için sebep (causa) adı verilen bir temel işlem
 
gereklidir. Bu 

temel işlem, genellikle bir sözleşmedir. 178  Güvenilenin hukuken mâlik olabilmesi için 

taşınırların güvenilenin zilyetliğine geçmesi zorunludur. Bu hukuk sistemine göre, şahsa 

sıkı sıkıya bağlı nitelikte ve bu yüzden devredilemez olmamak şartıyla, bütün mallar ve 

haklar birisine inançla temlik edilebilir. Bu işlem ile eğer şeyle ilgili ise güvenilen tam 

mülkiyeti kazanır ve eğer haklar devredilmişse (örneğin talep hakkı) güvenilen tam hak 

sahibi (alacaklı) olur. Güvenilen ile kurucu arasındaki hukukî ilişki eşya hukukunun değil, 

                                                 
175  KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 20. 
176  ÖZSUNAY, Ergun, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968, 

s.94. 
177  KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 22. 
178  HUBER, Erich, Çev. APAYDIN, Eylem, Karşılaştırmalı Hukuk İsviçre Hukukunda Trust ve 

“Treuhand”, Küresel Bakış, Yıl.2, Sayı.6, Temmuz 2012, s.2. 
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borçlar hukukunun kapsamı içindedir. Ancak kurucunun güvenilene yöneltilebilecek, onun 

kendisine inançlı temlikle devredilmiş şeyleri kurucunun yararına ve kurucunun 

talimatlarına uygun olarak yönetmesine ilişkin bir talep hakkı vardır. Eğer güvenilen bu 

talimatlara aykırı hareket eder ve örneğin inanılan şeyi iyiniyetli bir üçüncü kişiye 

devrederse, kurucunun bu üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilecek bir hakkı yoktur. Daha da 

ötesi, eğer güvenilen iflâsını ilân ederse, inanılan şeyler müflisin malvarlığı içinde yer alır; 

kurucunun şeyin ayrılmasına ilişkin bir hakkı yoktur. Kurucunun talep edeceği tazminat için 

de sıradan bir alacaklı konumundadır.  

İsviçre Federal Mahkemesi 1970 yılında Harrison v. Credit Suisse davasında 

verdiği kararda, bir Zürih bankası tarafından İsviçre’de bulunan malların güvenilen kişi 

(trustee) sıfatıyla elde bulundurulmasına yönelik trust’ı tanımış, bunu yaparken de 

davadaki olayı vekalet, bağış, inançlı temlik ve üçüncü kişi yararına sözleşmeden oluşan 

bir karma sözleşme olarak kabul etmiştir. Bu davada Harrison tarafından kurulan 

trust’ın geçersiz veya geçersiz kılınabilir nitelikte olmadığına, çünkü bu tür bir karma 

sözleşmenin İsviçre’de geçerli olarak kurulabileceğine karar verilmiştir. 179  Bununla 

birlikte bir karma sözleşme olarak nitelendirildiği için sadece şahsî bir hak doğduğu 

kabul edilen bu ilişki çerçevesinde, eğer güvenilen kişi iflâs ederse veya trust konusu 

malı üçüncü kişilere devrederse faydalanan kişi veya kişiler malı bir aynî hakka 

dayanarak geri alma hakkına sahip olmamaktadır.180 

Aynı şekilde, trust’la karşı karşıya kalan Fransız mahkemeleri bazı çelişkili 

kararlarına rağmen çoğunda common law ile uyumlu kararlar vermişlerdir.181 

Trust’ların Tanınması ve Trust’a Uygulanacak Hukuk Hakkında Konvansiyon, iç 

hukuka aktarma konusunda bir zorunluluk getirmeksizin, Kıta Avrupası hukuk sistemi 

içinde yer alan devletlere trust’ı milletlerarası özel hukuk sorunları çerçevesinde doğru ve 

tutarlı olarak değerlendirme konusunda yardımcı olma amacı ile açıklamalar getirmektedir. 

                                                 
179  KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 24. 
180  HUBER, Çev. APAYDIN, s.3.  
181  KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 23. 
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 “Trust” 182  modeli uygulandığı Anglo Sakson Hukuk Sistemine dahil olan 

İngiltere’de, aracıda tutulan menkul kıymetler ve sistemi hakkında hukukî düzenleme 

bulunmamaktadır.. 183  Konu, İngiliz inançlı mülkiyet hukuku ve diğer temel kanunlar 

tarafından çözümlenmektedir. Bu modelde, kurucu/ihraççı (settlor) menkul kıymetleri 

merkezi saklama kuruluşuna (trustee) emanet eder. İngiltere ve İrlanda’da merkezi 

saklama kuruluşu CREST olarak adlandırılmaktadır. CREST Euroclear İngiltere ve İrlanda 

ile işlem yapmaktadır. Merkezi saklama kuruluşunun şirketler hukukuna göre şirketleri 

kaydetme rolü bulunmasına rağmen, menkul kıymetler üzerinde şirketler hukukundan 

kaynaklanan neredeyse hiçbir hakkı bulunmamaktadır. CREST katılımcıları (aracılar), 

kendileri veya müşterileri adına tutulmuş olsa da menkul kıymetlerin hukuken mâliki 

sayılırlar. CREST katılımcıları (aracılar), hesaplarını tuttukları kişilerin hesaplarına 

alacaklandırdığı menkul kıymetlerle ilgili olarak yararlanan (beneficiary) olarak hareket 

eder. CREST katılımcılarının (aracılar) hesap sahipleri, yararlanan (beneficiary) olur ve 

menkul kıymetlerde mülkiyet ile tam olarak aynı olmayan fakat benzeri unsurlar içeren ve 

trustee’nin iflâsı halinde koruma sağlayan mülkiyet hissesi alır. Aracılar zincirinin bir 

başka düzeyinde yararlanan (beneficiary)/hesap tutan kişi kendi müşterilerine karşı trustee 

pozisyonuna sahip olabilir. Yatırımcı trustee’nin onun için tuttuğu şeylerde tekrar mülkiyet 

hissesi alır. Böylece, yatırımcı hukukî anlamda menkul kıymetler üzerindeki mülkiyet 

                                                 
182  İngiliz hukukunun kaynakları arasında yer alan equity’nin bir ürünü olan Trust malvarlığı 

gayrımenkullerin yanısıra para, menkul kıymetler gibi menkul varlıklardan oluşabilmektedir. 

Beneficiary’nin trust malvarlığı üzerindeki hakkı, beneficiary tarafından satış, rehin verme, bağış veya 

ölüme bağlı tasarruf ile devir sözleşmelerine konu edilebilmektedir. Trustee eğer gerçek kişi ise ölümü 

veya iflas etmesi hallerinde, trust malvarlığı trustee’nin şahsi malvarlığından ayrı olduğundan, tamamen 

beneficiary’lerin faydalanması için korunmaya devam eder. Trustee, trust malvarlığına mâliktir, ancak 

trust malvarlığından faydalanma hakkı beneficiary’e aittir. Konvansiyonda yer alan “Trust” tanımı için 

bkz. ŞANLI, “Trust”, s.25. 
183  2002’de FMLC tarafından tespit edilen aracıda tutulan menkul kıymetler piyasasının kapsamında hukukî 

belirsizliği gidermek amacıyla kurulan çalışma grubu mevzuat düzenlemekle görevlendirilmiştir. Çalışma 

grubu Temmuz 2004’te hukuk reformu ihtiyacını gerekçelendirmiş ve gösterilen mevzuatın 

prensiplerinin sınırlarını belirlemiştir. Bu çalışmada, hesap sahibinin hakları, aracının yükümlülükleri, 

müşterinin icra hakkı, müşterinin talimatları ve aracının dokunulmazlığı, müşterinin menkul 

kıymetlerinin iflasta dokunulmazlığı, tüm katılımcılara bakiyenin orantılı dağıtımı, teminat haklarının 

yeniden yaratılması ve iyileştirilmesinin şekle tâbi olmaması, öncelikler ve ihraççı ile müşteri arasında 

mahsuba ilişkin önerilere yer verilmiştir. FLMC raporu doğrultusunda, İngiltere Hukuk Komisyonu Mart 

2006’dan beri aracılı yatırım menkul kıymetleri hakkında bir proje düzenlemektedir. Bu projenin temel 

amacı finansal aracılarda tutulan yatırım menkul kıymetlerinin finansal aracılarda tutulması ve devri 

hakkında hukukî çerçevenin Avrupa Birliği ile uyumunun sağlanmasıdır. Bu proje UNIDROIT’yı da 

kapsayan uluslararası nitelikli geniş kapsamlıdır. Yatırımcı ile aracı arasında yasal haklar bulunmaktadır. 

Aracı emanet varlıkların yanısıra kendi varlıklarını da tutmaktadır. Aracı ise saklama kuruluşu nezdinde 

hesaba sahiptir. İhraççı ise aracı ile ilişki içindedir. 
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hissesi üzerinde mülkiyet hissesi almaktadır. Ancak pratikte yatırımcı menkul kıymetlerin 

mâliki gibi hareket etmektedir. Geleneksel emanet veren ve saklayan ilişkisinin fizikî 

varlığı olmayan menkul kıymetler alanında yatırımcı ile aracı ilişkisine uygulanmasının, 

fizikî olmayan varlıkların zilyetliğine yer vermediği için uzun sürmesi olanağı 

olmamaktadır. İnançlı mülkiyet olarak trust ilişkisine göre, aksine anlaşmanın olmaması 

halinde, yatırımcının aracıda tutulan menkul kıymet hesapları menkul kıymetlerin 

karıştırıldığı ve yararlananların müşterek mülkiyet hakkına sahip olduğu bir havuzda 

tutulmakta olup, aracının iflâsı halinde aracının genel alacaklılarına karşı korunmaktadır. 

Yine Anglo Amerikan hukuk sisteminin uygulandığı Amerika’da uygulanan 

“Security entitlement” modeli bir ölçüde “Trust” modeline benzemekle birlikte bazı farklar 

içermektedir. Amerika’daki merkezi saklama kuruluşu Depository and Trust Company 

(Saklama ve Güven Kuruluşu) (DTC) olarak adlandırılmaktadır.184 Ancak bu modele göre 

                                                 
184  Amerika’da aracıda tutulan menkul kıymetler UCC’nin 8. maddesinde düzenlenmiştir. 1962 yılında bu 

madde -aracılığın bilincinde olunmasına rağmen- geleneksel doğrudan mülkiyet ve sertifikanın fizikî 

devri esasına dayalı bir düzenleme olup, aracıda tutulan menkul kıymetlerin devri ve rehnedilmesi ile 

ilgili sınırlı hükümler içermekteydi. 1960’lı yılların sonunda sertifikalı menkul kıymetlerin doğrudan 

tutulmasında kağıt krizi ortaya çıkmaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul 

kıymetlerin toplu saklanması ihtiyacı, 1960’lı yıllarda New York Borsasında işlem gören menkul 

kıymet sayısının ve işlem hacminin artmasıyla başlamış olup, menkul kıymetlerin toplu saklanması 

terimi ilk kez, 1974 yılında işçi emeklilerinin gelirlerine güvence sağlanmasına dair Kanun olan ERISA 

(Employment Retirement Income Security Act) ile kaydedilmiştir. ERISA, yatırım fonlarının 

korunmasına yönelik bir önlem olarak Amerikan emeklilik fonlarının (fon yöneticisinin), kendi 

fonunun saklayıcı olmasını yasaklamış, yatırım fonlarında saklama görevini üstlenecek ayrı bir 

bankanın varlığını zorunlu kılmıştır. 1934 tarihli “Securities Exchange Act” Menkul Kıymetler Borsası 

Kanununda 1975 yılında yapılan değişiklikler uyarınca, anılan Kanunun m. 17 A (a) (1) hükmüne göre 

“menkul kıymetlerin korunması ve mülkiyet kayıtlarını, devirleri de içerecek şekilde, menkul kıymet 

işlemlerini hızlı ve doğru olarak tamamlanmasının yatırımcıların korunması açısından gerekli olduğu, 

işlemlerin tamamlanma prosedürünün verimsizliğinin yatırımcılara gereksiz masraflar getirdiği ve yeni 

veri işleme ve iletişim tekniklerinden daha etkili ve güvenli bir sitemin kurulmasında yararlanılması” 

öngörülmüştür, bkz. ACIR, s.59,60. 1975 yılında yapılan bir başka düzenleme ile “şirketlerin isterlerse, 

sadece sicile kayıt ile maddî varlığı olmayan menkul kıymetlerde çıkarabilecekleri” hüküm altına 

alınmıştır. Aynı yıl, mevcut durum itibariyle ABD’de yer alan saklama kurumları arasında 

organizasyonu sağlayan DTC’nin de aralarında bulunduğu 13 adet takas ve saklama kuruluşu 

”Securities and Exchange Commission” (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu)ndan faaliyette 

bulunma yetkisi almıştır. DTC, menkul kıymetlerin güvenli olarak saklanması, saklamadaki menkul 

kıymetlerin bilgisayar aracılığıyla kaydî ortamda dağıtımı, bilgisayar aracılığı ile kaydî teminat 

işlemleri, hesaplardan çekilmesi ve dağıtımı, oy hakkı kullanımları ve temettü haklarına ilişkin 

işlemleri yapmaktadır.1978 yılında 8. maddede, kağıtsız menkul kıymet piyasaları için kağıtsız menkul 

kıymetler düzenlendi. Geleneksel sistemden tek farkı menkul kıymetlerin mülkiyeti fizikî sertifikalarla 

temsil edilmiyordu. 8. maddede saklama ve takas sistemlerini düzenleyen değişiklik 1987 yılında 

yapılmıştır. 1987 yılında Amerikan borsalarının krizi sırasında, mevcut kuralların yetersizliği ortaya 

çıkan kısmının yenilenmesi teşvik edilmiştir. 1994 yılında ise maddeyi aracılı sistem bakımından 

mevcut haline getiren düzenleme yapılmıştır. “security entitlement” kavramı bu değişikliğin başlangıç 

noktası olmuştur. Yetkili tutucu olarak adlandırılan yatırımcı menkul kıymet aracısı nezdinde “security 

entitlement” içeren bir hesap açtırıyor, menkul kıymet aracısı da takas ve saklama kuruluşu nezdinde 

“security entitlement”ı içeren bir hesap açtırıyor. 
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“aracıda tutulan menkul kıymetler üzerinde dolaylı aynî hak”ın (security entitlement) yasal 

sahibi, New York Borsasının %100 bağlı kuruluşu olan ve Cede&Co olarak adlandırılan 

özel hukukî bir kuruluştur. Sistemde başka alt saklamacı olarak hesap tutanlar da 

bulunmaktadır. 185  Alt saklamacı kuruluşların tuttukları müşteri hesapları başka bir alt 

saklamacıda izlenebilmektedir. Amerikan hukukuna göre, aracı kurum, saklama bankası ve 

merkezi saklama kuruluşunun olduğu hiyerarşik bu yapıda, ihraççının kayıtlarında menkul 

kıymetlerin mâliki olarak merkezi saklama kuruluşu görünmektedir. Merkezi saklama 

kuruluşunun kayıtlarında mülkiyet hakkı sahibi olarak o menkul kıymeti kendisine tevdi 

eden saklama bankası, saklama bankasının kayıtlarında ise söz konusu menkul kıymetleri 

saklanmak üzere saklama bankasına veren aracı kurumlar yer almaktadır. Menkul 

kıymetlerin gerçek mâlikleri ise, aracı kurumun kayıtlarına bakılarak tespit edilmektedir. 

İhraççı ile yatırımcı arasında ilişki olmayıp, ihraççı en üst kademedeki aracı ile ilişki 

içindedir. Yatırımcının, menkul kıymet ihraççısının yanısıra, takas ve saklama bankası ile 

de herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Takas ve saklama bankasının ihraççı ile ilişkisi ise 

saklama (bilanço) sözleşmesi kapsamındadır. Madde kapsamında menkul kıymet hesapları 

finansal varlıkların hesabı olarak nitelendirilmektedir. Hiyerarşik yapının her düzeyinde 

“aracıda tutulan menkul kıymetler üzerinde dolaylı aynî hak” (security entitlement) 

sahipleri, İngiliz hukukundaki yararlananın (beneficiary) aksine hukuken birbirinden 

ayrıdır. İngiliz hukukuna göre, hesap sahibi, üst düzeydeki herhangi birine değil, en yakın 

hesap sağlayıcısına başvurabilmektedir.186 

“Security entitlement” tam bir mülkiyet hakkı değildir. Kısmen İngiliz 

hukukundaki hisseli hakka (equitable interest) benzemektedir. Özellikle “security 

entitlement” aracının iflâsı durumunda onun malvarlığından ayrılabilmesi yönünden, 

İngiliz hukukundaki hisseli haktan ayrılmaktadır. 187  Bu hukukî ilişki, geleneksel 

mülkiyet hakları yaklaşımının yerine ikame edilmek üzere -mülkiyet hakkı ile 

                                                 
185  ROGERS, s.13-14. 
186  MOONEY, s.10-15. 
187  PAECH, s.16. 
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sözleşmeden kaynaklanan hakların kendine özgü neredeyse onun doğrudan aracısına 

karşı ileri sürülebilir bir karışımı şeklinde, karşı talepleri engelleyen kurallar ile 

bakiyenin orantılı dağıtımına ilişkin kuralları içeren bir bütün olarak geliştirilmiştir.188  

Fransız hukukunda kabul edilen paylı mülkiyetin bir türü olan bölünmemiş mal 

(undivided property) modeli önceki modellerden tamamen farklıdır ve bütünüyle 

kaydîleştirilmiş menkul kıymetler için uygulanır.189 1982 yılında çıkarılan Kanun ve 

1983 yılında çıkarılan Kararname uyarınca menkul kıymetlerin bir senette mündemiç 

kılınması esası tamamen kaldırılarak, sistemin 1984 yılında bütünüyle kaydîleştirilmesi 

öngörülmüştür.190  Bu tarihten itibaren nama yazılı hisse senetleri, ihraççı tarafından 

tutulan hesaplarda hak sahipleri adına; hamiline yazılı hisse senetleri ise, Fransa Maliye 

Bakanlığınca yetkili kılınmış aracı kuruluşlarda tutulan hesaplarda kaydedilmeye ve 

devirlerin de hesaplar arasında kayden gerçekleştirilmesine başlanmıştır.191 Diğer bir 

ifadeyle, kıymetli evrak hakları, merkezi bir sicil olan SICOVAM’a yapılan kayıt ile 

                                                 
188  IOSCO, Legal Framework, s.7; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s. 13; CHUN, s.26, 

39; MOONEY, s.7 
189  Fransa’da ilk takas ve saklama kuruluşu 1941 yılında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında yürürlükte 

olan 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanununun 35 ve 36. bölümleri uyarınca, nama yazılı hisse senetleri 

ihraççı şirket veya onun acentası tarafından kaydedilirken, hamiline yazılı hisse senetleri, sadece seri 

numaralarıyla tanımlanabilen ve serbestçe devredilebilen senetlerdi. 1930’lu yıllara kadar bütün nama 

ve hamiline yazılı menkul kıymetlerin kayıtlı hâle getirilmesi planlandı. Öngörülen bu yenilik 

uyarınca, menkul kıymetin üzerinde tecessüm ettiği belge, sadece hakkın ispatına yaradığı halde, tahvil 

ve hisse senedi sahiplerinin, ihraçcı şirkete kaydı, menkul kıymete bağlanan hakları vermekteydi. 

Kaydî sisteme tek aşamada geçilmesi amacıyla getirilen bu değişiklikte, hesapların kaydîleştirilmesine 

katılım zorunlu tutulmuştu. Ancak, Fransız halkının anılan sistem hakkında yeterince 

bilgilendirilmemesi ve fiziksel senetleri ve hamiline yazılı hisse senetlerini kullanma alışkanlığının 

kırılamaması nedeniyle sistem başarısız olmuştur. Bu nedenle 1949 yılında, takas ve saklama sistemi 

yeniden kurularak fizikî saklamaya dönülmüştür. Sözü edilen takas ve saklama kuruluşu, Fransa’da 

bugün de mevcut (EUROCLEAR’a katılmıştır) ve kısa adı “SICOVAM” olan, Profesyonellerarası 

Menkul Kıymetler Takas Şirketidir. Toplu saklamada, saklama kurumu genelde bir bankadır. Ancak, 

banka saklama işini, bir başka banka ya da kuruluşa da yaptırabilir. Bu durumda saklatan pay sahibi ile 

üçüncü kişi konumundaki banka arasında bir hukukî ilişki bulunmamaktadır. Saklamacı banka, 

senetleri toplu saklama bankası olarak adlandırılan özel kuruluşlara da saklatmaları söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin İsviçre’de SEGA (Schweizeriche Effekten- Giro AG), Fransa’da SICOVAM 

(Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobiliéres), Almanya’da ise birden 

fazla “Menkul Kıymetleri Toplu Saklama Banka”sı bulunmaktadır. 1949 yılında SICOVAM’la 1980’li 

yıllara kadar, sistemin esasını menkul kıymetlerin mislen saklanması oluşturmuş ve menkul 

kıymetlerin kaydî olarak tutulması isteğe bağlı kılınmıştır. Ayrıca, SICOVAM’ın teknolojik 

gelişmelere paralel olarak yasal ve idari düzenlemelerle faaliyet alanı genişletilmiş, dolayısıyla fiziksel 

dolaşım dereceli olarak ortadan kalkmaya başlamıştır. ACIR, Birsen, “Menkul Kıymetlerde Merkezi 

Saklamanın Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.51; Toplu 

saklamada saklayan ile saklatan arasındaki hukukî ilişkinin niteliği hakkında bkz. MANAVGAT, 

Merkezi Saklama, s. 129 vd.; Söz konusu bankalar 1989 yılında Frankfurt’ta bir ortaklık altında 

birleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. TURANBOY, Varakasız, s. 9 vd.  
190  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.324-325; TURANBOY, Varakasız, s.11.  
191  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.325; TURANBOY, Varakasız, s.11. 
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devredilebilmekte, bu sicile yapılan kayıt tapu siciline yapılan kaydın sağladığı güveni 

sağlamaktadır.192 

Kaydî sistemde SICOVAM’ın temel işlevi, menkul kıymetlerin devir 

işlemlerinin güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini, kayıtların doğru ve güvenilir bir 

şekilde tutulmasını, üyelerin kayıtları arasındaki tutarlılığın korunmasını sağlamaktır. 

Bu çerçevede Fransa, menkul kıymetlerin tecessüm ettiği kağıt belgenin, 

tamamen ve geriye dönüşsüz olarak terk ve imha edilmesini ve senet üzerindeki 

hakların, sicil görevini gören SICOVAM üzerinde yapılacak havaleler ile 

devredileceğini öngörmek suretiyle tam demateryalizasyonu gerçekleştirmiş ilk ve tek 

hukuk sistemidir. 193  Yatırımcı hesaplarını aracı nezdinde, aracıda merkezi saklama 

kuruluşunda tutmaktadır. Yatırımcının ihraççının kayıtlarında görünmesini sağlayan 

doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Merkezi saklama kuruluşu olan EUROCLEAR 

nezdinde sürdürülen hesaplardaki kayıtlar, aracıda tutulan hesaplarda sürdürülen 

kayıtlardan farklı ise EUROCLEAR kayıtları önceliğe sahiptir. 

Merkezi saklama kuruluşu veya aracılardan herhangi biri, menkul kıymetlerde 

herhangi bir hukukî çıkar veya hakka sahip değildir. Yatırımcı, hesaplarında, örneğin 

hesap sağlayıcısı tarafından tutulan hesaplarda doğrudan bulunduğu kabul edilen 

menkul kıymetler üzerinde tam mülkiyete sahiptir. Yatırımcı, daha üst düzeydeki diğer 

herhangi bir aracı aracılığıyla değil, yalnızca hesap sağlayıcısı aracılığıyla menkul 

kıymetlerine erişebilmektedir.194 

                                                 
192  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.325. 
193  ACIR, s.54,55. 
194  PAECH, s.17. 



 44 

Almanya, 195  Avusturya 196  ve Japonya 197 ’da geçerli olan bu model havuz 

mülkiyeti modeli olarak adlandırılmaktadır. İhraççı menkul kıymetlerini Almanya’da 

Clearstream Banking’e veya Avusturya’da OeKB’ye tevdi eder. Yalnızca belirli 

koşullarda mevcut olan müşterek mülkiyetin kendine özgü (sui generis) bir tipidir. 

Aracı hakkı veya mülkiyeti veya çok küçük haklar, yan (residual) menkul kıymetler 

üzerinde kontrole sahip oldukça somut ilişkiyi açıklayan zilyetliğe benzeyen yan bir 

haktır. Yatırımcı menkul kıymetlerine yalnızca kendi hesap sağlayıcıları aracılığıyla 

erişebilir ve hiyerarşik yapının üst sıralarında yer alan diğer hesap sağlayıcılarının ona 

tanımlamaya yetkileri bulunmamaktadır (birleştirilmiş hesaplarda müşteri menkul 

                                                 
195  Alman Hukuku, Depo Kanununda münferit senetlerin toplu saklanmasına ilişkin olarak toplu 

saklama sistemi içerisinde birden fazla kişi ve kurumların bulunmasını düzenlemiştir. Alman 
Medeni Kanunu ise saklama akdini düzenlemektedir. Almanya’da, 1852 yılında Berlin Kasalar 
Birliği (Berliner Kassen-Verein) adlı kuruluş vasıtasıyla toplu saklama işlemleri uygulanmaya 
başlamış ve 1896 tarihinde, menkul kıymetlerin toplu saklanmasına ilişkin ilk yasal düzenleme 
yapılmıştır. (Bkz. TEKİNALP, Evraksız, s.5; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.312; TURANBOY, 
Varakasız, s.9). 1937 tarihli “Depo Kanunu” (Depotgesetz) ile yeniden düzenlenmiş ve önceki 
Kanun sırasında tartışmalı olan hususlar ve özellikle münferit menkul kıymetler üzerindeki hak 
sahipliklerinin niteliği açıklığa kavuşturulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında menkul kıymetlerin 
toplu saklanması zorunlu hâle getirilmiş, bu zorunluluk savaştan sonra kalktığı halde uygulama 
sürdürülmüş ve savaş sırasında takibata alınan senetler yerine tek tek yenileri basılmamış, bunun 
yerine her senet türü için bir veya birden fazla sayıda toplu senet ihraç edilmiştir. Yasal olarak da, 
1937 tarihli Depo Kanununda, 1972 yılında yapılan değişiklik ile toplu senet uygulamasına 
geçilmiş, ayrıca menkul kıymette mündemiç hakkın sahibinin talep etmesi halinde, toplu senedin 
tevdi edildiği banka tarafından münferit senet verileceği öngörülmüştür. Öte yandan, bugün de 
yürürlükte olan 1937 tarihli Depo Kanunu ile “menkul kıymetleri dokunmadan hesaplar arası kayıt 
yoluyla saklamak, yönetmek ve devretmek amacıyla “Kıymetli Evrak Toplu Saklama Bankaları” 
(Wertpapiersammelbank) kurulması” hükme bağlanmış ve 1989 yılında menkul kıymet işlemlerinin 
hızlandırılması amacıyla mahalli toplu saklama kasaları, “Alman Birleşmiş Kasalar Anonim Şirketi” 
(Deutscher Kassenverein Aktiengesellschaft) altında birleştirilmiştir. Almanya’da menkul 
kıymetlerin merkezi saklanması ile başlayan ve toplu senet uygulaması ile devam eden gelişim, tüm 
menkul kıymetler bakımından bu kıymetlerde tecessüm ettirilen hakkın “kıymet hakkı” sayılarak 
merkezi bir sicil vasıtasıyla devrini sağlayan kaydî sistem aşamasına gelmemiştir. Almanya’da 
kaydî sistem, “kağıtsız kıymet hakkı” bağlamında, sadece 1972 yılından itibaren Federal hükümetin 
ihraç ettiği borçlanma senetlerinde söz konusu olmuştur. 

196  Avusturya’da, menkul kıymetlerin merkezi saklanmasında ilk uygulama, 1842 yılında “Viyana Ciro 
işlemleri ve Kasalar Birliği” (Wiener Giro und Kassenverein) adlı kuruluş aracılığıyla başlanmıştır. 
1938 yılına kadar herhangi bir kanuni düzenlemeye bağlanmamıştır. 1938 yılında, menkul 
kıymetlerin toplu saklanmasını düzenleyen ilk kanun olan Alman Depo Kanunu (Depotgesetz) 
iktibas edilmiş, (Bundesgesetz vom 22.10.1969, BGBI No.424) günün şartlarına uyarlanarak 
uygulanmıştır. Avusturya’da 1970 yılından sonra toplu senet uygulamasına geçilmiştir. Bkz. 
ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.22. 

197  Japonya, 2002 ve 2004’te hisse senetleri, devlet tavilleri de dâhil olmak üzere tahviller ve diğer 

borçlanma senetlerine uygulanacak hukukî çerçeve yeni bir kanun ile değiştirilmiştir. Söz konusu 

finansal araçlar, tamamen kaydîleştirilmiş ve menkul kıymet sertifikaları üzerindeki müşterek 

mülkiyet kavramı sonlandırılmıştır. Ancak, yatırımcı mâlik olma pozisyonunu korumaktadır. Ne 

aracı ne de merkezi saklama kuruluşu, söz konusu menkul kıymetlerde mülkiyet hakkına sahiptir, 

bunlar yalnızca hesapları sürdürmek ve kaydîliği uygulamakla sorumlu tutulmuştur. Yatırımcının 

hakları onun doğrudan aracı hesaplarında kaydî olarak tanımlanmaktadır. Yatırımcının aracıda 

hesapları bulunmaktadır. Aracı ile yatırımcı arasında sözleşmeden kaynaklanan bir hukukî ilişki 

bulunmaktadır. Merkezi saklama kuruluşu sadece hesap tutucu sıfatına sahip bulunmaktadır. 

Yatırımcının ihraççı ile doğrudan ilişkisi vardır. MOONEY, s.40. 
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kıymetlerinin bir sonucu olarak). Çok basamaklı bir zilyetlik ilişkisi olmasına rağmen, 

saklama sözleşmesi İsviçre’de198 olduğu gibi, sadece saklatan ve ilk saklayan arasında 

yapılmaktadır. 

Şeffaf model ise Nordik ülkelerin yanısıra Yunanistan, Polonya, Avrupa’nın 

dışında Çin ve Brezilya’da geçerli olan bir sistemdir. Yalnızca ulusal tutma sistemleri 

için uygundur ve merkezi saklama kuruluşu dışında aracının bulunmadığı bir sistemdir. 

Bankalar yatırımcı için hesap tutmaz, yalnızca merkezi saklama kuruluşu tarafından 

                                                 
198  İsviçre’de menkul kıymetlerin toplu saklanmasına giden süreç, İsviçre Bankalar Birliği Yönetim 

Kurulu’nun 1961 yılında, senetlerin toplu saklanması ve devrine ilişkin bir teşkilat kurulmasına dair 

aldığı kararla başlatılmış olup, 1969 tarihli genelge ile de, senetlerin global virmanı düzenlenerek, 

bu işlemleri yerine getirmek üzere 1970 yılında bir anonim şirket kurulması öngörülmüştür.1970 

yılının Haziran ayında kurulan ve kısa adı SEGA olan “İsviçre Menkul Kıymetler Ciro Anonim 

Şirketi”, İsviçre’deki bütün menkul kıymetlerin toplu olarak saklanması işlevini yerine 

getirmektedir. Önceleri, kullanıldıkça yıpranmaları ve topluluk halinde muameleye uygun olmaları 

nedeniyle yalnız hamiline yazılı hisse senetlerinin SEGA nezdinde toplu olarak saklanması söz 

konusuyken, 1980’li yıllarda nama yazılı hisse senetleri de “tek yönlü global sertifikalar” (one-way 

certificate) (global sertifika tâbiri, ihraçcı şirketlerin nama yazılı hisse senetlerini her ortağın elinde 

bulunan toplam hisse sayısını temsil eden sertifikalarla değiştirmesinden, “tek yönlü” tâbiri ise 

sertifikaların dolaşıma yönelik olmayıp her devir sırasında yok edilerek, yeni ortak adına çıkarılan 

yeni bir sertifika ile değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır) çıkarılmak suretiyle SEGA’nın merkezi 

saklama sistemine dâhil edilmiştir. Nama yazılı hisse senetlerinin toplu saklamaya uygun olmayan 

özelliklerinden doğan sorunlara bulunan “tek yönlü global sertifika” ve “ertelenmiş basım” 

yöntemleri uygulanarak kaydîleştirilme uygulaması getirilmiştir.1987 yılından itibaren nama yazılı 

menkul kıymetlerin, ihraç (emisyon) sırasında “basımın ertelenmesi” (delayed printing) suretiyle 

ortakların haklarının SEGA sistemine dâhil edilmesi söz konusu olabilmiştir. Böylece nama yazılı 

senetler tamamen kaydîleştirilmekle (demateralize) birlikte, Fransa’daki sistemin aksine, İsviçre’de 

nama yazılı hisse senetlerinde geçici, isteğe bağlı ve geri dönülebilir bir kaydî sistem vardır. SEGA 

nezdinde saklanan menkul kıymetlere ait kupon gibi evraklar SEGA tarafından iptal edilerek, fiilî 

olarak maddî olmaktan çıkarılmakta, esas sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yapmış olan 

şirketlerin ortakları, tutulan bir sicilde kimliklendirilmekte, kar payı ödemeleri ve sermaye 

artırımlarından doğan talepler bu sicil kayıtlarına dayandırılmaktadır. Bu sistemde, menkul 

kıymetlerin, daha doğrusu menkul kıymetin ihtiva ettiği hakkın devri de, ilgili bankaya veya 

SEGA’ya yapılan yazılı devir beyanı ile gerçekleştirilmektedir. Nama yazılı hisse senetlerini devrini 

kolaylaştıran, gerek “tek yönlü global sertifikalar”, gerek “ertelenmiş basım” şeklindeki çözümler, 

yasal bir değişiklik yapılmaksızın, SEGA, İsviçre Bankalar Birliği ve sisteme katılan şirketler 

arasında benimsenen “Genel İşlem Şartları”nda yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

1999 yılı Mayıs ayında SEGA ile uluslararası menkul kıymet işlemlerinin takasını gerçekleştirmek 

amacıyla kurulan INTERSETTLE birleştirilerek, “Swiss Financial Group AG” adlı holding 

oluşturulmuştur. Anılan Holding çatısı altında oluşturulan SIS “İsviçre Menkul Kıymet Hizmetleri 

A.Ş.” adlı şirketin, daha önce SEGA ve INTERSETTLE tarafından yürütülen takas ve saklama 

faaliyetlerini yerine getirmesi öngörülmüş, sistemin bir diğer ayağı olarak, şirketlerin pay 

defterlerini tutmak, genel kurullarını organize etmek gibi hizmetleri veren bir “sicil sorumlusu” olan 

“SAG Share Register Ltd.” kurulmuştur.2003 yılında İsviçre’de hükümet komisyonu, aracıda 

tutulan menkul kıymetlerin transferi ve saklanması için güçlü ve şeffaf bir hukukî çerçeve çizmeyi 

amaçlayan menkul kıymetler hukuku reformu için özel sektörün önerisini incelemek için atanmış, 

Komisyon tarafından hazırlanan Taslak Kanun, 3 Ekim 2008 tarihinde İsviçre parlamentosunda 

kabul edilmiş ve 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SPK, “Menkul Kıymetlerin 

Kaydîleştirilmesine İlişkin İsviçre Uygulamaları” Proje Raporu, Kasım 1999; BENSAHEL, 

Frederique-VILLA, Marco; “Switzerland:New Federal Legislation on the Custody and Transfer of 

Securities held by an Intermediary”, International Bar Association Legal Practice Division 

Securities Law Newsletter, December 2009, s.36-39; TURANBOY, Varakasız, s.12; 

KARAYALÇIN, Yaşar, “İsviçre Borçlar Kanununda Anonim Şirketler Hukuku Alanında Yapılan 

Değişiklikler”, BATİDER, 1993, C.XVII, S.1, s.13 (İsviçre Borçlar Kanunu); ACIR, s.56,57. 
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özel hukukî ve operasyonel çerçeveye göre yürütülen sistemde operasyonel işlem yapar. 

Bu nedenle bankalar hesap operatörü veya başka benzeri bir isimle anılmaktadır. 

Yatırımcı menkul kıymetlerde doğrudan ve bölünmemiş mülkiyet hakkı sahibidir. Bu 

sistemin, sınır ötesi işlevi bulunan tutma sistemlerinde uygulama imkânı 

bulunmamaktadır. Yabancı aracılar merkezi saklama kuruluşlarında tuttukları 

hesaplarında doğrudan işlem yapamazlar. Sınırötesi hukuk sistemlerindeki şeffaf sistem 

havuzlanmış (birleştirilmiş) mülkiyet sistemine benzemektedir.199  

Türkiye de, 4487 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na “Sermaye 

Piyasası Araçlarının Kaydîleştirilmesi” başlıklı 10/A maddesi eklenerek, sermaye 

piyasası araçlarının kaydîleştirilmesi ve kaydî sistem, kanun ile düzenlenmiştir. 

Uygulamaya geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi amacıyla, aynı 

Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na kaydî sistem ve kaydîleştirme sürecine ilişkin 

Geçici 6. ve 7. madde eklenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesindeki 

düzenlemeye uygun olarak 2001 yılında Bakanlar Kurulu Kararı

 

ile “Merkezi Kayıt 

Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik”200 

yürürlüğe girmiştir. 2002 yılında ise, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: IV No: 

28 sayılı “Kaydîleştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının 

Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. 201  Kaydîleştirmeye ilişkin 

ayrıntıları düzenleme işi kanunla yönetmelik ve tebliğe; yönetmelik ve tebliğ ile de 

Sermaye Piyasası Kurulu’na bırakılmıştır. Ekim 2003’de Merkezi Kaydî Sistem projesi 

başlatılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A 

maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, 06.10.2004 tarih ve 41/1279 sayılı 

kararı202 ile 21.03.2005 tarihi itibariyle payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 

işlem gören anonim şirketlerin hisse senetlerinin tümünün Kaydîleştirme Tebliği’nin 

                                                 
199  PAECH, s.17. 
200   Bakanlar Kurulu 14.05.2001 tarih, 2001/2475 sayılı Kararı, RG. T.21.06.2001, S.24439. 
201  RG. T. 22.12.2002, S.24971. 
202  Bkz. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2004/42 sayılı Haftalık Bülteni 
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Geçici 2. maddesi uyarınca topluca kaydîleştirilmesine karar vermiştir. Gerekli teknik 

hazırlıkların tamamlanmasını takiben Sermaye Piyasası Kurulu, 28.10.2005 tarih ve 

43/1318 sayılı kararı 203  ile borsada işlem gören anonim şirket hisse senetlerinin 

28.11.2005 tarihi itibariyle toplu olarak kaydîleştirilmesine

 

karar vermiş ve borsada 

işlem gören anonim şirket hisse senetleri topluca kaydîleştirilerek, kaydî sisteme 

aktarılmıştır. Kasım 2010’da yabancı sermaye piyasası araçlarına

 

ilişkin Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: III, No: 44 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve 

Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına Ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” 204 

yayımlanmıştır. Daha sonra bu Tebliğe dayanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu, 12.11.2010 

tarih ve 529 sayılı ve “Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydî Sistemde 

İzlenmesi” konulu Genel Mektubu205 ile yabancı sermaye piyasası araçlarının Merkezi 

Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden hak sahipleri bazında izlenmesine başlanmıştır. 

2014 tarihinde ise, “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin 

Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 206 yayımlanmış ve sermaye 

piyasası işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, menkul 

kıymetler ve bunlara ilişkin hakların MKK AŞ. tarafından kayden izlenmesine ilişkin 

hususlar düzenlenmiştir. Ayrıca “MKK nezdinde tutulacak hesapların, TCMB, 

ihraççılar, yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile Kurul tarafından belirlenen 

diğer kuruluşlar itibarıyla açılacağı” hükme bağlanmıştır (m.6). Aynı maddenin 4. 

fıkrasında ise, “yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde, MKK’nın 

yabancı saklama kuruluşları nezdinde hesap açtırması ve hesapların tutulmasına ilişkin 

usul ve esasların MKK tarafından belirleneceği; yabancı merkezi saklama 

kuruluşlarının MKK nezdinde üye olarak açtıracakları hesapların hak sahibi bazında 

izlenmeyebileceği” düzenlenmiştir.   

                                                 
203  Bkz. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2005/45 sayılı Haftalık Bülteni 
204  RG. T. 23.10.2010, S.27738. 
205  Bkz. http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/filkes/tr/yay/mektuplar/GM529.pdf. 2010/2 
206  RG. T. 07.08.2014, S.29081. 

http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/filkes/tr/yay/mektuplar/GM529.pdf
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Son olarak, söz konusu Tebliğ’de yapılan, 22.06.2019 tarih, 30809 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan değişiklikle 12/A maddesi eklenmiştir. Bu maddenin birinci 

fıkrasında, yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı, “yurtdışında kurulmuş ve 

yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi olan yabancı merkezi saklama kuruluşları 

tarafından, münhasıran yurtdışında yerleşik hak sahiplerine ait sermaye piyasası 

araçlarının izlendiği hesaptır” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı fıkrada, bu hesabın, 

SPKn’nun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hak sahibi ismine açılmaksızın 

toplu olarak tutulacağı belirlenmiştir. Sonraki fıkralarında ise tarfların hak ve 

yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.207  

 

                                                 

207 Tebliğin 12/A maddesi, “…Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının kendilerine ait sermaye piyasası araçları var 

ise, bunlar müşteri varlıklarından ayrı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşlarının portföyleri için tanımladıkları 

hesaplar içerisinde izlenir. Bu hesaplar dışında Tebliğ’de düzenlenmiş diğer alt hesap türleri ise talep edilmesi ve 

operasyonel açıdan uygun olması halinde MKK iş ve işlem kurallarında düzenlenmek suretiyle açılabilir. Yabancı 

merkezi saklama kuruluşu, talep edilmesi halinde, bu hesaplara ilişkin hak sahipliği bilgilerini Kurul’a, MKK’ya ve 

kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilere ve/veya kurumlara iletir. (2) 

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdindeki işlemler ile diğer yasal yükümlülükleri Türkiye’de 

yürütmek üzere genel saklama yetkisi bulunan bir banka ile hizmet sözleşmesi imzalaması zorunludur. Bu durumda, 

yabancı merkezi saklama kuruluşu ve hizmet aldığı MKK üyesi banka yapılacak işlemlerden MKK’ya karşı 

müştereken ve müteselsilen sorumludur.  (3) Yabancı merkezi saklama kuruluşunun, bu hesaplarda tutulan ve hak 

sahiplerinin mülkiyetinde olan sermaye piyasası araçları üzerinde, hak sahipleri ad ve hesabına tasarruf etme ve tüm 

hakları doğrudan kullanma konusunda tam yetkili temsilci olduğu kabul edilir. Bu hesaplarda tutulan varlıklarla ilgili, 

hak ve borçlar hak sahiplerine ait olacak şekilde, mali ve yönetimsel haklar dâhil, her türlü hakkın kullanılması ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde muhatap yabancı merkezi saklama kuruluşudur. Bu yetkilendirme için ilgili 

ülke nezdinde gerekli hukuki işlemleri tamamlamak yabancı merkezi saklama kuruşunun görevi olup, MKK 

sistemindeki işlemlerin hak sahiplerinin talimatlarına ve ilgili yabancı hukuka uygun yapılmasını sağlama 

sorumluluğu yabancı merkezi saklama kuruşuna aittir. Söz konusu sermaye piyasası araçları, hak sahiplerinin yazılı 

açık izni olmaksızın, tevdi amacı dışında, yabancı merkezi saklama kuruluşu veya üçüncü kişilere menfaat 

sağlayacak şekilde kullanılamazlar.(4) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının müşterileri veya hak sahipleri ile 

ilgili adli veya idari makamlarca verilen haciz, tedbir, malvarlığının yeniden yapılandırılması, iflas, el koyma, 

malvarlığının dondurulması veya benzeri mahiyette kararlar Kanunun 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 

işlem yapılmak üzere kararı veren mercii tarafından yabancı merkezi saklama kuruluşlarına bildirilir. Yabancı 

merkezi saklama kuruluşlarının kendileri ile ilgili aynı nitelikteki kararlar ise yabancı merkezi saklama kuruluşunun 

portföyleri için tanımladıkları hesaplardaki varlıkları konu almak üzere yabancı merkezi saklama kuruluşlarına 

bildirilir. (5) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının hesapları Kanunun 46 ncı maddesinin beşinci ve altıncı 

fıkraları kapsamında değerlendirilir. (6) Yabancı merkezi saklama kuruluşları için bu madde kapsamında hesap 

açılması söz konusu kurumların Kanun uyarınca yetkilendirme ve lisanslama gerektirebilecek sermaye piyasası 

faaliyetlerinde bulunduğu anlamına gelmez. Ancak bu kurumlar MKK tarafından belirlenecek üyelik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olurlar. (7) Genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları, sundukları saklama hizmetini 

bu maddede yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara tabi olarak verebilirler. Yatırım kuruluşu 

hizmet vereceği müşterisiyle bu maddedeki esaslara uygun bir hizmet sözleşmesi imzalar. Söz konusu hizmet 

sözleşmesinde, talep edilmesi halinde, müşterinin bu hesaplara ilişkin hak sahipliği bilgilerini Kurul’a, MKK’ya ve 

kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilere ve/veya kurumlara ileteceğine 

ilişkin hükmün yer alması zorunludur. ”  
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Tezin yazımından sonra gerçekleştirilen son değişikliklerin sonuçlarını izlemek 

mümkün olamamıştır. Açıklanan diğer hukukî düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen 

uygulamada ise, 208  kaydî sermaye piyasası araçlarına ilişkin saklama hizmeti, kaydî 

sistem aracılığı ile kaydî olarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bir saklama 

sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilmektedir. Merkezi kaydî saklama sözleşmesinde 

                                                 
208  Ülkemizde, menkul kıymetlerin takası ve saklanması konusunda tek yetkili kuruluş olan İMKB Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), 1988 yılında Türk ve yabancı sermaye piyasası kuruluşları için takas ve 

saklama işlevini yerine getirmek amacıyla İMKB’nin bir departmanı olarak kurulmuştur (Bkz. İMKB “Takas 

ve Saklama Merkezleri Yönetmeliğinin 2. maddesinde ““Takas Merkezi” ve “Saklama Merkezi”nin Borsada 

kurulu ilgili müdürlük bünyesinde görev yapacağı” hükme bağlanmıştır (RG.19.2.1996-22559)). 1991 yılında 

İMKB Takas ve Saklama A.Ş. ünvanı ile anonim şirkete dönüştürülmüştür. 23.3.1995 tarihli RG’de yayımlanan 

95/6551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ünvanlı yatırım 

bankası kurulmasına izin verilmiş ve banka olarak 1.1.1996 tarihinden itibaren bankacılık faaliyetlerine 

başlamıştır. Takasbank, takas ve saklama işlevlerini tek bir çatı altında birleştirmiştir. İMKB Takas ve Saklama 

Merkezleri Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, “borsada işlem gören menkul kıymetlerin takas ve saklama 

hizmetlerinin etkin, doğru, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen oluşturulan Saklama 

Merkezi (Takasbank) tarafından yerine getirilen saklama faaliyetinin konusu menkul kıymetlerdir. Merkezi 

saklama konusu olabilecek menkul kıymetler, hisse senetleri, hisse senedi türevleri, geçici ilmuhaberler, yeni 

pay alma kuponları, tahviller, tahvil türevleri, tahvil faiz kuponları, hazine bonoları, katılma intifa senetleri, kar 

ve zarar ortaklığı belgeleri, banka bonoları, banka garantili bonolar, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul 

kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gayrımenkul sertifikaları, depo sertifikaları, euro tahviller, tertip halinde 

çıkarılan ve iki yıl veya daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri, iç tüzüğünde kurucu dışındaki aracı 

kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A tipi yatırım fonu katılma belgeleri ve uluslararası saklama 

kuruluşlarınca saklamaya alınabilen tüm kıymetlerdir.” Saklama Merkezi, esas itibariyle Borsa üyelerine, takas 

ve saklama hizmetlerinin etkin, doğru ve hızlı bir şekilde verilmesi amacıyla kurulmuş olmakla beraber, aracı 

kuruluşlarla birlikte yatırım fonu gibi kurumsal yatırımcılar ve diğer kişi ve kuruluşlara da saklama hizmeti 

verilmektedir. Menkul kıymetlerini Takasbank nezdinde saklatmak isteyen kuruluşlara saklama hesabı 

açılabilmesi için Takasbank ile bu kuruluşlar arasında saklama sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. 

Yatırımcılara ait hisse senetlerinin, Takasbank nezdindeki aracı kurum alt hesaplarında ilgili müşteri adıyla 

saklanması suretiyle işleyen müşteri ismine saklama sisteminde de, yatırımcı saklama sözleşmesinin tarafı 

olmamakta, anılan sözleşme Takasbank ile Borsa üyesi aracı kuruluş arasında yapılmaktadır. Borsada işlem 

görmeyen kıymetler ile Borsa üyesi olmayan saklama hesabı sahiplerine ait menkul kıymetler, bu kıymetlerle 

borç kapama işlemi yapılamayacağından, kupür bilgileri, hakları ve diğer özellikleri aynı olan menkul 

kıymetlerin iadesi de aynı olmak koşuluyla saklatan adına ayrı bir yerde saklanması olarak tanımlanan aynen 

saklama yöntemiyle saklanmaktadır. Borsa üyesi saklama hesabı sahiplerince Takasbank’a teslim edilen 

menkul kıymetlerin teslim sırasında aynen saklama istendiği belirtilmemişse, mislen saklanacağı kabul 

edilmektedir (Bkz.Takasbank Faaliyet Raporu). Bu yöntemde, Saklama Merkezine teslim edilen menkul 

kıymetler bir arada havuzda saklanır. Kupür bilgileri, sahibine sağladığı haklar ve diğer özellikler itibariyle 

aynı olan menkul kıymetler Saklama Merkezi nezdinde aynı havuza dâhil olduklarında misli bir nitelik 

kazanırlar. Bu yöntemde iade aynen değil mislen yapılır. Toplu saklama da denilen bu tür saklama, menkul 

kıymetlerin, hamilleri adına ayırım yapılmaksızın, aynı ortaklık tarafından ihraç edilmiş, sahibine aynı hakları 

veren menkul kıymetler bazında sınıflandırılarak, misli hâle getirilmek suretiyle bir havuzda saklanması ve 

mislen iade edilebilmesi esasına dayanır. Bkz. TEKİNALP, Banka Hukuku, s.472. Bu saklama türünde menkul 

kıymet hamilinin haklarının teminat altına alınabilmesi ve iflasta ayırma hakkının kullanılabilmesi için hamile 

aynı hakları veren menkul kıymetler topluluğu, yani havuz üzerinde bir mülkiyet tanınmalıdır. Bu iki yöntemin 

dışında Saklama Merkezinde müşteri ismine saklama hizmeti de bulunmaktadır. Müşteri ismine saklama, 

merkezi saklama sisteminde menkul kıymet sahiplerinin haklarının teminat altına alınabilmesi için büyük 

öneme sahiptir. Özellikle saklayıcı kuruluşun veya yatırımcı menkul kıymetlerinin, Takasbank nezdindeki alt 

hesabında saklandığı aracı kuruluşun iflası halinde veya anılan kuruluşların alacaklıları tarafından haciz 

konulması halinde, saklama hesabında menkul kıymetleri bulunan yatırımcıların, kendilerine ait menkul 

kıymetleri, saklayıcı kuruluşun veya aracı kuruluşun varlıklarından tefrik etme hakkını kullanabilmeleri ve bu 

gibi durumlarda menkul kıymetlerini aynen talep edebilmeleri, ancak merkezi saklamadaki menkul kıymetler 

üzerinde aynî hak sahibi olmaları, diğer bir ifadeyle bu hakkı gösteren ve temin eden bir sistemin varlığı 

halinde mümkündür. Bkz. MANAVGAT, Merkezi Saklama, s.129-141. YASAMAN, s.28; TEKİNALP, Banka 

Hukuku, s.472. Tekinalp, toplu saklamada, menkul kıymet hamilinin haklarının teminat altına alınabilmesi için 

hamile, aynı hakları veren menkul kıymetler topluluğu üzerinde bir mülkiyet hakkı tanınması gerektiğini, 

bunun ise bir müşterek mülkiyet payı olduğunu ifade etmektedir. Müşteri (yatırımcı) adına saklama adı verilen 

bu sistemde, aracı kuruluş adına Takasbank nezdinde açılan ana hesap, aracı kuruluşun kendisine ait portföy 

hesabı ile aracı kuruluşun müşterilerine ait müşteri hesabı olmak üzere iki alt hesaba ayrılmıştır. Müşteri 

hesabının altında ise, aracı kuruluşun müşterilerinin her biri adına açılan hesaplarda, bu müşterilere ait menkul 

kıymetler saklanmaktadır. 
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saklayan, Merkezi Kayıt Kuruluşu’dur. Saklanan kaydî sermaye piyasası araçları, hak 

sahibi yatırımcılar (mâlik) adına saklanmaktadır. Bu nedenle saklatan sıfatı da hak sahibi 

yatırımcılara aittir.209 Saklanan kaydî sermaye piyasası araçlarına ilişkin mülkiyet hakkı 

ile asli ve vasıtalı zilyetlik hak sahibi yatırımcıya aittir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ise, 

saklayan sıfatı ile kaydî sermaye piyasası araçlarının vasıtasız zilyedi konumundadır. 

Merkezi saklama kuruluşu yetkilendirilmek şartıyla sermaye piyasası araçlarını birbirine 

karıştırarak saklayabilecektir. Aynı nevi ve vasıfta olma kuralı, sahibine aynı hakları 

verme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede birbirine karıştırılarak saklanan sermaye 

piyasası araçları üzerinde her saklatan hakkıyla orantılı bir mülkiyet hakkı hissesine sahip 

olacaktır. Bu mülkiyet hakkı sui generis bir müşterek mülkiyettir.210 Bu şekilde kabul 

edilince, sermaye piyasası aracı sahiplerine ait hak bir aynî hak haline geldiği için, sadece 

saklayan merkezi saklama kuruluşuna değil, herkese karşı ileri sürülebilmektedir. 211 

Saklatanlara ait ve sadece saklayana karşı ileri sürülebilecek olan nispi alacak hakkı, tüm 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilen aynî hakka dönüşmektedir.212  

Bu konunun tartışıldığı başlangıç dönemlerinde yukarıda açıklanan modeller 

tanımlanmamıştı. Bu nedenle, “doğrudan” ve “dolaylı” tutma modellerine atıf 

yapılırken, “security entitlement” ve “trust” modeli dolaylı, mülkiyet bazlı olanlar ise 

doğrudan tutma kabul edilirdi. Terminoloji yatırımcının menkul kıymetleri ile hukukî 

bir bağı olup olmamasına veya hakkın yalnızca aracısına karşı yöneltilebilir olup 

                                                 
209  Gerçek hak sahibinin belirlenmesi, aracı kuruluşlarla yatırımcıların malvarlıklarının karışmasının 

önlenmesi, üçüncü kişilerin aracı kuruluşlara yönelik talep ve takiplerine karşı yatırımcıları 

korumak, suiistimalleri önlemek amacıyla hak sahipleri adına tutulan kayıtlar, işlem yapma 

yetkisinin belirlenmesi amacıyla aracı kuruluşlar tarafından; ihraççı altında ihraç bilgileri ile birlikte, 

hem ihraççı hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından; takas işlemlerinin yürütülmesi için yetkili 

takas ve saklama kuruluşları tarafından izlenebilecek şekilde görüntülenebilmektedir. 
210  ÜNAL, M., s.331. 
211  6362 sayılı SPKn’nda Teminat Direktifinin teminata ilişkin hükümlerine paralel düzenlemelere yer 

verilmiştir. Kanunun “Sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmeleri” başlığını taşıyan 

47. maddesi uyarınca; “konusu sermaye piyasası aracı olan teminat sözleşmelerinin mülkiyeti 

devreden teminat sözleşmesi şeklinde de yapılabilmesi” mümkün kılınmıştır. Böylece TMK’nın 

949. maddesinde yer alan Lex Commissoria yasağına sermaye piyasalarıyla sınırlı olacak şekilde bir 

istisna getirilmiştir. Kanunda düzenlenen yeni bir teminat sözleşmesi şekli mülkiyetin teminat 

verende kaldığı sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde teminat alan, teminat konusu sermaye piyasası 

araçlarını kullanabilmektedir. 
212  ÜNAL, M., s.334. 
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olmamasına odaklanmıştır. Hakkın aracıya yöneltilebilir olma farkının anlaşılması çok 

güçtür. “Security entitlement” modeli açık bir biçimde dolaylıdır. Ancak İngiltere’nin 

“trust” modelinde yatırımcı ile varlıkları arasında bir bağ bulunmadığı 

söylenemeyebilir. Bu görüntünün diğer yanında, Almanya, Avusturya ve Japonya’da 

kendine özgü paylı mülkiyet klasik doğrudan saklama sistemi olduğu halde uygulamada 

teorik olarak mevcut hukukî bağın pratikle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Zira yatırımcı 

haklarını, kendi hesap sağlayıcısı dışında tutma sistemindeki herhangi bir kuruluşa karşı 

ileri sürememektedir. Yalnızca şeffaf sistem gerçek anlamda doğrudan tutma sistemidir. 

Farklı yaklaşımlar arasındaki tercih yapılmak gerekirse, açık mülkiyet hakkının 

havuzdaki mülkiyet hakkından, hisseli hakkın (equitable interest) veya “security 

entitlement”ın türetilmiş herhangi bir haktan daha güvenli olduğu ileri sürülmektedir.213 

Ulusal düzeyde, bazı ülkeler son yıllarda, yeni piyasa koşullarının yansımalarını 

dikkate alarak menkul kıymetlerin aracıda tutulmasına uygulanacak hukukî çerçeveyi 

yenilemektedirler.214  

 VI. ARACIDA (DOLAYLI SAKLAMA SİSTEMİNDE) TUTULAN 

MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN MADDÎ HUKUKUN 

YEKNESAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI 

Menkul kıymetlerin çok kademeli aracıda tutulması ve tasarrufuna dayalı 

modern sistem, tasavvur edilenin de üstünde büyük gelişme ve verimlilik gösteren 

                                                 
213  PAECH, s.20-23. 
214  Belçikada, “yatırımcının hakları, aracıda fizikî kaydî menkul kıymetler havuzunda onun bütün 

müşterileri için topluca tutulan bazı tiplerinde müşteri için mülkiyeti tutulan hakkı” olarak 

tanımlanmaktadır (Kararın 2 ve 6. maddeleri). “Yatırımcının mülkiyeti kaydîdir ve dayanak fizikî ve 

kaydî varlık değildir. Müşterek mülkiyet hakları, kişisel hakları ile birlikte aracıya karşıdır. Aracının 

iflası durumunda, yatırımcının aracıya ve yatırımcının alacaklısına karşı zorla icra edilebilen 

mülkiyetin iadesi talebi iade talebi hakkı” bulunmaktadır (Kararın 12 ve 13. maddeleri). 

Lüksemburg’da, kanun çok benzeri bir çerçevededir. Aracıda menkul kıymetleri tutulan 

yatırımcıların, aynı tipte menkul kıymetlerin tüm sahiplerinin adına aracıda bireysel olarak 

tanımlanmamış aynı tipte menkul kıymetlerin havuzunda müşterek mülkiyet hakkı bulunmaktadır. 

Bu mülkiyet hakkı yalnızca doğrudan aracıya karşı ileri sürülebilir. Aracının iflası halinde 

yatırımcıya verilmiş iade talebi hakkı bulunmaktadır. Kanun, menkul kıymet takas sistemleri 

düzeyinde menkul kıymet hesaplarının haczine engel olmaktadır. Çok kademeli haciz aynı şekilde 

engellenmiştir.  
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menkul kıymet ödeme ve takas süreçlerine sahiptir. Bu önemli değişim farklı 

piyasalarda hukukî ve teknolojik alt yapılarına bağlı olarak farklı biçimde gelişmiştir. 

Yine hukukî ve teknolojik alt yapılarının gücüne bağlı olarak birçok riske sahiptir.215 

Hukukî risk, uygulanacak hukukun öngörülebilir ve güçlü çözümler sağlamadığı 

durumlarda veya kuralların farklı yorumundan, bazan da uygulanacak hukukun piyasa 

gerçekleri ile tam olarak örtüşmemesi halinde ortaya çıkabilmektedir. Menkul kıymetlerin 

tutulması ve tasarrufundaki hukukî risk, herhangi bir ticarî işlemin özünde bulunan 

hukukî riskten farklı olmamakla birlikte, hukukî çerçevenin, yapısal ve teknolojik 

gelişmelere ayak uyduramadığı durumlarda artış göstermektedir. 216  Hukukî çerçeve, 

çoğunlukla tüm boyutları ile yeniden ele alınmadan, kavram kargaşasına neden olacak 

biçimde, mevcut hukukî kavramların ortaya çıkan yeni duruma uyarlanması suretiyle 

oluşturulmaktadır. Örneğin, hamiline düzenlenmiş olan belgeli menkul kıymetler aslında 

menkul olmamasına rağmen, kazanımları (iktisap) menkullerin hukukî statüsüne tâbi 

tutulmaktadır. Menkul kıymetlerin kağıtla temsil edilmemesine veya fiziken hareket 

etmemesine rağmen, bu statünün bir çok hukuk sisteminde korunması kavram kargaşasını 

ortaya koymaktadır. Bazı ülkelerde, çok kademeli aracıda tutma sisteminde menkul 

kıymetlerin tutulması ve tasarrufu özel düzenlemelerle idare edilmesine rağmen, bu 

ülkelerin çok azında fizikî objelerin saklanması üzerine inşa edilmiş geleneksel hukukî 

temel terk edilmiştir. Menkul kıymetlerin çok kademeli aracıda tutulması farklı ülkelerde 

farklı hukukî yapıda olabildiği gibi, yatırımcılar ve teminat alanların hukukî statüleri de 

farklı olabilir. 217  Dolayısıyla, menkul kıymetlerin sınır ötesi aracıda tutulması ve 

tasarrufunda çok yönlü bir hukukî belirsizlik bulunmaktadır.  

                                                 
215  IOSCO, Legal Framework, s.7; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s. 13; CHUN, s.13; 

MOONEY, s.4. 
216  McCORMICK, Roger, Legal Risk in the Financial Markets, Oxford Üniversitesi Yayınları, 2. Bası, 

s.113; THEVENOZ, s.7-8; The Giovannini Group, Second Report, s.5-6. 
217  THEVENOZ, s.9. 
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OECD ülkelerinde menkul kıymetlerin teminatlı işlemlerde kullanımının günde 

yaklaşık 2 trilyon dolardan fazla olması, hukukî riskin neden olacağı tehlikenin 

boyutlarını gözler önüne sermektedir.  

Son yıllarda, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar tarafından, gerek 

hukukî ve sistemik risk218  gerek gün içi işlemlerdeki ekonomik verimsizlik dikkate 

alınarak, kanunlar ihtilâfı kuralları değiştirilerek yapılan iç hukuk reformlarının yanısıra 

maddî hukukta da sınır ötesi uyum çalışmaları yapılmaktadır. Menkul kıymetlerin 

aracıda tutulması konusunda IOSCO/BIS ve G30’ların tavsiyeleri bu çalışmaların en 

önemlileri arasındadır. 

IOSCO, BIS ile birlikte, 2001 yılında Menkul Kıymet Takas Sistemleri için 19 

tavsiye219 yayımlamıştır. Bu tavsiyelerin amaçları arasında, ödeme ve menkul kıymet 

takas sistemlerindeki hukukî ve sistemik riskin ortadan kaldırılması da bulunmaktadır.  

2003 yılında, G30 Hareket Planında, 220 global düzeyde ödeme ve takas 

sistemlerinin kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Raporda, acil olarak 

sözleşmelerin ifasını güçlendiren, netleştirmeye ilişkin düzenlemeler yapılmasını ve 

uyumunu teşvik eden, menkul kıymetler, nakit ve teminatlar üzerine hukukî kesinliği 

sağlayan ulusal maddî hukuk reformu önerilmektedir.  

Aracıda tutulan menkul kıymetler konusunda uluslararası düzeyde, kanunlar 

ihtilâfı kurallarının uyumunu sağlayan 2002 tarihli La Haye Konvansiyonu, doğası 

gereği maddî hukuka ilişkin hükümler içermemektedir. Bölgesel düzeyde, maddî 

hukuka ilişkin hükümler içeren AB düzenlemeleri bulunmakla birlikte, global düzeyde 

ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla, menkul kıymetlerin aracıda tutulmasının 

iç hukuk ve uluslararası boyutları uyumlandırılmayı hedefleyen hükümler içeren 

                                                 
218  Sistemik risk, bir kurumun vadesi gelmiş borçlarını ödememesinin diğer bir kurumun vadesi gelmiş 

borçlarını ödeyememesine neden olmasıdır. Bu bozulma önemli likidite ve kredi problemlerine 

neden olarak piyasaların güven ve istikrarını tehdit edecektir. Yakın ilişkide olan piyasa 

katılımcılarının iflası bu etkiyi daha yıkıcı hâle getirecektir: McCORMICK, s.113. 
219  Bkz. dn.14. 
220  Bkz. dn.15. 
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UNIDROIT Konvansiyonu çalışmaları başlatılmıştır. UNIDROIT Konvansiyonu G30 

raporunda belirtilen hususları kapsamaktadır.221 

A. UNIDROIT CENEVRE MENKUL KIYMET KONVANSİYONU222 

Küreselleşme, ulusal ekonomileri küresel ekonomiye entegre olma yolunda 

zorlamaktadır. Bu entegrasyonun aracı ise doğal olarak hukuktur. Bu çerçevede, bir 

devletin sınır ötesi ticaretini ve ekonomik faaliyetlerini düzenleyen millî hukuk kuralları 

yanında, aynı konuları düzenleyen kaynağını çok farklı alanlardan alan hukukî 

düzenlemeler artmakta ve kurulan yeni düzenin işleyişini teminen çok farklı alanlarda 

faaliyet göstermek üzere yeni uluslararası kuruluşlar oluşturulmaktadır.  

İşte bu nitelikteki kuruluşlardan biri olan UNIDROIT223 1926 yılında Milletler 

Cemiyeti’ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılması amacıyla çalışmalar 

yürütmek üzere, merkezi Roma’da kurulmuş ve daha sonra bağımsız bir kurum olarak 

varlığını sürdürmüştür. UNIDROIT çalışmalarını224 uluslararası andlaşma, model kanun 

veya meşruiyetini, herhangi bir devletin ya da devletlerarası kanun koyucunun 

otoritesinden değil, uygulanabilir kalitede olmalarından alan ilkeler ve kılavuzlar 

aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.225 Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 63 üyesi 

                                                 
221  McCORMICK, s.196. 
222   http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-convention.2008/7 
223  Institut international pour l’unification du droit prive, International Institute for the Unification of 

Private Law, büyük Roma hukukçusu Vittorio Scialoja’nın çabaları ile bir devletler topluluğu olarak 

kurulmuştur. Enstitü 1940 yılında uluslararası bağımsız bir örgüt statüsünü elde etmiş ve bu 

statüsünü bugüne kadar korumuştur.  
224  Çeşitli alanlarda bir çok proje gerçekleştirmiştir. Convention relating to a Uniform Law on the 

International Sale of Goods (The La Haye, 1964),  Convention relating to a Uniform Law on the 

Formation of Contracts for the International Sale of Goods (The La Haye, 1964), International 

Convention on Travel Contracts (Brussels, 1970), Convention providing a Uniform Law on the 

Form of an International Will (Washington, D.C., 1973), Convention on Agency in the International 

Sale of Goods (Geneva, 1983), UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 

1988), UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 1988),UNIDROIT Convention 

on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 1995), Convention on International 

Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001), Protocol to the Convention on International 

Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Cape Town, 2001), 

Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters 

specific to Railway Rolling Stock (Luxembourg, 2007), Model Franchise Disclosure Law (2002), 

UNIDROIT Model Law on Leasing (2008), UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts, ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure  
225  OĞUZ, Arzu, Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku, Lex 

Mercatoria-Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği, AÜHFD, Y.2001, C.50, S.3, 11-52, s.27-

http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-convention
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-trav.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-trav.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1973wills/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1973wills/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1983agency/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1983agency/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1988factoring/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1988factoring/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm#NR2
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm#NR2
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm#NR3
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm#NR3
http://www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/main.htm
http://www.unidroit.org/english/documents/2008/study59a/s-59a-17-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm
http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm
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bulunan Enstitü, uluslararası ticaret hukuku akademisyenleri ve uygulamacıları 

nezdinde saygın bir konuma sahiptir.226  

Uluslararası ticaretteki gelişmelerden kaynaklanan ihtiyaçların doğurduğu 

kurumlar arasında olan UNIDROIT yeni kurallar oluşturulmasını ve mevcut kuralların 

yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Böylece, bir taraftan uluslararası ticarette 

uygulanagelen kurallar ve diğer taraftan uluslararası ticaretin gereksinimlerine cevap 

vermeye çalışan bu tür kurumlar, “lex mercatoria” olarak nitelendirilen millî 

hukuklardan özerk bir kurallar bütünün doğuşuna sebep olmaktadır.227 Üye ülkelerin iç 

hukuklarına dâhil olmalarına rağmen uluslararası işlemler açısından millî hukuk 

sistemlerine alternatif oluşturan maddî normlar yaratmak için etkili araçlar arasında olan 

konvansiyonlar,228 amacı millî hukuk sistemlerini birbirleriyle uyumlu hâle getirmek 

değil, uluslararası işlemler için millî hukuk sistemlerine alternatif oluşturan maddî 

hükümler yaratmak olan Lex mercatoria’nın önemli bir kaynağıdır. 229  Zira, bir 

                                                                                                                                               
28; SÜRAL, Ceyda, Uluslararası Ticarî Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak UNIDROIT 

Prensipleri, İzmir 2008, s.49; LANDO, Ole, “The European Principles in an Integrated World”, 

European Review of Contract Law, 1/2005, s.8; BONELL, Michael Joachim, The UNIDROIT 

Principles in Practice, Second Edition, Transnational Publishers Inc., 2006, s.1056; AYOĞLU, 

Tolga, Uluslararası Ticarî Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddî Hükümler ve Ticarî 

Adet-Teamüller Olarak Lex Mercatoria, İstanbul 2011, s.122. 
226  McCORMICK, s.198. 
227  AYOĞLU, s.122; OĞUZ, s.22. 
228  AYOĞLU, s.176; OĞUZ, s.25. 
229  Lex mercatoria’yı oluşturan maddî kurallar ile ticarî adet ve teamüllerin hukukî niteliği hakkında, 

bağımsız bir hukuk sistemi teşkil etmeseler dahi, bağımsız bir hukuk düzeni gibi ihtilâfın esasına 

uygulanabilen, millî hukuk sistemlerinin dışında kalan, gücünü millî hukuk sistemlerinden değil 

doğrudan doğruya uluslararası planda gördükleri genel kabulden alan, milletlerarası ticarete özgü 

maddî norm ve kurallar bütünü olduğu söylenebilir. OĞUZ, s.22; AYOĞLU, s.64; DAYINLARLI, 

Kemal, Milletlerarası Ticarî Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri, MHB, Y.23, 2003, s.203-249, 

s.203(UNIDROIT). Sargın, “lex mercatoria’nın içeriğindeki belirsizliğe yönelik eleştirilere yanıt 

olarak, bu durumun lex mercatoria’nın bir hukuk sistemi olarak kabul edilmesini engellemeyeceği, 

ancak uygulanacak hukukun içeriğini tespit konusunda sorun yaratabileceği; lex mercatoria’nın 

itibar kaybı ve ticaret camiasından dışlanma gibi kendisine özgü yaptırımları ile tahkim üzerinden 

işleyen bir adalet mekanizması bulunan bağımsız bir hukuk sistemi teşkil ettiğini ifade etmektedir.” 

Bkz. SARGIN, Fügen, Milletlerarası Unsurlu Patent ve Ticarî Marka Lisansı Sözleşmelerine 

Uygulanacak Hukuk, Ankara 2002, s.193-194; Lex mercatoria’yı oluşturan maddî 

kurallar,“taraflarca seçilen maddî hukuk kuralları” sıfatıyla; taraflarca yapılmış bir hukuk seçiminin 

bulunmadığı hallerde, hakemlerce, “uyuşmazlığın niteliğine en uygun hukuk kuralı” sıfatıyla; 

sözleşmenin tâbi bulunduğu millî hukuk sistemi ile birlikte; sözleşmenin tâbi bulunduğu millî hukuk 

sisteminin ulaştığı çözümü teyit amacıyla; sözleşmenin tâbi bulunduğu milli hukuk sisteminin 

boşluklarının doldurulması amacıyla ve hakemlerin arabulucu olarak ya da ex aequo et bono 
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konvansiyonun, taraflar arasındaki hukukî ilişkinin üye bir ülkenin hukukuna tâbi 

olmadığı durumlarda, uyuşmazlığın niteliğine en uygun norm (lex mercatoria) sıfatıyla 

uygulanabilmesi mümkün bulunmaktadır.230  

Sertifikaların fiziken saklandığı geleneksel sistemin yerini alan aracılı tutma 

sisteminin barındırdığı sorunlar, UNIDROIT’yı bu alanda düzenleme yapmaya 

yöneltmiştir.231 Ulusal finans piyasalarının gerek iç istikrarının geliştirilmesi gerek sınır 

ötesi uyumunun sağlanması amacıyla aracıda tutulan menkul kıymetlere ilişkin maddî 

hukuk kuralları hakkında taslak Konvansiyonun ön çalışmaları Eylül 2002 yılında 

başlatılmıştır. 2005 tarihinde başlayan müzakere sürecini takiben hazırlanan Konvansiyon 

taslağına son şekli, diplomatik konferansın 9 Ekim 2009’da yapılan 50 ülkenin hükümet 

temsilcileri, Avrupa Birliği (Avrupa Topluluğu) ve Avrupa Merkez Bankasının yanısıra 

13 uluslararası organizasyon ve grubun katılımıyla, Cenevre’de yapılan son oturumunda 

verilmiş ve Konvansiyon son şekli ile kabul edilmiş, aynı gün nihai hâle gelerek 37 devlet 

ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. 232  Konvansiyon daha sonra yalnızca 

Bangladeş tarafından imzalanmıştır.  

                                                                                                                                               
(adalete ve hakkaniyete göre) karar verme yetkisine sahip oldukları hallerde esasa 

uygulanabilmektedir. AYOĞLU, s.85.  
230  AYOĞLU, s.176 
231  FARIA, J. A. Estrella, “Sphere of Application of the UNIDROIT Convention on Substantive Rules 

for Intermediated Securities and Future Work by UNIDROIT on a Legislative Guıde for Emerging 

Financial Markets”, UNCITRAL-Third International Colloquium on Secured Transaction, 10s., s.1. 
232  UNIDROIT Aracıda Tutulan Menkul Kıymetlere İlişkin Maddî Hukuk Kuralları (Convention on 

Substantive Rules For Intermediated Securities) Beş oturumun ardından, 20 ülkenin uzmanları ve 

akademisyenlerinden oluşan çalışma grubu 2004’de ilk taslak Konvansiyonu ve açıklama raporunu 

yayımlamıştır. 23 Aralık 2004 tarihinde UNIDROIT Sekreterliği tarafından taslak Konvansiyon 

UNIDROIT üye devletlerin değerlendirmelerine sunulmuştur. Müzakere süreci Mayıs 2005 tarihinde 

Roma’da başlamıştır. Yapılan dört oturumu takiben Konvansiyon taslağı diplomatik konferansa hazır hâle 

getirilmiştir. Diplomatik konferansın ilk toplantısı 1-12 Eylül tarihlerinde Cenevre’de toplanmıştır. 

Diplomatik konferansın ardından Konvansiyon son şekli ile kabul edilmiştir. Cenevre’de imzalanmış olması 

nedeniyle Cenevre Konvansiyonu kısaltması ile anılmaktadır. <http://www.unidroit.org/english/ convention 

s/2009intermediatedsecurities/conference/conferencedocuments2009/conf11-2-043-e.pdf>.2008/7 
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Cenevre Menkul Kıymet Konvansiyonu olarak adlandırılan ve Roma’da imzaya 

açık tutulan Konvansiyon. uluslararası alanda ortaya çıkabilecek eksiklikleri gidermeyi 

veya en azından hafifletmeyi amaçlamaktadır. 233  

1. Bir Konvansiyon Olarak Menkul Kıymet Konvansiyonu 

Kamu hukuku ve özel hukuk karakterli olan uluslararası ticaret ve ekonomik 

faaliyetler, uluslararası hukukun farklı kurallar hiyerarşisinden normlar ile 

düzenlenebilmektedir.  

                                                 
 230 KANDA, Hideki-MOONEY, Charles-THEVENOZ, Luc-BERAUD, Stephane-KEIJSER, Thomas, 

Official Commentary on the UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediated 

Securities, Oxford 2012, 320.s, s.10. http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-

convention. 2010/2. Cenevre Konvansiyonu, başlık ve önsözden sonra yedi bölüm ve toplam 48 

maddeden oluşmaktadır. Birinci bölüm hükümleri hakkında açıklamalara metin içinde yer 

verilecektir. Konvansiyonun ikinci bölümünden itibaren maddî içeriğine ilişkin hükümlere yer 

verilmiştir. Hesap sahibinin hakları başlıklı, “menkul kıymet kredilerinden menkul kıymet 

hesaplarına kadar enstrümanlardan kaynaklanan hesap sahibine verilen hakların tanımlandığı ikinci 

bölümde, aracıda tutulan menkul kıymetler” (m.9) ve “hakların kullanılmasını sağlamak için 

önlemler” (m.10), “aracıda tutulan menkul kıymetlerin devri başlıklı, menkul kıymetlerin devri ve 

teminat ve teminat dışındaki sınırlı hakların kurulmasındaki farklı metodlara, menkul kıymetler ile 

ilgili yarışan haklar arasında öncelik sırasının kurulması ve menkul kıymetlerin iyi niyetli 

kazanımının karşıt iddialardan korunmasına (good faith)” yer verilen üçüncü bölümde, 

“alacaklandırma ve borçlandırma veya diğer yöntemlerle menkul kıymetlerin kazanım ve tasarrufu 

için alacaklandırma, borçlandırma” (m.11) ve “diğer yöntemlerin” (m.12) yanısıra “akit ülkelerde 

geçerli olan Konvansiyon dışı hukukta öngörülen yöntemler” (m.13), “iflasın etkisi” (m.14), 

“yetkisiz tasarruf” (m.15), “geçersizlik, iptal ve şart”(m.16), üçüncü bölümde “kullanılan koşullar” 

(m.17), “iyiniyetli kazanım” (m.18), “yarışan hakların önceliği”(m.19), “aracıda garantilenmiş 

hakların önceliği” (m.20), Aracıda tutma sisteminin bütünlüğü başlıklı dördüncü bölümde, ilgili 

“aracının iflasının etkisi” (m.21), “çok kademeli haciz yasağı” (m.22), “aracıya talimatı (m.23) (Bu 

maddede, aracının kimin talimatları ile bağlı olduğu (hesap sahibi ve muhtemelen teminatlı üçüncü 

taraf) ve talimat vermeye yetkili olmayan kişiler (üçüncü şahıslar), talimatın geri alınmasının 

sınırları” düzenlenmiştir. Aracı yalnızca (1) kendi hesap sahibinin hesabı ile ilgili haklarını; (2) 

varlıklar üzerindeki teminatların, kendi hesap sahibi için sürdürülen hesaplara alacaklandırılmasını; 

(3) üçüncü kişilerce yukarıda değinilen hakların dondurulması veya icrası emirlerini dikkate alır.), 

“menkul kıymetlerin yeterli miktarda bulunması ve tutulması” (m.24), “hesap sahibinin haklarına 

menkul kıymet tahsisatı” (m.25), “aracının iflâsı durumunda zarar paylaşımı rejiminin kurulması” 

(m.26), “katılımcıların veya sistem operatörünün iflâsı” (m.27), “aracının yükümlülük ve 

sorumlulukları”(m.28), “menkul kıymetlerin ihraççısının pozisyonu”(m.29), “mashup” (m.30), 

Teminat işlemlerine ilişkin özel hükümler başlıklı beşinci bölümde, “tanımlar ve uygulama alanı” 

(m.31), “teminatlandırma sözleşmeleri hakkın devrinin tanınması” (32), “uygulama” (m.33), menkul 

kıymetlerin teminat olarak verilmesi halinde teminat alan ile veren arasındaki hukukî ilişkinin de 

tanımlandığı menkul kıymetlerin teminat olarak kullanımı hakkı 233 (m.34), “uygulamaya ilişkin 

andlaşma dışı âkit devlet hukuku ihtiyacı”(m.35), “teminatın ikamesi ve tamamlanması” (m.36), 

“uygulanmayan belirli iflas hükümleri” (m.37), beşinci bölüme ilişkin açıklamalar (m.38), Geçiş 

hükümleri başlıklı altıncı bölümde, “öncelik” (m.39), Son hükümlerin yer aldığı yedinci bölümde, 

“fonksiyonel açıdan bakıldığında, yürürlüğe girmesini, yani hangi devlet için hangi tarihten itibaren 

yürürlüğe gireceğini ve hangi kapsamda bağlayıcı olacağı” meselelerini düzenleyen hükümler 

içermektedir. Gerçekten, bu bölümde, “imza, onay, kabul ve katılım” (m.40), “bölgesel ekonomik 

entegrasyon organizasyonları” (m.41), “yürürlük” (m.42), “bölgesel birim” (m.43), “ihtirazi kayıt” 

(m.44), “beyanlar” (45), “ihbar” (46), “değerlendirme toplantısı, değişiklik konferansı ve ilgili 

konular” (m.47), “yediemin (tevdi alan) ve onun fonksiyonları” (m.48) hakkında hükümlere yer 

verilmiştir. 

http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-convention
http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-convention
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Uluslararası hukukun ticarî faaliyetleri düzenleyen, devletlerin egemen 

iradeleriyle yaptıkları veya sonradan kendi istekleriyle katıldıkları antlaşmalar ile oluşan 

kuralları, bağlayıcı etkileri nedeniyle uluslararası ticaret hukukunun başlıca kaynağını 

teşkil etmektedir. Antlaşmayla getirilen kural, kanunlar ihtilâfı ve milletlerarası usul 

hukukuna ilişkin olabileceği gibi, kişiler arasındaki çeşitli ilişkileri düzenleyen maddî 

hukuka ilişkinde olabilmektedir. 

UNIDROIT Cenevre Konvansiyonunda, Cenevre’deki diplomatik konferansa 

katılmayan devletlere de âkit devlet olabilme hakkı sağlanarak Konvansiyona katılıma 

açık Konvansiyon niteliği verilmiştir (m.40/3). Aynı zamanda doğrudan uygulanan 

antlaşma (self-executing) niteliğine sahiptir. Bu niteliği ile ulusal yasa koyucunun ayrıca 

bir düzenleme (loi uniform) yapmasına gerek olmaksızın millî hukukun bir parçası 

haline gelen, dolayısıyla mahkemelerce ve diğer hukuk uygulamacılarınca 

uygulanabilen kurallar içermektedir. 234  Çok taraflı bir antlaşma olarak, sadece taraf 

devletlerin yetkileri, hak ve yükümlülüklerini etkilemekle kalmayıp, hukuk kuralları, 

yürütme ve yargı erkleri üzerindeki etkisi nedeniyle millî hukukta bazı değişimlere 

neden olmaktadır. Onaylayan devletler açısından bağlayıcı nitelik taşıyan bir 

Konvansiyondur. Sözleşmeler hukukuna ilişkin özel hukuk karakterli bir düzenleme 

olması nedeniyle ihtiyarı̂ kurallarla düzenlenmesine rağmen etkileri küçümsenemeyecek 

emredici hükümler içermektedir. Bazı yazarlar tarafından, özel hukuku birleştirme 

özelliği gereği, uygulama alanı dâhilinde, millî hukuka (uyumlaştırılmamış olan) ve 

hatta yeknesaklaştırılmış olan kanunlar ihtilâfı hukuku kurallarına nazaran, öncelikle 

uygulanacağı ve bu sebeple normların çatışmasına neden olmayacağı belirtilmektedir.235  

Hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlayan uluslararası andlaşmaların temel 

özelliği yeknesak kanun niteliğinde olup onaylayan devletlerce karşılık aranmaksızın 

konularıyla ilgili alanlardaki her ilişkiye uygulanma özelliği göstermesidir. İlgili 

                                                 
234  AYBAY, Rona, Uluslararası Antlaşmalar, TBB Dergisi, S.70, 2007, s.207 s.187,213. 
235  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.35. 
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uluslararası andlaşmayı kabul ederek millî hukukunun bir parçası haline getiren 

devletler, bu uluslararası andlaşmanın kapsamına giren konularda, ilgili yabancı tarafın 

devletinin uluslararası andlaşmayı kabul edip etmediğine bakılmaksızın, uluslararası 

andlaşmanın hükümlerini uygulayacaktır.  

Ancak, konvansiyonların başarısı, genellikle devletlerin katılım isteksizliği ve 

değişen şartlara uyarlanmasının resmi ve zor bir prosedür gerektirmesinin236 yanısıra, 

hazırlanma ve devletlerce kabul edilme aşamalarının oldukça uzun sürmesinden 

etkilenmektedir. Bunlara ek olarak, bazı devletlerin, hâlen özel hukuk meselelerini 

ulusal egemenliğin bir parçası olarak görmeleri nedeniyle bu konularda mutabakata 

varmaları da zor olmaktadır. Ayrıca, konvansiyonların başarısı, taraf ülkelerce yeknesak 

biçimde yorumlanıp uygulanmalarına da bağlı bulunmaktadır. 237  Üzerinde anlaşılan 

metinlerde dahi, konulan çekinceler ve devletlerin farklı uygulamaları dolayısıyla tam 

yeknesaklık sağlanması mümkün olamamaktadır. Nitekim, UNIDROIT Cenevre 

(Menkul Kıymet) Konvansiyonunun 4. maddesinde, “yeknesak uygulamanın en önemli 

sorununun yeknesak yorum olduğu, Konvansiyonun içerdiği hükümlerin her ülkede 

aynı şekilde anlaşılmasının, hukukun birleştirilmesi amacına hizmet edeceği” 

belirtilmiştir. 238  Bu nedenle, Konvansiyonun, önsözünde belirtilmiş olan genel 

prensipler çerçevesinde uygulanması ve yorumlanması halinde uluslararası nitelik 

kazanacağı, yeknesaklık ve öngörülebilirliğinin sağlanacağı ifade edilerek yorumun 

hedefleri belirlenmiştir. Buna göre, “uluslararası menkul kıymet işlemleri nedeniyle 

hukuk düzenleri karşı karşıya geldiklerinde, çatışmaların önlenmesi uyumlu olmalarına 

bağlıdır. Kendi içinde güçlü de olsa birbirleriyle uyumlu olmayan millî hukuk 

                                                 
236  AYOĞLU, s.177. 
237  Bu nedenle, konvansiyonlarda yer alan maddî düzenlemelere ilişkin olarak karar ahenginin 

sağlanması önem taşımaktadır. Konvansiyonlar ile getirilen maddî normların yeknesak bir şekilde 

uygulanmaları halinde, uluslararası ticarî işlemlerin millî hukuk sistemlerinden tümüyle 

soyutlanması sağlanabilecektir. AYOĞLU, s.177. 
238  <http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-convention>.2008/7 
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düzenlemeleri, uluslararası menkul kıymet işlemlerinde belirsiz ve yetersiz hukukî 

sonuçlar doğuracaktır”. 239 

2. Konvansiyonun Hukukî Çerçevesi 

Maddî hukuku hedef alan bu modernizasyon çalışmasında öncelikle ulusal 

düzeyde, yatırımcıyı koruma ve verimlilik hedefleri doğrultusunda, aracıda tutulan ve 

devredilen menkul kıymetlerin kazanımı ve devri için basit ve açık kurallar ile usuller 

içeren güçlü bir hukukî çerçeve öngörülmüştür. Hesap sahibinin haklarının, hak sahibi 

olmayan tarafların müdahalesi veya herhangi bir aracının iflâsı gibi risklere maruz 

bırakılmaması da güçlü hukukî çerçevenin önemli unsurları arasında kabul 

edilmektedir.240 Konvansiyon AB Finansal Teminat Direktifi ile büyük ölçüde benzer 

şekilde düzenlenmiştir (mülkiyeti geçiren teminat sistemi vd.). 

Konvansiyonda, farklı hukukî gelenekleri dikkate alan tarafsız ve doğal bir dil 

kullanılmış ve olaylara atıf yapılırken, çeşitli hukuk düzenlerinde kullanılan farklı 

hukukî kavramları dikkate alan fonksiyonel bir yaklaşım 241  benimsenmiştir. 242 

Geleneksel kavramlara atıftan mümkün olduğunca kaçınılarak yeni kavramlar 

oluşturulmaya çalışılmıştır.243 Ulusal kanun koyucuya hareket alanı bırakan bir rejim 

tasarlanmıştır (m.2-8). Ulusal kanun koyucunun, Andlaşmanın diğer kurallarına aykırı 

                                                 
239  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.39. 
240  MOONEY, s.4; NORTON, Rose, “Issues affecting transferees of Intermediated Securities, Law 

Commission Project on Intermediated Securities”, Third Seminar 27 July 2006, s.9, 

<http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Intermediated_securities_seminar_3.pdf>; KANDA, 

Hideki; “The Legal Enviroment for Holding and Transfer of Intermediated Securities: UNIDROIT 

Draft Convention”, University of Tokyo, 22 Mayıs 2009, s.4-5; SCHWARCZ, Steven L., 

“Indirectly Held Securities and Intermediary Risk”, Duke Law Journal, 2001-2, 

s.286,http://www.unidroit.org/English/publications/review/articles/2001-2-schwarcz-e.pdf 2010/2; 

SCHWARCZ, Steven L., “Intermediary Risk in a Global Economy”, Duke Law Journal, V.50, 

No.6, 2001/4, s.1541-1607, s.1546. https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol50/iss6/1. 2010/2 
241  Fonksiyonel yaklaşım, sonucu sağlayan her türlü yöntemin hukuk düzenlerinin birbirleriyle 

uyumunu sağlamak için kullanılabilmesi olarak ifade edilmektedir. KANDA-MOONEY-

THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.36; MICHELER, Eva, “Intermediated Securities and Legal 

Certainty”, LSE Law, Society and Economy Working Papers, 3/2014, London School of Economics 

and Political Science Law Department, s.16. www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm. 01 Eylül 

2018. 
242  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.11; THEVENOZ, s.28. 
243  Örneğin, “iyiniyetli kazanım yeniden tanımlamıştır; aracıda tutulan menkul kıymetleri edinen bir 

kişi, kazanım anında menkul kıymetlerin karşı iddianın konusu ile karşı iddia bilgisine sahip 

olmamalıdır”. UNIDROIT Menkul Kıymet Konvansiyonu md.18. 

http://www.unidroit.org/English/publications/review/articles/2001-2-schwarcz-e.pdf
https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol50/iss6/1
http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm
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olmamak kaydıyla, Andlaşma’da düzenleniş biçiminden farklı olmakla birlikte, genel 

olarak bilinen ve aynı hukukî sonucu sağlayan yöntemleri kullanabilmesine olanak 

sağlayan bir düzenleme öngörülmüştür.  

Konvansiyon iç hukuku düzenlemekle birlikte sınır ötesi unsurlara da yer 

vermektedir. Örneğin, Konvansiyonun 11. maddesinin 2. fıkrası menkul kıymetlerin 

alacaklandırılması suretiyle oluşturulan menkul kıymet hesabı “sahibinin haklarının, 

ilgili aracı hakkındaki bir iflâs prosedüründe iflâs idarecisi ve alacaklısına karşı ileri 

sürülebileceği, bu sonucu sağlamak için ulusal hukukta veya herhangi bir uygulanacak 

hukukta mevcut yöntemlerin kullanılabileceği”ni düzenlemektedir. 

3. Amaç ve Kapsam 

Konvansiyonun amaçları önsözde belirtilmiştir. Önsözde, global sermaye 

piyasalarındaki gelişme ve büyümeye bağlı olarak, menkul kıymetlerin ve menkul 

kıymetlerdeki hakların aracılar vasıtasıyla tutulmasının likiditeyi artıracağı; aracıda 

tutulan menkul kıymetlerin kazanımının kişileri daha çok koruyacağı; ulusal ve 

uluslararası işlemlerde hukukî ve sistemik riskin ve buna bağlı olarak masrafların 

azalacağı; aracıda tutulan menkul kıymetlerle ilgili ulusal ve uluslararası gücü bulunan 

kurallar ve bu kuralların bulunduğu hukuk düzenlerinin birbiriyle uyumlu olmasını 

sağlayacağı; böylelikle ortak bir hukukî çerçeve kurulabileceği; Konvansiyonun 

amacının çeşitli hukukî gelenekleri içeren kurallarla hukukî çerçevenin kurulması 

olduğu, hukukî çerçevenin fonksiyonel yaklaşım benimsenerek belirleneceği; 

Konvansiyonun, Konvansiyona tâbi olmayan hukuk sistemlerine ait konuları 

düzenlemeyeceği; yatırımcı haklarının korunacağı ve korumanın genişletileceği; 

Konvansiyonda öngörülen hak ve yükümlülüklerin etkinliği için iflâs hukukunun 

uyumlaştırılmasının hedeflenmediği, âkit devletlerin düzenleme, gözetim ve denetime 

ilişkin hükümlerinin saklı tutulduğu vurgulanmıştır.244  

                                                 
244  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.10; KANDA, s.5. 
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Fizikî sertifikaların geleneksel olarak saklanması sisteminin yerini alan aracılı 

tutma sisteminde, menkul kıymetler Merkezi Saklama Kuruluşunda 

hareketsizleştirilmekte, kazanımı, tasarrufu ve teminat olarak gösterilmeleri kaydî 

sistemde tutulan hesaplar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Menkul kıymetlerin 

zilyetliğini kanıtlayan veya temsil eden doküman ve sertifikaların fizikî varlığının 

ortadan kaldırıldığı kaydîleştirilme sisteminin doğası gereği aracıda tutulmak zorunda 

oluşu UNIDROIT’yı aracıda tutulan menkul kıymetler alanında düzenleme yapmaya 

yöneltmiştir. Konvansiyonun temel hedefi aracıda tutulan menkul kıymetlerdir. Ancak, 

menkul kıymetlerin kaydîleştirilmesi, aracılı tutma sistemi için zorunlu bir unsur olarak 

görülmemiş, menkul kıymetlerin hareketsizleştirilmiş 245  olması yeterli kabul 

edilmiştir.246 

Konvansiyon ile ulaşılmak istenilen amaçları kısaca, ulusal düzeyde sağlam bir 

sistem oluşturulması, farklı hukuk sistemlerinin birbiriyle uyumunun sağlanması, piyasa 

katılımcılarının menkul kıymet işlemlerini güven içinde gerçekleştirebilmesi olarak 

sıralamak mümkündür. 

4. Uygulama Alanı 

Konvansiyon temel olarak aracı kuruluşların müşterileri adına açtıkları menkul 

kıymet hesapları aracılığıyla ve bu hesaplar üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin 

düzenlemeler getirmektedir. Konvansiyonun uygulama alanını farklı yönleriyle 

belirleyen ve hatta kanunlar ihtilâfı hukuku kuralı karakteri gösteren 1 ila 8. madde 

hükümlerinde uygulanma şartları belirlenmiştir.247 

Konvansiyonun ilk sekiz maddesinin düzenlendiği birinci bölümünde tanımlar, 

uygulama alanı ve yoruma ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 1. maddede, “menkul 

                                                 
245  Hareketsizleştirme fiziken basılmış menkul kıymetlerin toplu saklama yöntemlerinden biriyle 

dolaşımdan kaldırılmasıdır. 
246  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.16. 
247  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12; NORTON, s.25, 40. 
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kıymet,248 aracıda tutulan menkul kıymet, menkul kıymet hesapları, aracı, hesap sahibi, 

hesap sözleşmesi, ilgili aracı, iflâs prosedürü, iflâs yöneticisi, tanımlanmış giriş, 

Andlaşma dışı hukuk, menkul kıymet mutabakat ve takas sistemleri ve yeknesak 

kurallar tanımları” verilmiştir. Ancak tanımlar bu kadarla sınırlı tutulmamış, bazı 

bölümler için ayrı tanımlara da yer verilmiştir. Tanımlardan anlaşıldığı üzere merkezi 

menkul kıymet saklama kuruluşu, aracı kuruluş tanımı içine dâhil edilmiştir. Bunun 

doğal sonucu olarak, Konvansiyonun hesaplar üzerindeki hak devirleri, teminat gibi 

konulara ilişkin düzenlemeleri, aracı kuruluşların yanısıra merkezi saklama kuruluşları 

tarafından tutulan menkul kıymet hesapları ile ilgili olarak da uygulama alanı 

bulmaktadır. 

Merkezi saklama kuruluşları, Konvansiyonun tanımlar bölümünde aracı kuruluş 

tanımı içerisinde belirlenmiş olmakla birlikte 6. maddede, “Konvansiyon, bir merkezi 

menkul kıymet saklama kuruluşu, merkez bankası, devir acentası veya tescil (kayıt) 

kuruluşu gibi bir kişi tarafından yürütülen, menkul kıymetlerin yaratılması, 

kaydedilmesi ya da bu menkul kıymetlerin ihraççısına karşı hesap mutabakatı yapılması 

işlevlerine ve faaliyetlerine uygulanmaz.” hükmü getirilerek, merkezi saklama 

kuruluşunun temel faaliyetleri arasında olan, nezdinde elektronik kayıt olarak takip 

edilen menkul kıymetlerin yaratılması, ihraç edilmesi, kayıtların izlenmesi için 

Konvansiyon uygulama alanı bulamayacaktır. 249  Konvansiyonun hak sahipleri adına 

açılan hesaplar ve hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin hükümleri 

merkezi saklama kuruluşlarına da uygulanacaktır. Ayrıca, Konvansiyonun 5. 

maddesinde, Konvansiyona imza koyacak devletlere, UNIDROIT’ya yapacakları beyan 

                                                 
248  Genel olarak, UNIDROIT Hauge ile aynı tanımları kullanmaktadır ki bu tanımlar hakkında ülkelerin 

büyük çoğunluğunda konsensus vardır. Benzer tanımların ve kavramların kullanılması, iki 

uluslararası aracın iç hukukta uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 

Menkul kıymetler tanımı kasıtlı olarak geniş tutulmuştur. Nakit para hariç, finansal Menkul 

kıymetler tanımı kasıtlı olarak geniş tutulmuştur. Nakit para hariç, finansal araçların bütün türlerini 

kapsamakla birlikte, La Haye Konvansiyonunun tanımlarından daha az marjinaldir. La Haye 

Konvansiyonu yorumcuları, bu tanımları değişken tanımlar olarak nitelendirmektedir. Bu esnek 

yaklaşım, finansal araçların yeni tiplerinin ortaya çıkması halinde, bunların menkul kıymetler gibi 

sabitlenmiş bir listeye dâhil olmasını engelleyecektir.  
249  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12, 43-45. 
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ile Konvansiyon hükümlerinin yalnızca merkez bankası tarafından temin edilen menkul 

kıymet hesaplarına ve faaliyeti konusunda bir devlet veya kamu otoritesinin 

yetkilendirme, düzenleme, denetim veya kontrolüne tâbi olan aracı kuruluşlara 

uygulanması yönünde seçim yapma hakkı tanınmıştır. 250 

Konvansiyonun uygulama alanı 2. maddede belirlenmiştir. Ticaret hukuku 

alanında uluslararası anlaşmaların uygulama alanı genel tanımları ve uluslararası 

unsurları içerir. Ancak, finans piyasalarında ulusal ve uluslararası piyasalar ayrımı 

işlerliğini yitirdiğinden, 2. madde bu klasik yaklaşıma sahip değildir.251 Konvansiyon 

âkit devletlerin maddî hukukunun bir parçası olmayı hedeflemektedir. Konvansiyon, 

ilgili kanunlar ihtilâfı hukuku kuralları bir âkit devlet hukukunu uygulanacak hukuk 

olarak gösterdiğinde veya hal ve şartlar âkit devlet hukukundan başka herhangi bir 

hukukun uygulanmasını gerektirmediği durumlarda uygulanacaktır. Konvansiyon 

oldukça geniş bir uygulama alanına sahip bulunmaktadır. Her iki durumda da, 

mahkemenin önüne gelen bir olayda âkit devletin maddî hukuku olarak uygulanacaktır. 

Konvansiyon, ancak Konvansiyonda düzenlenen ve temelde aracıda tutulan menkul 

kıymetlere ilişkin konularda uygulanacak hukuk olacaktır. 252  Konvansiyonda, aracılı 

menkul kıymet üzerindeki hesap sahibinin hakları ve bu hakların üçüncü kişilere 

etkileri, aracılı menkul kıymetlerin kazanım, devir ve rehin haklarının anlamı; yarışan 

hakların önceliği ve aracının garantisi; menkul kıymet aracısının hesap sahibine, diğer 

aracılara ve üçüncü kişilere karşı hakları; aracılı tutma sisteminin entegrasyonunu 

garantileyen kurallar düzenlenmekte ve âkit devletlerde uygulama önceliği 

bulunmaktadır.253 Uygulama önceliği, 2. maddenin ifade biçiminden anlaşılmaktadır. 

İlgili kanunlar ihtilâfı kuralları uygulanacak hukuk olarak âkit devlet hukukunu 

gösteriyorsa, Konvansiyonun uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 

                                                 
250  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12, 40-43. 
251  MOONEY, s.44-45. 
252  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12,34. 
253  FARIA, s.2. 
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Konvansiyonun giriş bölümünde de, Konvansiyonun, âkit devletlerin Konvansiyonun 

kapsamı dışında bulunan konuları düzenlemelerine hiçbir etki ve sınırlama yapmayacağı 

belirtilerek, Konvansiyonda düzenlenmiş bulunan konularda âkit devletlerin maddî 

hukukunun yerini alacağı ifade edilmiş bulunmaktadır.  

3. madde ise, çekincelerin uygulanabilirliğini düzenlemektedir. Buna göre, 

“mahkemenin devleti, eğer hukuku uygulanacak hukuk değilse, kendisi tarafından 

yapılmış çekinceler olsa da, bu bildirimleri dikkate almaksızın, varsa hukuku 

uygulanacak hukuk olan âkit devlet tarafından yapılmış çekinceleri ve Konvansiyonu 

uygulayabilecektir”. Mahkemenin hukuku uygulanacak hukuk olmayacak, uygulanacak 

hukuk âkit devlet hukuku olacak ve bir çekince bildirmiş olacak, ayrıca forum 

devletinin de bir çekincesi olacak, ancak bu çekince dikkate alınmadan Konvansiyon ve 

diğer âkit devlet çekincesi forum devleti tarafından uygulanacaktır.254 

Yeknesak uygulamanın en önemli sorununun yeknesak yorum olduğu, 

Konvansiyonun içerdiği hükümlerin her ülkede aynı şekilde anlaşılmasının, hukukun 

birleştirilmesi amacına hizmet edeceği dikkate alınarak, yeknesak yorumun 

sağlanmasına yardımcı olmak üzere 4. maddede bir hüküm getirilmiştir. 255 

Konvansiyonun, önsözünde belirtilmiş olan genel prensipler 256  çerçevesinde 

uygulanması ve yorumlanması halinde uluslararası nitelik kazanacağı, yeknesaklık ve 

öngörülebilirliğinin sağlanacağı ifade edilerek yorumun hedefleri belirlenmiştir.257  

 7. madde diğer kişilerdeki aracının fonksiyonlarının performanslarının 

açıklanmasına ilişkin bir düzenlemedir. 258  Bu hükme göre, “akit devletler, 

Konvansiyona tâbi olmayan ilgili aracıdan başka bir kişiyi, Konvansiyona tâbi ilgili 

aracının fonksiyonlarının performansından sorumlu olarak gösterebilirler. Sorumluluk 

                                                 
254  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.36. 
255  MOONEY, s.46. 
256  Ulusal ve uluslararası gücü bulunan, birbiriyle uyumlu kurallar, fonksiyonel yaklaşım benimsenerek 

oluşturulmuş ortak bir hukukî çerçeve genel prensipleri  
257  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12, 38-39. 
258  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12, 45-52. 
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genel olarak veya aracıda tutulan menkul kıymetler, menkul kıymet hesapları ile ilgili 

olarak belirlenebilmektedir”. İhraççılarla ilişkiler başlıklı 8. maddede ise, 

“Konvansiyonun, menkul kıymetlerin ihraççısına karşı hesap sahibinin haklarını 

etkilemeyeceği, ihraççının herhangi bir sıfatla menkul kıymetlerden doğan taleplerini 

belirlemeyeceği” düzenlenmiştir. Bu hüküm, Konvansiyonun uygulama alanı ile ilgili 

önemli bir istisna teşkil etmektedir. Zira bu hüküm, ihraççının haklarını ve taleplerini 

ayrık tutarak, Konvansiyonun şirketler hukukuna ilişkin unsurlar içermediğini 

göstermektedir.259  

5. Konvansiyon ile Getirilen Yeni Kavramlar 

a) Menkul Kıymet ve Menkul Kıymet Hesabı Kavramı 

Aracılı menkul kıymet kavramı, menkul kıymet hesabı ve aracı kavramları ile 

birlikte öncelikli uygulama alanına sahiptir ve Konvansiyonun merkezinde yer alır. Bu 

kavram, menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin alacaklandırılmasından 

kaynaklanan hakları ve Konvansiyona dâhil olmayan ülkelerin hukukuna göre, menkul 

kıymetlerdeki hakkın doğrudan mülkiyeti veya mülkiyete katılma hakkı veya menkul 

kıymetlere ait bazı aynî veya akdi hakları içermektedir. 260 

Konvansiyonda tanımlanan aracılı menkul kıymetler, menkul kıymet hesaplarına 

alacaklandırılabilen ve Konvansiyon hükümleri doğrultusunda kazanılabilen ve tasarruf 

edilebilen herhangi bir hisse senedi, tahvil veya diğer finansal araçlar veya para dışında 

finansal varlıklar ve menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin 

alacaklandırılmasından kaynaklanan menkul kıymetlerdeki haklar veya diğer menfaatler  

anlamına gelmektedir.261 

Konvansiyona göre, “aracılı menkul kıymet, fizikî veya kaydî menkul 

kıymetlerin, aracılı menkul kıymet sisteminde, menkul kıymet hesaplarına 

                                                 
259  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.12, 52-56. 
260  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.17. 
261  FARIA, s.3. 
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alacaklandırılması suretiyle tutulmasıdır”. Aracılı menkul kıymetler, yatırımcı 

tarafından doğrudan tutulmak üzere sistemden çekilince sona ermektedir.262 

Konvansiyondaki bu tanıma göre, menkul kıymetlerin niteliklerini gösteren bir 

açıklama bulunmamaktadır. Devredilebilir ve alacaklandırılabilir olma gibi, iki 

fonksiyonel kriter yeterli bulunmuştur.263 Tanım, hamiline ve kayıtlı menkul kıymetleri 

içermekle birlikte, toplu senet ve kaydî menkul kıymetler şeklinde bireysel sertifikaları 

temsil eden menkul kıymetler de kapsama dâhildir. Fiziken ve doğrudan yatırımcı 

tarafından tutulan ve yatırımcı adına ihraççı tarafından tutulan kayıtlı menkul kıymetler 

hariçtir.264 

Menkul kıymet hesabı ise,  

- Aracı tarafından, aracı olmayan gerçek ve tüzel kişi adına, 

-  Aracı tarafından, diğer aracı adına, 

-  Merkezi saklama kuruluşu tarafından, aracı adına, 

- Şeffaf sistem olarak adlandırılan sistemde, merkezi saklama kuruluşu 

tarafından, gerçek veya tüzel kişi adına, 

tutulan hesaplardır.265 

Hisse veya tahvil sahipleri adına ihraççı tarafından doğrudan tutulan hesaplara 

kaydedilmiş menkul kıymetler veya merkezi saklama kuruluşu veya ihraççı adına devir 

acentası gibi diğer kişiler tarafından tutulan ihraççı hesapları menkul kıymet hesabı 

değildir.266 

Aracılı menkul kıymetlerin kazanımı ve devri için önerilen tek yöntem aracıda 

tutulan menkul kıymet hesaplarının alacaklandırılması ve borçlandırılmasıdır.267 Ancak 

bu yöntem, Konvansiyona üye ülkelerin Konvansiyon dışı iç hukuklarında kazanım ve 

                                                 
262  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.17; FARIA, s.4; MOONEY, s.47; 

YAYLA, s.111. 
263  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.16-17. 
264  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.17-18; FARIA, s.4. 
265  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.18-19; FARIA, s.4. 
266  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.19; FARIA, s.5. 
267  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.17-18; MOONEY, s.46. 
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devir için öngörülen yöntemlerin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir (m.13).268 

Menkul kıymetlerin kazanılması anı ise, menkul kıymet hesaplarının alacaklandırıldığı 

an olarak kabul edilmiştir (m.12). 

 b) Yatırımcının Hakları 

Konvansiyonun 9. maddesinde, hesap sahibinin hakları düzenlenmiş olup 

hakların kazanılması hesaba kaydedilmesi prensibine dayandırılmıştır. Temettü alma ve 

oy hakkı gibi menkul kıymete bağlı hakların müşterinin hesabına kaydedilmesi ile 

kazanılması öngörülmüştür. Hesap sahibinin aracı kurum olması durumunda söz konusu 

hakları kazanabilmesi için kendi adına işlem yapıyor olması şartı aranarak, müşterileri 

adına olan tüm menkul kıymetleri ortak bir hesapta izleyen aracı kurumlar ya da 

merkezi saklama kuruluşlarının söz konusu menkul kıymetler üzerinde hak sahibi 

olamayacakları vurgulanmıştır. 9. maddenin ikinci bendinde, “bu şekilde hak sahibinin 

hesabına kaydedilen hakların üçüncü kişilere ve menkul kıymetlerin kendi koşullarına 

ve yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak, ilgili aracıya veya menkul kıymetlerin 

ihraççısına veya her ikisine karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğu” belirlenmiştir.269 

İlgili düzenleme ile hak sahibine ilgili aracıya talimat vererek menkul 

kıymetlerinin bir menkul kıymetler hesabı dışında saklanmasını isteme hakkı 

tanınmıştır. Ancak bu hakkın kullanımı, Konvansiyon dışı hukukun, hesap sözleşmesi 

veya menkul kıymetler tasfiye sisteminin tekdüzen kurallarının aksi yönde bir 

düzenleme getirmiyor olması şartına tâbi tutulmuştur. Konvansiyon dışı hukukun 

menkul kıymetlerin bir menkul kıymet hesabında izlenmesini zorunlu kılması 

durumunda, ilgili devletin bu yönde beyanda bulunmasına gerek olmaksızın, bu hüküm 

otomatik olarak o ülke için uygulanamayacaktır. 

                                                 
268  MOONEY, s.45. 
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c) Menkul Kıymetlerin Edinilmesi ve Elden Çıkarılması 

Konvansiyonun 11. maddesinde, “hak sahibinin menkul kıymetleri menkul 

kıymetlerin o hesap sahibinin menkul kıymetler hesabına alacaklandırılması yoluyla 

edineceği”; “menkul kıymetleri ediniminin üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmesi ve 

geçerli olabilmesi için başka bir işlem yapmaya gerek olmadığı ya da Konvansiyon dışı 

hukukun bu konuda başkaca işlem yapma şartı getiremeyeceği” düzenlenmiştir. Aynı 

şekilde, hesap sahibinin, menkul kıymetleri, hesabına borçlandırılması yoluyla elden 

çıkartılmış olacaktır. Menkul kıymetler üzerinde bir aynî teminat hakkı ya da bunun 

dışında sınırlı bir aynî hak veya menfaat de, bu madde çerçevesinde menkul kıymetlerin 

hesaba alacaklandırılması ve borçlandırılması yoluyla edinilebilecek veya elden 

çıkartılabilecektir (m.11).270 

d) Menkul Kıymetlere İlişkin Hakların Tasfiye Karşısında Durumu 

Konvansiyonun 14. maddesinde, “Konvansiyonun 11 ve 12. maddeleri 

çerçevesinde, üçüncü kişilere karşı elde edilen mülkiyet hakları, teminat hakları veya 

teminat dışında bir başka sınırlı aynî hakkın, tasfiye durumunda alacaklılara veya tasfiye 

idaresine karşı geçerli olacağı” düzenlenmiştir. Ancak aynı maddenin ikinci paragrafı 

gereğince, “bu düzenleme, Konvansiyon dışı hukukun, sıra cetveli oluşturulmasına, 

alacaklıları aldatmaya yönelik devirler ile belirli kişiler lehine yapılan ayrıcalıklı 

işlemlerin geçerliliğine ve aciz sebebiyle tasfiye idarecisinin kontrolü veya denetimi 

altındaki mallara ilişkin hakların kullanılmasına ilişkin kurallar gibi, tasfiye takibine 

ilişkin maddî veya usul hukuku kurallarının uygulanmasına engel teşkil 

etmeyecektir”.271 

                                                 
270  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.36. 
271  MOONEY, s.55-58. 
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e) Üst Sırada Haciz Yasağı 

Konvansiyonun 22. maddesi, hak sahibinin hesabında bulunan menkul 

kıymetlerin haczini düzenlemektedir. Söz konusu düzenlemede, “bir hesap sahibine ait 

menkul kıymetlerin, başka bir kişiye ait olan bir menkul kıymetler hesabına; hesap 

sahibinin menkul kıymetler hesabına alacaklandırılan menkul kıymetlerin ihraççısına; o 

hesap sahibi ve ilgili aracı dışında bir kişiye karşı veya onları etkileyecek şekilde 

haczedilmeyeceği” hükme bağlanmıştır. Böylelikle, menkul kıymetlere ilişkin olarak 

ilgili adli ve idari mercilerin haciz bildirimlerinin, haciz borçlusu dışında bir üçüncü 

kişinin ya da haciz borçlusunun hesabında bulunan menkul kıymetlerin ihraççısını 

etkilememesi, yalnızca haciz borçlusunun hesabında bulunan ve kendi mülkiyetindeki 

kıymetlere yönelik olarak uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca, haciz bildiriminin yalnızca 

haciz borçlusunun hesabının bulunduğu ilgili aracıya gönderilebileceği öngörülmüştür. 

Bu düzenleme ile menkul kıymetleri toplu halde saklama sistemi ile çalışan merkezi 

menkul kıymet saklama kuruluşlarına haciz bildirimi gönderilmesi engellenerek hak 

sahibi dışında bir başka kişinin menkul kıymetlerinin haczedilmesi önlenmiştir.272 

Diğer yandan, maddenin üçüncü fıkrasında, bir akit devletin Konvansiyon-dışı 

hukukuna göre, ilgili aracı dışında bir kişi aleyhine ya da ilgili aracı dışında bir kişiyi 

etkileyecek şekilde bir hesap sahibinin menkul kıymetlerinin haczedilmesinin ilgili 

aracıya karşı da etkili ve etkin olduğunu ilân etmesine imkân tanınmıştır. Bu tip ilân ve 

bildirimlerde, diğer kişinin ismen veya kategorisiyle tanımlanması ve bu haczin ilgili 

aracıya karşı etkili ve etkin hâle geldiği zaman belirlenmesi öngörülmüştür. Bu sayede, 

müşteri ismine saklama sistemini benimsemeyen merkezi menkul saklama kuruluşlarına 

haciz bildirimi gönderilmesi engellenerek, merkezi saklama kuruluşu nezdinde toplu 

olarak saklanan ve gerçek hak sahibinin tespitine imkân sağlamayan sistemlerde haciz 

işleminin tesis edilmesinin yaratabileceği sakıncalar önlenmiştir. Devletlere müşteri 

                                                 
272  MOONEY, s.50. 
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ismine saklama sistemi üzerinden çalışan merkezi menkul kıymet saklama kuruluşlarına 

haciz gönderilebileceğini ilân etme imkânı tanınarak da, mevcut durumda işlemekte 

olan sistemlerin yaşamasına imkân tanınmıştır.273 

f) Teminata İlişkin Düzenlemeler 

Konvansiyonun beşinci bölümü 31-38. maddeler arasında, teminata ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir. Konvansiyon uyarınca teminat sözleşmeleri, mülkiyeti 

devretmeyen teminat sözleşmesi ya da mülkiyeti devreden teminat sözleşmesi şeklinde 

yapılabilmektedir. Mülkiyeti devretmeyen teminat sözleşmesi teminat alan ile teminat 

veren arasında ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına alan ve 

mülkiyetin devri yerine bir rehin hakkı veren sözleşme olarak tanımlanmıştır. Mülkiyeti 

devreden menkul kıymet teminat sözleşmesi ise, kıymetlerin satışı ve geri alınmasını 

içeren bir anlaşmayı da içeren teminat alan ile teminat veren arasında ilgili 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına alan ve aksi takdirde yükümlülüğü 

karşılamayı vaad eden ve kıymetlerin sahipliğini teminat verenden teminata alana 

geçiren sözleşme olarak tanımlanmaktadır (m.31).274  

B. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

1. Genel Olarak 

Yaklaşık onbeş yıl önce uluslararası toplum menkul kıymet hukukunun farklı 

nitelikteki yasalarla düzenlenmesinin finansal piyasaların gerçekliği ile uyuşmadığını 

farketmiştir. Menkul kıymetlerin sınır ötesi devir ve rehin işlemleri artmasına rağmen, 

menkul kıymet tutma ve tasarruf işlemlerinin hukukî alt yapısının ulusal düzeyde 

olması, UNIDROIT’yı 2009 yılında Cenevre Menkul Kıymet Konvansiyonunu,275 La 

Haye Uluslararası Özel Hukuk Konferansını 2002 yılında La Haye Menkul Kıymet 

                                                 
273  MOONEY, s.51. 
274  KANDA-MOONEY-THEVENOZ-BERAUD-KEIJSER, s.58. 
275  <http://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/geneva-convention>.2008/7 
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Konvansiyonunu,276 Avrupa Birliğini ise 1998 yılında Nihai Mutabakat Direktifini277 

çıkarmaya itmiştir.278  

Konunun oldukça teknik ve karmaşık olmasının yanısıra, Avrupa Birliğinde 

geçerli olan düzenlemelerde bulunan terminoloji her bir üye devlette farklı bir anlama 

sahip olabilmektedir. Avrupa Birliği’ndeki uluslararası finans piyasaları, ulusal iflâs 

kurallarından da doğrudan etkilenmektedir.279  Özel bir ticarî faaliyet alanı yaratmak 

amacıyla üye ülkelerin hukuk sistemlerince kolay ve hızlı özümsenebilecek düzenleme 

girişimlerinde bulunulmuştur.280  

Ele alınış biçimi farklı olmakla birlikte temelde menkul kıymetlerin Avrupa 

Birliği çerçevesinde güvenli hareketinin sağlanması ve yatırımcı haklarının korunması 

amacıyla, birden fazla hukuk alanını düzenlemekten kaynaklanan parçalanmanın önüne 

geçmek üzere, iki ayrı düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler “Ödeme ve Menkul 

Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Nihai Mutabakat Direktifi” 281 ve “Finansal Teminat 

Direktifi” 282 dir. Bu düzenlemelerin ilkinde ödeme ve menkul kıymet mutabakat 

sistemlerinde verilen transfer emirleri ve netleştirme işleminin sistemik risklerden 

arındırılması hedeflenirken, diğeri ile malî piyasalarda istikrarı sağlamak amacıyla genel 

olarak teminatların aciz prosedüründen etkilenmemesi, uygulamadan kaynaklanan farklı 

                                                 
276   https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=72- 5 July 2006, Convention on the 

Law Applicable to Certain Rights in Respect Of Securities Held With an Intermediary. 2008/7 
277  Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement 

finality in payment and securities settlement systems, OJ L 166, 11.6.1998, p. 45–50, 

http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj. 2005/4 
278  PAECH, Philipp, EUROPEAN PARLIAMENT, Directorate-General For Internal Policies, Policy 

Department (ECON), Cross-border issues of securities law: European efforts to support securities 

markets with a coherent legal framework, IPA/ECON/NT/2011-09, s.7. 
279  The Giovannini Group, Second Report, s.13. 
280  LÖBER, Klaus, “Harmonisation of Securities holding and transfers-work on netting principles”, 

ECB,https://www.ecb.europa.eu/events/conferences/shared/pdf/reg_fs/session4_topic1_loeber.pdf 

2008/7; LÖBER, Klaus, “The Developing EU Legal Framework for Clearing and Settlement of 

Financial Instruments”(Developing), ECB Legal Working Paper Series, No.1 Şubat 2006, s.10; 

European Commission Internal Market and Services DG, Counsaltation Document, “Legislation on 

Legal Certainty of Securities Holding and Dispositions”, s.2, http://ec.europa.eu/internal_market/ 

2008/7. 
281  11.06.1998 L 166/45. Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council on 

settlement finality in payment and securities settlement systems. 
282  22.05.2002 C 119 E/12. Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 

June 2002 on financial collateral arrangements. 

http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj
https://www.ecb.europa.eu/events/conferences/shared/pdf/reg_fs/session4_topic1_loeber.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0026:EN:NOT
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hukuklara tâbi olma riskinin bertaraf edilmesi hedeflenmiştir. Her iki düzenleme de 

kanunlar ihtilâfına ilişkin hükümler içermektedir. 

Avrupa Komisyonu tarafından, bu iki düzenlemenin dışında hazırlanan daha 

kapsamlı, diğer iki hukukî düzenlemeden daha geniş bir yelpazeye sahip, bazan onlarla 

çakışan henüz taslak halinde olan “Menkul Kıymetler Hukuku Direktifi”283  aracıda 

tutulan menkul kıymetler alanında uyumlandırma ve yatırımcının haklarını en iyi 

şekilde korumayı hedeflemektedir.284 2012 yılında üye devletler tarafından oluşturulan 

çalışma gruplarında görüşülmek suretiyle kanunlaştırma sürecine giren Direktif’de 

menkul kıymet hesapları üzerinden menkul kıymetlerin tutulması ve tasarrufunun hem 

maddî hukuka ilişkin hem de kanunlar ihtilâfı hukukuna ilişkin çerçevesi, özellikle sınır 

ötesi aracılar zincirinde tutulan menkul kıymetlerin yatırımcısının haklarının hukukî 

çerçevesi, herhangi bir saklama faaliyetinin sunulması ve uygun bir denetim rejiminde 

menkul kıymetlerin yönetimi konularında hükümler içermesi öngörülmüştür.285 

2. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Nihai Mutabakat 

Direktifi 

a) Amaç 

G-10 merkez bankaları başkanlarına 1990 yılında verilen Lamfalussy 

raporunda,286 mutabakat sistemlerinde ödemelerin netleştirilmesine ilişkin olarak çok 

farklı hukukî uygulamaların bulunması nedeniyle ortaya çıkan sistemik risklerin 

azaltılması amacıyla önlemlerin alınması gerektiği karara bağlanmıştır. Sistemik 

risklerin, özellikle ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve teminatlandırılması 

suretiyle azaltılabileceği, teminatlandırmada ise, repo, inançlı temlik ve kanuni rehin 

                                                 
283  Securities Law Directive. 
284  PAECH, s.8; PAECH, Philipp-DRUMMOND, France-GARCIMARTíN ALFEREZ, Francisco J.-

MICHELER, Eva- ROCKS, Sandra-THEVENOZ, Luc, EUROPEAN PARLIAMENT, Directorate-

General For Internal Policies, Policy Department(ECON), “Securities Law Directive(SLD): What’s 

in a Securities Account?”, IP/A/ECON/NT/2011-10, s.13. 
285  http://www.securities-services.societegenerale.com/en/regulatory-watch/regulatory-landscape-for-

2013/sld-securities-law-directive/. 2015/1 
286  http://ec.europa.eu/internal_market/securities/.2008/7 

http://www.securities-services.societegenerale.com/en/regulatory-watch/regulatory-landscape-for-2013/sld-securities-law-directive/
http://www.securities-services.societegenerale.com/en/regulatory-watch/regulatory-landscape-for-2013/sld-securities-law-directive/
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(liens veya hapis hakkı) dâhil tüm hukukî teminat araçlarının kullanılabileceği Raporun 

sonuçları arasında yer almıştır.287 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından, gerçek zamanlı mutabakat 

sistemlerinden kaynaklanan yasal risklerin azaltılması hedefi ile 11/6/1998 tarihinde 

yürürlüğe giren, Nihai Mutabakat Direktifi çıkarılmıştır.288  Temel amacı, sınır ötesi 

ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinde etkin ve ucuz işlem yapılmasını 

sağlayarak iç pazarda ekonomik ve parasal birlik çerçevesinde sermaye ve hizmetlerin 

serbest dolaşımına katkıda bulunmak olan Direktif, anılan sistemlerin katılımcılarının 

herhangi biri hakkında iflâs kararının bulunması halinde, sistemin göreceği zararı en aza 

indirmek amacıyla üye devletlerin gerekli hukukî önlemleri almasını öngörmektedir.289 

Direktif, hem iç, hem de sınır ötesi ödeme ve menkul kıymet mutabakat 

sistemlerini ve Topluluk içinden veya üçüncü ülkelerden bu sistemlere katılımla 

bağlantılı olarak gösterilen teminatları kapsamaktadır. 290  Son derece başarılı olarak 

kabul edilen bu Direktif, hem maddî hukuka, hem uygulanacak hukuka ilişkin hükümler 

içermektedir.291 Genel yapısı itibariyle, beş bölüm, 14 maddeden oluşmaktadır.292  

b) Kapsam 

Direktif, bir üye devlet hukukuna göre düzenlenmiş ve ECU ya da farklı konvertibl 

para biriminde çalışan sistemlere, bu sistemlerin katılımcılarına, sistemde yer almak veya 

üye devletlerin merkez bankalarının merkez bankası olmak işleviyle yaptığı işlemler 

nedeniyle alınan teminatlara uygulanacaktır (m.1).293 Söz konusu sistemler, üye devletlerin 

hem ulusal, hem de sınır ötesi ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleridir. Sistem 

katılımcıları üye devletlerden veya üçüncü ülkelerden olabilmektedir. Aynı zamanda, üye 

                                                 
287  http://ec.europa.eu/.../lamfalussy/.../final-report-wise-men_en.pdf. 2018 
288  Bkz. yuk. dn.278. 
289  LÖBER, Harmonisation, s.17; LÖBER, Developing, s.15; European Commission Internal Market 

and Services DG, Counsaltation Document, s.5; PAECH, s.27. 
290  LÖBER, Developing, 3/a s.17. 
291  PAECH, s.29. 
292  Birinci bölüm “Kapsam ve Tanımlar” ikinci bölüm “Netleştirme ve Transfer Emirleri”, üçüncü 

bölüm “Küllî İcra Usullerine Yönelik Hükümler”, dördüncü bölüm “Teminat Alanların Haklarının, 

Teminat Verenin İflasının Etkilerinden Korunması”, beşinci bölüm ise “Son Hükümler”e ayrılmıştır. 
293  LÖBER, Developing, 3/a s.18. 
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devletlerin, üçüncü ülkelerdeki sistemlere katılan kurumlarına ve sistemlerde yer almak için 

yatırdıkları teminatlara da, bu Direktif uygulanabilmektedir.294 

(1) Kişi Bakımından 

Direktif, Avrupa Merkez Bankasına, üye ülke merkez bankalarına ve üye 

ülkelerde bulunan sistemlerin ister Topluluk içinden ister üçüncü ülkelerden 

katılımcılarına, dolaylı katılımcılara, takas odasına, üçüncü ülkelerdeki sistemlerin 

doğrudan katılımcısı olan Topluluk kurumlarına uygulanmaktadır.295 

Bir sistemde katılımcı olarak yer alan ve sistem içindeki transfer emirlerinden 

kaynaklanan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olan kurumlar296 

Direktifin 2/(b) maddesinde, kredi kurumları,297 yatırım şirketleri,298 kamu kurumları ve 

devlet güvencesindeki işletmeleri, idare merkezi Topluluk dışında bulunan ve işlevleri, 

yukarıda belirtilen tanıma uygun bir Topluluk kredi kurumunun ya da yatırım şirketinin 

işlevlerine denk olan tüm işletmeler olarak belirlenmiştir. 

Sistem ise üç ya da daha fazla sistem katılımcısı arasında,299 transfer emirlerinin 

yerine getirilmesi için ortak kurallara ve standart hâle getirilmiş düzenlemelere göre 

gerçekleştirilen resmi anlaşma olarak tanımlanmıştır. Direktif Sistemin, katılımcıları 

tarafından seçilen ve içlerinden birinin ve birkaçının idare merkezinin bulunduğu üye 

devletin hukukuna tâbi olacağını hükme bağlamıştır. 

                                                 
294  Direktif’in 7 numaralı açıklaması. 
295  GÜNGÖR, Gülin G., “Intra-Community Effects of Cross-Border Reorganisation and Winding up of 

Credit Institutions”, Company Law, 2005, s.271, (Winding Up). 
296  Bir üye devlet, iç hukuk kurallarına uygun olarak denetlenen ve yalnızca menkul kıymetler 

üzerindeki mülkiyetin ya da bunlardan doğan faiz alacağını kaydî olarak devretme şeklinde 

gerçekleşen transfer emirlerini ve bu emirlerden doğan ödemeleri yerine getiren bir sistemde yer 

alan ve sistem içindeki transfer emirlerinden kaynaklanan mali yükümlülüklerden sorumlu olan 

işletmelerin, sistemin en az üç katılımcısının, yukarıda belirtilen katılımcı türlerine girmesi ve bunu 

sistem riskine karşı bir güvence olarak göstermesi halinde kurum olarak kabul edilmesine karar 

verebilmektedir. 
297  Kredi kurumlarının işlemlere başlaması ve devam ettirmesine dair kanunlar, tüzükler ve idari 

düzenlemeler konusunda işbirliğine yönelik 77/780/AET sayılı ve 12 Aralık 1977 tarihli ilk Konsey 

Direktifi (RG. 17. 12. 1977, L 322, s.30). Son olarak 96/13/AT sayılı Direktif ile değiştirilmiştir 

(RG. 16. 03. 1996, L 66, s.15). 
298  10 Mayıs 1993 tarih ve 93/22/AET sayılı Konsey Direktifi (RG. 11.06.1993, L 141, s.27). Son 

olarak 97/9/a sayılı Direktif ile değiştirilmiştir. 
299  Olası bir mutabakat temsilcisi, bir merkezi karşı taraf, takas odası veya hesaba katılmayan dolaylı 

bir katılımcı.  
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Sistem ile ilgili olarak, “merkezi karşı taraf”, 300  “mutabakat temsilcisi”, 301 

“takas odası”,302 “katılımcı”,303 “dolaylı katılımcı”304 kavramlarına yer verilmiştir.305 

(2) Konu Bakımından 

Direktif, ödemelere, menkul kıymet mutabakat sistemlerine ve sisteme sağlanan 

teminatlara uygulanmaktadır.306 

Direktif’te, genel olarak, aciz halinin, geçerli olarak sisteme girilmiş emirler ve 

sisteme teminat olarak gösterilen varlıklar üzerindeki hukukî sonuçları ele alınmaktadır. 

Bir sistem katılımcısının yeniden yapılandırılması veya iflâsı halinde,307 aciz usulünün 

açılmasından önce verilen transfer emirleri ile sonra verilen ve aynı gün içinde yerine 

getirilen transfer emirlerinin üçüncü kişileri bağlayıp bağlayamayacağı, 308  transfer 

emirlerinin sistem kurallarının öngördüğü sürede geri alınıp alınamayacağı, 309  aciz 

                                                 
300  Kurumlar arasında faaliyet gösteren ve bu kurumların transfer emirlerine karşı taraf olarak hareket 

eden bir kuruluşu ifade etmektedir. 
301  Kurumlara ve/veya merkezi karşı taraflara, bu tür sistemlerde transfer emirlerinin ödendiği hesapları 

ve/veya merkezi karşı taraflara ödeme amaçlı kredi tahsis edilmesini sağlayan bir birimi ifade etmektedir. 
302  Kurumların, olası bir merkezi karşı tarafın ve/veya olası bir mutabakat temsilcisinin net 

pozisyonlarını hesaplanmasından sorumlu olan bir kuruluşu ifade etmektedir. 
303  Bir kurum, bir merkezi karşı taraf, bir mutabakat temsilcisi veya takas odası olabilmektedir. 
304  Ödeme şeklindeki transfer emirlerini yerine getiren sistemin katılımcısı bir kurumla sözleşmeden 

kaynaklanan bir ilişkisi olan ve bu kredi kurumunun transfer emirlerinin sisteme girmesine olanak 

tanıyan bir kredi kurumunu ifade etmektedir. 
305  Sistem kurallarına göre, aynı katılımcı, merkezi karşı taraf, mutabakat temsilcisi ya da takas odası 

olarak hareket edebilir veya bu görevlerin bir kısmını ya da tamamını yerine getirebilir. Bir üye 

devlet, bu Direktifin amacına uygun olarak, sistem riskine karşı bir güvence olarak görmesi ve 

dolaylı katılımcının da sistem tarafından tanınıyor olması halinde, o dolaylı katılımcının katılımcı 

olarak kabul edilmesine karar verebilir. 
306  LÖBER, Developing, 3/a s.17. 
307  Direktifye göre, iflasın açıldığı an, ilgili adli ya da idari makamın kararını bildirdiği andır. Karar 

alındığında, ilgili adli ya da idari makam, bu kararı hemen üye devlet tarafından seçilen belli 

makama bildirecektir. Bu üye devlet de hemen diğer üye devletlere bildirecektir. Katılımcının, aciz 

usulünün açıldığı andan (m.6/1) önce sisteme katılımından doğan veya sisteme katılım ile ilgili olan 

hak ve borçlarının aciz usulünün açılmasından etkilenmeyeceği kabul edilmiştir (m.7). 
308  Transfer emri ve netleştirme işlemi aciz usulünün açılmasından (m.6/1) önce sisteme girilmiş olması 

koşuluyla, netleştirme ile transfer emirleri yerine getirilmesine devam edilecek ve tarafların yanısıra 

üçüncü kişiler için de bağlayıcı olacaktır (m.3/1 par.1.). Transfer emri sistem katılımcısı hakkında 

aciz usulünün açılmasından sonra ve fakat aynı gün sisteme girilmiş ve o gün içinde icra edilmiş ise, 

mutabakatı takiben, mutabakat temsilcisi, merkezi karşı taraf ya da kliring ofisi aciz usulünün 

açılmasından haberdar olmadığını veya olması gerekmediğini ispat ettiği takdirde transfer emri, 

üçüncü kişilere karşı dermeyan edilebilecek ve onları da bağlayacaktır (m.3/1 par.2.). 
309  Aciz usulünün yürürlük kazanmasından önce geçerli olarak tamamlanmış netleştirme kanuni 

düzenleme de dâhil hiç bir surette bertaraf edilemeyecektir (m.3/2). Öte yandan, transfer emirlerinin 

sisteme girilmiş sayılacağı an sistem kuralları tarafından tayin edilecektir. Ancak, mutabakat 

sistemini idare eden hukuk bu konuda bazı şartlar öngörüyorsa, sistem kurallarının bu şartlara uygun 

olması gerekecektir (m.3/3). Sistem kurallarına uygun olarak transfer emri verildikten sonra tayin 

edilen andan sonra, sistemdeki hiç bir katılımcı veya üçüncü kişinin transfer emrini geri almasına 

cevaz verilmemiştir. 
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usulünün açılmasının hukukî sonuçlarının geriye yürüyüp yürümeyeceği,310 mutabakat 

sistemini idare eden hukuk, teminatların aciz usulünden etkilenip etkilenmeyeceği, 

katılımcı hakkında aciz usulünün açılması halinde teminat olarak gösterilen menkul 

kıymetler üzerinde, ilgili katılımcıların, ulusal merkez bankalarının ve Avrupa Merkez 

Bankası’nın hakları konu edinilmiştir. 

Direktif’te, sisteme teminat olarak olarak gösterilen menkul kıymetlerin, 

aracılarda veya merkez bankalarında bir hesapta tutulan menkul kıymetler olabileceği, 

bunların mülkiyetinin kaydî olarak devredilebileceği düzenlenmiştir (m.2). Bu Direktif’te 

değişiklik yapılmasına ilişkin olarak çıkarılan 6 Mayıs 2009 tarih, 2009/44/EC sayılı 

Direktif311 ile alacak hakları da teminat konusu varlıklar kapsamına dâhil edilmiştir.  

Sistem katılımcısı olan bir aracı kurum hakkında iflâs veya tedrici tasfiye kararı 

verilmiş olması durumunda bu aracı kurumun başka sistem katılımcısına (bir başka 

aracı kurum, takas kurumu veya merkez bankasına) vermiş olduğu teminatlar, aracı 

kurum hakkında verilen tedrici tasfiye veya iflâs kararından etkilenmeksizin bunlar 

tarafından nakde çevrilebilecektir. 312  Burada dikkat edilmesi gereken, teminatı 

şekillendiren hukukî işlemin her şart altında geçerli bir şekilde önceden kurulmuş 

olması gerekliliğidir. Kredi veren kurum rehin akdini yasanın aradığı şekil şartlarına 

uymaksızın akdetmiş ve akit geçersiz ise, bu düzenleme geçersiz akdin geçerli hâle 

gelmesini sağlamayacaktır.313 Mutabakat sisteminde yer alan bir katılımcı hakkında aciz 

usulünün açılması halinde, katılımcının sisteme katılımından doğan veya sisteme 

                                                 
310  GÜNGÖR, Winding Up, s.271.  
311  RG.(OJ)10.06.2009, L146/37 
312  Her türlü munzam karşılık teminatı sözleşmelerinde, teminat verenin aczi halinde, teminat alanın 

haklarının etkilenmemesi öngörülmüştür. Aciz usulü yürürlük kazanmış olsa da, teminatlar paraya 

çevrilebilir (m.9/1). Bazı kuralların intibakı ise, üye devletlerin ihtiyarına bırakılmıştır. Katılımcı 

hakkında aciz usulünün açılması halinde üye devletler, katılımcının mutabakat hesabında bulunan 

fonların ve menkul kıymetlerin aciz usulünün açıldığı gün katılımcının sistem içi borçlarının 

ifasında kullanılmasına engel bulunmadığını öngörebilirler (m.4 par.1). Bunun yanısıra, üye 

devletler, katılımcının sistem içi borçlarının ifası için, katılımcının sisteme bağlı serbest 

alacaklarının mevcut teminat karşılığı kullanılmasını da öngörebilirler (m.4 par.2). 
313  YAYLA, Ümit, “Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydî Sistem: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri”, Bankacılar, S.71, Aralık 2009, s.110. 
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katılım ile ilgili olan hak ve borçlarına ilişkin hukukî sorunlar da sisteme uygulanacak 

hukuka tâbi olacaktır (m.8).314 

3. Finansal Teminat Direktifi 

a) Genel Olarak 

98/26/EC sayılı Nihai Mutabakat Direktifi, ödeme ve menkul kıymet mutabakat 

sistemlerinin doğasında bulunan ve farklı yargı yetkilerinin tesirinden kaynaklanan 

sistemik riskin sınırlandırılmasını ve bu tür sistemlere uygulanan teminata ilişkin ortak 

ve kurallar bakımından sağlam bir hukukî çerçeve oluşturulmasında kilometre taşı 

olarak nitelendirilebilse de, Avrupa Birliği’nde teminat alanında ek çözümler getiren 

yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaç çerçevesinde çalışmalar devam ettirilmiştir. Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi’nin 5/3/2002 tarihinde kabul edilen 32/2002/EC sayılı 

Direktifi315 bu çalışmaların sonucudur. 

Direktif, repolar da dâhil olmak üzere, sözleşme ile mülkiyetin devrine olanak 

tanıyan yapılar kapsamında, menkul kıymetlerin ve nakdin teminat olarak sunulması için 

bir Topluluk rejiminin oluşturulması düşüncesinden hareketle düzenlenmiştir. 316  Esas 

itibariyle teminatlandırma esas ve usullerini düzenleyen Direktif, bu kapsamı ile aracıda 

tutulan menkul kıymetlerin teminat gösterilmelerine ilişkin önemli düzenlemeler 

içermektedir. Böyle bir yapının malî piyasanın entegrasyonu ve maliyet verimliliğine 

olduğu kadar Topluluk içindeki malî sistemin istikrarına da katkıda bulunacağı, dolayısıyla 

hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını etkileyeceği sonucuna varılmıştır.317 

13 maddeden318 oluşan Direktif’te, üye devletlerin iflâs kanunlarının, ikili tasfiye 

amaçlı netleştirme, top-up319 teminat şeklinde ilave teminatın sağlanması veya teminat 

                                                 
314  GÜNGÖR, Winding Up, s.271. 
315  (OJ)10.06.2009, L146/37 yayımlanan 2009/44/EC Direktifi ile değişiklik yapılmıştır. 
316  LÖBER, Developing, 3/b s.20. 
317  PAECH, s.29; COMPANIES AND SECURITIES ADVISIORY COMMITTEE (CAMAC), 

Jurisdictional legal risk for collateral securities, Mayıs 2000, s.1, http://www.camac.gov.au/camac. 

2008/7 
318  1. madde “Konu ve Kapsam”, 2. madde “Tanımlar”, 3. madde “Şekle İlişkin Şartlar”, 4. madde 

“Mali Teminat Düzenlemelerinin İcra Edilmesi”, 5. madde “Güvenceli Mali Teminat Düzenlemeleri 

http://www.camac.gov.au/camac


 79 

değiştirilmesi gibi mevcut tekniklerin geçerliliğine gölge düşürmemesi veya malî 

teminatın etkin olarak paraya çevrilmesini engelleyecek hükümlerinin uygulanmaması 

hedeflenmiştir.  

b) Teminat Alan ve Veren Kişi  

Direktifin konu ve kapsamının belirlendiği 1. madde oldukça ayrıntılı 

düzenlenmiştir. Teminatı alan ve veren kavramlarının yanısıra, teminatın niteliği 

konusunda da açıklamalara yer verilmiştir.320 

Teminat alan ve veren kişiler oldukça geniş kapsamda belirlenmiştir. Aşağıda 

belirtilen, 

1-  Kamu borcunun yönetilmesi ile görevlendirilmiş veya yönetilmesine iştirak 

eden, müşterileri için hesap tutmaya yetkili kamu sektörü kurumları, 

2-  Ulusal merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Ödemeler 

Bankası (BIS), çok taraflı yatırım bankaları Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Avrupa Yatırım Bankası, 

3-  Basiretli denetime tâbi, kredi kurumları ve menkul kıymet yatırım hizmeti 

yapan yatırım şirketleri, malî kurumlar, hayat sigortası şirketleri, 

devredilebilir menkul kıymetlere toplu yatırım yapmaya yönelik işletmeler, 

yönetim şirketleri, 

4-  Vadeli işlemler, opsiyonlar ve türev piyasalarda işlem yapan ve ulusal 

mevzuat kapsamında düzenlenen benzer kurumlar da dâhil, merkezi karşı 

taraf, mutabakat temsilcisi veya takas odası; ayrıca bono hamilleri veya 

diğer şekillerdeki konsolide edilmiş ve tekrar satılmış borçların hamilleri 

                                                                                                                                               
Kapsamında Mali Teminatın Kullanımının Hakkı”, 6. madde “Mülkiyet Hakkı Devirli Mali Teminat 

Düzenlemelerinin Tanınması”, 7. madde “Tasfiye Amaçlı Netleştirme Hükümlerinin Tanınması” 8. 

madde “Uygulanmayan Belirli İflas Hükümleri”, 9. madde “Kanunlar İhtilâfı”, 10. madde 

“Komisyon’un Raporu”, 11 madde “Uygulama”, 12. madde “Yürürlük”, 13. madde “Muhataplar” 

hakkında hükümler içermektedir. 
319  Yükümlülükleri karşılamak üzere, fazla bulundurulan (ilave) teminat. 
320  LÖBER, Developing, 3/b s.23; EUROPEAN COMMISSION, DG Internal Market and Services, 

Financial Markets Infrastructure Unit G/1, Financial Collateral Arrangements, s.9. 
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veya herhangi bir kurum dâhil, herhangi bir veya daha fazla kişi adına temsil 

yetkisiyle veya bir tröstte hareket eden gerçek kişi dışında bir kişi, 

5-  Tüzel kişiliğe sahip olmadığı halde kurum olması nedeniyle şirket ve 

ortaklıklar,  

Direktif’e tâbi olacaklar arasında gösterilmiştir. Ancak, üye devletlerin, tüzel 

kişiliğe sahip olmayan şirket ve ortaklıkları, Komisyonu bilgilendirmek suretiyle 

Direktif’in kapsamı dışında tutabilmeleri mümkün bulunmaktadır. 

c) Teminat Kavramı 

Direktif’e tâbi olacak malî teminat, nakit veya malî araçlar şeklinde ifade 

edilerek,321 kapsamı oldukça geniş tutulmuştur.322 Teminatın kurulması, geçerliliği, icra 

edilebilirliği ise şekle bağlı kılınmamıştır.323 

Rehin ve tasarruf hakkının devri basit bir sözleşmeyle yaratılabilir. Sözleşmeye 

ilişkin yeterli delil324 bulunduğu sürece yazılı olması gerekmez. Direktif, malî teminatın 

yazılı olarak verilmesi ile uygulanır. Kaydî menkul kıymetler ve nakit teminatlar 

bakımından ise teminatın ilgili hesaba alacak kaydedildiğinin veya o hesapta alacak 

oluşturduğunun anlaşılması yeterli olacaktır (md.1/5).325 

                                                 
321  Ancak, üye devletlerin teminat verenin gayrimenkullerini ve bağlı olduğu şirketlerdeki işinin 

temelini teşkil eden hisselerini, Direktif’in kapsamı dışında tutabilmeleri mümkün bulunmaktadır. 
322  LÖBER, Developing, 3/b s.23-24; EUROPEAN COMMISSION, Financial Collateral, s.14-16. 
323  Direktif’de herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulması, bir görevli ya da kamu kurumuna başvuruda 

bulunulması veya bir kamu siciline tescil, bir gazete veya dergide, resmi bir sicilde veya yayında 

veya diğer herhangi başka bir şekilde ilân verilmesi, bir belgenin veya aracın tatbik edildiği tarihe, 

ilgili mali yükümlülüklerin miktarına veya diğer herhangi bir konuya ilişkin olarak belirli bir şekilde 

bir kamu görevlisine bildirimde bulunulması şekle ilişkin şartlar olarak kabul edilmiştir. Bu 

yükümlülüklerin, teminatın kuruluşu, geçerliliği, icra edilebilirliğini etkilemeyeceği hükme 

bağlanmıştır. Direktif’de, piyasa verimliliği ile düzenlemenin tarafları ve sahtecilik riskine karşı 

üçüncü şahısların güvenliği arasında bir denge sağlamak amacıyla teminatın verildiğinin yazılı 

olarak veya hukuken buna eşdeğer bir şekilde kanıtlanması yeterli kabul edilmiştir. Ancak, üye 

ülkelerin mevzuatı kapsamında yerine getirilmesi gereken, örneğin emre muharrer senetlerin ciro 

edilmesi veya nama yazılı senetlerin teminat olarak gösterilmesi halinde düzenleyenin siciline tescil 

gibi şartlar şekil şartları olarak kabul edilmiştir. LÖBER, Developing, 3/b s.25-26. 
324  Herhangi bir kayıt, elde bulundurma yeterli delil sayılabilmektedir. 
325  Rehne ilişkin ilân ve/veya kayıt zorunlulukları, uygun olan durumlarda rehnin varlığına dair 

elektronik ortamda da yapılabilecek bir ihbar ile yer değiştirebilir. Bu tip bir ihbarın yalnızca bir kez 

yapılması ve bir menkul kıymet hesabı üzerine rehin var ise (ki bu teminat sağlamak için temel 

metod olarak düşünülmektedir) rehne tâbi varlıklara ilişkin tüm ikameleri ve en yüksek hadleri 

kapsayacaktır. İhbar, borçlunun teminat olarak gösterilen menkul kıymetlerinin kayıtlı olduğu 

hesabı muhafaza eden broker, yeddiemin veya emanetçiye yapılır ve bu hesaba rehnin varlığına 
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Direktif, malî piyasaların entegrasyonu, istikrarı ve verimliliğine katkıda 

bulunmak ve dolayısıyla tek pazarda hizmet serbestisini ve sermayenin serbest 

dolaşımını desteklemek amacıyla, malî teminat sözleşmeleri kavramını ve bu kavramın 

mülkiyet hakkı devri sonucunu doğuran ve mülkiyetin verende kaldığı iki türlü 

teminatlandırma yöntemini içeren bir Topluluk rejimi oluşturmak üzere düzenlemiştir 

(md.2/1-a). Diğer bir deyişle, Finansal Teminat Direktifi sermaye piyasası araçları konu 

edilerek kurulacak teminat ilişkisinin teminata konu aracın mülkiyetinin kredi verene 

geçtiği (title transfer) veya mülkiyetin kredi verene geçmediği ama rehin akdiyle 

desteklendiği ikili yapıyı öngörmektedir. Mülkiyeti devreden menkul kıymet teminat 

sözleşmesi, teminat alan ile teminat veren arasında ilgili yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini güvence altına alan ve kredi kullananın temerrüdü halinde kıymetlerin 

sahipliğini teminat sahibine nihai olarak geçiren sözleşmedir.326 

Bu iki yöntemin dışında, Direktif, bir aracı tarafından tutulan sicilde veya 

hesapta mülkiyeti kanıtlanan bir teminat türüne daha yer vermiştir. Kaydî menkul 

kıymet teminatı, malî araçlardan meydana gelen bir malî teminat sözleşmesi 

kapsamında sunulan ve aracı tarafından veya aracının adına tutulan bir sicilde veya 

hesapta yapılan kayıtlar ile mülkiyeti kanıtlanan malî teminat anlamına gelmektedir. 

Burada sözü edilen ilgili hesap kavramı ise, bir malî teminat sözleşmesine tâbi 

olan kaydî menkul kıymetler teminatı ile ilgili olarak, teminatı alan tarafından tutulan ve 

teminatı alana kaydî menkul kıymetler teminatı sunulduğuna dair kayıtların yapıldığı 

sicil veya hesap anlamına gelmektedir.327 

Direktif’te malî teminatın verilmiş olması, teminatı alanın veya teminatı alan kişi 

adına hareket eden kişinin zilyetliğinde ve kontrolünde bulunacak şekilde teminatın 

                                                                                                                                               
ilişkin not düşüldüğü anda rehin oluşur. Menkul kıymetler bir hesapta tutulmuyor ise ihbar 

borçlunun yeddieminine yapılabilir veya alacaklının namına rehinli bir hesaba menkul kıymetlerin 

devri tamamen bunun yerine geçer. 
326  YAYLA, s.111. 
327  GOODE, Roy- KRONKE, Herbert- MCKENDRICK, Ewan- WOOL, Jeffrey, Transnational 

Commercial Law, International Instruments and Commentary Second Edition, Oxford 2012, s.823 

vd. 
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teslim edilmesi, devredilmesi, tutulması, tescil edilmesi veya diğer bir şekilde tahsis 

edilmesi olarak düzenlenmiştir. Teminat veren yararına ikame etme veya fazla malî 

teminatı geri çekme hakkı, teminatın verilmiş olmasına engel teşkil etmemektedir 

(md.2/2). 

Teminat olarak gösterilebilecek değerler ise, nakdin yanısıra malî araçlar olarak 

nitelendirilen hisse senetleri veya buna eşdeğer menkul kıymetler, sermaye 

piyasalarında devredilebilir tahviller ve diğer borç enstrümanları ile kaydî menkul 

kıymetler olarak belirlenmiştir. 

Nakit, herhangi bir para biriminde hesaba alacak yazılan para veya para piyasası 

mevduatları gibi, paranın geri ödenmesine ilişkin benzer talepler anlamında 

kullanılmaktadır (md.2/1-d).  

Malî araçlar ise, şirket hisseleri ve hisselere eşdeğer diğer menkul kıymetler ve 

sermaye piyasalarında devredilebilir tahviller ve diğer borç enstrümanlarının yanısıra, 

normalde işlem yapılan ve bu tür hisseleri, tahvilleri veya diğer menkul kıymetlerin 

iştirake taahhüt, satın alma veya takas yöntemiyle edinilmeleri hakkını veren veya nakit 

ödemeyi (ödeme araçları hariç) doğuran diğer menkul kıymetler anlamına 

gelmektedir. 328  Üye devletler, teminatı sunanın kendi hisseleri, bağlı şirketlerdeki 

hisseleri ve münhasır amacı teminatı verenin işi için üretim yapmak veya gayrımenkul 

tutmak olan işletmelerdeki hisselerden meydana gelen malî teminatı bu Direktif’in 

kapsamı dışında tutabilirler. 

Malî teminat düzenlemesinin taraflarından birinin temerrüde düşmesi halinde 

finansal istikrarı korumak ve olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla, süratli ve kuralcı 

olmayan, teminatı veren ile 3. kişileri de korumayı hedefleyen icra usulleri 

öngörmektedir. Teminatın icrası, temerrüt veya taraflar arasında kararlaştırılan benzer 

bir durumda, malî teminat sözleşmesinin şartları veya kanun gereği, teminatı alanın malî 

                                                 
328  Bunlara toplu yatırım işletmelerindeki birimler, para piyasası araçları ve yukarıda belirtilenlere 

ilişkin talepler ve haklar dâhildir. 
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teminatı, paraya çevirmeye veya tahsis etmeye hak kazanacağı veya bir tasfiye amaçlı 

netleştirme hükmünün uygulamaya gireceği herhangi bir durum anlamına gelmektedir 

(m.2/1-l).329 

Tasfiye amaçlı netleştirme hükmü, bir malî teminat sözleşmesinin veya 

sözleşmenin parçasını oluşturan bir başka sözleşmenin hükmü şeklinde düzenlenmediği 

halde koşulları ve sonuçlarını hükme bağlamaktadır (m.2/1-n, m.5/5, m.7/1,2). 

Direktif’in 8. maddesi ise, iflâsın teminatlar hakkındaki olumsuz etkilerini ortadan 

kaldıran kapsamlı bir düzenlemeye yer vermiştir.330 

4. Diğer Düzenlemeler 

a) TARGET2S 

2006 yılında Avrupa Merkez Bankası, AB’nin piyasalarda bütünleşme, 

saydamlaşma ve takas ve mutabakat işlemlerinde iç pazar genelinde bütünleşmeye 

gidilmesi hedefi paralelinde, TARGET2-Securities (T2S) isimli, Avrupa çapında 

menkul kıymetlerin alım-satım sonrası işlemlerinin ve merkezi takasının yapılabileceği 

bir sistem üzerinde çalışmaya başlamıştır. “TARGET2-SecuritiesT2S” projesi, Euro 

para birimi cinsindeki menkul kıymetlerin mutabakatı için, yurtiçi ve sınır ötesi takas ve 

mutabakat işlemleri arasındaki farkı ortadan kaldıran merkezi bir bilgi işlem 

platformudur. 331  CESR, 332  T2S çerçeve anlaşmasının ulusal merkezi saklamacı 

kurumlar açısından değerlendirilmesi, yasal anlamda yapılması gereken değişiklikler 

gibi konularda bu projeye destek vermiş; ESMA333  ve Avrupa Merkez Bankası ise 

sistemin geliştirilmesi aşamasında projenin gözetim ve denetimini beraber yapmıştır. 

                                                 
329  Direktif, üye devletlere, teminatın icrasını sağlayacak yukarıda belirtilen bir olayın meydana gelmesi 

üzerine, teminatı alanın, güvenceli malî teminat kapsamında sunulan herhangi bir mali teminatı, 

güvenceli malî teminat sözleşmesinde karar verilen şartlara tâbi olarak, m. 4/1’de belirtilen usullerde 

paraya çevirilmesini temin etme yükümlülüğü getirmektedir. 
330  GÜNGÖR, Credit Institutions, s.274. 
331  WYMEERSCH, Eddy, “The Role of the Securities Supervisors in the Clearing and Settlement of 

Securities”, ECB Commission Conference, 21 Nisan 2008, 18s., s.17-18; ECB, “TARGET2-

Securities Legal Feasibility”, 8 Mart 2007, 7s., s.2.  
332  The Committee of European Securities Regulators. 
333  The European Securities and Markets Authority (ESMA). 
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T2S merkezi saklama kuruluşlarının yerini almamaktadır. Bu Sistem menkul 

kıymetlerin tutulması ve tasarrufuna uygulanacak hukuku da değiştirmediği gibi, T2S 

sistemi, farklı yargı alanları arasında menkul kıymetler üzerindeki tasarruflarla ilgili 

hukukî uyumsuzlukları ortadan kaldırmamaktadır. Aksine, farklı yargı alanları 

arasındaki tasarrufların hukuken güvenli olduğu anlayışı üzerine inşa edilmiştir.334 

b) Menkul Kıymet Hukuku Direktifi (Securities Law Directive) 

Menkul kıymetler hukukunu uyumlandırma fikri 2001 ve 2003 tarihli 

Giovannini raporlarında335  ele alınmıştır. Komisyon bu konuda farklı uygulamaların 

bulunduğu iki ayrı istişari rapor yayımlamıştır.336 Bu raporlarda AB tarafından, menkul 

kıymetlerin menkul kıymet hesapları aracılığıyla tutulması ve tasarrufunun hukukî 

çerçevesinin maddî hukuk ve kanunlar ihtilâfı hukukunu kapsayacak biçimde 

düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemede, menkul kıymet hesapları aracılığıyla 

tutulan menkul kıymetlerden doğan haklara da yer verilmesi gerektiği; ancak bu 

uyumlandırmanın şirketler hukukunun uyumlandırılması anlamına gelmeyeceği 

vurgulanmıştır.337 

Metinde menkul kıymetler için tek bir tutma biçimi düzenlenmemiştir. AB tüm 

tutma modellerini bünyesinde bulundurduğundan bu niteliği ile uyumlu olmak üzere 

“fonksiyonel yaklaşım” benimsenmiştir. Bu yaklaşım sadece elde edilmesi istenilen 

hukuksal sonuçları formüle etmekte, ancak bunun nasıl yapılması kararını üye 

devletlere bırakmaktadır. Komisyonun istişari raporunu savunanlar, hesap sahibinin 

fonksiyonlarının CSD (merkezi saklama kuruluşu) ve hesap operatörü arasında 

paylaşıldığı üye devletlerin çoğunda şeffaf sistem olduğunu kabul etmektedir.338 

                                                 
334  PAECH, s.30. 
335  Bkz. dn. 13, 104. 
336  EUROPEAN COMMISSION, Internal Market and Services DG, Consultation Document, 

Legislation on Legal Certainty of Securities Holding and Dispositions, Brussels, DG Markt G2 

MET/OT/acg D(2010) 768690, 37 s., s.1. 
337  PAECH, s.32. 
338  PAECH, s.32-33. 
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Menkul kıymetlerin hesaba alacaklandırıldığı zaman hesap sahibinin alacağının 

niteliği en önemli sorundur. Komisyon raporu, burada fonksiyonel bir yol izleyerek, 

ihtiyaç duyulan hakkın mülkiyet hakkı, zilyetlik veya diğer bir hak olup olmadığı 

hususunu açık bırakmıştır. Hakkın niteliği, hesap sahibinin yatırımcı gibi asıl hak sahibi 

olması veya hesabın aracı gibi bir başkası adına tutulmasına bağlı olarak değişmektedir. 

Ayrıca her iki durumda da, ulusal hukukî yaklaşımlar önem taşımaktadır. 339 

Yatırımcının korunması da, Direktif’in önemli konuları arasındadır. Menkul 

kıymet hesabı tutmanın hukukî niteliği dikkate alınarak, PRIMA (Place of the Relevant 

Intermediary Approach) olarak adlandırılan hesabın sürdürüldüğü yer hukukuna ait 

kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanması öngörülmüştür. Direktif’in UNIDROIT ile 

tamamen uyumlu olması hedeflenmektedir. 

 

                                                 
339  PAECH, s.33. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARACIDA TUTULAN MENKUL 

KIYMETLER ALANINDA KANUNLAR İHTİLÂFI  

I. GENEL OLARAK 

Birinci bölümde, önceki yüzyılın ikinci yarısından beri hisse senedi, tahvil ve 

diğer menkul kıymetlerin saklanması ve devrinde önemli değişiklikler olduğunu 

belirtmiştik. Bu iki temel değişiklik (i) menkullerin hareketsizleştirilmesi veya 

kaydîleştirilmesi ve  ii) menkul kıymetlerin ihraççı nezdinde veya ihraççı için tutulan 

kayıtlar aracılığıyla mülkiyetinin takip edildiği veya herhangi bir aracı olmaksızın, 

ihraççı ile elinde bulunduran arasında doğrudan ilişki bulunan menkul kıymetin fizikî 

zilyetliğine dayalı doğrudan saklama sistemlerinden, menkul kıymetlerdeki hakların 

aracı nezdinde yatırımcı adına menkul kıymet hesapları üzerinden izlendiği, ihraççı ile 

yatırımcı arasında bir veya birden fazla kademede aracının bulunabildiği dolaylı 

saklama sistemlerine geçiş olarak özetlenebilir.340 

Dolaylı saklama sistemi olarak adlandırılan bu sistemlerde, 341  yatırımcı ile 

ihraççı arasında konumlandırılmış bir ya da birden fazla aracı bulunabilmektedir. Aracı 

terimi, yalnızca farklı ihraççılara ait büyük miktarlarda menkul kıymetleri 

hareketsizleştirmek veya herhangi bir şekilde toplulaştırmak suretiyle tutan Merkezi 

Menkul Kıymet Saklama Kuruluşu (CSD) ve Uluslararası Merkezi Menkul Kıymet 

Saklama Kuruluşunu (ICSD) değil, aynı zamanda takas kuruluşları, merkez bankaları, 

menkul kıymet şirketleri ve bankaları da kapsamaktadır. Kural olarak, bir CSD veya 

ICSD,  finansal kurumlar, broker-dealer ve diğer aracılar için menkul kıymet hesaplarını 

                                                 
340  ÜNAL, M., s.52; IOSCO, Legal Framework, s.7. 
341  Dolaylı saklama sistemi kavramı, uluslararası literatürde “Indirect Holding System” veya “Multi-

Tiered Holding System” olarak anılmaktadır. 
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tutmaktadır.342  Bu katılımcılar sırasıyla, kurumsal yatırımcılar ve diğer aracılar gibi 

müşterilerinin menkul kıymetlerini; bu  aracılar da, sırasıyla, nihai yatırımcı için menkul 

kıymet hesabını tutan en düşük kademedeki aracı ile diğer aracılar için menkul kıymet 

hesaplarını tutmaktadır. Böylece, en üstte yer alan ihraççılar ile en altta yer alan 

yatırımcılar arasında değişen sayıda bağlantılar olabilir. 343  Menkul kıymet tutma 

sistemlerinin çoğunda, bireysel hesap sahiplerinin haklarına ilişkin kayıtlar, ana şirket 

garantisi ile ihraç edilen menkul kıymetlerin ihraççısının veya doğrudan bir yatırımcı ile 

ilişkisi olmayan aracının kayıtlarında bulunmamaktadır. Aracı tarafından tutulan 

menkul kıymet hesaplarına ilişkin yatırımcının hakları ve aracının diğer müşterilerinin 

hakları, aracılar zincirinin farklı kademelerinde tutulabilmektedir.344 Aracılar zincirinin 

en üst düzeyindeki aracı, ihraççının hesaplarında doğrudan görünmektedir. Böylece, her 

bir aracı düzeyinde ayrı bir hak söz konusu olmaktadır. En üst düzeydeki aracı ya da 

onun adına hareket eden, ihraççının kayıtlarında menkul kıymetlerin kayıtlı yöneticisi 

olarak yer almaktadır. Bu hukuk sistemlerinde, yatırımcı ile ilişkisi olan aracı, menkul 

kıymetlerdeki hakların tutulmasından akden ve/veya kanunen sorumludur. Diğer bazı 

hukuk sistemlerinde ise, bir aracı, salt bir yatırımcının menkul kıymetlerine ilişkin 

haklarının hesap yöneticisi olarak hareket eder. 345  Bu sistemde yatırımcı ve ihraççı 

arasında doğrudan ilişki kurulmaktadır. Bu hukuk sistemlerinde, hiçbir aracı ihraççının 

kayıtlarında menkul kıymetlerin yöneticisi olarak kayıt edilmemektedir.346  Son olarak 

dolaylı saklama sisteminde, bir aracı tarafından yatırımcı için yönetilen menkul kıymet 

hesapları vasıtasıyla tutulan menkul kıymetler üzerinde yatırımcının hakları UNIDROIT 

Konvansiyonu kapsamında değerlendirilmiştir. 

                                                 
342  Bkz. ÜNAL, M., s.52, dn.61. 
343  ÜNAL, M., s.52; IOSCO, Legal Framework, s.7. 
344  ÜNAL, M., s.52; IOSCO, Legal Framework, s.7. 
345  ÜNAL, M., s.58. 
346  ÜNAL, M., s.58; IOSCO, Legal Framework, s.8. 
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II.  KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKUNDA GELENEKSEL 

YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

Menkul kıymetlerin saklanma yöntemlerindeki değişiklikler ve bunun yanısıra 

yatırımcı ve aracıların bu hesaplar üzerindeki yetki ve tasarruf biçimleri esasa 

uygulanacak hukuk açısından bir takım problemleri beraberinde getirmiştir.347 Kanunlar 

ihtilâfı hukuku alanında teorisyenler, mevcut bazı teoriler çerçevesinde bu problemlere 

ilişkin çözümler geliştirmişlerdir. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan aracıda tutulan menkul 

kıymetlerden doğan ve çoğunlukla devir veya sınırlı aynî haklar konusunda ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar için uygulanabilecek kanunlar ihtilâfı kuralları konusunda çeşitli teoriler 

ortaya atılmıştır. Bu teorilerin çoğunun lex situs uygulamalarından ve uzantılarından 

türetildiği görülmektedir. Bu teorilerden en ağırlıklı uygulama alanı bulanı ilgili 

aracının bulunduğu yer hukuku olmakla birlikte, teorik temelde tek bir ortak görüşe 

varılamamıştır.348 

Söz konusu hukukî ilişkinin, tarafların birbirlerine karşı hak ve 

yükümlülüklerine karşılık gelen akdi yanı ve hak sahipliğine karşılık gelen aynî yanı 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, taraflar arasındaki ilişkide, bir yandan sözleşme serbestisi 

kapsamında taraflarca seçilen veya objektif olarak belirlenen hukuk; diğer yandan 

mülkiyet haklarının ortaklığa ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve mülkiyeti 

ilgilendiren diğer konularda aynî hakka uygulanacak hukuk söz sahibi olacaktır.349 

                                                 
347  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.577; ROGERS, s.2; BERNASCONI, Christophe- 

KEJISER, Thomas, “The Hague and Geneva Securities Conventions: A Modern and Global Legal 

Regime for Intermediated Securities”,Uniform Law Review, Vol. XVII, 2012, 13 s.; 

BERNASCONI, Christophe-POTOK, Richard, ‘PRIMA Convention brings certainty to cross-border 

deals’, IFLR, Ocak 2003, s.11-14, s.11; BERNASCONI, Christophe-SIGMAN, Harry C., ‘Myths 

about the Hague Convention debunked’, IFLR, Kasım 2005, 31-35 s., s.31; BERNASCONI, 

Christophe, ‘The Hague Convention of 5 July 2006 on the Law Applicanle to Certain Rights in 

Respect of Securities Held with an Intermediary (Hague Securities Convention)’, Seminar on 

Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington D.C., 23-27 Ekim 2006, 

24s.,s.6; BERNASCONI-GOODE-KANDA-KREUZER, Explanatory Report, s.8-11;ROGERS, s.5. 
348  OOI, s.101. 
349  Ancak hukuk sistemlerinde konu farklı yaklaşımlarla ele alınmıştır. Roma I Tüzüğü akdî ve aynî 

boyutlarını ayrı ayrı düzenlemişken, ABD hukukunda akdî veya aynî tüm yönlerine hukuk seçimi 

uygun bulunmuştur. Ayrıntılarına değinilecek olan La Haye Konvansiyonu hukuk seçimini kabul 

etmekle birlikte seçilen hukukun aracı kurumla ilişkili olması şartını düzenlemiştir. OOI, s.40-41. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2371989
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Başlangıçta hâkim görüş, doğrudan ve dolaylı saklama için konunun aynî 

boyutuna geleneksel Look-Through metodunun uygulanması ile lex rei sitae yönünde 

olmuştur. Ancak, her biri için uygulanacak situs (bulunduğu yer) kavramı farklı 

olacaktır.350 Doğrudan mülkiyet söz konusu olduğunda, menkul kıymetin ihraççısının 

(lex incorporationis) veya senedin (lex cartae sitae) bulunduğu yer, menkul kıymetin 

bir aracı vasıtasıyla tutulduğu dolaylı saklama sisteminde situs kavramını açıklamaya 

yeterli olmamaktadır.351 

Bazı araştırmacılar ise, dolaylı saklama sisteminde, menkul kıymetler üzerindeki 

mülkiyetin şirketin veya senetleri kaydedenin bulunduğu yerden başka bir yerde 352 

tutulabileceğinden hareketle bu teorinin uygulanamayacağını ileri sürmektedir. Menkul 

kıymet üzerindeki hakkın bulunduğu yeri (situs of interest) açıklamak üzere çeşitli 

görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşler, menkul yaklaşımı (property approach), 353 

sözleşme ve menkulün tâbi olduğu hukuku destekleyen karma görüş (contractual and 

property approach),354 yeddiemin 355 (güven, trust approach)356 olarak sıralanabilir.357 

İşlemin yapıldığı yer hukuku da (lex loci actus) devrin yapıldığı yer işlem yeri 

kabul edilerek tartışmalarda yerini almıştır.358 

Başta da belirtildiği gibi, dolaylı saklama sistemi olarak da adlandırılan aracılı 

menkul kıymet sisteminde, aracı kurum tarafından işlem gören menkul kıymetlere 

uygulanacak hukuk olarak ilgili aracı kurumun bulunduğu yer hukuku, yaygın olarak 

                                                 
350  OOI, s.102; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.6; BERNASCONI-GOODE-KANDA-

KREUZER, Explanatory Report, s.16-19. 
351  OOI, s.5,13,102. 
352  Çeşitli nedenlerle verildiği ve orada olduğu kabul edilmektedir. OOI, s.102. 
353  Dolaylı saklama sisteminde menkul kıymetin, ilgili aracı kurumun havuzunda (fungible pool, 

omnibus account) henüz kişilere tahsis edilmemiş ve bölünmemiş olarak muhafaza edilmesi 

nedeniyle aracı kurumun bulunduğu yer ağırlık taşımakla birlikte sistemin işletmecisinin bulunduğu 

yerde olduğu da kabul edilebilmektedir. 
354  Karma görüşe göre ise menkul kıymetin bulunduğu yer, üzerindeki hakkın niteliğine, hakkın niteliği 

ise bunu doğuran sözleşmeye göre belirlenmektedir. Ancak birden fazla aracı kurum sözleşmesi 

olması uygulamada güçlüklere neden olmaktadır. 
355  Menkul kıymetleri saklayan yedieminin bulunduğu yer veya yedieminin malvarlığının bulunduğu 

yer hukuku uygulanacak hukuk olabilmektedir.  
356  LEXTRAY, İngiliz Hukuku Kaynaklı Trust Hukukunun Temel İlkeleri, Trust Hukuku, Legal 

Yayıncılık, İstanbul 2013, 132 s., s.100.  
357  OOI, s.108-118. 
358  OOI, s.34-38. 
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kabul görmektedir. Aracı kurumda tutulan menkul kıymetler, ortaklık defterine kayıt 

zorunluluğu bulunan hisse senetlerine benzetilerek, situslarının aracı kurumun 

bulunduğu yer olduğu, aracı kurumda hesabı olan yatırımcının yalnızca aracı kurum ile 

ilişkisi bulunduğu, bu nedenle aracı kurumun bulunduğu yer hukukunun bu ilişkiye 

uygulanacak en uygun hukuk olduğu ileri sürülmektedir. 359  Bu sistemde menkul 

kıymetleri çıkaran ortaklığın kuruluş yeri hukukuna istisna getirilmiştir. Dolaylı 

saklama sisteminde menkul kıymetler üzerindeki malî ve kurumsal haklar 

devredilmektedir. Dolayısıyla mülkiyetin devri dışında, devir işlemine ilişkin diğer 

hususların aracının bulunduğu yer hukukuna tâbi olması, ortaklığa kaydın ise ortaklık 

statüsüne tâbi olması uygun bir çözüm olarak görülmüştür.360 

Ortaklık hisseleri üzerindeki haklar, genellikle hisse senedi ile ispat edilmekte ve 

ortaklık defterine kayıt ile devredilmektedir. İdare merkezinin bulunduğu yer dışında da 

ortaklık defterinin tutulduğu durumlarda ise, devrin kaydedilmesi gereken defterin 

bulunduğu yerde hisse senedinin bulunduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla ortaklık 

defterinin bulunduğu yer hukuku uygulanacak hukuk olabilmektedir.361 

Bir başka görüşe göre, şeyi yaratan hukukun (lex creationis), dolaylı saklama 

sisteminde işlem gören şeye ilişkin yarışan haklar ve hak sahipliği konusunu 

çözümlemede ve genel olarak soyut şeyler için mantıklı ve teorik çözümler sunduğu 

kabul edilmektedir. İşlemin konusu olan şeyin doğumuna dayanak olan hukuk olarak 

tanımlanan bu kural İngiliz kanunlar ihtilâfı kuralları arasında yer almakla birlikte, lex 

situs kuralının gölgesinde kaldığı ileri sürülmüştür.362 

Menkul kıymetlerin saklama biçimlerindeki değişim mevcut hukuk sistemlerinin 

ve kanunlar ihtilâfı kurallarının klasik yaklaşım biçimleriyle tatmin edici bir çözüme 

ulaşılmasını güçleştirmiştir. Yukarıda belirtilen ve bunlara benzer başka teoriler 

                                                 
359  OOI, s.126. 
360  Ortaklık statüsünün yanısıra, ortaklık defterinin bulunduğu yer hukuku, hakkın bulunduğu yer 

hukuku, hakkı doğuran hukuk, dolaylı saklama sisteminin tâbi olduğu hukuk, işlemin gerçekleştiği 

yer hukuku, senedin bulunduğu yer hukuku, ilgili aracının bulunduğu yer hukuku gibi bağlama 

noktaları kullanılabilmektedir. 
361  OOI, s.26-33. 
362  OOI, s.130; AKDUMAN, Ebru, MÖHUK’da Hisse Devirleri, İstanbul 2010, s.245.  
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ışığında, Avrupa’daki kimi ülkelerin bu konular için uygulamaya koydukları yeni 

düzenlemeler sorunun çözümünde yetersiz kalmıştır. Ülkelerin bu hususta kendi 

çözümlerini üretmeye yönelik çabalarının yaratacağı çeşitliliği önlemek amacıyla 

aracılar vasıtasıyla elde bulundurulan menkul kıymetlere uygulanacak yeni kanunlar 

ihtilâfı kurallarının düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.363 

A. LEX SITUS 

Doğrudan saklama sisteminde, mülkiyeti etkileyen devrin geçerliliğini belirlemek 

için kullanılan geleneksel kural  lex situs (ya da lex rei sitae)’un menkul kıymetler için özel 

ifade biçiminin lex cartae sitae olduğunu belirtmek gerekir. Bu kurala göre, menkul 

kıymetlerin devrinin geçerliliği, devir anında menkul kıymetlerin bulunduğu yer hukukuna; 

hamiline yazılı menkul kıymetlerde devir anında menkul kıymetleri temsil eden 

sertifikaların bulunduğu yer hukukuna göre belirlenmektedir.364 Pay defterine kaydedilen 

(nama yazılı) menkul kıymetlerde ise, lex situs, ihraççının kendisi tarafından ya da ihraççı 

adına bir kayıt edilen tarafından olmasına göre, ihraççı şirketin veya teşkilatının yeri hukuku 

veya kayıtların sürdürüldüğü yer hukuku olarak dikkate alınmaktadır.365 

Dolaylı saklama sistemi niteliği gereği birden fazla hukukla ilgili değildir. 

Dolayısıyla bu sistemde yatırımcının karşılaşacağı hukuk sayısı, doğrudan saklama 

sisteminde benzer menkul kıymet sepetleri ile uğraşan yatırımcının karşılaşacağından daha 

fazla değildir. Ancak, dolaylı saklama sisteminde, doğrudan saklama sisteminde 

olduğundan daha geniş bir hisse senedi portföyünün varlığı ve bu portföyün doğrudan 

saklama sisteminden farklı olarak daha sık değişmesi ve farklı ülkelerin piyasalarında 

yapılan uygulama değişiklikleri daha fazla hukuk sistemiyle karşılaşılmasına neden 

olabilmektedir.366 

                                                 
363  BERNASCONI, Christophe, The La Haye Securities Convention, Current Developments in 

Monetary and Financial Law, International Monetary Fund. Legal Department, 2008, s.577; OOI, 

s.283. 
364  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.581. 
365  OOI, s.126. 
366  OOI, s.103. 
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Somutlaştırmak gerekirse, örneğin Japon teminat sağlayan (veren) A, Kore 

hukukuna göre örgütlenmiş ve Seul’de ikamet eden aracısı X aracılığıyla, Hamburg’taki 

bir Alman Bankası ile tutulan Frankfurt’taki Alman Clearstream Banking merkezi 

saklama kuruluşunda depo edilmiş hamiline yazılı Alman devlet tahvillerini tutabilir. 

Yine, Japon teminat sağlayan (veren) A, Amerikan kaydî devlet menkul kıymetlerini, 

fiilen Ontario, Quebec, British Columbia ve Alberta’daki merkezi saklama kuruluşlarında 

emanette olan, Quebec’teki ihraççıların sertifikalı hisse senedi türünde menkul kıymetleri 

tutabilir. A, New York Bankası tarafından ihraç edilmiş ve Belçika’daki Belçika Merkezi 

Saklama Kuruluşu olan Euroclear nezdinde tutulmak üzere depo edilen Amerikan 

Mevduat İlmuhaberini de tutabilir. Bu durumda, Kanadalı teminat alan B’nin İngiliz 

hukukuna göre oluşturulmuş rehin teminatı işleminden önce, kabul edeceği teminat 

gösterilen menkul kıymetlerin yeniden yapılandırma taleplerinin nasıl karşılanacağını 

önceden bilmesinin ne kadar zor veya neredeyse imkânsız olacağı ortadadır.367 

Bir başka örnekte ise, Illinois şirketi ABD Illinois’de şirketleşmiştir. Illinois 

şirketinin 5 milyon hissesi tedavüldedir. Bu hisseler toplu senet ile temsil edilmekte ve 

New York’ta şirketleşmiş Merkezi saklama kuruluşu olan Depository Trust Company 

(DTC)’de hareketsizleştirilerek saklanmaktadır. DTC fizikî toplu senet ile temsil edilen 

hisseleri New York’ta saklamaktadır. Illinois şirketi hisselerini Newark, New Jersey’de 

sicile tescil ettirmiştir. DTC, Illinois şirketi hisse senetlerinin tümünü Cede&Co nezdinde 

kendi adına kaydettirmiştir. Avustralyalı yatırımcı, Illinois şirketinin 50.000 hissesinden 

hak satın almıştır. Bu hakları, aracısı olan Paris’te bulunan Fransız Bankası nezdindeki 

Avustralyalı Yatırımcılar Menkul Kıymetler Hesabına alacaklandırılmıştır. Fransız 

Bankası bu hisseleri diğer müşterilerinin aynı şirkete ait hisseleri ile birlikte Belçika’da 

bulunan bir Avrupa Uluslararası Merkezi Saklama Kuruluşu (ICSD) nezdinde, müşteri 

menkul kıymet hesapları aracılığı ile tutmaktadır. Toplamda Fransız Bankasının 650.000 

                                                 
367  CHUN, s.61-62. 
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Illinois şirketi hissesi bulunmaktadır. Avrupa Uluslararası Merkezi Saklama Kuruluşu 

(ICSD), Fransız Bankasının İllinois şirketi hisselerini diğer katılımcılarının Illinois şirketi 

hisseleri ile birlikte Amerika New York’daki alt saklama kuruluşunda tutmaktadır. 

Avrupa Uluslararası Merkezi Saklama Kuruluşunun toplamda 2.250.000 adet Illinois 

şirketi hissesi bulunmaktadır. New York’taki Banka Illinois şirketi hisselerini diğer 

müşterilerinin hesapları ile birlikte DTC nezdinde tutmaktadır. New York Bankasının 

toplamda 3.000.000 adet Illinois şirketi hissesi bulunmaktadır. Bu örnekte de görüldüğü 

üzere, Avustralya’lı yatırımcının ilgili aracısı Fransız Bankası; Fransız Bankasının ilgili 

aracısı Avrupa Uluslararası Merkezi Saklama Kuruluşu (ICSD); Avrupa Uluslararası 

Merkezi Saklama Kuruluşunun ilgili aracısı New York Bankası; New York Bankası’nın 

aracısı ise DTC’dir. DTC dışındaki her aracı, kendi aracısı nezdinde hesap sahibidir. 

Karmaşık aracılık ilişkilerini ortaya koyan bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.368 

Doğrudan saklama sistemine özgü geleneksel yaklaşımlar, savunucuları 

tarafından da kabul edildiği üzere, bir aracı ile, diğer bir deyişle dolaylı saklama 

sisteminde tutulan menkul kıymetlerdeki haklar ile ilgili olarak, uygulanacak hukukun 

tespitinde, aracılar arasındaki bağlar nedeniyle, ihraççı, pay defterine kaydedilmiş veya 

fizikî sertifikaları düzeyinde “looking through (lex rei sitae)” tatmin edici sonuçlar 

doğurmamaktadır. 369  Menkul kıymetlerin bir veya daha fazla aracı ile tutulduğu 

durumlarda, “looking through (lex rei sitae)” yaklaşımı aracıların tümünü 

kapsamayabilmektedir. Kapsadığı durumlarda, karşılaşılan ciddi zorluklar menkul 

kıymetlerin niteliğine göre farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır.370 

1. Lex Incorporationis 

Doğrudan saklama sisteminde tutulan hisse senetlerinin nama ve bağlı nama 

yazılı olmaları halinde “Lex Incorporationis”a tâbi olacağını savunan geleneksel görüş 

                                                 
368  BERNASCONI-GOODE-KANDA-KREUZER, Explanatory Report, s.11-12. 
369  OOI, s.102; ROGERS, s.2; CHUN, s.59; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.6. 
370  BERNASCONI-GOODE-KANDA-KREUZER, Explanatory Report, s.18. 
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yanlıları, şirketin kuruluş yeri veya idare merkezi kuralının dolaylı saklama sisteminde 

istisnaları olmasına rağmen, uygulanacağını kabul etmektedirler. 371  Bu görüş 

taraftarlarınca, kanunlar ihtilâfı kuralı, farklı bir “situs” tanımlanmak suretiyle teorik 

olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, bu yöntem, rasyonel olmadığı ve hisse 

senetlerinin tüm çeşitlerini kapsamadığı için birlik içermediği şeklinde eleştirilmiştir. 

Ayrıca, dolaylı saklama sisteminde işlem gören “res” hisse senedi değil, hisse 

senetlerinin de tutulduğu hesap kaydı olduğundan, ihraççı şirketin kurulduğu veya idare 

merkezinin bulunduğu yer hukukunun uygulanamayacağı belirtilmiştir. Yatırımcıların, 

hisse senetlerinden kaynaklanan ekonomik ve kurumsal haklarını, hisse senetlerinin 

aracılar nezdinde tutulması nedeniyle, ihraççıya karşı ileri sürmelerine engel teşkil 

edeceği itirazları yöneltilmiştir.372 

Örneğin, İtalya’da bir yatırımcı X olayında, X Widget Co. İngiliz şirketinin hisse 

senetlerinin haklarını I-1 aracısında İtalya’da tutmaktadır. I-1 aracısı bu hisse 

senetlerinin kayıtlı sahibi değildir, fakat menkul kıymet hesaplarını Euroclear nezdinde 

tutmaktadır. Widget Co.’ya karşı yalnızca Euroclear yetkilendirilmiştir. Bu olayda X’in 

hisse senetleri bulunmadığından, Widget Co.’ya karşı ileri sürebileceği herhangi bir 

hakkı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Widget Co.nun kuruluş yeri olan İngiliz 

hukukuna tâbi olması için bir neden bulunmamaktadır. X, Widget Co. hisselerinden 

kaynaklanan temettünün yanısıra, I-1 aracısına karşı Widget Co. hisselerinin 

sertifikalarının teslimini isteyebilecektir. Sertifikanın zilyetliği ve devri, X’in Widget 

Co.’ya karşı ileri sürebileceği bir hakkı olsaydı, kayıtlı hisse sahibi olarak ihraççının 

kuruluş yeri hukukuna göre belirlenmeliydi, ancak sertifika ve devrin X'in hakkı olması 

için hiçbir neden bulunmamaktadır.373 

                                                 
371  OOI, s.103. 
372  OOI, s.103. 
373  OOI, s.104 
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Bu doğrultuda, Re Harvard Securities Ltd. davasında374 tüm kanunlar ihtilâfı 

sorunları aynî hak varsayımıyla doğrudan ve dolaylı saklama ayırımı yapılmadan hisse 

senetleri için situs kuralı çerçevesinde çözümlenmiş olmasının yanlış bir uygulama 

olduğu doktrinde ileri sürülmektedir.375 

2.  Hisse Defterinin Bulunduğu Yer Hukuku (The Law of The Place of The 

Register) 

Lex Incorporationis, şirketin kuruluş yeri resmi olarak belli olduğundan 

uygulanması son derece kolaydır. 376  Şirket tek bir hukuk sistemine tâbi olarak 

kurulmasına rağmen, bazı şirketlerde ortakların birden fazla kaydı olabilir. Nama ve 

bağlı nama yazılı şirket hissesi üzerindeki haklar, genellikle hisse senedi ile ispat 

edilmekte, hisse defterine kayıt ile devredilmektedir. Hisse defteri kural olarak yönetim 

kurulunun bulunduğu yerde tutulmakla birlikte, bazı durumlarda birden fazla yerde 

kayıtların tutulması mümkün olabilmektedir.377 Bu durum, daha çok şirket statüsü için 

idare merkezi kriterini uygulayan ülkelerde rastlanan birden fazla idare merkezi bulunan 

şirketler için söz konusu olabildiği gibi, hisse defterinin kontrol amaçlı tutulduğu başka 

bir yerde tutulduğu durumlarda da ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda hisse devrinin 

hisse defterine kaydedilmesi gerekiyorsa, hissenin o hisse defterinin muhafaza edildiği 

yerde olduğu kabul edilmektedir.378 

                                                 
374  İngiltere’de Re Harvard Securities Ltd. davasında, Harvard İngiliz menşeli bir aracı kurumdur. 

Müşterilerine Avustralya’daki bankada kayıtlı Avustralya menşeli hisseler ile İngiltere’deki bankada 

kayıtlı Amerika menşeli hisseler satmıştır. Bu hisseler, beyaz ciro edilmiştir. Müşterilerle bu 

hisselerin devrine ilişkin olarak yapmış olduğu sözleşme, İngiliz hukukuna tâbi kılınmıştır. Daha 

sonra Harvard iflas etmiş ve bu sebeple, kaydındaki hisselerin hangi müşteriye ait olduğu ve 

hangilerinin Harvard’ın alacaklılarının başvurabileceği malvarlığını oluşturduğu konusu gündeme 

gelmiştir. Dava metni için bkz. http://international.westlaw.com.  
375  OOI, s.104. 
376  AYGÜL, Musa, Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Tespiti, Ankara 

2007, s.103. 
377  Hisse defterinin bazı durumlarda yönetim kurulunun bulunduğu yerin dışında başka yerlerde de 

tutulabileceğine ilişkin görüş için bkz. NARBAY, Şafak, Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara 

2003, s.87-97. 
378  AKDUMAN, s.237. İngiltere’de Macmillan davasında, hâkim Millet’in görüşü, hissenin situsu, 

hisse devrinin gerçekleştiği yer hukuku olan hisse defterinin muhafaza edildiği yerdir. Hâkim 

Auld’un görüşü ise, hissenin situsu, nama yazılı hisse için hisse defterinin muhafaza edildiği yer, 

hamiline yazılı hisse için devir esnasında hisse senedinin bulunduğu yerdir. Her iki hâkimde temelde 

hisse devrinin gerçekleştiği yeri esas almaktadır. (1995) 3 All ER 779. 
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Ancak, bu görüş de, dolaylı saklama sisteminde “res”in hisse veya hisse senedi 

olmayıp yalnızca bir hesap kaydı olması nedeniyle eleştirilmiştir. Öte yandan, sistemde 

işlem gören “res”ler arasında ayırım yapmanın hisse tutma yapısı karmaşasına ve 

dolayısıyla yanlış kanunlar ihtilâfı kuralı uygulanmasına yol açacağı ifade edilmiştir.379 

Cheshire ve North, dolaylı saklama sisteminde teminatlandırmadan kaynaklanan 

ihtilâflarda “situs”un (transferin yeri ve bunun gibi kaydın yeri) hukukunun 

uygulanmasının zorluklarını ortaya koymak üzere, Macmillan davasından hareket 

etmiştir.380  Hisse senetlerinin ve diğer menkul kıymetlerin farklı türlerinin kredinin 

teminatı olarak, bir kısım finansal aracıların sayısı kadar hesap aracılığıyla tutulması, 

New York’ta Depository Trust Co.’nun merkezi depo sisteminin Macmillan olayında 

basit biçimde göründüğü; birçok farklı ülkede kurulmuş şirketlerin hisse senetleri, farklı 

ülkelerin sınırları içindeki farklı aracılar adına, depo sisteminde tutulabildiği; bu menkul 

kıymetlerin çoğunlukla başkalarına ait menkul kıymetler ile karışmış olarak muhafaza 

hesaplarında bulunabildiği; bu tür kompozisyonların teminat olarak kullanıldığı 

durumların konu olduğu karmaşık ticarî davalarda taraflar için farklı hisse senedi 

tutmanın “situs”unu tanımlamanın zor olacağının açık olduğu ileri sürülmüştür. Bu 

yaklaşıma karşılık Ooi tarafından, hisse senetlerinin sistemde farklı aracılar adına 

kaydedilme ifadesinin bir hatadan kaynaklandığı, aracının adına değil hesaplarına 

kaydedilen bu “res”in teminat olarak kullanılabileceği, “res” tanımlandığında, hisse 

senedini kaydedenin yeri hukukunun değişebilir bir kanunlar ihtilâfı kuralı olduğunun 

kolaylıkla görülebileceği belirtilmiştir. 381  Ooi, Cheshire ve North’ın aksine, hisse 

senedini kaydedenin yeri hukukunun uygulanmasının güçlüğünün, “res”i tanımlamanın 

güçlüğünden kaynaklanmadığını ileri sürmüştür.382 

                                                 
379  OOI, s.104. 
380  CHESHIRE&NORTH (1999) s.972, OOI, s.105’den naklen. Olayda; transfer yeri olarak situs’un 

hukukunu uygulamak problem, farklı ülkelerin sayısı hisse senetlerinin değişik parçalarına denk 

geldiğinde külfetli değil gibi görünse de menkul kıymetlerin elektronik transferi alanında 

uygulanamaz olduğu düşünülebilir. 
381  OOI, s.105. 
382  Ibid. 
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Dolaylı saklama sisteminde hisse defterinin “situs”unu yeniden tanımlama 

arayışlarında bazı araştırmacılar, sistemin veri tabanını, diğer bazı araştırmacılar ise 

bireysel aracıların kayıtlarını kullanmışlardır.383 

Bu görüşlerin ilkinde, hareketsizleştirilmiş menkul kıymetlere benzeyen nama 

yazılı hisse senetleri ve bunlara ilişkin hakların, bu amaç için tutulan kayıtların 

karşılaştırılabildiği clearing sistemindeki kayıtlardan oluşan veri tabanında 

belirlenebileceği ileri sürülmüştür. Bu değerlendirme Dicey&Morris 13. baskısında,384 

“hareketsizleştirilmiş menkul kıymetlerin situsu” operatörün kurulduğu ve depo edenin 

haklarının kaydedildiği veri tabanının tutulduğu yer olarak yapılmıştır. Ancak, bu 

görüşte belirlenen, operatörün veri tabanının hukuk sisteminin “situs” olarak 

belirlenmesi tek bir kanunlar ihtilâfı kuralı olması nedeniyle açık bir avantaj olmasına 

rağmen, bu paralellik iki yönden hatalı bulunmuştur. Birincisi dolaylı saklama 

sisteminde tutulan kayıtlar, yalnızca en yakın üst aracının defterinde bulunduğunda ispat 

gücüne sahiptir. Operatörün veri tabanı ise, yalnızca operatörün hemen altındaki aracıda 

kaydedilir. Bu nedenle, dolaylı saklama sisteminde devir işlemi, her zaman operatörün 

veri tabanında yer almayabilir. İkinci olarak veri tabanı tek başına hukukî sonuç 

doğurmaz. Bu kayıtların, statü ve operasyon kuralları ile yeri belirlenen şubenin 

kayıtları ile uyumlu olması gerekmektedir. Veri tabanı X veya Y ülkesinde tutulabilir, 

veya başka herhangi bir yere de taşınabilir. Merkezi bilgisayar sisteminin yeri keyfi 

olarak seçilebilir ve bulunduğu yer hukukunun otoritesi altında muhafaza edilmeyebilir. 

Sonuç olarak, veri tabanının yeri kuralının, veri tabanının kaydedildiği yerden farklı bir 

yerde tutuluyor olabilmesi nedeniyle, kaydedenin yeri kuralından kaynaklandığını 

destekleyen argüman bulunmadığı ileri sürülmüştür.385 

Veri tabanının bulunduğu yer hukukuna alternatif olarak önerilen, ihtilâflı hakkın 

kayıtlı olduğu hesabın bulunduğu yer hukuku hakkında ise, sorun olan hakkın yalnızca 

                                                 
383  Ibid. 
384  DICEY&MORRIS (2000), s.931, OOI, s.105’den naklen. 
385  OOI, s.105-106. 
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kaydedildiği yerde olduğu kuralından hareket edilmiştir. Bu kuralın kabulü halinde, 

hesaplardaki kayıtların silinmesine veya yenilenmesine ilişkin yargı kararlarının icra 

edilebilir olacağı, dolayısıyla bu tür kararların etkisiz olmasının önleneceği ileri 

sürülmüştür. Bu iddia aleyhine ise, aracının hesaplarının özel olduğu, kamusal kayıtlar 

olmadığı belirtilmiştir. Hesapların silinmesi veya yenilenmesinin, bu hisselere ilişkin 

diğer kayıtların hukukî etkilerini ortadan kaldırmadığı; hesapların bir kayıt olduğu ve 

hakkı ispat etmediği; yargı kararlarının, hesaplardaki kayıtların yenilenip 

yenilenmemesinden bağımsız olarak, aracıya karşı etkili olduğu ileri sürülmüştür.386 

3. Lex Situs Cartae 

Dolaylı saklama sisteminde, hamiline yazılı menkul kıymetlerin doğrudan 

saklamaya ilişkin işlemlerde uygulanan lex situs cartae ilkesi, kayıtların bulunduğu yer 

hukukundan daha problemli görülmektedir. Bundan önceki iki yöntemin uygulanması 

külfetli ve pratik değil iken, bu yöntemin uygulanması, bu tutma sisteminin doğasında 

sertifikaların bulunduğu yerin belirlenmesi mümkün olmadığından, tamamen imkânsız 

bulunmaktadır. Yatırımcının hisse senetlerindeki hakların hangi değerde olduğunun 

nasıl belirlendiğini ve hangi hukuk sisteminde o hisse senetlerinin muhafaza edildiğinin 

izini sürebilmesi mümkün bulunmamaktadır.387 

Dicey&Morris tarafından, hareketsizleştirilmiş menkul kıymetlerin yeri 

hukukunun, menkul kıymetleri temsil eden kağıtların bulunduğu yer olarak kabul 

edilebileceği belirtilmiştir. Aynı bakış açısına sahip yargı mercileri de bulunmaktadır. 

Re Harvard davasında hâkim Neuberger J., Amerika menşeli hisse senetlerinin 

haklarının ihracının (müzakere edilebilir), sertifikalar Londra’da bir bankada muhafaza 

edildiğinden İngiliz hukuku tarafından belirlenebileceği görüşüne sahip 

bulunmaktadır.388 

                                                 
386  OOI, s.106. 
387  OOI, s.107. 
388  Re Harvard (1997) 2 BCLC 369, 375; OOI, s.107. 
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Sertifikanın veya dökümanın bulunduğu yer hukukunun dolaylı saklama 

sisteminde uygulanamayacağına ilişkin görüş, iki neden gösterilerek açıklanmıştır. 

Birincisi, hareketsizleştirilmeleri tasarlanırken aksi belirlenebilmekle birlikte, dolaylı 

saklama sisteminde tutulan nama yazılı hisse senetleri gibi, hamiline hisse senetleri de 

sistemde işlem görmezler. Dolaylı saklama sisteminde işlem gören hisse senetlerindeki 

haktır. Bu kanunlar ihtilâfı kuralının hamiline yazılı hisse senetlerindeki hakkı 

belirlemeyi hedeflemesi söz konusu olamaz. İkinci olarak sertifikanın veya belgenin 

bulunduğu yer kuralı bir zamana veya sertifikaya ait ilgili işlemlere referans olmaksızın 

belirlenmesi anlamsızdır. Sertifikanın veya belgenin bulunduğu yer kuralının altında 

yatan, taşınırların satışında, işlem yeri, her durumda sertifikanın işlem zamanında 

bulunduğu yerdir. Sonuç olarak, kuralın amacı zahmetsizce sertifikanın işlem 

zamanında nerede bulunduğu sorusunu cevaplandırmaktır. Re Harvard davasında, 

hâkim Neuberger J. tarafından verilen, “sertifikalar Londra’da bir bankada muhafaza 

edildiğinden Amerikan menşeli hisse senetlerinin situsu İngiltere’dir” yönündeki karar, 

işlem zamanı ile sertifikanın bulunduğu yer arasında bağlantı kurulduğu sürece, 

(örneğin hisse senedi ile müşterinin kredilendirilmesi gibi işlemlerde) anlamlı hâle 

gelmektedir. Ancak, kararda sertifikaların ilgili zamanda Londra’da bankada olup 

olmadığı açık değildir.389 

Sertifikaların gerçekten ilgili zamanda bankada saklanmaları halinde ise, ilgili 

işlemde teslim edilememeleri bir başka zorluk teşkil etmektedir.390 

Dolaylı saklama sisteminde, birden çok aracı varsa ve ilgili sertifikanın depo 

edildiği yer bilinmiyorsa, tutma zincirinin en altındaki işlem sertifikaya göre 

belirlenemez. Bu belirleme daha çok kavramsal olacaktır. İşlemler, sertifikanın 

                                                 
389  OOI, s.108. 
390  Sertifikanın veya belgenin bulunduğu yer hukukunu destekleyen ilke, müzakere edildiği (işlemin 

yapıldığı) yerin hukuku tarafından kararlaştırılan sertifikanın teslimini gerektirmektedir. Uygulama 

bu şekilde olmakla birlikte, sertifikanın teslimi kavramını genişletmek mümkün olmalıdır, Harvard 

adına tutan bankanın, müşterilere satış zamanında müşterilerin emrine tutulan sertifikalar olacağını 

kararlaştırdığı durumda olduğu gibi. Ancak, Re Harvard davasında, kararında da söylendiği gibi 

sertifikalar, Harvard emrine banka tarafından tutulmuştur. Auld LJ, (1996) 1 WLR 387,392; (1997) 

2 BCLC 369,372; OOI, s.108. 
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zilyetliğinde kavramsal veya gerçek hiçbir değişiklik yapılmadan, aracının kayıtlarında 

bulunan hesap kayıtları ile gerçekleştirilir. Belirli hisse senetleri için hak iddiası 

izlenebilir olsa bile, sertifika veya dökümanın bulunduğu yer hukuku bu nedenle 

uygulanmaz. Sertifikanın situsu ilgili değildir, çünkü hiçbir ilgili işlem ona göre 

yapılmaz. Gerçekten, hareketsizleştirmenin amacı sertifikanın müzakere edilmesini 

önlemektir.391 

B. HAKKIN SITUSU (SITUS OF THE INTEREST) 

Hisse senetleri üzerindeki mülkiyet hakkını, hisse senetlerinin bulunduğu 

şirketin kayıtlarının veya hamiline yazılı sertifikaların bulunduğu yer ülkesinden başka 

yerde tutulmasından hareketle açıklayan görüşler bulunmaktadır. 392  Bu görüşler 

açıklamalarını hakkın niteliğini esas alarak yapmışlardır. 

Hem tam kaydî kıymet hem de menkul kıymetlerin fiziken basılmakla birlikte 

kaydî olarak işlem gördüğü kısmi kaydî kıymet sistemlerinde, yatırımcıların saklama 

merkezi ile ilişkileri çeşitli biçimlerde gerçekleşmektedir. Doğrudan saklama sisteminde 

ihraççının kayıtlarında yatırımcının adı görünür. Dolaylı saklama sistemlerinde 

yatırımcının hesapları bir veya birden fazla hiyerarşik sıralamadaki aracı kuruluşlarda 

tutulur. İhraççının kayıtlarında menkul kıymet sahibi olarak görünen, yatırımcının hisse 

senetlerini saklayan, hiyerarşinin en üstünde bulunan aracı kuruluştur. Dolaylı saklama 

sisteminde saklama fonksiyonu farklı kuruluşlar tarafından yerine getirilir. Bunlar, 

yatırımcının menkul kıymetlerini saklayan kuruluş, saklama kuruluşunun bu menkul 

kıymetleri teslim ettiği merkezi saklama kuruluşu, saklama mekanizması ve onun 

üyeleri vasıtasıyla saklanan menkul kıymetlerin sahibi olarak merkezi saklama 

kuruluşunun göründüğü, ihraççının kayıtları olmak üzere sıralanabilir.393 

                                                 
391  OOI, s.106. 
392  OOI, s.108. 
393  Bkz. Birinci bölümde konu hakkında yapılan açıklamalar. 
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Hiyerarşik yapının en etkin biçimde işleyebilmesi için birçok merkezi saklama 

kuruluşu ve aracı kuruluşlar, fizikî menkul kıymetleri mislen bir havuzda, imha edilen 

veya kayda alınan menkul kıymetlerin taşıdığı hakları ise ihraççı veya onun acentası 

nezdinde, merkezi saklama kuruluşu veya aracı kuruluşlar adına açılmış hesaplarda 

izlemektedirler. Bu durumda aracı kuruluşla özel bir anlaşma yapılmadıkça, nihai 

yatırımcının mülkiyet hakları ihraççının, merkezi saklama kuruluşunun veya aracı 

kuruluşun kayıtlarında görülmez. Yatırımcının aracı kuruluşu, tüm menkul kıymetlerin 

taşıdığı hakları merkezi saklama kuruluşu veya hiyerarşik düzende kendisinin bir 

üstünde yer alan aracı kuruluş nezdinde, ortak bir hesapta tutar.394 

Dolaylı saklama sisteminde saklanan menkul kıymetler üzerinde, hakların 

kolayca devredilebilmesi ve icra hukukuna ilişkin sebeplerle eşya hukuku kurallarının 

uygulanabilmesi için tevdi eden kişiye aynî haklar sağlayan hukukî statü yaratılması 

ihtiyacı duyulmuştur. Bu aynî hakların niteliği, bulunduğu hukuk sistemine göre 

değişmektedir. Hakkın niteliğini belirleyen bu hukukî statüyü açıklamak üzere üç temel 

yaklaşım bulunmaktadır. 

1. Mülkiyet Yaklaşımı 

Dolaylı saklama sistemi gibi güvene dayalı sistemlerde, fonu oluşturan menkul 

kıymetler güvenilene aittir. Güvenilen, bu malvarlığını, kendi malı olarak ve en geniş 

yetkilerle donanmış olarak idare etmektedir. Ancak, güvenilenin iflâsı halinde fonun 

malvarlığının iflâs masasına dâhil olmasını engellemek amacıyla, yatırımcılar lehine 

ayırma hakkı sonucunu doğurmak üzere fon üzerinde müşterek mülkiyetin 395 

                                                 
394  Bkz. Birinci bölümde konu hakkında yapılan açıklamalar. 
395  Güvenilene tevdi edilmiş senetlerin mülkiyeti tümü bir mamelek halinde, tek bir şey midir ve bu 

sıfatla tek ve basit bir mülkiyete konu olabilir mi? Sayıları ne olursa olsun yatırımcıların tümü 

birden, portföydeki senetlere, sanki tek bir şey üzerinde mülkiyet hakkına sahipmiş gibi midir? Eğer 

yatırımcılar, portföyü oluşturan ve saklayıcıda bulunan senetlerin müşterek mâliki iseler, onlar, tek 

bir şey(bir kül, bir mamelek) üzerinde müşterek mülkiyete mi yoksa fonu oluşturan her senedin 

üzerinde ayrı bir hisseye mi sahiptir? 
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kanunlarla396 tanınması Almanya ve diğer bazı ülkelerde gerçekleştirilmiştir.397 Anglo 

Amerikan hukuk sisteminde mislî eşya üzerinde müşterek mülkiyet hakkı 

tanınmamıştır. 

Ancak, Hunter v Moss davasında,398 mülkiyet en yakın aracıda tutulan, aynı 

ihraçtan mislî hisse senetleri havuzunda bölünmemiş,399 ayrılmamış pay400 tanımından 

hareketle açıklanmıştır.401 Buna göre, menkul kıymetlerin tutulduğu havuzun belli bir 

oranına sahip hak olarak yani müşterek mülkiyet payı olarak kabul edilmelidir. Bu 

şekilde, aracı kuruluştaki belirli menkul kıymetler üzerindeki talep edilebilir müşterek 

mülkiyet hakkı olarak kabul edilmeli ve belirli aynen iade edilen hak olarak 

yorumlanmalıdır (mislen saklama). En yakın aracıda tutuluyor olması nedeniyle de en 

yakın aracının bulunduğu yer hukukuna tâbidir. 402 Bu yaklaşıma üç noktada itiraz 

edilmiştir.  

                                                 
396  Alman Depo Kanunu m.6, “portföye iştirak edenlerin hisse miktarına göre müşterek mülkiyet 

varlığı” TURANBOY, Varakasız, s.27-28. 
397  GÜRSOY, s.26. 
398  (1994) 1 WLR 452 (CA) 
399  Pay denildiğinde doğal olarak bir bütünün parçası anlaşılır. O halde pay bir bölünme sonucu ortaya 

çıkar. Günümüz hukukunda artık tamamen terk edilmiş bazı görüşler, payın eşyayı veya mülkiyet 

hakkını böldüğünü ileri sürmekteyse de, günümüz öğretisinde payın eşyayı da, mülkiyet hakkını da 

bölmediği yönündeki bölünmezlik teorisi yaygın görüş haline gelmiştir. Pay düşünsel bir 

bölünmedir. ÖZTAŞ, İlker, Paylı Mülkiyette Paydaşın Kullanma ve Yararlanma Hakkı, İstanbul 

2011, s.14. 
400  Pay doğası gereği eşya değil, bir haktır. Ancak herhangi bir hak değil, mülkiyet hakkıdır. ÖZTAŞ, 

s.18. 
401  Müşterek mülkiyetin hukukî niteliğine açıklama getiren görüşler; 1)nesnenin fiilen bölündüğünü 

kabul eden görüşün temeli, müşterek mülkiyet konusu nesnenin fiilen bölünmüş olmasına rağmen 

bir bütün olarak gözükmesine dayanmaktadır. Nesne doğası gereği bölünemiyorsa, bu durumda 

maddî değil fikren bölündüğü veya nesnenin kendisinin değil de değerinin bölündüğü ileri 

sürülmektedir.2)Almanya’da hâkim olan görüş müşterek mülkiyeti, hakkın paydaşlar arasında 

bölünmesi olarak kabul eder. Mülkiyet hakkının gerçek değil nazari(düşünsel) olarak bölündüğünü 

kabul eder. Her paydaş nesne üzerinde mâliktir ve mülkiyeti oluşturan bütün haklara payı oranında 

ve diğer paydaşların hakları ile sınırlı olarak sahiptir.3) Türk-İsviçre hukukunda hâkim olan görüşe 

göre, bölünen nesne veya hak olmayıp, hakkın içerdiği yetkilerdir. Müşterek nesne üzerinde tek bir 

mülkiyet hakkı bulunduğunu, bu tek mülkiyete bütün müşterek mâliklerin sahip olduğunu mülkiyet 

hakkının müşterek mâlikler arasında bölünmediğini, müşterek mâliklerin mülkiyeti oluşturan 

yetkilerden bölünebilir nitelikte olanları payları oranında tek başlarına kullanabildiklerini, bölünmez 

nitelikte olan yetkileri ise tek başlarına kullanmayıp birlikte kullandıklarını savunur.4) Bir başka 

görüş ise müşterek mülkiyeti hukukî niteliği bakımından açıklarken, müşterek mülkiyetin bir bütün 

olduğunu, gerek eşya ve gerek mülkiyet hakkı bakımından bölünmenin söz konusu olmadığını, 

müşterek mâliklerden her birinin nesnenin tamamını kapsayan birbirini sınırlayan tam mülkiyet 

hakkına sahip olduğunu savunurlar. ÖZGÜR, Yılmaz, Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul 

1995, 7-11. 
402  OOI, s.109. 
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Öncelikle, olayda, İngiliz iç hukukunun söz konusu hakkın niteliğini açıklamak 

için kullanıldığı belirtilmiştir. Oysa, bazı hukuk sistemlerinde mislî eşya üzerinde 

müşterek mülkiyet hakkı kavramı kabul edilmemiştir.403 Ayrıca, Guynn ve Marchand, 

benzeri hakkı tanımlamak için üç ayrı kategori kullanmıştır. Dolayısıyla, hakkın 

niteliğinin forumun hukuku tarafından belirlenmesi yerine İngiliz hukuku tarafından 

tanımlanması için bir sebep olmadığı gibi, doğru da olmayacağı ileri sürülmüştür.404 

Situs’un tanımının forumun hukuku tarafından yapılacağı genel kabul gören bir kural 

olmasına rağmen (bağlantı unsuru olarak), kanunlar ihtilâfına ilişkin kanunların 

çoğunda forumun hukukunun bu belirlemeyi yapması gerektiği düzenlenmemiştir. Bu 

“farazî” yaklaşım, uygulanacak hukuk seçimi, İngiliz kanunlar ihtilâfı hukukuna 

tamamen yabancı olmamasına rağmen, mülkiyet hukukunun önceden tahmin 

edilememesi ve hukuk sistemlerinin bu konuda farklı uygulamaları nedeniyle uygun 

bulunmamıştır. Hakkın niteliği yorumunun, hakkın yaratıldığı hukuka tâbi olmasının 

(lex creationis gibi) daha uygun olacağı; bu hukukun aynı zamanda hesap sahibi ile 

onun aracısı arasındaki ilişkileri idare edeceği ileri sürülmüştür.405 

İkinci olarak, bu yaklaşım dolaylı saklama durumunda yalnızca müşterek 

mülkiyet hakkının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmaktadır. Ancak, Re Harvard 

davasında Neuberger J’nin kararında ve Re CA Pacific Finance davasında Yuen J’nin 

kararında,406 bunun mutlak bir kural olmadığı ortaya çıkmıştır, her iki karar da, her bir 

olay müşteri sözleşmesine göre hükme bağlanmış ve diğer saklama belgeleri ile hisse 

                                                 
403  Kara Avrupası hukuk sistemi mülkiyet hakkını eşya üzerinde en geniş yetkiler sağlayan, çok güçlü 

bir hak olarak kabul eder. Anglo-Amerikan hukuk sisteminde çok daha gevşek bir mülkiyet anlayışı 

vardır. Zilyetlik kavramının da Kara Avrupası’na kıyasla etkisi daha güçlüdür. Anglo-Amerikan 

hukuk sisteminde alacak hakları ile aynî haklar arasındaki ayırım birçok Kara Avrupası hukuk 

sistemindeki kadar keskin değildir. Anglo-Amerikan sisteminde özellikle taşınırlar üzerinde kurulan 

aynî hakkın içeriği hemen hemen hiçbir sınırlandırmaya tâbi olmadan serbestçe 

belirlenebilmektedir. Taşınırlar üzerinde paylı mülkiyet ilişkisi olmadan mülkiyet hakkının 

bulunması kabul edilmektedir. DURSUN, Sanem Aksoy, Eşya Kavramı, İstanbul 2012, s.10-11.  
404  OOI, s.109. 
405  Ibid. 
406  (1999) 2 HKC 632, (2000) BCLC 494. 
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senetlerinin iflâs eden aracının müşterilerinin yararlanma hakkını (beneficial property) 

içerip içermediğini belirlemiştir.407 

Üçüncü olarak, görüşte ifade edilen bölünmemiş, ayrılmamış kavramı, herhangi 

bir münferit hisse senedinde mülkiyetin izlenememesi ile açıklanabilir görünse de, 

tutma zincirinin en üstündeki herhangi bir diğer aracıya karşın, en yakın aracının 

bulunduğu yerin belirtilmesi nedeniyle açıklanmasını güçleştirdiği belirtilmiştir. Zira, 

baskın görüş situsun en yakın aracıda olduğu yönünde olmasına rağmen, bölünemeyen 

ve ayrılamayan hakkın saklama merkezinde bulunduğu yönünde görüşler de 

bulunmaktadır. Hunter v Moss’ta, Re Harvard ve Re CA Pacific Finance olayları, hisse 

senedi ve hedeflenen sahibi arasında yalnızca bir aracı bulunması durumuna göre 

kurgulandığı ve bu nedenle uygulamayı aydınlatmayacağı; birden fazla aracının 

bulunduğu durumlarda Hunter v Moss uygulamasının analizinin açık olmadığı ileri 

sürülmüştür.408 

“Mislî şeyler havuzu”ndaki “mislî şey” nedir sorusunun cevabı, havuzdaki 

hakkın niteliğini ve bulunduğu yerin tespitini sağlayacaktır. Kural olarak, saklayıcı 

yalnızca menkul kıymet havuzunu tutmaktadır.409 Saklayanın hemen altındaki aracılar, 

mislî şeyler havuzundan kaynaklanan hakları farazî olarak tutarlar. Bunların altındaki 

aracıların, kendi müşterileri için tuttukları, haktan elde edilen havuzda hakkı 

bulunmaktadır. Sonuç olarak saklayıcı dışındaki bütün aracılar bir hak havuzu tutarlar, 

bu havuz bir üst aracıya karşı, kendi hesapları ile tuttukları kendi şahsî haklarından 

kaynaklanır. Menkul kıymetler havuzunda herhangi birinin yararlanma hakkı olup 

olmadığı sorusu, menkul kıymetler havuzunun bulunduğu yer olan saklayanın hukukuna 

göre cevaplandırılır. Herhangi birinin kendi aracısının sağladığı yararlanma hakkı sahibi 

                                                 
407  OOI, s.109. 
408  Ibid, s.110. 
409  Bu yöntemde, saklama merkezine tevdi edilen, aynı cinsten olan bütün kıymetler bir arada 

(havuzda) saklanır. Menkul kıymetler kupür bilgileri, hakları ve diğer özellikleri itibariyle 

kategorilendirilerek aynı havuzun içine dâhil edilirler ve misli nitelik kazanırlar. Bu sistemde iade 

aynen değil, mislen yapılır. 
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olup olmadığı, Hunter v Moss davasında mülkiyetin en yakın aracının bulunduğu yerde 

olduğu karara bağlanarak çözümlenmiştir. Mülkiyetin yerinin forumun hukuku 

tarafından belirleneceği yaklaşımı taraftarlarının, menkul kıymetler havuzundaki haktan 

doğrudan veya aracı aracılığıyla yararlanma hakkına sahip olma arasındaki farkı 

yeterince ortaya koyamadığı belirtilmektedir. Bu nedenle, bu yaklaşımdan kaynaklanan 

kanunlar ihtilâfı kurallarına şüpheyle yaklaşmanın uygun olacağı ileri sürülmüştür.410 

Bu yorum, yararlanma hakkının her düzeyde geçişi söz konusu olduğunda uygun bir 

çözüm olabileceğini göstermektedir. Ancak, hakkın niteliğini belirlemek amacıyla 

yapılan ve tarafların ilişkilerini etkileyen ve yöneten sözleşme gibi belgelerin yapılışını 

kapsamayacağı tartışmasızdır.411 

Müşterinin mülkiyet hakkı olduğu veya bu hakkın en yakın aracının bulunduğu 

yerde olduğunun farz edilemeyeceğini ileri süren, aşağıda yer alan görüş, aracı ile 

müşterisi arasındaki sözleşmenin de incelenmesi suretiyle hakkın yerini tespit etmeye 

çalışmaktadır. 

2. Akit ve Mülkiyet Karma Yaklaşım 

Dolaylı saklama sisteminde müşterek mülkiyet konusunda çizgileri kesin 

belirlenmiş yaklaşıma rağmen, Türkiye ve İsviçre gibi ülkelerin güvene dayalı 

sistemlerinde, fonu oluşturan menkul kıymetler üzerinde hak sahipliklerinin niteliğini 

açıklığa kavuşturan düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu nedenle fonu oluşturan menkul 

kıymetler üzerinde mülkiyet ilişkilerine, sözleşmesel bir dayanak üzerinde, başka bir 

takım hukukî ilişkiler için öngörülmüş Kanun maddelerinin kıyasen uygulanması 

suretiyle bir hukukî temel oluşturulmuştur.412  Buna göre, yatırımcılar, yapılacak bir 

sözleşme ile fonu oluşturan menkul kıymetler üzerinde müşterek mâliktirler. Bu 

mâlikler, müştereken mâliki bulundukları senetlerin idaresini özel bir kuruluşa 

                                                 
410  OOI, s.110. 
411  Ibid, s.111. 
412  ÖZTAN, Kıymetli Evrak, s.315. 
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bırakmaktadırlar. Ancak bu müşterek mülkiyet payı, aynı kategorideki (aynı cinsten 

olup, aynı hakları sağlayan) menkul kıymetler üzerindeki müşterek mülkiyet hakkı 

değildir. Çünkü bu sistemde aynî hak, ancak münferit eşya üzerinde kurulabildiğinden 

ve aynı kategorideki menkul kıymetlerden oluşan topluluk da münferit eşya değil, eşya 

birliği olduğundan, her bir menkul kıymet üzerinde müşterek mülkiyet hakkına sahip 

olur. Böylece menkul kıymetlerini tevdi eden mâlike bir aynî hak sağlanmaktadır.413 

İngiliz hukukunda uygulanan bu görüşün 414  hukukî temeli, yapılan 

sözleşmelerle, yararlanan durumunda olan yatırımcılara, tutulan menkul kıymetler 

üzerinde müşterek mülkiyet hakkı sağlanmasına dayanmaktadır. Sözleşme ile yapılacak 

iş, vekalet, akdi temsil, zilyetliğin havalesi veya hükmen teslim gibi hukukî kurumlara 

başvurularak, tutulan menkul kıymetler üzerinde yatırımcılar lehine bir paylı mülkiyet 

kurulmaktadır. 

Gyunn ve Marchand’a göre, şeyin situsunun hukuku (lex rei sitae), hakkın 

yaratıldığı akde uygulanacak hukuka (lex contractus) göre yorumlanan hakkın niteliğine 

bakılarak belirlenmelidir. Eğer bir kişi bilerek ve isteyerek aracının kayıtlarında kaydî 

olarak menkul kıymetlerde bir hakkı kazanmışsa, aracı ile kişi arasındaki ilişkiye ve 

ikisi arasındaki sözleşmeye uygulanacak hukukun kazanılan hakkın niteliğini 

tanımlayacağı tartışmasız söylenebilir. Eğer hak “şahsî ve akdî haklar kategorisi”ne 

giriyorsa, tevdî eden (depositor) aracısına karşı yalnızca kaydî olarak kazanılmış 

menkul kıymetlerin aynı tip ve miktarının teslimi için şahsî ve akdî haklara sahip 

olacaktır, bu durumda aracının bulunduğu yer hukuku şeyin situsunun hukuku olacaktır. 

Bu hukuk, hem de aracının kayıtlarında bulunan menkul kıymet kavramsal (farazî) 

havuzunda müşterek mülkiyet hakkı, aracı tarafından tutulan mislî şeyler havuzunda 

                                                 
413  TEKİNALP, Kıymet Hakkı, s.7; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.316; TURANBOY, Varakasız, 

s.26. 
414  Yapılacak sözleşmelerle, yararlanan durumunda olan yatırımcılara, tutulan menkul kıymetler 

üzerinde müşterek mülkiyet hakkı sağlanır. Sözleşme ile yapılacak iş, vekalet, akdi temsil, 

zilyetliğin havalesi veya hükmen teslim gibi hukukî kurumlara başvurarak tutulan menkul kıymetler 

üzerinde yatırımcılar lehine bir paylı mülkiyet kurulmaktadır. 
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mülkiyet hakkı olan hakkın bulunduğu yerdeki resin situsunun hukukudur. Diğer bir 

deyişle, sözleşmeye uygulanacak olan aracının bulunduğu yer hukuku, müşterek 

mülkiyet hakkı veya mülkiyet hakkına da uygulanacaktır. Sözleşmenin tâbi olduğu 

hukuk, hakkı izlenebilir mülkiyet hakkı olarak kabul eder, bu hak aracılar zincirinde 

aracıya karşı akdî haklara kadar izlenebilir, mislî şeyler havuzunda bir mülkiyet hakkı 

veya münferit menkul kıymetlerin kendisidir.415 

Bu yaklaşım önceki yaklaşımdan teorik olarak daha açık ve doğru bulunmakla 

birlikte, resin situsu hukukunun tespiti için zincirde olay bazında inceleme yapmanın 

pratik olmayacağı bir örnekle ileri sürülmüştür. X ve Y aracı şirkettir. Widget Co.’ya ait 

hisseleri yönetmektedirler. Widget Co. hisselerindeki X'in hakkına göre belirlenen resin 

situsu hukukunun, Widget Co. hisselerindeki hakları için, X’den farklı bir aracısı ve 

dolayısıyla farklı bir aracılık zinciri bulunan Y ile aynı olacağı kabul edilemez. Finans 

sağlayıcısı olan L, X’in Widget Co. hisse senetlerindeki hakkını teminat olarak 

aldığında, X’in kendi aracısı ile ilişkisinin tâbi olduğu muhtemel sözleşmenin dışındaki 

sözleşmelere erişimi imkânsızdır. Eğer X’in aracı I-1 ile ilişkisine uygulanacak hukuka 

göre, zincirin en üstüne kadar gerekli özenle izlenebilir bir mülkiyet imkânsızsa, finans 

sağlayıcısı L, aracı I-1 ve Widget Co. hisse senetleri arasında, hisse senetlerinin 

kendisinin situsunun hukuku da dâhil birçok yabancı hukukla karşılaşabilir. Bu haliyle, 

söz konusu yaklaşım, ticarî uygulamalar için uygun olmayacaktır.416 

3. Trust Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda aralarında küçük ayırımlar olan üç grup bulunmaktadır. Her üç 

grupta da dolaylı saklama sisteminde tutulan hakkın trusta dayalı bir hak olduğundan 

hareket edilmektedir. Birinci ve ikinci yaklaşım, hakkın situsunu belirlemek için trustta 

                                                 
415  OOI, s.111. 
416  Ibid, s.112. 
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situs kuralını uygular. Üçüncü yaklaşım, trust hiyerarşisi kavramı içinde dolaylı 

saklama sisteminin genel yapısını tanımlamaktadır.417 

Türkçe’de güvenmek anlamına gelen, hukukî bir kurum olarak karşılığı 

bulunmayan Trust kurumu, Anglo-Sakson Hukuku’nda uygulanmaktadır. Anglo-Sakson 

Hukuku’nun her alanına girmiş olan bu kavrama, mahkemeler tarafından birçok 

problemin çözümünde başvurulmaktadır. Trust, “bir şey’in, bir ya da birkaç kişi 

tarafından özel bir amacın gerçekleşmesi veya bazı kimselerin yararına olarak, şeyi 

saklamak ve yönetmek amacı ile devralınmasıdır. Burada önemli olan nokta, şey 

üzerinde devredenlerin sahip olduğu hakkın, yalnızca devralana karşı değil, devir 

konusu şeyi iktisap edebilecek herkese karşı ileri sürülebilmesidir.418 Hakkın yalnızca 

devralana karşı değil, devir konusu şeyi iktisap edebilecek herkese karşı da ileri 

sürülebilmesi, yani bir aynî hak olması trust hukukunun, sözleşme hukukundan farkını 

ifade etmektedir. Trust hukuku, tek bir şeyin iki ayrı hukukî mâliki olması ilkesine 

dayanmaktadır: gerçek mâlik veya “yararlanıcı” (beneficiary) ile “güvenilen” (trustee). 

Güvenilen, şeyin kendisine devredildiği gerçek veya tüzel kişidir ve şey ile ilgili olarak 

yararlanıcının çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Trust, yatırım 

yapılmak amacıyla kendisine verilen paraları amacına uygun kullanır; bunu yaparken, 

kendi malı üzerinde tasaruf eder gibi hareket eder; bu tür işlemlerden doğan haklar ve 

özellikle idare ettiği menkul kıymetlerin mülkiyeti kendisine aittir. Trust, fon için 

iktisap etmiş olduğu menkul kıymetlerin mâlikidir. Ancak bu nedenle, yararlanıcılara 

hesap vermek zorundadır. Yararlanıcılar fona ait bu kıymetler üzerinde, sanki ikinci bir 

mâlikmiş gibi bir hakka sahiptir. Bu Kıta Avrupası hukukunda benzeri bulunmayan bir 

aynî haktır. Aynî hak ile güvence birlikte bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, 

güvenilen mal üzerinde mâlik sıfatıyla, en geniş anlamda tasarruf yetkisine sahip olduğu 

gibi, yararlanan da, aynı mal üzerinde mülkiyet hakkına benzer aynî bir hakka 

                                                 
417  Ibid, s.112. 
418  GÜRSOY, Kemal Tahir, 1977 Mukayeseli Hukukta, Özellikle Türk ve İsviçre Hukuklarında 

Yatırım Fonları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1977, s.8. 
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sahiptir. 419  Güvenilen ve faydalanan trust malları üzerinde kendilerine belli haklar 

sağlayan bölünmüş bir mülkiyete (legal ownership ve equitable ownership) sahip 

olmaktadır. Güvenilen common law’a dayalı herkese karşı ileri sürülebilen aynî hak 

niteliğinde mülkiyet hakkına sahip olmakta (legal title), yararlanan ise equity 

kurallarına dayalı olarak şahsî hak niteliğinde, herkese karşı değil, sadece common 

law’a dayalı olarak mülkiyet hakkı sahibine karşı ileri sürülebilen bir mülkiyet hakkına 

sahip (equitable title) kabul edilmektedir. Bununla birlikte yararlananın mülkiyetin 

içeriğine hukuken ve pratik olarak sahip olduğu açıktır. Soyut ve mutlak mülkiyet hakkı 

anlayışının benimsendiği Kıta Avrupası hukuk sistemine, bir mal üzerindeki mülkiyet 

hakkını “legal-equitable ownership” şeklinde ikiye ayıran Trust kavramı tamamen 

yabancıdır. Bu nedenle, temel amacı, trustlar için devletler arasında ortak prensipler 

belirlemek ve trust kavramına yabancı olan Kıta Avrupası hukuk sistemini benimseyen 

devletlerin yargı çevresinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar bakımından yardımcı olmak 

olan420 “Trust” ve “Trust”ın Tanınmasına Uygulanacak Hukuka Dair Konvansiyon 1985 

yılında La Haye Milletlerarası Özel Hukuk Konferansında kabul edilmiştir. 421  Türk 

hukukunda, inançlı işlem hukukî temeline göre kurulan yatırım fonlarında inançlı 

                                                 
419  GÜRSOY, s.30. 
420  Common Law hukuk çevresi dışında yer alan hukuk sistemlerinde trust ilişkisi yasal olarak 

düzenlenmemiştir. Trust hukukuna göre, mülkiyet hakkının hukukî ve hakkaniyete dayalı olmak 

üzere ikiye bölünmesi ve mülkiyet nedeniyle üstlenilen yük ve sağlanılan faydanın birbirinden 

ayrılması Kıta Avrupası hukuk sistemine yabancıdır. Bununla birlikte, ticaretin giderek uluslararası 

nitelik kazanması ile Kıta Avrupası hukuk sisteminde bulunan ülkelerden bazıları, kendi ülkelerinde 

trust kurulmasına izin vermeselerde, başka ülkelerde kurulmuş trust ilişkilerini tanıma eğilimine 

girmişlerdir. Bu kapsamda, yabancı ülkelerde kurulmuş bulunan trust ilişkilerini tanımaya dönük 

olarak, 1985 tarihli Trust ve Trust’ın Tanınmasına Uygulanacak Hukuka Dair Konvansiyon 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, trust’ın iç hukuklarında bilinmeyen ülkelerde ayrı bir 

hukukî kurum olarak tanınmaasını sağlamaktır. Trust’ın tanınmasıyla ilgili olarak, Sözleşmenin 11. 

maddesinde, geçerli hukuka göre oluşturulan bir trust’ın bu şekile tanınması öngörülmektedir. Bu 

tanımanın bazı sonuçları bulunmaktadır. a) Trust malvarlığı ayrı bir fon teşkil etmektedir. b) 

Trustee, dava ehliyetine sahiptir. Yani, trustee yetkisine dayanarak dava edebilir veya edilebilir. c) 

Trustee, noter veya resmi yetkiye sahip bir makam trustee sıfatıyla hazır bulunabilir ve işlem 

gerçekleştirebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. LEXTRAY, Trust Hukuku, s.99-101; ŞANLI, Cemal, 

“Trust” ve “Trust”ın Tanınmasına Uygulanacak Hukuka Dair Konvansiyon Üzerine Bir İnceleme”, 

MHB, S.1, Y.6,1986, s.25, s.24-29. 
421  KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın Tarihi Gelişimi 

Ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta Avrupası Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, BATİDER, 

Aralık 2005, C.23, S.2, s.5-28. 
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mülkiyet, trust kavramının birebir karşılığı olmasa da, müşterek mülkiyet kurumuna 

karşı ortaya atılan ve temelini inançlı işlemlerden alan bir hukukî kurumdur.422 

Hakkın niteliğini trust altında açıklamaya çalışan bu görüşte, trusttaki hakkı 

tamamen aynî hak gören veya şahsî hak gören, şahsî ve aynî yanlarının bir arada 

olduğunu kabul eden ve hakkı trust hiyerarşisi içinde açıklamaya çalışan üç farklı 

yaklaşım bulunmaktadır. 

Trust yaklaşımı 1: Dicey&Morris, trusttaki hakkın situsunu belirlerken, dolaylı 

saklama sisteminde yatırımcının hakkını, güvenilenin devir aldığı malvarlığının yasal 

mâliki olarak, idare etme, yönetme ve trust ilişkisini kuran anlaşmanın hükümlerine 

uygun olarak yararlananlara dağıtmakla sorumlu olduğu hukukî ilişkideki hak olarak 

kabul etmektedir. Buna göre, trusttaki hakkın yeri, yararlananın trust malvarlığından 

yararlanma hakkı veya sadece güvenilene karşı verilen görevi zorla yerine getirmek için 

mahkemeye başvurma hakkı olmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Yararlananın trust 

malvarlığı üzerinde yararlanma hakkının bulunması halinde, hakkın yeri, trust 

malvarlığının bulunduğu yerdir. Eğer yararlanana, güvenilene karşı dava hakkı 

verilmişse, bu durumda hakkın yeri, davanın açıldığı yerdedir. Trusttaki hakkın aynî 

veya sadece güvenilene karşı bir şahsî hak olduğu hususu trusta uygulanacak hukuk 

tarafından belirlenir. Bu hukuk, trust sözleşmesinin en yakın irtibatlı olduğu 

hukuktur. 423  Daha sonra, söz konusu uygulanacak hukuk trusttaki hakkın niteliğini 

belirleyecektir.  

İşte bu noktada trust sözleşmesinin en yakın irtibatlı olduğu hukuk sistemi, 

yararlananın (örneğin yatırımcı) sadece güvenilene (trustee) (en yakın aracı) karşı 

verilen görevi yerine getirmek için sadece dava açma hakkı bulunduğunda, situsu en 

                                                 
422  Yatırım fonları malvarlığının mülkiyet sorununun incelenmesi için bkz. GÜRSOY, s.28; ÇITAK, 

Serdar ve AKBULAK, Yavuz, 1990 İnançlı Mülkiyet İlkesi ve Menkul Kıymet Yatırım Fonları 

Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış SPK Araştırma Raporu, Ankara, İnançlı işlemlere ilişkin 

bkz. ÖZSUNAY, Ergun, 1968 Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 

Cezaevi Matbaası, İstanbul. 
423  OOI, s.112. 
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yakın aracının hukuk sistemi olarak belirleyecektir. Bu yaklaşımın savunucuları 

bakımından, en yakın aracının hukuk sisteminin uygulanması istenilen bir sonuçtur. 

Ancak, yararlanıcının trust malvarlığında yararlanma hakkı sahibi olduğu kabul 

edildiğinde, situsun trust malvarlığının bulunduğu yer hukuk sistemi olma ihtimali de 

ortaya çıkmaktadır. Bu trust malvarlığının niteliğinin açıklanmasını gerektirmektedir. 

Dicey&Morris’e göre, yalnızca bir güvenilen (aracı) olduğunda yararlananın 

varlıklarından ayrılmış bir malvarlığı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, dolaylı 

saklama sisteminde yararlanan ile dayanak varlıklar arasında birden fazla aracının yer 

alması halinde, hisse senetleri ile yararlanan arasındaki bağın kesileceği ileri 

sürülmektedir. Yararlanan için trust malvarlığının mülkiyet mi yoksa aracıya karşı 

başvuru mu olduğunun belirlenmesi için, hisse senedi ile yararlanan arasındaki 

zincirdeki sözleşmeleri yorumlamaya ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. 424 

Dicey&Morris’in kurallarını uygulayan bu yaklaşım, en yakın aracıda hakkın situsu yeri 

değişebilir olduğundan, en yakın aracının hukuku kuralını güçlü bir biçimde 

desteklemediği için yetersiz bulunmuştur.425 

Trust yaklaşımı 2: Dicey&Morris kurallarından harketle oluşturulan görüş 

aleyhine, Benjamin tarafından, trustlarda bütün hakların hem şahsî hem de aynî 

olabileceği, bunlar arasında ayırım bulunmadığı ileri sürülmüştür. Benjamin bütün trust 

haklarının, güvenilenin iflâsına maruz kalmamaları nedeniyle aynî, yararlanan veya 

yararlananın üçüncü şahıs alacaklıları tarafından doğrudan trust varlıklarına karşı cebri 

icra uygulanamaması bakımından şahsî olduğu belirtilmiştir. Benjamin’e göre, yatırımcı 

tarafından dolaylı saklama sisteminde tutulan hakkın aynî ve ayrılmamış olduğu 

(güvenilenin malvarlığından ayrılmamış) varsayımıyla, Lordlar Kamarasının Baker v 

                                                 
424  OOI, s.113. 
425  Ibid. 
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Archer-Shee426  ve Archer-Shee v Garland Kararında427  belirtildiği gibi, bölünmemiş 

fakat aynî olan trust hakkının situsunun hukuk sistemi, güvenilenin bulunduğu yerdir.428 

Benjamin hakkın niteliğini, yalnızca İngiliz iç hukukunu uygulayarak 

açıklamaya çalışmaktadır.429 Dicey&Morris’in aksine hakkın niteliğini belirlemek için 

trusta uygulanacak hukuku (veya onun en yakın irtibatlı hukukunu) uygular. 

Benjamin’in dayanak aldığı Lordlar kamarası Baker v Archer-Shee ve Archer-Shee v 

Garland kararında ise, açıkça hakkın niteliğinin trustın en yakın irtibatlı hukuku (proper 

law) tarafından belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.430 En yakın irtibatlı hukuk İngiliz 

hukuku değilse, hakkın daima trust malvarlığında yararlanma haklarına karşılık, 

güvenilen (trustee) aleyhine talep hakkı olacağı varsayılamaz.431 

Trust yaklaşımı 3: Goode tarafından oluşturulan üçüncü yaklaşımda da, hesap 

sahibinin hakkının niteliğini İngiliz iç hukukuna dayalı olarak açıklanmıştır. Bu 

yaklaşımda ise, dolaylı saklama sisteminin bir aracılar hiyerarşisi dikkate alınarak, en 

alt düzeydeki haklar esas alınarak açıklanmaktadır. Bu hiyerarşinin en üst ve en alt 

düzeydeki hakkın İngiliz iç hukukuna göre belirleneceği ifade edilmektedir. 

Her kademedeki aracı diğerinin alt aracısıdır. Herbirinin diğerine karşı hakkı 

bulunduğu kabul edilmektedir. Bu hakkın niteliğinin ise, Lordlar Kamarası tarafından 

ifade edildiği gibi, trust hukuku tarafından belirlenecektir. El Ajou v Dollar Land 

Holdings432 davasında, bu hiyerarşik ilişkide herbiri arasındaki kademeli hakkın alacak 

                                                 
426  (1927) AC 844. 
427  (1931) AC 212. 
428  Bu nedenle, Dicey&Morristeki kuralın yalnızca birinin doğru olduğunu kabul etmektedir (örneğin, 

hakkın situs’u güvenilene karşı açılan davanın yeri olabilir) ve sonuçta bir trust analizinde hakkın 

yeri en yakın aracı kuralını desteklemektedir. 
429  İngiliz iç hukukunun uygulanacağı varsayımına dayalı herhangi bir analiz zayıf ve yapaydır. 

Kanunlar ihtilâfı hukukunda genel olarak kabul edilmişken forumun hukukunun kurallarına 

referansla belirlenen şeyin situsunun kanunlar ihtilâfı hukukunda genel olarak kabul edilmişken, 

forumun hukukunun yabancı hukuka da atıf yapmayı gerektirebileceği de kabul edilmektedir. 
430  Benjamin J., yalnızca İngiliz aracı tarafından tutulan hakkın pozisyonunu inceleyerek, muhtemelen 

İngiliz hukukuna tâbi olan saklama sözleşmesinde muhtemelen gerçek pozisyonu yansıtır 

varsayımıyla. Fakat bu sadece situs’un hukuku özel durumunda, aracının hukuk sisteminin hukuku 

olduğu anlamına gelir. Bu, dolaylı saklama sisteminde tutulan bütün haklar için situs’un hukuku 

daima hak sahibinin aracısının hukuk sistemidir en genel önermesini elde etmek için kullanılamaz. 
431  OOI, s.114. 
432     (1993) 3 All ER 717. 
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hakkı olduğu kararı verilmiştir. Ancak, bu yaklaşımın trust hiyerarşisinde bir boşluk 

olması halinde, sorun teşkil edebileceği düşünülmüştür.  

Bu yaklaşımlar çerçevesinde La Haye Konvansiyonun içeriği önem 

kazanmaktadır. Dicey/Morris kuralında trusttaki hakların situsunu belirleyen trustın 

hukuku, trusttan kaynaklanan aynî hakları belirleyen kanunlar ihtilâfı kurallarıdır. 

Konvansiyonun uygulandığı olayda da, uygulanacak hukuk trust hakkının niteliğini 

belirleyecektir. Ancak, Konvansiyonun 11. maddesinde, trust verilenin şahsî 

alacaklılarının, trust teşkil eden mallara karşı herhangi bir kanuni yola başvurmayacakları, 

trust teşkil eden malların, trust verilenin iflâsında, onun malvarlığının bir parçası olarak 

düşünülemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hüküm, Konvansiyonun aynî problemleri 

kontrolünde tutmak amacı taşıdığını göstermektedir. Fakat, forumun aynî kanunlar ihtilâfı 

kurallarının yerini almaya niyetlenmediği açıktır. Nitekim, 15. madde, mülkiyetin devri 

ve teminat hakları için forumun kanunlar ihtilâfı kuralları tarafından dizayn edilen 

hukukun hükümlerine başvurulmasını engellememektedir.433 

C. İŞLEMİN YAPILDIĞI YER HUKUKU (LEX LOCI ACTUS) 

Menkul kıymet işlemlerinde, hukukî işlemlerle ilgili genellikle dikkate alınması 

gereken, yapılmasında kolaylık, sürat ve emniyet; meydana gelmiş durumlar 

bakımından istikrar; üçüncü kişilerin korunması bakımından güvenlik menfaatleri434 

beklentilerini karşılayan, mahalli kanunun uygulanmasını sağlayan ve bu kapsamda 

LRA ilkesi ile örtüşen 435  işlemin gerçekleştirildiği yer ilkesinin de uygulama alanı 

bulduğu görülmektedir. 

                                                 
433  OOI, s.115. 
434  İşlem menfaatleri bazen taraf menfaatleriyle de uygunluk içindedir (logus regit actum kuralında 

olduğu gibi). İşlemin ayakta tutulması ve hukuk âleminde sonuç doğurması, işlemin gerçekleştiği 

çevre kadar, o işlemin tarafları açısından da önem arz edebilir. 
435  ARAT, s. 23. 
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Bu bağlama kuralının uygulanmasında belirleyici olan husus, hukuksal sonuç 

doğuran işlemin yapıldığı (ortaya çıktığı, vuku bulduğu) yerdir. 436  Taahhütlerin 

bağımsızlığı esası uyarınca, kambiyo taahhüdünün hüküm ve sonuçlarının, kambiyo 

taahhüdünün imzalandığı yer hukukuna tâbi olması bu kapsamdadır.437 

Doğrudan saklama sistemlerinde gerçekleştirilen menkul kıymet işlemlerinde, 

lex loci actus yani işlemin gerçekleştirildiği yer hukukunun situs hukuku ile örtüştüğü 

görülmektedir. Örneğin, menkul kıymetlerin devir işlemi söz konusu olduğunda, 

işlemin gerçekleştiği yer, çoğu zaman senedin bulunduğu yer olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nama yazılı hisse senedinin devri hisse defterine kayıt ile, hamiline yazılı hisse 

senedinin devri ise senedin teslimi ile gerçekleşmektedir. Nama yazılı hisse senedi için 

senedin bulunduğu yer hukukunun işlem yeri hukuku olarak uygulanabilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. Bir hisse senedinin devredilir olup olmaması veya devrin hisse 

defterine kayıt şartına bağlanması gibi devre ilişkin benzeri konular ortaklık statüsüne 

tâbi olduğundan, senedin bulunduğu yer hukuku, ortaklık statüsüne aykırı olmadıkça 

uygulanma kabiliyetine sahiptir. 

Dolaylı saklama sisteminde ise, ilgili aracı kurumun diğer aracı ve ilgili 

kuruluşlara uluslararası bir bilgisayar ağı üzerinden bağlı olması işlemin gerçekleştiği 

yerin tespitini güçleştirmektedir. Merkezi bilgisayara girişin mi, yoksa işlemi yapan 

aracı kurumun bilgisayarına girişin mi esas alınması gerektiği tartışmalıdır.438 

Son işlem yeri uygulaması için dolaylı saklama sisteminde bir örnek vermek 

gerekirse, X aracısı I-‘den 10.000 Widget Co. hissesinden hak alıyor. Eğer işlem yeri 

hukuku uygulanacak olur ise, aracı I-1’in, hisselerdeki hakkı X’in hesaplarına 

                                                 
436  AYBAY, Rona-DARDAĞAN, Esra, Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması (Kanunlar İhtilâfı), 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s. 37. 
437  Örneğin, poliçeyi keşide etmenin hüküm ve sonuçları keşide yeri hukukuna; poliçenin kabul 

edilmesinin hüküm ve sonuçları kabul beyanının imzalandığı yer hukukuna; poliçenin ciro 

edilmesinin hüküm ve sonuçları da cironun imzalandığı yer hukukuna tâbi olacaktır. Taahhütlerin 

imzalandığı yer hukuku, kambiyo senetlerinden doğan uyuşmazlıklarda en fazla tercih edilen 

bağlama kuralıdır. 
438  OOI, s.121, 135. 



 115 

alacaklandırmak suretiyle hakkın devredildiği son işlemin yapıldığı aracı I-1’in 

bulunduğu yer hukuk sistemi uygulanacaktır. 

Bir başka örnekte ise, X 5.000 Widget Co. hissesini aracısı I-1 aracılığıyla Y’ye 

satıyor. Satış işlemi Y’nin aracısı I-2 aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burada son işlem 

yeri, Y’nin aracısı I-2’nin Y’ye satılan hisselerdeki hakkı Y’nin hesaplarına 

alacaklandırdığı I-2’nin bulunduğu yerdir. 

Birden fazla işlem gerçekleştiği takdirde işlemin gerçekleştiği yer, son işleminin 

gerçekleştiği yer olarak kabul edilmektedir. İngiltere’de Macmillan Inc. v. Bishopsgate 

Investment Trust plc. and others davasında; “bir Delaware eyaleti ortaklığı olan 

Macmillan Inc.’nin (Macmillan davası);439  hâkim hissesi, Londra’da yerleşik davacı 

Maxwell’e aittir. Davacı Macmillan Inc.’nin New York menşeli Berlitz International 

Inc.’da hisseleri vardır. Bu hisseler, davacı Maxwell’e ait başka bir ortaklığa 

(Bishopsgate Investment Trust) yediemin sözleşmesi (nominee agreement) altında 

devredilmiş ve ortaklık pay defterine kaydedilmiştir. Bu hisseler üzerine, davacı 

Maxwell ve ailesine ait ortaklıkların borçlarına karşılık rehin konulmuştur. Bu rehinler, 

Londra menşeli üç ayrı banka lehine hisse senetlerinin kısmen bankalara veya bu 

amaçla kurulan ortaklıklara ibrazı ile gerçekleşmiş ve Berlitz International Inc.’nin pay 

defterine kaydedilmiştir. New York’daki aracı kurum da kayıtlı hisseler, Maxwell 

ortaklıklarının borçlarına karşılık bir çok banka lehine rehnedilmiştir. Bu rehinler, aracı 

kurumda alacaklı bankalar lehine kaydedilmiştir. Hâkim Millet, devrin gerçekleştiği yer 

hukukunu uygulayarak Macmillan’ın söz konusu hisseler üzerindeki haklarının bu hisse 

rehinlerine etkisine hisse rehinlerinin ilgili aracı kuruma kayıtlı oldukları yer hukuku 

olan New York hukukuna göre karar verileceğini belirtmiştir.”440 Bu davada, rehnedilen 

hisseler daha sonra aracı kurum kaydından çıkarılıp alacaklılar lehine Berlitz hisse 

                                                 
439  Dava metni için bkz. http://international.westlaw.com. 
440  (1995) 1 WLR 978, 987, 995. 

http://international.westlaw.com/
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defterine kaydedilmiştir. Hâkim Millet, bu işlemi hisse devrinin gerçekleştiği yer 

hukukunu tayinde son işlem olarak esas almıştır.441  

D. AKDE UYGULANACAK HUKUK (LEX CONTRACTUS) 

Bir hukukî ilişki, tarafların sözleşmeden doğan hak ve borçlarıyla ilgili olduğu 

için akdi olarak vasıflandırılarak akit statüsüne tâbi tutulabildiği gibi, mallar üzerinde 

doğrudan doğruya hükmetme yetkisini veren bir takım haklar doğurmaları nedeniyle 

söz konusu hakkın tâbi olduğu hukuka da tâbi tutulabilmektedir.442 

Bu çerçevede, taraflar arasındaki akdi ilişki, akit serbestisi kapsamında taraflarca 

seçilen veya objektif olarak belirlenen hukuka tâbi olacaktır. Hisse sahipliğinden 

kaynaklanan hakların ortaklığa ve üçüncü kişilere ileri sürülebilmesi ve hak sahipliğini 

ilgilendiren diğer konular hakkın tâbi olduğu hukuka tâbidir. 

Roma I Tüzüğü m.14/(1)’de, “devreden ile devralan arasındaki karşılıklı 

yükümlülüklerin, bunlar arasında devir sözleşmesine uygulanacak hukuka tâbi olduğu”; 

ikinci fıkrasında ise, “devir konusu hakkın tâbi olduğu hukukun, hakkın 

devredilebilirliğine, asıl borçlu ile olan ilişkiye, asıl borçluya karşı hakkın ileri 

sürülebilme şartlarına ve asıl borçlunun ibrasına uygulanacağı” hükme bağlanmıştır. Bu 

hükmün, hisse devirlerinin karmaşık yapısı nedeniyle uygulanabilirliği tartışmalıdır. 

Uygulanması halinde, taraflar aralarındaki hak ve yükümlülükler için serbestçe hukuk 

seçimi yapabilecektir. Taraflarca hukuk seçimi yapılmadığı takdirde, en yakın ilişkili 

hukuk hedef ortaklığın kuruluş yeri hukuku olarak çoğunlukla kabul edilmekte ise de, bu 

şekilde tespit edilen hukukun üçüncü kişilere etkisi sınırlı olacaktır.443 

UCC sadece ABD’de geçerli olmakla birlikte, kanunlar ihtilâfı hukuku alanında 

uluslararası hukukî reformlarda etkili olmuştur. UCC bölüm 1-105 uyarınca, devir, 

devredenle devralan arasındaki rızai sözleşme olup geçerliliği sözleşmeye uygulanacak 

                                                 
441  (1995) 1 WLR 978, 986, 987. 
442  ÇELİKEL, s.2; OOI, s.158. 
443  OOI, s.40-41. 
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hukuka tâbidir. Taraflar uygulanacak hukuku seçme serbestisine sahiptir. Dolaylı 

saklama sistemi ile ilgili olarak düzenlenen UCC m. 8-110/(e)(1) hükmüne göre, 

“taraflar arasındaki ve taraflar ile üçüncü kişiler arasındaki hisse sahipliğine ilişkin 

uyuşmazlıklar tarafların seçtiği hukuka tâbidir.” Üçüncü kişilerin bu şekilde tespit 

edilen hukukla bağlı olmaları eleştirilmektedir. Benzeri bir düzenleme La Haye Menkul 

Kıymet Konvansiyonu m.4/(1) hükmü ile getirilerek, taraflara hisse devrine 

uygulanacak hukuku seçme konusunda imkân sağlanmıştır. Ancak benzer bir endişeyi 

ortadan kaldırmak amacıyla, aynı hükümde seçilen hukukun ilgili aracı kurumla ilişkili 

olması gereğine yer verilmiştir.444 

E. İLGİLİ ARACININ YERİ HUKUKU (PRIMA) 

Menkul kıymetlerin saklama biçimlerinde meydana gelen değişim, mevcut 

hukuk sistemlerinin ve kanunlar ihtilâfı kurallarının klasik yaklaşım biçimleriyle tatmin 

edici bir çözüme ulaşılmasını güçleştirmektedir. Bu klasik yaklaşımlar arasında olan 

“looking through (lex rei sitae)” yaklaşımından kaynaklanan temel zorluklar,445 menkul 

kıymetlerdeki hakkı alacaklandıran hesabın yeri ve yani ilgili aracı tarafından tutulan 

hesabın yeri veya hesabın tutulduğu ofisin yerine odaklanılmış olmasıdır. İlgili Aracının 

Yeri Yaklaşımı (kısaca PRIMA) olarak ifade edilen bu yaklaşım, hesabı tutan ilgili 

aracının ofisinin yerinde menkul kıymetleri tutan veya devreden aracı ve üçüncü kişilere 

karşı uygulanabilmektedir. Bir menkul kıymetler hesabını tutan ofisin muhasebe 

kayıtlarında menkul kıymetlere ilişkin bilgilerin bulunması zorunluğu, bu ofisin yeri 

hukukunun tercih edilmesinde rol oynayan en önemli unsur olarak kabul edilmektedir. 

Menkul kıymet hesaplarının olduğu ofisin veya menkul kıymet hesaplarının 

yönetildiği yeri uygulanacak hukuk olarak belirleyen La Haye Menkul Kıymet 

Konvansiyonu hukukî belirlilik ve öngörülebilirliği, özellikle teminat alıcısının 

                                                 
444  OOI, s.136-137. 
445  IOSCO, Legal Framework, s.7; ROGERS, s.5; BERNASCONI-KEJISER, s.11; BERNASCONI-

POTOK, s.11; BERNASCONI-SIGMAN s.31; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.6; 

BERNASCONI-GOODE-KANDA-KREUZER, Explanatory Report, s.8-11. 
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karşılaşacağı riskler ve güçlüklerin kolayca fark edilmesini sağlamayı hedeflemektedir. 

Belirli bir menkul kıymetler hesabı ile ilgili aracı ve hesap sahibi arasındaki ilişkiye 

odaklanarak, “ilgili aracı” anahtar konum olarak belirlenmiştir.446 

Geleneksel doğrudan saklama sistemlerinde uygulanan Lex Situs’un aracılar 

zinciri ile ilgili bir önceki başlıkta verilen örneğe uygulanmasının tatmin edici çözüme 

ulaştırmasının zorluğu nedeniyle La Haye Konvansiyonunun 2002 tarihinde kabul 

edilmesinden önce, aracıda tutulan menkul kıymetler için ülkelerin kendi çözümlerini 

üretmeye yönelik olarak aşağıda bazılarına değineceğimiz ulusal ve bölgesel kanunlar 

ihtilâfı düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

F. SAKLAMA SİSTEMİNİN HUKUKU 

Aracı kurumda hesabı olan bir yatırımcının aynı sistemde kayıtlı diğer hesap 

sahiplerine menkul kıymetlerini devretmesi halinde uygulanacak hukuk, o sistemin tâbi 

olduğu hukuktur. Bu sonuca hakkı doğuran hukukun uygulanması halinde de 

ulaşılabilmektedir. Bir yatırımcının dolaylı saklama sisteminde kayıtlı hesabı 

bulunuyorsa, asıl olan söz konusu hakkın kaynağı olan sistemdir.447 Hollandalı hukukçu 

Verhagen tarafından ileri sürülen bu görüş, Hollanda maddi hukuku temel alınarak 

oluşturulmuştur. Dolayısıyla uluslararası platformda uygulama sonuçlarına kuşkulu 

yaklaşılmaktadır. 448 

G. HAKKI DOĞURAN HUKUK (LEX CREATIONIS) 

Hakkı doğuran hukuk (lex creationis), dolaylı saklama sisteminde işlem gören 

şeylerin yarışan haklarını çözümlemek amacıyla geliştirilmiş bir teoridir. İngiliz 

kanunlar ihtilâfı hukukunda yer almış ve fakat lex situs’dan geniş uygulama alanı 

bulmuştur.449 

                                                 
446  OOI, s.126. 
447  Ibid, s.130. 
448  Ibid, s.129. 
449  OOI, s.130. 
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Hakkı doğuran hukuk ile işlemin konusu olan şeyin doğumuna dayanak olan 

hukuk kastedilmektedir. Kanunlar ihtilâfında kural olarak sözleşmeye konu gayrimaddî 

malların dayanağı sözleşme, hisselerin dayanağı hem sözleşme hem kanun, fikri 

hakların dayanağı ise yalnızca kanundur.450 Bu görüşe göre, hisse, ister doğrudan ister 

dolaylı saklama sisteminde kayıtlı olsun, gayri maddî mal olması nedeniyle hakkı 

doğuran hukuka tâbidir. Hisse senedine ise maddî mal olması nedeniyle hakkı doğuran 

hukukun uygulanması kabul edilmemektedir. Ancak, menkul kıymet takas sistemlerinde 

saklanan ve işlem gören tüm menkul kıymet çeşitlerinin bir havuz içinde birlikte 

bulunduğu ve çeşitli yöntemlerle teminat olarak kullanıldığı durumlarda bu teorinin çok 

faydalı olduğu ileri sürülmektedir.451 

Hakkın devredilebilirliği ve devir yöntemlerinin hakkı doğuran hukuka tâbi 

olması, borç ve alacağın kapsamında değişikliğe neden olmayacağından borçlu ve 

alacaklı bakımından adil sonuçlar doğuracaktır.452 

Dolaylı saklama sisteminde hakkı doğuran hukuk, saklama türüne göre ikiye 

ayrılmaktadır. Birincisi, dolaylı saklama sisteminin tâbi olduğu hukuk (lex creationis 

system), 98/26/AT sayılı ve 1998 tarihli Nihai Mutabakat Direktifi’nin 8. maddesinde ve 

1346/2000/AT sayılı ve 2000 tarihli Küllî Tasfiye Usulleri Hakkında Konsey 

Tüzüğü’nün 9. maddesinde düzenlenmiştir.453 İkincisi ise, aracı kurumun tâbi olduğu 

hukuk (lex creationis intermediary), UCC’nin 8. maddesinde ve La Haye Menkul 

Kıymet Konvansiyonu’nda yer bulmuştur.454 

Hakkı doğuran hukukun uygunluğunu destekleyen görüşlere rağmen, 

mahkemeler bu görüşü uygulamakta çekimserdir. Macmillan davasında, İngiliz 

mahkemesi, nama yazılı hisse için kuruluş yeri hukukunu veya hisse defterinin 

muhafaza edildiği yer hukukunu, hamiline yazılı hisse için hisse senedinin bulunduğu 

                                                 
450  OOI, s.131; AKBULUT, s.245. 
451  OOI, s.131. 
452  OOI, s.133. 
453  OOI, s.132. 
454  OOI, s.134. 
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yer hukukunu uygulayarak yaklaşımını ortaya koymuştur. Macmillan davasında situs 

hukuku olarak tartışılan üç hukuk arasından kuruluş yeri hukuku, aynı zamanda hakkı 

doğuran hukuk olarak değerlendirilebilecektir.455 Nitekim hâkim Staughton456 ve hâkim 

Aldous 457  kuruluş yeri hukukunu hisselerin kaynağı hukuk olduğundan dolayı situs 

hukuku olarak belirlediklerini ifade etmişlerdir.458 

Hakkı doğuran hukuka gelen en büyük eleştiri ise hakkı doğuran hukukun tek bir 

hakkın devrine uygun olmasıdır. Ortaklık birleşme ve devirleri gibi aynı anda birçok 

hakkın devrini bünyesinde barındıran işlemlerde her bir hakkı doğuran hukuku ayrı ayrı 

tespit edip, devre izin verip vermediğinin belirlenmesi gereğinin uygulamada zorluklara 

yol açmasıdır.459 

III.  ULUSAL, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KANUNLAR 

İHTİLÂFI KURALLARI 

A. AMERİKA VE KANADA 

İlk defa 1952 yılında yayımlanan ilk yeknesaklaştırma çalışması olan ABD 

Yeknesak Ticaret Kanunu (Uniform Commercial Code. UCC) 460  50 eyaletin ticarî 

işlemlerini uyumlandırmayı hedeflemektedir. UCC yalnızca ABD’de geçerli olmakla 

birlikte kanunlar ihtilâfı alanında, Avrupa ülkelerine ve uluslararası nitelikteki hukukî 

reformlara önemli derecede etki etmiştir.461 1977 yılında değiştirilerek hukukî prosedüre 

kavuşturulan kaydî menkul kıymetler üzerinde aynî nitelik taşıyan tasarruflar için UCC 

madde 8 ve 9’da değişiklik yapılarak hukuk seçimine yönelik özel kanunlar ihtilâfı 

                                                 
455  OOI, s.139; AKBULUT, s.246. 
456  (1996) 1 WLR 401. 
457  (1996) 1 WLR 387, 424. 
458  AKBULUT, s.246. 
459  AKBULUT, s.246. 
460  <https://www.law.cornell.edu/ucc>. 2010/1 
461  OOI, s.215. 
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kuralları getirilmiştir. 462  Aracıda tutulan menkul kıymetlere uygulanacak hukukun 

belirlenmesinde irade muhtariyetine izin veren hukuk seçimi kuralları, nitelikli ofis 

koşulunu esnetmesine rağmen La Haye Konvansiyonunun içerik ve yaklaşımına 

oldukça benzemektedir. Ancak, her ikisi de, uygulanacak hukukun her bir aracı ve 

hesap sahibi arasındaki sözleşme tarafından belirlenen pozisyonu temel alan yaklaşımı 

kullanır. UCC, La Haye Konvansiyonundan daha geniş kapsamlıdır. Maddî hukuka 

ilişkin hükümler içermektedir.463 

UCC bölüm 1-105 bölümünde belirtildiği üzere, kanundaki istisnalar hariç, 

taraflar sözleşmede uygulanacak hukuku seçebilirler. Eğer taraflar herhangi bir seçimde 

bulunmamışlarsa, taraflar arasındaki ilişkiye en yakın ilişkiyi haiz devletin hukuku 

uygulanır. Üçüncü kişileri ilgilendiren bu konunun tarafların kontrolüne bırakılmasının 

yaratacağı sakıncalara rağmen, taraflar sözleşmeye uygulanacak hukuku seçme 

özgürlüğüne sahip kılınmıştır. Ancak bu hukuk seçiminin geçerliliğine ve etkinliğine 

ilişkin olarak hüküm bulunmadığı hallerde, genel hüküm niteliğindeki Restatement 

II’de464 yer alan hukuk seçimine ilişkin kurallar465 uygulanacaktır.466 Restatement II, 

tarafların sözleşmelerine uygulanacak hukuku hukukî sorun bazında seçebileceğini 

düzenlemiştir.467  Hukuk seçimi açık veya zımni olabilir; ancak farazi hukuk seçimi 

kabul edilmemiştir. Tarafların aksi yönde iradesi olmadıkça, seçilen devlet hukukunun 

maddî hükümleri uygulanacaktır.468 Burada, hukuk seçimi klozlarının geçerliliğine bazı 

istisnalar getirilmiştir: Tarafların seçmiş olduğu hukukun taraflar veya hukukî işlem ile 

                                                 
462  CHUN, s.63; BARNARD, Brian-BOWMAN, Jeffrey L.-ROBERTSON, Judith Young, Uncertificated 

Securities, Articles 8 and 9 of U.C.C., and the Texas Business Corporation Act: A New System to 

Accommodate Modern Securities Transactions, Texas Tech Law Review 1980, S.11, s.813 vd. 
463  OOI, s.215. 
464  <www.nylitigationfirm.com/files/restat.pdf>. 2010/1 
465  §187. 
466  ÇALIŞKAN, Yusuf, “Türk Taabiyetinde Olan Kişiler İle İlgili Davalar Işığında Amerikan 

Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar”, TBB Dergisi, Sayı 62, 2006, s.70. 
467  §187/1. GÜNGÖR, Gülin, Temel Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç 

İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Konusunda Yakınlık Yaklaşımı, 2007 Ankara, s.32, (Yakınlık 

Yaklaşımı). 
468  §187/1. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.33. 
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maddî bir ilişkisinin olmaması;469 tarafların seçmiş oldukları hukukun uygulanmasının, 

hukuk seçimi olmasaydı objektif statü470 gereğince, hukuku uygulanacak devletin temel 

politikalarına aykırı olması ve bu hukukun seçilen hukuka göre konuya uygulanmak 

bakımından daha büyük bir menfaatinin olması471 hallerinde, hukuk seçimi klozlarının 

geçerliliği mümkün olmamaktadır.472 

Devri özellik gösteren menkul kıymetler bakımından hukuk seçimi kuralı farklı 

bir biçimde düzenlenmiştir. Dolaylı saklama sistemi ile ilgili düzenlenen UCC 8-110 

(e)(1) hükmüne göre, taraflar arasındaki ve taraflar ile üçüncü kişiler arasındaki menkul 

kıymete ilişkin aynî nitelikli uyuşmazlıklar tarafların seçtiği hukuka tâbidir. Üçüncü 

kişilerin bu şekilde tespit edilen hukukla bağlı olmalarına itiraz edilmektedir. Aynı 

şekilde La Haye Konvansiyonunun 4/(1) maddesi hükmü ile taraflara menkul kıymet 

devrine uygulanacak hukuku seçme konusunda serbesti tanınmışsa da, benzer bir 

endişeyi ortadan kaldırmak için aynı hükümde seçilen hukukun ilgili aracı kurumla 

ilişkili olması gereği öngörülmüştür.473 

UCC 8. madde, menkul kıymet hakkı (security entitlement) kavramını 

düzenlemiştir. Buna göre menkul kıymet hakkı, aracı kurum ile aracı kuruma karşı talep 

hakkı sahibi kişi arasındaki hak ve borçları içeren ilişkiyi ifade etmektedir.474 Diğer bir 

deyişle, menkul kıymet hakkı, kuruma karşı ileri sürülebilecek haklar bütünüdür. 

Özellikle, UCC 8-110(b) ve (e) ve 9-305 (a)(3)’de, alt bölüm (e)’de tanımlanan 

menkul kıymet aracısının yargı alanındaki iç hukukun, şu beş konuya uygulanacağı 

öngörülmektedir. 1) Menkul kıymet aracısından menkul kıymet hakkının kazanımı 

(devir), 2) Yeniden yapılandırma ve etkileri ve menkul kıymet hesaplarında veya 

                                                 
469  §187/2-a. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.34. 
470  §188. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.34. 
471  §187/2-b. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.34. 
472  §187. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.34. 
473  AKBULUT, s.227. 
474  CHUN, s.26; ROGERS, James Steven, “Conflict of Laws for Transactions in Securities Held 

through Intermediaries”, www.hcch.net, s.6. 2010/1 

http://www.hcch.net/


 123 

menkul kıymet hakkında (security entitlement),475 teminat hakkının (security interest)476 

önceliği, 3) Menkul kıymet aracısının hakları ve borçları ve hak (entitlement) sahibinin 

veya menkul kıymet hakkında (security entitlement) veya menkul kıymet hakkından 

(security entitlement UCC dokümanında yeni bir ifade olduğu, haklar paketi olduğu) 

doğan yetki sahibinin hakları ve borçları, 4) Menkul kıymet aracısının menkul kıymet 

hakkı (entitlement) için karşı hak talebinde bulunan kişilere karşı yükümlülüğü olup 

olmadığı, 5) Karşı taleplerin, menkul kıymet aracısından menkul kıymet hakkını 

(entitlement) kazanan kişiye karşı veya menkul kıymet hakkını (entitlement) satın alan 

veya hak sahibine (entitlement holder) karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği.477 Alt bölüm 

(e)’ye göre, uygulanacak hukukun tespitinde aşağıdaki basamakların izlenmesi 

gerekmektedir; 

- İlk olarak, menkul kıymet aracısı ve onun hak sahibi (entitlement holder) 

arasında hesap sözleşmesinde UCC 8-5, UCC 8, UCC amacı için, açıkça 

sözleşmeye uygulanmak üzere belirlenen hukuk, 

- Eğer bu şekilde seçilmiş bir hukuk yok ise, açıkça seçilen bir menkul kıymet 

aracısı ile onun hak sahibi (entitlement holder) arasındaki sözleşmeyi idare 

eden hukuk, 

                                                 
475  Menkul kıymetlerin yerine geçen elinde tutana verilen bir menkul kıymet hakkı. Finansal bir varlığa 

ilişkin hak sahibine mülkiyet hakkı veren kendine özgü bir hak. Diğer bir deyişle, bu menkul kıymet 

hakkı, hem menkul kıymet aracısına karşı kişisel haklar toplamı ve hem de menkul kıymet aracısı 

tarafından tutulan mülkiyette bir haktır. Menkul kıymet aracısı tarafından tutulan finansal 

varlıklardaki tüm haklarda oranlı mülkiyet hakkıdır. Bu hak, menkul kıymet aracısı tarafından 

tutulan herhangi bir finansal varlıkta özel bir mülkiyet hakkı değildir, hak sahibi haklarını doğrudan 

diğer kişilere ileri süremez, örneğin, hak sahibinin aracısında pozisyon tutan diğer aracılara veya 

hatalı işlemin tarafı olduğu olağanüstü durumlar hariç, hak sahibinin aracısına usulsüz hak devreden 

üçüncü kişilere ileri sürülemez. Sıradışı durumlar dışında, bir hak sahibi aracılar zincirinin daha 

yukarısındaki kişilere veya UCC 8 uyarınca, birincil menkul kıymet aracısı dışındaki başka kişilere 

karşı hiçbir yasal hakkı olmadığı anlamına gelir. 
476  UCC 9’a göre, geçerli bir teminat hakkı verilmesi için üç koşul istenmektedir; değeri teminatlı 

tarafça belirlenecek, borçlunun teminatta hakkının bulunması zorunlu olacak, teminatlı taraf, bölüm 

9-106(a) uyarınca, borçlunun teminat sözleşmesini de dikkate alarak yatırım amaçlı varlığın 

denetimine sahip olacak.  
477  CHUN, s.63-64; COMPANIES AND SECURITIES ADVISORY COMMITTEE, Jurisdictional 

Legal Risk For Collateral Securities, Mayıs 2000, s.2-3; ROGERS, James Steven; “Policy 

Perspectives on Revised U.C.C. Article 8”, UCLA Law Review, Y.1996, s.1503. 



 124 

- Üçüncü olarak, menkul kıymet hesaplarının işyerinde tutulmasını gerektiren 

hesap sözleşmesinde açıkça belirlenen, menkul kıymet aracısının işyerinin 

hukuku, 

- Dördüncü olarak, hak sahibinin (entitlement holder) hesap özetinde belirlenen 

menkul kıymet aracısının işyerinin hukuku, 

- Son olarak menkul kıymet aracısının idare merkezinin bulunduğu işyerinin 

hukuku, 

uygulanacaktır.478 

Finansal varlıkları temsil eden sertifikaların fizikî bulunma yeri, finansal 

varlıkların ihraççısının örgütlendiği ve hesaplara ilişkin bilgi işlem ve bilgi kayıtlarının 

yer aldığı hizmet araçlarının bulunduğu yer, menkul kıymet aracısının hukuku olarak 

kabul edilmemiştir. 

Aracı kurumun bulunduğu yer hukuku aynı zamanda hakkı doğuran hukuktur. 

Bu düzenleme ile aracı kurumdaki menkul kıymet hakkına ilişkin tüm konular tek bir 

hukuka bağlanmıştır. Söz konusu yargı bölgesindeki millî hukuka bağlanılmakla atıf 

reddedilmiş olmaktadır.479 

UCC’nin resmî yorumunda, 8-110 bölümünün (b) alt bölümünün temel 

mantığının, menkul kıymet aracısının ve onun bütün hak sahiplerinin (entitlement 

holder) tek bir kişi olarak görülmesinin, haklarını ve görevlerini belirlemek için kolayca 

tanımlanabilir hukukî yapıyı sağlamak olduğu belirtilmiştir.480 

USTA,481 UCC içeriği ile paralel hukukî içeriğe sahiptir. 52. bölümde yer alan 

menkul kıymet aracısının yetki alanı ile ilgili kurala benzer bir hukuk seçimi kuralı, 

USTA’nın 45. bölümüne de yansımıştır. Aracılı menkul kıymetlerin teminatlı işlemleri 

                                                 
478  CHUN, s.64. 
479  OOI, s.223-224; AKBULUT, s.241. 
480  CHUN, s.64. 
481  Uniform Securities Transfer Act, 2004 tarih, 110 sayılı, <www.ulcc.ca/.../uniform-actsa/securities-

transfer-act/1124-se>.2010/1 
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hakkındaki UCC madde 9’un aynı hukuk seçimi kuralı revize edilen Kişisel Mülkiyet 

Garanti Kanunu’nda (Personal Property Security Act) yer almaktadır.482 

Quebec’te, aracılı menkul kıymetlerin doğrudan satışı hakkında hukuk seçimi 

kuralı bulunmamaktadır. Ancak Medeni Kanunun (Civil Code) 3097. bölümü 

düzenlemesinden, menkul kıymetler üzerindeki aynî haklar için lex situs kuralının 

uygulanabileceği söylenmekle birlikte, Quebec mahkemesi, aracılı menkul kıymetleri 

soyut mülkiyet kavramı içinde nitelendirerek, situsunun ilgili aracının bulunduğu yer 

olduğuna karar vermiştir.483 

B. KORE VE JAPONYA 

Kore ve Japonya’da aracıda tutulan menkul kıymetler için özel bir hukuk seçimi 

kuralı bulunmamaktadır. Bu nedenle konu hakkındaki değerlendirme, Kore ve 

Japonya’da mevcut Uluslararası Özel Hukuk (PIL) Kanunu ile gerçekleştirilmektedir. 

Her iki ülkede de, kısa bir süre önce yenilenmiş eski bir kanunlar ihtilâfı rejimi 

bulunmaktadır.484 

2001 yılında yenilenmiş Kore Uluslararası Özel Hukuk (PIL) Kanununa485 göre, üç 

yorumlayıcı yaklaşım bulunmaktadır; 1) lex cartae sitae’nin uygulanması (19 ve 21. 

bölüm), 2) kıyas yoluyla lex situs’un uygulanması (23. bölüm), veya 3) en yakın ilişkili 

(yakınlık yaklaşımı) hukukun uygulanması (8. bölüm). Birinci ve ikinci yaklaşım aracıda 

tutulan menkul kıymetlerin nitelendirilmesini (vasıflandırma) gerektirmektedir.486 

Birinci metod, aracıda tutulan menkul kıymetlerin niteliği dikkate alınmaksızın 

mevcut hukuk seçimi kuralına doğrudan uygulanır. Uluslararası Özel Hukuk (PIL) 

Kanununun 19. bölümüne göre, menkul ve gayrimenkuller üzerindeki aynî haklar ve 

tescil edilebilen haklar ihtilâf konusu şeyin bulunduğu yerin hukukuna; hareket 

                                                 
482  CHUN, s.64-65; SCAVONE, Robert M., “The New Securities Transfer Act, 2005, The Coming 

Revolution in the Law of Securities Transfers”, Ontario Bar Association 2006 Institute of 

Continuing Legal Education, Business Law January 24, 2006, s.3. 
483  CHUN, s.65; SCAVONE, s.8. 
484  CHUN, s.69. 
485  2001 tarih, 6465 sayılı, Conflict of Laws Act. 
486  CHUN, s.69. 
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halindeki menkullerde aynî hakları kazanma, kaybetme, sürekli olmayan fiil veya 

durumun tamamlandığı zamanda aynî hakların konusunun bulunduğu yer hukukuna 

tâbidir. Aynı şekilde, 21. bölüme göre, kazanma, kaybetme, menkul kıymetlerdeki 

hakların değişimi, fiil veya durumun tamamlandığı zamandaki hamiline yazılı menkul 

kıymetlerin bulunduğu yer hukukuna tâbi bulunmaktadır. Bu yaklaşım, Japonya’da 

olduğu gibi Kore’de de ağırlıklı olarak kabul görmekle birlikte, Kore mahkemelerinin 

belirsizliğe rağmen mevcut yenilenmiş Uluslararası Özel Hukuk (PIL) Kanununa göre 

lex rei cartae sitae kuralının uygulanmasının değiştirilmesi beklenmektedir. Zira menkul 

kıymetler, Kore ve Japonya’da menkul kıymet sertifikaları ile temsil edilmektedir. Bu 

nedenle aracıda tutulan ve depo edilmiş menkul kıymetlerin nitelendirilmesinde menkul 

kıymet sertifikalarına gönderme yapılması doğal görünmekte ise de, menkul kıymet 

sertifikalarının bulunduğu yerin tesadüfi olduğu ifade edilmektedir. Lex cartae sitae 

kuralı, menkul kıymetlerin tamamen kaydî olmaları halinde bulunduğu yer sorusuna 

cevap verememektedir. Bu durumda, Kore mahkemeleri, nitelendirme sürecini 

uygulamayarak ikinci ve üçüncü yaklaşımı uygulama eğilimi göstermektedir.487 

İkinci yaklaşıma göre, yenilenmiş Uluslararası Özel Hukuk (PIL) Kanununun 

23. bölümü, akdi teminat alacak hakları, hisse senetleri veya diğer haklar veyahut 

yukarıda belirtilen temsil eden menkul kıymet sertifikalarını ve teminat hakkını, 

uyuşmazlığı idare eden hukuk tarafından idare edilmesini sağlar. Bu hüküm, 2001’de 

değiştirilerek, teminat işlemleri için özel bir hukuk seçimi kuralı yürürlüğe girmiştir. Bu 

kurala göre, işlemlerin esasına uygulanacak hukuk, menkul kıymet teminatlı işlemlerine 

de uygulanacak hukuktur. Bu hükme göre, Kore mahkemelerinin aracılı menkul 

kıymetleri aracılı menkul kıymetlerin sahibi ile onun ilgili aracısı arasındaki ilişkiden 

kaynaklanan diğer soyut haklar olarak sınıflandırma imkânı vardır. Bu durumda 

uygulanacak hukuk, ilgili aracının bulunduğu yer olacaktır (PRIMA). Ancak, bu 
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metodun yetersizliği, 23. bölümün yalnızca menkul kıymetlerin teminat işlemlerine 

uygulanırken, aracıda tutulan menkul kıymet tasarruflarının diğer durumlarına 

uygulanmaması ile ortaya çıkmaktadır.488 

Genel olarak tercih edilen üçüncü yaklaşım, PIL Kanununun 2001 yılında yapılan 

değişikliklerinde yürürlüğe giren 8. bölümünün uygulanmasıdır. İstisnai kural olarak 8. 

bölüm, hukukî ilişki ile yalnızca yüzeysel bağlantı bulunduğunda, PIL Kanununu 

hükümleri tarafından belirlenen uygulanacak hukuk, söz konusu hukukî ilişki ile yakın 

bağlantıya sahip hukuku araştırmaktadır. Bu hükmün altında yatan temel mantık gerçekte, 

tüm kanunlar ihtilâfı kurallarındaki bağlantı unsurlarının uygulamaya ilişkin sıkı ilişki ile 

belirlendiğidir. Çok kademeli aracılı sistemde (zincir), fizikî menkul kıymetlerin yeri 

hukukunun çoğu zaman aracılı menkul kıymetlerin tasarrufunda anlamlı bağlantıya sahip 

olmadığı açıktır. Bu nedenle PRIMA olarak adlandırılan yeni yaklaşım, aracılı menkul 

kıymetler için en yakın bağlantılı olarak nitelendirilmektedir.489 

2006’da, önceki Japon Uluslararası Özel Hukuk (PIL) Kanunu Horei 490 

yenilenmiştir. Yeni Kanunda yapılan yenilemeler borçlar, haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleşme hakkında olup menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir özel kural 

içermediğinden, Horei temelinde aracılı menkul kıymetler için yukarıda belirtilen kanunlar 

ihtilâfı yorumu, yeni Kanunlar İhtilâfı Rejimi içinde geçerliliğini korumaktadır.491 

Esas olarak Kore PIL Kanununun 19. bölümündeki hukuk seçimi kuralı ile aynı 

biçimde kaleme alınan Yeni Japon PIL Kanununun 13. bölümüne göre, tescile tâbi olan 

haklar, menkul ve gayrımenkuller üzerindeki aynî haklar situsun hukukuna tâbidir. 

Özetle, fizikî menkul kıymetler üzerindeki aynî tasarrufların tümüne menkul 

kıymetlerin gerçekten fiziken bulunduğu yer hukuku uygulanır. Ancak, hisse 

senetlerinin dışında kaydî menkul kıymetlerde, aynî tasarruflara uygulanacak hukuk 
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bazı kaydî menkul kıymetleri idare eden hukuktur. Eğer açık bir şekilde idare eden 

hukuk yok ise, uygulanacak hukuk ihraç yeri hukuku veya kaydî menkul kıymetleri 

ihraç edenin hukukudur. Kaydî hisse senetlerinin aynî tasarruflarına uygulanacak 

hukukun ihraççının şirketinin hukuku olduğu ileri sürülmektedir. Bu sert hukuk seçimi 

kuralı nedeniyle, Japon Finans Komitesi tarafından 2003 yılında aracıda tutulan menkul 

kıymetler için PRIMA kuralının adapte edilmesi tavsiye edilmiştir.492 

C. AVRUPA BİRLİĞİ 

Avrupa Birliği’nde, geleneksel olarak tahvil ve hisse senetlerine uygulanacak 

hukuk ihraççının hukuku olabildiği gibi, ciro edilebilir senetlerde tahvil veya hisse 

senedinin bulunduğu yer hukuku da uygulanacak hukuk kapsamında kabul 

edilmektedir.493 Hesabı tutanın, farklı hukuklara tâbi olarak ihraç edilmiş olan menkul 

kıymetleri tutmak zorunda kaldığı durumlar bulunmaktadır. Bu durumda, look-through 

(lex rei sitae) metodunun uygulanması halinde pratik olmayan sonuçlarla 

karşılaşılabilmektedir. Örneğin, farklı hukuklara tâbi olarak ihraç edilmiş olan menkul 

kıymetlerin bulunduğu menkul kıymet hesabının rehni halinde, menkul kıymetin ihraç 

edildiği yer hukukunun belirleyici faktör olarak kabulü halinde bir hukuk değil, birden 

fazla hukukun uygulanması sonucunu ortaya çıkacaktır. Ayrıca, menkul kıymetin birden 

fazla aracı vasıtasıyla tutulabileceği gerçeği de dikkate alınarak look-through gibi, 

geleneksel kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanmasından yıllar önce vazgeçilmiştir.494 

Komisyon tarafından menkul kıymetler alanında yapılan direktiflerle bir takım 

değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, Nihai Mutabakat Direktifi ile Teminatlandırma 

Direktifinin uygulanacak hukuka ilişkin aşağıda değineceğimiz hükümlerinde herhangi 

bir değişiklik yapılmayarak aynen korunmuştur. 

                                                 
492  CHUN, s.72-73. 
493  BANG-PEDERSEN, Ulrik Rammeskow, University of Copenhagen, The impact of the La Haye 

Securities Convention on the European Community States. 
494  OOI, s.xxxi. 
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1. Nihai Mutabakat Direktifi 

19 Mayıs 1998 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 

onaylanan ve 11 Aralık 1999 tarihinde tüm üye devletlerde yürürlüğe giren 495 

98/26/EC sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Mutabakat 

Kesinliği Direktifi (Nihai Mutabakat Direktifi) 496  ile teminatlı menkul kıymetin 

bulunduğu yer yerine aracının hesabına doğru evrilen kanunlar ihtilâfı kuralı değişimi 

olmuştur.497 

İlk PRIMA kavramı Nihai Mutabakat Direktifi’nde yer almıştır. Bu Direktif 

temelde, bölgesel düzeyde yürürlüğe konulan, bazı ödeme ve netleştirme tiplerinde, 

özellikle iptal edilemeyen veya herhangi başka bir yöntemle geçersiz kılınamayan 

ödeme emirlerinin girilmesi koşuluyla çok yönlü netleştirme tiplerinde,498 ödeme ve 

menkul kıymet takas sistemlerinin doğasında var olan sistemik riskin ve hem de bu 

sistemde taraflara karşı iflâs prosedüründen kaynaklanan sistemin kesilmesine neden 

olan girişimlerin azaltılmasını amaç edinmiştir.499 

Direktif’in 2. maddesinde, “sistem, mutabakat temsilcisi, merkezi karşı taraf, 

takas odası veya dolaylı bir katılımcı arasında transfer emirlerinin yerine getirilmesi 

için bir sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşmenin ise katılımcılar tarafından 

seçilen hukuka tâbi olacağı, ancak bu hukukun katılımcılardan en az birinin idare 

merkezinin bulunduğu üye devletin hukuku olacağı belirlenmiştir. Bu seçimin, 

hukuku seçilen üye devlet tarafından Komisyona bildirilmesi gerekmektedir. 

                                                 
495  LÖBER, Developing, s.19. 
496  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0026.2005/4 
497  CHUN, s.66-67; LÖBER, Developing, s.19; OOI, s.226. 
498  Çok yönlü netleştirmede ikiden fazla taraf vardır. Taraflar genellikle üçüncü bir tarafın netleştirmeyi 

yapmasının istendiği işlem türüdür. 
499  COMPANIES AND SECURITIES ADVISORY COMMITTEE, Jurisdictional Legal Risk, s.5; 

GÜNGÖR, Credit Institutions, s.270. 
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Direktif’de iki adet kanunlar ihtilâfı kuralı bulunmaktadır. Bunlardan temel 

olanı 9/2. maddede yer almaktadır. Bu kural, yalnızca dolaylı saklama sisteminde 

tutulan menkul kıymetlerin teminat olarak gösterilmesi halinde uygulanabilmektedir. 

Teminat verenin iflâsı halinde verdiği teminatların akibetini düzenleyen 9/1. madde 

kanunlar ihtilâfına ilişkin hüküm içermemektedir.500 

Direktif’in 8/2. maddesinde, bir sistem katılımcısına karşı herhangi bir icra 

takibi başlatılması durumunda, bu katılımcının katılımından kaynaklanan hak ve 

yükümlülüklerinin sisteme uygulanacak hukuka tâbi olacağı düzenlenmiştir.501 

Direktif’in 9/2. maddesinde, teminat olarak gösterilen menkul kıymetlere 

uygulanacak hukuka ilişkin hükme yer verilmiştir. Buna göre, “menkul kıymetlerin 

(menkul kıymetler üzerindeki haklarda dâhil olmak üzere) katılımcılara ve/veya üye 

devletlerin merkez bankalarına ya da gelecekteki Avrupa Merkez Bankasına 1. fıkrada 

belirtildiği gibi teminat olarak gösterilmesi ve bu haklarının (bir vekil, aracı ya da 

adına hareket eden bir üçüncü taraf aracılığıyla) bir üye devlette bulunan bir sicilde, 

hesapta ya da merkezi bir mutabakat sisteminde yasal olarak kayıtlı bulunması 

durumunda, bu birimlerin teminat sahibi olarak bu menkul kıymetler üzerindeki 

hakları, söz konusu üye devletin (kayıtlı üye devletin) hukuku tarafından belirlenir”.502 

Örneğin hesap Almanya’da ise, hesaptaki bazı menkul kıymetlerin başka bir hukuka 

örneğin İngiliz hukukuna göre ihraç edilmiş olup olmadığı ile ilgilenmeksizin Alman 

hukuku uygulanmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Nihai Mutabakat Direktifi, takas ve ödeme 

sistemlerini koruma ve böylelikle, bu tür sistemlerde taraflarla ilişkide verilen 

                                                 
500  GÜNGÖR, Credit Institutions, s.270. 
501  OOI, s.227; GÜNGÖR, Credit Institutions, s.270. 
502  COMPANIES AND SECURITIES ADVISORY COMMITTEE, Jurisdictional Legal Risk, s.6; 

LÖBER, Developing, s.19. 



 131 

teminatların uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.503 Hesabın bulunduğu yer 

hukukunun uygulanması kuralı, bu tür teminatlarla sınırlıdır. Ancak, AB ülkelerinin 

çoğunda, bu kuralın menkul kıymet varlıklarının aracı da bulunan hesaba teminat 

verilmesi (disposition) hallerine de genel olarak uygulanabileceği düşünülmüştür. AB 

üyesi ülkeler arasında bu konuda fikir ayrılıkları bulunmaktadır.504 

İlk bakışta, 9/2. madde PRIMA kuralının sıkı bir uygulaması gibi görünse de, 

hükmün amacı, 2/m maddesindeki teminat kavramının tanımı ile sınırlandırılmıştır. 

Nitekim madde; “Teminat kavramı, bir sistemle ilgili olarak ortaya çıkabilecek hak ve 

yükümlülüklerin güvence altına alınması amacıyla veya gelecekteki Avrupa Merkez 

Bankasına sağlanan rehin (rehin olarak gösterilen para da dâhil olmak üzere), repo 

veya benzeri bir anlaşma kapsamındaki veya başka şekildeki nakde dönüştürülebilir 

tüm varlıkları ifade eder” şeklinde hükme bağlanmıştır. 

Dar açıdan bakıldığında, 9/2. madde yalnızca, üye devletlerin merkez 

bankaları, Avrupa Merkez Bankası, kendisine Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 

Sistemlerinde Nihai Mutabakat Direktifi uygulanan, AB ödeme ve menkul kıymet 

sistemlerinde likidite sağlanan taraflar505 gibi belirli bazı teminat alanlar için hukukî 

riski ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiş gibi görünse de, AB ödeme ve menkul 

kıymet takas sistemlerinin doğrudan taraflarının yanısıra dolaylı taraflarını da koruma 

altına almaktadır. Ayrıca, 9/2. maddedeki kuralın AB içinde olsun olmasın bütün 

ödeme ve menkul kıymet takas sistemlerine uygulanmasının, PRIMA’nın katı bir 

şekilde uygulanmasıyla sağlanabileceği ileri sürülmektedir. Üye ülkeler arasında görüş 

ayrılığı bulunmakla birlikte, ödeme ve menkul kıymet takas sistemlerinin doğrudan 

                                                 
503  OOI, s.228. 
504  OOI, s.229. 
505  Örneğin, sistemdeki menkul kıymetlerle ilgili işlemleri tamamlamak konusunda sistemin 

katılımcılarına izin veren, kredinin temditi için ödemede teminat alan Avrupa sistem operatörü. 
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taraflarının yanısıra dolaylı taraflarını da kapsayacağı görüşü ağırlık kazanmıştır. 506 

Nitekim, Avrupa Komisyonunun DGXV (Avrupa Komisyonunun XV. Genel 

                                                 
506   Avusturya’da Finans Bakanlığı, en uygun uygulamayı tespit için bir çalışma grubu oluşturdu. Başlangıçta, 9/2. madde 

sınırlı bir şekilde, yalnızca iflaslar için uygulanması istenildiğinden (Temelde, 9/2 madde küllî icra usulü ile ilgili 
bölümü içinde), 1999’un başlarında yalnızca iflaslarla ilgili olarak Direktifi uygulamaya koyan özel bir hukukî 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 10 Aralık 1999 da yürürlüğe girmiştir. Ancak Almanya’nın geniş görüşe uygun 
olan Alman Menkul Kıymet Depo Kanunu’nun yeni 171. maddesini içeren bir ek hukukî düzenleme yapması 
beklenmektedir. 

  Belçika’da geniş görüşe uygun olarak 28 Nisan 1999’da bir kanun yapılmıştır. Bu Kanunun 8/2. maddesi, aşağı 
yukarı Direktifin 9/2. maddesi ile aynı lafza sahiptir. Belçika’nın çözümü Direktifin geniş yorumu ve PRIMA’nın katı 
uygulaması olup, bu Kanun 11 Haziran 1999’da yürürlüğe girmiştir. 

  Danimarka’da Kasım 1998 tarihinde, Finansal Denetim Kurumu başkanlığında, hukukî düzenlemenin etkilerini 
tartışmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. PRIMA’nın zaten mevcut Danimarka Kanunlar İhtilâfı kuralı 
olduğu anlaşılmaktadır.  

  Finlandiya’da 1998 sonbaharında Adalet Bakanlığı tarafından Direktifin uygulamasını izlemek üzere oluşturulan 
çalışma grubu, Taslak çalışma raporunu Mayıs 1999 tarihinde sunmuştur. Menkul kıymetlerin Finlandiya kaydî 
sistemine girişi hakkında Kaydî Hesap Kanunu içinde uygulanması geniş raporlanmıştır. Ödeme Sistemleri Direktifi 
yakından takip edilerek, Netleştirme Kanunundaki değişiklikle, hükmün kapsamı genişletilmiştir. 

  Fransa Hazine ve Merkez Bankası Takas Direktifinin uygulanması konusunda birlikte çalışmalar yürütmektedir. 
Fransız otoritelerinin geniş bakış açısına yöneldiklerine inanılmaktadır. Bu piyasa katılımcılarının geniş görüşe 
verdikleri destek ile güç almaktadır.  

  Almanya Adalet Bakanlığı, uygulama düzenlemesi hazırlayarak parlamentodan geçirilmiştir. Alman hükümeti 
önceleri 9/2. maddenin dar yorumunu benimsemiştir. Mayıs 1999’da ilk taslak uygulama düzenlemesi bankacılık 
derneklerine görüşlerini almak üzere gönderilmiş, 9/2. madde Menkul Kıymet Depo Kanununa yeni 17a bölümü 
eklenerek tamamlanmıştır. Uygulama düzenlemesinin revize edilmiş taslağı, 9/2. maddenin geniş yorumu adapte 
ederek Ağustos 1999’un sonlarında uygulanabilir hâle gelmiştir.  

  Yunanistan’da Direktifin uygulanması, Ulusal Ekonomi Bakanlığının denetimi altında olmaktadır. Bakanlık, merkez 
bankası, bakanlıklar, finansal ve hukukî topluluklardan üyeler ile uygulamayı denetlemek üzere bir komite kurmuştur. 
İlk taslak uygulama raporunda, 9/2. maddenin geniş yorumu benimsenmiştir. 

  İrlanda Merkez Bankası ve Finans Kurumu Direktifin uygulanması konusunda birlikte çalışmaktadır. Direktifin 
uygulanmasına yönelik düzenleme 1998’in sonunda çıkarılmıştır. İrlanda da Avrupa düzeyinde geniş yorumu 
benimsemektedir.  

  İtalya’da Direktifin uygulanması, Hazine Bakanlığı ile Merkez Bankası ve Menkul Kıymet ve Döviz Komisyonunun 
yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. Hazine geniş görüşü benimsemektedir. 

  Lüksemburg Merkez Bankası ile Ticaret Odası uygulama süreci ile ilgili olarak birlikte çalışarak Takas Direktifi ile 
ilgili Kanun hazırlanmıştır. 

  Hollanda’da Direktifin Uygulanmasına İlişkin Kanun 25 Ocak 1998 tarihinde Parlamentoda onaylanarak 1 Ocak 
1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 9/2. maddenin lafzı Hollanda İflas Kanunun 212/f’de bulunmaktadır. 212/f dil 
olarak 9/2. maddenin bir aynası gibi bu yüzden dar bir kapsama sahiptir. Buna rağmen, Adalet Bakanlığı devletler 
özel hukuku alanında özel bir komisyon oluşturarak mülkiyet uygulamaları ile ilgili kanunlar ihtilâfı kurallarını içeren 
bir kanun hazırlamıştır. Bu kanun dolaylı menkul kıymet tutulması için PRIMA kuralını getirmektedir. 

  Portekiz Merkez Bankası, Menkul Kıymet İşaretleyici Kurumları merkezi Menkul Kıymet Kayıt Kuruluşu Direktifin 
uygulanması konusunda birlikte çalışmaktadır. 9/2. maddenin uygulanması, 1991 tarihli Menkul Kıymet Piyasası 
Kanununun yerine geçen son zamanlarda onaylanan Menkul Kıymetler Kanununun bir parçası ile olmuştur. Yeni 
Menkul Kıymetler Kanunun 284/4. maddesi bir Avrupa Sistemi içinde menkul kıymet tutulması için PRIMA kuralı 
uygulanacaktır. Bu kural 11 Aralık 1999’da yürürlüğe girmiştir. Kanunun 41. maddesi Avrupa Sistemi dışındaki 
menkul kıymet tutulması içindir. Avrupa Sistemi dışında merkezi menkul kıymet tutulması için 41. madde merkezi 
sistemi idare eden yer hukukuna yönelmiştir. Aracı vasıtasıyla, ancak merkezi bir sistemde olamayan menkul kıymet 
tutulması için PRIMA uygulanacaktır. 41. madde hükmünün yeni Menkul Kıymet Kanununun çoğunluğu ile birlikte 
2000 yılının başında yürürlüğe girmiştir. 

  İspanya Finans (Maliye) Bakanlığı, ulusal ve diğer finansal denetim kurumları ile işbirliği içinde düzenlemenin 
uygulanması konusunda sorumlu bulunmaktadır. İspanya’nın başlangıçta, dar bakış açısı ile 9/2. madde yalnızca ilgili 
iflas prosedürü ile sınırlandırılmıştı. Piyasanın farkındalığı artınca, iflaslar azalmış ise de düzenleme kapsamı dar 
olarak bırakılmıştır. Özel ve kamu sektörünün geniş yoruma verdiği desteğe rağmen, 1999 tarihli düzenleme dar 
yorumda kalmıştır. 

   İsveç Finans (Maliye) Bakanlığı Direktifin uygulanmasında, 1999’da kendisini açıkça geniş görüşe bağlamıştır. 
Aslında mevcut İsveç Kanunlar İhtilâfı Kuralları Kanununda PRIMA kuralı bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna 
rağmen, finans piyasaları katılımcıları, 9/2. maddenin uygulaması için mevcut hukukî durumu açıklamanın faydalı 
olacağını düşündüler. 1 Ocak 2000’de yürürlüğe giren Kanun, 9/2. maddenin uygulanmasını, bütün durumlarda 
PRIMA uygulanması şeklinde kabul etmektedir. 

  Direktif İngiltere Merkez Bankasının danışmanlığında Hazinenin talimatlarıyla uygulanmaktadır. 27 Mayıs 1999’da 
Londra’da uluslararası ve mukayeseli hukuk İngiliz Enstitüsünde finans ve hukuk topluluklarından ve değişik devlet 
kurumlarından katılımcıların bulunduğu çalıştayı takiben, Hazine, 9/2. madde prensibini daha da geniş uygulamayı 
kabul eğiliminde olduğunu açıklamıştır. 
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Müdürlüğü (Tek Pazar ve Finans Servisi) ve Avrupa Merkez Bankası, Giovanni grup bu 

bakış açısını desteklemektedir.507 

Sonuç olarak, 9/2. maddede,508 üzerindeki haklarda dâhil olmak üzere menkul 

kıymetlerin teminat olarak gösterilmesi halinde teminat alan veya onun hesabına hareket 

eden kimsenin hakları, menkul kıymetin tutulduğu sicil, hesap veya merkezi mutabakat 

sisteminin bulunduğu üye devletin hukukuna tâbi olacaktır. 509  Bu hüküm, menkul 

kıymetlerin devir ve teslimi ile ilgili mülkiyet haklarının varlığını kanıtlayan merkezi 

bir mutabakat sistemine, bir sicile veya hesaba uygulanabilecektir. Yine bu hüküm, 

sistem katılımcısının, bir üye devlet merkez bankası veya Avrupa Merkez Bankasına, 

sicil, hesap veya merkezi mutabakat sisteminin bulunduğu üye devletin hukukuna 

uygun geçerli ve etkili bir teminatı olması durumunda, bu teminatın geçerliliğini ve 

etkisini, sisteme (onun işleticisine) karşı ve doğrudan ya da dolaylı yolla sistem 

üzerinden talepte bulunan diğer tüm kişilere karşı o üye devletin hukukuna uygun 

olarak güvence altına almaktadır. Bu teminatın sicil, hesap veya merkezi mutabakat 

sisteminin bulunduğu üye devletin hukukuna tâbi olan geçerliliği ve etkisi, yalnızca 

AMB ve üye devlet merkez bankası değil, sistemden doğrudan veya dolaylı yolla 

talepte bulunan tüm kişilere karşı ileri sürülebilecektir. Ancak 9/2. madde hükmü, 

menkul kıymetlerin ihracı, mülkiyeti ve devri gibi haklar bakımından menkul kıymeti 

ihraç eden ve menkul kıymetlerin muhtemelen farklı bir biçimde bulunduğu üye 

devletin hukukunun etkisine hâlel getirmeyecektir. 510  Dolayısıyla herhangi bir üye 

devlette, söz konusu teminatın üye devletin hukukunda belirtilenden başka bir şekilde 

doğrudan icra edilebileceği veya tanınabileceği anlamına gelmemektedir. 9/2. maddede 

                                                 
507  Giovannini Group II. Report, s.16. 
508     Menkul kıymetlerin ve menkul kıymetlerdeki hakların, teminat olarak gösterildiği hallerde, teminat  

alanın (veya bunlar hesabına hareket eden atanmış kişi, temsilci veya üçüncü kişinin) hukuka uygun 

olarak bir üye devletin ülkesindeki sicile veya hesaba ya da merkezi mevduat sistemine kaydedilmiş 

menkul kıymetlerden kaynaklanan hakları ile, bunların o menkul kıymetler teminat hakkı sahibi 

olarak tespitine ilişkin hukukî sorunlar, sicilin, hesabın veya merkezi mevduat sisteminin bulunduğu 

üye devletin hukukuna tâbidir (m.9/2). 
509  OOI, s.230. 
510  Bkz. Direktifin 21 numaralı açıklaması. 
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atıf açıkça veya dolaylı olarak reddedilmemiştir. 511  Ancak, Nihai Mutabakat 

Direktifinin belirsizliği ortadan kaldırmayı hedeflemesi ve bütün üye devletlerin 

düzenlemelerini yeknesaklaştırma zorunluluğu seçilen hukukun aynı düzenlemeler 

olması nedenleriyle atfın reddedilmiş olması gerektiği ileri sürülmektedir.512 

Yinelemek gerekirse bu Direktif, Avrupa Birliğine üye ülkeler veya Avrupa 

Merkez Bankasının tanımlanmış sistemlerinde sınırlı yollarla teminatlandırma işlemleri 

ile de ilgilidir.513 Direktifin 9/2. maddesine göre, katılımcı ve/veya üye devletin merkez 

bankası ve/veya Avrupa Merkez Bankası olan teminat alana teminat olarak sağlanan 

menkul kıymetlerin (menkul kıymetlerdeki haklar dâhil) yeri, teminatlı menkul 

kıymetlere ilişkin teminat alanın hakları, bazı hakların hukuken sicile kaydedildiği 

hesap veya merkezi saklama kuruluşunun bulunduğu üye devletin hukukuna tâbidir. 

Direktifin hukuk seçimi kuralı, dizayn edilmiş sistemin katılımcısı tarafından diğer 

katılımcıya teminatın sunulduğu yer ve teminatın merkez bankasına ve Avrupa Merkez 

Bankasına sağlandığı yer olmak üzere iki durum ile sınırlandırılmışken, uygulama 

sürecinde finans piyasaları tarafından katılımcılarını korumak amacıyla 9/2. maddenin 

koruması genişletilmiştir.514 

Avrupa Birliği’nde bu sürecin işleyişini bir örnekle açıklamak anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır. Karşı taraf temerrüde düşerse, teminatın alıkonması kararına hangi 

hukuk uygulanır? Uluslararası Bankacılık Topluluğu için hukukî belirsizlik, teminata 

dayalı borç alacak ihtimalinin yerini, tutma (mülkiyet) modeli altında açıklamaktadır. 

Örnekte, Avrupalı bir yatırımcı, Londra’da yerleşik bir bankaya, uluslararası 

finansmana yönelik 1000 İllinois A.Ş. menkul kıymetleri ve onun haklarını İngiliz 

hukuku masrafları altında teminat olarak sağlıyor. Masraflar öncesinde, Avrupalı 

yatırımcının İllinois A.Ş. menkul kıymetleri üzerindeki mülkiyeti hakkı, Avrupalı 

                                                 
511  OOI, s.230. 
512  OOI, s.246-247. 
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514  OOI, s.236; CHUN, s.67. 
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yatırımcının Belçika’da yerleşik aracısı Euroclear’in kaydî sisteminde yansıtılmaktadır. 

Euroclear, sırasıyla, Avrupalı yatırımcının Illinois A.Ş. menkul kıymetleri ile ilgili 

hissesi ile Euroclear’in diğer müşterilerinin hisselerini birlikte Kaliforniya alt 

saklayıcının kayıtları aracılığıyla tutar. Kaliforniya alt saklayıcı, sırasıyla, Euroclear’in 

Illinois A.Ş.’nin menkul kıymetleri üzerindeki hisseleri ile birlikte Kaliforniya alt 

saklayıcının diğer müşterilerinin hisselerini Depository Trust Company (DTC)’nin 

kayıtları aracılığıyla Newyork’da tutar. Menkul kıymetler için tali sertifikalar, DTC’nin 

Pennsylvania’daki deposunda ve Illinois AŞ.’nin kaydedildiği yer olan New Jersey’de 

depo edilmiştir. Kayıtlarda adı DTC’nin vekili CEDE&CO’dır. Uluslararası finansın 

masrafları, Euroclear’in kayıtlarında Avrupalı yatırımcının hesaplarına borç olarak ve 

Avrupalı yatırımcının uluslararası finansman rehnine, alacağa karşılık yansıtılmaktadır. 

DTC’nin her iki Kaliforniya alt saklayıcısının kayıtlarında bir değişiklik yoktur.515 

Avrupalı yatırımcının iflâsı halinde, mahkeme, uluslararası finansta alınmış 

hisse senetlerinin güvenli olup olmadığına ve iflâsta teminatlı alacaklı olup olmadığına 

uygulanacak hukuku belirleyecektir. Bazı ülkelerde mahkeme teminat gösterilmiş 

(tercihli (underlying)) menkul kıymetlerin yeri hukukunu düşünecektir. Bu yaklaşım, 

soruların artmasına neden olmuştur; uygulanacak hukuk ihraççının yeri hukuku 

(Illinois), kaydın bulunduğu yer (New Jersey) hukuku, deponun bulunduğu yer 

(Pennsylvania) hukuku veya sistemin bulunduğu yer (New York) hukuku mu 

uygulanacak hukuktur? Menkul kıymetlerin ihracı farklı ihraççılarca birçok farklı 

ülkede ihraç edilmiş menkul kıymetlerden ibaret havuzdan teminat sağlandığında 

problem daha da büyümektedir.516 

Birçok ülke için aracının bulunduğu yer hukuku uygulanacak hukuktur, bu 

örnekte Belçika hukukudur, uluslararası finansın faydası teminat olarak gösterilen 
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menkul kıymetin bulunduğu yer uygulanacak hukuk yeridir. Avrupa ülkeleri için, konu 

Nihai Mutabakat Direktifinin 9/2. maddesi ile çözümlenmiştir.517 

2. Finansal Teminat Direktifi 

98/26/EC sayılı Direktif’de 518  belirtilen ilkeye göre, teminat olarak sunulan 

kayıtlı menkul kıymetlere uygulanacak hukuk, ilgili sicil, hesap veya merkezi tevdiat 

sisteminin bulunduğu yerin hukuku olduğundan; sınır ötesi bağlamda tutulan ve bu 

Direktif kapsamında mali teminat olarak kullanılan bu tür menkul kıymetlere ilişkin 

olarak hukukî kesinlik öngörülebilirlik oluşturmak amacıyla, söz konusu ilke bu 

Direktif519 ile genişletilmiştir.520 

Bu Direktif, teminatlandırmanın uygun şekilde tamamlanıp tamamlanmadığının 

ve üçüncü kişilere karşı kullanılmasının uygun olup olmadığının saptanması için 

uygulanacak hukukun menkul kıymet olarak tutulan teminatın bulunduğu ülkenin 

hukuku olduğunu belirten lex rei sitae kuralının, bütün üye devletler tarafından 

tanınması nedeniyle doğrudan tutulan menkul kıymetlere uygulanmasını 

etkilememektedir. Ancak, finansal teminat olarak sunulan ve bir veya daha fazla aracı 

vasıtasıyla tutulan kaydî menkul kıymetlerin yerinin saptanması gerektiğinden; teminat 

alanın, ilgili hesabın tutulduğu ülkenin hukukuna göre geçerli ve etkin bir teminat 

düzenlemesi bulunuyorsa, teminatın karşı bir mülkiyet hakkı veya hak tarafından 

geçersiz kılınması, iyiniyetle bir iktisabın gerçekleşmesi ve icra edilebilirliğinin sadece 

o ülkenin hukuku ile düzenlemesi gerektiğinden öngörülemeyen diğer hukukî 

belirsizlikleri önlemek amacıyla bir düzenleme yapılması yoluna gidilmiştir.521 

                                                 
517  ROGERS, s.20. 
518  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0026. 2005/4 
519  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0047. 2005/4 OJ L 168, 

27/06/2002 P.43-50. 
520  CHUN, s.67-69. 
521  LÖBER, Developing, s.21; MANGATCHEV, Ivan, “The Financial Collateral Arrangements Under 

Directive 2002/47/EC of the Council of 6 June 2002” MPRA, 2008, s.1. http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/8902; OOI, s.269; EUROPEAN FINANCIAL MARKET LAWYERS GROUP, 

Proposal for an EU Directive on Collateralisation, ECB yayını, 2000, s.6. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8902
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Direktif’in 9. maddesinde, kaydî menkul kıymetin teminat olarak gösterilmesi 

halinde; işlemin hukukî niteliği ve aynî etkileri, teminatı tamamlamaya yönelik şartlar 

ve teminatın geçerlik şartları ve bunun üçüncü kişilere karşı dermeyanının etkin 

kılınması için gerekli aşamalar, kaydî menkul kıymetin üzerinde kişilerin sahip olduğu 

mülkiyet hakkının veya hakların, rakip mülkiyet veya haklar tarafından geçersiz 

kılınması veya bu haklara nazaran ikincil sıraya düşmesi veya iyiniyetli iktisabına 

ilişkin sorunlar, teminat olarak gösterilen kaydî menkul kıymetin haczedilmesini 

takiben paraya çevrilmesine ilişkin tâbi olduğu usuller ilgili hesabın bulunduğu yer 

hukukuna tâbi kılınmıştır.522 

Atıf bakımından ise Nihai Mutabakat Direktifi’nin aksine bir ülkenin kanununa 

yapılan atfın o ülkenin iç hukukuna yapılan atıf olacağı açıkça düzenlenmiştir (md.9/1-

2. cümle).523 

Ancak, yukarıda sözü edilen sınırlı kapsamında olduğu gibi Nihai Mutabakat 

Direktifi’nin uygulanışında mevcut bazı açık olmayan uygulamalar nedeniyle, AB 6 

Haziran 2002’de daha geliştirilmiş tamamlayıcı, istenilen tüm uygulamaları açıkça 

düzenleyen, kapsamı sınırlandırılmamış Teminatlandırma Direktifi’ni yürürlüğe 

sokmuştur. Diğer bir deyişle Teminatlandırma Direktifi Nihai Mutabakat Direktifi’nden 

daha geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur. 

Özellikle Teminatlandırma Direktifi kapsamını, eğer teminat işlemi 2. maddede 

sınıflandırılmış kategorilerden birinde yer alıyorsa, üye olmayan devlet tarafları 

arasındaki teminat işlemlerini de içerecek şekilde genişletmektedir. Genel olarak 

Teminatlandırma Direktifinin, yalnızca teminat alan ve verenin finansal kurum olması 

halinde, teminat olarak gösterilen tüm menkul kıymet kayıtlarına uygulanacağı 

söylenebilir. AB aksine bir karar almadıkça, Direktif hükümleri yalnızca finansal 

kuruluş olan tarafa değil, iş olarak uğraşan diğer tarafa da uygulanır. Maddî kapsamına 
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gelince, Teminat Direktifi hem nakit hem de diğer finansal araçların teminat olarak 

kullanılmasına izin vermektedir. 

Teminat Direktifinin 9/1. maddesinde düzenlenen hukuk seçimi kuralı, Nihai Takas 

Direktifindeki PRIMA kuralının aynısına, “kaydî menkul kıymet teminatı ilişkisinden 

kaynaklanan 2. paragrafta sınıflandırılmış konuların herhangi biri ile ilgili herhangi bir 

sorun, ilgili hesabın tutulduğu ülkenin hukukuna tâbi olması” koşuluyla sahiptir. Teminat 

Direktifi ile Takas Direktifi arasındaki hesap için kullanılan kelime farkı, ilkinde “tutulan 

(maintained)” olan kavram, ikincisinde “bulunduğu yer (located)” dir. 

Ancak, kuralın özü aynı olmakla birlikte, Teminat Direktifinde bu kavramın 

seçilme nedeni olarak, fizikî bir obje olmadığından hesapların bulunma yeri olmayacağı, 

muğlak olan bu ifade yerine, tam olarak tutulduğu yer kavramının uygun olacağı 

gösterilmiştir. Ek olarak, hukuk seçimi kuralına gelince, 9/1. maddesinin ikinci cümlesi 

açıkça, Nihai Mutabakat Direktifinde belirsiz olan “renvoi” uygulamasını ortadan 

kaldırmaktadır.524 Teminat Direktifi, hukuk seçimi kuralı adresleri ile belirlenen hukukî 

sorunları da açıkça belirtmektedir. Sorunlar, a) hukukî nitelik ve aynî etkiler, 525  b) 

iyileştirme için ihtiyaçlar,526  c) öncelikler527  ve d) gerçekleşme için gerekli adımlar 

olarak belirlenmiştir.528 

Bu bağlamda Nihai Mutabakat Direktifi ile kıyaslandığında, Teminat 

Direktifinin, aracılı sistemde teminat işlemlerine uygulanacak hukukun belirlenmesinde 

hukukî kesinliği daha etkili sağladığı değerlendirilebilmektedir. 529  Böylelikle, eğer 

teminat alan geçerli ve etkin teminat sözleşmesi temelinde, ilgili hesabın tutulduğu 

ülkenin hukukunu uygulanacak hukuk olarak belirlerse, herhangi bir yarışan mülkiyet 

veya haklar ve teminatın haczinde de yalnızca bu ülkenin hukuku uygulanır. Böylelikle 
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mevzuatın öngörülmezliğinin dışındaki, uygulamalardan kaynaklanan hukukî belirsizlik 

ortadan kaldırılmış olacaktır.530 

Ancak, AB Komisyonu Teminat Direktifinin değerlendirme raporunda, Teminat 

Direktifinin 9. maddesinde düzenlenen mevcut hukuk seçimi kuralında henüz hukukî 

kesinliğin yeterli düzeyine ulaşmadığı sonucuna varılmıştır.531 Örneğin, kanunlar ihtilâfı 

analizinin ilk sürecinde, teminat sözleşmesini vasıflandıran hukuk hala belirsizdir. Bu 

nedenle, taraflar yeniden vasıflandırma riski ile karşı karşıya kalır. Ek olarak, Teminat 

Direktifi yalnızca teminat sözleşmelerine uygulandığından beri, AB’de teminat olarak 

sağlanmayan aracıda tutulan menkul kıymetlerin tasarrufu için hukuk seçimi kuralı açık 

değildir. Bu bakımdan, AB, hesabın bulunduğu yer formülünde (PRIMA) temel hukuk 

seçimi kuralına dayalı mevcut AB rejiminden farklı olmasına rağmen, hem teminat 

işlemlerini hem de olağan menkul kıymet işlemlerini açık hukukî kesinlikte içeren La 

Haye Konvansiyonunun adaptasyonu ihtimalini öngörülü bir biçimde incelemektedir.532 

Mevcut AB düzenlemeleri hesabın bulunduğu veya tutulduğu yer hukukunun 

uygulanacak hukuk olduğu temel fikri ile oluşturulmuştur. Aksine La Haye 

Konvansiyonu hesabın tutulduğu veya bulunduğu yer esasına göre belirlenmemiştir. La 

Haye Konvansiyonuna göre hesap sahibi ve onun aracısı hesabın kaydedildiği yer 

hukukunu serbestçe kararlaştırabilirler. Bunun için sınır ise, tarafların, aracının nitelikli 

iş yerinin bulunmadığı bir yer hukukunu seçememeleridir.533 

3. La Haye Konvansiyonun Kabulünün Etkileri  

La Haye Konvansiyonunun AB ve üye devletlerde onaylanması halinde, 

Konvansiyon hükümleri, her iki Direktif’in mevcut kanunlar ihtilâfı kurallarının yerini 

alacaktır. AB ülkeleri mahkemeleri, hesabın bulunduğu veya tutulduğu yer hukukunu 
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uygulayamayacak, bunun yerine La Haye Konvansiyonunun kurallarını uygulayacaktır. 

Eğer taraflar aracının iş yerinin bulunduğu devletin hukukunu geçerli olarak seçerlerse, 

hâkim hesabın başka bir devlette tutulup tutulmadığına bakılmaksızın uygulamak 

zorunda olacaktır.534 

Şu anda, Avrupa’da akdedilmiş olan birçok hesap sözleşmesinde, Konvansiyonun 

2. maddesini karşılayan uygulanacak hukuka ilişkin tayin edilmiş bir hüküm 

bulunmayabilir. Bunun yerine hesabın tutulduğu yere ilişkin bir hüküm tayin edilmiş 

olabilir. AB’nin La Haye Konvansiyonunu onaylamasının sonucunda bütün mevcut hesap 

sözleşmelerinde değişiklik ihtiyacına engel olmak için, Konvansiyonun 16/4. maddesinde, 

Konvansiyon öncesi hesap sözleşmeleri için bir kural içermektedir. Bu hükme göre, 

Konvansiyon öncesi hesap sözleşmelerinin tarafları hesabın tutulduğu yer hususunda 

anlaşmışlarsa, bu yer hukukunun uygulanabilmesi, Konvansiyonun 2. maddesinde olduğu 

gibi aracının o Devlette iş yerinin bulunmasına bağlıdır. Muhtemelen AB ve üye ülkeler 

Konvansiyonun 16/3. maddesine göre, bir açıklama yapacaklardır. Bu açıklamada, 

Konvansiyon öncesi akdedilen hesap sözleşmelerinde, hesabın tutulduğu yer hukuku 

kararlaştırılmışsa, Konvansiyonun seçilen yer hukukunu idare eden 2. madde 

uygulamaları, o yerde aracının iş yerinin olması halinde AB’deki mahkemelerce daima 

dikkate alınacağı açıklanacaktır. Tâbi ki, Konvansiyon öncesi hesap sözleşmesi hükümleri 

hesap sözleşmesine uygulanamaz ki bunun içinde Konvansiyona ve Konvansiyonun 

yürürlüğe girmesinden sonraki referanslara uygulanmaz. Bu anlaşmalar, aksi anlaşmada 

kararlaştırılmış olmadıkça, yalnızca Konvansiyonun açık hukuk seçimini düzenleyen 4. 

maddesi ile Konvansiyonun 2. maddesi uygulamalarına göre düşünülerek yapılan hukuk 

seçimi de dâhil genel kurallara tâbidir.535 

Konvansiyonun, AB’nin İflâs Usulleri Tüzüğü ile Kredi Kurumları ile sigorta 

şirketlerinin iflâsına ilişkin Direktifi etkileyeceği söylenebilecektir. Bu AB 

enstrümanları, bir üye devlette iflâs prosedürünün açılmasının diğer bir üye devletteki 
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varlıkların üzerindeki aynî hakları etkilemeyeceği prensibi temelindedir. Özetle, kural 

olarak, varlıkların bulunduğu yer ve bu yer hukukuna göre o varlıklar üzerinde herhangi 

birinin aynî hakkı olup olmadığının belirlenmesi önemlidir.536 

İflâsa tâbi varlıkların bulunduğu yer konusu La Haye Konvansiyonu ile 

düzenlenmemiştir. Bu yönden Konvansiyon, AB düzenlemelerini hiç bir şekilde 

etkilemeyecektir.537 

Ancak, hesaplar üzerinde herhangi birinin aynî hakkı olup olmadığının 

belirlenmesine uygulanacak hukukun hangi hukuk olduğu, La Haye Konvansiyonuna 

göre belirlenecektir. AB’de La Haye Konvansiyonunun yürürlüğe girmesinden sonra, 

Konvansiyonun kanunlar ihtilâfı kuralları yerine hesabın tutulduğu yer hukuku 

uygulanacak hukuk olacaktır. Örneğin, bir kişinin, borçlu tarafından hesabı üzerine 

konulmuş rehne sahip olup olmadığı hususu, o kişi iflâs prosedürüne tâbi olsa da, hesabın 

bulunduğu devletin hukukuna göre değil, Konvansiyonun kanunlar ihtilâfı kurallarına 

göre belirlenecektir. Konvansiyon, rehnin doğru hukuka göre konulup konulmadığı, rehni 

verenin aynî hakka sahip olup olmadığı hususlarına karar veren kanunlar ihtilâfı 

kurallarını değiştirir. Buna rağmen Konvansiyon, AB’nin, bir AB devletinde açılan iflâs 

prosedürünün diğer AB devletinde bulunan varlıkları üzerindeki aynî hakları 

etkilemeyeceğine ilişkin iflâs prosedürü kurallarında bir değişiklik yapmaz.538 

Sonuç olarak, La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu, AB’nin iflâs 

prosedürüne ilişkin kurallarını değiştirmeyecek, ancak Nihai Mutabakat Direktifi ve 

Teminat Direktifinin kanunlar ihtilâfı kurallarını değiştirebilecektir.539 

La Haye sözleşmelerinin AT kapsamında Topluluk hukukunun bir parçası olarak 

uygulanacağına şüphe yoktur. 540  Bununla birlikte, Sözleşmelerin, mevcut Topluluk 
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tasarruflarında yer alandan farklı düzenleme getirmesi durumunda, Topluluğun 

uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek bakımından, Topluluk hukukunun ilgili 

hükmünün değiştirilmesi zorunluluğu gündeme gelebilecektir. Bu durum, La Haye 

Menkul Kıymetler Sözleşmesi kapsamında gündeme gelmiş ve söz konusu Sözleşmenin 

imzalanarak, Sözleşme hükümleri ile çelişen Topluluk düzenlemelerinin değiştirilmesi 

gerekliliği belirtilmiştir. Söz konusu Sözleşmenin hazırlık aşamasında, Topluluk 

içerisinde yasama süreci devam eden 2002/47/EC sayılı Finansal Teminat 

Düzenlemeleri Hakkında Direktifin, uygulanacak hukuka ilişkin düzenleme getiren 9. 

maddesinin, La Haye Menkul Kıymetler Konvansiyonu ile uyumlu olması gerekliliği 

tespit edilmekle birlikte, Direktifin konusu bakımından acil bir Topluluk düzenlemesine 

duyulan ihtiyaç sebebiyle Direktif kabul edilmiş; ancak, AB Konseyi tarafından söz 

konusu La Haye Konvansiyonu tamamlanması ile birlikte, her iki düzenleme arasında 

paralellik sağlanması amacıyla Direktifnin 9. maddesinin yeniden gözden geçirilmesinin 

de gündeme gelebileceği belirtilmiştir. Keza, UNIDROIT Menkul Kıymetler 

Konvansiyonu541 hakkında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan tahlilde de, anılan 

Konvansiyonunun imzalanmasının Topluluğun menfaatine bir durum teşkil ettiği, ancak 

Konvansiyonun Topluluk tarafından onaylanması aşamasında Konvansiyon hükümleri 

ile çelişen Direktif hükümlerinin de değiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Benzer şekilde, söz konusu Konvansiyonun Topluluk tarafından imzalanması halinde 

98/26/EC sayılı Nihai Mutabakat Direktifi ile 2001/24/EC sayılı Kredi Kurumlarının 

                                                                                                                                               
540  Avrupa Topluluğunun 2007 yılında gerçekleşen La Haye Milletlerarası Özel Hukuk Konferansına 

üyeliği, her iki örgüt bakımından da önemli bir gelişmeyi işaret eder. AT’nin La Haye Konferansına 

üyeliği, Topluluğun milletlerarası özel hukuk alanında sahip olduğu dış yetkisinin kullanılması 

anlamına gelmektedir. Topluluk bu şekilde, milletlerarası özel hukukun yeknesaklaştırılması 

amacına hizmet eden en önemli uluslararası örgütlerden birinde resmen söz sahibi olmakta; 

Amsterdam Antlaşması ile birlikte, milletlerarası özel hukuk alanında kazandığı yetkiyi 

kullanmaktadır. ÖZÇELİK, Gülüm Bayraktaroğlu, “Avrupa Topluluğunun La Haye Milletlerarası 

Özel Hukuk Konferansına Üyeliği”, AÜHFD, Y. 2008, C.57 Sa.3, s.133-165, s.136. 
541  Bkz. yuk. dn.229. 
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Yeniden Yapılandırılmasına ve Tasfiyesine İlişkin Direktif hükümlerinin de 

Konvansiyona uygun olarak değiştirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.542 

Temmuz 2006’da Avrupa Komisyonu (Komisyon) La Haye Konvansiyonuna 

ilişkin olarak yeniden yaptığı bir hukukî değerlendirmede La Haye Konvansiyonunun 

kabul edilmesinin etkileri tartışılmıştır.543 

a) Kanunlar İhtilafı Hukuku Üzerinde Etkileri 

Konvansiyon kabul edildiği takdirde üçüncü kişilerin durumu ile ilgili olarak, 

La Haye Konvansiyonu uyarınca hesap sahibi ile aracı kurum arasındaki sözleşmede 

hangi ülke hukukunun uygulanacak hukuk olarak belirlendiğinin üçüncü kişiler 

tarafından öğrenilmesi oldukça zor olduğu, ancak bu zorluğun büyük bir sıkıntı 

yaratmayacağı, nitekim Teminat Direktifinde, menkul kıymetler üzerinde kurulan aynî 

hakların geçerliliğinin herhangi bir sicile kayıt gibi formalitelere bağlı kılınamayacağına 

ilişkin düzenleme karşısında, bu hakların üçüncü kişiler tarafından bilinmesi konusunda 

da aynı zorluklar yaşandığı belirtilmiştir. Komisyon konuyu ayrı incelemiştir: 

i. Menkul kıymetler üzerinde sözleşme yoluyla aynî hak kazanan üçüncü kişiler, 

zaten menkul kıymetlere ait hesabın varlığı, yeri ve bu hesap yoluyla saklanan menkul 

kıymetler hakkında bilgi edinmek zorundadır. La Haye Konvansiyonu bunlara ek olarak 

uygulanacak hukuku da öğrenme yükümlülüğü getirecektir. Aynî hakkın sözleşme yoluyla 

kazanıldığı göz önüne alınırsa taraflar işbirliği içinde hareket edeceğinden uygulanacak 

hukukun üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesinin zor olmayacağı düşünülmektedir. 

ii. Menkul kıymetler üzerinde sözleşme dışı yolla hak iddia eden üçüncü kişiler 

genellikle mahkeme yoluyla menkul kıymetleri haczetmek isteyen alacaklılardır. 

Menkul kıymetlerin haczedilebilmesi için ise alacaklının menkul kıymetlerinin varlığını 

ve kıymetlerin tâbi olduğu hukuku bilmek zorundadır. La Haye Konvansiyonu bunu 

                                                 
542  COMPANIES AND SECURITIES ADVISORY COMMITTEE, Jurisdictional Legal Risk for 

Collateral Securities, s.5. 
543  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Hague Securities Convention, s. 14.  

 



 144 

değiştirmeyecek yalnızca alacaklının öğrenmesi gereken kalemlere uygulanacak hukuku 

ekleyecektir. Bugün de uygulama mahkemeler aracılığıyla bu tür bilgilerin edinilmesi 

yönündedir.  

b) Konvansiyonun Kabul Edilmesinin Maddî Hukuk Üzerinde Etkileri 

La Haye Konvansiyonunun kabul edilmesinin şirketler hukuku, iflâs hukuku, 

kara para aklama karşıtı düzenlemeler, vergi hukuku ve Avrupa Birliği’nin maddî hukuk 

alanındaki reformlarını etkileyeceği yönünde görüşler vardır. Ancak bu endişelerin 

çoğu, Konvansiyonun yalnızca yasa çatışması kurallarından oluştuğu ve maddî hukuka 

ilişkin düzenlemelerle ilgilenmediği göz önüne alındığında yersiz kalmaktadır. 

Komisyon değerlendirmesinde açıklandığı üzere, Avrupa Birliğinin iflâsa ilişkin 

düzenlemeleri, bir Avrupa Birliği ülkesinde gerçekleşen iflâsın diğer bir Avrupa Birliği 

ülkesindeki malvarlıkları üzerindeki aynî hakları etkilemeyeceği ilkesine 

dayanmaktadır. Bu doğrultuda iflâs süreçlerinde malvarlığının bulunduğu yerin 

belirlenmesi ve malvarlığı üzerindeki hakların tespit edilmesi gerekmektedir. La Haye 

Konvansiyonu, malvarlıklarının bulunduğu yerin belirlenmesiyle ilgilenmemektedir. 

Ancak malvarlıkları üzerindeki aynî hakların tespit edilmesine ilişkin olarak 

uygulanacak hukuk Konvansiyon hükümlerince belirlenecektir. Ayrıca La Haye 

Konvansiyonunun 8. maddesinde, La Haye Konvansiyonu hükümlerinin iflâsa ilişkin 

maddî ve usul hukuk kurallarını etkilemeyeceğinin açıkça belirtildiği unutulmamalıdır. 

c) Uygulanacak Hukuk Çeşitliliğinin Mutabakat Sistemleri Üzerinde 

Etkileri 

La Haye Konvansiyonu kabul edildiği takdirde Avrupa Birliği’nde işleyen 

mutabakat sistemlerinde tarafların birbirinden farklı hukukları uygulanacak hukuk 

olarak kararlaştırmalarının hukukî kesinliğe zarar vereceğinden korkulmaktadır. 

Özellikle sistem operatörü ve sistemin diğer katılımcıları arasında aynî haklara ilişkin 

ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların farklı hukuklara tâbi olmasının, sistemlerin etkili 
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işleyişine ve sağlamlığına olumsuz etkileri olacağı düşünülmektedir. Nitekim Nihai 

Mutabakat Direktifinde, sistemin tek bir hukuk tarafından yönetilmesi gerektiği 

belirtilmiştir [Nihai Mutabakat Direktifi m.2 (a)]. 

Komisyonun önerdiği çözüm öncelikle Nihai Mutabakat Direktifinin 9/(2) 

maddesinden ve Teminat Direktifinin 9/(1) maddesinden, uygulanacak hukukun menkul 

kıymetlerin tutulduğu hesabın bulunduğu yer olması prensibine dayanan hükümlerin 

çıkarılmasıdır. Sonrasında ise Nihai Mutabakat Direktifinin 2. maddesinde sistemlerin, 

sistem üyeleri tarafından seçilen tek bir hukuka tâbi olacağı hükmünün yanına, La Haye 

Konvansiyonunun konusuna giren aynî haklara ilişkin olarak tüm katılımcılar tarafından 

tek bir hukukun seçileceği hükmü eklenmelidir. Komisyon bu şekilde uygulanacak 

hukuk çeşitliliğinin önüne geçileceği sonucuna varmıştır.544 

Komisyonun değerlendirmesinde Nihai Mutabakat Direktifi ve Teminat 

Direktifinin Konvansiyonla uyumlu olacak şekilde değiştirilmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 2006 yılında yayınlanan söz konusu değerlendirmeden sonra Direktiflerde 

değişiklikler yapılmış ancak Konvansiyonla uyum amacı taşıyan bir değişikliğe 

rastlanmamıştır. Bugün ise Komisyon tarafından yürütülen Menkul Kıymetler Direktifi 

çalışmalarında gelinen noktada, Nihai Mutabakat Direktifi ve Teminat Direktifinde yer 

alan PRIMA prensibi olduğu gibi korunmuş, hatta daha da sağlamlaştırılmıştır. Bu 

durumda Avrupa Birliği tarafından Konvansiyonun kabul edilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

Ancak tüm bu değerlendirmelere rağmen, 2006 yılında Komisyon tarafından 

menkul kıymetler alanında yapılan değişikliklere rağmen her iki Direktifin uygulanacak 

hukuka ilişkin hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

                                                 
544  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Hague Securities Convention, s. 33; BANG-

PEDERSON, s.1-4. 
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D. LA HAYE MENKUL KIYMET KONVANSİYONU 

Milletlerarası özel hukuk kurallarının yeknesaklaştırılması amacıyla 1893 

yılından bu yana faaliyet gösteren ve bu alandaki en önemli uluslararası örgütlerden biri 

olarak kabul edilen La Haye Konferansı,545 bugün altmış dokuzu bulan üye sayısıyla, 

uluslararası adlî ve idarî işbirliği; uygulanacak hukuk; mahkemelerin yetkisi ile yargı 

kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin pek çok konuda hazırladığı çok taraflı 

milletlerarası sözleşmeler (La Haye Sözleşmeleri) aracılığıyla milletlerarası özel 

hukukun yeknesaklaştırılmasına öncülük etmektedir. 

Son olarak “Aracı Vasıtasıyla Tutulan Menkul Kıymetlere İlişkin Bazı Haklara 

Uygulanacak Hukuk Hakkında Konvansiyon” (Convention on the Law Applicable to 

Certain Rights in respect of Securities held with an Intermediary) başlığı altında finansal 

aracılar vasıtasıyla sınır-ötesi ülkelerde tutulan menkul kıymetlere ilişkin bazı haklara 

uygulanacak yeknesak hukuk kurallarını içeren Konvansiyon oluşturulmuştur. 546 

Konvansiyon 5 Temmuz 2006 tarihinde Amerika ve İsviçre tarafından imzalanmış, 2009 

yılında İsviçre ve Mauritus tarafından onaylanmış, 1 Nisan 2017’de yürürlüğe girmiş olup 

yakın bir gelecekte daha birçok ülke tarafından imzalanması beklenmektedir.547 

Nihai şeklini aldığı halde henüz yaygın kabul görmüş olmamakla birlikte 

Avrupa Komisyonu; Avrupa Topluluğu'nun, elektronik ortamda aracıda tutulan menkul 

kıymetlerin mülkiyetini belirlemeyi hedefleyen çok taraflı, kısaca La Haye Menkul 

Kıymet Konvansiyonu olarak adlandırılan Konvansiyonu imzalamasını teklif etmiş 

olup, AB Bakanlar Konseyi'ne kabul için imza yetkisi verilen Taslağın Karar halini 

alması için üye ülkeler gerekli başarıyı gösterememiştir. Konsey ve Komisyon ortak bir 

                                                 
545  La Haye (La Haye) Konferansı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Almanya, İsviçre, İngiltere, 

Japonya ve ABD gibi 64 üye ülke ile toplantılara gözlemci sıfatıyla katılan EBRD, ECB, Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, IMF ve UNCITRAL gibi devletlerarası kuruluşlar ve ISDA, 

IBA ve EFMLG gibi konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının delegelerinden oluşan Konferans; 

katılımcıların aktif katkıları ile konvansiyonlar oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda 1902 yılından 

günümüze kadar toplam 42 konvansiyon oluşturmuştur.  
546  McCORMICK, Roger, Legal Risk in the Financial Markets, Oxford Üniversitesi Yayını, 2. Bası, 

2010 Newyork, 491 s., s.335. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=72. 

2010/10 
547  BERNASCONI, Convention, s.578; BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.3. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=72
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pozisyona varmak için çeşitli çalışmalar yapmakta ise de, çalışmaların sonlandırılacağı 

zaman kesinleştirilememiştir. Nihai şeklini 13 Aralık 2002 tarihinde alan mülkiyet 

haklarını belirleyici yeknesak bir hukukî çözüm içeren söz konusu Konvansiyonun; 

özellikle menkul kıymetlerin farklı ülkelerde finansal aracılar vasıtasıyla tutulduğu 

durumlarda yararlı olacağı ifade edilmektedir. Söz konusu Konvansiyon AB tarafından 

kabul edildiğinde, Teminatlandırma Direktifi (2002/47/EC) ve Nihai Mutabakat 

Direktifi (1998/26/EC) gibi mevcut birçok AB Direktifi'ni etkileyeceği, diğer taraftan 

AB söz konusu Konvansiyonu imzalamakla, ilgili tüm taraflara ve özellikle de bu 

Konvansiyonun yürütülmesini destekleyen finansal hizmet piyasasına da siyasi bir 

mesaj vermiş olacağı belirtilmektedir.548 

Anılan Konvansiyonun Avrupa Birliği'nce kabul edilmesiyle; 549  menkul 

kıymetlerin çok büyük bir bölümünün elektronik ortamda tutulduğu günümüz ekonomi 

dünyasında mülkiyet haklarını belirleyen tüm Dünyaca üzerinde anlaşılmış müşterek bir 

hukukî çözümün yalnızca AB sınırları içerisinde değil, global ölçekte sınır-ötesi 

ekonomik faaliyetleri arttıracağı ve finansal piyasalarının küreselleşmesini geliştirecek 

önemli bir faktör olacağı öngörülmektedir.550 Zira anılan Konvansiyonda uygulanacak 

hukuka ilişkin aranılacak kıstaslar, kısaca PRIMA (Place of the Relevant Intermediary 

Approach) diye adlandırılan, hukuk seçimini aracı kuruluşun hukuku seçilen devlette 

menkul kıymet hesapları tutulan bir ofisinin bulunması koşuluna bağlayan ana kural 

başta olmak üzere, bu kuraldan ayrılan durumlar, gözardı edilecek faktörler, 

uygulanacak hukukun değiştiği hallerde hakların korunması, iflâs, Konvansiyon öncesi 

ve sonrası menfaatlere ilişkin öncelikler gibi detaylandırılmış madde başlıkları ile 

                                                 
548  “Komisyon Topluluk'un La Haye Menkul Kıymetler Konvansiyonu'nun imzalamasını teklif ediyor” 

15 Aralık 2003 tarihli yazı, <www.europa.eu.int>. 2010/1 
549  Topluluk'un Konvansiyonu onaylaması iki aşamada gerçekleşecek olup; ilk aşama “imza” ikincisi 

ise “katılım” veya onaylama aşamasıdır. İkinci aşama Avrupa Parlamentosu'nun onayını arayan 

Konsey Kararı'na dayalı olacaktır. Konvansiyonun imzalanmasını müteakip Komisyon, gerekli 

Konsey Kararı için bir teklif verecek ve aynı zamanda etkilenen Direktifleri tashih etmek için de 

teklifler verecektir.  
550    Jurisdictional Legal Risk for Collateral Securities, Companies and Securities Advisory Committee, 

Mayıs 2000, s.7. 
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düzenlenmiş olup; söz konusu kurallar özellikle sınır-ötesi işlemlerde teminat alana 

borçlunun temerrüdü halinde haklarını kaybetmeyeceğine dair güven vereceğinden, 

ekonominin canlanmasına olumlu etki edeceği düşünülmektedir.551 

La Haye Konvansiyonu, yeni bir düzenleme ihtiyacının sonucudur. Menkul 

kıymetlerin aracılar vasıtasıyla tutulmasına ilişkin modern sistemin gelişimi, aracıların bu 

hesaplar üzerindeki yetki ve tasarruf biçimleri kanunlar ihtilâfı uygulamaları bakımından 

bir takım problemleri beraberinde getirmiştir. 552  Kimi ülkelerin konuya ilişkin yeni 

alternatifler üreten düzenlemeleri de sorunun çözümünde yetersiz kalmıştır. Yetersiz 

düzenlemelerin yanısıra, bu çeşitliliğin uluslar ötesi tutma sistemlerinde başka sorunları 

doğuracağı endişesi de aracılar vasıtasıyla tutulan menkul kıymetlere uygulanacak yeni 

kanunlar ihtilâfı kurallarının düzenlenmesi ihtiyacını belirginleştirmiştir.553 

Kanunlar ihtilâfı kurallarına geleneksel bakışın menkul kıymet işlemine 

uygulanacak hukuk olarak önerdiği menkul kıymetin bulunduğu yer hukukunun, 

aracılar vasıtasıyla tutma sisteminde, teorik ve pratik olarak bulunduğu yerin tespitinin 

zorlukları dikkate alınarak, La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu’nda, karşılaşılan 

problemlerin çözümlenmesi, işlerliğinin sağlanması amacıyla, konu modern bir 

yaklaşımla ele almıştır.554 Bu projenin başarısının hukukçuların “lex situs” ve “irade 

muhtariyeti” gibi geleneksel kanunlar ihtilâfı kavramlarından uzak durmasına bağlı 

bulunduğu kabul edilmektedir.555 

Son on yıllık süreçte, finansal hizmetler alanındaki sözleşmelerin sayısındaki 

artışa bağlı olarak sınır ötesi unsurlar da artış göstermiştir. 556  Her gün milyarlarca 

                                                 
551  GIRSBERGER, Daniel, Intercontinental Cooperation Through Private International Law, Peter E. 

Nygh Armağanı, 2004, s.146. 
552  GOODE-KANDA-KREUZER, s.6; BERNASCONI, Convention, s.579. 
553  BERNASCONI, Convention, s.577; OOI, s.283. 
554  ROGERS, s.3; GOODE, Roy, “Security in Cross-Border Transactions”, Texas International Law 

Journal, Vol.33:47, 1998, s.49. 
555  ROGERS, James Steven, “Conflict of Laws for Transactions in Securities Held through 

Intermediaries”, Boston Collage Law School Research Paper No.80, Cornell International Law 

Journal, Vol.39, 2006, s. 287. 
556  POTOK, Richard, “Legal Certainty for Securities Held as Collateral”, International Financial Law 

Review, December 1999. 
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dolarlık menkul kıymetler yabancı unsurlu (sınırötesi) sözleşmelerle teminat olarak 

kullanılmakta, devredilmekte veya başka bir şekilde tasarruf edilmektedir. Teminat 

sağlayanların borçlanma maliyetlerini azalttığından menkul kıymetler sıkça teminat 

olarak gösterilebilmektedir. Teminat alanların, teminat olarak gösterilen menkul 

kıymetler üzerinde, yalnızca teminat sağlayana değil, aynı zamanda üçüncü kişilere 

karşıda ileri sürülebilecek belirli, geçerli ve icra edilebilir haklara sahip olmaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla, menkul kıymet varlıklarını aracılar vasıtasıyla tutan 

finansal kuruluşların hukukî belirsizlikler karşısında daha dikkatli olmaları 

beklenmektedir. Tipik örnek modern tutma modeli, menkul kıymetlerin çeşitli 

kademelerdeki aracılar vasıtasıyla tutulmasıdır.557 

Menkul kıymetlerin sınır ötesi işlemlerde teminat gösterilmesi durumunda, 

uygulanacak hukuk konusunda iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Teminatlı menkul 

kıymetin bulunduğu yer yaklaşımı, bu soruya cevap teşkil etse de, uygulamadan 

kaynaklanan bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Sıklıkla rastlanan menkul 

kıymetlerin havuzda toplanması halinde, teminat olarak gösterilen menkul kıymetin 

ihraççısına göre farklı birçok hukuk sistemi ile karşılaşılmasına neden olabilecektir. 

Teminat alan menkul kıymetlerin her bir ihraççısının hukukunu bilmek zorunda 

kalabilecektir. Ayrıca, portföyün sık sık değişmesi karışıklığı daha da artıracaktır. İlgili 

aracının yeri yaklaşımı PRIMA, menkul kıymetlerdeki hakları aracının kaydî hesabına 

alacaklandıran ve bazı haklarını başka müşterilerine veya aracının kendisine teminat 

olarak sağlayan; teminatın geçerliliğini, teminat alanın hukukî haklarının üçüncü 

kişilere karşı önceliğini aracının hukukunun belirlediği bir alternatif yaklaşımdır.558 

PRIMA, yalnızca pratik bir bakış açısı değil, aynı zamanda varlıkların fiziksel 

olarak bulunduğu yer hukukuna bakarak, gayrimenkul ve diğer (maddî) menkul 

mallardaki haklara en uygun hukuku belirlemek için geliştirilmiş lex situs prensibi 

                                                 
557  ROGERS, UCC Article 8, s.1441 vd. 
558  GOODE-KANDA-KREUZER, s.19-20; OOI, s.292; CHUN, s.92; BERNASCONI, Indirects 

Holdings Systems, s.7; SIGMAN- BERNASCONI, s.32; POTOK- BERNASCONI, s.12. 
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temelinde bir anlama sahip bulunmaktadır. Ancak, çok kademeli tutma sistemlerinde 

tutulan menkul kıymetlerdeki haklar genellikle kaydî sistem ile açıklanır ve maddî 

değildir (soyuttur), bu onların herhangi bir yerde bulunmadığı anlamına gelir. Çok 

kademeli tutma sistemlerinin çoğuna göre, teminat alanın haklarının herhangi bir 

kanıtının bulunduğu tek yer onun vasıtasız (ilk) aracısının kayıtlarıdır. Zincirleme 

olarak, teminat alanın aracısı ve aracının aracısının hakları kaydî sisteme yansımaktadır. 

Ancak teminat alanın kendisi herhangi bir şekilde kaydedilmez. Böylelikle, menkul 

kıymetlerde teminat alanın hakkının lex situsunu belirlemeyi denediğimiz zaman, onun 

aracısının yerine bakmak anlam ifade edecektir.559 

PRIMA kuralı, Belçika, Lüksemburg ve Amerika’nın iç hukuklarında 

düzenlenmiştir. Belçika ve Amerika’da, çok kademeli tutma sisteminde, bir katılımcı 

hesabı ile onun aracısına ilişkin olarak ortaya çıkan bir takım hakların, menkul 

kıymetlerde mülkiyet hakkının yeni bir çeşidi olarak nitelendirilmesinden kaynaklanan 

hukukî belirsizlik problemiyle uğraşılmıştır. Bir takım haklar, aynî hak niteliğindedir ve 

yalnızca tarafları aracılarının kredi riskine karşı koruyan sözleşmeden kaynaklanan bir 

hak değildir. Bu yetkili hukuk sistemlerinden birinde bulunan aracı vasıtasıyla sağlanan 

teminatlandırma için, ilgili aracının hukukunun en uygun sonucu sağlayacağı ileri 

sürülmektedir.560 

1. Konvansiyonun Amacı ve Özellikleri 

Menkul kıymetlerin tutulma ve saklanması, doğrudan veya dolaylı aracılar 

nezdinde veya aracıların saklama kuruluşları nezdinde yatırımcı adına saklama 

hesaplarında gerçekleşebilmektedir. Menkul kıymetlerin doğrudan tutulmasına 

uygulanan geleneksel lex situs ve lex cartae sitae kuralının, aracıda tutulan menkul 

kıymetler üzerindeki sınır ötesi tasarruflara uygulanması hukukî belirsizliğe neden 

                                                 
559  GOODE-KANDA-KREUZER, s.19-20; OOI, s.292; CHUN, s.92; BERNASCONI, Indirects 

Holdings Systems, s.7; SIGMAN- BERNASCONI, s.32; POTOK- BERNASCONI, s.12. 
560  GOODE-KANDA-KREUZER, s.20. 
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olmaktadır. Teminat alanın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebildiği teminat hakkına 

uygulanacak hukuku, doğrudan tutulan menkul kıymetlerde uygulanan lex situs 

kuralları ile belirlemek mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla, teminat alanlar, söz 

konusu hukuki belirsizlik nedeniyle bu tür menkul kıymetleri teminat olarak kabulden 

kaçınmaktadır.561 

Bu mümkün olsa bile, uygulamada karmaşık sorunlara sebep olan, hala maliyet 

ve zaman israfını doğuran bu iş, menkul kıymetlerin teminat olma değerinin düşmesine 

neden olmaktadır. 562  Özellikle küresel menkul kıymet piyasalarında, hukuk 

sistemlerinin aralarındaki yakın uluslararası bağımlılık ve bağlantının belirsizliğin bir 

hukuk sisteminden diğerine artarak yayılmasına neden olacağı gözetilerek, aracılı 

menkul kıymetler için uluslararası nitelikte bir düzenleme yapılmasına karar 

verilmiştir.563 

La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonunun amacı, aracıda tutulan menkul 

kıymetler alanında kanunlar ihtilâfı kurallarını birleştirerek bir düzenleme yapmaktır. 

Hukukî ve sistemik riski ve maliyetleri azaltma ve etkinliği arttırma amacını taşıyan, 

piyasa gerçekleriyle de örtüşen bu düzenlemenin, sınır ötesi aracıda tutulan menkul 

kıymet işlemleri, özellikle teminat işlemleri için hukukî kesinlik ve öngörülebilirliği 

sağlaması beklenmektedir.564 

La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu diğer La Haye konvansiyonlarından 

bazı farklı özelliklere sahiptir. Açıklayıcı raporu yazanlardan biri olan Karl Kreuzer 

Konvansiyonun yenilikçi özelliklerini yedi noktada özetlemiştir.565 Buna göre; 

1)  Mali hukuk ve menkul kıymetlerin mülkiyet uygulamalarını içeren bu 

Konvansiyon, ekonomik alandaki ilk La Haye Konvansiyonudur; 

                                                 
561  CHUN, s. 87; GOODE-KANDA-KREUZER, s.8. 
562  CHUN, s. 75-76. 
563  GOODE-KANDA-KREUZER, s.10. 
564  BERNASCONI, Convention, s.578-579; BERNASCONI-GOODE, s.245. 
565  GOODE-KANDA-KREUZER, s.21-26;TEVETOĞLU, s.309. 
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2)  Konvansiyon, kısa sürede yazılması gibi, hızlandırılmış prosedürlerle 

başlatılmıştır; 

3)  Konvansiyon, ilk defa Avrupa Birliği gibi bölgesel ekonomik işbirliği 

teşkilatlarını La Haye Konvansiyonu tarafı olarak kabul etmiştir; 

4)  Anglo Sakson hukuk sistemi yaklaşımı ile kural yapılması, Konvansiyonu 

mevcut geleneksel La Haye konvansiyonlarından daha güçlü etkiye sahip 

kılmıştır; 

5)  2. maddesinde düzenlenen Konvansiyonun amacı hükmü, Konvansiyonun 

hukuk seçimi kuralı (Konvansiyon hukuku; lex causae) ile belirlenen 

hukukun etki alanı kuralı ile birleştirilir ve bu hüküm geleneksel La Haye 

konvansiyonlarından ayrılır; 

6)  Konvansiyon, Konvansiyonun uygulanabilirliğini tetikleyen 3. maddesindeki 

uluslararasılığın geniş tanımını kabul etmiştir; 

7)  En önemlisi, Konvansiyon devrimci bir şekilde mülkiyet uygulamalarında, 

geleneksel situs kuralı ve PRIMA yerine irade muhtariyetine izin 

vermektedir. 

La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonunun sırf kanunlar ihtilâfı konvansiyonu 

olması nedeniyle her bir devletin aracıda tutulan menkul kıymetlere ilişkin maddî 

hukukunu ne değiştirebilir ne de etkileyebilir. Kanunlar ihtilâfı konvansiyonu olması, 

Konvansiyondaki hukuk seçimi kuralı tarafından belirlenen hukukun uygulanmasının 

sonucunun hukuka uygun olduğunu garanti etmesine engel teşkil etmektedir. Ancak, 

hukukî süreçlerin sonucu, hukuk seçimi kuralı tarafından belirlenen maddî hukuka 

tâbidir. Bu nedenle, bir kanunlar ihtilâfı kuralının, doğru ya da değil sonuç olarak hukuk 

seçimi kuralı tarafından belirlenmiş olan maddî hukuk kuralının uygulanmasının 

etkisinin yanında olmalıdır.566 

                                                 
566  GOODE-KANDA-KREUZER, s.21-26. 
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La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu, Ekim 2007’den beri yalnızca İsviçre ve 

Amerika olmak üzere iki ülke tarafından imzalanmış olmasına rağmen, ekonomik ve 

finansal uygulamaları içeren ve menkul kıymet endüstrisini büyük ölçüde etkileyeceği 

umulan ilk uygulamadır.567 Bu nedenle, bu bölümde öncelikle Konvansiyonun önemli 

hükümlerine daha sonra Açıklayıcı Rapor çerçevesinde pratik uygulamalara yer 

verilecektir. 

2. Konvansiyonun Kapsamı (Uygulama Alanı) 

a) Maddî Kapsam: Aracılı Menkul Kıymet 

Konvansiyonun 1. maddesinde yer verilen tanımlardan yola çıkarak 

Konvansiyonun uygulama alanının tespiti mümkündür. Maddede yer alan menkul 

kıymet, menkul kıymet hesabı ve aracı tarafından tutulan menkul kıymet tanımları bu 

tespitin önemli unsurları arasında sayılabilir. Menkul kıymetler, “hisse senetleri, 

tahviller, diğer finansal araçlar, nakit dışındaki finansal varlıklar ve bunların içindeki 

haklar (bunlardan doğan haklar)” olarak tanımlanmıştır. Menkul kıymet hesabı ise 

“menkul kıymetlerin alacaklandırıldığı ve borçlandırıldığı aracı tarafından tutulan 

hesap” olarak ifade edilmiştir.568 Menkul kıymetlerin aracı ile tutulması, menkul kıymet 

hesaplarına menkul kıymetlerin alacaklandırılması suretiyle ortaya çıkan hesap 

sahibinin haklarını ifade etmektedir (m.1.1.f). 

Gerek başlangıç bölümü gerekse 1. maddedeki tanımlar ve 2. madde 

hükümlerinden, Konvansiyonun yalnızca aracıda tutulan, diğer bir deyişle aracılı 

                                                 
567  Ibid, s.26. 
568  UNIDROIT Konvansiyonunun 11. maddesinde menkul kıymetlerin alacaklandırma ve borçlandırma 

yoluyla edinilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu 

düzenleme uyarınca hak sahibinin menkul kıymetleri menkul kıymetlerin o hesap sahibinin menkul 

kıymetler hesabına alacaklandırılması yoluyla edineceği; menkul kıymetleri edinmenin üçüncü 

şahıslara karşı ileri sürülebilmesi ve geçerli olabilmesi için başka bir işlem yapmaya gerek olmadığı 

ya da Konvansiyon dışı hukukun bu konuda başkaca bir işlem yapma şartı getiremeyeceği 

düzenleme altına alınmıştır. Aynı şekilde bir hesap sahibinin, menkul kıymetleri, menkul 

kıymetlerin o hesap sahibinin hesabına borçlandırılması yoluyla elden çıkartmış olacağı; menkul 

kıymetler üzerinde bir aynî teminat hakkı ya da bir aynî teminat hakkı dışında sınırlı bir hak ve 

menfaatin de, bu madde çerçevesinde menkul kıymetlerin hesaba alacaklandırılması ve 

borçlandırılması yoluyla edinilebileceği veya elden çıkartılabileceği düzenlenmiştir. 
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menkul kıymetlere uygulanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Konvansiyonun aracılı menkul 

kıymetlere uygulanması, menkul kıymetlerin doğrudan tutulduğu hallerde forumun 

mahkemelerinin diğer kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle, menkul kıymet kavramı için, menkul kıymetlerin menkul kıymet 

hesaplarına alacaklandırılabilmesi en önemli unsurdur.569 Dolayısıyla, menkul kıymetler 

için sınırlayıcı değil, açıklayıcı570 tanım benimsemiştir. Konvansiyon, menkul kıymet 

hesaplarının alacaklandırılabilir olmasını ve nakit dışındaki finansal araçlar veya 

varlıkların bulunmasını aramak suretiyle yalnızca iki sınırlayıcı unsur getirmiştir. Bu iki 

unsur dışında Konvansiyon menkul kıymet piyasalarındaki gelişmelerle yaratılmış tüm 

menkul kıymet tiplerini kapsamaktadır.571  AB Teminat Direktifinin aksine La Haye 

Menkul Kıymet Konvansiyonunda nakit, menkul kıymet tanımına dâhil edilmemiştir. 

Ancak istisnaen, aracılı menkul kıymetlerin tasarrufunun Konvansiyonun 2/1/g maddesi 

uyarınca temettü hakları, temettü geliri veya diğer dağıtımlar, itfa, satış veya diğer 

getiriler içinde geçerli olup olmadığı sorunu da Konvansiyonun kapsamına dâhil 

edilmiştir.572 Pratik bir örnek olarak, nakit 10.000 USD ve 1.000 otomobil şirketi hissesi 

olan yatırımcı otomobil şirketi hisse senetlerinin bazılarını sattığı zaman, derhal bazı 

hisse senetlerini alıp sattığında başlangıçtaki 10.000 USD nakit olması nedeniyle 

Konvansiyonun kapsamına dâhil edilmemişken, otomobil şirketi hisse senetlerinin satış 

geliri Konvansiyonun kapsamında kabul edilmiştir. Bu durumda, 10.000 USD nakitin 

satış gelirinden ayrılması sorun teşkil edecektir. La Haye Menkul Kıymet 

Konvansiyonu yalnızca kanunlar ihtilâfı kuralıdır ve sorunlara uygulanacak hukuku 

belirler, ancak uygulamaya hitap eden özel bir maddî kural olup olmadığı şüpheli 

                                                 
569  GOODE-KANDA-KREUZER, s.34. 
570  Uluslararası hukukun üstünlüğü prensibi uluslararası hukuka aykırı iç hukuk normlarının 

geçerliliğini etkilemez. Bu normlar uluslararası düzeyde dermeyan edilemese de, iç hukuk 

bakımından mevcut olmaya devam ederler. Bu da bir normun iç geçerliliği ile dış geçerliliğinin 

örtüşmediğini göstermektedir. 
571  GOODE-KANDA-KREUZER, s.30-31. 
572  Ibid, s.56. 
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olmasına rağmen, Konvansiyon tarafından belirlenen maddî hukuk ile nakit satış 

gelirinden ayırılmıştır.573 

Yalnızca aracı tarafından tutulan menkul kıymet hesaplarına alacaklandırılan 

haklar gibi aracılı menkul kıymetlere uygulanan Konvansiyon, forumun ve 

Konvansiyonun dışındaki hukuk seçimi kurallarının uygulanmasına olanak 

vermemektedir. Ancak, Konvansiyon kapsamında menkul kıymetlerin menkul kıymet 

hesaplarına alacaklandırılmadığı belirlenirse, artık forumun hukuk seçimi ve diğer 

kanunlar ihtilafı kuralları uygulanacaktır.  

Konvansiyon hukuku, menkul kıymetlerin hukuken menkul kıymet hesaplarına 

alacaklandırılıp alacaklandırılmadığını ve zamanını, yani menkul kıymetlerin aracılı 

olup olmadığını ve zamanını belirler. Aslında menkul kıymetlerin menkul kıymet 

hesaplarına alacaklandırılması ile Konvansiyonun uygulanmaya başladığı yorumu 

yapılmaktadır. Böylece Konvansiyon hukukunun uygulanmasından önce dahi, rolü 

olduğu anlamı çıkarılmaktadır. Bu yorum, yalnızca menkul kıymetlerin menkul kıymet 

hesaplarına alacaklandırılmakla, Konvansiyonun uygulanabilir hale geleceğini 

vurgulamak amacıyla yapılmaktadır. Zira, Konvansiyonun doğrudan tutulan menkul 

kıymetlere uygulanmayıp, sadece menkul kıymet hesaplarına alacaklandırmanın 

varlığının somut görünümüne sahip olan menkul kıymetlere uygulanacağı 

tartışmasızdır. Konvasiyonun uygulama alanının genişlemesi halinde, Konvansiyon 

hukukuna göre menkul kıymetlerin menkul kıymet hesaplarına hukuken alacaklandırılıp 

alacaklandırılmadığı ve alacaklandırılma zamanı daha çok irdelenmeyi 

gerektirecektir.574 

Konvansiyonunun uygulama alanına ilişkin tanımların çok geniş tutulmuş 

olduğu ve bu durumun uygulama alanına ilişkin bir belirsizlik yarattığı eleştirilerine 

karşı, bu tanım ve kapsama ilişkin düzenlemelerin, bilinçli şekilde finans 

                                                 
573  CHUN, s.77. 
574  CHUN, s.77-78. 
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piyasalarındaki gelişmelerin Konvansiyonun kapsamı dışında kalmasının önlenmesi 

amacıyla ayrıntılarına girilmeksizin geniş tutularak düzenlendiği belirtilmektedir.575 

Sonuç olarak, aracılı menkul kıymetler menkul kıymetlerin menkul kıymet 

hesaplarına alacaklandırılmasından kaynaklanan haklar demetinden oluşmakta ve bu 

hakların hukukî vasıflandırması aynî, akdi, karma (hibrid) veya Konvansiyon Hukukuna 

göre diğer başka bir şekilde 576  yapılabilir. Konvansiyon uygulanmakla birlikte, 

Konvansiyon hukukuna göre aracılı menkul kıymetlerin hukukî niteliğinin belirlenmesi 

akdi olacaktır. Çünkü aracılı menkul kıymetler için açık bir hukuku seçimi kuralı 

gerekliliği, aracılı menkul kıymetin hukukî niteliği ile ilgili değildir.577 

b) Aracılı Menkul Kıymetin Tasarrufu 

AB’nin Nihai Mutabakat ve Teminatlandırma Direktiflerinin aksine 

Konvansiyon satış gibi doğrudan devrin yanısıra, teminat amacıyla devir (transfer) 

durumuna da uygulanabilmektedir. Konvansiyonda tasarruf “teminat yoluyla veya 

doğrudan hakkın (mülkiyetin) devri ve zilyetliği olsun veya olmasın menkul kıymet 

haklarının devri” olarak tanımlanmaktadır (1/1/h maddesi). 578  Ek olarak, 

Konvansiyonun 1/2. maddesi “menkul kıymet hesaplarının tasarrufunu” “hesap 

sahibinin aracısı lehine tasarruf” ve “menkul kıymet hesaplarının yönetim ve 

işletiminden kaynaklanan herhangi bir talep hakkı olarak ilgili aracı (hesap sahibinin 

aracısı) lehine konulan kanuni rehin hakkı (hapis hakkı)”nın da aracılı menkul 

kıymetlerin tasarrufu kapsamında değerlendirilmektedir.579 Rehin hakkı ile ilgili olarak 

(lien), kanuni rehin hakkının koşullarında, hukukun, Konvansiyonun 4, 5 ve 7. 

maddelerine göre bağlantı unsurları tarafından belirlendiği ifade edilmelidir. Genel 

olarak, aracı faaliyetlerini, bulunduğu yer ve kanuni rehin hakkını kazandığı yer 

                                                 
575  CHUN, s.78. 
576  Konvansiyonda yer alan kanunlar ihtilâfı kurallarınca saptanacak hukuk tarafından nitelendirme 

gibi. CHUN, s.78; GOODE-KANDA-KREUZER, s.34. 
577  CHUN, s.78; GOODE-KANDA-KREUZER, s.48 (2.12.paragraf). 
578  GOODE-KANDA-KREUZER, s.35; CHUN, s.79. 
579  GOODE-KANDA-KREUZER, s.38-39; CHUN, s.79. 
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hukukuna göre yürütür. Bununla birlikte, Konvansiyon 10. maddesi uyarınca renvoi’yi 

dışladığı için, Konvansiyonda belirtilen hukuk, maddî hukuk anlamına gelmekte ve 

bundan kanuni rehin hakkı ifadesinde geçen “kanuni” ibaresi ile Konvansiyon 

hukukunun, yani Konvansiyonda belirlenen kanunlar ihtilâfı kurallarına atıf yapıldığı 

sonucu çıkarılabilir. Diğer bir deyişle, kanuni rehin, hukuku seçilen ülkenin kanunlarına 

göre belirlenmiş bir rehin olacaktır. Buna göre, New York hukukuna tâbi olan ve hesap 

sahibinin ve onun aracısının bulunduğu Montreal’de akdedilen hesap anlaşmasında 

(bundan böyle, aksi belirtilmediği sürece, 4.1. maddeye göre nitelikli iş yeri ihtiyacının 

karşılandığı varsayılacaktır), aracı New York hukukuna göre rehin hakkını alabilir, 

Quebec hukukuna göre değil.580 

3. İçeriksel Kapsam (İçeriğe İlişkin Uygulama Alanı): 2.1. Madde 

Uygulamaları 

İçeriksel kapsam veya uygulama (tatbik) kapsamı, 2.1. maddede öngörülen 

aracılı menkul kıymetler üzerinde yapılan tasarruflar sonucu doğan aynî hak ve 

yükümlülüklere ait uygulamaları ifade etmektedir.581 2001 Ocak ayında yapılan birinci 

uzmanlar toplantısının sonucunda hazırlanan ön taslak Konvansiyonun başlangıcında 

“Bu Konvansiyon aracılı tutulan menkul kıymetlerle ilgili aynî haklara uygulanacak 

hukuku belirler” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Bununla birlikte, biri Amerika 

olmak üzere, kişisel haklar ile aynî haklar arasında keskin farklar bulunmayan bazı 

ülkelerin delegeleri, “aynî hak” ve “aynî unsurlar” gibi terimlerin kullanımından güçlü 

bir şekilde kaçınılmasını önermiştir. Uygulamaların akdi veya aynî olma sınırının kesin 

olarak çizilmediği görüşüne göre, her bir uygulamanın özellikle sınıflandırıldığı metod, 

Kasım 2001 taslak Konvansiyonun son taslağında 2.1. maddede aynî hak olarak kabul 

edilmiştir.582 

                                                 
580  CHUN, s.79. 
581  GOODE-KANDA-KREUZER, s.45; CHUN, s.80. 
582  CHUN, s.80. 
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2.3. maddenin (a) ve (b) bentlerinde bu hususu vurgulamak üzere, 

“Konvansiyonun, tamamen akdi ve şahsî hak ve yükümlülükler olmaları şartıyla, 

menkul kıymet hesabına alacaklandırılan menkul kıymetlerden kaynaklanan hak ve 

yükümlülüklere; tarafların, aracıda tutulmakta olan menkul kıymetin tasarrufuna dair 

akdi ve şahsî hak ve yükümlülüklerine uygulanacak hukuku belirlemeyeceği” hükme 

bağlanmıştır. Ancak, menkul kıymet hesabına alacaklandırılan menkul kıymetten doğan 

hakların, aracıya ve üçüncü kişilere olan hukukî etkileri akdi nitelik taşısa dahi, 

Konvansiyon kapsamında kabul edilmiştir. 583 

Konvansiyon yalnızca aracılı menkul kıymetlere uygulanır. Doğrudan tutulan 

menkul kıymetleri kapsamaz. Ayrıca Konvansiyon, menkul kıymetler aracıda tutuluyor 

olsa da, ihraççının hak ve yükümlülüklerine uygulanacak hukuku belirlemez 

(m.2.3(c)).584 

2.1. maddede aşağıda ayrıntılarına değinilen hususlara yer verilmiştir; 

“a) Bir menkul kıymet hesabına alacaklandırılan menkul kıymetlerden doğan 

hakların hukukî niteliği ve aracılı menkul kıymetin aracıya ve üçüncü kişilere karşı 

etkisi”; 

Yukarıda değinilen hukukî niteliğe ilişkin tartışmaların temeli esas itibariyle bu 

maddedir. Menkul kıymetlerin menkul kıymet hesabına alacaklandırılmasından 

kaynaklanan hesap sahibinin hakları, farklı hukuk sistemlerinde farklı biçimlerde 

nitelendirilmektedir. Bazı hukuk sistemlerinde, hesap sahibinin hakları düzenli hesap, 

özel hesap veya bireysel menkul kıymetlere doğru izlenebilen aynî hakkın biçimleri 

olarak nitelendirilmekte ve adlandırılmaktadır. Diğer bazı sistemlerde, hesap sahibinin 

hakları düzensiz hesap, genel hesap veya menkul kıymetlerin belirtilen tip ve sayısının 

devri veya teslimini içeren aracıya karşı tamamen şahsî hakkın biçimleri olarak 

nitelendirilmektedir. Mevcut bazı sistemlerde ise, hesap sahibinin hakları, güvene dayalı 

                                                 
583  GOODE-KANDA-KREUZER, s.45. 
584  Ibid, s.45. 
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haklar, menkul kıymetlerin misli, farazi veya kaydî havuzunda müşterek mülkiyet 

hakkı, menkul kıymet kredisi 585  (gutschrift in wertpapierrechnung, matlup, hesabın 

alacak tarafına düşen kayıt), teminat hakkı veya aynî hakların bir demeti, akdi veya 

diğer haklar olarak nitelendirilmektedir.586 

Menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin alacaklandırılmasından 

kaynaklanan hesap sahibinin haklarının etkisi ve hukukî niteliğine uygulanacak hukuk 

hakkında, bütün hukuk sistemleriyle ilgili açık kanunlar ihtilâfı kuralı belirleme ihtiyacı, 

herhangi bir aracılı menkul kıymete ilişkin olarak ilgili aracıya karşı yatırımcının 

hakkından bağımsız olarak ortaya çıktığı kabul edilmiştir. Bu ihtiyacın giderilmesi için 

Konvansiyonda, aracı ve üçüncü kişilere karşı bazı hakların hukukî niteliği ve 

etkilerinin tâbi olduğu hukukun belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Menkul kıymet 

hesaplarına menkul kıymetlerin alacaklandırılmasından kaynaklanan hesap sahibinin 

haklarının, yukarıdaki paragrafta veya başka bir şekilde açıklanan yöntemlerden biriyle 

nitelendirilip nitelendirilmediği, Konvansiyonun 2. maddesi çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Konvansiyon hukukuna göre bir yatırımcının menkul kıymetleri 

doğrudan sahibi olarak işlem gördüğü yerde olacaktır.587 

2/(1)/(a) maddesi ayrıca, başlangıçta menkul kıymetlerin menkul kıymet 

hesaplarına alacaklandırıldıktan sonra, menkul kıymetlerin devam eden tasarrufunun 

olmadığı durumda da uygulanır.588 

Menkul kıymetler menkul kıymet hesaplarına alacaklandırılabilir. Örneğin, (a) 

“ihraççı menkul kıymetlerin taksimini takiben bir merkezi saklama kuruluşunda (CSD) 

kaydî veya fizikî olarak depo eder, talimatla bunlar menkul kıymet hesaplarına 

alacaklandırılır”; (b) “hesap sahibi orjinalinde menkul kıymetleri kendi adına tutar ve 

                                                 
585  Bkz. ŞENOCAK, Kemal, Menkul Kıymet Lombard Kredisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi C.1, S.1, Y.2010, s.2. 
586  CHUN, s.81-82. 
587  CHUN, s.81; OOI, s.286. 
588  Örneğin, bazı statik durumlarda, yatırımcının menkul kıymetleri aldığı durumlarda ve aracıya karşı 

haklarını bilmek istediğinde yatırımcının menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin 

alacaklandırılmasının sonucu olarak  
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sonra onları kendi aracısı ile depo eder”; veya (c) “aracı, müşterinin hesabı için 

kazanılmış veya teslim alınmış menkul kıymetleri, aracı kendisi tuttuğu bu hesaba 

devreder. Bu sorunu doğuracak olayların sadece küçük bir azınlıkta olmasına rağmen, 

alacağın hukukî etkisi olup olmayacağı ve ne zaman hukukî etkisi olacağı Konvansiyon 

hukuku tarafından belirlenir”. Örneğin, Konvansiyon hukukuna göre, menkul kıymetler, 

müşterinin lehine aracı tarafından teslim alındıklarında (örneğin, aracının hesabını tutan 

kendi aracısı tarafından alacaklandırma gibi) gerçekte alacaklandırma olmamasına 

rağmen müşterinin hesabına alacaklandırma olarak kabul edilebilir, alacak gibi etkiye 

sahip olur.589 

Menkul kıymetler aracılık sistemine girmelerine rağmen menkul kıymet 

hesaplarına henüz alacaklandırılmadan menkul kıymetlerle ilgili bir sorun, forumun 

mahkemesi tarafından Konvansiyon hukukuna göre belirlense de, yargılamanın sonraki 

sürecinde bu menkul kıymetlere ilişkin olarak Konvansiyon uygulanamayacaktır. Bu 

durumda, menkul kıymetlerle ilişkili herhangi bir hususta forumun diğer kanunlar 

ihtilâfı kuralları uygulanır.590 Ancak, menkul kıymetler Konvansiyon hukukuna uygun 

olarak menkul kıymet hesaplarına alacaklandırılırsa, Konvansiyon hukuku mevcut veya 

takip eden tasarruflara uygulanır. Bu tasarruf, başka menkul kıymetler hesabının 

alacaklandırılması yoluyla yapılmış olabilir. Bu şekilde yapılan tasarruf, bu alacaktan 

kaynaklanan haklar, 2/(1). maddedeki tüm diğer hususlar, diğer menkul kıymetler 

hesabına göre belirlenen Konvansiyon hukukuna tâbi olacaktır. Bu diğer menkul kıymet 

hesabı farklı aracı tarafından yönetiliyorsa, bu aracı ilgili aracı olacaktır. 591 

Durum, tarafların aralarında tamamen akdi olarak kararlaştırdıkları menkul 

kıymet hakları için bile aynıdır. 

b) “Aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerin tasarrufunun hukukî niteliği ve 

aracılı menkul kıymetin tasarrufunun aracıya ve üçüncü kişilere karşı etkisi”; 

                                                 
589  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.15. 
590  CHUN, s.82. 
591  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.15; CHUN, 83. 
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Bu fıkraya göre, “aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerin tasarrufunun 

hukukî niteliği ve aracılı menkul kıymetin tasarrufunun aracıya ve üçüncü kişilere karşı 

etkisini Konvansiyon hukuku belirler”. Tasarruf terimi Konvansiyonun 1/(1)/(h) 

maddesinde tanımlanmış ve daha sonra 1/(2) maddede detaylandırılmıştır. Bu hükümde, 

ekonomik fonksiyonu veya içine yerleştirildiği hukukî kategori temelinde tasarrufun 

anlamı sınırlandırılmamıştır. Konvansiyonun fonksiyonel yaklaşımına işlerlik 

kazandırmak üzere, bütün devirler dâhil edilmiştir. Bu nedenle, Konvansiyonun 

uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için, muhtemel (a priori) bir tasarruf olup 

olmadığını değerlendirmek gerekmemektedir. Örneğin, bir peşin satış veya teminat 

yoluyla mülkiyetin devrinde, tasarrufun niteliğine (ve üçüncü tarafa etkisi) uygulanacak 

hukuk Konvansiyon tarafından belirlenecektir. Buna bağlı olarak tasarrufun tarafları, 

Konvansiyon ile belirlenen uygulanacak hukuk uyarınca tasarrufun hukukî niteliğinin 

ve sonuçlarının başka bir hukuk uyarınca değiştirilemeyeceği veya 

sorgulanamayacağına güvenebilecektir. 592  Bu özellikle teminat amacıyla mülkiyetin 

devri veya satış ve repo anlaşmalarında önem taşımaktadır. Repo, rehin ve teminat alan 

tarafından iyileştirme kurallarına uygulanacak menkul kıymetlerin yeniden kullanımına 

ilişkin sınırlamalara ilişkin zorluklardan kaçınma avantajına sahiptir. Geleneksel hukuk 

sistemlerinde, repo işleminin tarafları, mahkemeler tarafından reponun rehin olarak 

yeniden nitelendirilmesi riski ile karşı karşıya gelebilmektedir.593 Çünkü mahkemeler, 

işlemin şekli ve tarafların niyeti ile ilgilenilmeksizin rehnin hukukî niteliğini taşıyan 

işlemi aramaktadır. Zira rehin için iyileştirme şartları yeterli değilse, tüm teminat 

taahhütleri geçersiz olabilmektedir. Ancak, taraflar repo işlemlerine (veya diğer 

herhangi bir garanti yoluyla mülkiyetin devri mekanizması) girmişlerse, âkit 

devletlerdeki bütün hâkimler tasarrufun hukukî niteliğini Konvansiyon hukukuna göre 

belirlemek zorunda olacaktır. İşlemin hukukî niteliğinin tespitinde etkili olan şekil, öz 

                                                 
592  En azından Konvansiyonun yürürlükte olduğu ülkelerdeki hâkim tarafından değiştirilmeyeceği ve 

sorgulanmayacağı kuşkusuzdur.  
593  CHUN, s.83. 
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veya tarafların niyeti, tasarrufun hukukî niteliğine uygulanacak hukukun 

belirlenmesinde etkili olmayacaktır. Konvansiyon, tasarrufun hukukî niteliği ile ilgili 

maddî hukukun uygulanmasını sağlamamaktadır. Ancak, uygulanacak hukuka göre 

yeniden nitelendirmeyi de engelleyememektedir. Konvansiyon işlemin tâbi olduğu 

hukuku belirler ve böylece işlem tarafları için öngörülebilirliği sağlar.594 

Yukarıda belirtildiği gibi, 2/(1)/(b) maddesi, “Konvansiyon tarafından belirlenen 

hukukun, tasarrufun “hukukî niteliğini” ve “aracı ve üçüncü kişilere karşı etkilerini” 

belirleyeceğini” düzenlemektedir. Bu hüküm, menkul kıymetlerin tasarrufu ile bir şahıs 

tarafından kazanılan hakların, diğer şahısların onayına bağlı olmaksızın, menkul 

kıymetlerin yeniden kullanım hakkını içerip içermediği konularını da kapsamaktadır.595 

İşlemin devir veya bir teminat amaçlı devir olması ve aracılı tutulan menkul 

kıymetlerdeki hakkın hukukî niteliğinin akdi, aynî, karma olması gerekmektedir. 

Hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde, alacağın veya varlığın sahibinin, üçüncü 

şahıslara devir hakkı veya varlığın veya alacağı kazanan kişinin onayına bağlı 

olmaksızın kullanma hakkı bulunmaktadır. Ancak teminat yoluyla tasarrufta, kazanılan 

haklara yeniden rehin, yeniden ipotek veya menkul kıymetin başka bir şekilde yeniden 

kullanımının dâhil olup olmadığı veya ne ölçüde olduğu konuları bazı hukuk 

sistemlerinde farklı düzenlenmiştir. Konvansiyon, söz konusu konulara yönelik maddî 

hukuka ilişkin çözümleri düzenlememektedir. Ancak, konuya uygulanacak hukuku 

belirlemektedir.596 

c) “Aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerin tasarrufunun iyileştirme 

şartları”; iyileştirme 1. maddenin (1). fıkrasının i bendinde “tasarrufun tarafı olmayan 

kişilere karşı tasarrufu etkili kılmak için gerekli her türlü adımın atılması” olarak 

tanımlanmıştır. Konvansiyon hukuku aracılı menkul kıymetlerin tasarrufunun 

                                                 
594  GOODE-KANDA-KREUZER, s.48. 
595  Bu konu, menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin alacaklandırılmasından kaynaklanan 

hakların etkisi ve hukukî niteliği kapsamında sunulduğunda da aynı şekilde aynı nedenle 

kapsamaktadır.  
596  GOODE-KANDA-KREUZER, s.51. 
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iyileştirme şartlarını belirlemektedir. İyileştirme koşulları ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Bunlar genellikle dolandırıcılığın önlenmesine, işleme objektif kanıtlar 

sağlanmasına, güncelleştirilmesine hizmet etmektedir. İyileştirme kamu siciline kayıt ve 

sicil denetleme ortak yöntemleri ile sağlanabilir. Konvansiyon hukukunun zorunlu 

kıldığı iyileştirme koşulları karşılansa da, rakip haklar üzerinde iyileştirilmiş hakkın 

önceliğini garanti etmemektedir. Dolayısıyla, tasarrufun tarafı olmayan kişilere karşı 

tasarrufu etkili kılmak için yeterli olmayabilmektedir. Bu Konvansiyon hukuku 

tarafından, daha önce iyileştirilmiş tasarruflar üzerindeki hakların belirli türlerine 

öncelik verilebilen konular (d) alt bendinde belirlenmiştir.597 

d) “Öncelikler, diğer bir deyişle bir kişinin aracı kurumda tutulan menkul 

kıymetler üzerindeki hakkının başka bir kişinin hakkından öncelikli olup olmadığı veya 

bu hakkı sona erdirip erdirmediği”; Konvansiyon hukukunun bu alt paragrafında iki 

veya daha fazla rakip haklardan menkul kıymetlerdeki hakların üstünlüğünü 

düzenlemektedir. Rekabet iki mutlak aynî hak veya iki sınırlı aynî hak (teminat hakkı 

gibi) veya bir mutlak bir sınırlı aynî hak arasında olabilir. (d) alt paragrafında belirtilen 

konuların Sözleşme hukukuna yaptığı gönderme oldukça geniştir. Önceliğin basit 

konularının yanısıra, diğerlerinden üstün olan veya diğerlerinden bağımsız olan rakip 

hakların bir arada olup olmadıkları gibi konuları da kapsamaktadır. Konvansiyon bu 

öncelik ve etkileri konusunu çözümlemek yerine, bu konuların tâbi olacağı maddî 

hukuku belirleyen kanunlar ihtilâfı kurallarını belirlemektedir.598 

e) “Aracıda tutulan menkul kıymetler üzerinde hesap sahibinden başka bir 

kişinin, hesap sahibi veya bir diğer kişiye karşı hak iddia ettiği durumlarda aracı 

kurumun bu kişiye karşı yükümlülükleri”; Bu paragraf aracıda tutulan menkul 

kıymetlerdeki bir hakka rakip taleplerle karşı karşıya kalan aracının görevleri ile 

                                                 
597  Ibid, s.53. 
598  GOODE-KANDA-KREUZER, s.54. 
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ilgilidir. Böylece, Konvansiyon hukuku örneğin, (a) Konvansiyon hukukuna göre 

önceliğe sahip tarafın devir emrini yerine getirmekle görevli aracının, bu görevini yerine 

getirip getirmediği; (b) başka bir alacaklının önceliği olduğu sonradan anlaşılsa bile 

alacaklının talebini yerine getiren aracının korunup korunmadığı; ve (c) aracının bir 

alacağı yok sayarken diğerine ayrıcalık tanıyıp tanımadığı hususlarını 

belirlemektedir.599 

Konvansiyon hukuku rakip taleplerle karşılaşan aracının görevlerini belirler. 

Rakip taleplerin, hesap sahibi ve aracıda tutulan menkul kıymetlerdeki rakip bir hakkı 

ileri süren bir kişi tarafından; hesap sahibi ve menkul kıymete bağlanmış bir hakkı ileri 

süren bir kişi tarafından; hesap sahibi tarafından arka arkaya yapılan tasarruflarda, 

menkul kıymetlerdeki haklara yönelik her bir talebin taraflarınca ileri sürülebilmesi 

mümkün bulunmaktadır. 

Modern menkul kıymet tutma sisteminin güvenlik, yerindelik ve etkinliğinin 

sağlanması amacıyla, 2/(1)/(e) maddesine göre, sözü edilen çok kademeli aracılığın 

geçerli olup olmadığı, Konvansiyon tarafından belirlenen uygulanacak hukuka tâbidir. 

Menkul kıymet hesaplarına alacaklandırılmış menkul kıymetlerde bir karşı hakkı olan 

kişi, bu hakkını, yalnızca hesap sahibinin aracısı değil, hesap sahibinin aracısı ve 

menkul kıymetin ihraççısı arasında bulunan diğer herhangi bir aracıya (çok kademeli 

aracılık) karşı da ileri sürebilir. Bu maddeye göre, Konvansiyon, çok kademeli bağlantı 

olup olmadığını, karşı alacaklı (talep sahibinin) haklarını hesap sahibinin aracısı veya 

rakip talep sahibinin aracısına karşı ileri sürebilip süremeyeceği hususlarına 

uygulanacak hukuku belirler. Konvansiyon, çok kademeli bağlantının geçerli olup 

olmadığını belirlemez, bu sorunu çözecek maddî hukuku belirler. Konvansiyona göre 

bu uygulamaların tâbi olduğu hukukun belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar önem 

                                                 
599  Ibid, s.54. 
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taşımaktadır. (i) Hesap sahibinin menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin 

ihraççısı ve hesap sahibi arasında birkaç aracı bulunacaktır. (ii) Konvansiyon bağımsız 

olarak her bir hesap sahibi ve onun aracısına uygulanır. (iii) Menkul kıymetlerin 

devredildiğinde, devralanın hakları ve buna bağlı olarak 2/(1) maddedeki diğer hususlar, 

devredenin menkul kıymetlerinin alacaklandırıldığı hesaplarına ilişkin olarak 

Konvansiyon hukuku tarafından belirlenmeye devam eder. Ancak bir kere menkul 

kıymetler, devralanın menkul kıymet hesaplarına alacaklandırıldığında devralanın 

hakları ve 2/(1) maddedeki diğer hususlar devralanın menkul kıymet hesaplarına ilişkin 

olarak Konvansiyon hukuku tarafından belirlenir. (iv) Özel hesap sahibi için ilgili aracı 

çok kademeli aracılı hesap sahibi olabilir. 

Konvansiyonun 2/(1)/(e) maddesi temelde, hesap sahibinin veya diğer rakip 

taleplerle karşı karşıya kalan aracının durumu ile ilgili olmakla birlikte, aracının 

yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği iddiasında bulunanlara karşı aracının 

sorumluluğuna da uygulanır. Böyle bir durumda Konvansiyon hukuku, diğer şeyler 

arasında, aracının gerçekte talep sahibine karşı bir yükümlülüğü olup olmadığı, bu 

yükümlülüğün ihlâl edilip edilmediği ve eğer edilmişse, çözümlerini düzenler.600 

f) “Gerçekleşme şartları, bir aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerde bir 

hakkın gerçekleşmesi için varsa şartlar”; 

2/(1)/(f) maddesine göre, “aracıda tutulan menkul kıymetlerdeki hakkın 

gerçekleşme şartları Konvansiyon hukukuna tâbidir”. Örneğin, teminat sağlayanın 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine, teminat alan, teminat sağlayan tarafından 

verilen teminatı satmayı istediğinde, Konvansiyon hukuku, bunu yapıp yapamayacağını 

ve bu yetkisini hangi koşullar altında kullanabileceğini belirleyecektir. Bu koşullar, 

                                                 
600  GOODE-KANDA-KREUZER, s.55. 
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uygulanacak hukuk uyarınca, örneğin özel sözleşme yerine mahkeme kararıyla satış 

ve/veya açık arttırma yoluyla satışı kapsayabilir.601 

g) “Temettü hakları, aracı tarafından tutulan menkul kıymetler üzerindeki 

tasarrufun, temettü veya diğer getirilerden faydalanmaya veya paraya çevirme, satış ve 

diğer işlemleri yapmaya hak verip vermediği”; 

Konvansiyonun 1/(1)/(a) maddesinde yer alan tanımdan hareketle “aracıda 

tutulan menkul kıymet”, aracıda tutulan nakiti kapsayacak şekilde genişletilememekle 

birlikte, 2/(1)/(g) maddesi, “Konvansiyon hukukunun aracı tarafından tutulan menkul 

kıymetler tasarrufunun, temettü, gelir veya diğer getirilerden faydalanmaya veya paraya 

çevirme, satış ve diğer işlemleri yapma yetkisini genişletip genişletmediğini 

belirleyeceğini” düzenlemektedir. Örneğin, eğer bir yatırımcı 1000 hisse senedinin 

alacaklandırıldığı menkul kıymet hesaplarından teminat hakkı almışsa, Konvansiyon 

hukuku teminat hakkının o hisse senetlerine ilişkin olarak ihraçcı tarafından temettü 

dağıtma yetkisi verip vermeyeceğini belirleyecektir. Konvansiyonun 2/(1)/(g) maddesi 

tarafından kapsanan unsurlar, temettü, hak, bedelsiz hak sorunları, intifa borçlanma 

senetlerinin gelirleri, hesap sahibi tarafından satış hasılatı ve menkul kıymetlerin diğer 

menkul kıymetlere dönüşümü de dâhil çeşitli biçimler alabilir. Böylelikle dolaylı da 

olsa aracıda tutulan menkul kıymet nakiti kapsar şekilde genişletilmiş olmaktadır.602 

Konvansiyonun 2/1. maddesi uyarınca, üç hususun taşıdığı öneme değinmek 

gerekmektedir: Konvansiyona göre nitelendirme süreci, 2/1. maddedeki hususlara 

ilişkin uygulama metodu ve Konvansiyonun kapsamında olmayan hususlar. 

Yukarıda belirtildiği gibi, hukuk seçimi süreci genel olarak lex foriye uygun 

olarak yapılan vasıflandırma ile başlarken, aracılı menkul kıymetin (m.2/1/a) ve aracılı 

                                                 
601  GOODE-KANDA-KREUZER, s.55. 
602  Ibid, s.55. 
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menkul kıymetin tasarrufunun (m.2/1/b) hukukî niteliğinin Konvansiyon hukuku 

tarafından belirlenmiş olması nedeniyle, La Haye Konvansiyonunun m. 2/(1)/(a) ve 

m.2/(1)/(b)’deki hususlar lex fori’ye değil lex causae’a göre vasıflandırılmış olmaktadır. 

Ayrıca, aracılı menkul kıymetin ve aracılı menkul kıymet tasarrufunun hukukî 

niteliğinin belirlenmesi de genel kanunlar ihtilâfı sürecinden oldukça farklıdır. 

Vasıflandırmanın amacı, maddî hukuku belirleyen bağlama noktaları bulmak için, 

uygulamaları forumun mahkemesi önünde sınıflandırmak ve kategorize etmektir. 

Böylece, aracılı menkul kıymetin aynî, akdi veya başka bir şekilde nitelendirilmiş 

olmasına bağlı olarak bağlama noktaları farklı olacaktır. Bununla birlikte, La Haye 

Menkul Kıymet Konvansiyonu sistemine göre, Konvansiyon hukuku Konvansiyonun 

kanunlar ihtilâfı kuralları ile aracıda tutulan menkul kıymetlerin yerini m. 2/1.’de yer 

alan Konvansiyon kapsamında değerlendirilen hak kullanımlarını dikkate alarak 

belirler. Daha sonra ilgili mahkeme önünde, o Konvansiyon ile belirlenen maddî hukuk 

aracıda tutulan menkul kıymetin ve aracıda tutulan menkul kıymet tasarrufunun hukukî 

niteliğini vasıflandırır. Tâbii ki, forumun mahkemesi sözü edilen hususları 

vasıflandırmakla birlikte, söz gelimi sözleşmeye uygulanacak hukuka (lex contractus) 

tâbi olan teminat anlaşmasının geçerliliğine Konvansiyonu uygulamaz.603 

İkinci olarak, 2/1 maddede yer alan tüm hususlar, özellikle menkul kıymet 

hesapları yönünden aynı tek hukuka tâbidir. Bu amaç için, madde 4, 5 ve 7’de açıkça ve 

kasıtlı olarak “madde 2/(1) de sınıflandırılmış tüm hususlar” ifadesine yer verilmiştir. 

Böylece, uygulanacak hukuk, Konvansiyonun istisna kuralının (m.5) uygulanmasına yol 

açacak uygulamalara bağlı olarak bölünemez ve hatta hesap anlaşması ile yalnızca 

madde 2/1’deki uygulamaların bazıları için ayrılamaz. Bununla birlikte Ooi, 

ayrıntılarına aşağıda değineceğimiz durumda, uygulanacak hukukun 2/1. maddedeki 

                                                 
603  GOODE-KANDA-KREUZER, s.57. 
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uygulamaların niteliğine göre bölünebileceğini ileri sürmektedir. Bu görüşünü 

açıklamak için verdiği örnekten 604 hareketle açıklanan görüşe göre, hukukî nitelik ve 

aracılı menkul kıymetin tasarrufunun etkisi (m.2/1/b), iyileştirme şartları (m.2/1/c), 

hakkın sona erdirilmesi (m.2/1/d), temettü hakları (m.2/1/g) konuları teminat sağlayan 

ve onun ilgili aracısı tarafından kararlaştırılan hukuka tâbidir. Bu arada, hukukî nitelik 

ve aracılı menkul kıymetin etkisi (2/1/a), öncelikler (m.2/1/d), karşı hak sahibine karşı 

aracının görevleri (m.2/1/e), gerçekleşme şartları (m.2/1/f), teminat alan ve onun ilgili 

aracısı tarafından kararlaştırılan hukuk tarafından idare edilmektedir. Ooi, yaklaşımının 

                                                 
604  Ooi, örnek olay ile görüşünü açıklamaktadır. Bu örnekte, X İtalya’da İtalyan aracısında tuttuğu 

menkul kıymet hesaplarına alacaklandırdığı 10.000 adet Widget Co. hisse senetlerindeki haklarını, 

kredinin garantisi olarak Y’ye devretmektedir. Y bu hakların Fransa’da Fransız aracısında tuttuğu 

menkul kıymet hesaplarına alacaklandırılmasını istemektedir. Her bir durumda X ve Y kendi 

aracıları ile yaptıkları hesap anlaşmalarında aracılarının hukuku olan İtalyan ve Fransız hukukunun 

2(1). maddedeki hususlara uygulanmasını açıkça kararlaştırmışlardır. 

2(1)a bendinde bir menkul kıymet hesabına alacaklandırılan menkul kıymetlerden doğan hakların 

hukukî niteliği ve aracılı menkul kıymetin aracıya ve üçüncü kişilere karşı etkisinde uygulamayı 

ikiye ayırmıştır; Fransız aracı ve üçüncü kişilere karşı Y’nin Fransız aracılı menkul kıymet 

hesaplarına 10.000 Widget Co. hisse senetlerindeki hakkının alacağından kaynaklanan hakların 

etkisi ve hukukî niteliğini Fransız hukukuna tâbi kılmıştır. Ancak devir öncesinde, X’in İtalyan 

aracılı menkul kıymet hesaplarındaki 10.000 Widget Co. hisse senetleri alacağının etkisi ve hukukî 

niteliğini İtalyan hukukuna(X’in aracısı İtalya hukukunu öngördüğü için) tâbi kılmıştır. 

2(1)b bendinde ise, aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerin tasarrufunun hukukî niteliği ve 

aracılı menkul kıymetin tasarrufunun etkisinde; İtalyan aracı ve üçüncü kişilere karşı İtalyan aracılı 

tutulan 10.000 Widget Co. hisse senetlerindeki hakkın devrinin etkisi ve hukukî niteliğini İtalyan 

hukukuna tâbi kılmıştır. 

2(1)c bendinde, aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerin tasarrufunun iyileştirme şartları için; 

İtalyan aracılı tutulan 10.000 Widget Co. hisse senetlerindeki hakkın X tarafından Y’ye devrinin 

iyileştirilmesinin varsa şartlarını İtalyan hukukuna tâbi kılmıştır. 

2(1)d bendinde öncelikler, diğer bir deyişle aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerde bir kişinin 

haklarının sona erip ermemesi veya bir başka kişinin hakkı üzerinde bir önceliğe sahip olup 

olmaması için; İtalyan aracılı tutulan 10.000 Widget Co. hisse senetlerindeki X’in hakkının Y’ye 

garanti yoluyla devri ile sona erdirip erdirmediği İtalyan hukukuna tâbi kılmıştır. Ancak, 10.000 

Widget Co. hisse senetlerindeki Fransız aracılı kendi hesaplarına alacaklandırıldığı Y’nin hakkının 

diyelim ki Z’ye önceliği olup olmadığını Fransız hukukuna tâbi kılmıştır. 

2(1)e bendinde, aracılı menkul kıymetlerde yarışan hakların üçüncü kişilere ileri sürülmesinde 

aracının görevleri, diğer bir ifadeyle, varsa, hesap sahibinden başka, hesap sahibi veya başka bir 

şahıs ile rekabet halinde aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerde hak iddiasında olan bir şahsa 

karşı aracının görevleri; Fransız aracının, Fransız aracı ile tutulan 10.000 Widget Co. hisse 

senetlerindeki Y ile yarışan hakkı olduğunu ileri süren Z’ye görevleri varsa Fransız hukukuna tâbi 

kılmıştır. 

2(1)f bendinde, gerçekleşme şartları, bir aracı tarafından tutulan menkul kıymetlerde bir menfaatin 

gerçekleşmesi için varsa şartlar, Fransız aracıda tutulan 10.000 Widget Co. hisse senetlerindeki 

hakkını gerçekleştirmeye ihtiyacı varsa şartları Fransız hukukuna tâbi kılmıştır. 

2(1)g bendinde, temettü hakları, aracı tarafından tutulan menkul kıymetler tasarrufunun, kar, gelir 

veya diğer dağıtımlara veya ödeme, satış ve diğer işlemlere yetki verip vermediği, Ssöz konusu 

hisse senedinin garanti yoluyla hakkın ona devrinden kaynaklanan 10.000 Widget Co. hisse senetleri 

ile ilgili olarak Y’nin temettü açıklamaya yetkisi olup olmadığı, İtalyan aracının tuttuğu hisse 

senetlerindeki hakkın transferi olduğu sürece İtalyan hukuku uygulanacaktır. 

 

 



 169 

benimsenmesi halinde çift hak riskinin olmayacağının üzerinde durmaktadır. Buna 

karşılık farklı bir görüş tarafından, bu yaklaşım, çoklu hukuku harekete geçirebilmesine 

ve böylece daha çok belirsizlik doğmasına, teminat sağlayanın çeşitli hesaplara sahip 

olması halinde, hesapların tâbi olduğu hukuk farklıysa, teminat sağlayanın hesaplarının 

sayısı kadar çok hukukun varlığı nedeniyle teminat alan açısından iyileştirme 

ihtiyaçlarını karşılamak için hukuk seçiminin imkânsız olmasına neden olacağı 

gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Ayrıca, Ooi’nin iddiasının aksine, teminat amacıyla 

menkul kıymetlerin devredilmeden tasarruf edilebildiği durumlarda, diğer aracıların 

karışmasının yaygın olduğu ve teminat alan ve sağlayanın aracısı dışındakilerin sınır 

ötesi menkul kıymet işlemleri kapsamında bir teminat işlemi olup olmadığı bilgisine 

sahip olmamaları nedeniyle teminat alanın durumu hariç, diğer aracılara iyileştirme 

talep etme şartları yoktur.605 

Madde 2/(2) gereğince, “2/(1)/(a) doğrultusunda menkul kıymet hesabına 

alacaklandırılan menkul kıymetten doğan hakların hukukî niteliği akdi olarak 

nitelendirilmiş olsa dahi, 2/(3)/(a) veya (b) maddelerine bakılmaksızın, Konvansiyonun, 

aracılı menkul kıymetlerdeki haklar veya tasarrufu ile ilişkili 2/(1) maddedeki konulara 

uygulanacak hukuku belirleyecektir”.606 

Konvansiyon aynî uygulamaları kapsadığından, akdi konular için uygulanacak 

hukuku belirlememektedir. Madde 2/3, “bir menkul kıymet hesabına menkul 

kıymetlerin alacaklandırılmasından kaynaklanan tamamen akdi veya diğer kişisel haklar 

ve yükümlülükler” (m.2/3/a),607 “aracılı menkul kıymetlerin tasarrufunun taraflarının 

                                                 
605  OOI, s.288. 
606  GOODE-KANDA-KREUZER, s.57. 
607  Konvansiyon, örneğin, menkul kıymet hesabının ve ona herhangi bir menkul kıymetin yönetiminde 

aracılık bakım standardı, hesap özetinin sıklığı ve içeriği gibi 2(3)(a) maddesi kapsamındaki 

hususlara uygulanmaz. 
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akdi veya kişisel hak ve yükümlülükleri” (m.2/3/b)608 veya “menkul kıymetleri elinde 

tutan kişi veya diğer kişilere ilişkin olsun olmasın, menkul kıymetleri çıkaran şirketin 

veya şirketin kayıt veya devir temsilcisinin hakları ve yükümlülükleri”609 (m.2/3/c) gibi 

bazı konuları açıkça Konvansiyonun uygulamasının dışında tutmaktadır. 2/3/a maddesi 

ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus, “sırf akdi veya diğer sırf şahsî hak ve 

yükümlülüklerin” anlamının menkul kıymetlerin hukukî niteliğinin akdi olarak 

belirlendiği 2/2. maddedeki durum ile karşılaştırılmasıdır. Açıklayıcı raporda, kaleme 

alınış biçiminin “gerektiği kadar uygun” olmadığını kabul etmektedir. Bu nedenle, 

açıklayıcı rapor 2/3. maddenin, tamamen 2/2. maddeye bağlı olduğu vurgulanmaktadır. 

Böylece, hesap sahibi ile onun aracısı arasındaki tamamen akdi veya diğer şahsî haklar 

ve yükümlülüklerin belirlenmesi onların aralarında atıfta bulundukları hesap özeti 

sıklığı ve içeriği gibi bazı konular, yönetilen menkul kıymet hesaplarında aracının 

bakım standardı (düzeyi), kayıp riski, talimat vermenin son süresi ve benzeridir.610 

Konvansiyonun, menkul kıymet ihracı ve ticareti düzenleyici kuralları, aracılık, 

veya düzenleyici tarafından alınan icrai önlemler üzerinde de etkisi yoktur. Böylece, 

HCCH, âkit devletlerin herhangi bir hukukunu seçerek veya özel bir hukuku seçerek 

veya sadece kendi hukukuna izin vererek aracıları yasaklayabileceğine vurgu 

yapmaktadır. Bununla birlikte, forumun mahkemesinin, forumun kamu düzeni ve 

madde 11 nedeniyle “yalnızca x hukuku” gibi bazı düzenleyici önlemlerin göz ardı 

edilebilmesi mümkün olabilir. Örneğin, Kore Finansal Denetim Komisyonu Kore’deki 

tüm menkul kıymet hesaplarının Kore hukukuna tâbi olacak ve herhangi diğer bir hukuk 

seçimi belirlemesini hükümsüz kılacak bir kural yaptığını farzedelim. Düzenleyici 

kurala rağmen, daha ileri giderek, yatırımcı A ve onun aracısı X gizlice menkul kıymet 

                                                 
608  Konvansiyon, tasarruf edilen menkul kıymetlerin tipi ve sayısı gibi tasarrufa ilişkin konulara da 

uygulanmaz. Menkul kıymetler için fiyat, menkul kıymetlerin ödemeye karşılık devredilmesi 

zorunlu olan tarih gibi 2(3)(c) kapsamında kabul edilen konulara uygulanmaz.  
609  Bütün şirket faaliyetleri ile ilgili ihraççının yükümlülüklerini, seçme hakkı, temettü hakkı ve kaydî 

haklar, tahvil, bono ve diğer borç senetlerine ilişkin yükümlülüklerin düzgün yerine getirilmesine 

ilişkin adımlar bu kapsamdadır. 
610  GOODE-KANDA-KREUZER, s.45. 
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hesap sözleşmelerinin NewYork hukukuna tâbi olacağını kararlaştırdıklarını ve bir 

davayı bir New York mahkemesine getirdiklerini farzedelim. Bu durumda, eğer New 

York mahkemesi Kore düzenlemelerinin New York hukukunun kamu düzenine aykırı 

olduğuna ve hesap sözleşmesininde New York kamu düzenine açık aykırılık 

taşımadığına kararı verirse, o zaman düzenleyici kural hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 

Özetle, bu konu uluslararası açıdan daha kesin hukukî koruma gerektirebilir.611 

Uygulamada, Konvansiyon hukukunun tasarrufun hukukî niteliğini belirlediği, 

teminat sözleşmesinin Konvansiyon hukukundan başka bir hukuka tâbi kılınması 

kararlaştırıldığında, yeniden nitelendirme riskine maruz kalabileceği belirtilmektedir. İkinci 

olarak, madde 2/1/a’nın rolüne gelince, Konvansiyon aracılı menkul kıymetlerin hukukî 

niteliğinin aynî, akdi veya karma olduğunu bağımsız olarak uyguladığından beri bu görüş 

anlamsız gelebilir. Bununla birlikte, Konvansiyonun en az iki rolü vardır. Birincisi bir 

yatırımcı aracılı menkul kıymetlerin hukukî niteliğini ve etkisini önceden bilmek isteyebilir. 

İkinci olarak, yatırımcının menkul kıymet hesaplarını yürüten aracının iflâsı halinde, eğer 

hukukî niteliği akdi olarak belirlenmişse yatırımcı genel alacaklı olarak kabul edilebilir, 

iflâs prosedüründe (m.8/1) Konvansiyon hukuku hala madde 2/1 uygulamalarının 

(konularının) tümünü yönettiği için, fakat “lex concurcus” alacak kategorilerinin sınırlarını 

belirler (m.8/2/a). Bu nedenle, bir yatırımcı, aracısı ile hesap anlaşmasında uygulanacak 

hukuku kararlaştırdıkları zaman, bu hususu dikkate almalıdır.612 

4. Mülkî Kapsam: Uluslararasılık ve Genel Uygulanabilirlik 

Konvansiyon, farklı ülkelerin hukukları arasında seçim yapılmasını gerektiren 

tüm durumlarda geçerlidir (m.3). Bu hüküm, herhangi bir şekilde birden fazla ülke ile 

ilgili aracılı menkul kıymetleri kapsayan bir duruma her zaman Konvansiyonun 

uygulanacağını garanti etmektedir. 3. maddenin işlevi hariç tutmak değil, her türlü 

                                                 
611  CHUN, s.84. 
612  Ibid. 
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kuşkuyu kapsamaktır. 613  Madde 2/(1)’deki konular hakkında başka bir şekilde 

uygulanabilen herhangi bir ulusal kanunlar ihtilâfı kuralı; Konvansiyonun evrensel 

uygulanabilir kanunlar ihtilâfı kuralları karşısında hükümsüzdür. Böylelikle 

uygulanabilir kanunlar ihtilâfı kuralları ve uygulanabilir maddî hukuk sistemi olarak 

hukukî kesinlik ve öngörülebilirliği sağlar.614 

Konvansiyon, 3. maddenin başlığı olarak “uluslararasılık”ı benimsemekle 

birlikte, Konvansiyonun uygulanmasında uluslararasılık zorunlu değildir. Sözleşmenin 

uygulanabilmesinin aracılı menkul kıymetlerin tasarrufunun iki farklı devlet arasında 

yapılması veya tasarrufun taraflarının farklı milliyete veya farklı yerleşim yerine sahip 

olmasının gerekli olmadığı anlamına gelmektedir. Hukuk seçimi gerektiren tüm 

durumlarda, Konvansiyonun geçerli olmasını sağlayarak, uluslararasılık terimi 

nedeniyle Konvansiyonun hariç tutulmasını önlemek amacıyla 3. madde metninde 

özellikle uluslararasılık terimine yer verilmemiştir. 3. madde metni “farklı ülkelerin 

hukukları arasında bir seçimi” kapsayan tüm durumlarda Konvansiyonun 

uygulanacağını belirten tanımlayıcı bir hükümdür.615 Bu nedenle, herhangi bir yabancı 

unsurun bulunduğu durumlarda (hesap sözleşmesine uygulanacak hukuk klozu hariç 

tüm unsurlar yerel olsa da) Konvansiyon uygulanabilecektir. Yabancı unsur taraflardan 

biri, uygulanacak hukuk klozu veya başka herhangi bir unsur olabilir.616 

Ayrıca, durumla ilgili tüm unsurlar başka bir devletle bağlantılı olsa bile, bir 

devletin hukuku lehine tarafların seçimi ile güçlendirilmiş, ikincisinde fraus legis veya 

benzeri bona fide gibi prensiplerin Konvansiyonun uygulanabilirliğini ortadan 

kaldırmayacağı önemle belirtilmelidir.617 

                                                 
613  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.12. 
614  CHUN, s.85; BERNASCONI, 2006 s.12; GOODE-KANDA-KREUZER, s.59. 
615  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.12. 
616  GOODE-KANDA-KREUZER, s.60. 
617  BERNASCONI, Indirects Holdings Systems, s.12. 
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5. Normatif Kapsam: İflâs, Kamu Düzeni ve Doğrudan Uygulanan Kurallar 

Konvansiyonun normatif kapsamı618 ile geçerliliği aynı temele dayalı normlar 

sistemi içinde yer alan bazı kavramların Konvansiyonda düzenleniş biçiminin 

değerlendirilmesi kastedilmektedir. Konvansiyonun 8 ve 11. maddeleri bu kapsamda 

bulunmaktadır. Normatif kapsamın bir boyutu 8. maddede düzenlenen iflâs, diğer bir 

boyutu ise, Konvansiyon hukukunun uygulanmasının forumun kamu düzenine açıkça 

aykırılık teşkil ettiği veya forumun uluslararası doğrudan uygulanan kurallarının 

kanunlar ihtilâfı kurallarından bağımsız olarak uygulandığı durumların 

engellenebilmesini düzenleyen 11. maddedir.619 

a) İflâs 

Konvansiyon iflâsı, hem evrenselliği, hem mülkililiğini bir arada değerlendiren 

bir yaklaşım içinde ele almaktadır. 620  İflâs prosedürü başlamış olsa dahi, bu 

Konvansiyon uyarınca uygulanacak hukuk, iflâs prosedürünün başlamasından önce 

meydana gelmiş olan madde 2/(1)’de sayılan bütün hususlara uygulanacaktır. 

Konvansiyon hukukunun aciz prosedürü durumunda, herhangi bir maddî veya 

usule ilişkin iflâs kuralının uygulanmasını etkilemeyeceği (m.8/2) belirtilmelidir. 

Konvansiyon hukuku, iflâs prosedürünün başlamasından önceki, menkul kıymet 

hesaplarına menkul kıymetlerin alacaklandırılması, tasarrufun iyileştirilmesi benzeri 

herhangi bir olaya m.2/1’deki konular kapsamında olması koşuluyla uygulanır. Buna 

göre, madde 8/1 iflâs prosedüründen önce kazanılan hakların tanınması ve iflâs 

prosedüründe bu kazanılan hakların etkisi konusunu düzenlemektedir.621 

Ancak bu Konvansiyon alacaklıların tatmininde sıra dereceleri veya bir imtiyaz 

olarak tasarrufun iptali veya alacaklıların hileli devirleri veya aciz işlemlerinin 

                                                 
618  Hans Kelsen’in tanımıyla “geçerliliği aynı temele dayanan bir normlar sistemi”, GÖZLER, Kemal, 

Hukukun Genel Teorisine Giriş, Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, 1998, s.44. 
619  CHUN, s.85. 
620  Bkz. iflâsın evrenselliği ve mülkiliği hakkında ayrıntılı bilgi için, GÜNGÖR, Gülin, G., 

Milletlerarası Özel Hukukta İflâs, Ankara 1997, s.2-4 (İflâs); BAŞÖZEN, Ahmet, Müflisin Tasarruf 

Yetkisi, Ankara 2005, Turhan Kitapevi, s.257-263. 
621  GOODE-KANDA-KREUZER, s.106. 
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başlamasından sonra hakların kabul edilmesini içeren hükümlerin uygulanması da dâhil 

maddî veya usuli aciz hali kurallarının uygulanmasını etkilemeyecektir. 8. maddenin 

kişisel kapsamını, kendisine karşı bir iflâs prosedürü başlatılan hesap sahibi, devralan, 

rehin alan, aracı veya ihraççı gibi herhangi bir taraf olarak belirlemek mümkündür.622 

8. madde, iflâs usulleri kapsamında Konvansiyon hukuku (lex causae) ile iflâsa 

uygulanacak hukuk (lex concursus) arasındaki sınırı tespit etmektedir. Buna göre, “acz 

usulünün açılmasına rağmen, Konvansiyon hukuku, aciz öncesi tüm hususlar için 2. 

maddedeki tüm hususlara uygulanmaya devam eder ve aciz idaresi veya mahkemesi, 

hakları veya onun iyileştirilmiş durumunu tanımayı reddedemez”, çünkü bu hak lex 

concursus’a 623  göre yaratılmış veya iyileştirilmiş değildir. Bununla birlikte lex 

concursus, aciz usulünde uygulanabildiği ölçüde bu hakların etkisini belirler.624 

b) Kamu Düzeni 

Menkul kıymet devrine uygulanacak hukukun kamu düzeni sebebiyle 

uygulanmasının engellenmesi imkânı La Haye Konvansiyonunda açıkça düzenlenmiştir. 

Konvansiyonun 11/1. maddesi uyarınca, bu Konvansiyona göre tespit edilen hukukun 

uygulanmasının doğuracağı sonuç, açıkça lex fori’nin kamu düzenine açıkça aykırılık 

taşıyor ise Konvansiyon uygulanmayabilir. Ancak, aynî haklara ilişkin hükümler 

mülkiyeti ilgilendirdiğinden bunun korunması kamu düzeni ile doğrudan ilgili 

olmakla625 birlikte, uygulamada finans sektörünün çoğunlukla elektronik ortamda, mislî 

niteliklerinden faydalanarak gerçekleştirdiği ve uluslararası menkul kıymet işlemlerinde 

standartlaştırma çalışmaları626 nedeniyle benzer nitelikte kuralların bulunduğu menkul 

                                                 
622  GOODE-KANDA-KREUZER, s.107. 
623  Lex concursus, iflasın maddî hukuka ve tasfiyeye ilişkin hükümlerinin, tamamen iflasa karar veren 

mahkemenin hukukuna tâbi olmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜNGÖR, İflâs. 
624  GOODE-KANDA-KREUZER, s.108. 
625  DAYINLARLI, Kemal, Milli-Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime Etkileri, Ankara 1994, s.6 

(Kamu Düzeni). 
626  KONDAK, Nuray-YAYLA, Hilmi Erdoğan, Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu, İstanbul 2002, 

222 s., s.42. 
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kıymet ve menkul kıymet devrine ilişkin konularda millî kamu düzeninin müdahalesinin 

çok sınırlı bir alanda kalacağı öngörülmektedir.627 

c) Doğrudan Uygulanan Kurallar 

Konvansiyonda, menkul kıymet üzerindeki haklar ve bunların devrine ilişkin 

doğrudan uygulanan kurallar hakkında özel bir düzenleme getirilmiştir. Konvansiyonun 

11/2. maddesi uyarınca, Konvansiyonun uygulanacak hukukun belirlenmesi konusuna 

dair hükümleri, kanunlar ihtilâfı kurallarına rağmen milletlerarası ilişkilerde dahi 

uygulanması öngörülen lex fori’ye ait kuralların uygulanmasını engelleyemezler. Bu 

emredici kurallar, temel değerlerin ifadesi olarak kabul edilmekte olup mahkeme 

önündeki uyuşmazlığa, kural olarak yabancı hukukun uygulanması gerekse dahi 

öncelikle uygulanan doğrudan uygulanan kurallardır. Üçüncü ülkenin doğrudan 

uygulanan kuralları ise yeni bir belirsizliğe yol açacağından ve Konvansiyonun amacına 

ulaşmasını engelleyeceğinden uygulanması tercih edilmemiştir. 628 

Doğrudan uygulanan kurallar, diğer alanlarda olduğu gibi ortaklıklar hukuku 

alanında da bulunmaktadır. 

Forumun uluslararası doğrudan uygulanan kuralları ve kamu düzenine rağmen 

rakip haklar arasında öncelikler veya iyileştirme taleplerine ilişkin şartlar koyan 

hükümleri, Konvansiyon hukuku gereğince uygulanacak hukuk olmadıkça, m.11/3. 

madde gereğince uygulanmaz. Bu hüküm son derece önemli bir hükümdür. 11/3. madde 

kara paranın aklanmasının ve vergi kaçırmanın önlenmesi gibi doğrudan uygulanan 

kuralların uygulanabilmesini etkisiz bırakabilmektedir. Bu durum, bir iflâs 

mahkemesinin iflâs öncesi tasarruflar için Konvansiyon hukukunun aradığı herhangi 

bir şartı tatbik etmesine engel olan 8/1. maddeye uyumlu bir hüküm olarak görülebilir. 

                                                 
627  GOODE-KANDA-KREUZER, s.114. 
628  Ibid, s.116. 
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Bununla birlikte açıklayıcı raporda 11/3. maddesinin uygulamasının oldukça nadir 

olmasının beklendiği belirtilmektedir. 629 

6. Konvansiyonun Hukuk Seçimi Kuralı 

a) Hukuk Seçimi Kuralının Geçmişi 

HCCH’nin ilk uzmanlar toplantısında630, look-through yaklaşımında ifadesini 

bulan geleneksel bağlantı unsurlarından “lex rei sitae”nin, aracıda tutulan menkul 

kıymetler için uygulanabilir ve istenen bağlama kuralı olamayacağı,631 dolaylı olarak 

saklanan menkul kıymet işlemlerine uygulanacak hukukun, söz konusu menkul 

kıymetleri etkileyen yakın irtibatlı unsurlarla bağlantılı olarak tespit eden yaklaşımlar 

olamayacağı kabul edilmiştir.632 

La Haye Konvansiyonunda, menkul kıymetlerin aracıda dolaylı olarak tutulduğu 

durumlarda aracı kurum kayıtlarından etkilenen işlemlere uygulanacak hukukun 

yalnızca yatırımcı ile aracı arasındaki ilişkiye göre belirlenmesi temel yaklaşımı kabul 

edilmiştir.633 Dolayısıyla ilgili aracıya odaklanan yeni bir kanunlar ihtilâfı kuralı olan 

PRIMA634 (Place of the Relevant Intermediary Approach) “İlgili Aracının Bulunduğu 

Yer Yaklaşımı”635 en yakın irtibatlı bağlama kuralı olarak kullanılabileceği oybirliği ile 

kabul edilerek karara bağlanmıştır.636 Ancak, PRIMA kuralının nasıl şekillendirileceği 

konusunda görüş farklılıkları bulunmaktadır. Uzun tartışmalar sonucunda, “ilgili 

                                                 
629  GOODE-KANDA-KREUZER, s.117. 
630  Menkul kıymetlerin bulunduğu yerin tespiti için birbirinden tamamen farklı kriterler önerilmiş, aracı 

kurumun vergilendirmesine, raporlamaya veya muhasebeleştirmeye göre yer tespitinin yapılmasını 

öneren görüşler olmuştur. 
631  Örneğin, farklı hukuklara tâbi çok sayıda ihraççıya ait menkul kıymetlerden oluşan bir portföy 

üzerinde sınırlı aynî hak kurulduğunda anlaşmazlık halinde hangi ihraççının hukukunun 

uygulanacağı veya ihraççının merkezinin ve sicilinin farklı yerlerde olduğu durumlarda hangi yerin 

hukukunun tercih edileceği belirsizdir. 
632  ROGERS, s.2; BERNASCONI, Convention, s.585. 
633  BERNASCONI, Convention, s.585; OOI, s.284. 
634  Bu kural ilk defa Belçika’da 10 Kasım 1967 tarihinde menkul kıymetlerin tedavülüne ilişkin bir 

düzenlemede yer almıştır. 
635  PRIMA’nın getirdiği fark, çok katmanlı saklama sistemlerinde menkul kıymetlerin nerede 

saklandığını bulmak için katmanları incelemeye gerek olmaksızın ilgili hesabın bulunduğu yer 

hukukunun uygulanmasıdır. 
636  GOODE-KANDA-KREUZER, s.19. 
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aracının bulunduğu yer” kavramına, aracının işlevlerinin birden çok kurum tarafından 

paylaşıldığı durumlarda veya ilgili aracının iş yerinin değişik ülkelerde bulunduğu, 

dolayısıyla hesapların tek bir noktadan idare edilmediği hallerde, makul bir anlam 

verilemediğinden temel PRIMA yaklaşımından vazgeçilmiştir.637 

Nihai Mutabakat Direktifi ile düzenleme yapma tecrübesine sahip olan AB 

ülkeleri638 ile diğer civil law geleneğine sahip olan ülkeler tarafından “menkul kıymet 

hesaplarının bulunduğu yer” gerçek menkul kıymetlerin bulunduğu yer (situs) ile 

bağlantılı görülerek en yakın irtibatlı bağlama kuralı olarak kabul edilmesi önerilmiştir. 

Ancak menkul kıymetlerin menkul kıymet hesaplarına alacaklandırılması ile gerçek 

menkul kıymetlerin bulunduğu yer (situs) ile bağlantılı olması tartışmalı hâle gelmiştir. 

UCC’ye göre “aynî hususlar” için uygulanacak hukukun hesap sahibi ile aracı arasında 

kararlaştırılabilmesine izin veren639 ABD ve bazı menkul kıymet birlikleri hukukçuları 

tarafından, menkul kıymet hesapları belirli bir yerde tutulmadığından yerinin kolay 

belirlenemediği, dolayısıyla Konvansiyonun amaçlarından biri olan hukukî kesinlik ve 

öngörülebilirliği sağlayamayacağı, 640  ancak, hesap sahibi ile onun aracısı arasındaki 

sözleşme ile belirlenen tarafların seçtiği hukukun beklentiyi karşılayabileceği 

savunulmuştur.641 

Sonuç olarak, aracıların kayıtlarından etkilenen işlemlere uygulanacak hukukun 

aracı ya da aracının müşterisi olan yatırımcı tarafından seçilen hukuk olduğu ilkesini 

                                                 
637  GIRSBERGER, s.139, 149 vd. 
638  Avrupa Birliği Direktiflerinde PRIMA prensibinin kabul edildiği görünmektedir. Nihai Mutabakat 

Direktifinde menkul kıymetlerin teminat olarak verildiği belli hallerde teminat alanın haklarının 

kaydedildiği yer hukuku, uygulanacak hukuk olarak belirlenmiştir. Teminat Direktifinde ise menkul 

kıymetler üzerindeki teminat hakkının kaydedildiği hesabın idare edildiği yer hukuku uygulanacak 

hukuk olarak belirlenmiştir. 
639  ABD’de PRIMA prensibinin farklı bir uygulaması olduğunu: Hesap sözleşmesinin taraflarının 

uygulanacak hukuku kararlaştırmalarında, her ne kadar bu kural ilgili aracı kurumun bulunduğu 

yerden bahsetmese de, uygulanacak hukuku ilgili aracı kurum katmanında tespit edilmesi ve diğer 

katmanlara gitmeye gerek kalmaması nedeniyle PRIMA kapsamında değerlendirildiğini ileri süren 

görüşler bulunmaktadır. YAYLA, Ümit, “Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydî Sistem: Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Bankacılar, S.71, Aralık 2009, 104-115 s., s.112. 
640  Uluslararası karakterli ticarî sözleşmelerde hukuk seçimi, akdi ilişkilerin kesinliği ve istikrarı 

bakımından gereklidir. ŞANLI, Cemal-EKŞİ, Nuray, Uluslararası Ticaret Hukuku, İstanbul 2006, 5. 

Bası, 315 s., s.27. 
641  CHUN, s.87; WOOD, Philip R., Conflict of Laws and International Finance, Sweet&Maxwell 2007, 

s.696. 
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kabul etmiştir. 642  Konvansiyon taraf özgürlüğüne izin veren modern yaklaşımı 

benimsemekle birlikte eski görüşle uyum sağlamak amacıyla, ödün vermek üzere taraf 

özgürlüğünü sınırlayan nitelikli iş yeri koşulunu başlatmıştır. Gerçekte, Konvansiyonun 

taraf özgürlüğü kuralının, hesap sahibinin hesap sözleşmesine uygulanacak hukukun 

herhangi bir zamanda değiştirebilmesi ve nitelikli iş yeri koşulunun sınırlandırılmasının 

eyalet sistemine sahip ülkelere göre oldukça azaltılmış olması nedeniyle hemen hemen 

tamamen düzenlendiği söylenebilir. Konvansiyonun bağlantı unsurunun ilgili aracının 

yeri yaklaşımı (PRIMA) olmaktan çıkıp; bunun yerini hesap anlaşması yaklaşımının 

aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.643 

b) Temel Kural: Hesap Sözleşmesi Yaklaşımı 

Konvansiyonda artık ihtiyaçlara cevap vermediği için yer verilmeyen lex rei 

sitae prensibi yerine, PRIMA prensibinin Avrupa’da ve Amerika’da kabul gören 

uygulamalarının bir kombinasyonu benimsenmiştir. Konvansiyonda, hesap 

sözleşmesinin esas alınması ve irade muhtariyetine öncelik verilmesi nedeniyle 

belirlenen temel hukuk seçimi kuralı, hesap sözleşmesinde taraflarca açıkça 

kararlaştırılan hukuktur. Buna göre, hesap sözleşmesinde, belli bir hukukun 

Konvansiyonun konusunu oluşturan ve 2/1. maddede sayılan tüm hak ve 

yükümlülüklere uygulanacağı kararlaştırılmışsa, bu hukuk uygulanacak hukuk olacaktır. 

Açıkça bir hukuk belirlenmemişse, hesap sözleşmesinin tâbi olacağı hukuk, 2/1. 

maddede sayılan tüm hak ve yükümlülüklere uygulanacak hukuk olacaktır. Hesap 

sözleşmesinin tâbi olacağı hukuk sübjektif ve objektif kriterlere göre belirlenebilecektir. 

Kanadalı yatırımcı ve aracısı hesap sözleşmelerini Quebec hukuku tarafından idare 

edilmesini kararlaştırabilirler. Bunun yanısıra, açıkça Konvansiyonunun 2/1. maddedeki 

tüm konuların New York hukukuna tâbi olmasını kararlaştırabilirler. Bu takdirde, New 

York hukuku uygulanacak hukuk olacaktır. Bu şekilde açık bir belirleme olmaması 

                                                 
642  BERNASCONI, Convention, s.585. 
643  BERNASCONI, Convention, s.585; CHUN, s.88. 
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halinde, hesap sözleşmesinin tâbi olduğu Quebec hukuku uygulanacak hukuk 

olacaktır.644 

Ancak, her iki durumda da hesap sözleşmesinin imzalandığı zamanda nitelikli iş 

yeri koşulu aranmaktadır.645 Diğer bir deyişle, taraflarca seçilen hukukun uygulanacak 

hukuk olarak kabul edilebilmesi, aracının bir iş yerinin taraflarca seçilen hukukun 

yürürlükteki hukuk olduğu devlette bulunması şarttır (m. 4/p.1). Bu koşul nedeniyle 

Konvansiyonda öngörülen hukuk seçiminin sınırlı olduğu kabul edilmektedir. 646 

Konvansiyonun öngördüğü hukuk seçiminin belirli şartların varlığına bağlı olması, bu 

alanda yapılacak olan hukuk seçiminin üçüncü kişilerin hakları ve hukukî durumuna 

etkileri gözetilerek pek çok yazar tarafından savunulmaktadır.647 Söz konusu iş yerinde 

aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi gerekli olup yalnızca teknolojik işlerin yürütüldüğü, 

çağrı merkezi olarak kullanılan veya yalnızca idari veya tanıtım amaçlı, hesap 

sözleşmesi yapmaya yetkili bulunmayan iş yeri bu kapsamda değerlendirilmemektedir 

(La Haye Konvansiyonu m. 4/p.2).648 

Konvansiyon bu iş yerinin niteliklerini belirlerken iki farklı yöntem seçmiştir. 

Öncelikle bu iş yerinde bulunması gereken şartları 4/(1)/(a) maddesinde saymış, ancak 

bununla da yetinmemiş 4/(2) maddesinde bulunmaması gereken özellikleri belirlemiştir. 

Böylelikle yazarlar arasında nitelikli iş yeri ölçüsü olarak nitelendirilen kavrama olumlu 

ve olumsuz anlamlar yüklenerek tanımlanmıştır. 649  Daha açık bir ifadeyle, hukuku 

seçilmiş ülkedeki bu iş yerinin; ilgili aracının veya ilgili aracı namına işlem yapan başka 

şahısların, bu ülke veya bir başka ülkede tek başına veya ilgili aracı ile birlikte sahip 

oldukları, 

                                                 
644  CHUN, s.88-89. 
645  GOODE-KANDA-KREUZER, s.66. 
646  HAYAKAWA, Yoshihisa, “Specific Features of the Conflict of Law Rules in the La Haye 

Securities Convention”, International Symposium on the La Haye Securities Convention in Tokyo 

2004, s.3; 
647  ROGERS, Conflict of Laws, s.31 vd. 
648  GOODE-KANDA-KREUZER, s.70. 
649  ROGERS, Conflict of Laws, s.39; CHUN, s.89; GOODE-KANDA-KREUZER, s.72 vd; 

BERNASCONI&GOODE, s.281. 
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“*  menkul kıymetler hesabına ilişkin kayıtlar oluşturulan ve izlenen; 

*  aracı tarafından tutulan menkul kıymetlere ilişkin idari giderleri veya şirket 

faaliyetlerini yürüten; veya 

*  menkul kıymetler hesabının tutulmasına ilişkin diğer bir işle veya düzenli bir 

faaliyetle iştigal eden; veya 

-  o ülke’de menkul kıymetler hesabın tutulmasına hizmet eden hesap 

numarası, banka kodu, diğer tanımlamaları gerçekleştiren bir iş yeri olması 

gerekmektedir (m. 4/1/a ve m.4/1/b). 4/(1)/(a)’maddesinde sağlanan, aracı 

tarafından tutulan menkul kıymetlere ilişkin idari giderleri veya şirket 

faaliyetlerini yürütmüyorsa, 

- menkul kıymetler hesabının bulunduğu yerde, yalnızca muhasebesel 

işlemlerin veya veri sürecinin teknolojik desteğini sağlıyorsa; 

-  yalnızca hesap sahipleri ile iletişim için çağrı merkezlerinin bulunduğu ve 

işletildiği bir yer ise; 

-  sadece menkul kıymetler hesaplarına ilişkin posta işlemlerinin 

düzenlendiği veya dosyalandığı ve arşivlendiği bir yer ise; veya 

-  menkul kıymetler hesaplarının açılması ve tutulması dışında yalnızca 

temsilcilik veya idari işlevleri bulunuyorsa veya herhangi bir hesap 

anlaşması yapmak konusunda bağlayıcı bir karar verme yetkisi 

bulunmuyorsa. (m.4/2)” iş yerinin menkul kıymet hesabının tutulmasına 

ilişkin diğer bir işle veya düzenli bir faaliyetle iştigal ettiği kabul 

edilmeyecektir. Bu belirlenen özelliklerle nitelikli iş yeri ölçüsü yeterli 

hâle geldiği” kabul edilmiştir. 650  Eğer nitelikli iş yeri koşulları 

                                                 
650  “Yetkilendirilmiş ofis ölçüsü ile ilgili olarak, ofisin hesap sahibinin menkul kıymet hesabının 

bulunduğu yerde olmasına gerek olmadığını belirtmek gerekir. Zira küresel menkul kıymet 

uygulamalarında ilgili menkul kıymet hesabının nerede tutulduğunun tespiti son derece güçtür. Bu 

sebeple, ilgili herhangi bir aracı ofisinin menkul kıymet hesabının tutulmasına ilişkin bir işle veya 

düzenli bir faaliyetle iştigal etmiş olması halinde ölçü gerçekleşmiş kabul edilecektir. CHUN, s.91. 
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karşılanmamışsa, o zaman 5. maddedeki istisna kuralı uygulama alanı 

bulacaktır.651 

İlk olarak, hesap anlaşmasında uygulanacak hukuka ilişkin bir madde 

getirildiğini ve hem de madde 2/1 maddesinde yer alan tüm konulara uygulanacağına 

ilişkin açık hüküm getirildiğini ve her ikisi içinde nitelikli iş yeri koşulunun 

karşılandığını farz edelim. İkinci olarak, hesap anlaşmasında uygulanacak hukukun 

nitelikli iş yeri koşulunu karşıladığını, fakat madde 2/1.’deki konular kapsamında 

olmadığını kabul edelim. Üçüncü olarak, hesap anlaşmasında uygulanacak hukukun 

nitelikli iş yeri koşulunu karşılanmadığını, fakat m. 2/1. konuları kapsadığını düşünelim. 

Her üç durumda da, nitelikli iş yeri koşulunun karşılanmasına bağlı olan prensip şu 

şekildedir. Eğer m. 2/1 konuları koşulu karşılıyorsa, bu madde daima öncelikli olarak 

uygulanacaktır. Eğer, 2/1. madde konuları kapsamıyor, fakat hesap anlaşmasında 

uygulanacak hukukun koşulu karşılıyorsa, hesap sözleşmesine uygulanacak hukuk 

Konvansiyon hukuku olacaktır. Benzeri bir olayda, hesap sahibi ve ilgili aracısı madde 

2/1. konularından bazılarını X hukukuna, diğerlerinin ise Y hukukuna tâbi olmasını 

kararlaştırabilirler, böyle bölünmüş belirlemeler Konvansiyonun amacına uygun 

olmamakla birlikte, eğer uygulanacak hukuk klozu varsa ve o Nitelikli İş Yeri koşulunu 

karşılıyorsa, bu hukuk Konvansiyon hukuku olarak belirlenmiştir.652 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, hesap sözleşmesinin, örneğin sözleşmeyi akdeden 

aracının temsilcisinin ehil olmaması halinde olduğu gibi nedenlerle geçersiz olması 

halinde bağlantı noktası konusunda bir belirsizlik gündeme gelebilecektir.653 

Nitekim, Konvansiyonun temel kuralı hesap sözleşmesinin içeriğine göre 

belirlendiği için, hesap sözleşmesinin kendisi hükümsüz olduğunda Konvansiyonun 

öngördüğü kuralların uygulanmasına olan etkisi açıklanmaya muhtaçtır. Bu durumda, 

hesap sözleşmesinin geçerliliği sorunu forumun mahkemelerinin kanunlar ihtilâfı 

                                                 
651  OOI, s.286; ROGERS, Conflict of Laws, s.26; BERNASCONI, Convention, s.585-590. 
652  CHUN, 90. 
653  Ibid, s.91. 
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kuralları tarafından belirlenir ve eğer bu hukuk hesap sözleşmesinin geçersiz olduğunu 

belirlerse istisna kuralı (fall-back) (özellikle m. 5/2 veya 5/3) uygulama alanı bulacaktır. 

Bununla birlikte, Açıklama Raporu ilgili olabilecek istisna kuralını açıkça 

belirtmemiştir. Ancak doktrinde, 5/1. maddesinde doğrudan yazılı bir hesap 

sözleşmesine atıf yapıldığı için m. 5/1’deki istisna kuralı, hesap sözleşmesinin bu 

şekilde geçersiz olduğu durumlarda uygulama alanı bulamayacağı yönünde görüşler 

bulunmaktadır. 654  Benzeri bir konu hakkında, Konvansiyonun Açıklama Raporunda 

“herhangi bir uluslararası özel hukuk veya esasa ilişkin yazılılık şartı uyarınca, 

uygulanacak hukukun sözlü olarak belirlenmesi geçersiz kılınsa dahi, bu kloz 

Konvansiyon anlamında geçerli sayılacaktır.” şeklinde bir açıklamaya yer 

verilmektedir.655 Bununla birlikte, eğer bir sözlü uygulanacak hukuk klozu, forumun 

kanunlar ihtilâfı kuralları tarafından belirlenen esasa uygulanacak hukuka göre 

sözleşmenin geçersiz olma riskini bertaraf etmemektedir.656 

Nitelikli iş yeri koşulu ile ilgili olarak, iş yerinin hesap sahibinin özel menkul 

kıymet hesaplarının yerinde bulunması gerekmemesi dikkat çekicidir. Bu nedenle, 

küresel menkul kıymet uygulamalarında menkul kıymet hesaplarının tutulduğu veya 

bulunduğu yeri bulmak zordur. Dolayısıyla, eğer herhangi bir ilgili aracının iş yerini, 

menkul kıymet hesaplarını işi veya yürüttüğü diğer düzenli faaliyeti olarak 

sürdürüyorsa, o zaman bu koşul yeterli olarak sağlanmış olmaktadır. Küresel 

saklayıcıların çoğunun New York, Londra, Lüksemburg, Belçika, Tokyo ve Toronto 

gibi önemli finans merkezlerinde iş yeri bulunması nitelikli iş yeri koşulunun rahatlıkla 

karşılanabilmesine neden olmaktadır.657 

Yerleşim yeri Montreal’de olan Kanadalı yatırımcı A, aracı X’in Seul’deki 

şubesinde menkul kıymet hesabı açıyor ve onlar hesap sözleşmesinin Quebec hukuku 

                                                 
654  CHUN, s.90. 
655  GOODE-KANDA-KREUZER, s.71, dn. 28. 
656  CHUN, s.90. 
657  Ibid, s.92. 
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tarafından idare edilmesini kararlaştırıyorlar ve aracı X’in Kanada’da yalnızca 

Toronto’da şubesi bulunuyor. Şimdi, Kanadalı yatırımcı A’nın hesap sözleşmesine 

uygulanacak hukukun (Quebec hukuku) Konvansiyona göre Konvansiyon hukuku 

olabilip olamayacağını sorduğunu farzedelim. Bu varsayımda, Kanadalı yatırımcı A’nın 

aracı X’in Toronto’daki iş yerinde menkul kıymet hesabı olmamasına rağmen aracı X’in 

Toronto şubesinin Seul Şubesi ile aynı tüzel kişiliğe ait olması dikkate alınarak ve 

Toronto şubesinin menkul kıymet hesaplarını sürdürmesi düzenli faaliyeti ile uğraşması 

nedeniyle madde 2/1. konularının tümü Quebec hukukuna tâbi olacaktır. Aracı X için 

Quebec’te iş yerinin olmasının zorunlu olmama nedeni eyalet sistemine sahip 

devletlerde, hesap sözleşmesi tarafından özel olarak belirlenmiş bölgesel birim 

(Quebec) yerine, nitelikli iş yerinin çok birimli devletlerin (Kanada) herhangi bir 

bölgesinde bulunması yeterlidir (m.12/1/b).658 

c) İstisnai Kural “PRIMA” 

Tarafların hesap sözleşmesi ile uygulanacak hukuku seçebilmelerine ilişkin 4. 

maddede düzenlenen temel kuralın gereklerinin mevcut olmaması sebebiyle 

uygulanamaması halinde 5. maddede düzenlenen ve alternatif olarak Konvansiyon 

tarafından geliştirilen PRIMA kuralı devreye girmektedir. Bu kural üç aşamalı, “Fall 

Back Rule/Geri Plan Kuralı” olarak adlandırılan bir kuraldır ve 4. maddede 

uygulanacak hukuk tespit edilemediği zaman 5/1. maddedeki istisna kuralının 

uygulanması, bu kural ile de uygulanacak hukukun tespit edilemediği durumlarda 5/2. 

maddedeki ikinci istisna kuralının, bu kural ile de tespit yapılamadığı durumlarda 5/3. 

maddedeki üçüncü istisna kuralının uygulanması şeklinde işlemektedir. İlk fall back 

kuralının bağlantı noktası, ilgili aracının hesap sözleşmesini, hesap sözleşmesinin 

yapıldığı sırada, madde 4/1. ikinci cümlesinde düzenlenen nitelikli iş yeri şartlarını 

karşılamış olması koşuluyla, belli bir iş yeri vasıtasıyla akdettiğini açıkça ve tereddütsüz 

                                                 
658  CHUN, s.92. 
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bir şekilde hesap sözleşmesinde yazılı şekilde belirtilmesi halinde ilgili aracının iş 

yerinin bulunduğu yer hukukunun uygulanması şeklinde belirlenmiştir.659 Birinci fall 

back kuralının uygulanamadığı durumlarda, ikinci fall back kuralı uyarınca menkul 

kıymet hesabının açılmasına ilişkin yazılı sözleşmenin akdedildiği sırada ilgili aracının 

organizasyonunun veya işletmesinin bulunduğu yer istisna kuralı olarak dikkate 

alınacaktır. Her iki fall back kuralının da uygulanmasının mümkün olmaması halinde 

son olarak, sözleşmenin yapıldığı veya hesabın açıldığı tarihte ilgili aracının esas iş 

yerinin bulunduğu yer üçüncü fall back kuralıdır.660 

Eğer uygulanacak hukuk 4. madde ile belirlenememiş, ancak ilgili aracının 

belirli bir iş yeri aracılığıyla hesap sözleşmesine taraf olduğu açık ve tereddüde yer 

vermeyecek şekilde bir yazılı hesap sözleşmesinde belirtilmişse, 2/1. maddede belirtilen 

tüm hususlara uygulanacak hukuk, o iş yerinin, 4/1. maddesinin ikinci cümlesinde 

belirlenen şartı sağlaması koşuluyla, o an bulunduğu ülkede veya çok birimli devletin 

bölgesel biriminde yürürlükte olan hukuktur. Bu düzenleme; bir yazılı hesap 

sözleşmesinin bulunması, hesap sözleşmesinde, ilgili aracının belirli bir iş yeri 

aracılığıyla hesap sözleşmesine taraf olduğunun açık ve tereddüde yer vermeyecek 

şekilde belirtilmiş olması, belirtilen iş yerinin nitelikli iş yeri olması koşullarını 

içermektedir.661 

Ancak hesap sözleşmesinde bulunan, 

-  ihbarlar ve sair belgelerin ilgili aracıya söz konusu iş yerinde tebliğ 

edilebileceğine veya tebliğ edilemeyeceğine dair bir hüküm, 

-  ilgili aracıya karşı açılacak davaların belli bir ülkede veya çok birimli devletin 

bir bölgesel biriminde açması gerektiğine veya açabileceğine dair bir hüküm, 

                                                 
659  CHUN, s.92; OOI, s.291; GOODE-KANDA-KREUZER, s.77. 
660  CHUN, s.93; ROGERS, Conflict of Laws, s.40-41; BERNASCONI&GOODE, s.254; 

BERNASCONI, Convention, s.590;TEVETOĞLU, s.218. 
661  CHUN, s.93. 
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-  herhangi bir beyan veya sair belgenin ilgili aracı tarafından bu ofis neden 

sağlanması gerektiğine veya sağlanabileceğine dair bir hüküm, 

-  herhangi bir hizmetin ilgili aracı tarafından bu iş yerinden sağlanması 

gerektiğine veya sağlanabileceğine dair bir hüküm, 

-  herhangi bir operasyon veya görevin ilgili aracı tarafından bu iş yerinde 

sürdürülmesi gerektiğine veya sürdürülebileceğine yahut gerçekleştirilmesi 

gerektiğine veya gerçekleştirilebileceğine dair bir hüküm, 

ilgili aracının sözleşmeye belirli bir iş yeri vasıtasıyla taraf olduğunun açık ve tereddüde 

yol açmayacak şekilde belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.662 

Eğer uygulanacak hukuk birinci paragraf uyarınca belirlenmemiş ise, bu hukuk, 

ilgili aracının yazılı hesap sözleşmesine taraf olduğu anda hangi devletin veya çok 

birimli devletin hangi bölgesel biriminin kanunlarına göre tüzel kişilik kazanmış veya 

kurulmuş bulunuyor ise, orada yürürlükte olan hukuktur. Ancak, eğer ilgili aracı, çok 

birimli devletin bölgesel birimlerinden birinin değil de, o çok birimli devletin kendisinin 

hukukuna göre tüzel kişilik kazanmış veya kurulmuş ise, uygulanacak hukuk, ilgili 

aracının yazılı hesap sözleşmesine taraf olduğu andaki veya böyle bir sözleşme yoksa 

menkul kıymet hesabının açıldığı andaki işyerinin bulunduğu veya ilgili aracının birden 

çok işyeri olması halinde esas işyerinin bulunduğu çok birimli devletin o bölgesel 

biriminde yürürlükte olan hukuktur. 

Bu paragraf için en önemli unsur ilgili aracının hesap sözleşmesine taraf olma 

anıdır. Yazılı bir hesap sözleşmesi veya hiç hesap sözleşmesi yoksa menkul kıymet 

hesabının açıldığı zaman olarak anlaşılması gerekmektedir. 663  Zira bazı hallerde bir 

sözleşme olmaksızın hukukî kurallarla hak ve yükümlülüklerini yerine getiren taraflar 

için hesap sözleşmesi açılması söz konusu olabilmektedir.664 Yine bu hükümde iki tip 

aracıdan söz edilmektedir. Bunlardan biri şirket olarak yapılandırılmış, ikincisi ise diğer 

                                                 
662  GOODE-KANDA-KREUZER, s.77 vd. 
663  Ibid, s.90. 
664  GOODE-KANDA-KREUZER, s.90-91. 
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herhangi bir şekilde kurulmuştur. Bunların tüzel kişiliği olabilir veya olmayabilir. Bu 

hüküm çok küçük bir orandaki olaylar için çözüm üretmeyi hedeflemektedir.665 

5. maddenin üçüncü fıkrasına göre ise, “birinci ve ikinci fıkralara göre 

uygulanacak hukukun belirlenememesi halinde ise, ilgili aracının yazılı hesap 

sözleşmesine taraf olduğu andaki veya böyle bir sözleşme yoksa menkul kıymet 

hesabının açıldığı andaki işyerinin veya ilgili aracının birden çok işyeri olması halinde 

esas işyerinin bulunduğu devletin veya çok birimli devletin bölgesel biriminin hukuku 

uygulanacak hukuk olacaktır”.666 

d) Uygulanacak Hukukun Değişmesinde Hakların Korunması 

Konvansiyon, uygulanacak hukuk bakımından temel kural olarak hesap 

sözleşmesini esas almakla birlikte, bağlantı unsuru hesap sözleşmesinin yenilenmesi 

suretiyle kolayca değiştirilebilmektedir. Aynî hakların herkese karşı ileri sürülebilen 

etkisi nedeniyle, iyileştirilmiş hakları veya diğerlerini uygulanacak hukukun 

değişmesinden önceki hukuka (eski hukuk) göre elinde bulunduran ilgili tarafların nasıl 

korunacağı sorunu önem taşımaktadır.667 

7. madde, 4/1 veya 5. maddeye göre belirlenmiş bir ülke veya bölgesel bir 

birimin hukukundan başka bir ülkenin hukukuna değişiklik biçiminde Konvansiyon 

hukuku değişikliği sonucunu doğuran hesap sözleşmesi değişikliğinin etkilerini 

belirlemektedir. Ancak lehine değişiklik yapılan ülkenin hukukunun da 4/1. maddeye 

göre belirlenmiş olması, diğer bir deyişle değişiklik zamanında maddenin ikinci 

cümlesinde yer alan nitelikli iş yeri koşulunun yeterli olması gereklidir. Bu bağlamda 

Konvansiyonun 7. maddesi aşağıdaki dört noktayı belirler. İlk olarak, eğer bir hesap 

sahibi hesap sözleşmesini idare eden hukuku değiştirmeyi denerse veya hukuk madde 

2/1 konularına diğer bir hukuku (yeni hukuk) uygular. Fakat bu madde 4/1’in 

                                                 
665  Ibid, s.90. 
666  Ibid, s.91. 
667  GOODE-KANDA-KREUZER, s. 93; CHUN, s.93. 
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koşullarını taşımadığında değişiklik gözardı edilir ve eski hukuk hala madde 2/1. 

uygulamalarını idare eder. İkinci olarak, 7. madde yalnızca güçlendirilmiş hesap 

sözleşmesi değişikliğinden Konvansiyon hukukunun değişimi ortaya çıkarsa uygulanır, 

aracılı menkul kıymetin A hesabından B hesabına devredildiği durumda 7. madde 

uygulanmaz, bu uygulamada eski hukuk ve yeni hukuk ayırımı zorunlu değildir, B 

hesabı ile ilgili hukuk madde 2/1. konularının tümüne uygulanır. Madde 7’nin aynı 

teminat sağlayıcının hesabında teminatlandırılmış menkul kıymetlerden biri ile ilgili 

olduğu durumla ilgilidir. Böylece, uygulamada 7. maddeye sıklıkla atıf yapılmaması 

beklenmektedir. Üçüncü olarak, 7. maddenin değişikliğin güçlendirilmesini adres 

göstermesi nedeniyle 7. maddedeki uygulanacak hukukun değişiminin, yalnızca 

Konvansiyon yürürlüğe girdikten sonraki değişimlerle ilgili olması doğaldır.668 

Kural olarak, madde 2/1 kapsamında ifade edilen tüm hususlar yeni hukuka tâbi 

olacaktır. Bununla birlikte, hukuk değişikliğini kabul eden kişi haricindekiler için, 

aşağıda ifade edilen hususlar eski hukuka tâbi olmaya devam edecektir: 

1) Hukuk değişikliğinden önce bir aracılı menkul kıymetlerde bir hakkın 

bulunması(m.7/4/a); 2) Bu menkul kıymetlerin tasarrufunun hukuk değişikliğinden önce 

tamamlanması (iyileştirilmesi) (m.7/4/a); 3) Böyle bir tasarrufla ilgili hakkın hukukî 

niteliği ile hem ilgili aracı üzerinde hem de hukuk değişikliğinden önce söz konusu 

aracılı menkul kıymetlerin tasarrufuyla ilgili herhangi bir taraf üzerinde sahip olduğu 

etkiler (7/4/b/i); 4) Böyle bir hakkın hukuk değişikliğinden sonra, aracılı menkul 

kıymetleri haczettiren kişi üzerinde sahip olduğu etkiler ve hukukî niteliği (m.7/4/b/ii); 

5) Hukuk değişikliğinden sonra açılan bir iflâs kovuşturmasında (aciz usulünde) yer 

alan iflâs idarecisi ile ilgili olarak madde 2/1’de ifade edilen tüm hususların 

tespiti(m.7/4/b/iii), ve 6) Hukuk değişikliğinden önce ortaya çıkan hakların tarafları 

arasındaki öncelik (m.7/4/c). 

                                                 
668  GOODE-KANDA-KREUZER, s. 93-103; CHUN, s.94. 
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Hukuk değişikliğinden önce doğmuş olan hakların tarafları arasında önceliğe 

eski hukuk uygulanmakla birlikte, eski hukuk zamanında doğmuş ancak yeni hukuk 

zamanında tamamlanmış hakların tarafları arasında önceliğe yeni hukuk uygulanacaktır 

(m.7/5).669 

7. Atfın Reddi 

Sözleşmenin 10. maddesinde “bu Sözleşme’de “hukuk” terimi, kanunlar ihtilâfı 

kuralları hariç bir devlette yürürlükte olan hukuk anlamına gelmektedir” ifadesine yer 

verilerek, Konvansiyonun kanunlar ihtilâfı kurallarının yalnızca maddî hukuka atıf 

yaptığı tereddüde yer bırakmaksızın açıkça ifade edilmektedir. Konvansiyon, geleneksel 

uluslararası özel hukuk anlamında renvoi için herhangi bir açıklık bırakmamaktadır. 

Böylece, Konvansiyon, başka Devletin hukuku veya başka bir Devletin veya bölgesel 

biriminin hukukuna (bu hukuk Devlet, bölgesel birim veya bölgesel ekonomik 

entegrasyon örgütlerinden hangisine ait olursa olsun), Konvansiyon hukukuyla 

(Konvansiyonun o Devletin veya bölgesel biriminin hukuku olarak kabul edilip 

edilmediğine bakılmaksızın) başka atıf olmayacağını kesin hükme bağlamaktadır. 10. 

madde, Konvansiyonun, belirlilik, öngörülebilirlik ve ve sadelik ilkeleri çerçevesinde, 

ulusal kanunlar ihtilâfı kurallarının yeknesaklaştırılması amacının gerçekleştirilmesini 

garanti eden temel bir hükümdür.670 

9. maddede, “Konvansiyon, uygulanacak hukukun âkit devletlerin hukuku olup 

olmadığına bakılmaksızın uygulanır” hükmünün düzenlenmiş olması nedeniyle, eğer 

Konvansiyonun kanunlar ihtilâfı kuralları, Konvansiyonun yürürlükte olmadığı ve onun 

kanunlar ihtilâfı kuralları ile örtüşmeyen devletin hukukunu işaret ederse, renvoinin 

kabulü Konvansiyonun yeknesaklaştırma amacına zarar verirdi. Diplomatik Konferans 

tarafından kabul edilen renvoinin reddi hakkındaki hüküm, sürecin en başından beri 
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tartışmalı olmuştur. Ancak, renvoinin reddi, modern La Haye Konvansiyonlarının 

uygulanacak hukuk hükümleri ile uyumlu olmuştur.671 

Konvansiyon kural olarak, iç hukuka müdahale niyeti taşımamaktadır. 12/(2)/(b) 

ve 3’de Konvansiyonun birçok bölgesel birimli devlet içinde, renvoi’nin kabulü 

anlamına gelen iki durum bulunmaktadır. 12. madde de, “çok idari birimli devletler 

açısından uygulanacak hukukun belirlenmesine” ilişkin hükme yer verilmiştir. 12/(2)/(a) 

maddesinde, “Konvansiyonun uygulanmasında, çok birimli devletin bölgesel biriminde 

yürürlükte olan hukuk, hem o birimin hukukunu hem de çok birimli devletin hukukunu 

ifade edeceği” hükme bağlanmıştır. 12/(2)/(b) maddesinde ise,672 çok birimli devletin 

bölgesel biriminde yürürlükte olan hukuk; aleni başvuru, kayıt veya tescil yoluyla 

tamamlanmasını düzenleyen, o devletin başka bir bölgesel biriminin hukukunun 

uygulanmasını öngörüyorsa, diğer bölgesel birimin hukuku uygulanır. Ayrıca, 12/(3) 

maddesi uyarınca da, “5. maddeye göre uygulanacak hukukun çok birimli devletin veya 

onun bölgesel birimlerinden birinin hukuku olması halinde, çok birimli devletin veya 

çok birimli devletin belirli bir bölgesel biriminin maddî hukuk kurallarının 

uygulanmasını, bu çok birimli devletin yürürlükte bulunan kanunlar ihtilâfı kuralları 

belirleyebilmektedir”. Ancak bu belirlemenin yapılabilmesi, çok birimli devletin imza, 

onay, kabul, uygun bulma veya katılma anında, bu yönde beyanda bulunmasına ve söz 

konusu kanunlar ihtilâfı kurallarının içeriği hakkındaki bilgileri La Haye Devletler Özel 

Hukuku Konferansı Daimi Bürosuna iletmesine bağlı bulunmaktadır. 673  Diğer bir 

deyişle, çok birimli devletler, uygulanacak hukuk kendilerinin veya bölgesel 

birimlerinin hukuku olması halinde, uygulanacak hukukun hangi maddî hukuk düzeni 

olacağına çok birimli devletin kanunlar ihtilâfı kurallarının karar vermesini sağlamaya 

yönelik, iç atıf olarak nitelenebilecek bir düzenlemeye olanak verilmiştir. 

                                                 
671  GOODE-KANDA-KREUZER, s. 113 
672  Ibid, s. 124 
673  Ibid, s. 126. 
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Taraflar hesap sözleşmelerinde uygulanacak maddî hukuku seçememiş, bunun 

yerine hesap sözleşmelerine veya 2/(1). maddedeki bütün hususlara uygulanacak 

hukuku özel bir yargı alanının kanunlar ihtilâfı kuralları tarafından belirlenen hukuka 

tâbi olacağını belirlemişlerse, 10. madde, bu tür klozların 4. maddeye göre uygulanacak 

hukuk olmasına engel olur. Sonuçta, 5. maddedeki ilgili istisna kuralı uygulanır. Aksi 

takdirde, taraflar Konvansiyonun yeknesaklaştırma amacının zarar görmesine izin 

vermiş olacaklardır.674 

8. Diğer Hükümler 

a) Geçiş Hükümleri 

Konvansiyonun 15 ve 16. maddeleri geçiş hükümleri içermektedir. 

“Akit bir devlette, bir kişinin Konvansiyonun o devlet için yürürlüğe 

girmesinden sonra iktisap eden aracının tuttuğu menkul kıymetlere dair hakların sona 

erip ermeyeceği veya başka bir kişinin Konvansiyonun o devlet için yürürlüğe 

girmesinden önce iktisap ettiği hakları üzerinde bir önceliği olup olmadığını, 

Konvansiyona göre uygulanacak hukuk belirleyecektir” (m.15).675 

Konvansiyonun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan hesap sözleşmeleri ve 

menkul kıymet hesaplarının akıbeti ise 16. maddede düzenlenmiştir. “Konvansiyonda 

hesap sözleşmesine ve menkul kıymet hesaplarına yapılan atıflar, Konvansiyonun 

19/(1). madde uyarınca yürürlüğe girmesinden önce yapılan hesap sözleşmelerini ve 

açılan menkul kıymet hesaplarını da kapsar” (m.16/1).676 

Bir hesap sözleşmesi Konvansiyona açık bir atıf içermiyorsa, âkit bir devletin 

mahkemeleri tarafından, Konvansiyonun 19. maddesi gereğince o devlet için yürürlüğe 

girmesinden önce taraf olunan madde 4/(1) kapsamındaki hesap sözleşmeleri hakkında 

16. maddenin 3 ve 4. paragrafları uygulanmalıdır. Âkit devlet, imza, onay, kabul etme, 

                                                 
674  GOODE-KANDA-KREUZER, s.113. 
675  Ibid, s.133. 
676  Ibid, s. 137. 
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uygun bulma veya katılma anında, Konvansiyonun 19/(1). maddesi uyarınca o devlet 

için yürürlüğe girmesinden sonra, fakat Konvansiyonun 19/(2). maddesi uyarınca o 

devlet için yürürlüğe girmesinden önce taraf olunan hesap sözleşmeleri hakkında 

mahkemelerinin bu paragrafları uygulamayacağına dair bir beyanda bulunabilir. Âkit 

devlet, çok birimli devlet ise, böyle bir beyanı bölgesel birimlerinden herhangi biri 

hakkında yapabilir (m.16/2).677 

Hesap sözleşmesini etkileyen sözleşme şartları, Konvansiyonu düzenleyen 

belirli bir devletin ya da çok birimli devletin belirli bir biriminde yürürlükte olan hukuk 

kuralları uyarınca 2/(1). maddede belirtilen tüm hususlara uygulanır; hesap 

sözleşmesinin yürürlüğe girdiği sırada, 4/(1). maddenin ikinci cümlesinde belirtilen 

özelliklere sahip iş yerinin ilgili aracı tarafından temin edilmesinde 2/(1). maddede 

belirtilen hukukun etkisi olmalıdır. Âkit devlet, imza, onay, kabul etme, uygun bulma 

veya katılma anında, farklı bir devlette menkul kıymet hesaplarının tutulması 

konusunda açıkça anlaşan taraflar, bu paragrafa göre tanımlanan hesap sözleşmesi 

hakkında, bu paragrafı uygulamayacakları yönünde beyanda bulunabilir. Âkit devlet, 

çok birimli devlet ise, böyle bir beyanı bölgesel birimlerinden herhangi biri hakkında 

yapabilir (m.16/3).678 

Paragraf 3’ün uygulanabildiği sözleşmeler dışındaki bir hesap sözleşmesinin 

tarafları, menkul kıymet hesabının belli bir devlette veya çok birimli devletin bölgesel 

biriminde tutulması hususunda anlaşmışlarsa, sözleşmeye taraf olduğu anda ilgili 

aracının o devlette 4(1). maddenin ikinci cümlesindeki şartı karşılayan bir iş yeri 

bulunması koşuluyla, o devlet veya bölgesel birimde yürürlükte olan hukuk, 2/(1). 

maddede belirtilen tüm hususlara uygulanacak hukuktur. Böyle bir hesap sözleşmesi, 

                                                 
677  GOODE-KANDA-KREUZER, s. 137. 
678  Ibid, s. 139. 
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bütün olarak veya çevreleyen koşullar değerlendirildiğinde, açık veya zımni olarak 

yapılmış olabilir (m16/4)..679 

b) Son Hükümler 

Konvansiyonun 17-24. maddeleri sonuç hükümleri içermektedir. 

“Konvansiyon imzalamış olsun veya olmasın tüm devletlerin imzasına açık olup, 

taraf devletlerin onayına, kabulüne veya uygun bulmasına bağlıdır” (m.17). 680 

Konvansiyon “Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Toplulukları”nın da katılımına 

açılmıştır (m.18).681 

“Konvansiyon onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgelerinin tevdiinden 

itibaren 3. ayı takip eden ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir. Bölgesel Ekonomik 

Bütünleşme Toplulukları yönünden de benzeri bir düzenleme getirilmiştir” (m.19).682 

Çok birimli devletlerin katılımlarında izlenecek usul 20. maddede düzenlenmiştir.683 

Konvansiyona herhangi bir çekince konulmasına olanak verilmemiştir (m.21). 

Beyanda bulunma ve beyanın çekilmesinde kullanılacak yöntem ise 22. maddede 

hükme bağlanmıştır.684 

“Âkit devletlerin depozitöre yapacağı yazılı bir bildirimle Konvansiyondan 

çekilebilme mümkün kılınmıştır” (m.23). 685  Konvansiyona katılımların diğer âkit 

devletlere duyurulması ile depozitör Hollanda görevlendirilmiştir. “Konvansiyonun 

Fransızca ve İngilizce dillerinde hazırlanmış her iki metni de eşdeğerde geçerli kabul 

edilmiştir” (m.24).686 

                                                 
679  GOODE-KANDA-KREUZER, s. 140. 
680  Ibid, s. 146. 
681  Ibid, s. 148. 
682  Ibid, s. 150. 
683  Ibid, s. 153. 
684  Ibid, s. 155. 
685  Ibid, s. 157. 
686  Ibid, s. 158. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA MENKUL KIYMETLERE UYGULANACAK 

HUKUK 

 I. YABANCI UNSURUN TAYİNİ 

Kendine özgü teknikler içeren menkul kıymet işlemleri, 687  uluslararası 

piyasalarda işlem görmeleri nedeniyle birden çok ülke hukuku ile temas halindedir. Bu 

yapısı, yabancı unsurun farklı nedenlerle ve değişiklik gösteren şekillerde ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Ulusal piyasalardaki menkul kıymetlere yabancılar 

tarafından yatırım yapılması, yabancı ülkelerdeki ihraççıların menkul kıymetlerini diğer 

ülkelerdeki piyasalara kote ve halka arz etmesi, yabancı aracıların bu işlemlere aracılık 

etmesi, menkul kıymetlerin yabancı aracılar vasıtasıyla repo, ters repo ve ödünç 

işlemlerine konu olması ve teminat olarak gösterilmesi yabancı unsur içeren 

uygulamalardır. 688 

Hukukî ilişkiye taraf olan kişilerden en az birinin yabancı olması veya yerleşim 

yerinin veya mutad meskeninin yabancı ülkede bulunması şahıs bakımından yabancı 

                                                 
687  Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, genellikle çerçeve sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerine tarafların uymadığı, alım veya satım emrinin sisteme iletilmediği veya zamanında 

ya da belirtildiği kapsamda iletilmediği, borsa işlemlerinden doğan taahhütlerin yerine getirilmediği 

hallerde baş göstermektedir. Bu kapsamda olmak üzere borsa üyesi aracı kurumun yatırımcının 

bilgisi ve talimatı dışında hisse senedi alım satım emri vermiş olması, vekâletsiz veya yetkisiz işlem 

gerçekleştirilmesi ya da verilen emirlerin sisteme geç girilmesi gibi nedenlerle doğan zararın tazmini 

için yatırımcılar tarafından uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatılarak, uğradıklarını iddia ettikleri 

zararın tazmini talep edilebilmektedir. KONURALP, Aynur-KONURALP, Haluk, “Borsa 

Uyuşmazlıkları”, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 

Ankara 1998, s.594 vd. 
688  Yabancı unsur hakkında bkz.: NOMER, Ergin-ŞANLI, Cemal, Devletler Hususî Hukuku, On İkinci 

Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2003, s. 5; ÇELİKEL, Aysel-ERDEM, Bahadır, 

Milletlerarası Özel Hukuk, Dokuzuncu Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2009, s. 7–

8; TİRYAKİOĞLU,
 

Bilgin, Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine 

Uygulanacak Hukuk, (Taşınır Mallar), Ankara 1996, s. 5; TURHAN, Turgut, Milletlerarası 

Sözleşmelerde Yabancı Para Kayıtları, Ankara 1997, s. 192; ÖZDEMİR, Hatice, “MÖHUK 

Kapsamına Giren Sözleşmelerin Tespiti Bağlamında “Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşme” ve 

“Uluslararası Sözleşme” Kavramları”, İBD, C. 73, S. 10-11-12 (1999), s. 927 (Yabancılık Unsuru); 

EKŞİ, Nuray, “Yabancılık Unsuru Taşıyan Akitler ve Bu Akitlerin AT Roma Konvansiyonuna Göre 

Anlamı”, MHB, C. 1-2, (1992), s. 4.  
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unsuru göstermektedir. 689  Kambiyo senedi ilişkisinde keşideci, lehdar veya ciranta 

sıfatıyla hareket eden yabancıların bulunması, 690  ya da kaydî veya fizikî menkul 

kıymetlerin temelinde yer alan işlemin taraflarının farklı ülkelerde yerleşik olması, şahıs 

bakımından yabancı unsurun doğmasına neden olmaktadır. İhraççı ve aracı tüzel 

kişilerin tâbiiyetini tespite yarayan kriterler esas alındığında, yabancı bir ülkede 

kurulmuş olmak veya idare merkezinin yabancı bir ülkede bulunması ya da yatırımcının 

yabancı devletin uyruğunu taşıması yabancı unsuru ortaya koymaktadır. Fizikî ve kaydî 

menkul kıymetler bakımından sonuçları pek farklı olmayan örneklerin ilkinde; bir 

Alman şirketine ait fizikî borçlanma menkul kıymetleri (tahviller) New York’da 

saklama kuruluşu olarak işlevlerini sürdüren bir kuruluş nezdinde toplu senede 

bağlanarak hareketsizleştirilmiş ve merkezî takas kuruluşu adına kaydedilmiş, ayrıca 

kısmen Amerikalı yatırımcılara, kısmen de Amerikalı olmayan yatırımcılara satılmıştır. 

İkincisinde ise, Dünya Bankası, Fransa’da menkul kıymetlerin kimliklendirilmesi 

işlevlerini sürdüren SICOVAM kayıtlarında hesaplara alacaklandırılmış Euro üzerinden 

kaydî menkul kıymetler çıkarmış ve bu menkul kıymetler kısmen bir Fransız Bankası 

kısmen de Fransız olmayan Lüksemburg’da bulunan bir bankanın oluşturduğu 

yatırımcılara satılmıştır. Her iki örnekte de ihraççı şirket, saklama kuruluşu ve yatırımcı 

farklı ülkelerin uyrukluğundadır. Kuşkusuz, yine her iki örnekte de, herhangi bir 

aşamada ortaya çıkacak ihtilâfın çözümü kanunlar ihtilâfı hukukunun konusunu teşkil 

edecektir.  

Uyuşmazlığa konu olan “şey”in yabancı ülkede bulunması yabancı unsurun bir 

başka gerçekleşme biçimidir.691 Maddî yapıya sahip olması itibariyle, her borç senedi 

dolayısıyla her kıymetli evrak hukukî açıdan bir “şey”dir; bu sebeple eşya hukukunun 

                                                 
689  ÇELİKEL-ERDEM, s.8; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.20. 
690  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin E. 2003/9984, K. 2004/5573, 18.05.2004 tarihli kararında “… 

Muhatabı Citibank/Brooklyn-N.Y. olan dava konusu çekin keşidecisi de Amerikalı olup, bu çek 

nedeniyle olayda yabancılık unsuru bulunmaktadır…” ifadesi yer almaktadır. Karar için bkz. İBD 

2005, C. 79, S. 1, s. 241. 
691  ÇELİKEL-ERDEM, s.8; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.20; TİRYAKİOĞLU, s.6. 
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genel kurallarına tâbi olup, aynî hakların konusu olabilir; zilyetliğe konu teşkil edebilir. 

Dolayısıyla, herhangi bir menkul malın tâbi bulunduğu esaslara tâbi olup, aynı hukukî 

sonuçları doğurur. Toplu saklama, toplu senet hali de dâhil, fizikî olarak basımı 

gerçekleşmiş senetler bakımından “şey” senettir. Kaydî değere maddî varlığını veren, 

elektronik ortamdaki hesapta yer alan hâkimiyete elverişli kayıttır. Bu kayıt, şey 

olmanın tüm sonuçlarını gerçekleştirmektedir. Yukarıda yer alan ilk örneği, toplu senet 

uygulamasında bir kağıt basımının söz konusu olduğunu, bu kağıdın “şey” olarak 

nitelendirilebileceğini dikkate alarak sürdürdüğümüzde, bir İngiliz borsa aracısı, 

Lüksemburg’da bulunan banka aracılığı ile menkul kıymetlerdeki hakları kaydî olarak 

kendi hesaplarına alabilir. Bu takdirde toplu senedin bulunduğu “yer” uyuşmazlığa konu 

teşkil edebilir.  

Menkul kıymet ilişkisinde ifâ edilen hukukî işlemler de ayrı ayrı ülkelerde 

gerçekleştirilmiş olabilir. 692  Nitekim, yer bakımından yabancı unsur, herhangi bir 

hukukî olay veya ilişkinin bir veya birkaç unsurunun, hâkimin mensup olduğu devletin 

ülkesi dışında gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Yukarıdaki örneğimize dönersek, İngiliz 

borsa aracısı, kaydî sistemde Lüksemburg’daki Banka kayıtlarında menkul 

kıymetlerdeki haklarını İtalyan borsa aracısına devredebilir. İtalyan borsa aracısı, 

Hollanda bankasından aldığı krediyi garanti altına almak amacıyla, Hollanda bankası 

lehine, Lüksemburg’daki banka kayıtlarında menkul kıymetlerdeki hakların 

alacaklandırıldığı rehinli hesaba rehnedebilir. Bu örnekte de, devir ve rehin işlemlerinin 

gerçekleştirildikleri yer itibariyle yabancı unsur taşıdığı açıkça görülmektedir. Fransa 

Merkez Bankasının sahibi olduğu ABD borçlanma senetlerini Belçika’da Euroclear 

nezdinde, başka aracılar marifetiyle ödünç verilmek üzere tutması gibi daha az karmaşık 

bir hukukî ilişki de yer itibariyle yabancı unsur içermektedir. 

                                                 
692  ARIK, Fikret K., “Muaddel İsviçre Borçlar Kanununda Ticaret Senetlerinden Doğan Kanun 

Çatışmaları”, Siyasi İlimler Mecmuası, 1941, Yıl: 11, S. 125, s. 199; ÇELİKEL-ERDEM, s.8; 

TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.20; TİRYAKİOĞLU, s.6. 
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 Menkul kıymetlere ilişkin uyuşmazlıklarda yabancı unsur, yalnızca bir veya 

birden fazla unsur bakımından birlikte gerçekleşebilir.693 

Uyuşmazlığa konu olan sözleşmenin yabancı bir ülkede icra edilmesi694 veya 

uyuşmazlığa konu olan sözleşmede tarafların yabancı bir hukukun uygulanmasını 

kararlaştırmış olmaları da yabancı unsur bulunduğu anlamına gelmektedir.695  

Yabancı unsur bakımından üzerinde durulması gereken önemli bir husus da, bir 

senedin yabancı lisanda yazılmış olması696 veya yabancı para üzerinden düzenlenmiş 

olmasının, yabancılık unsuru yaratmadığı hususudur.697 Bu çerçevede, yukarıda verilen 

örnekte değinilen Dünya Bankası tarafından Euro üzerinden kaydî menkul kıymet 

                                                 
693  Yargıtay’ın önüne gelen bir davada, davacı vekili, müvekkili olan bankanın İngiltere’de tanzim 

edilen ve uyuşmazlığa konu olan bononun hamili, davalının da bononun borçlusu olduğunu; bonoda 

yazılı miktarın ödenmemesi üzerine ihtiyati haciz kararı alındığını, buna rağmen bono bedelinin 

ödenmemesi nedeniyle bono alacağının tespitini ve reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava 

etmiştir. Davalı vekili cevabında çeşitli yönlerden karşı tarafın iddialarına karşı çıkmış ve davanın 

reddini istemiştir. İlk derece mahkemesi, dava konusu senedin İngiliz hukuku yönünden bono 

niteliğini taşıdığı, cirosunun uygun olduğu, üzerindeki ibraz ve ödememe protestosundan feragat 

edildiğine ilişkin kaydın geçerli olduğu, Türk hukuku yönünden de senedin bono niteliği taşıdığı, 

ciro silsilesine uygun olduğu, cirosu yasaklanan bir bono olmadığı, tespit ettiği miktarın faizi ile 

birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine karar vermiştir. Davalı vekili kararı temyiz etmiştir. 

Yargıtay’ın ilgili dairesi de, dava konusu ödeme taahhüdü belgesinin gerek Türk hukuku, gerek 

İngiliz hukuku yönünden şartları haiz bir bono niteliğinde bulunması, usulüne uygun ciro işlemi ile 

davacı bankaya intikal etmesi sebebi ile bankanın yetkili hamil sıfatını kazanmış olması, bonoyu 

geçersiz kılacak bir nedenin bulunmaması ve bononun İngiliz hukukuna tâbi olmasının sonuca etkili 

bulunmamasından hareketle ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Uyuşmazlığa konu olan 

kambiyo senedi, uyuşmazlığa bakan mahkeme açısından yabancı bir ülke olan İngiltere’de tanzim 

edildiğinden, bu uyuşmazlıkta yer bakımından yabancı unsur bulunmaktadır. Yabancı unsurlu 

uyuşmazlıklarda, MÖHUK’un 2. m.si uyarınca, “hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu 

kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygulamak” zorundadır. Yabancı unsur bulunan 

bu uyuşmazlıkta Yarg. 11. HD E. 1992/7563, K. 1993/8747, 28.12.1993 tarihli Karar için bkz. 

ERTEKİN, Erol- KARATAŞ, İzzet, Uygulamada Ticarî Senetler - Menfi Tesbit ve İstirdat Davaları 

ile 3167 Sayılı Çek Yasası Hakkında Açıklama-Uygulama: Poliçe, Bono, Çek, İkinci Bası, Yetkin 

Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara 1996, s. 268 vd. 
694  Bkz. İngiltere’de tanzim edilen ve uyuşmazlığa konu olan bononun yabancı bir ülke olan 

İngiltere’de tanzim edildiğinden, bu uyuşmazlıkta yer bakımından yabancı unsur bulunduğu, 

yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda, MÖHUK’un 2. m.si uyarınca, “hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı 

kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygulamak” zorunda olduğu 

yönündeki Yarg. 11. HD’nin E. 1992/7563, K. 1993/8747, 28.12.1993 tarihli Kararı için bkz. yuk. 

dn.688. 
695  ÇELİKEL-ERDEM, s.9. 
696  Yargıtay 12. HD E. 2009/23883, K. 2010/5503, 09.03.2010 tarihli kararında İngilizce düzenlenen 

bir senetteki kayıtların kambiyo hukukundaki karşılıklarının incelenmesi, bu inceleme neticesinde 

yabancı unsurun saptanması halinde, kanunlar ihtilâfı hukuku sahasına girilmesi, vasıflandırmanın 

yapılarak TTK ve/veya MÖHUK’da yer alan ilgili kanunlar ihtilâfı kurallarının uyuşmazlığa 

uygulanması gerektiğine işaret etmiştir. Bkz. AYGÜN, Mesut, “Güncel Gelişmelerin Işığında 

Çekten Doğan Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukukun Tespiti”, AÜHFD, 61 (3) 

2012:925-972, s.931-932.  
697  Yabancı para kayıtlarının yabancı unsurun tayinindeki rolü hakkında bkz. TURHAN, s.198. 
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ihracının, aracısı SICOVAM’ın hesapları üzerinden Fransa’da çıkarmış olması 

nedeniyle, yabancı unsur teşkil etmediği bir kez daha vurgulanmalıdır. 

II. ARACIDA TUTULAN MENKUL KIYMET İŞLEMLERİNİN 

VASIFLANDIRILMASI 

Menkul kıymetlere ilişkin kanunlar ihtilâfı, Türk hukuk doktrin ve 

uygulamasında işlenmiş, üzerinde durulmuş bir konu değildir. Araştırmalarımız 

sırasında konu hakkında herhangi bir mahkeme kararına da rastlanmamıştır. 

Çalışmamızda konuya açıklık getirmek ve bu hususta doğacak problemlere ışık tutmak 

amacıyla yabancı doktrin ve uygulamadan özellikle Anglo Amerikan hukukundan 

faydalanılmıştır.  

Bir hukukî ilişkinin nitelendirilmesi, o ilişkiye uygulanacak hukuku tayin etmek 

için zorunludur. Hukukî ilişki, tarafların, akitten doğan hak ve borçları ile ilgili olduğu 

için akdi olarak vasıflandırılarak akde uygulanacak hukuka tâbi tutulabildiği gibi, 

menkul kıymetler üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet yetkisi veren bir takım haklar 

doğurmaları nedeniyle aynî hak statüsüne tâbi tutulabilir. 698  Bu tartışma özellikle 

mülkiyetin akitle intikal ettiği sistemlerde699 yapılmaktadır. Türk Borçlar Hukukunda 

hukukî ilişkinin akdi safhası ile aynî hak doğuran safhası birbirinden tamamen ayrılmış 

olduğundan, tarafların alım-satım, rehin, intifa hakkı tesisi için yaptıkları akit bir 

taahhüt işlemi olup, taraflara taahhütlerini yerine getirme hususunda bir borç yükler, 

aynî hakkın doğumu için yeterli değildir.700 

                                                 
698  ÇELİKEL-ERDEM, s.82; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.37. 
699  Fransız hukuku, İngiliz hukuku gibi. 
700  ÇELİKEL, Aysel, Menkul Eşya Üzerinde Aynî Haklardan Doğan Kanunlar İhtilâfı, İstanbul 1972, 

129 s., (Aynî Hak), s.18; HAMAMCIOĞLU, Gülşah VARDAR, Medeni Hukukta Tasarruf İşlemi 

Kavramı, İstanbul 2014, s.45-48; ANTALYA, O.Gökhan, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.1, 

İstanbul 2016, s.114-120; İNAN, Ali Naim-YÜCEL, Özge, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara 2014, s. 85-88; FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 

İstanbul 1976, s.40-44; KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler C.I, Ankara 2001, 

s.30; REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2000, s.44; EREN, Fikret, 

Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2001, s.161-169. 
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Yabancı unsur taşıyan bir aynî hak ilişkisinde, çözümü gereken en önemli konu, 

akdin taraflarını ilgilendiren ihtilâflar ile taraflardan biriyle üçüncü şahıslar arasında 

doğan ihtilâflardır.701  

İç hukukta olduğu gibi milletlerarası özel hukukta da belirli hukukî kategoriler 

için belirli kurallar tespit edilmiştir. Yabancı unsur taşıyan hukukî fiil veya işlemi, 

hukukî bir kategoriye yerleştirmek hem zor hem de sonuçları itibariyle önemlidir. 

Yabancı unsur taşıyan bir ihtilâfta birden fazla hukuk düzeninin ilgili olması ve o 

hukukî fiil veya işlemin farklı hukukî kategoride yer alabilmesi vasıflandırmayı zorunlu 

kılmaktadır.702  

Vasıflandırma sorununun hangi hukuka göre çözüleceği konusunda değişik 

teoriler geliştirilmiştir. 703  İlk vasıflandırmanın lex fori’ye uygun olarak yapılacağı 

genellikle kabul edilmektedir.704 Bu görüşe göre, bağlama kuralları hâkimin hukukunun 

bir parçası olduğu için hâkim bağlama konusu olan olayı kendi hukukuna göre 

vasıflandıracaktır.705 İkinci görüş vasıflandırmanın olayın esasına uygulanacak hukuka, 

lex causae’ye göre yapılacağını öngörmektedir. 706  Bu görüş, vasıflandırmanın her 

hukukî ilişkinin tâbi olduğu hukuk düzeni tarafından ve o hukuk düzeninin kendisine 

tanıdığı hukukî nitelik dikkate alınarak yapılmasını en uygun çözüm olarak 

görmektedir. Lex fori ve lex causae’ye göre vasıflandırmanın yeterli olmayacağını kabul 

                                                 
701  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.18. 
702  ÇELİKEL-ERDEM, s.77; NOMER-ŞANLI, s.102. 
703  NOMER-ŞANLI, s.104-109; ÇELİKEL-ERDEM, s.83-88; BERKİ, Osman Fazıl, Devletler Hususi 

Hukuku Cilt II Kanun İhtilâfları (Devletler Hususi Hukuku), 6. Baskı, Ankara 1966., s.39-41; 

SEVİĞ, V. R., Kanunlar İhtilâfı, Yasama ve Yargılama Çatışmaları (Kanunlar İhtilâfı), 2. Baskı, 

İstanbul 1974, s.140-147; ULUOCAK, Nihal, Kanunlar İhtilâfı (Yasama Yetkisi Kuralları), İstanbul 

1971, s.195-200; GÖĞER, Erdoğan, Devletler Hususi Hukuku, (Kanunlar İhtilâfı), Ankara 1971, 

352 s., s.85-88; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.39-41. 
704  NORTH, P. M.- FAWCETT, J. J., Cheshire and North’s Private International Law, Thirteenth 

Edition, Oxford University Press, London 2004, s. 38; BRIGGS, Adrian, The Conflict of Laws, 

Oxford University Press, London 2002, s. 10–11; BERKİ, Osman Fazıl, Türk Hukukunda Kanun 

İhtilâfları, İkinci Basım, Ankara 1971, s.39 vd.; NOMER-ŞANLI, s.106–107; ÇELİKEL-ERDEM, 

s.75–76; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.29–30. 
705  ÇELİKEL, vasıflandırmanın lex fori’ye göre yapılmasını, ancak hukukî ilişkinin belirli bir hukuk 

kategorisine dâhil edilmesinden sonra, bu ilişkiye bağlı tüm yan sorunların lex causae’ye tâbi olarak 

çözümlemenin uygun olacağını belirtmektedir. Bkz. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.16. 
706  Menkullerin vasıflandırılmasında lex causae olan lex rei sitae’nin kullanıldığı hususunda bkz. 

AKDUMAN, s.186. 
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eden üçüncü görüş ise, vasıflandırmanın karşılaştırmalı hukuk verilerinden 

yararlanılarak yapılmasının tatmin edici sonuçlar vereceğini ileri sürmektedir. 707 

Günümüzde tek bir vasıflandırma yönteminin kullanılmasından vazgeçilerek, 

vasıflandırma sorununun çözümü için öne sürülen teoriler, somut olayın özellikleri 

dikkate alınarak ve milletlerararası özel hukuk ilkeleri değerlendirilerek 

uygulanmaktadır. 708  Vasıflandırmada ileri sürülen görüşler genel olarak bu şekilde 

olmakla birlikte, menkullere ilişkin vasıflandırmada lex causae olarak menkulün 

bulunma yeri hukuku (lex rei sitae, lex situs) kullanılmaktadır.709 Taşınır ve taşınmaz 

mallar üzerindeki hak ve menfaatlerle ilgili uyuşmazlıklarda bu malların veya mallar 

üzerindeki hak ve menfaatlerin taşınır veya taşınmaz mal vasfı, malın bulunma yeri lex 

rei sitae hukukuna tâbidir. 710  

Bir kıymetli evrak türü olarak menkul kıymetlere ilişkin yabancı unsurlu bir 

olayın iki aşamalı olarak vasıflandırılması genel kabul görmektedir. 711  İlk aşamada 

uyuşmazlığa konu olan senedin bir kıymetli evrak türü olan menkul kıymet olup 

olmadığı müşterek özellikleri dikkate alınarak belirlenecek; senedin menkul kıymet 

olduğu tespit edildikten sonra, ikinci aşamada uyuşmazlık nitelendirilerek ait olduğu en 

uygun kategori belirlenmek suretiyle uygulanacak hukuk tespit edilecektir. 712 Bu 

                                                 
707  GÖĞER, s.88-89; NOMER-ŞANLI, s.104; ÇELİKEL-ERDEM, s.86-87; TİRYAKİOĞLU, Taşınır 

Mallar, s. 5. Bu görüş, her olaya ve her olayın özelliklerine göre farklı kuralların uygulanmasını 

kabul eden görüşü vasıflandırmayı gereksiz bir uygulama haline getireceği gerekçesiyle 

eleştirmektedir. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.17. 
708  GÖĞER, s.88-89; NOMER-ŞANLI, s. 104; ÇELİKEL-ERDEM, s.86-87; TİRYAKİOĞLU, Taşınır 

Mallar, s. 5. 
709  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.17. 
710  ÇELİKEL-ERDEM, s.92. 
711  Bu vasıflandırma yöntemi, doktrinde bazı yazarların ileri sürdükleri “kademeli vasıflandırma” 

kavramından tamamen farklıdır. Zira birinci aşamada menkul kıymet özelliklerinin belirlenmesi 

uygulanacak hukuk düzeninin tespitini sağlamaya yönelik irdeleme değil, uyuşmazlığın belirlenmesi 

amacına yönelik bir değerlendirmedir. 
712  Örneğin, önüne gelen bir uyuşmazlıkta Alman Federal Yüksek Mahkemesi, bir İsviçre bankasının 

Anglo- Sakson ülkelerinden birinde yerleşik bulunan iştiraki durumundaki işletmenin ihraç ettiği ve 

sahibine periyodik olarak faiz ödemesinde bulunulması taahhüdünü içeren tahvillerin aynı zamanda 

sahibine nakit ödeme veya belirli menkul kıymetlere bir yandan bono ve diğer yandan opsiyon 

sözleşmesi veya vadeli işlem hakkı vermesi sebebiyle değerlendirmek zorunda kalmıştır. Mahkeme 

önüne gelen uyuşmazlıkta davalı yatırımcı konumundaki Alman öğrencinin davacı Banka ile 

arasındaki uyuşmazlığı çözerken uyuşmazlık konusu menkul kıymetin opsiyon veya vadeli işlem 

sözleşmesi mi yoksa nakit karşılığı teslimat şartına tabi bir tahvil mi olduğunu öncelikle belirlemesi 

gerekmektedir. Bkz. CHUN, s.57; TEVETOĞLU, s.170. 
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yöntem, uyuşmazlığa konu olan senedin kıymetli evrak türü olarak menkul kıymet 

niteliğinin tespiti, bazı hukuk düzenlerinde düzenleme altına alınan, ancak diğer hukuk 

düzenlerinde bilinmeyen menkul kıymet türleri olabileceği dikkate alınarak, lex fori’nin 

yanısıra mukayeseli hukukun verilerinden faydalanarak yapılmalıdır. Bunun için, ilgili 

menkul kıymetin görüldüğü hukuk düzenleri ve uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak 

karar verilmelidir.  

Bir başka yöntem, menkullerde olduğu gibi lex situsa göre vasıflandırma 

yapılmasıdır.713 Bu yöntem hem işlem güvenliği ve hem de taraf menfaatlerine daha 

uygun olacaktır. Lex situs, aynı zamanda lex causae görevini de üstlenmiş olacaktır. 

Menkul kıymetin senede bağlanıp bağlanmadığı, aracı nezdinde tutulup tutulmadığı 

dikkate alınması gereken unsurlar arasında bulunmaktadır.  

Diğer taraftan, fizikî menkul kıymetler söz konusu olduğunda, vasıflandırmanın 

başlangıç noktasında, uyuşmazlığa konu olan bu belgenin kıymetli evrakın714 ve menkul 

kıymetlerin müşterek özelliklerine sahip olup olmadığını hâkimin hukukuna ve 

gerektiğinde mukayeseli hukuka göre belirlemek yeterli iken,715 aracıda tutulan menkul 

kıymetler için çoğu zaman belge bile bulunmadığından başlangıçta böyle bir belirleme 

yapabilmek, olağan menkul kıymet niteliklerinden hareket edebilmek mümkün 

görünmemektedir. Bu sebeple, geleneksel kanunlar ihtilâfı kurallarının modern tutma 

sistemlerine uygulanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Menkul kıymetlerin kaydî 

ve aracıda dolaylı tutulması halinde, özellikle imhaya dayalı kaydîleştirme söz konusu 

olduğunda, fizikî senet bulunmaması nedeniyle “kıymet hakkı” devreye gireceğinden ve 

zilyetlikten söz edilemeyeceğinden, hakkın devri söz konusu olduğunda 

vasıflandırmanın da hakkın tutulduğu yer hukuku/aracının bulunduğu yer hukukuna 

göre yapılması gerekecektir.  

                                                 
713  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.14-18. 
714  Hakkın senette mündemiç olması, senet olmaksızın ileri sürülememesi ve devredilememesi. 
715  SEVİĞ, V.R., Ticarî Sahadaki Kanunlar İhtilâfı, İstanbul 1958, s. 243. 
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III. İHTİLÂF KURALININ BELİRLENMESİ 

A. GENEL OLARAK 

Her bağlama kuralında bağlama konusunu teşkil eden hukukî kavram ve 

kategoriler ve bunları belirli bir hukuka bağlayan bağlama noktaları bulunur. Bağlama 

noktası716 ve bağlama konusu,717 bağlama kuralını karakterize eden, vazgeçilmez iki 

unsurdur. Hukukî olay ve ilişkinin belirli bir devlet hukuku ile bağlantısını ifade eden 

bağlama noktaları objektif ve subjektif esasa göre sınıflandırılabildiği gibi, hukukî 

ilişkinin niteliğine göre de tasnife tâbi tutulabilir.718 

Kanunlar ihtilâfı hukukunda genel olarak amaç, yabancı unsurlu her türlü hukukî 

ilişki ve olaylara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde devletler özel hukuku adaleti 

olarak adlandırılan adaletin sağlanmasıdır. İşte, kanunlar ihtilâfı hukuku alanında 

güdülen yasama siyasetine bağlı olarak her bağlama kuralının altında en az bir devletler 

özel hukuku menfaati719 vardır ve bağlama noktaları da bu menfaatler dikkate alınarak 

tespit edilirler. 

 Aynî haklar söz konusu olduğunda, aynî hakkın konusu olan şey ağırlık 

noktasını teşkil etmekte, dolayısıyla şeyin bulunma yeri, “lex rei sitae” 

uygulanmaktadır.720 Aynî tasarruflar üzerindeki lex rei sitae’nin hâkimiyeti aynî hak, 

mükellefiyetler ve zilyetlik konusunda mutlak olmakla birlikte, gerçek veya tüzel 

kişilerin hak ve fiil ehliyetleri şahsî hukuklarına tâbidir.721 Bu şekilde yabancı unsurlu 

olay ve ilişkiler, uyuşmazlık konusu olan şey veya ilişkinin niteliğine uygun hukuklara 

                                                 
716  Bağlama noktası, bağlama konularının yani yabancılık unsuru içeren ihtilâfın belirli bir devletin 

hukukuna bağlanarak çözümlenmesini sağlayan maddî vakıalardır: ÇELİKEL-ERDEM, s.63. 
717  Bağlama konusu, hâkimin önüne çözümlenmesi için getirilen ve o kanunlar ihtilâfı kuralı 

uygulanarak çözümlenecek olan yabancılık unsuru içeren hukukî ihtilâfın, yani hayat ilişkisinin 

kendisidir: ÇELİKEL-ERDEM, s.63. 
718  AYBAY-DARDAĞAN, Kanunlar İhtilâfı, s. 34; ÇELİKEL-ERDEM, s. 57 vd. 
719  Taraf menfaati, işlem menfaati, düzen menfaatleri, devlet menfaati, maddî özel hukuk menfaati, 

milletlerarası toplumun genel menfaati gibi çeşitli türleri olan bu menfaatlerin hepsine devletler özel 

hukuku menfaatleri adı verilmektedir. 
720  MEKENGEÇ, ACUN Merve, Aynî Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve 

Yetkili Mahkeme, İstanbul, 2016, s.144. 
721  NOMER-ŞANLI, s. 299. 
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bağlanmıştır. Menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde aynî hak doğuran işlemlerin 

malın bulunduğu yer hukukuna tâbi kılınması işlem güvenliğini sağlamaya yönelik bir 

esastır. Bir ülkede bir aynî hakka ilişkin işlemin o yerin hukukuna tâbi tutulması hem 

taraflara, hem de işlemin geçerliliğine güven verecektir.722 Öte yandan milletlerarası 

özel hukuk kurallarının birleştirilmesi, milletlerarası karar ahengini sağlar. Bütün 

sistemlerde geçerli tek tip kuralların kabul edilmesi de bu uyuma hizmet eder. Lex rei 

sitae kuralının geniş kabulü de bu uyumun bir sonucudur.723 

Aralarında mülkiyetin de bulunduğu aynî haklar maddî şeyler üzerinde doğrudan 

doğruya hükmetme yetkisi veren ve dolayısıyla herkese karşı dermeyan edilebilen 

mutlak haklardır. 724  Menkul bir eşya üzerindeki eşya sahibinin hakkı, kullanma, 

yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini veren ve tam bir aynî hak olarak nitelendirilen 

mülkiyet hakkıdır. Zilyetlik menkul mülkiyetinde açıklığı da sağlar.725  Menkul eşya 

kavramı genellikle sadece maddî malları kapsamaktadır. Bu itibarla maddî varlığı 

olmayan şeyler menkul eşya sayılmamaktadır.726 

Menkul mallara ilişkin ihtilâflar, malları ilgilendiren dolayısıyla malların 

bulunduğu devletleri ilgilendiren ihtilâflardır. Her devletin kendi hâkimiyeti altındaki 

malların idaresi hakkında karar vermesi doğal bir sonuçtur. Uluslararası özel hukukun ilk 

geliştiği dönemlerde, mâlikin ikâmetgahı hukuku menkul mallar üzerinde aynî haklara 

uygulanacak hukuk olarak kabul edilmekteydi. Kaynağını Statü Teorisinden alan mobilia 

sequuntur personam olarak adlandırılan ve “menkul mallar kişiyi takip eder” 

faraziyesinden hareket eden kural, sonraları yerini malın bulunma yeri hukuku olan lex rei 

sitae kuralına bırakmıştır.727 Menkul mallar üzerindeki aynî hakların lex rei sitae’ye tâbi 

                                                 
722  ÇELİKEL-ERDEM, s.36-37. 
723  ÇELİKEL-ERDEM, s.38. 
724  ÜNAL, M., s.349. 
725  AKİPEK, Jale G.-AKINTÜRK, Turgut, Eşya Hukuku, İstanbul 2009, 964 s., s.579. 
726  AKİPEK-AKINTÜRK, s.580, Kanunda bazı doğal güçler üzerinde menkul mülkiyeti kurulabileceği 

öngörülmekle birlikte, bunlar menkul eşya gücüne çıkarılmamıştır. 
727  ÇELİKEL-ERDEM, s.294. 
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olmaları genel kabul gören bağlama kuralı olup, 728  kıymetli evrak özelliği gösteren 

menkul kıymetlerde bu kural lex cartae sitae olarak isimlendirilmektedir. Menkullerde 

bulunma yeri “işlem sırasında menkulün bulunduğu yer” olarak tespit edilmektedir.729  

Kıymetli evrak niteliğine sahip menkul kıymetlere ilişkin kanunlar ihtilâfı 

problemlerine uygulanacak hukuk, maddî hukukî niteliğinden kaynaklanan faktörlere 

bağlı olarak belirlenmektedir. Senedin sebebe bağlı olup olmaması, senedin fiziken 

basılmış olup olmaması veya senedin fizikî veya kaydî olmasından bağımsız olarak 

doğrudan veya aracılar vasıtasıyla tutulması ve/veya fizikî veya kaydî olmalarına bağlı 

olarak devir yönteminin değişikliği kıymetli evrak alanında milletlerarası özel hukukun 

tartışmalı konuları arasında yer almaktadır. Konu, Türk doktrininde kıymetli evrak 

statüsü ve senette tecessüm eden hak statüsü ayrımı çerçevesinde incelenmiştir. 730 

                                                 
728  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.16-18’de, farklı yönde olmak üzere, “mülkiyet veya sair bir aynî hak 

tesisinin, senedin zilyetliğinin devrinin yanısıra, zilyetliğin devri sözleşmesine dayanması 

gerekmektedir. Bir akdin doğuşu, sona erişi ve hükümlerine uygulanacak hukuk ile aynı akit ile tesis 

edilmek istenilen aynî nitelikteki hakların doğuşu ve hükümlerine uygulanacak hukuk, ilişkilerin 

niteliğinin farklı olması nedeniyle değişik olacaktır…. Yabancılık unsuru taşıyan bir olayda 

kanunlar ihtilâfı genel ilkelerine daha uygun düşen tasarrufî işlemin sebepten bağımsız olması ilkesi 

doğrultusunda, akde uygulanacak hukuk ile aynî hakkın devrine uygulanacak hukuk farklıdır. 

Akitten doğan ilişkiler akde uygulanacak hukuka (akdin inikat yeri, ifa yeri, karakteristik edimin ifa 

yeri veya tarafların seçtikleri hukuk) tâbi olduğu halde, aynî problemler ise menkulün tâbi olduğu 

hukuka (menkulün bulunma yeri), malın bünyesine daha uygun bir hukuka tâbidirler. Bu hukuk 

menkulün işlemin yapıldığı anda bulunma yeri hukuku veya malın tahsis edildiği maksada uygun 

olarak devamlı olarak kullanıldığı yer hukuku veya menkulle sıkı ilişkisi olan başka bir hukuk 

olabilir.” görüşüne yer vermiştir. Aynı bölümde, “Yabancı uygulamada bu konuda değişik yorum 

tarzları ve ona uygun kanunlar ihtilâfı kaidesi uygulaması bulunmaktadır. Minn. Mahkemesi bir 

kararında ihtilâfı aynî olarak vasıflandırarak Lex Situs’u uygulamıştır. Karar Wisconsin’de bulunan 

belirli mallar üzerinde bir teslimsiz rehin hakkı “Chattel Mortgages” tesisi ile ilgili idi. Malları 

elinde tutan borçlu onları Minnesota’ya satıyor. Dava bunların geri alınması için açılmıştır. İhtilâf 

fiilin meydana geldiği yer hukukunun veya sözleşme anında malın bulunduğu yer hukukunun 

uygulanması şeklinde idi. Minnesota mahkemesi işlemi aynî olarak vasıflandırarak tarafların 

Wisconsin hukukuna göre aynî bir takım haklar tesis ettiklerine ve bu hukukun uygulanacağına 

karar vermiştir. Bazı kararlarda ise konu akdî olarak yorumlanarak akdin tâbi olduğu hukuka tâbi 

kılınmıştır. Jewett inc V. Keystone Driller Co (185 NE 169) da Massachusetts mahkemesi 

Massachusetts’de, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan bir alım satım akdinden doğan mülkiyetin 

geçişini akdin yapıldığı yer hukukuna tâbi tutmuştur. Kararda mevcut bir muhalefet şerhi konunun 

aynî bir hakkın doğumu ile ilgili olduğunu ve malın bulunduğu yer hukuku olan New Hempshire 

hukukunun uygulanması gerekiğini ileri sürmüştür. (Karar için bkz. GILMORE, Grant, Security 

Interest in Personel Property, The Lawbook Exchange Ltd, Union New Jersey 1999, s.10-11, 1469.) 

Aynı Mahkeme daha sonra Shanahan v. George B. Landers (266 F.2d 400, Karar için bkz. 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate.../400/186128/) kararında konuyu akdî, aynî ve haksız 

fiilî meselesi olarak yorumlamayı gereksiz bulmuş, en pratik ve makul sonucun elde edilmesi için 

olay ile ilgili olduğu tespit edilen hukuku uygulamıştır.” yabancı mahkeme kararlarına değinilmiştir. 

ÇELİKEL, Aynî Hak, s.17-18’den naklen. 
729  ÇELİKEL-ERDEM, s.299; ÇELİKEL, Aynî Hak, s.17-18; DOĞAN, s.342; AYBAY-

DARDAĞAN, s.240. 
730  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.308-311. 
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Açıklamalarımızda yansıtmaya çalışacağımız bu inceleme biçimi, temelde kıymetli 

evrakın tartışmalı olan hukukî niteliğine bağlı bulunmaktadır.  

Anonim şirketlerin kuruluşunun ve sermaye artırımının tescili ile oluşan pay, 

hisse senedine bağlandığında, hisse senedi ile önceden mevcut bulunan payın yanında 

yeni bir pay ihdas edilmiş olmayacağından, sebepli (illî) kıymetli evraka örnek 

oluşturan hisse senedi için ortaklıklara uygulanacak hukukun rolünü değerlendirebilmek 

amacıyla, ortaklıklara uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan kuruluş yeri, ortaklık 

esas sözleşmesindeki idare merkezi ve fiilî idare merkezi kavramları açıklanmaya 

muhtaç görünmektedir. 

Bir yönüyle illî olup, bir başka yönüyle soyut olan kıymetli evrak türleri için de 

farklı bağlama noktaları bulunmakla birlikte, konumuzun kapsamını çok genişleteceği 

dikkate alınarak bu belirtilenlerle yetinilecektir. 

Birçok hukukî işlem de olduğu gibi, menkul kıymetler de dâhil kıymetli evrakın 

tüm türlerinde bir şart niteliğinde olan ehliyet ve şekil, çalışmamızda da öncelikli olarak yer 

alacaktır. Bir kısım kıymetli evrak için yalnızca hak ehliyeti yeterli iken diğer bir kısım için 

fiil ehliyeti de aranmaktadır. Yine bir kısım kıymetli evrak bakımından gerçek kişilerin 

ehliyeti önem taşımaktayken, diğer bir kısım için gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin 

ehliyeti de önemli hâle gelmektedir. Şekil bakımından ise, incelememizde bazı kıymetli 

evrak türlerinde öngörülen katı şekil şartlarının yanı sıra, kıymetli evrakta yaşanan 

gelişmeler sonrasında önemini kaybeden şekil şartları da dikkate alınacaktır. 

B. YETKİLİ HUKUK 

Kıymetli evrakta hak senette tecessüm etmiştir. Kambiyo senetleri gibi mücerret 

bir kıymetli evrakta, uygulanacak hukuka ilişkin kurallar senette mündemiç olan hakkın 

niteliğine bakılmaksızın müstakil olarak düzenlenmektedir. Ancak, aralarında menkul 

kıymetlerin en önemli türü olan hisse senetlerinin de bulunduğu, mücerretlik özelliği 

bulunmayan veya zayıf olan kıymetli evrak için senette tecessüm eden hak uygulanacak 
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hukuk bakımından ayrı olarak değerlendirilmektedir. Bu ikinci tür kıymetli evrakta, 

kıymetli evrakın meydana gelişi, devredilmesi, sona ermesi, hangi muhtevaya sahip 

olabileceği gibi sorunların tâbi olduğu hukuk olan kıymetli evrak statüsü ile kıymetli 

evrakın düzenlenmesine sebep olan hukukî işlem veya ilişkiye yani hakka uygulanacak 

hukuk senette tecessüm eden hak statüsü birbirinden ayrılmaktadır. Her ikisi için farklı 

bağlama kuralları öngörülmüştür. Lex cartae sitae olarak adlandırılan kıymetli evrak 

statüsü lex rei sitae’nin menkul mülkiyetinde oynadığı rolü oynamaktadır. Senette 

tecessüm eden hak statüsü ise kıymetli evrakın düzenlenmesine neden olan hukukî 

işlem veya ilişkinin niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Hisse senetleri için hukukî 

ilişkinin temelinde ortaklık bulunmaktayken, ortaklıkların çıkardıkları tahvillerde 

hukukî ilişki borç ilişkisidir. Bu bölümde öncelikle kıymetli evrak statüsü diye 

adlandırılan lex cartae sitae kuralı, dayanağı olan lex rei sitae kuralının çıkış 

noktasından hareketle açıklanacaktır. Daha sonra senette tecessüm eden hakkın bir borç 

ilişkisi veya hissedarlık ilişkisi olduğu gözönünde bulundurularak bu hukukî ilişkilere 

ilişkin açıklamalar yapılacaktır. 

1. Kıymetli Evrak Statüsü 

a) Ön Açıklamalar 

Kıymetli evrakın bulunduğu yer anlamına gelen ve lex cartae sitae olarak 

adlandırılan kıymetli evrak statüsü, lex rei sitae’nin menkul mülkiyetinde oynadığı rolü, 

menkul kıymetler de dâhil tüm kıymetli evrakta oynamaktadır.731 Bu nedenle öncelikle 

lex rei sitae’nin menkul mülkiyetinde oynadığı rolün, çeşitli görüşler dikkate alınarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Lex rei sitae işlem güvenliğini gerçekleştirmesi ve şey 

üzerindeki fiilî hâkimiyeti göstermesi gibi yararları göz önünde tutulmak suretiyle 

menkuller itibariyle bağlama kuralı olarak kabul edilmiştir. Ancak menkullerde 

bulunma yeri “işlem sırasında menkulün bulunduğu yer” olarak belirlenmektedir. 

                                                 
731  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.309. 
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Menkul mülkiyeti alanında milletlerarası özel hukuk düzenlemelerinde ve doktrinde 

sınırlı bir şekilde uygulanabilecek bir hukuk seçimi de kabul görmüştür.732  

Menkul mülkiyeti alanında aşağıda değinilecek olan çeşitli görüşler733 bulunmakla 

birlikte, lex rei sitae prensibinin evrensel nitelik kazanmış olduğu kabul edilmektedir.734 

(1) Mâlikin Yerleşim Yeri Hukuku (Lex Domicilii) Görüşü 

İtalyan statücüleri tarafından ortaya atılan ve daha sonra, Fransa ve Hollanda da 

yayılan, ancak Almanya ve İtalya’da uygulanamayan “Mobilia Personam Sequuntur” 

ilkesi ile ifade edilen bu görüşe göre menkuller mâliki takip eder. Bu itibarla 

menkullerin devri ile ilgili her işlem mâlikin yerleşim yeri hukukuna tâbidir.735 Anglo-

Amerikan hukukuna Story aracılığıyla giren bu görüş736 menkullerin temliki ile ilgili 

değil, miras ve iflâs yoluyla intikali bakımından uygulanmıştır. Ancak, özellikle bir 

menkulün birden çok mâliki ve mâliklerin çeşitli yerleşim yeri olduğu takdirde iyiniyetli 

üçüncü kişiler bakımından yaratacağı aldatıcı ve tehlikeli sonuçların yanısıra, zayıf 

yönleri/mahzurları nedeniyle uygun bir bağlama kuralı olarak kabul görmemiştir.737 

(2) Akdin Yapıldığı Yer Hukuku (Lex Loci Contractus) Görüşü 

Menkullerin devrine, bu devir işlemine esas teşkil eden akdin yapıldığı yer 

hukukunun uygulanmasını ileri süren bu görüş, yargı kararları bulunmasına rağmen,738 

konunun aynî yönünün ihmal edildiği gerekçesiyle eleştirilmiştir.739 

                                                 
732  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.303-304 
733  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.19 vd.; Benzer yönde, GÖĞER, Devletler Hususi Hukuku, 3. Bası, A.Ü. 

Hukuk Fakültesi Yayınları, No.356, Ankara 1975, s.161-162; ULUOCAK, Nihal, Milletlerarası 

Özel Hukuk Dersleri, İstanbul 1989, s.161. 
734  NOMER-ŞANLI, B.17, s.296. 
735  Hatta bazı müellifler, daha da ileri giderek menkullerin hiçbir bulunma yerine -situs- sahip 

olmadıklarını ileri sürmüşlerdir: 1794 Prusya Kanunu, 1811 Avusturya Medeni Kanunu, 1864 Baltık 

Kodu, 1865 İtalyan Medeni Kanunu, İspanya Medeni Kanunu için bkz. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.19.  
736  Story bu teoriyi kitabının birinci baskısında savunduğu halde, sekizinci baskısında bazı istisnalar 

getirmiştir. Hatta teslim şartını ihtiva etmeyen lex domicilii ile teslim şartını ihtiva eden lex situs 

arasındaki ihtilâfta lex situsun uygulanacağını belirtmiştir. Bkz. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.20. 
737  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.20. 
738  Court of Appeal of the State of New York. 246 N.Y. 174 (N.Y. 1927) Yousaupoff v.Widener akdin 

inikad yeri ile akid anında malın bulunma yeri aynı; Jewett, Inc. v. Keystone Driller Co. (1933, 282 Mass. 

469) kararında ise ayrıdır (158 N.E., 64), bkz Cheatham-Griswold-Reese-Rosenberg, Cases and Materials 

on Conflict of Laws, 5. Ed., 1964, New York, 725. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.12’den naklen. 
739  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.21. 
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(3)  İşlemin En Fazla İrtibat Halinde Olduğu Yer Hukuku (Proper Law of 

The Transfer)740 Görüşü 

Lex Situs kadar yerleşmemiş olan bu görüşe göre, işlemin en fazla ve gerçek 

anlamda irtibatının bulunduğu yerin hukukuna tâbi olması gerekir. Yine görüşe göre, 

“Proper Law of the Contract” yani akitlere uygulanması en uygun olan hukuk, yetkili 

olan hukuktan farklıdır. Teoriyi en geniş şekilde uygulayanlara göre işleme en uygun 

olan hukuk, işlemin en sıkı şekilde irtibat halinde olduğu hukuktur. Bu hukuk lex situs, 

lex loci contractus, menkulün ikinci veya üçüncü bulunma yeri hukuku hatta lex 

domicilii olabilir. Olayın bu kanunlar ile ne şekilde ve ne dereceye kadar irtibat halinde 

bulunduğu ve en fazla hangi devletle irtibatının bulunacağı olayın doğuşuna ve oluş 

tarzına göre hâkim tarafından tespit edilir. Teorinin güçlüğü buradan 

kaynaklanmaktadır. Daha çok Amerikan Hukukunda741  benimsenmiş olan bu görüş, 

olayı taraflar, ifa yeri, şimdiki ve önceki bulunma yeri gibi unsurlar bakımından ele 

almakta, bu unsurlardan birinin veya birkaçının işlem veya ihtilâf ile daha yakın ilişkisi 

olduğu tespit edilmektedir. Lex fori’nin en uygun irtibatın işaret ettiği hukuk ile 

birleşmesi, bu hukukun uygulanmasını kuvvetlendiren bir husustur.742 

(4) Akdin Yapıldığı Anda Menkulün Bulunduğu Yer Hukuku (Lex Rei 

Sitae) 

Lex rei sitae herşeyden önce bir şeyin eşya olup olmadığını, eşyanın türlerini 

belirlemeye yetkilidir.743 Esas itibariyle, menkuller üzerindeki aynî haklar, mülkiyetin 

devri, rehin hakkı, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, zilyetliğin fiilî bir durum olarak 

                                                 
740  Temlike en uygun hukuk şeklinde ifade edilmektedir. 
741  Restatement II § 222’inin uygulanacak hukuk kuralının seçimine ilişkin faktörleri belirleyen § 6’ya 

yaptığı atıf nedeniyle bu kurallar aynî haklara da uygulanmaktadır. 
742  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.28-33. 
743  Lex rei sitae, eşyanın taşınır-taşınmaz, basit-birleşik, bölünebilir-bölünemeyen, sahipli-sahipsiz, 

misli-gayrimisli gibi çeşitlere ayrılması ve bu çeşitlerin anlamını da belirlemeye yetkilidir. AYBAY-

DARDAĞAN; s.241; TEKİNALP, G., s.304-306. 
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korunması gibi sayılabilecek eşya hukukuna ait meselelere bir bütün olarak hâkimdir.744 

Aynî hak veya mükellefiyetlerin doğumu, muhtevası, değişmesi, intikali ve sona 

ermesinin yanısıra zilyetliğin kazanılması ve kaybı şartları, içeriği ve korunma şekilleri, 

rehin hakları ve eşya üzerindeki icrai fiiller için de geçerlidir. Aynî bir tasarrufun 

mücerret ya da illî olduğunu malların bulunduğu yer hukuku belirler. Türk hukukunda 

lex rei sitae kaidesinin geçerliliği konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır (m.21/I).745 

Ancak ister gerçek kişi ister tüzel kişi olsun tarafların hak ve fiil ehliyetleri şahsî 

hukuklarına tâbi kılınmıştır (m.9/I ve IV). Mirasın intikali, evlilikte mal rejimleri ve 

şirketler hukukunda görülen küllî halefiyet sebebiyle meydana gelen aynî hak ve 

mükellefiyetlerin intikali, lex rei sitae’den bağımsız olarak gerçekleşir. Ancak küllî 

halefiyete hâkim olan hukukun, 746  lex rei sitae’nin eşya hukuku düzenlemesiyle 

uyuşmayan herhangi bir hukukî sonucu kabul ettiremeyeceği ifade edilmektedir. 747 

MÖHUK m.20/1’e gereğince, ölenin millî hukuku küllî halefiyete uygulanacak hukuk 

olmasına rağmen, Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukukunun 

uygulanacağını öngören hüküm ile 20/2’nin mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve 

taksimine ilişkin hükümleri terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılan hüküm, lex 

rei sitaenin eşya hukuku düzenlemesiyle uyuşmayan herhangi bir hukukî sonucu kabul 

etmeyeceği ilkesine uygun olarak düzenlenmiştir.748 

                                                 
744  ÇELİKEL-ERDEM, s.293; NOMER-ŞANLI, s.296. 
745  NOMER-ŞANLI, s.296. 
746  Aksi takdirde intibak problemi ortaya çıkabilir. NOMER-ŞANLI, s.299. 
747  NOMER-ŞANLI, s.296; Bir başka örnekte, ticaret ortaklıklarında birleşme sözleşmesi, yeni 

kurulacak veya bünyesinde birleşmenin gerçekleşeceği ortaklığın yapısı ile malvarlığı devrini ve 

payların değişimini içeren bir borçlanma, tasarruf ve örgütlenme sözleşmesidir. Birleşme sözleşmesi 

malvarlığının küllî halefiyet yolu ile geçişine ilişkin hukukî temeli oluşturur. POROY-TEKİNALP-

ÇAMOĞLU, s.120, Bu sözleşmeye uygulanacak hukuk, payların bulunduğu yer hukukunun yani lex 

rei sitae’nin kabul etmediği bir sonucu sağlayamayacaktır. Örneğin, bu paylar üzerinde, 

mülkiyet/zilyetlik kavramı, zilyetliğin kime ait olduğu gibi hususlar eşyanın bulunduğu yer 

hukukuna tâbi olacaktır. 
748  Örneğin, lex rei sitae sadece müşterek mülkiyet şeklini tanıyorsa küllî halefiyete uygulanan hukuk 

iştirak halinde mülkiyet tesis edemez. Bkz. NOMER-ŞANLI, s.299.  
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Menkulün bulunma yerinin, o menkul üzerinde bilfiil kontrol yetkisinin 

bulunması, ticarî ilişkilerde güven, üçüncü kişilerin haklarının daha iyi korunması gibi 

nedenlerle en uygun bağlama noktası olduğu kabul edilmektedir.749 

Lex situs’un, tarafların, bir aynî hak tesisinde normal olarak menkulün 

bulunduğu yer hukukuna tâbi olacağı yönündeki beklentilerine uygun düşen bir çözüm 

sunduğu; kişiler için yerleşim yerinin karşılığını, menkuller için bulunma yerinin 

oluşturduğu belirtilmektedir.750  

Aynî haklar mümkün olduğu kadar açık ve kesin olmalıdır. Lex situs aynî 

haklarda aleniyet kuralı ile bağdaşır. Bir menkul üzerindeki aynî hakların durumu 

üçüncü kişiler tarafından en iyi şekilde bu hukukun uygulanması ile anlaşılabilir. Bir 

menkul üzerinde aynî bir hak iktisap edebilecek kişi için, o menkul üzerindeki hakların 

menkulün bulunma yeri hukukuna göre geçerli olup olmaması önem taşır. Dolayısıyla, 

ticarî işlemlerde aranan güven, en iyi bu sistem ile gerçekleştirilebilir.751 

Lex rei sitae menkul üzerinde kontrol yetkisine sahiptir. Menkulün bulunduğu 

yer mahkemeleri veya yetkili mercileri ihtilâf konusu menkulü haczettirmek veya aynen 

teslim etme yetkisine sahiptirler. Ayrıca bir mahkemenin aidiyeti ihtilâflı menkuller 

hakkında lex rei sitae’ye aykırı olarak aldığı kararların bu menkullerin bulunduğu 

memlekette tenfizinin sorun teşkil edeceği kuşkusuzdur.752 

Aynî haklar, gerek taraflar gerek üçüncü kişileri ilgilendiren haklardır. 753 

Üçüncü kişi, zilyetliğin devrinden sonra menkulün zilyet tarafından devredilmesi 

halinde veya temlik eden veya edilenin alacaklısı olarak ortaya çıkabilir. Aynî hakların 

nitelikleri gereği doğuşu ve sona ermesinin taraflar kadar üçüncü kişilere de etkili 

olması her iki gruba da aynı hukukun uygulanmasını gerektirmektedir. Akdin tarafları 

arasında doğabilecek sorunlara akdin yapıldığı anda menkulün bulunma yerinin 

                                                 
749  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.22; TEKİNALP, G., s.317. 
750  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.22. 
751  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.22. 
752  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.22. 
753  ÇELİKEL-ERDEM, s.294. 
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uygulanması doktrin ve mahkeme kararlarında kabul edilmiştir.754 Akdin taraflarından 

biriyle üçüncü kişiyi ilgilendiren ihtilâflarda, aynî hak ilişkisi, taraflar arasında 

doğurduğu çekişmelerin yanında üçüncü kişilerin iddialarına da maruz kalmaktadır.755 

Üçüncü kişilerin kazandıkları haklara ilişkin mahkeme kararlarının büyük 

çoğunluğunda ikinci situs’ta yapılan işlemlerin o devletin hukukuna tâbi olacağı karara 

bağlanmıştır. Bununla beraber ilk situs’a üstünlük tanıyan kararlarda bulunmaktadır.756 

Ancak ikinci işlemin yapıldığı yer hukukunun ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Lex rei sitae doktrin ve yargı kararlarında genel kabul görmekle birlikte,757 

yukarıda belirtilen uygulanma nedenleri konusunda görüş birliği bulunmamaktadır.758 

                                                 
754  ÇELİKEL-ERDEM, s.295; TEKİNALP, G., s.304; Yargıtay 17. HD, T.28.05.2013, E.2012/7502, K.2013/7935 

sayılı Kararında, “…Prensip olarak Milletlerarası eşya hukukunda “Lex rei sitae” yani eşyanın bulunduğu yer 

hukuku hâkimdir. Türk Hukukunda bu prensip MÖHUK mad.21/1’de kanuni hüküm olarak yer almıştır. Bu 

maddeye göre “taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynî haklar işlem anında malların 

bulunduğu yer hukukuna tâbidir. ” 2. Fıkrasında ise “Taşınmakta olan mallar üzerindeki aynî haklara varma 

yeri hukuku uygulanır” denilmektedir. Bu halde dava konusu taşınır malların bulunduğu veya varma yeri 

Türkiye olduğu için Türk Hukuku uygulanmalıdır……hükmün onanmasına… karar verildi” denilerek, 

mülkiyetin geçişinin lex rei sitaenin hâkimiyeti altında olduğunu hükme bağlamıştır. Bkz. LALE, Muktedir, 

Özetli-İçtihatlı Yargıtay Uygulamasında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara 2014, s.120-124; Yargıtay 8. HD, T.21.10.1986, E.1986/9681, K.1986/10741(www.kazanci.com) sayılı 

Kararında da “Mekan Kanunu” ifadesine yer verilmiştir. Bkz. ÖZEL, Sibel, Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz 

Edinmeleri İçin Gerekli Olan Karşılıklılık Şartının Yargıtay Kararları Işığında Yorumu, Prof.Dr. Yılmaz 

Altuğ’a Armağan, MHB, Y.17-18, S.1-2, 1997-1998, s.311 vd.  
755  Örneğin, bir Türk bir Fransıza mülkiyeti muhafaza kaydı ile bir halı satıyor. Mülkiyet Türkde kalmış, zilyetlik 

Fransızdadır. Fransız halıyı Fransa’ya götürüyor ve orada iyiniyetli X’e satıyor. Durumu öğrenen Türk 

Fransa’ya gidip halıyı gizlice alıp İstanbul’a getiriyor. Bunun üzerine iyiniyetli X İstanbul’a gelip mülkiyetin 

iadesi davasını açıyor. Bu davada üçüncü kişi X ile mâlik Türkün menfaatleri karşı karşıyadır.  
756  Amerikan Yüksek Mahkemesi 1868 tarihli bir kararında mâlikin yerleşim yeri hukukunu uygulayan ilk derece 

mahkemesi kararını bozarak lex situs’u uygulamıştır. Mahkeme yeni hak sahibinin bu haklarını kazandığı yer 

hukukuna tâbi olmasını kabul etmiştir. Başka bir kararda New York mahkemesi ikinci situs’ta yapılan işlemin 

geçerli olmadığını ilk hak sahibinin korunması gerektiğini belirtmiştir. 1962 tarihli bir New York mahkemesi 

kararında ikinci işlemin yapıldığı yer hukuku olaya uygulanmıştır. İngiliz mahkeme kararları arasında prensibi 

uygulayan Cammell v. Sewell’dir. Karar lex situs prensibini uygulayarak, bir menkulün bulunduğu ülkenin 

hukukuna uygun olarak el değiştirmesi halinde bu temlikin her yerde geçerli olduğunu kabul etmiştir. Birinci 

lex situs’a göre iktisap edilen hak ile çatışması halinde ikinci bulunma yeri hukukuna yetki tanımıştır. İlk 

situs’a göre iktisap edilen hakların her zaman himaye edilmesi gerektiğini bildiren kararlarda bulunmaktadır. 

Fransız Mahkemesi 1969 tarihli bir kararında Alman hukukuna göre tesis edilen rehin hakkının Fransa’da bir 

hukukî sonuç doğurmayacağını otomobilin Fransa’da garaj sahibinin alacağı için haczedilebileceğini kabul 

etmiştir. 
757  İstisnalar dışında gerek Kara Avrupası gerekse Anglo Amerikan hukukunda genel kabul görmektedir. İlk olarak 

statücüler tarafından ortaya atılan lex domicilii teorisine karşı Savigny tarafından ortaya atılmıştır. Fransa’da 

Feolix, Almanya’da Waechter, Amerika’da Story (sonradan) ikametgâh sisteminden Savigny’nin sistemine 

geçiş devresi teşkil etmişlerdir. Görüş pek çok müellif tarafından da savunulmuştur. Amerikan Restatament’da 

aynı prensibi kabul etmiştir. 24 Ekim 1956 tarihli menkul alım satımında mülkiyetin intikaline dair La Haye 

Konvansiyonunda da aynı prensip kabul edilmiş, ancak akit hukukuna dair bazı istisnalar getirilmiştir. 
758  Savigny’e göre gayrimenkuller ile menkullerin devri arasında fark yoktur. Menkullerinde bir bulunma yeri 

vardır. Bir menkul belirli bir yere getirilmekle o yerin hâkimiyeti kabul edilmiş olur. Diğer bazı müellifler ise 

lex situs’u o memleketin o menkul üzerinde münhasır hâkimiyeti olduğu noktasına dayandırmışlardır. Bu görüş 

kaynağını milletlerarası kamu hukukundan almaktadır. İtalyan ve bazı Fransız düşünürleri ise lex situs’un 

uygulanmasını kamu düzenine dayandırmaktadır. Dicey, Wolff gibi düşünürler ise hukukî ve ticarî güvenliğin 

lex situs’un uygulanmasını zorunlu kıldığını kabul etmişlerdir. Pratik ihtiyaçları dikkate alan bu görüşe göre, 

menkuller üzerinde aynî hak kurulmasına ilişkin işlemler üçüncü kişileri etkilediği için uygulanacak hukuk 

tarafların arzusuna veya mahkemenin takdirine bırakılamaz. Bütün işlemlerin üçüncü kişilere güven 

verebilmesi için kendilerini teminat altına alan hukuka tâbi olmalıdır. Seviğ V., lex situs’un uygulanmasını aynı 

gerekçelere dayandırmıştır. Bkz. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.24. 
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İngiliz, Amerikan, Alman ve Fransız mahkeme kararlarının hemen hemen tümünde 

işlemin yapıldığı anda menkulün bulunma yeri hukuku uygulanmıştır. 

Genel kabul görmesine rağmen lex situs kuralının zaman zaman, en iyi ve 

ihtiyaçlara uygun sonucu vermekten uzak bulunduğu belirtilmelidir. Her şeyden önce, 

belirli bir bulunma yeri olmayan menkuller hakkında kuralın uygulanması 

imkânsızdır. 759  Teoriye yapılan en büyük eleştiri, işlemin yapıldığı anda malların 

bulunduğu yer ile ihtilâf arasında hiçbir şekilde bağlantı kurulamaması durumudur.760 

Bu gibi durumlarda, lex situs’un yerine ihtilâfın en ziyade irtibat halinde bulunduğu yer 

hukukunu yetkili kılmanın en uygun çözüm olabileceği görüşü ileri sürülmüştür. 761  

b)  Akdin Yapıldığı Anda Kıymetli Evrakın Bulunduğu Yer Hukuku (Lex 

Cartae Sitae)  

(1) Genel Olarak 

Lex cartae sitae, kıymetli evrakın bulunduğu yer anlamına gelmektedir. Lex rei 

sitae için yapılan açıklamalar büyük ölçüde lex cartae sitae olarak adlandırılan kıymetli 

evrak statüsü için de geçerli olmaktadır.  

Kıymetli evrak üzerindeki eşya hukukuna (aynî haklara) ilişkin hukukî 

münasebetlerde de lex cartae sitae aynî statü olarak söz sahibidir. Kıymetli evrakın 

bulunduğu ülke, yani tâbi olduğu aynî statü değiştiğinde, kıymetli evrak üzerinde 

doğmuş bulunan bir aynî hak, yeni aynî statüsünün bunu tanıması şartıyla ve kabul 

                                                 
759  Örneğin, belirli bir yeri bulunmayan nakil halindeki menkullerin temlikinde uygulanması mümkün 

değildir. 
760  Örneğin, iki Türkün Suriye’de bulunan bir menkulün alım- satımı konusunda yaptıkları temlik 

işlemi sonunda taraflar arasında çıkan bir ihtilâfta ilgili bağlama noktaları Türkiye ve Suriye’yi 

işaret etmektedir. İhtilâfın Suriye ile malın işlem anında tesadüfen orada bulunmasından başka bir 

ilgisi olmadığı açıktır. İşlem iki Türk arasında yapılmış, ihtilâf Türk mahkemelerine arzedilmiş, 

menkulün artık Suriye ile bir ilgisi kalmamıştır. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.25. 
761  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.25. 
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ettiği kapsam ve etkide varlığını devam ettirir.762 Bu kural kıymetli evrakın bir türü olan 

menkul kıymetler içinde geçerlidir. 

Bir senedin kıymetli evrak olup olmadığına senede bağlanan hakkın tâbi olduğu 

hukuk, mesela hisse senetlerinde anonim şirketin idare merkezinin bulunduğu yer 

hukuku karar verir. Bu hukuka göre, senede bağlanmış hak üzerinde tasarrufta 

bulunabilmek için senet üzerinde tasarrufta bulunmak gerekli ise, senet üzerindeki 

tasarruf senedin bulunduğu yer hukukuna tâbi olmaktadır. 

Lex cartae sitae prensibi, senedin ve senette tecessüm eden hakkın sahibini tâyin 

edecektir. Alacak hakkının bulunduğu yerin borçlunun yerleşim yeri olduğu prensibi 

kıymetli evrakta tecessüm eden hak yönünden uygulanamamaktadır. Kıymetli evrakın 

bulunduğu yer hukuku yani lex cartae sitae senedin ve senette tecessüm eden hakkın 

sahibini gösterecektir. Türkiyede tanzim edilmiş olan, borçlusu da Türkiye'de bulunan 

ve fakat Belçika’ya gönderilmiş olan senedin cirosu halinde mülkiyet lex rei sitae 

kuralına uygun olarak intikal edecektir. Bu örnekte, taşınır bir mal olan senet ve onda 

tecessüm eden hakkın ciro ile devredilip edilmediğini, lex cartae sitae kaidesi gereği 

Belçika hukuku gösterecektir.763 

Lex rei sitae kuralının belirtilen şekildeki hâkimiyeti sadece özel hukuka giren 

tasarruflar yönündendir. 764  Lex cartae sitae kuralının hâkimiyeti de kıymetli evrak 

                                                 
762  NOMER-ŞANLI, s.299. 
763  GÖĞER, 186-187. 
764  Senedin kamu hukukuna giren müsadere-kamulaştırma yollarıyla el değiştirmesi halinde alacak 

hakkı senedi takip etmemektedir. Müsadere-kamulaştırma halinde senet bulunduğu yer kanununa, 

alacak hakkı ise borçlunun yerleşim yeri kanununa tâbi olmaktadır. Örneğin, Alman tüzel kişisi 

tarafından çıkarılmış olan ve İngiltere'de bulunan tahviller İngiliz hükümeti tarafından müsadere 

edilmiştir. İlk derece mahkemesi, lex rei sitae kaidesine dayanarak İngiliz hükümetinin senetlere ve 

alacak hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir; istinaf mahkemesi, müsadere halinde, alacak hakkının 

senedi takip etmediği esasından hareket etmiştir. İngiliz hükümeti müsadere ile senedin mülkiyetini 

kazanmıştır. Alacak hakkı, müsadere söz konusu olduğundan senetten ayrılmıştır. Alacak hakkının 

muteber olarak devredilip edilmediği hakkında borçlunun yerleşim yeri veya iş yeri kanunu yani 

Alman kanunları yetkilidir. Müsadere ülkesel etkiye sahiptir. Müsadere sebebiyle senetten ayrılan 

alacak hakkının borçlunun yerleşim yeri veya işyeri kanununa göre devrolunması gereklidir. Alacak 

hakkı borçlunun yerleşim yeri veya işyeri kanununa yani Alman kanununa göre İngiliz hükümetine 

intikal etmemiştir (Bu içtihat için bkz. Neue Juristische Wochenschrift 1961, s.1214-1216). 
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niteliği taşıyan menkul kıymetler ile ilgili özel hukuka giren tasarruflar bakımından 

uygulanmaktadır.765 

Lex cartae sitae ilkesinin kambiyo senetleri dâhil tüm menkul kıymetlere 

uygulandığını belirten görüşler 766  bulunmakta ise de, kambiyo senetlerinin devri de 

dâhil tüm konular için müstakil kanunlar ihtilâfı kuralları belirlenmiş olması karşısında, 

kambiyo senetleri bakımından yalnızca vasıflandırma için kullanılabileceği ifade 

edilmelidir. Ancak, Anglo Sakson hukuk sisteminde kambiyo senedinin devri, 

taşınabilir bir malın veya eşyanın devri ile ilgili bir mesele olarak ele alınmakta ve 

senedin devir anında bulunduğu yerin hukukuna tâbi tutulmaktadır.767  

Lex cartae sitae ilkesi senedin bulunduğu yer hukuku anlamına gelmekle 

birlikte, hisse senetleri ve maddî unsuru bulunmayan kaydî menkul kıymetler 

bakımından farklı sonuçlarını açıklamakta fayda bulunmaktadır. 

(2) Situsun Tespiti Bakımından Doğrudan Saklama Sistemi 

Kıymetli evrak ve dolayısıyla menkul kıymetlerin bazı türlerinde senedin 

içerdiği hak, senedin kağıdının yani eşyanın hukukuna tâbi iken, bazı kıymetli evrakta 

temeldeki asıl borç ilişkisi senede etkilerini devam ettirmektedir. Bu ayrımın 

                                                 
765  Devletlerin özellikle anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri hisse senetlerini elde 

etmek suretiyle devletleştirdikleri de görülmektedir. Hisse senetlerine el koyma suretiyle gerçekleştirilen 

devletleştirme veya millileştirme konusundaki bir görüşe göre kıymetli evrak olan hisse senetleri de Lex cartae 

sitae kaidesi gereğince bulundukları yer hukukuna tâbi olmalıdır. Çok destek bulmayan bu görüş, günümüzde 

de uygulanan, hisse senetlerini müsadere-millileştirme veya devletleştirme yalnız şirket merkezinin ülkesinde 

bulunduğu Devlet tarafından yapılabileceği temel kuralının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hisse senetlerine el 

koymak suretiyle anonim şirketlerin veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 

devletleştirilmesinin en önemli örneğini 1948 yılında yürürlüğe giren 25 sayılı Macar Kanunu vermektedir. 

Hisse senetlerinin kamu kudreti tasarrufları ile Devlete intikali halinde ortaya çıkan sorunların tamamını 

çözümleyecek bir görüş bulunmamaktadır. Ancak, tüzel kişiliği parçalayan ve hissedarlara en kısa zamanda 

şirket merkezini yeni bir Devlete nakletmek imkânını veren görüş diğerlerine tercih edilmesi yönünde bir 

eğilim bulunmaktadır. Yeterli bedel ödemeden yapılan devletleştirme, millileştirme ve kamulaştırma sonunda 

ortaya çıkan sorunlar, özellikle yabancı ülkelerle bağlantılı şirketlerin kamu gücü tasarrufuna konu teşkil etmesi 

halinde ortaya çıkan sorunlar gerçekten son derece karışıktır. Bu sorunları halletmek üzere, Devletlerin 

milletlerarası andlaşma yolunu aranabilir. Bu konuda, iki taraflı andlaşmalara başvurarak tüzel kişilerin 

devletleştirilmesinin yol açtığı sorunları halletmek isteyen örnekler bulunmaktadır. Bu açıklama hakkında bkz. 

GÖĞER, s.186-191. 
766  TEKİNALP, G., s.309. 
767  AYGÜN, Mesut, Kambiyo Senetlerine Uygulanacak Hukuk, Doktora Tezi, Çoğaltılmış Nüsha, 

Eskişehir 2008, s.75. 
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uygulanacak hukukun tespitinde önemli bir yeri bulunmaktadır.768 Bu ayrımı doğuran 

özelliklere önceki bölümde ayrıntıları ile değinilmişse de, burada kısaca yeniden işaret 

etmekte fayda görüyoruz. 

Kıymetli evrak, hakkı eşyalaştırarak ona maddî bir varlık kazandırmakta, 

böylelikle tedavül kabiliyetini artırmaktadır.769 Kıymetli evrakın kamu güvenliğini haiz 

olma özelliği bu niteliğini pekiştirmektedir. Senedin bir hakkı içerdiği ve devredenin de 

bu hakkı devre yetkili olduğu senedin metninden anlaşılan kıymetli evrak, kamu 

güvenliğini haizdir.770 Bu tür kıymetli evrakta senedin içerdiği hak, senedin kağıdının 

hukukuna, yani eşya hukukuna tâbidir. Kıymetli evrak, eşya sınıflandırması içinde 

menkul mal kategorisinde değerlendirilmektedir. 771  Hamiline yazılı senetler, eşya 

hukukuna has ilişkiler bakımından herhangi bir menkul mal gibi hukukî sonuç 

doğurmaktadır.772 Menkul kıymetlerde zilyetlik, mülkiyete karine teşkil etmektedir.773 

Bu saptamalar doğrultusunda, menkul kıymetlere ve devrine uygulanacak hukukun 

                                                 
768  Cenevre konvansiyonları sistemini benimseyen (özellikle Alman hukukunun etkisi altında kalan) 

hukuk çevrelerinde kambiyo senetlerinin mücerretliği ilkesi ön plâna çıkmakta, uygulanacak hukuka 

ilişkin olarak bağlama kuralları, senedin içinde bulunan hakkın niteliğine göre alacak senetleri 

arasında yer alan kambiyo senedinin temelinde yatan ilişkiye bakılmaksızın müstakil olarak 

düzenlenmektedir. Common law sistemini benimseyen hukuk çevrelerinde ise, kambiyo 

senetlerindeki mücerretlik ilkesinin kanunlar ihtilâfı hukuku alanına etkisinin sınırlı kaldığını 

görmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında, kanunlar ihtilâfı hukuku meselelerinin çözümünde her iki 

sistemin de farklı bir anlayıştan hareket ettiğini söyleyebiliriz. Anglo-sakson hukukunda kambiyo 

taahhüdü ilişkisi ile sözleşmeden doğan borç ilişkisi arasındaki benzerliklerden hareket edilerek, bu 

alana ilişkin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak 

hukukun argümanlarından faydalanılmaktadır. Devredilebilir özelliği nedeniyle bir kambiyo senedi, 

birbiriyle ilintili ve aynı zamanda birbirinden bağımsız birkaç işlemi (senedin keşidesi, kabulü, ciro 

edilmesi gibi işlemleri) ihtiva ettiği ve her işlemin ayrı bir sözleşme olduğu kabul edilmektedir. Her 

bir kambiyo senedi işlemine ilişkin uyuşmazlığa, genel olarak, söz konusu kambiyo senedi işleminin 

yapıldığı yerin hukukunun uygulanması yönünde bir tercih söz konusudur. Her bir kambiyo ilişkisi 

de sözleşme olarak nitelendirildiğine göre, sözleşmenin akdedildiği yer hukukunun (lex loci 

contractus) öncelikle uygulama alanı bulduğunu söylemek mümkündür. Cenevre Konvansiyonları 

hükümlerine göre, hukuk seçiminin mümkün olup olmadığı hep tartışılmakla birlikte, taraf 

iradelerinin tercih edilmesi yönünde açık bir eğilim söz konusu olmamıştır.  
769  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.309; YASAMAN, s.21. 
770  Anonim ortaklık tarafından çıkarılan menkul kıymetler kamu güvenliğini haiz kıymetli evrak olarak 

nitelendirilmektedir. 
771  İngiliz hukukunda, bir kambiyo senedi ilişkisinde, senedi elinde bulundurmakla, senette yer alan 

hakları, diğer senet borçlularına karşı ileri sürebilme imkânı olan şahsın, bu senedi bir başkasına ciro 

ve/veya teslim yoluyla devretmesi mümkündür. Ancak kambiyo senedinin devri, taşınabilir bir 

malın veya eşyanın devri ile ilgili bir mesele olarak ele alınmakta ve bu mesele, devir anında 

senedin bulunduğu yerin hukukuna tâbi tutulmaktadır. Bkz. AYGÜN, Tez, s.44. Cenevre 

konvansiyonları sisteminde muhatap dışındaki taahhütte bulunanlar için taahhütte bulundukları yer 

hukukunun yani imza yeri hukukunun uygulanacak hukuk olduğu kabul edilmektedir (Konvansiyon 

m.4). Bkz. AYGÜN, Tez, s.85. 
772  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.77. 
773  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.85. 
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tespitinde, sözlük anlamı, fiziksel olarak bulunulan yer veya durum olan ve menkul 

mallar için genel kabul gören “situs/loci/locus” yaklaşımı dikkate alınarak, sertifikanın 

bulunduğu yerin belirlenmesi önem kazanmaktadır.  

Kamu güvenliğini haiz kıymetli evrak sadece senedin düzenlenmesi ile meydana 

gelmez. Buna ek olarak kıymetli evrakı ihraç eden ile lehdar arasında imzalanan, 

kanunda düzenlenmemiş, borçlar ve eşya hukuku karakterli bir oluşum (kambiyo) 

sözleşmesine 774  ihtiyaç bulunmaktadır. Oluşum sözleşmesi kurucu veya açıklayıcı 

olabilir. Açıklayıcı oluşum sözleşmesi, kıymetli evraka bağlanınca devri ve dermeyanı 

değişik kurallara tâbi kılınan ancak içeriği değişmeyen, haklardan oluşur. Bu durumda 

düzenlenen kıymetli evrak sadece daha önce doğmuş bulunan hakkı bildirmektedir.775 

Senedin düzenlenmesinin hakkın doğması için zorunlu olduğu hallerde kurucu oluşum 

sözleşmesi söz konusu olmaktadır.  

Oluşum sözleşmesi, kambiyo senetlerinde kurucu, menkul kıymetlerde 776 

açıklayıcıdır.777 Açıklayıcı kıymetli evraklar aynı zamanda sebeplidir. Bu tip kıymetli 

evrakta, temeldeki asıl borç ilişkisi senede etkilerini devam ettirir. Bu gibi senetleri 

iktisap edenlerin senette mevcut hakları, kanunun o konuda koyduğu hükümlerle 

sınırlıdır. 778  Örneğin, hisse senedini iktisap eden üçüncü şahıslar, şirket esas 

sözleşmesinin bütün sınırlamalarının kendilerine karşı dermeyanına katlanmak 

zorundadırlar.779 Senedin devir şekli bakımından bulunduğu grup da, kıymetli evrak 

mücerretliği (soyutluğu) açısından sonuç doğurur.780 Hamiline yazılı senetlerin, nama 

yazılı senetlere oranla temel ilişkiden bağımsız olduğu söylenebilir. 

                                                 
774  Oluşum sözleşmesi Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine ve özellikle iradeyi bozan sebeplere 

ilişkin kurallara tâbidir. Ancak senet şekle uygun olarak ihraç edilmişse, bozukluğun üçüncü kişiye 

karşı dermeyan edilip edilemeyeceği o kıymetli evrakın tâbi olduğu def’i sistemine göre belirlenir. 
775  TEKİNALP-POROY-ÇAMOĞLU, s.618. 
776  Hisse senetleri, tahviller ve sermaye piyasası aracı niteliğini taşıyan diğer borçlanma senetleri, yani 

finansman bonoları, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgeleri ile ipotekli borç senedi ve 

irad senedi gibi eşya hukuku senetleri. 
777  TEKİNALP-POROY-ÇAMOĞLU, s.619; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.172. 
778  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.172. 
779  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.173. 
780  TEKİNALP-POROY-ÇAMOĞLU, s.624 (N.1098). 
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Bu çerçevede, ortaklık haklarını taşıyan hisse senetleri; aynî hakkı temsil eden 

taşıma senedi, konişmento 781  ve makbuz senedi; şirketler veya devlet tarafından 

çıkarılan tahviller ile faiz ve temettü kuponları gibi alacak senetlerinde temeldeki asıl 

ilişki senede etkilerini devam ettirmektedir. Bu tür kıymetli evrakın en önemli örneğini, 

getirdiği sermaye dolayısıyla, şirkete karşı bir alacak hakkına ve şirketin idaresine 

katılma hakkına sahip bulunan ortağın bu haklarının bağlandığı hisse senetleri teşkil 

etmektedir.782 Sebebe bağlı bu senetler bakımından uygulanacak hukuka ilişkin olarak 

bağlama kuralları, temelinde yatan ilişkiden bağımsız müstakil olarak 

düzenlenmemiştir. Örneğin, anonim şirket hissesinin hisse senedine bağlı olup 

olmadığının tespiti, genellikle ortaklık statüsüne göre yapılmaktadır.783  

Hisse senetlerinin bulunduğu yer konusunda ise doğrudan tutma sistemi için 

geçerli olan iki temel varsayım bulunmaktadır. İlk varsayım hisse senetlerinin çoğunun 

belgeli olduğu, ikincisi ise çoğu hisse senetlerinin fiziken teslim veya ihraççının 

kayıtlarında kayıtların devri suretiyle devredildiğidir. Dolayısıyla fizikî hisse senetleri 

hamiline yazılı oldukları takdirde bulundukları yer belgenin bulunduğu yerdir; ancak 

nama yazılı bir türünde pay defteri kayıtları önem taşıyacağından bulunduğu yer 

ortaklığın pay defterinin, yani resmi kayıtlarının tutulduğu merkez yeridir. Hisse 

senetlerinin ağırlık noktasını teşkil eden, onu karakterize eden ilişkiler arasında bulunan 

ortaklık, ihraççının hakları ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde daha da önem 

kazanmaktadır.  

                                                 
781  ÖZÇELİK, BAYRAKTAROĞLU Gülüm, “Konişmentoya Bağlanan Eşya Üzerindeki Aynî Hakka 

Uygulanacak Hukukun Tespiti”, Ankara Barosu Dergisi, Y.88, S.2, Bahar 2008, s.57-73, s.59. 
782  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s. 169. 
783  Macmillan Inc. v. Bishopsgate Investment Trust plc and others davasında (Macmillan davası), 

Hâkim Staughton, hisse senedine senedin bulunduğu yer hukukunun, hisseye ise ortaklığın kuruluş 

yeri hukukunun uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu davada ortaya çıkan bir başka görüş ise 

hisse senedine bağlı olsun veya olmasın tüm hisseleri aynı şekilde değerlendirerek ortaklığın kuruluş 

yeri hukukuna tâbi tutmaktadır. OOI, s.6. 
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Hisse senedi menkul bir mal olarak kabul edilmekteyken, çıplak hisse maddî 

olmayan bir hak olup, ayrı bir nitelendirme konusu teşkil etmektedir. 784  Anonim 

şirketlerde çıplak payın, devir bakımından aralarında bir fark bulunmayan ve kaydî 

menkul kıymetlerle benzerlik gösteren, nama ve hamiline yazılı olmak üzere iki çeşidi 

vardır.785 Çıplak hissenin bulunduğu yerin belirlenmesinde kuruluş yeri hukuku (lex 

incorporationis), hisse defterinin muhafaza edildiği yer hukuku (law of the place of the 

register), hisse senedinin bulunduğu yer hukuku (law of the place of the certificate, lex 

cartae sitae) veya devrin gerçekleştiği yer hukuku (place of transaction, lex loci actus) 

gibi bağlama kuralları kullanılmaktadır.  

Yukarıda da değinildiği gibi, maddî varlığı olmayan şeyler menkul eşya 

sayılmamaktadır. Ancak, piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan786 

kaydî menkul kıymetler, zilyetliğe konu bir senet bulunmadığı halde, elektronik 

ortamda hesapta yer alan kayıt hakka senet gibi maddî varlık kazandırdığından, kural 

olarak kıymetli evrak özelliği taşıdığı ve hukukî anlamda eşya olmanın unsurlarını 

gerçekleştirdiği kabul edilmekte 787  ve buna bağlı olarak eşya sınıflandırması içinde 

‘menkul eşya’ kategorisinde değerlendirilmektedir. 788  Menkul eşya üzerindeki eşya 

sahibinin hakkı, mülkiyet hakkıdır. Kaydî menkul kıymetler üzerindeki hak, fizikî 

menkul kıymetlerde olduğu gibi, sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf etme 

yetkilerini veren tam bir aynî hak olan mülkiyet hakkıdır.789  

Menkul kıymetleri piyasaya arz eden ihraççılar ile bunları satın alan 

yatırımcıların doğrudan ilişki içinde olduğu mülkiyet sisteminde, ihraççının kayıtları 

                                                 
784  MacMillan davasında, hissenin niteliği konusunda hâkim Staughton, senede bağlanmış hisseyi 

menkul mal olarak nitelendirirken, hâkim Auld, senede bağlı olsun olmasın tüm hisselerin menkul 

mal kapsamında olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. OOI, s.8. Türk hukukunda senede bağlanmamış 

hisse, hisse senedi gibi kabul edilmektedir. POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.465. 
785  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.466 (n.768). 
786  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.309. 
787  Kaydî menkul kıymetler eşyaya ilişkin maddîlik, hâkimiyete elverişlilik, kişilik dışılık ve iktisadi 

değer gibi tüm unsurları taşımaktadır. ÜNAL, M., s.351. 
788  ÜNAL, M., s.351. 
789  ÜNAL, M., s.353. 
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menkul kıymetler üzerindeki mülkiyet haklarını gerçek anlamda göstermektedir. 790 

Dolayısıyla fizikî veya kaydî menkul kıymetlerin doğrudan tutulduğu, diğer bir deyişle 

ihraççının yatırımcıları ismen bildiği sistemlerde, senedin bulunduğu yer fiziken 

bulunduğu; kaydî menkul kıymetlerde kaydın tutulduğu yerdir.  

Menkul kıymetlerin ihraççısı ile yatırımcılar arasında, çeşitli aracıların 

bulunduğu durumlarda ise, kayıtların tutulduğu yerin tespiti her zaman bu kadar kolay 

değildir. 

(3) Situsun Tespiti Bakımından Dolaylı Saklama Sistemi 

 Menkul kıymet tutma sistemlerinde gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda, 

hâlen senetleri ellerinde bulunduran veya ihraççının kayıtlarında tutan bireysel 

yatırımcılar bulunmasına rağmen, senetlerini aracılar veya bankalar aracılığıyla tutan 

yatırımcılar çoğunluktadır.791 Aracılar ve bankalar da menkul kıymetleri sırasıyla diğer 

aracılar ve sonuçta merkezi saklama kuruluşları nezdinde bulunan hesapları aracılığıyla 

tutmaktadır.792 Dolaylı saklama sistemi olarak adlandırılan793 bu sistemde, ihraççı ile 

yatırımcı arasında çok sayıda aracı bulunabilmektedir. İhraççının kayıtlarında menkul 

kıymet mâliki olarak yatırımcı değil, hiyerarşik yapının en üst kademesinde bulunan 

aracı görünmektedir. İhraççı, ihraç ettiği menkul kıymetleri satın alan yatırımcıları 

ismen bilmemektedir. İhraççının kayıtları, ihraç ettiği menkul kıymetler üzerindeki 

mülkiyet haklarını gerçek anlamda göstermemektedir. Aracı kurum, saklama bankası ve 

saklama kuruluşunun olduğu hiyerarşik bir yapıda, ihraççının kayıtlarında menkul 

kıymetlerin mâliki olarak merkezi saklama kuruluşu; merkezi saklama kuruluşunun 

                                                 
790  ÜNAL, M., s.49; IOSCO, Legal Framework, s.7. 
791  Kaydî sistem olarak adlandırılan yeni tutma sistemleri, kaydı tutulan menkul kıymetlerin imhasına; 

menkul kıymetlerin fiziksel olarak bir depoda tutulmak suretiyle hareketsizleştirildiği ve menkul 

kıymet hareketlerinin kayden gerçekleştirildiği hareketsizleştirme esasına dayalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. 
792  Kaydî sistem, mülkiyet ilişkileri bakımından ise, ihraççı şirketin kayıtlarında, menkul kıymet 

mâlikinin görüldüğü doğrudan mülkiyet sistemi, menkul kıymet mâlikinin hesaplarının bir veya 

daha fazla hiyerarşik sıralamadaki aracı kuruluşlarda tutulduğu dolaylı saklama sisteminde 

tutulmaktadır. 
793  ÜNAL, M., s.52’de “Dolaylı Sahiplik Sistemi” ifadesi kullanılmıştır. 
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kayıtlarında mâlik olarak o menkul kıymeti kendisine tevdi eden saklama bankası, 

saklama bankasının kayıtlarında ise o menkul kıymeti saklanmak üzere saklama 

bankasına veren aracı kurumlar mâlik olarak yer almaktadır. Gerçek mâlik ise aracı 

kurum kayıtları ile tespit edilmektedir. Bu sistemde, en üst kademede yer alan aracı ile 

ihraççı arasındaki ilişki bir doğrudan mülkiyet ilişkisidir.794 Bu değişik menkul kıymet 

tutma modelinin her ülkede farklı hukukî temellere dayalı olarak düzenlendiğini yine 

birinci bölümde yer alan açıklamalarımızda değinmiştik.795  

Situs’un tespiti bakımından yinelemek gerekirse, birçok ülkenin sermaye 

piyasalarında uygulanan, yatırımcının hissesinin, ihraççının kayıtlarında değil de hesapları 

tutan aracının kayıtlarında izlendiği dolaylı saklama sistemlerinde, yatırımcı ile sistem 

işleticisi arasında birçok aracı bulunabilmesi, hak sahiplerinin, dolayısıyla ilgili 

hukukların sayısını arttırmaktadır. Bu sistemin en önemli özelliği menkul kıymetlerin 

hareketsizleştirilerek çok sayıda aracı vasıtasıyla tutulması olup, kaydîleştirme sistem için 

zorunlu bir unsur değildir. En üst kademedeki aracıda menkul kıymetler fizikî veya kaydî 

olarak saklanmış olmasına bakılmaksızın işlemler kaydî olarak gerçekleştirilmektedir.796 

Dolaylı saklama sisteminde, mislî eşya niteliğinde bir havuzda toplanmış menkul 

kıymetlerin mülkiyet hakkı, geleneksel mülkiyet hakkı kavramından farklıdır. Yatırımcı 

saklama kuruluşuna tevdi ettiği menkul kıymetlerini ancak sözleşmeye dayalı bir talep 

hakkı ile geri isteyebilmektedir. Bu durumda tevdi ettiği menkul kıymetinin aynısını 

değil, aynı ihraçtan, aynı miktarda menkul kıymet kendisine teslim edilebilmektedir. 

Yatırımcı havuz üzerinde diğer yatırımcılarla eşit haklara sahip olabilmektedir.797 Çok 

kademeli aracılar vasıtasıyla menkul kıymet tutma sistemlerinde senetler bulunduğu yer 

                                                 
794  ÜNAL, M., s.53. 
795  Bkz. yuk. s.35-57. 
796  ÜNAL, M., s.54. 
797  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.315.; TURANBOY, Varakasız, s.26; TEKİNALP, Evraksız 

Kıymetli Evrak, s.7; ÜNAL, M., s.81; MANAVGAT, Merkezi Saklama, s.131. 
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ile bağlantılandırılmaksızın hareketsizleştirildiğinden, senetlerin bulunduğu yerin tespiti 

ve tanımlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır.798  

Aracılı tutma sistemi, menkul kıymetlerin ve menkul kıymetlere ilişkin hakların 

aracının hesaplarında kayden izlendiği bir nevi farazî havuz olup, yatırımcılar bu 

menkul kıymetler farazi havuzunda bir hakka sahiptir. Uyuşmazlıktaki res (şey)’in 

uygun tanımını yapmak, vasıflandırmayı ve dolayısıyla hukuk seçimi sürecini büyük 

ölçüde kolaylaştıracaktır. Çok kademeli tutma sistemlerinin her bir kademesindeki 

hukukî haklar, res (şey)’in yerine bağlı olarak, aksi kararlaştırılmadıkça, muhtemelen 

aşağıda belirtilen kategorilerden birine uygun düşmektedir. Kategoriler, saklama 

biçimine göre sınıflandırılmaktadır. Kapalı saklama, açık saklama ve açık saklamanın 

alt kategorileri, saklayanın hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.  

Kapalı saklama sisteminde saklanan menkul kıymetlerin mülkiyeti tamamen 

saklatana (yatırımcı) aittir. Menkul kıymetler saklatan hesabına aynen saklanır ve aynen 

iade edilir. Bu saklama türüne benzeyen münferit saklama denilen bir başka saklama 

türü daha bulunmaktadır. Münferit saklamada menkul kıymetlerin mülkiyet hakları, 

depo edildikleri yerde aracının kendi varlıklarından ayrı olarak hukuken izlenebilir.799 

Kural olarak fizikî menkul kıymetler bu iki şekilde saklanabilmektedir. Her iki saklama 

türünün birbirinden farkı, ilkinde saklayanın menkul kıymetleri kullanma hakkı 

bulunmamasına rağmen, ikincisinde kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu takdirde res 

(şey)’in bulunduğu yer konusunda, fizikî menkul kıymetler için belirtilen hususlar 

geçerli olacaktır. Kapalı saklamada fizikî menkul kıymetler, kayden işlem yapılmak 

üzere, aynen aracı hesaplarında tutulmaktadır. Fizikî menkul kıymetler için uygulanacak 

hukuk, kıymetli evrak statüsü olacaktır. Diğer bir deyişle, işlem yapıldığı anda menkul 

kıymetlerin bulunduğu yer hukuku uygulanacak hukuktur. Bu kapsamda, menkul 

                                                 
798  ÜNAL, M., s.54. 
799  Saklama sözleşmesinin hukukî niteliğinin genellikle âdi vedia sözleşmesi olduğu kabul 

edilmektedir. Bkz. TEKİNALP, Ü., Banka Hukuku, s.120; TEKİNALP, Ü., Evraksız Kıymetli 

Evrak, s.4; TURANBOY, Varakasız, s.5; ÜNAL, M., s.71. 
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kıymetlerin işlem yapıldığı anda aracı nezdinde tutulduğu dikkate alındığında menkul 

kıymetlerin bulunduğu yer, aracının saklamayı gerçekleştirdiği ofisinin bulunduğu 

yerdir. Hamiline ve nama yazılı menkul kıymetlerin gerçekten saklandığı aracının ofisi 

menkul kıymetlerin bulunduğu yer olarak kabul edilmekle birlikte, bağlı nama yazılı 

menkul kıymetler için şirket statüsü çerçevesinde kayıtların bulunduğu yer menkul 

kıymetlerin bulunduğu yer olarak kabul edilmektedir.800 

Açık saklamada menkul kıymetler saklayıcıya açık olarak verilmektedir. 801 

Saklayan kuruluş, saklamayı hamilleri adına sınıflandırarak gerçekleştirir. Açık 

saklamanın, menkul kıymetlerin mülkiyetinin saklayana geçtiği veya olağan ya da 

olağanüstü yönetim yetkilerinin bulunduğu çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar düzensiz 

saklama ve toplu saklama olarak adlandırılmaktadır.802 

Düzensiz saklama, saklama konusu şeyin mislen iadesine izin vermektedir. 

Düzensiz saklamada, saklama konusunun mülkiyeti teslimle beraber saklayana geçer. 

Bu nedenle saklatan tarafın, saklanan şeyin iadesini talep hakkı, belirli bir zamanaşımı 

süresi içinde, sadece saklayana karşı ileri sürülebilen nispi bir alacak hakkıdır.803 

Düzensiz saklamada, saklanan şeyin mülkiyeti aracıya geçtiğinden, saklatanın 

aracıya karşı talep hakkı mülkiyet değil, sözleşmeden kaynaklanan nispi bir alacak 

hakkı olduğundan, kanunlar ihtilâfı halinde sözleşme statüsü (lex obligationis/borç 

statüsü) uygulanacaktır. Dolayısıyla, Türk hukukunda taraflar hukuk seçimi 

yapmamışlarsa, sözleşmeye uygulanacak hukuk, objektif esaslara göre belirlenecektir 

(MÖHUK m.24/4). Hukukî ilişki için en sıkı ilişkili hukuk belirlenirken, karakteristik 

edimi temel alan karineler kabul edilmektedir. Karakteristik edim borçlusunun mutad 

meskeni hukuku bağlama kuralını oluşturmaktadır. Aracılık sözleşmelerinde 

                                                 
800  OOI, s.102. 
801  OOI, s.79, dn. 64.  
802  ACIR, s.77; ÜNAL, M., s.72. 
803  ACIR, s.78; ÜNAL, M., s.77. 
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karakteristik edim aracılık edenin; saklama sözleşmelerinde saklayanın edimidir. 804 

Borç sözleşmesi ticarî ve mesleki bir faaliyet sonucunda yapılıyorsa, karakteristik edim 

borçlusunun “iş yeri hukuku” objektif bağlama kuralı olacaktır. Birden çok işyeri 

bulunması durumunda somut sözleşmeyle sıkı ilişki içinde bulunan iş yeri hukuku 

uygulanacaktır. Münferit menkul kıymetlerin mülkiyetinin aracıya geçtiği, yani menkul 

kıymetlerin saklandığı yerde aracının varlıklarına karıştığı saklama ve alt saklama 

türünde menkul kıymetlerin aynı tip ve miktarda geri dönüşü için nispi alacak hakkına 

(şahsî ve akdi talepler) uygulanacak hukuk, aracının işyerinin bulunduğu yer 

olacaktır.805 Bu aracı kendisine karşı talepler yöneltilebilecek aracıdır.  

Tümüyle modern 806  toplu saklama sisteminde, 807  kural olarak, menkul 

kıymetlerin mislen saklanması yöntemi uygulanmaktadır. Açık saklamanın bu türünde, 

menkul kıymetler, saklatanın verdiği açık yetki çerçevesinde, aynı ortaklık tarafından 

ihraç edilip, aynı tür ve özellikte olan ve sahibine aynı hakları veren menkul kıymet 

hamilleri adına tasnif edilmeksizin birbirine karıştırılarak, bir arada toplu olarak 

saklanmak suretiyle misli eşya niteliği kazanmaktadır.808 Menkul kıymetlerini saklama 

kuruluşuna teslim eden yatırımcıların menkul kıymetler üzerindeki mülkiyet hakları 

sona ermemekte, vasıtasız zilyetliğini devretmektedir. Saklatanın yığın kitle üzerinde 

özel müşterek mülkiyet hakkı bulunmaktadır. 809  Menkul kıymetleri saklatanlar, 

saklamadaki kıymetlerinin mülkiyetine sahip olduklarından, saklama kuruluşuna karşı 

iadeyi talep hakları aynî niteliktedir ve zamanaşımına uğramaz. Bu tür saklama 

sistemlerinde, 810  menkul kıymetlerin mülkiyeti saklatana ait olmakla birlikte, bazı 

haklar saklama kuruluşu tarafından kullanılmaktadır. Saklama sözleşmesinin sonunda 

                                                 
804  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.349; GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.232. 
805  OOI, s.300. 
806  OOI, s.80, dn.65. 
807  10 Aralık 1967 tarihli The Belgian Royal Decree (Belçika Kraliyet Kararı), No.62 (7 Nisan 1995 

tarihinde değiştirilmiş şekli), UCC’nin yenilenmiş 8. maddesi ve Amerika Hazinesinin Rezerv 

Otomatik Borç Giriş Sistemi düzenlemeleri için bkz. OOI, s.80, dn.65. 
808  ÜNAL, M., s.326-340. 
809  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.7; TURANBOY, Varakasız, s.24 vd.; ERİŞGİN, s.158-

159; ÜNAL, M., s.79. 
810  Alman Depo Kanunu ve UCC madde 8’in 1977 tarihli versiyonu bu yaklaşıma örnek 

gösterilmektedir. Bkz. OOI, s.79, dipnot 64.  
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saklama kuruluşu menkul kıymetleri saklama sözleşmesinin niteliğine811  göre aynen 

veya mislen iade etmek zorundadır. Bu sınıflandırmada, münferit veya mislî menkul 

kıymet fiilî havuzunda hukuken izlenebilir müşterek mülkiyet haklarından söz 

edilmektedir. Münferit menkul kıymetlerin bulunduğu veya mislî menkul kıymetlerin 

fiilî havuzunun bulunduğu yere bakılmaksızın, yalnızca aracının hesaplarına giriş ile 

ispatlanabilen menkul kıymetlerin farazî havuzundaki müşterek mülkiyet hakkı söz 

konusu olmaktadır. Res (şey)’in bulunduğu yer, hamiline ve nama yazılı fizikî menkul 

kıymetlerin fiilen saklandığı yer olacaktır. Diğer bir deyişle, kendisine karşı talepler 

yöneltilebilecek aracının, böyle taleplerin ispatlanabildiği hukuk sistemine tâbi işyerinin 

bulunduğu yer olacaktır. Böylece, çok kademeli tutma sisteminde taraflar arasındaki 

ilişkiye yukarı doğru en yakın aracının bulunduğu yerin etkili olduğu söylenebilecektir. 

Kaydîleştirilmiş veya bağlı nama yazılı menkul kıymetler için ihraççının şirketleştiği 

veya kaydın tutulduğu yer olacaktır. 

(4) Hisse Senetlerinde Situs 

Sermaye piyasalarında en yaygın olarak kullanılan menkul kıymet türü hisse 

senetleridir. Nitekim kaydîleştirme ve kaydî sistem, hisse senetleri ile hisse senetleri 

üzerine yapılan işlemler nedeniyle gündeme gelmiş ve uygulanmıştır. Özellikle Alman 

ve İsviçre hukuklarında kaydîleştirme bu şekilde gündeme gelmiştir. Türk hukukunda 

da ilk kaydîleştirme uygulamaları hisse senetlerinde olmuştur. Bu önemi nedeniyle hisse 

senetlerinin ayrı bir başlık altında değerlendirilmesi uygun olacaktır. Şirket hisse 

senetlerinin çeşitliliği sebebiyle uygulanacak hukuk konusunda tek bir çözüm önerisi 

bulunmamaktadır. Sözlük anlamı ile fizikî yer veya durum olan, uygulamada mülkiyet 

veya yerleşim yeri anlamında da kullanılan situs,812 maddî (somut) şeyler söz konusu 

                                                 
811  Saklama kuruluşunun menkul kıymetlere ilişkin olağan idare yetkisi varsa vedia ve vekaletten 

oluşan karma bir sözleşme; alım-satım da dâhil olağanüstü idare yetkisi varsa vedia, vekalet ve 

komisyon sözleşmelerinden oluşan karma bir sözleşme söz konusudur. Bkz. MANAVGAT, 

Merkezi Saklama, s.129-141. 
812  ÇELİKEL, Menkul Eşya, s.22. 
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olduğunda da, gayrimenkul ve menkullerde olduğu gibi, fiziken bulunulan yer olarak 

kullanılmaktadır. 

Hisse senetleri için situsu belirleyen faktörler, hisse senedini ihraç eden şirketin 

yerleşim yerinin bulunduğu yer, şirketin etkin yönetiminin yapıldığı yer, senedin 

bulunduğu yer, hisse senetlerinin kaydedildiği yer, şube kaydı veya de facto (fiilen) 

kaydın yapıldığı yer, borsada satılan ve devredilen senedin bulunduğu yer, kayıtlı 

mâlikin yerleşim yeri ve son hamilin oturduğu yer veya yerleşim yeri gibi çeşitli 

durumlar olabilmektedir. Buna bağlı olarak, hisse senetlerinin birden fazla situsu ortaya 

çıkmaktadır. Yarışan situslar arasında öncelik taşıyanlar bulunmasına rağmen, 

uygulanacak hukukun tespitinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. İhraççı şirketin 

ülkesinde bulunan mahkemeler ihraççı için yetkili mahkeme sayılmaktadır. 

(a) Doğrudan Saklama Sisteminde 

(i) Fizikî Senetler 

Birinci bölümde yapılan açıklamalarda da değinildiği üzere,813 anonim ortaklığın 

kurulması veya sermayenin artırılmasının tescili ile birlikte kendiliğinden oluşan pay 

istenirse tedavülünün kolaylaşması için nama ya da hamiline yazılı senede bağlanır ve 

ortaya nama veya hamiline hisse senedi çıkar. Eğer pay senede bağlanmazsa çıplak pay 

olarak kalır. 814  Hamiline yazılı hisse senedinde haklar zilyede tanınmıştır. Senede 

bağlanmış olan hak, kağıdı takip eder. Ancak kağıdın aynı zamanda hak olması sadece 

mülkiyet ve devir kuralları için geçerlidir. Halbuki hak kendi kurallarına, ortaklıkta payın 

oluşumu, varlığını devam ettirmesi gibi kurallara bağlı kalmaya devam eder. 815 Nama 

yazılı senetlerde ortaklığa karşı senetten doğan hakların kullanılabilmesi için “senedin” 

iktisabı yetmemekte, ayrıca devralanın pay defterine de kaydı gerekmektedir. Nama yazılı 

senedi ciro ve zilyetliğinin geçirilmesi ile kanuna uygun olarak iktisap eden kimse 

mülkiyeti kazanırsa da, anonim ortaklığa karşı, hissedarlık sıfatını ancak pay defterine 

                                                 
813  Bkz. yukarıda s.21 vd. 
814  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.461 (N.764). 
815  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.657 (N.1113). 
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kayıtla elde edebilir.816 Nama yazılı hisse senetlerinin bazı tiplerinde pay sahipliğinin 

devrini kısıtlayan veya tamamen yasaklayan hükümler getirilebilmektedir. 817  Bu 

çerçevede, hisse senede bağlanmışsa diğer kıymetli evraklarda olduğu gibi hak senetten 

ayrı ileri sürülememekte ve devredilememektedir. Hamiline yazılı hisse senedinin devri, 

ortaklık ve üçüncü kişiler hakkında zilyetliğin devri ile hüküm ifade etmektedir. Nama 

yazılı hisse senedinin devri ise, ciro ve teslim ile gerçekleşmektedir. Ancak devrin anonim 

ortaklığa karşı ileri sürülebilmesi pay defterine kaydına bağlıdır. Kaydî olarak tutulan 

nama yazılı senetlerde, sistem değişmemiş, sadece pay defterine kayıtta, ilgililerin 

başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççı itibariyle 

tutulan kaydın esas alınacağı belirtilmiştir.818 

Doğrudan saklama sisteminde, hisse senetlerinin çoğunun belgeli olması ve 

fiziken teslim veya ihraççının kayıtlarında kayıtların devri suretiyle devredilmesi hisse 

senetlerinin bulunduğu yer konusunda belirleyici olmaktadır. Fizikî hisse senetleri 

hamiline yazılı oldukları takdirde, hak kağıdı takip ettiğinden bulundukları yer belgenin 

bulunduğu yerdir. Nama yazılı oldukları takdirde, hakkın kağıdı kısmen takip ettiği 

söylenebilir. Kağıdın ciro ve teslim yoluyla devri mülkiyetin geçişini sağlamakla 

birlikte, anonim ortaklığa karşı hissedarlık sıfatının pay defterine kayıt ile elde 

edilebilmesi konunun iki başlık altında incelenmesini gerektirmektedir. Her işlem 

grubunun hukukî sonuçları değişiktir. Pay defterine kaydın mülkiyetin kazanılması ve 

kaybedilmesinde bir rolü bulunmamaktadır. Kayıt, sadece devrin anonim ortaklığa karşı 

ileri sürülmesini sağlar.819 Pay defterindeki kayıt karinedir ve yazım bildirici nitelik 

taşır.820 Yazımın reddi halinde anonim ortalığa karşı ifa davası açılabilir.821 Dolayısıyla, 

nama yazılı senetlerde de senedin devri mülkiyetin geçmesi için yeterli bulunduğundan, 

                                                 
816  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.665 (N.1131). 
817  Bağlam hükümleri. POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.674 (N.1145). 
818  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.461 (N.764). 
819  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.680 (N.1156). 
820  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.671 (N.1144)’den naklen, 11.HD.23.11.1978, E.4631, K.5252, 

Karar ve Tekinalp’in notu, İkt. Mal. XXV, 470 vd. Federal Mahkeme de aynı tarzda içtihat etmiştir 

(BGE 90 II 164). 
821  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.665 (N.1131). 
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ortaklık statüsüne aykırı olmadıkça devrin gerçekleştiği anda hisse senedinin bulunduğu 

yer hukuku uygulanabilecektir. 822  Bu belirleme milletlerarası karar ahengine hizmet 

etmenin yanısıra işlem güvenliğini de sağlayacaktır. 

Ancak nama yazılı hisse senetlerinin bir türü olan bağlı nama yazılı hisse 

senetleri için aynı değerlendirmeyi yapabilmek mümkün değildir. Esas sözleşmede yer 

alan ve nama yazılı senetlerin pay sahipliğinin devrini belirli koşullara bağlayan veya 

tamamen kısıtlayan hükümler içeren bağlı nama yazılı senetlerde, ciro edilen senedin 

zilyetliğinin devralana geçirilmesi ile senetlerin mülkiyeti ve buna bağlı olarak pay 

defterine kaydının yapılmasını talep hakkı da devralana intikal etmektedir. 823  Bağlı 

nama yazılı senedin usulüne uygun devri ile devir alana, paysahipliği değil, malvarlığı 

haklarından doğan alacak hakları geçmektedir. Bağlam hükümleri 824  kayda imkân 

veriyorsa, devir alan, ortaklığa karşı da paysahipliğini kazanır. Bu takdirde pay 

sahipliğinin kazanılması bakımından şirket statüsü uygulanacaktır.825  

(ii) Çıplak Paylar 

Hisse senedi menkul bir mal gibi kabul görürken, çıplak hisse maddî olmayan 

bir haktır.826 Senede bağlanmamış pay da hisse senedi gibi her çeşit işlemin konusu 

                                                 
822  Zilyetliğin vasıtasız (doğrudan doğruya) iktisabı. 
823  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.665 (N.1131). 
824  Esas sözleşmeler, devir işlemini TK’da öngörülenden başka bir şekle bağlamışsa şekli bir bağlam 

bulunmaktadır. Pay sahipliğinin kazanılması bazı maddî ve kişisel şartların yerine getirilmesine 

bağlanmışsa maddî bağlam söz konusudur. POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.680 (N.1156). 
825  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.665 (N.1145-1155); İngiliz hukukunda ise nama yazılı hisse 

senedinin devrinde hisse defterine kayıt kurucu etkiyi haiz olduğundan, nama yazılı hisse senedi 

açısından uygulanacak hukuk, hisse defterinin bulunduğu yer hukuku olarak benimsenmiştir; 

İngiltere’de Colonial Bank v. Cady ile London Chartered Bank of Australia v. Cady davalarında (AC 

1890 15 267) bir New York demiryolu ortaklığında hisse sahibi olan İngiliz vatandaşının ölümü 

üzerine vasiyeti yerine getirme görevlisi (tenfiz memuru) tarafından murisler lehine beyaz ciro edilmiş 

söz konusu nama yazılı hisse senetleri, ortaklık pay defterine pay sahibi olarak mirasçılar adına 

kaydedilmek üzere New York’taki aracı kurumlara gönderilmiştir. Aracı kurumlar, bu hisseleri kendi 

borçlarına karşılık olarak bankalara teminat göstermiş, daha sonra da iflâs etmiştir. Vasiyeti yerine 

getirme görevlisi bankalara karşı dava açmıştır. Dava açıldığı tarihte, söz konusu hisseler halen muris 

adına kayıtlıdır. Bu davada, devrin geçerliliğinin devrin gerçekleştirildiği yer olan İngiliz hukukuna 

tâbi olacağı; devir ve pay sahipliği sıfatının geçişi için aranan koşulların, söz konusu ortaklığın kuruluş 

yeri olan New York kanunlarına tâbi olacağı hükme bağlanmıştır. OOI, s.37. 
826  Hissenin niteliği konusunda hâkim Staughton, senede bağlanmış hisseyi menkul mal olarak 

nitelendirirken, hâkim Auld, senede bağlı olsun olmasın tüm hisselerin menkul mal kapsamında 

olduğunu ileri sürmektedir. Türk hukukunda senede bağlanmamış hisse, hisse senedi gibi her çeşit 

işlemin konusu yapılabilmektedir. POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.462(N.767), ÜNAL, M., s.352. 
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yapılabilir ve devredilebilir. Senede bağlanmamış ve bedelinin tamamı ödenmiş çıplak 

pay alacağın temliki hükümlerine göre devredilir. Bedeli ödenmemiş veya kısmen 

ödenmiş payın devri, devralan kişinin borç yüklenmesi niteliğindedir. Bu sebeple bu 

devirde anonim ortaklığın onayı şarttır. 827  Menkul kıymet olmadığı halde, kıyasen 

menkul hükümleri uygulanır.828 Bağlam hükümleri çıplak nama yazılı paylar için de 

uygulanabilir. Pay defterine nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin kaydedileceği 

belirtildiği takdirde, bu zorunluluk çıplak nama ve bedeli tamamen ödenmemiş paylar 

için de aynı şekilde geçerlidir. Bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı çıplak 

paylarda borçlunun izlenebilmesi için gereklidir.  

Çıplak paylar kanunlar ihtilâfı hukuku bakımından, hisse senedine bağlanmamış 

hamiline çıplak paylar, kendi içinde bedeli tamamen ödenmiş hamiline çıplak paylar ile 

bedeli kısmen ödenmiş veya ödenmemiş hamiline paylar; nama yazılı çıplak paylar ise 

nama yazılı ve bağlı nama yazılı paylar olarak tasnifi mümkün bulunmaktadır. 

Doğrudan saklama sisteminde çıplak pay, paylara ilişkin kayıtların gerçek pay sahipleri 

adına ihraççı anonim ortaklığın pay defterinde tutulduğu kayıtlardır. Maddî olmayan 

(soyut) şeyler söz konusu olduğunda situs fiziken bulunulan yerden farklı anlamları 

içermektedir. 829  Bu kapsamda, payın bulunduğu yerin belirlenmesinde kuruluş yeri 

hukuku (lex incorporationis), hisse defterinin muhafaza edildiği yer hukuku (law of the 

place of the register), hisse senedinin bulunduğu yer hukuku (law of the place of the 

                                                 
827  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.462(N.767) 
828  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.462(N.767) 
829  İngiltere’de de Macmillan davasında; dava incelenirken, hissenin niteliği konusunda, yalnızca senede 

bağlanmış hisseyi menkul mal olarak nitelendiren ve senede bağlı olsun olmasın tüm hisselerin menkul mal 
kapsamında olduğunu ileri süren iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır. İlk görüşe göre hisse senedine senedin 
bulunduğu yer hukukunun, hisseye ise ortaklığın kuruluş yeri hukukunun uygulanması, diğer görüşe göre ise 
tüm hisselerin devrin gerçekleştiği yer hukukuna tâbi olması gerektiği belirtilmektedir. Bu davada ortaya çıkan 
bir başka görüş ise hisse senedine bağlı olsun veya olmasın tüm hisseleri aynı şekilde değerlendirerek kuruluş 
yeri hukukuna tâbi tutmaktadır. Mahkeme vasıflandırmada çıplak payları, hisse senedine bağlı paylardan ayrı 
tutmuştur. Çıplak payın situsunun ortaklığın kuruluş yeri, nama yazılı hisse senedi için pay defterinin muhafaza 
edildiği yer, hamiline yazılı hisse senedi için devir sırasında hisse senedinin bulunduğu yer değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Karar metni için bkz. http://international.westlaw.com. 

http://international.westlaw.com/
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certificate, lex cartae sitae) veya devir işleminin gerçekleştiği yer hukuku (place of 

transaction, lex loci actus) gibi bağlama kuralları söz konusu olabilmektedir.830  

Çıplak payların devir usulü olan alacağın temliki için ise, uygulanacak hukukun 

tespiti, kağıda bağlanarak eşyalaştırılan hisse senetlerinde uygulanan usulden farklıdır. 

Alacağın sözleşmeyle devrinde iki alacak statüsü bulunmaktadır. Birincisi ilk alacaklı 

ile borçlu arasındaki sözleşme statüsü, ikincisi birinci hukukî ilişkideki alacaklı ile yeni 

alacaklı arasında sözleşme statüsüdür. İkinci hukukî ilişki, niteliğine göre birincisinden 

farklı bir bağlama kuralına tâbi olabilir. Alacağın devrinin, sözleşme ile yapılması 

halinde, uygulanması düşünülen bağlama kuralı ilk yapılan sözleşmeye uygulanan 

hukuktur. Alacak hangi sözleşme statüsüne tâbi olarak doğuyorsa devri de aynı statüye 

göre yapılır. 831  Burada temel düşünce, alacaklının değişmesinin, borçlunun hukukî 

durumunun, kendisinin hiç katılmadığı bir işlemle kötüleştirilmemesine 

dayanmaktadır. 832  Borçlu ile yeni alacaklı arasındaki ilişkiler, ilk alacak statüsüne 

tâbidir. Buna karşılık, eski alacaklı ile yeni alacaklı arasındaki hukukî ilişki (hibe, satım 

                                                 
830  Macmillan Inc. v. Bishopsgate Investment Trust plc and others davasında (Macmillan davası), dava 

incelenirken, dava konusu Berlitz International Inc. hisselerinin bulunduğu yerin tespitinde, davaya bakan iki 
ayrı hâkimin vasıflandırma konusundaki farklı görüşleri bulunmaktadır. Hissenin bulunduğu yer konusunda 
hâkim Staughton, ortaklığın kuruluş yeri, nama yazılı hisse için hisse defterinin muhafaza edildiği yer, hamiline 
yazılı hisse için devir sırasında hisse senedinin bulunduğu yer olduğunu savunmaktadır. Hâkim Auld’un görüşü 
benzer yönde olmakla birlikte, hisse defterinin ortaklığın kuruluş yerinde bulunduğu düşüncesindedir. Hissenin 
niteliği konusunda ise hâkim Staughton, senede bağlanmış hisseyi menkul mal olarak nitelendirirken, hâkim 
Auld, senede bağlı olsun olmasın tüm hisselerin menkul mal kapsamında olduğunu ileri sürmektedir. Hâkim 
Staughton, hisse senedine senedin bulunduğu yer hukukunun, hisseye ise ortaklığın kuruluş yeri hukukunun 
uygulanması gerektiğini, hâkim Auld ise tüm hisselerin devrin gerçekleştiği yer hukukuna tâbi olması 
gerektiğini belirtmektedir. Bu davada ortaya çıkan bir başka görüş ise hisse senedine bağlı olsun veya olmasın 
tüm hisseleri aynı şekilde değerlendirerek kuruluş yeri hukukuna tâbi tutmaktadır. İngiliz kanunlar ihtilâfı 
kuralları uyarınca, hamiline yazılı hisse senetleri senedin bulunduğu yer hukukuna tâbidir.  
Robert Maxwell grup şirketinin iştiraklerinden biri olan davalı, sicili de New York’ta bulunan New York 
menşeli bir şirketin hisselerine sahiptir. Söz konusu hisseler temsilci sıfatıyla ilk davalıya devredilmiş ve New 
York’ta bulunan Depository Trust Co.’ya tevdi edilmiştir. Daha sonra, davacının bilgisi dışında, söz konusu 
hisselerin bir kısmı Maxwell tarafından daha sonra davaya davalı sıfatıyla müdâhil olan üç bankadan alınacak 
kredinin teminat altına alınması amacıyla kullanılmıştır. Söz konusu kredi teminatı verilmesi işlemi hisse 
senedi varakalarının İngiltere’de tevdi edilmesi ya da hisse senetlerinin New York’ta bulunan DTC vasıtasıyla 
davalı bankalara devredilmesi yoluyla gerçekleştirilmiş fakat nihayetinde söz konusu hisseler New York’ta 
bankalar adına tescil edilmiştir. Davacı Şirket, söz konusu hisseler üzerinde hakkı olduğunun ve hisselerin 
davalılar tarafından teminat amacıyla tutulduğunun tespiti talebinde bulunmuştur. Mahkeme kararında 
vasıflandırma meselesi ile ilgili olarak şu önemli ve yerinde tespitlere yer vermiştir; “Vasıflandırma veya 
sınıflandırma lex fori uyarınca yapılır. Fakat neyin vasıflandırması veya sınıflandırması? Uygun olan yaklaşım, 
talebin formülasyonunun da ilerisine bakmak ve talep veya savunmayla ortaya konan gerçek mesele veya 
meselelerin lex fori’ye göre tanımlanmasıdır. Bu ayrıca ilgili hukukun kurallarının sınıflandırılmasına ilişkin 
benzer bir uygulamayı da gerektirmektedir. Öte yandan, yarışan hukuk sistemleri arasındaki nezaketin tahsisine 
hizmet eden bir amaçla, meselenin ve hukuk kuralının belirlenmesi…. Diğer hukuk sistemlerinde karşılığı 
olmayan yarışan hukuk sistemi hükümleriyle sınırlandırılmalıdır. Kaldı ki, başka bir hukuk sisteminde 
uygulama alanı olmayan lex fori kuralları uyarınca yalnızca yerel bir hukuk kuralını sivriltecek şekilde mesele 
çok dar da tanımlanmamalıdır.” 

831  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.464. 
832  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.464. 
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vs. olabilir) kendi hukukuna tâbi tutulur. 833  Türk hukukunda konu hakkında bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu yaklaşımda borçlu konumunda bulunan anonim 

ortaklık ile ilk pay sahibi arasındaki ilişki şirket statüsüne tâbi olacaktır. Alacaklının 

değişmesinin, borçlunun hukukî durumunu kötüleştirmemesi ilkesi doğrultusunda 

borçlu ile yeni alacaklı arasındaki ilişki de şirket statüsüne tâbi olacaktır.  

Bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı çıplak paylarda borcun nakli söz 

konusudur. Borcun naklinin borçtan kurtarma vaadi ve borcun dar anlamda üstlenilmesi 

şeklinde iki yönü bulunmaktadır. Borçtan kurtarma vaadi borçlu ile üçüncü kişi arasında 

yapılan bir sözleşmedir. Alacaklı bu ilişkide bulunmaz, ilişki eski borçlu ve borcu üzerine 

alan kişi arasındadır. Anılan ilişki bulunan halde lex causae’ye, yani hibe taahhüdü ise 

hibe statüsüne, satım taahüdü ise satım statüsüne tâbi olacaktır. Bedeli tamamen 

ödenmemiş hamiline çıplak payı devreden ile devralan arasındaki ilişki bu kapsamdadır. 

Anonim ortaklık ile çıplak payı devralan arasındaki ilişki ise borcun dar anlamda 

üstlenilmesidir. Borcun dar anlamda üstlenilmesi, alacaklı ile üçüncü kişi arasında yapılan 

ve borçluyu değiştiren bir sözleşmedir. Esas borçlu bu sözleşmenin tarafı olmadığından 

devrin hüküm ifade edebilmesi için “üstlenilen borca uygulanan hukukun” yani ilk borçlu 

ile alacaklı arasında devredilen borca ilişkin statünün imkân vermesi gerekmektedir.834 

Anonim ortaklık esas mukavelesinin izin verdiği ölçüde bu devir mümkün olabilecektir. 

Gerek alacağın temliki gerek borcun nakli bakımından borçlu konumunda olan anonim 

ortaklık ile ilk alacaklı arasındaki borca ilişkin statü esas mukaveledir. 

                                                 
833  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.464. 
834  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.467-469. 
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(iii) Kaydî Senetler 

Çıplak pay niteliğindeki anonim ortaklık payları, hisse senedine bağlanmış 

paylar gibi maddî varlığa sahiptir. Ancak çıplak payların maddî varlığı senet üzerinde 

değil, pay defterinde ortaya çıkmaktadır. Anonim ortaklıkların kaydî payları da çıplak 

paylar gibi senede bağlanmamaktadır. Çıplak payların maddî varlığı pay defterinde 

iken, kaydî payların maddî varlığı elektronik ortamdaki kayıtlardadır. 835  Menkul 

kıymetlerin toplu saklanmasında, aynı anonim ortaklık tarafından çıkarılan, sahibine 

aynı hakları veren, aynı tür ve özellikte olan hisse senetleri birbirinin yerine geçebilir. 

Bu senetlerin birbirinin yerine geçebilmesi için hamiline yazılı olması ya da nama yazılı 

ise beyaz ciro ile devredilmiş olması gerekir. Kaydî sisteme tâbi olan tüm anonim 

ortaklık payları nama ve hamiline ayrımı olmaksızın mislî niteliktedir ve 

kaydîleştirmeye uygundur.836 

Kıymetli evrak özelliği taşıyan ve menkul mal olarak nitelendirilen kaydî 

menkul kıymetlerde, hakkın mündemiç olduğu, üzerine imza atılacak (ciro işlemi 

yapılacak) ve zilyetliği karşı tarafa geçirilecek bir senet bulunmadığından, bunlara 

ilişkin işlemler, kaydî sistem aracılığıyla yerine getirilmektedir. 837  Kıymetli evrak 

özellikleri taşıdıkları için, nama yazılı, emre yazılı ve hamiline yazılı kıymetli evrakın 

devrine ilişkin hükümler ile menkul malların devrine ilişkin hükümler niteliklerine 

uygun düştüğü oranda ve kıyasen, kaydî menkul kıymetlerin devrine de 

uygulanabilecektir. Kaydî menkul kıymetlerin para karşılığında devredildiği 

durumlarda, özel hüküm bulunmadığı takdirde satım sözleşmesine ilişkin genel 

hükümler niteliği uygun düştüğü oranda ve kıyasen uygulanabilir.838 

                                                 
835  ÜNAL, M., s.352. 
836  ÜNAL, M., s.203-204. 
837  ÜNAL, M., s.401; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s. 82. 
838  ÜNAL, M., s.403. 
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Kaydî menkul kıymetler, merkezi bir sicilde tutulan elektronik ortamdaki 

hesaplarda saklanmaktadır. Kaydî menkul kıymetlerin mülkiyet hakkı ve dolayısıyla 

“aslî zilyetliği” sahibine aittir. Ancak kaydî menkul kıymetlerin sahibinin zilyetliği 

“vasıtalı zilyetlik”tir. Çünkü kaydî menkul kıymetler “saklayan sıfatı ile merkezi sicilde 

tutulan” hesaplardadır. Kaydî menkul kıymetlerin “feri zilyetliği” ile “vasıtasız 

zilyetliği” ise merkezi sicile aittir. Kaydî menkul kıymetlerin devir anlaşması, 

sahiplerinin asli ve vasıtalı zilyetliklerini, merkezi sicilin feri ve vasıtalı zilyetliğinde 

herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece irade beyanıyla nakli anlamına gelmektedir. 

Böylelikle kaydî menkul kıymetlerin zilyetliği, zilyetliğin havalesi yoluyla teslimsiz 

şekilde bir başkasına geçirilmektedir. Hamiline yazılı kıymetli evrakın devri için 

zilyetliğin geçirilmesi dışında bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle kaydî 

sistemde yapılacak işlemle ve zilyetliğin havalesi yoluyla zilyetliğin geçirilmesi sonucu, 

hamiline yazılı menkul kıymetler devredilebilir.839  

Çıplak payın nama ve hamiline yazılı her iki türünün de, alacağın temliki hükümleri 

çerçevesinde devredilebileceği yönünde ayrımın kalkmasına yönelik kural, senede 

bağlanmamış olan kaydî menkul kıymetler için de geçerli olabilecektir.840 Kaydî menkul 

kıymetlerin devri de, hamiline ve nama yazılı ayrımı olmaksızın, yazılı temlik beyanı ve 

zilyetliğin havalesi şeklindeki zilyetliğin geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.841 

Hisse senetlerinin kaydî olarak tutulduğu durumlarda, kendine özgü nitelikleri 

nedeniyle bulunduğu yerin belirlenmesi oldukça güçtür. Kaydî hisse senetlerinde hak-

yükümlülük ilişkisi gerçek fizikî yere sahip değildir. Senet bulunduğu halde, yabancı 

mahkemelerin hisse senetlerinin bulunduğu yeri senedin bulunduğu yer olarak 

seçmediği durumlar bulunmaktadır.842 İşlemin yapıldığı yer hukukunun hisse senedini 

                                                 
839  ÜNAL, M., s.401. 
840  ÜNAL, M., s.410; POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.650. 
841  ÜNAL, M., s.407-411. 
842  Macmillan davasında, hisse senedinin bulunduğu yer yanında, ortaklığın kuruluş yeri hukuku da 

situs’u belirlediği tartışılmıştır: http://International.westlaw.com (1996) 1WLR 387, 400, 411. 

http://international.westlaw.com/
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tanımlaması halinde, senedin zilyetliğinin senede bağlı hakların zilyetliğini tanımlamış 

sayılacağı, bu durumda hisse senedinin bulunduğu yerin situs olduğunun 

söylenebileceği ileri sürülmektedir.843  

Yukarıda da değinildiği gibi, maddî varlığı olmayan şeyler menkul eşya 

sayılmamaktadır. Ancak, piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan844 

kaydî menkul kıymetlerin, zilyetliğe konu olacak bir senet bulunmamakla birlikte 

elektronik ortamda hesapta yer alan kayıt hakka senet gibi maddî varlık 

kazandırdığından, kural olarak, kıymetli evrak özelliği taşıdığı ve hukukî anlamda eşya 

olmanın unsurlarını gerçekleştirdiği kabul edilmekte,845 dolayısıyla eşya sınıflandırması 

içinde menkul eşya kategorisinde değerlendirilmektedir.846 Menkul eşya üzerinde eşya 

sahibinin hakkı, mülkiyet hakkıdır. Kaydî menkul kıymetler üzerindeki hak, fizikî 

menkul kıymetlerde olduğu gibi, sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf etme 

yetkilerini veren tam bir aynî hak olan mülkiyet hakkıdır.847  

(b) Dolaylı Saklama Sisteminde 

Dolaylı saklama sisteminde hisse senetleri fizikî veya kaydî olarak saklanabilir. 

Bu sistemin en önemli özelliği, hisse senetlerini piyasaya arz eden ihraççılar ile bunları 

satın alan yatırımcıların doğrudan ilişki içinde olmaması, yatırımcıların çeşitli aracılar 

vasıtasıyla ihraççı ile ilişki kurmasıdır. İhraççının, ihraç ettiği hisse senetlerini satın alan 

yatırımcıları ismen bilmediği bu sistemde, hisse senetleri birbiri ile hiyerarşik yapıdaki 

bir veya birden fazla aracı vasıtasıyla kademeli olarak tutulmaktadır. Aracı kuruluşlarla 

birlikte aynı hiyerarşik yapıda bulunan saklama bankaları ve merkezi saklama 

kuruluşları da bu yapının parçası olabilir. 848  İhraççının kayıtlarında hisse senedinin 

                                                 
843  CHUN, s.56. 
844  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.309. 
845  Kaydî menkul kıymetler eşyaya ilişkin maddîlik, hâkimiyete elverişlilik, kişilik dışılık ve iktisadî 

değer gibi tüm unsurları taşımaktadır. ÜNAL, M., s.351. 
846  ÜNAL, M., s.351. 
847  ÜNAL, M., s.353. 
848  ÜNAL, M., s.52-53. 
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mâliki yatırımcı değil, en üst kademedeki aracıdır. Hisse senedinin mâliki, aracı kurum 

kayıtlarında yer almaktadır. 

Yatırımcının aynî hak sağlayan hukukî statüsünün farklı hukukî temelleri 

bulunmaktadır. Menkul kıymet saklatanların saklanan portföy üzerinde, portföye iştirak 

edenlerin hisse miktarına göre müşterek mülkiyetlerinin varlığını kanunen hükme 

bağlayan 1937 tarihli Alman Depo Kanunu 849  gibi kanunî düzenlemelerin yanısıra, 

İsviçre ve Türkiye gibi bu şekilde açık hüküm bulunmayan ülkelerde, portföy 

üzerindeki mülkiyet ilişkilerine, sözleşmesel bir dayanak ile, başka bir takım hukukî 

ilişkiler için öngörülmüş Kanun hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle hukukî bir 

temel oluşturulmaya çalışılmaktadır. Buna göre menkul kıymetleri tevdî eden kimsenin, 

geleneksel mülkiyet hakları sonlanmakta, aynı cinsten ve aynı hakları veren, bu mislî 

nitelikleri ile bir havuzda toplanan menkul kıymetler üzerinde, bir tür müşterek 

mülkiyet payına sahip olmaktadır. Havuz üzerinde diğer yatırımcılarla eşit haklara sahip 

bulunan yatırımcı, saklanmak üzere tevdî ettiği menkul kıymetlerini ancak sözleşmeye 

dayalı bir talep hakkı ile geri isteyebilmektedir. Bu durumda tevdî ettiği menkul 

kıymetin aynısı değil, aynı ihraçtan, aynı miktarda teslim edilebilmektedir. 

Çok kademeli bir dolaylı saklama sisteminde devralanların hakları tek bir hukuka 

bağlı değildir ve ilgili aracı kurum ve dolayısıyla uygulanacak hukuk, işlemin dikkate 

alınması gereken aşamasına göre farklılık göstermektedir. 850  Ayrı ayrı değerlendirme 

yapmanın zorluklara yol açması nedeniyle çeşitli alternatifler üretilmiştir. 851  Dolaylı 

saklama sisteminde, aracı kurumda hesabı olan yatırımcının sadece aracı kurum ile ilişkisi 

                                                 
849  Depotgesetz 4. Februar 1937, RGBl. I S. 171. 
850  OOI, s.295. 
851  İngiltere’de Re Harvard Securities Ltd davasında Harvard, İngiliz kökenli bir aracı kurumdur. 

Müşterilerine, kendisine beyaz ciro ile devredilmiş, Avustralya’daki bankada kayıtlı Avustralya 

menşeili hisseler ile İngiltere’deki bankada kayıtlı Amerika menşeli hisseler satmıştır. Bu hisselerin 

devrine ilişkin olarak müşterileriyle yapmış olduğu sözleşme, İngiliz hukukuna tâbi kılınmıştır. 

Daha sonra Harvard iflâs etmiştir. Harvard’ın kayıtlarında yer alan hisselerin hangilerinin iflâs 

masasına dâhil olacağı, hangilerinin müşterilere ait olacağı tartışılmıştır. Amerikan menşeili hisseler 

üzerindeki hak sahipliğinin bu hisselerin bir İngiliz aracı kurumuna kayıtlı olması sebebiyle bu aracı 

kurumun bulunduğu yer hukuku olan İngiliz tâbi olması gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır.Karar 

metni için http://international.westlaw.com (10.01.2010). WLR 1996/1, s.387. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsgesetzblatt
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bulunmakta ve bu sebeple, aracı kurumun bulunduğu yer hukuku, bu ilişkiye uygulanacak 

en uygun hukuk olarak kabul edilmiştir. 852  Ancak hisse senetlerini devralan tarafın 

anonim ortaklığa ortak olarak kaydı şirket statüsüne tâbi olacaktır. 

Dolaylı saklama sisteminde hisse senedinin bulunduğu yer hukukunun 

uygunluğu, hisse devrinin genellikle elektronik ortamda gerçekleşmesi ve hisse 

senedinin zilyetliğinden söz edilemeyeceğinden tartışmalıdır. Merkezi bilgisayara 

girişin yapıldığı yer ile işlemi yapan aracı kurumun bilgisayarına giriş yapılan yerden 

hangisinin esas alınması gerektiği bu tartışmanın temelini oluşturmaktadır.853 

Menkul kıymetlerin kaydî ve aracıda dolaylı tutulması halinde hakkın devri 

kavramı ortaya çıktığından, hakkı doğuran hukukun (lex creationis) uygulanmasının 

daha uygun olacağı görüşü ortaya çıkmıştır.854 Bu halde dahi, devir prosedürü, ortaklığa 

karşı hisse sahipliğinin ileri sürülmesi ve hisse defterine kayıt konularının, ortaklık 

statüsüne tâbi olmaya devam edeceği ifade edilmiştir.855 

Türk hukukunda, kural olarak kaydî hisse senetleri MKK kuruluşu nezdindeki 

kayıtlarda tutulmaktadır. Dolayısıyla hakkı doğuran hukuk saklama kuruluşu olan MKK 

merkezi bilgisayara girişinin yapıldığı yerdir. Türk hukukuna göre, aracı kurum 

vasıtasıyla yapılan hisse devirleri sadece borsada işlem görenler için istisnai bir hal 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, aracıda tutulan hisse senetlerinin devrinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda yabancı hukuklarda genel kabul gören ilgili aracı kurumun iş yerinin 

bulunduğu yer hukukunun uygulanması, bu istisnai hal için uygulanabilecektir. Aracı 

kurum vasıtasıyla devir, genelde hissenin türünün veya senede bağlı olup olmamasının 

bir fark yaratmadığı bir devir türüdür. Bu nedenle, söz konusu devrin aracı kurumun 

işyerinin bulunduğu yerin hukukuna tâbi olduğu söylenebilecektir.856  

                                                 
852  OOI, s.128; GOODE-KANDA-KREUZER, s.19. 
853  OOI, s.97. 
854  OOI, s.139. 
855  OOI, s.131. 
856  Aracının kurumun işyerinin bulunduğu yer tanımı için bkz. yuk. s.182-183. 
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(5) Lex Cartae Sitae Kuralının Uygulama Alanı 

(a) Bir Eşyanın veya Bir Hakkın Senette Tecessümü 

Eşyanın veya hakkın senette tecessüm edip etmediği, kıymetli evrak statüsü yani 

lex cartae sitae kuralına tâbidir. Bu hukuk, hakkın senede bağlı olup olmadığına,857 

bağlılığın derecesine,858 kaydî kıymette hak ile bağın sorgulanmasına, hakkın senetten 

ayrı ileri sürülebilip sürülemeyeceğine, zilyetliğin niteliğine, senette yer alan hakkın 

niteliğine859 uygulanır. 

                                                 
857  Türk hukukunda kıymetli evrakta hak ile kağıt iç içedir. Borç senedi yalnızca, içinde mündemiç olan 

hak dolayısıyla bir kıymeti haizdir. 
858  Bu bağlılığın derecesi nama yazılı senetlerde çok gevşek, hamiline yazılı senetlerde çok güçlü hatta 

senet ile hak adeta özdeştir. Bkz. POROY-TEKİNALP, s.20. Senet olmaksızın hakkın ileri 

sürülmesine olanak sağlayan teknolojik gelişmeler, senet ile hak arasındaki bağın da sorgulanmasına 

neden olmaktadır. 
859  Bu hak özel hukuk alanına giren, mamelekî değeri haiz bir hak olup, bir alacaktan, eşya hukuku ile 

ilgili bir haktan veya hissedarlık hakkından ibaret olması mümkündür. Bkz. ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 1997, s.34. 
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(b) Kıymetli Evrakın Meydana Gelişi 

Kıymetli evrakta tecessüm eden hakkın hangi anda ve nasıl doğduğu860 kıymetli 

evrak statüsünün uygulama alanı içindedir. Kaydî kıymetli evraktaki ve aracıda tutulan 

hakkın hangi anda ve nasıl doğduğu da bu kapsamdadır. 

Taşıma işlerinde kullanılan taşıma senedi, konşimento gibi emtia senetlerinde 

de, senede bağlı hakkın doğumunu lex cartae sitae tayin eder. Buna karşılık senet 

üzerindeki tasarrufun, eşya üzerindeki tasarrufun yerine geçip geçmeyeceğine, malın 

bulunduğu yer hukuku, yani lex rei sitae karar verir.861 

                                                 
860  Yukarıda belirtildiği gibi, kıymetli evrakta hak ile senet arasında, kuvvetli bir bağ kurulmaktadır. 

Özellikle ihdasî kıymetli evrakta hak senet ile birlikte doğabilir. Buna karşılık, ihbarî kıymetli 

evrakta hak senedin düzenlenmesinden önce de mevcut olabilir. Yani, hak bazen hisse senetlerinde 

olduğu şekilde daha önceden mevcut olabileceği gibi, kambiyo senetlerindeki gibi senetle birlikte de 

doğabilir. Ancak ihbari nitelikteki kıymetli evrakta da, ihdasi nitelikteki kıymetli evrakta olduğu 

gibi senedin düzenlenmesini takiben hak senet bağlılığı meydana gelmektedir. 

Hisse senetleri; Genel olarak hisse senedi sebepli bir kıymetli evraktır. Hisse senedine bağlanmamış 

olan haklar, kağıttan değil, anonim ortaklığın esas sözleşmesinden doğarlar; hatta, genel kurul 

kararları bile onları etkiler. Onun için, müktesibin sadece hisse senedi üstündeki kayıtlara dayanması 

mümkün değildir. Pay hisse senedi ile değil, anonim ortaklığın veya sermaye artırımının tescili ile 

doğar. Bu sebeple hisse senetleri bildiricidir. Ayrıca senedin geçerliliği için anonim ortaklık ile pay 

sahibi arasında bir oluşum sözleşmesinin yapılması şarttır. Payın taahhüt edilmesi veya iştirak 

taahhütnamesi imzalanması, hisse senetlerinin çıkarılması halinde işlevini gösteren, oluşum 

sözleşmesine ilişkin bir ön sözleşmedir. Hisse senedinin anonim ortaklık tarafından verilmesi ile 

oluşum sözleşmesi aktedilmiş olur. Buna aykırı olarak tedavüle çıkarılmış olan hisse senetleri 

geçersizdir. Geçersizlik herkese ve böyle hisse senetlerini iyi niyet ile iktisap edenlere karşı da ileri 

sürülebilir. 

İntifa Senetleri; anonim ortaklığın malvarlığından kaynaklanan haklardan yararlanmaya yönelik bu 

katılma hakkı senetten önce vardır. Esas sözleşmenin veya esas sözleşme değişikliğinin tescili ile 

kendiliğinden oluşur. Senede bağlanma, söze konu hakka sadece tedavül olanağı sağlar, yoksa 

yapısında, kullanılmasında veya ileri sürülmesinde bir değişiklik yapmaz. Bu nedenle intifa senedi, 

kurucu değil bildirici bir kıymetli evraktır. Oluşum sözleşmesi, anonim ortaklık ile intifa hakkının 

ilk müktesibi arasındadır.  

Tahviller; anonim ortaklık ile tahvilin ilk sahibi arasındaki oluşum sözleşmesi açıklayıcı niteliktedir. 

Çünkü tahvilin içerdiği alacak hakkı, tahvilin düzenlenmesi ile değil, tahvili alan kişinin bedeli 

ödeyip tahvili alması ile doğar. Tahvil işte bu mevcut alacağı içerir. Bu alacak anapara ve faizden 

oluşur. 

Finansman Bonosu; Hamiline yazılı finansman bonosunun içerdiği hak kamu güvenliğini haiz diğer 

kıymetli evrakta olduğu gibi senedin düzenlenip, oluşum sözleşmesiyle tedavüle konulması sonucu 

doğar. Buradaki oluşum sözleşmesi açıklayıcı niteliktedir.. Finansman bonosunun içerdiği alacak 

hakkı, finansman bonosunun düzenlenmesi ile değil, finansman bonosunu alan kişinin bedeli 

ödemesi ile doğmakta, finansman bonosu bu mevcut alacağı içermektedir. Alacak, anapara ve 

faizinin ödenmesini kapsar. Oluşum sözleşmesi, ihracçı anonim ortaklık ile finansman bonosunu ilk 

alan kişi arasında inikat eder. Oluşum sözleşmesinin mevcut olmaması halinde bu iyiniyetli 

müktesibe karşı ileri sürülemez. 

Kambiyo Senetleri; Kambiyo senetlerinde de, senedin içerdiği hak, senedin imzalanması ve oluşum 

sözleşmesi ile ihdas edilmektedir. Kambiyo senedinin gelecekteki hamillerinin, oluşum 

sözleşmesinin tarafı olmamalarına rağmen, senedin kabulü ile oluşum sözleşmesi, senedi iktisap 

eden hamil ile devreden arasında zımnen akdedilmiş olur. Kambiyo senetlerinde oluşum sözleşmesi 

kurucu nitelik taşımaktadır. 
861  ÖZÇELİK BAYRAKTAROĞLU, s.62-63. 
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Kıymetli evrakta hakkın hangi anda ve nasıl doğduğunu açıklamaya çalışan, tek 

taraflı irade beyanı kavramından yararlanan Alman ve İtalyan teorileri862 ile medeni 

hukuk alanındaki sözleşme ilişkilerine dayanan Fransız teorilerinin 863  yanısıra, bu 

teorilerin ihtiyacı karşılamaması karşısında zamanla oluşturulan karma teoriler 864 

kıymetli evrakın meydana gelişinin farklı ülkelerde 865  farklı nitelendirilebileceğini 

ortaya koymaktadır.  

                                                 
862  Kreasyon teorisi olarak adlandırılan teori olup buna göre senedi düzenleyen kişi, senede imzasını 

atmakla hakkı ihdas etmiş, yani yaratmıştır. Senedin düzenlenmesi, tek taraflı kabule ihtiyaç 

göstermeyen bir hukukî işlemdir. Böyle bir irade beyanının kabulü gerekmediği için, belli bir 

kimseye yöneltilmesi gerekmez. Senedin intikali için yapılacak bir anlaşmaya ihtiyaç yoktur. 
863  Sözleşme teorisine göre ise, her sözleşmede olduğu gibi, kıymetli evrakta da hakkın doğumu için bir 

sözleşmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu görüşte, borcun yalnız bir tarafın yazılı beyanı ile 

doğmayacağı ileri sürülmektedir. Senedi düzenleyen şahıs, hakkın doğumu için gerekli herşeyi 

yapmış değildir. Bunun için düzenlenen senedin keşideci tarafından bir diğer şahsa verilmesi de 

gerekir. Senedin verilmesine ilişkin anlaşma senedi düzenleyen ile lehdar arasında meydana gelir. 

Düzenlenmiş bir senedin böyle bir anlaşmayla verildiği anda, düzenleyen yönünden bir borç, senedi 

alan yönünden de bir alacak doğmaktadır. Bu görüşe göre, senedi düzenleyenin borcu bu 

sözleşmeye dayanmaktadır. Bu devir sözleşmesini sadece bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak 

nitelendirmek mümkün değildir. Devir sözleşmesi yani zilyetliğin intikali, aynı zamanda aynî 

neticeler meydana getiren bir sözleşmedir. Senet üzerinde meydana gelen bir tasarruf işlemidir. 
864  Hukukî görünüş teorisi ise karma bir teoridir. Bu teoriye göre, senedi devralan ilk müktesibin 

hakları bir sözleşmeden doğar, fakat ondan sonra gelen hamiller, bir sözleşme varsayımından 

yararlanırlar. Bu nedenle, ilk sözleşme yoksa veya sakatsa, bu def’i sonrakilere karşı ileri sürülemez. 

Onlar bakımından geçerli bir sözleşmenin mevcut olduğu varsayımı göz önüne alınır. Bu yolla da, 

mücerretlik ve şahsi def’ilerin dermeyanı sistemi izah edilmeye çalışılmaktadır.  
865  Türk sisteminde, kıymetli evrakta, senedi imzalayan kişi, istisnai düzenlemeler bulunmasına rağmen 

“şeklen tekemmül etmiş senedin iyiniyet sahibi bir üçüncü kişinin eline geçtiği anda” sorumluluk 

altına girmektedir. Ancak sözleşme teorisi de burada etkili olmaktadır, zira senedin düzenlenmesi ve 

imzası senedin oluşumu için sadece hazırlık çalışmalarıdır. Düzenlenen senedin oluşumu için, 

oluşum (kambiyo) sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşme ile müktesibine verilmesi gerekmektedir.  

Oluşum (kambiyo) sözleşmesi, kanunda düzenlenmemiş, şekle bağlı olmayan bir sözleşmedir. 

Niteliği, içeriğine göre değişir. İsviçre doktrinine göre, oluşum sözleşmesi bir borçlar hukuku 

sözleşmesidir. Buna karşılık, Alman ve Türk doktrininde oluşum sözleşmesi borçlar ve eşya hukuku 

unsurları taşıyan bir sözleşmedir. İsviçre doktrini illilik görüşü nedeniyle, oluşum sözleşmesini de 

illi kabul etmektedir. Yani oluşum sözleşmesi, oluşturduğu hak gibi, temel ilişkiye bağımlıdır. 

Alman ve Türk doktrininde, oluşum sözleşmesinin temel ilişkiden soyut olduğu kabul edilmektedir. 

Oluşum sözleşmesi açıklayıcı (bildirici/ihzari) veya kurucu (ihdasi) olabilir. Açıklayıcı oluşum 

sözleşmesinin içeriğini, hâlen mevcut bulunan yani, oluşmuş, kıymetli evraka bağlanınca devri ve 

dermeyanı değişik kurallara tâbi kılınan, ancak içeriği değişmeyen haklar oluşturur. Kurucu oluşum 

sözleşmesinin konusunu ise senedin metninden de anlaşıldığı üzere senedin düzenlenmesi ile doğan 

haklar oluşturur. Bono, poliçe gibi kambiyo senetleri kurucu, AO’nun çıkardığı bütün menkul 

kıymetler (hisse senetleri, tahviller ve sermaye piyasası aracı niteliğini taşıyan diğer borçlanma 

senetleri, yani finansman bonoları, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri) 

açıklayıcıdır.  

Oluşum sözleşmesinin içeriği her somut olayda değişiktir. Örneğin, hamiline yazılı bir tahvile ilişkin 

kambiyo sözleşmesinde içerik bir ödünç sözleşmesidir ve sözleşme hem borçlanma hem de tasarruf 

işlemini içerir. Tahvilin ilk alıcısına verilmesiyle AO hem borçlanmış hem de tasarruf işlemini 

yerine getirmiştir. 
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(c) Kıymetli Evrakın Devri 

(i) Fizikî Menkul Kıymetler 

Kıymetli evrakın devri, bir kıymetli evrakta bulunan hakkı talep yetkisi bulunan 

kişinin, sözleşmeyle değişmesi anlamına gelmektedir.866 Senette mülkiyet değişikliği, ya da 

senet üzerinde mülkiyetten başka bir aynî hak tesisi şeklinde ortaya çıkan devir 

sözleşmesinin867 hüküm ve sonuç doğurabilmesi için senedin zilyetliğinin de karşı tarafa 

geçmiş olması şarttır.868 Bu durumda, senedin zilyetliğinin devrine ilişkin sözleşme sadece 

bir borçlar hukuku sözleşmesi değil, aynî sonuçlar doğuran bir sözleşmedir.869  Senette 

bulunan hakkın sahibi ile bir üçüncü şahıs arasında yapılan devir sözleşmesinin konusu, 

senette bulunan hak ve senedin kendisi üzerindeki haktır (kağıt üzerindeki hak).870 

Mülkiyet, rehin ve intifa olmak üzere üç türü bulunan aynî haklar maddî şeyler 

üzerinde doğrudan doğruya hükmetme yetkisi veren ve dolayısıyla herkese karşı 

dermeyan edilebilen mutlak haklardır. 871  Mülkiyetin devri çeşitli sözleşme tipleri ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Devir sözleşmesinin sonuç doğurabilmesi için, senette bulunan 

hak, senet ibraz olunmadan ileri sürülemeyeceğinden, bu hakkı devralan şahsın, senedin 

zilyetliğinin de kendisine devrini istemesi doğaldır.872 Dolayısıyla, kıymetli evrakın devri 

genel itibariyle ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Zilyetlik ise 

                                                 
866  Devir anlaşması senette mündemiç hakkın sahibi ile üçüncü bir şahıs arasında yapılır. Bazen akde 

belli kimselerin de, özellikle borçlunun da katılması öngörülebilir. 
867  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.142. 
868  Senet zilyetliğinin devri ile hak sahibi de değişir. Senedi devralan senedin mâliki olur ve alacaklı 

sıfatını kazanır; yahut senet üzerinde bir rehin veya intifa hakkı doğar. Bu andan itibaren kıymetli 

evrak artık devralanın mameleğine girmiştir. Mülkiyet veya sair bir aynî hak tesisi, senedin 

zilyetliğinin devrinden başka bir yolla sağlanamaz. Öte yandan, sadece zilyetliğin intikali, senedin 

mülkiyetinin devri veya üzerinde mülkiyetten başka bir aynî hak tesisi yeterli değildir. Bu intikalin 

zilyetliğin devri anlaşmasına dayanması zorunludur. 
869  Devir anlaşması, sadece borçlar hukuku alanında sonuçlar meydana getiren bir akit değil, aynı zamanda 

bir tasarruf işlemidir. Borç işlemleriyle aynî sonuçlar doğuran işlemler arasında yapılan ayırımın aksine, 

bu işlemlerdeki iki özelliği kendinde toplamaktadır; devredenin borcunu ve senet üzerindeki tasarrufu. 

Devir anlaşması, devralanın senette mündemiç hakkın sahibi olmasını hedef tutar. Bu amaca ulaşabilmek 

için ise her iki hususu kendinde birleştirmesi gerekir. İşte bu özellik, tarafların irade beyanlarının 

birbiriyle uyuşmasının yanı sıra, bir de zilyetliğin devir işleminin eklenmesi zorunluluğunu doğurur. 
870  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.144. 
871  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.145-146. 
872  TTK’da mülkiyet veya sair bir aynî hak tesisi maksadıyla kıymetli evrakın devri için, herhalde senet 

üzerindeki zilyetliğinde devri zorunlu kılınmıştır. Kıymetli evrakın türü ne olursa olsun, bu türe 

ilişkin uyulması gerekli şekil şartları nelerden ibaret bulunursa bulunsun, bu genel kural mutlaka 

geçerli olacaktır. 
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çoğunlukla, menkul mallarda olduğu gibi, hakkın bulunduğu senedin teslimi yoluyla 

geçirilmektedir. Devre ilişkin bu genel kuralın yanı sıra emre yazılı senetlerde ciroya, 

nama yazılı senetlerde ise yazılı bir devir beyanına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Kıymetli evrakın, borçlar hukukunun temlike ilişkin esaslarıyla da 

devredilebileceğini, bu devirlerde, artık kıymetli evraka ilişkin hükümlerden tarafların 

yararlanabilmelerinin söz konusu olmayacağını belirtmek gerekmektedir. Özellikle 

alacak hakkını ihtiva eden, konuları itibariyle para senetleri olan, dolayısıyla kredi veya 

ödeme vasıtası olarak işlev gören873 kambiyo senetleri kolay, engelsiz ve emin devir 

esasına göre kanunen “emre” düzenlenmiş kabul edilen senetlerdir.874 Daha çok alacak 

ve pay senetleri olan menkul kıymetlerde az veya çok devir kabiliyetine sahiptirler.875  

Menkul mal niteliğinde kabul edilen kıymetli evrakın içinde bulunduğu hukukî 

ilişkinin dâhil olduğu hukukî kategoride, bir akdin doğuşu, sona erişi ve hükümlerine 

uygulanacak hukuk ile aynı akit ile tesis edilmek istenilen aynî nitelikteki hakların doğuşu 

ve hükümlerine uygulanacak hukuk, ilişkilerin niteliği nedeniyle farklıdır. 876  Akitten 

                                                 
873  DOMANİÇ, Hayri, Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. IV: Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, 

İstanbul 1990, (Şerh), s. 85–86,; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s. 370. 
874  KARAYALÇIN, Kambiyo Senetleri, s. 26; ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s. 369; DOMANİÇ, 

Şerh, s. 86; KINACIOĞLU, s.92; ALIŞKAN, s.28–29.  
875  Menkul kıymetler arasında önemli yere sahip olan hisse senetlerinin türlerinde kıymetli evraka 

ilişkin hükümlere paralel bir şekilde düzenlenmişse de, nama yazılı hisse senetlerinin devrinde 

önemli farklılıklar yaratılmıştır. 

Ödünç sözleşmesi niteliğini taşıyan tahviller ile sahiplerine kar payı, tasfiye payı ve yeni payları 

edinmede rüçhan hakları sağlayan katılma intifa senetleri hamiline ya da nama yazılır, emre yazılamazlar. 

Devirlerine kıymetli evraka ilişkin genel hükümler uygulanır. Yine borç senedi niteliğini taşıyan 

finansman bonosu hamiline ve emre yazılabilir, hamiline yazılı olanlar zilyetliğinin geçirilmesi ile emre 

yazılı olanlar ise oluşum sözleşmesi ve finansman bonosunun zilyetliğinin geçirilmesi ile olur. 
876  Yabancı uygulamada bu konuda değişik yorum tarzları ve ona uygun kanunlar ihtilâfı kaidesi 

uygulaması bulunmaktadır. Minn. Mahkemesi Rogers and Rogers kararında ihtilâfı aynî olarak 

vasıflandırarak Lex Situs’u uygulamıştır. Karar Wisconsin’de bulunan belirli mallar üzerinde bir 

teslimsiz rehin hakkı “Chattel Mortgages” tesisi ile ilgili idi. Malları elinde tutan borçlu onları 

Minnesota’ya satıyor. Dava bunların geri alınması için açılmıştır. İhtilâf fiilin meydana geldiği yer 

hukukunun veya sözleşme anında malın bulunduğu yer hukukunun uygulanması şeklinde idi. 

Minnesota mahkemesi işlemi aynî olarak vasıflandırarak tarafların Wisconsin hukukuna göre aynî 

bir takım haklar tesis ettiklerine ve bu hukukun uygulanacağına karar vermiştir. Bazı kararlarda ise 

konu akdi olarak yorumlanarak akdin tâbi olduğu hukuka tâbi kılınmıştır. Jewett inc V. Keystone 

Driller Co (185 NE 169) da Massachusetts mahkemesi Massachusetts’de, mülkiyeti muhafaza 

kaydıyla yapılan bir alım satım akdinden doğan mülkiyetin geçişini akdin yapıldığı yer hukukuna 

tâbi tutmuştur. Kararda mevcut bir muhalefet şerhi konunun aynî bir hakkın doğumu ile ilgili 

olduğunu ve malın bulunduğu yer hukuku olan New Hempshire hukukunun uygulanması gerekiğini 

ileri sürmüştür. Aynı Mahkeme daha sonra Shanahan v. George B. Landers (26 F 2nd 400) 

kararında konuyu akdi, aynî ve haksız fiilî meselesi olarak yorumlamayı gereksiz bulmuş, en pratik 

ve makul sonucun elde edilmesi için olay ile ilgili olduğu tespit edilen hukuku uygulamıştır. 

ÇELİKEL, Aynî Hak, s.17-18’den naklen. 
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doğan ilişkiler akde uygulanacak hukuka (akdin kuruluş yeri, ifa yeri, karakteristik edimin 

ifa yeri veya tarafların seçtikleri hukuk) tâbi olduğu halde, aynî problemler için kıymetli 

evrakın (menkulün) tâbi olduğu hukuk (kıymetli evrakın “menkulün” bulunma yeri 

hukuku), senedin (malın) bünyesine daha uygun bulunmaktadır.877 Dolayısıyla kıymetli 

evrakın devri borçlar hukukuna ilişkin bir sözleşme olmasına rağmen lex cartae sitae’nin 

uygulama alanı içindedir. Bununla birlikte, senet nama yazılı olursa özellikle devrin 

kendisine karşı hüküm ifade etmesi önemli olan borçlunun878 veya şirketin879 tâbi olduğu 

hukuka itibar etmek uygun olacaktır. 

(ii) Kaydî Menkul Kıymetler 

 Kaydî menkul kıymetlerde, kıymetli evrakta bulunan hakkın “senetten ayrı 

olarak dermeyan ve devir edilemediği” temel unsuru işlevsiz kalmıştır.880 

Kaydî menkul kıymetler, kural olarak, kıymetli evrak özelliklerini içermekte ve 

menkul mal olarak nitelendirilmektedir. Kaydî menkul kıymetlerde, hakkın bulunduğu, 

üzerine imza atılacak (ciro işlemi yapılacak) ve zilyetliği karşı tarafa geçirilecek bir 

senet bulunmamaktadır. Kaydî menkul kıymetlere ilişkin işlemler, kaydî sistem 

aracılığıyla yerine getirilmektedir. Kaydî menkul kıymetler, kural olarak kıymetli evrak 

özellikleri taşıdıkları için devirlerinin de bu hükümlere göre yapılması görüşü doktrinde 

ağırlık kazanmıştır.881 Dolayısıyla, nama yazılı, emre yazılı ve hamiline yazılı kıymetli 

evrakın devrine ilişkin hükümler ile menkul malların devrine ilişkin hükümler 

niteliklerine uygun düştüğü oranda ve kıyasen, kaydî menkul kıymetlerin devrine de 

uygulanabilecektir. Öte yandan, temlik (devir ve ferağ) borcu doğuran sözleşmeler, bir 

hakkın kesin olarak başkasına devrine yönelmiş olan sözleşmelerdir. Satım sözleşmesi 

de temlik borcu doğuran bir sözleşmedir. Kaydî menkul kıymetlerin para karşılığında 

                                                 
877  ÇELİKEL, Aynî Hak, s.18. Aynî hakkın sonucunu akdin tâbi olduğu hukuka tâbi kılmak kanunlar 

ihtilâfı prensipleri ile uyumlu bir sonuç yaratmamaktadır. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.85-89. 
878  Borç statüsü. 
879  Şirket statüsü. 
880  POROY-TEKİNALP, s.42-43. 
881  ÜNAL, M., s.347-351. 
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devredildiği durumlarda, özel hukukî düzenlemelerde hüküm bulunmadığı takdirde 

satım sözleşmesine ilişkin genel hükümler niteliğine uygun düştüğü oranda ve kıyasen 

uygulanabilir. 882  

Kaydî menkul kıymetlerin devir şekli hakkında tereddütler bulunmaktadır. 

Zilyetlik teslimli veya teslimsiz olarak devralana geçirilebilmektedir. Kaydî menkul 

kıymetlerin devri için zorunlu olan zilyetliğin karşı tarafa geçirilmesi teslimsiz olarak 

gerçekleştirilebilmelidir. Dolayısıyla devir işleminde zilyetliğin her zaman fizikî 

senedin teslimi yoluyla geçirilmesi zorunlu değildir. Zilyetliğin teslimsiz geçirilmesi; 

kısa elden teslim, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi ve eşyayı temsil eden senetlerin 

devri şekillerinden biriyle gerçekleştirilebilir. Zilyetliğin teslimsiz geçirilme 

şekillerinden biri olan zilyetliğin havalesi, vasıtalı zilyedin, zilyetliğini aralarındaki 

anlaşma gereğince vasıtasız zilyet dışındaki üçüncü bir kişiye devretmesidir. Aslî 

zilyed, üçüncü bir şahsın feri zilyetliğinde olan bir malın zilyetliğini, doğrudan doğruya 

zilyetlik durumunda bir değişiklik oluşturmadan irade beyanıyla nakletmektedir. Kaydî 

menkul kıymetler, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan elektronik ortamdaki 

hesaplarda saklanmaktadır. Kaydî menkul kıymetlerin mülkiyet hakkı ve dolayısıyla 

“asli zilyetliği” sahibine aittir. Ancak kaydî menkul kıymetlerin sahibinin zilyetliği 

“vasıtalı zilyetlik”tir. Çünkü kaydî menkul kıymetler, saklayan sıfatı ile Merkezi Kayıt 

Kuruluşu nezdinde tutulan hesaplardadır. Kaydî menkul kıymetlerin “ferî zilyetliği” ile 

“vasıtasız zilyetliği” ise Merkezi Kayıt Kuruluşuna aittir. Kaydî menkul kıymetlerin 

devrine ilişkin anlaşma ile, sahipleri bunlar üzerindeki asli ve vasıtalı zilyetliklerini, 

Merkezi Kayıt Kuruluşunun ferî ve vasıtasız zilyetliğinde herhangi bir değişiklik 

yapmaksızın sadece irade beyanıyla nakletmektedir. Böylelikle kaydî menkul 

kıymetlerin zilyetliği, zilyetliğin havalesi yoluyla teslimsiz şekilde bir başkasına 

geçirilmektedir.883  Hamiline yazılı kıymetli evrakın devri için zilyetliğin geçirilmesi 

                                                 
882  ÜNAL, M., s.403-404. 
883  ÜNAL, M., s.407. 
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yeterlidir. Bu nedenle, hamiline yazılı menkul kıymetler, kaydî sistemde yapılacak 

işlem ve zilyetliğin havalesi yoluyla zilyetliğin geçirilmesi ile devredilebilir. 884  

Emre ve nama yazılı kıymetli evrakın devrinde zilyetliğin geçirilmesinin 

yanısıra, kural olarak, ciro veya yazılı bir devir beyanı gibi ek bir işleme de gerek 

bulunmaktadır. Nama yazılı kıymetli evrak, kural olarak, yazılı devir beyanı ve 

zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilir. Bu nedenle nama yazılı menkul kıymetler, 

taraflar arasında yapılan ve yazılı devir beyanını içeren bir sözleşme ile devredilebilir. 

Emre yazılı kıymetli evrakta, devrin gerçekleşmesi için zilyetliğin geçirilmesi yanında 

senet üzerine yapılmış bir ciro işlemine ihtiyaç vardır. Ciro, emre yazılı kıymetli evrakta 

üzerine yazıldığı senette mündemiç olan hakkı devretmeye yönelik yazılı ve soyut bir 

irade beyanıdır. Emre yazılı menkul kıymetler fizikî olarak bir senet üzerine 

basılmadıklarından, üzerine devir beyanı yazılabilecek bir senet bulunmamaktadır. Bu 

sorun anonim şirketlerde çıplak payın devrine ilişkin kuralların kıyasen uygulanması 

yoluyla aşılabilecektir. 885  Anonim şirketlerde çıplak payın nama ve hamiline yazılı 

olmak üzere iki çeşidi vardır. Çıplak payın her iki türü de, kural olarak alacağın temliki 

hükümleri çerçevesinde yazılı temlik beyanı ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla 

devredilebilir. Çıplak paylar için geçerli olan ayrımın kalkmasına yönelik kural, senede 

bağlanmamış olan kaydî menkul kıymetler içinde geçerli olabilecektir.886 Dolayısıyla, 

kaydî menkul kıymetlerin devri, yazılı temlik beyanı ve zilyetliğin havalesi şeklindeki 

zilyetliğin geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Bunun bir sonucu olarak, kaydî 

menkul kıymetlerin, kaydî sistem dışında devri, taraflar arasında yapılan yazılı devir 

sözleşmesi ile kurulacaktır. Kaydî sistem aracılığıyla yapılan devirlerde ise, hak 

sahipleri tarafından aracı kuruluşlara verilen ve aracı kuruluşlarca ilgili borsaya iletilen 

al-sat şeklindeki müşteri emirlerinin irade beyanı (icap ve kabul) olarak kabul edilmesi 

                                                 
884  ÜNAL, M., s.409. 
885  Ibid. 
886  Ibid. 
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ve bu emirlerin içerdiği birbirine uygun irade beyanlarının ilgili borsada eşleşmesi ile 

devir sözleşmesi kurulur.887 

 Nama yazılı anonim şirket payları, hem alacağın temliki hem de ciro ve 

zilyetliğin geçirilmesi yolu ile devredilebilmektedir. Ayrıca nama yazılı payların 

devrinin anonim şirkete karşı geçerli olabilmesi için devrin pay defterine kaydedilmesi 

de gerekmektedir. Dolayısıyla nama yazılı anonim şirket paylarının devri, özellik arz 

etmektedir. Nama yazılı fizikî anonim şirket payları (nama yazılı hisse senetleri), ciro ve 

zilyetliğin geçirilmesi dışında, alacağın temliki yolu ile de devredilebilmektedir. Aksine 

bir hüküm bulunmadığından, nama yazılı kaydî anonim şirket paylarının alacağın 

temliki hükümleri çerçevesinde yazılı temlik beyanı ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla 

kaydî sistem dışında da devri mümkün bulunmaktadır.888 

Anonim şirket, nama yazılı payların devrini, kural olarak, kendiliğinden ve devri 

ispatlayan belgeler olmadan pay defterine kaydedemez.889 Nitekim bu durum devrin 

kabul edilmesi için anonim şirket açısından da bir zorunluluktur. Bu nedenle taraflar 

arasında yapılan kaydî anonim şirket payı devrinin de mutlaka anonim şirkete ihbar 

edilmesi (bildirilmesi) gerektiği düşünülebilir.890 

Menkul kıymetlerin mülkiyetinin devredenden devralana geçmesi için devrin, 

taahhüt ve tasarruf aşamalarının tamamlanması gerekir. Genel olarak taahhüt aşaması, 

devir sözleşmesinin kurulduğu ve borçlandırıcı işlemin tamamlandığı aşamadır. Tasarruf 

aşaması ise, devreden ve devralanın borçlarını yerine getirdiği ve devrin konusunun 

mülkiyetinin devralana geçtiği aşamadır. Bir başka ifade ile tasarruf aşaması, tarafların 

borçlarını ifa ettikleri aşamadır.891  Kaydî sermaye piyasası araçlarının devrinde devir 

sözleşmesi, tarafların birbirine uygun irade beyanlarının (icap ve kabul beyanlarının) ilgili 

sermaye piyasasında eşleşmesi (uyuşması) ile kurulmaktadır. Sözleşmenin kurulması için 

                                                 
887  Ibid. 
888  ÜNAL, M., s.412-413. 
889  6762 sayılı TK. m.417 – f. 2; 6102 sayılı TTK. m.499 – f.2. 
890  ÜNAL, M., s.414; TEKİNALP, Nama Yazılı Paylar, s.542. 
891  ÜNAL, M., s.417. 
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alıcı ve satıcının aracı kuruluşlarına verdikleri al ve sat emirlerinin ve bu emirlerin 

içerdiği birbirine uygun irade beyanlarının, ilgili sermaye piyasasına iletilerek bu piyasada 

(borsada) birbiri ile eşleşmesi gerekmektedir. Eşleşmenin gerçekleşmesi ile devir 

sözleşmesi kurulmakta ve devrin taahhüt aşaması tamamlanmaktadır. Menkul kıymetlerin 

mülkiyetinin devralana geçmesi içinse, tarafların, taahhüt aşamasında borçlandıkları 

edimleri yerine getirmeleri ve borçlarını ifa etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla hakkın 

intikali için tasarruf aşamasının da gerçekleşmesi gerekmektedir. Devir sözleşmesinin 

tasarruf aşamasının gerçekleşebilmesi için, aracı kuruluşun müşterisi adına aldığı menkul 

kıymetin bedelini ödemesi ve müşterisi adına satan aracı kuruluşun, menkul kıymetleri 

teslim etmesi gerekir.892 

Toplu saklamada, senet içeriğindeki hakkın devri de özellik taşır. Kural olarak 

menkul kıymetlerin devrinde aranan taahhüt ve tasarruf işlemleri toplu saklamada da 

söz konusudur. Ancak toplu saklamadaki menkul kıymetlerin tasarruf işlemi, senedin 

zilyetliğinin devri suretiyle değil, müşterek mülkiyet hissesinin, kaydî şekilde yapılan 

işlemlerle intikali suretiyle gerçekleşir. 893  Menkul kıymetlerin devrinde, devredenin 

tasarruf yetkisinin bulunmaması halinde mümkün olan iyiniyetle iktisap, toplu 

saklamadaki menkul kıymetlerin devrinde de, müşterek mülkiyet hisselerinin devrinin 

yapıldığı kayıtlara (sicile) aynî etkiler verilmesi şartıyla söz konusu olabilir. Menkul 

kıymetlerde zilyetlik, aynî hakkın ve bu hakla ilgili olarak gerçekleştirilmiş işlemlerin 

aleniyet vasıtası iken, toplu saklamada, müşterek mülkiyet hisselerinin devrinin 

gerçekleştirildiği kayıtlara aynî etkiler vermek suretiyle bu kayıtları aleniyet vasıtası 

olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu çerçevede, devredenin tasarruf yetkisine sahip 

olmaması, diğer bir ifadeyle toplu saklamadaki menkul kıymetlerin devrinin 

gerçekleştirildiği kayıtlara aynî etki verilmesi halinde korunabilir.894 Örneğin, İsviçre 

hukukunda SEGA’nın, Fransız hukukunda SICOVAM’ın kayıtlarına aynî etki 

                                                 
892  ÜNAL, M., s.418. 
893  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.318, TEKİNALP, Ü., Kıymet Hakkı, s.9. 
894  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.321, TEKİNALP, Ü., Kıymet Hakkı, s.11. 
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tanınmıştır. Toplu senette birleştirilen hakların devri ve üzerindeki işlemler kıymetli 

evrakın devri usullerine göre değil, kaydî olarak gerçekleştirilir.895  

Fizikî menkul kıymetlerin devri, lex cartae sitae ilkesinin kapsamına dâhil 

edilirken, toplu saklama ve toplu senet veya kıymet hakkı kavramları söz konusu 

olduğunda tartışmalı hâle gelmektedir. Tamamen kaydîleştirmenin söz konusu olduğu 

durumlarda senet olmaması nedeniyle, senedin bulunduğu yer kavramının açıklanması 

güçleşmektedir. İktisadî bakımdan bir değer olması nedeniyle doktrinde menkul mal 

niteliğinde kabul edilen kaydî menkul kıymetlerin bulunduğu yer konusunda çeşitli 

görüşler bulunmaktadır. Saklama yeri, kayıtlar hesaplar aracılığıyla tutulduğu için 

hesapları tutan aracının bulunduğu yer kavramları ortaya çıkmaktadır. Kaydî menkul 

kıymetlerin bulunduğu yeri tespite yönelik tüm seçenekler “lex cartae sitae” ilkesinin 

uygulama biçimi olduğu söylenebilir. Nama yazılı kaydî menkul kıymetler için ihraç 

edenin şirketleştiği yer hukuku, yani şirket statüsü (lex incorporationis) uygulanacak 

hukuk olarak ortaya çıkmaktadır. 896  Hareketsizleştirmenin söz konusu olduğu toplu 

saklama ve toplu senet hallerinde ise tartışmalı olmakla birlikte ilgili aracının 

bulunduğu yer hukukunun uygulanacak hukuk olduğu ifade edilmektedir.897  

(d) Kıymetli Evrakın İçeriği ve Sağladığı Haklar 

Kıymetli evrak alelâde değil, nitelikli borç senedidir ve borç senetleri için 

geçerli olan kurallar, kıymetli evrak hukukunun da vazgeçilmez hareket noktalarıdır. 

Kıymetli evrak herşeyden önce özel hukuk niteliği gösteren bir hak bağlanan ve 

mamelekî değeri bulunan senetlerdir. Kıymetli evrakta bulunan bu hak, bir alacak hakkı, 

hissedarlıktan doğma bir hak veya eşya hukukuna has bir hak olabilir.898  

Fizikî menkul kıymetlerin içeriği ve sağladığı hakların niteliği kıymetli evrak 

statüsüne tâbi bulunmaktadır. Kaydîleştirme veya hareketsizleştirme halinde senet 

                                                 
895  TURANBOY, Varakasız, s.40. 
896  OOI, s.17. 
897  OOI, s.95. 
898  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.29; OOI, s.44. 
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olmaksızın bir hak olarak ortaya çıkan menkul kıymetler şirket statüsüne veya ilgili 

aracının bulunduğu yer hukukuna tâbi olmaktadır.899 

(e) Kıymetli Evrakın Fonksiyonları 

Kıymetli evrakın yaratılmasındaki amaç, hakka devir kabiliyeti verilmesidir. 

Kıymetli evraka bağlanmış bir hak menkul bir mal gibi devredilebilir. 900  Kıymetli 

evraka ilişkin bir hakkın kullanılabilmesi, ancak ve ancak bir senedin varlığı halinde 

mümkündür. Kıymetli evraka bağlanmayan bir hak, ancak kendisi için kanunda 

öngörülen hukukî şekillerle devredilebilir.901 Senet ile hak arasındaki bağlılığın derecesi 

değişiklik gösterse de, kıymetli evrakın en önemli fonksiyonu hakkın devredilebilir 

olmasını sağlamaktır. 

Senedin içerdiği hakkın mevcudiyeti ve devredenin de bu hakkı devre yetkili 

olduğu, senedin metninden anlaşılan kıymetli evrak, kamu güvenliğini (tedavül 

güvenliği) haiz olup, senedin içerdiği hak, senedin kağıdının hukukuna, yani eşya 

hukukuna tâbidir.902  

Fizikî senedin bulunduğu durumlarda, kamu güvenliğini haiz olup olmamasına 

ve devredilebilirliğe getirilen sınırlamalara kıymetli evrak statüsü uygulanacaktır.  

Bir hisse senedinin serbestçe devredilir olup olmaması veya devrinin hisse 

defterine kayıt gibi bir takım şartlara bağlanması ve devre ilişkin benzeri konular 

ortaklık statüsüne tâbidir.903 Tahvillerin devrinin sınırlandırıldığı durumlarda da ortaklık 

statüsü devreye girebilir.904  

Dolaylı saklama sisteminde devir fiilen değil elektronik ortamda 

gerçekleştirildiğinden hisse senedinin bulunduğu yer hukukunun uygulanabilirliği 

tartışmalıdır. Burada hakkı doğuran hukukun (lex creationis) tercihi daha uygun 

                                                 
899  OOI, s.46-47. 
900  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.145. 
901  Kıymetli evraka bağlanmamış bir hak alacağın temliki hükümlerine göre devredilir. ÖZTAN, s.350. 
902  POROY-TEKİNALP, s.40-41. 
903  OOI, s.44. 
904  Bedeli tahvil sahibi tarafından tam olarak ödenmemiş olan tahvillerin devrinde anonim ortaklığın 

muvafakati gereklidir. POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.723. 
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olacaktır.905  Aracı kurumda hesabı olan bir yatırımcının aynı sistemde kayıtlı diğer 

hesap sahiplerine hisselerini devretmesi halinde uygulanacak hukuk, hakkı doğuran 

hukuk sıfatıyla o sistemin tâbi olduğu hukuktur. Zira hakkın kaynağı, sistemdir.906 

(f)  Kıymetli Evrakın Konu Olabileceği İşlemler Üzerinde Mülkiyet 

Haricinde Aynî Hak Kurulup Kurulamayacağı 

Kıymetli evrak menkul bir malın tâbi olduğu esaslar dâhilinde ve aynı hukukî 

sonuçlar verecek şekilde aynî hakların 907  konusu olabilir, zilyetliğe konu teşkil 

edebilir. 908  Bu hususların belirlenmesinde senedin bulunduğu yer hukukunun 

uygulanması işlem güvenliği bakımından da doğru sonuçlar doğuracaktır.909 

Kaydî kıymetli evrak da devredilebilirlik özelliği taşımaktadır. Kaydî sistemde, 

kıymetli evrakın fiziksel varlığının ortadan kalkması sonucunda hak sadece devir 

fonksiyonunu sürdüren kaydî hak olarak kalmakta, defterde veya sicilde bir kayıt olarak 

görünmektedir.910 Bu kayıtların aynî hak oluşturup oluşturmayacağı hususunun hakkı 

(şeyi) doğuran hukuka (lex creationis) tâbi olacağı ileri sürülmektedir. Soyut bir şeyin 

varlığı nedeniyle hakkın (şeyin) bulunduğu yer hukuku lex situs’a tercih edilmektedir.911 

                                                 
905  OOI, s.39, s.108; AKDUMAN, s.245. 
906  OOI, s.129-130. 
907  İntifa hakkının söz konusu olduğu durumlarda, senet üzerindeki mülkiyet, intifa hakkı sahibine, 

ancak senette mündemiç hakkın MK. 747. maddesindeki anlamda temliki suretiyle mümkün olur. 

Buna karşılık, MK. 744. maddesinin kıymetli evraka uygulanmasına imkân yoktur. Bu husus, çok 

sayıda çıkarılan hamile yazılı senet için de geçerlidir; zira, söz konusu senetler “tüketilen” şeyler 

değildir. Faiz ve temettü kuponlarında ise, durum farklıdır. Senette (kuponda) mündemiç hakkın 

muacceliyetiyle, bunlar MK. 744. madde anlamında tüketilmesi mümkün bir hal alır ve mülkiyetleri 

intifa hakkı sahibine intikal eder. Bkz. ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.82. “Borç senedi üzerinde 

sınırlı aynî hak” denildiğinde akla gelen, intifa veya rehin hakkının da, ancak senette bulunan hakkın 

da intifa veya rehin hakkının konusu olması suretiyle tesis edilebilip edilemeyeceği ile tek başına 

senedi rehnalan yönünden teminat yaratmaya elverişli olup olmadığı hususları da kıymetli evrak 

statüsüne tâbidir. Bkz. TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.309. 
908  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.77. 
909  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.309. 
910  TEKİNALP, Evraksız Kıymetli Evrak, s.14. 
911  OOI, s.131; AKDUMAN, s.245. 
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(g) Kıymetli Evrakın Sona Eriş Sebepleri (Ziyaı ve İptali) 

Kıymetli evrak, senette bulunan hakkın ve senedin kıymetli evrak niteliğinin ifa 

ettiği fonksiyonların son bulması ile sona ermektedir. 

Kıymetli evrakta bulunan hakkın, ifa, ibra gibi herhangi bir hakkın sona 

ermesine yol açan sebeplerin var olup olmadığına ve sona erdiğinde üzerinde metnin 

yazıldığı kağıt parçasının mülkiyetinin kime ait olduğuna kıymetli evrak statüsü 

uygulanır.912 Yine, kıymetli evrakın kendisinin, yani metninin yazıldığı kağıt parçasının 

kaybı, çalınması veya kağıdın yıpranması, yırtılması, parçalanması, üzerindeki yazıların 

çeşitli sebeplerle bozulması, silinmesi halinde, kıymetli evraktaki hakkın borçludan 

istenebilmesi için alacaklıya iptal kararı 913  alabilme yetkisinin tanınıp 

tanınmadığına914da kıymetli evrak statüsü uygulanır.915 Kambiyo senetleri için farklı bir 

kanunlar ihtilâfı kuralı uygulanmaktadır. Poliçe ve bononun kaybolması veya çalınması 

halinde alınacak tedbirlerin neler olduğu ödeme yeri hukukunun bu konudaki 

hükümlerine göre belirlenecektir.916  

                                                 
912  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.309. 
913  Kıymetli evrakın zıyaı halinde, kıymetli evraktaki hakkın borçludan istenebilmesi için senedin 

hamili olmak ve senedi ibraz etmek şartı bulunması nedeniyle senet elinden çıkmış bulunan veya 

elindeki senedin bozulması dolayısıyla borçludan bir şey talep edemeyecek hâle gelen alacaklının 

ağır bir sonuçla karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla alacaklıya iptal kararı alabilme yetkisi 

tanınmıştır. 
914  Hak ile senet arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa olsun, bir halde hak ile senet birbirinden ayrılır 

ve hakkın senedi takip ettiği ve hatta hakkın senetle özdeşleştiği durumlarda bile hakkın yazgısı 

senedin yazgısına tâbi tutulmaz. Senet zayi olmuşsa, senette mündemiç olan hak zıyaa uğramaz, 

sona ermez. Böyle durumlarda mahkemeye başvurularak senedin iptali istenir. Mahkeme iptal kararı 

verdiği takdirde, iptal talebinde bulunmuş olan hamile ya yeni bir senet verilir ya da borçluya 

senetsiz (senedi ibraz etmeksizin başvurma ve borçluya da senet ibraz edilmeden ifada bulunarak 

borçtan kurtulma hakkı tanınır. İptal kararı ile, iptal isteminde bulunan kişi, zayi olan veya zayi 

olduğu iddia edilen senedi ibraz edbilmiş olsaydı, hangi hukukî durumda bulunacak idiyse o hukukî 

duruma gelir. İptal kararı senedin temlik fonksiyonunu ortadan kaldırmamasına rağmen teşhis 

fonksiyonunu yok eder. Eski senet ile hak dermeyan edilemez. Nihayet iptal kararı, iptal talebinde 

bulunan kimseye borçludan ifa isteme hakkı verir. Son olarak iptal kararının iptal edilen senedin 

yerine geçmeyeceği söylenebilir. 
915  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.309. 
916  “Alınacak tedbirler” ibaresiyle, genellikle, iptal kararı verilmesi, ödemenin yasaklanması ve zayi 

olan senedin yeniden verilip verilemeyeceği gibi hususlar kastedilmektedir. ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 1997, s.950; ÖZDEMİR, Hatice, Kambiyo Senetlerine İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları, 

Yüksek Lisans Tezi, Çoğaltılmış Nüsha, İstanbul 1993, s.138, (Kanunlar İhtilâfı). 
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Hisse senetleri söz konusu olduğunda, hakkın son bulması ortaklıkla ilgili 

olabildiğinden ortaklık statüsü uygulanacak hukuk olacaktır. Kaydî menkul kıymetlerin 

son bulması da esas sözleşme değişikliği gerektirebilecek bir durum olduğundan 917 

uygulanacak hukuk ortaklık statüsü olacaktır.  

2. Senette Ortaya Çıkan Hak Statüsü 

a) Ön Açıklamalar 

Kıymetli evrakın hakkın bağlandığı senetler olduğunu, bu hakkın özel hukuk 

alanına giren, mameleki değeri haiz, bir alacaktan, eşya hukuku ile ilgili bir haktan veya 

hissedarlık hakkından ibaret olduğunu belirtmiştik.918 

Bu hak, maddî hukuk açısından, borçlu ve senedin ilk hamili arasında bir haktır. 

Muhtevası senedin düzenlenmiş olmasından etkilenmemektedir. Özellikle mücerret bir 

senedin tanzim edilip verilmesi, herhangi bir sonuç yaratmayacaktır. Gerçi, bu senette 

ifadesini bulan hak tanınmış (borç ikrar edilmiş) olup, bu husus bir hukukî işlemdir.919 

Ancak, bir taraftan da, bu hak mevcut olduğu için bu işlemlere başvurulmaktadır. 

Senedi düzenleyen, senede rağmen, hukukî sebebin yokluğunu, yani bir hakkın mevcut 

olmadığını iddia edebilir.920 

Şirketlerle ilgili hakların yer aldığı senetler yönünden bu esas belirgin ve 

mutlaktır; herhangi bir istisnası yoktur. Sırf senet tanzimi suretiyle, yeterli hukukî temel 

olmadan, ortaklık sıfatının yaratılması mümkün değildir.921 

Alacak senetlerinde durum biraz farklıdır. Bunlarda, senedi düzenleyen kendi 

adına ve dolayısıyla kendi hukukî işlem serbestisi çerçevesinde hareket etmektedir. Bu 

sebeple, her borç ikrarı, ikrar olunan borcun ifa edileceği vaadini de içerir. Senedin ilk 

                                                 
917  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.786 (N.1423). 
918  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.34.  
919  POROY-TEKİNALP, s.37. 
920  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.33,63.  
921  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.74; POROY-TEKİNALP, s.47.  
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hamili bu vaadi usulüne uygun surette kabul ettiği için, mücerret senedin tanzim edilmiş 

olması değil, fakat lehtara verilmesi istisnai bir borç yaratmaktadır. İstisnaen, borçlu ve 

alacaklı, senedin verilmesi keyfiyetine ilave bir anlaşma yapabilirler. Bu ilave 

anlaşmayla senedi düzenleyen ve ilk lehtar arasındaki temel ilişki belli bir şekilde 

değiştirilebilir veya açıklığa kavuşturulabilir. Buna karşılık, ihdasî (kurucu) mahiyette 

alacak senetlerinde hukukî durum, kanunda ve uygulamada hâkim görüş ve düşünceler 

sebebiyle daha karmaşıktır ve senedin düzenlenip verilmesiyle yeni bir borç 

doğmaktadır.922 

Senette ortaya çıkan hak, kıymetli evrakın düzenlenmesine neden olan hukukî 

işlem veya müesseseye uygulanan hukuka (hüküm statüsü-lex causae) tâbidir. Bir hisse 

senedi söz konusuysa, lex causae tüzel kişinin statüsü denilen ortaklığın “kuruluş 

hukuku” veya “esas idare merkezi” hukukudur.923 Kıymetli evrak, bir taşınmaz irad 

senedi ise, senette tecessüm eden hak statüsü bizatihi taşınmazın bulunduğu yer 

hukukudur. Doktrinde, kıymetli evrak bir borç ilişkisine dayanıyorsa lex causae’nin 

borç statüsü olduğu belirtilmiştir.924 

Bir senedin kıymetli evrak olup olmadığına, senede bağlanan hakkın tâbi olduğu 

hukuk, mesela hisse senetlerinde anonim şirketin idare merkezinin bulunduğu yer 

hukuku karar verir. Bu hukuka göre senede bağlanmış hak üzerinde tasarrufta 

bulunabilmek için senet üzerinde tasarrufta bulunmak gerekiyorsa, senet üzerinde 

tasarruf, senedin bulunduğu yer hukukuna (lex cartae sitae) tâbi olur. 

Kambiyo senetlerine gelince, Cenevre Konvansiyonları sistemini benimseyen 

hukuk düzenlerinde kambiyo senetlerinin mücerretliği ilkesi gereği, uygulanacak 

hukuka ilişkin olarak bağlama kuralları, kambiyo senedinin temelinde yatan ilişkiye 

                                                 
922  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.171.  
923  Bkz. yuk. s. 213 üçüncü paragraf. 
924  TEKİNALP, G., s.311. 
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bakılmaksızın bağımsız olarak düzenlenmektedir.925 Örneğin, ödemeye ibraz ile ilgili 

tüm problemlerin çözümünde ödeme için ibrazın yapıldığı yer hukuku (TTK. m. 772); 

vadenin ne şekilde tespit edileceğini belirlemede ise, senedin keşide edildiği yer hukuku 

(TTK. m. 767) esas alınacaktır.926 

b) Şirketlere Uygulanacak Hukuk 

(1) Genel Olarak 

Hisse senetlerinde, senette tecessüm eden hak statüsü yani lex causae, tüzel 

kişinin statüsüdür. Tüzel kişinin statüsü ise, ortaklıklara uygulanacak hukukun 

tespitinde kullanılan bağlama noktası, genellikle kuruluş yeri, ortaklık esas 

sözleşmesindeki idare merkezi ve fiilî idare merkezi kriterinin tercih edilmesine bağlı 

olarak belirlenmektedir.927  

                                                 
925  Buna karşılık, Anglo-sakson hukuk sistemine mensup hukuk düzenlerinde ise, kanunlar ihtilâfı hukuku 

açısından, kambiyo senetlerinde mücerretlik ilkesinin etkisi sınırlı kalmaktadır. Anglo-sakson hukuk 

anlayışına göre, bir kambiyo senedi, her biri farklı hukuklara tâbi olabilecek, ayrı ayrı birkaç 

sözleşmeden oluşan (örneğin, senedin keşidesi, kabulü, ciro edilmesi, ve devam eden şeklinde) bir 

zincirleme ilişkiyle şekillenmektedir. Anglo-sakson hukuku sisteminde, kambiyo senetlerine özgü 

bağımsız bağlama kurallarından hareketle uygulanacak hukukun tespit edilmesinin yanında; kambiyo 

taahhüdü ilişkisi ile sözleşmeden doğan borç ilişkisi arasındaki benzerliklerden hareket edilerek, bu 

alana ilişkin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak 

hukuka ilişkin esaslardan da faydalanılmak suretiyle karma bir yol izlenmektedir. Örneğin, 1882 tarihli 

Bills of Exchange Act’ın 72. maddesinde kullanılan ifadelerden hareketle, bir poliçe, her biri farklı 

hukuklara tâbi olabilecek ayrı ayrı birkaç sözleşmeden oluşan bir zincirleme ilişkiyle şekillenmektedir. 

Bkz. AYGÜN, s.46. Diğer bir deyişle, devredilebilir özelliği nedeniyle bir kambiyo senedi, birbiriyle 

bağlantılı ve aynı zamanda birbirinden bağımsız birkaç işlemi (senedin keşidesi, kabulü, ciro edilmesi 

gibi işlemleri) ihtiva etmektedir. Her işlem ayrı bir sözleşme olarak kabul edilmektedir. Burada, her 

biri ayrı bir kanunlar ihtilâfı kuralına tâbi olabilecek, tek bir poliçede vücut bulan üç ayrı işlem 

bulunmaktadır. Poliçenin keşide edilmesi temel işlemdir; diğer işlemler ise ardışık sözleşmeler olarak 

ifade edilmektedir. Bills of Exchange Act’ın 72. maddesinde, her bir kambiyo senedi işlemine ilişkin 

uyuşmazlığa, genel olarak, söz konusu kambiyo senedi işleminin yapıldığı yerin hukukunun 

uygulanması yönünde bir tercih söz konusudur. Bu tercihin Locus Regit Actum/LRA ilkesinin 

uygulanması yönünde bir etki yarattığı açıktır. Her bir kambiyo ilişkisi de sözleşme olarak 

nitelendirildiğine göre, sözleşmenin akdedildiği yer hukukunun (lex loci contractus) öncelikle 

uygulama alanı bulduğunu söylemek mümkündür. Bkz. GRAVESON, Ronald H., The Conflict of 

Laws, Fourth Edition, Sweet & Maxwell Ltd., London 1960, s.236-237. 
926  AYGÜN, s.75-76. 
927  Ortaklıklara uygulanacak hukukun tespiti bakımından bkz. ARAT, Ticaret Şirketlerinin Tâbiiyeti, 

Ankara 1970, (Tâbiiyet), s.78; AYGÜL, s.58; GÜNGÖR, Gülin, Tâbiiyet Hukuku, Gerçek Kişiler-

Tüzel Kişiler-Şeyler, Ankara 2017 (Tâbiiyet Hukuku), s.231vd.; GÜVEN, Pelin, Ortaklıkların 

Merkez Değişikliğinde Birleşme, Bölünme, Malvarlığının veya İşletmenin Devrinde Uygulanacak 

Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Ankara 2007, s.107; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.87; 

TEKİNALP, G., AET, s.309-322; TEKİNALP, G., AT Hukuku ve MÖHUK, s.909-921; 

TEKİNALP, G., Ortaklıkların Vatandaşlığı, s.552-579; TEKİNALP, G., Tanınma, s.187-213.  
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(a) Kuruluş Yeri Kriteri  

Bu kritere göre, tüzel kişi hangi hukuka göre kurulmuşsa hak ve fiil ehliyeti 

açısından aynı hukuka (lex incorporationis) tâbi olmaktadır. 928  Ortaklığın kuruluş 

yerinin bilinmesi ve resmî bir adresinin bulunması yeterlidir. Bu nedenle, ortaklığın 

kurulduğu yerden başka yerde faaliyette bulunması ve idare merkezini değiştirmesi 

halinde kuruluş yeri bakımından herhangi bir sorun çıkmamaktadır.  

Kuruluş yeri kriterine göre, ortaklığın kuruluş yeri, ortaklığın yetkili bir kurum 

tarafından tutulan sicile kaydedildiği yer olarak anlaşılmakta olup, bu nedenle aynı 

zamanda sicil yeri kriteri olarak da anılmaktadır.929 

Birden fazla ülkede kurulmuş ortaklıklar930 için, ortaklığın ticarî faaliyetlerinin 

merkezinin bulunduğu kuruluş yeri hukuku, ilk kuruluş yeri hukuku ve yakın ilişkili 

kuruluş yeri hukukunun uygulanması önerilmektedir.931 

(b) İdare Merkezi Kriteri 

İdare merkezi kriterinde tüzel kişinin zorunlu organları arasında yer alan genel 

kurulun, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun toplandığı ve çalışmalarını yaptığı 

yer; idare merkezi olarak kabul edilmektedir.932  Tüzel kişinin hak ve fiil ehliyetini 

tespitte bu yer dikkate alınmaktadır.933  Ortaklıklara idare merkezinin bulunduğu yer 

hukukunun uygulanması, en yakın ilişkili hukukun uygulanması anlamına 

                                                 
928  GÜNGÖR, Tâbiiyet Hukuku, s.231. 
929  ARAT, Tâbiiyet, s.72; AYGÜL, s.90; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.87-88: Yabancı idareci 

ve ortakların varlığının dikkate alınmamasının sicil devleti aleyhine hukukî sonuç yaratabileceği 

yönünden yapılan eleştiri için bkz. GÖĞER, Tâbiiyet Hukuku, s.181. 
930  Çok uluslu şirketlerin birden çok ülkede kurulabilmesi ve birden çok idare merkezinin bulunması 

mümkün bulunmaktadır. Bağımlı şirketin idari faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer merkezi kabul 

edilmektedir. AYGÜL, s.73. Benzer yönde olmak üzere, bağımlı şirketin, ana şirket ile yavru 

şirketin aralarındaki iç ilişkiye bakılmaksızın, iç hukuk ve milletlerarası özel hukuk bakımından ayrı 

tüzel kişiliği ve tâbiiyeti bulunan iki veya daha fazla ticaret şirketi söz konusu olduğuna ilişkin 

görüş için bkz. GÜNGÖR, Tâbiiyet Hukuku, s.217. 
931  AYGÜL, s.72-74. 
932  ARAT, Tâbiiyet, s.82; NOMER-ŞANLI, s.221. 
933  ARAT, Tâbiiyet, s.80; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.88; TEKİNALP, Gülören, 

Milletlerarası Özel Hukukta Ortaklıkların Merkezi Kriteri AT Hukuku ve MÖHUK, MHB, Y.19-20, 

1999-2000, s.909-921, s.912, (AT Hukuku ve MÖHUK); TEKİNALP, Gülören, Türk Hukukunda 

Ortaklıkların Vatandaşlığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 50. Yıl Armağanı, s.552-579, 

(Ortaklıkların Vatandaşlığı); TEKİNALP, Gülören, Yabancı Tüzel Kişilerin Tanınması, Arslanlı 

Armağanı, İstanbul 1978, s.187-213, (Tanınma) s.188. 
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gelmektedir.934 İdare merkezinin tanımlanmasında, esas sözleşmedeki merkez ve fiilî 

idare merkezi gibi kavramlar esas alınmaktadır.935 5718 sayılı MÖHUK m.9/4’te ise, 

tüzel kişilerin veya kişi topluluklarının hak ve fiil ehliyetlerinin statülerindeki idare 

merkezi hukukuna tabî olacağını hükme bağlamıştır. Düzenlemede, tüzel kişilerin, 

statüsünde yazılı olan idare merkezi hukuku ile en yakın bağlantılı olacağı düşüncesinin 

etkili olduğu anlaşılmaktadır. MÖHUK m.9/(4) c.2’de statüdeki idare merkezi Türkiye 

dışında bulunan bir ortaklığın fiilî idare merkezinin Türkiye’de bulunması halinde, 

ortaklığın hak ve fiil ehliyetine Türk hukukunun uygulanabileceği belirtilerek genel 

kurala bir istisna getirilmiştir. Ayrıca esas sözleşmede idare merkezi gösterilmemiş ve 

tespit edilemiyorsa, fiilî idare merkezine göre hareket edilmelidir.936 

İdare merkezi ölçütü, tüzel kişinin o ülkenin kanunlarına göre kurulmasının 

yanısıra, idare merkezinin de orada bulunması koşulunu aramaktadır. 937  Bu idare 

merkezinin, fiilî idare merkezi mi, statüdeki idare merkezi mi olacağı konusu ise, 

statüdeki idare merkezinin gerçek/fiilî idare merkezi olması gerektiği yönünde 

değerlendirilmiştir.938 Ortaklığın esas sözleşmedeki idare merkezinin bulunduğu ülke 

hukukunun öngördüğü kuruluş formalitelerine uyulmamış olması halinde, ortaklık 

doktrinde yok hükmünde değerlendirilmektedir.939 

İdare merkezi hukuku, kişinin menfaatlerini en iyi şekilde koruması, tüzel 

kişilere ilişkin kamu menfaatlerini âdil ve dengeli bir biçimde gözetmesi, işlem 

güvenliğini sağlaması ve kamu yararı sebebiyle tercih edilmektedir. Ancak tespit 

zorluğu gibi sakıncaları bulunduğuna da işaret edildiğini ekleyelim.940 

                                                 
934  AKDUMAN, s.200. 
935  AYGÜL, s.60-70. 
936  AYGÜL, s.190; Statüdeki idare merkezi hukuku, kuruluş yeri hukukuna bazı noktalarda yaklaşsa 

bile tam olarak örtüşmediği yönündeki görüş için bkz. ÖZEL, Sibel, “Yerleşim Serbestisinin Lex 

Societatis İle Olan İlişkisi”, Erdoğan Teziç’e Armağan (Teziç Armağan), İstanbul, 2007, GÜ 

Yayınları, No.5, s.908. 
937  ARAT, Tâbiiyet, s.78. 
938  GÜNGÖR, Tâbiiyet Hukuku, s.227-228. 
939  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s. 88; AKDUMAN, s.200. 
940  AYGÜL, s.62-64. 
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(2) Şirket Statüsünün Uygulama Alanı 

Şirket statüsünün uygulama alanına hangi konuların dâhil olması gerektiği, bazı 

hukuk düzenlerinde açıkça belirlenmiş, 941  bazılarında ise doktrin ve uygulama 

tarafından ortaya konmuştur. Şirket statüsünün geniş yorumlanması, şirkete ilişkin 

konuların tek bir hukuka tâbi olmasını sağlamaktadır. Genel olarak söylemek gerekirse; 

şirketin kuruluşu, hak ve fiil ehliyetinin başlangıcı ve kapsamı, şirketin idare edilmesi, 

şirketin iç işleyişine ilişkin konular, şirketin organizasyonu ve şirketin sona ermesi 

şirket statüsünün uygulama alanı içinde olan konulardır.942  

Şirketlere uygulanacak hukuk (lex societatis), şirketin kuruluşuna, 

fonksiyonlarına ve sona ermesine ilişkin konulara uygulanacaktır. Bu şekliyle, lex 

societatis şirketlerle ilgili olarak çok geniş bir uygulama alanına sahip olmaktadır. 

Kegel tarafından bu husus, “şirkete uygulanacak idare merkezi hukuku, tüzel kişilikle 

ilgili bütün meselelere uygulanacaktır” şeklinde ifade edilmiştir.943 

(a) Şirketin Kuruluşu ve Sona Erme Sebepleri ile Şirket Esas Sözleşmesi 

Şirket statüsü, şirketin kurulmasına ve tüzel kişiliğin oluşturulmasına ilişkin 

bütün konulara uygulanacaktır.944 Bir şirketin kurulabilmesi için gerekli asgarî ortak 

sayısı, tek kişi ile şirket kurulup kurulamayacağı ve ortakların getirmesi gerekli asgarî 

                                                 
941  Örneğin, İsviçre MÖHUK’nda, şirket statüsünün uygulama alanı açıkça belirlenmiştir. Kanunun 

155. maddesine göre, 156 ve 161. maddeleri mahfuz kalmak üzere, milletlerarası özel hukuk 

kurallarına göre tespit edilecek şirket statüsü, şirketin hukukî yapısını, şirketin kuruluşu ve sona 

ermesini, şirketin hak ve fiil ehliyetini, şirketin ya da firmanın unvanını, organizasyonunu, şirketin 

iç işleyişine, özellikle de şirketle ortaklar arasındaki ilişkilerini, şirketler hukukunun ihlâllerinden 

dolayı sorumluluklarını, şirketin borçlarından dolayı sorumluluğunu, şirket adına işlem yapacak 

kimselerin temsil yetkisini idare edecektir. 
942  AYGÜL s.207. 
943  Kegel’in “şirkete uygulanacak idare merkezi hukuku, tüzel kişilikle ilgili bütün meselelere 

uygulanacaktır” ifadesi için RAMMELOO, S., Recognition of Foreign Companies in 

‘Incorporation’ Countries, s.184. (AYGÜL s.207’den naklen) 
944  Şirketin kurulabilmesi için gerekli şekli formaliteler, şirket statüsünün uygulama alanı içindedir. 

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda hukukî işlemlerin şekli, yapıldıkları yer veya hukukî işlemin 

esasına uygulanan hukuka (favor negotii) göre tespit edilir (MÖHUK. m.7). İki hukuktan birisine 

göre şeklen geçerli olan bir işlem, favor negotii ilkesince geçerlidir. Ancak şirkete ilişkin şeklî 

formalitelerde LRA kuralının uygulanması kabul edilmemektedir. Şirketin kurulmasına ilişkin hangi 

şekli işlemlerin gerekli olduğu ve bunların geçerlilikleri şirket statüsüne göre tespit edilecektir. 

Şirket statüsünün aradığı şekli formalitelere uyulmamasının sonuçları da şirket statüsünün uygulama 

alanı içindedir. Bkz. SEVİĞ, V.R., Ticarî Saha, s.209. 
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sermaye miktarı da şirket statüsünün uygulama alanı içindedir. 945  Ortaklar arasında 

yapılan sözleşmelerin ortaklığa etkisi de aynı kapsamdadır. 

Şirketin kuruluşu gibi, sona erme sebepleri de şirket statüsünün uygulama 

alanına girmektedir. 946  Özellikle mahkeme kararına gerek olmaksızın sona erme 

nedenlerinin lex societatis’in uygulama alanı içinde kalacağına şüphe yoktur. 

Şirket esas sözleşmesinde yer verilmesi gerekli şartların neler olduğuna, şirket 

statüsü karar verecektir.947 Ancak, tescil öncesi esas sözleşme, tarafları şirket kurma 

yükümlülüğü altına sokan sözleşme karakterini koruduğu için sözleşmelere 

uygulanacak hukuka tâbi olduğu kabul edilmektedir.948 

(b) İç İşleyişe Dair Konular 

Şirketin, ortakları, idarecileri, şubeleri ve resmi görevlileri arasındaki ilişkiler 

şirket statüsüne tâbidir.949 

(i) Şirketin İdaresi, Yöneticilerin Tayini ve Sorumlulukları 

Şirketi idare eden organın yalnızca yönetim kurulu olduğu monist sistem ve 

yönetim kurulu ve denetim kurulu arasında paylaşılan düalist sistemden hangisine göre 

idare edileceği, şirket statüsünün uygulama alanı içindedir. Buna göre, yöneticilerin 

seçim ya da atama usulüne göre mi belirleneceği, yöneticilerin yetkileri, yönetici 

                                                 
945  Şirketin sorumluluğunun kapsamı veya şirketin borçlarından dolayı ortakların ya da idarecilerin 

sorumlu olup olmadığı şirket statüsünün uygulama alanına dâhildir. Bkz. AYGÜL, s.209. 
946  Şirketin varlığı için gerekli aslî unsurlardan birini kaybetmesi (örneğin, asgarî sermaya ya da ortak 

sayısının kanunda tespit edilen asgarî sayının altına düşülmesi gibi), şirketin amacının 

imkânsızlaşması, esas sözleşmede belirtilen durumlar nedeniyle şirketin sona ermesi, organların 

teşekkül etmemesi nedeniyle şirketin sona ermesi, şirketin mahkeme yoluyla feshi nedenleri, şirketin 

kendi kendini feshetmesi ve birleşmeler ve bölünmeler gibi şirketi sona erdiren sebeplerin varlığı ve 

şartların oluşup oluşmadığı şirket statüsünün uygulama alanı içindedir. 
947  Bu bağlamda şirketin unvanı, isminin nasıl belirleneceği, merkezi, kuruluş yeri, adresi, kurucuların 

ismi ve adresleri, işletmelerin tüzükte gösterilmesinin zorunlu olup olmadığı, kuralın uygulama alanı 

içindedir. 
948  AYGÜL, s.209. 
949  Ortakların hakları, şirket bilançosunun ilânı, azınlık haklarının korunması, şirketin idare edilmesi, 

idarecilerin hakları ve sorumlulukları ve şirket çalışanlarının yönetime katılma hakları gibi konular 

bu alanda öne çıkmaktadır.  
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seçilebilme950 şartları gibi konuların tamamı lex societatis’in uygulama alanı içinde olan 

konulardır.951 

Yöneticilerin kusurlu ya da kusursuz davranışları ile şirkete verdikleri zarardan 

sorumlulukları ve sorumluluk dereceleri, bu sorumluluktan kurtulabilme şartları, 

sorumluluğun sonuçları, verdikleri zararın tazmini gibi hususlara952da lex societatis 

uygulanacaktır.953 

(ii) Şirket Ortaklarının Hakları ve Azınlık Pay Sahiplerinin Korunması 

Şirket ortaklarının (paydaşların) şirkette oy kullanmak, bilgi almak, şirketi 

denetlemek ve payı oranında şirket gelirlerinden istifade etmek gibi haklarının 

bulunduğu kabul edilmektedir.954 

Paydaşların şirketlerle olan ilişkisine bu bağlamda oy kullanma, bilgi alma ve 

denetleme hakları şirket statüsüne tâbi konulardır. Başka bir deyişle şirket paydaşlarının 

hakları ve yetkileri şirket statüsüne göre tespit edilecektir. Azınlık pay sahiplerinin 

hangi haklara ve yetkilere sahip olduğu da şirket statüsüne tâbidir. Genel kurulun hangi 

şartlar altında ve hangi sürelerle yapılacağı, paydaşlar arası yapılan anlaşmaların 

ortaklığa etkisi, payların ne şekilde düzenleneceği (nama ya da hamiline yazılı olması 

gibi), payların devri, sermaye artırımı yoluyla şirkete yeni paydaş alınması gibi konular 

da şirket statüsünün uygulama alanı içindedir.955 

Pay kavramı ve çeşitleri, sermaye artırımı yoluyla ortaklığa yeni ortak alınması 

da dâhil payların düzenlenme şekli, şirketin hisse senedi çıkarması veya geri alması 

şirketlere uygulanacak hukukun kapsamı içindedir. Yine bu arada şirkete ait payların 

                                                 
950  İşçilerin yönetime katılma haklarının olup olmadığı, var ise hangi şekilde ve ne tür yetkilere sahip 

olarak yönetime katılabilecekleri, şirket statüsünün uygulama alanı içindedir. 
951  AYGÜL, s.214. 
952  Yine yöneticilerin görevlerinden azledilmeleri ya da görevlerini bırakmaları halinde hangi haklara 

sahip oldukları ve tazminat talepleri de kuralın uygulama alanı içinde kalmaktadır. Ortaklarla şirket 

yöneticileri arasındaki ilişkiler de şirket statüsünün uygulama alanı içindedir. Yöneticilerin 

sorumlulukları ve bu arada sadakat borcuna ilişkin tüm hususlar şirket statüsünün uygulama alanı 

içinde kalmaktadır. 
953  AYGÜL, s.216. 
954  AYGÜL, s.210. 
955  AYGÜL, s.212. 
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nasıl devredileceği de kuralın uygulama alanı içindedir.956 Bunun tek istisnası, şirket 

hisselerinin menkul kıymetler borsalarında alınıp satılmasıdır. Menkul kıymetler 

borsasında işlem gören şirket paylarına ilişkin sorunlar kuralın uygulama alanı dışında 

kalır. 957  Borsalarda icra edilen işlemler ilgili borsanın kurulu bulunduğu ülkenin 

hukukuna tâbidir.958 

Payın devrinin nasıl gerçekleştirileceği ve şirkete karşı bu paydan doğan hak ve 

borçlar, devir işlemi nerede gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin şirketlere uygulanacak 

hukukun uygulama alanı içindedir.959 Aynı şekilde devre taraf şirketlerin ehliyetleri ile 

yönetim organlarının ve şirketlerin bu konudaki yetkisi, şirket statüsüne tâbidir.960 

Dolaylı saklama sisteminde şirket statüsünden gerek hukukî gerek uygulamadan 

kaynaklanan bazı sebeplerle ayrılma söz konusudur. Çünkü burada devredilen pay değil 

ilgili sistem işletmecisi veya aracı kurumdan paydan kaynaklanan hakları talep 

yetkisidir. Bu haklar, şirkete karşı ileri sürülememektedir.961 Burada hakkın kaynağı 

Sistem olduğu için, uygulanacak hukuk, sistemin tâbi olduğu hukuktur.962 

c) Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk 

Kıymetli evrak, tahviller gibi bir borç ilişkisine dayanıyorsa, lex causae borç 

statüsüdür. Diğer bir deyişle, alacak senetlerinde, senette tecessüm eden hak, hüküm 

                                                 
956  AYGÜL, s.209, 211-212. 
957  Ibid. 
958  TEVETOĞLU, Mete, Sermaye Piyasasında Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümünde 

Tahkim, Ankara 2010, s.191. 
959  İngiliz hukukunda, payın devrine, payın yeri hukuku olması sebebiyle şirket statüsü olarak kabul 

edilen kuruluş yeri hukukunun uygulanacağı görüşü ağırlık taşımaktadır. Payın nasıl devredileceği 

konusu esas olarak ortaklık statüsüne tâbi olup bu hukuka göre devir için pay defterine kayıt 

öngörülüyorsa pay defterinin bulunduğu yer, senetlerin teslimi öngörülüyorsa senetlerin bulunduğu 

yer hukuku payın devrine uygulanmalıdır. Bir başka deyişle, payın devrine uygulanacak hukuk, 

şirketin tâbi olduğu hukuk izin verdiği müddetçe ve bu hukuka uygun olduğu ölçüde geçerlilik 

arzetmektedir. Şirketlere uygulanacak hukuk, her zaman önceliğe sahiptir. Bkz. OOI, s.17. ABD’de 

United Cigarette Machine Co. Inc. v. Canadian Pacific Railway Co. davasında (FR 2d 1926 12 

634) mahkeme, pay devrinin deftere kaydedildiği yer ve hisse senetlerinin devredildiği yer 

hukukuna göre gerçekleşen nama yazılı hisselerin devrini şirket statüsüne aykırı olması halinde 

geçersiz kabul etmiştir. Aynı görüş, Cities Services Company v. McGrath davasında (US 1952 342 

330), hamiline yazılı hisseler için de uygulanmıştır. Bkz. AKDUMAN, s.207. 
960  AYGÜL, s.212. 
961  AKDUMAN, s.207. 
962  OOI, s.97, 103. 
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statüsü olan sözleşme statüsüne tâbidir. 963  Sözleşme statüsünün belirlenmesinde 

önerilen bağlama kuralları, seçilen hukuk ve objektif olarak tespit edilen hukuk olarak 

belirlenmektedir. 

Halka sunulmak üzere çıkarılan tahvilin ödünç sözleşmesi niteliği taşıması964 

örneğinde olduğu gibi, menkul kıymet işlemlerinin temelini sözleşmeler 

oluşturmaktadır. Söz konusu işlemlerin taraflarının hak ve yükümlülükleri bu 

sözleşmelerle düzenlenmektedir. Menkul kıymet piyasalarında sözleşmeye uygulanacak 

olan hukukun, sözleşmenin taraflarınca serbestçe belirlenebilmesi ilkesi doğrultusunda, 

taraflardan birinin yerleşik olduğu ülkenin hukuku veya sözleşme ile bağlantısı 

bulunmayan başka bir ülkenin hukuku olarak tayin edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Günümüzde, bir İngiliz bankası, Türk aracı vasıtasıyla İstanbul Borsasında 

İsviçreli bir yatırımcıya Fransa’da kurulu olan bir işletmenin ihraç ettiği menkul 

kıymetleri satabilmektedir. Bu ilişkinin İngiliz bankası ile Türk aracı arasındaki aracılık 

sözleşmesi bir hukuka, İngiliz bankası ile Fransa’da kurulu olan işletme arasındaki 

hukukî ilişki bir başka hukuka, Türk aracı ile İsviçreli yatırımcı arasındaki ilişki bir 

başka hukuka tabi kılınmış olabileceği gibi, tüm bu ilişkiler için tek bir hukuk da 

kararlaştırılmış olabilir. 

La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonun 4. maddesi gereğince aracıda bulunan 

menkul kıymet hesap sözleşmesinde seçilen hukuka verilmiş olan öncelik dikkate 

alındığında Türk hukukunda sözleşmelere uygulanacak hukuk önem kazanmaktadır.  

(1) Sübjektif Bağlama 

(a) Genel Olarak 

Hukuk seçimi, milletlerarası özel hukukta, tarafların kendi iradeleriyle 

kararlaştırdıkları hukukun, yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelerine uygulanmasını 

                                                 
963  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.311. 
964  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s. 720, K.No.1261. 
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kabul ettikleri sözleşmedir. Hukuk seçimi yetkisi, irade muhtariyeti ilkesine 

dayanmaktadır.965 

(b) İrade Muhtariyeti İlkesi 

Sözleşmeler alanında taraf menfaatleri önem taşır. İrade muhtariyeti ilkesine966 

dayanan kural taraflara uygulanacak hukuku seçme imkânı tanıyarak taraf menfaatine 

hizmet eder. İç hukukta taraflar emredici hükümlerin izin verdiği ölçüde akitlerini 

diledikleri gibi düzenleyebilirler. Oysa yabancı unsur taşıyan bir sözleşmede, tarafların 

seçtiği hukuk, emredici ve tamamlayıcı hükümleri ile birlikte, sözleşmenin genel hukukî 

çerçevesi ile geçerliliği ve bağlayıcılığını belirler.  

Taraf menfaatlerinin büyük önem taşıdığı sözleşmeler alanında taraf iradelerine 

çoğu hukuk düzeninde genellikle saygı duyulmakta ve ilk planda akde seçilen hukuk 

uygulanmaktadır. 

Nitekim, 5718 sayılı 2007 tarihli MÖHUK967 m.24/(1)’de de borç sözleşmelerine 

uygulanacak hukuk konusunda hukuk seçimi, yabancılık unsuru taşıyan akitler 

bakımından genel hüküm düzeyinde kabul edilmektedir. Söz konusu maddenin ilk 

fıkrasında, taraf iradesi yani tarafların aralarındaki borç ilişkisinden doğabilecek 

ihtilâflara uygulanmak üzere serbestçe istedikleri devletin hukukunu seçme imkanı hükme 

bağlanmıştır. MÖHUK’un 24. maddesinin 2675 sayılı MÖHUK’un eski 24. maddesinden 

en önemli farkı ise, taraflara hem açık hem de zımnî olarak hukuk seçme imkanının 

tanınmasıdır. Taraflar, aralarındaki sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanmak 

üzere açıkça hukuk seçecekler ya da seçtikleri hukuk, aralarındaki sözleşmenin 

hükümlerinden veya hâlin şartlarından tereddüde yer vermeyecek şekilde anlaşılacaktır. 

                                                 
965  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.333; ÇELİKEL-ERDEM, s.318; NOMER-ŞANLI, s.309; 

CANYAŞ, Aslı Bayata, AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmeye Uygulanacak Hukuka İlişkin 

Genel Kural, Ankara 2012, s.51. 
966  İrade muhtariyeti ilkesi, akdi ilişkinin içinde yer aldığı hukukî çerçeveyi tespit etmeye ve onu 

önceden tahmin edebilmeye yarar. Bu ilke, taraflara kendilerinin iyi bildikleri bir kanunun uygulama 

alanı içinde hareket etme ve işlemlerde bulunma imkânı tanır. İrade muhtariyeti ilkesinin 

milletlerarası ticaretin ihtiyaçlarına ve gereklerine dayandığı kabul edilmektedir. TEKİNALP, G., 

Bağlama Kuralları, s.341; ÇELİKEL-ERDEM, s.318; NOMER-ŞANLI, s.310; CANYAŞ, s.51. 
967  RG. 12/12/2007 tarih, 26728. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, tarafların sözleşmeden doğan ilişkilerine 

uygulanacak hukuku parçalayabilecekleri; yani sözleşmenin belirli kısımlarına 

uygulanmak üzere farklı hukukları seçebilecekleri kabul edilmiştir. Böylece taraflar, 

aralarındaki sözleşmeye uygulanmak üzere seçtikleri hukukun, sözleşmenin tamamına 

veya sadece belirli bir kısmına uygulanmasını kararlaştırabileceklerdir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, tarafların her zaman hukuk seçimini 

yapabilecekleri veya yaptıkları hukuk seçimini değiştirebilecekleri düzenlenmiştir. 

Ancak, tarafların sözleşmenin kurulmasından sonra yaptıkları hukuk seçimi veya 

hukuk seçimi değişiklikleri üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını ihlâl etmemek 

şartıyla kabul edilmiştir.968  

(c) Hukuk Seçiminin Sınırları 

Hukuk seçimi konusunda taraflar, açık veya örtülü bir seçimle yabancılık unsuru 

bulunan sözleşmelerine, kendilerine uygun olan bir hukukun uygulanmasını 

kararlaştırabilirler. Tarafların, aralarındaki sözleşmeye uygulanmak üzere seçtikleri 

hukukun, sözleşmenin tamamına veya sadece belirli bir kısmına uygulanmasını 

kararlaştırabilmeleri mümkündür. Bu konudaki tek sınır, yabancılık unsurudur. 969 

Ancak Nomer tarafından, Türk devletler hususi hukukunda tarafların hiçbir sınırlamaya 

tâbi olmaksızın akitlerinin tâbi olacağı hukuku seçmekte serbest oldukları ileri 

sürülmektedir. 970  Diğer yazarlar ise, en sıkı irtibatlı ülke hukukunun emredici 

                                                 
968  İsviçre hukukunda genellikle sözleşmeler uygulanacak hukuk konusu, sözleşmelerle ilgili IPRG 

m.116-117’de düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşme serbestisi kuralı kapsamında taraf iradelerine 

tâbi olan konularda tarafların seçtiği hukuk uygulanacaktır. Açık veya zımni hukuk seçimi 

mümkündür. Ancak tarafların zımni iradeleri yolu ile uygulanacak hukuku seçtikleri, sözleşmenin 

hükümlerinden ve şartlarından hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılmalıdır. Roma I 

Tüzüğü m. 3 (I) uyarınca, sözleşmeye uygulanacak hukuk, taraflarca seçilmekte ve seçim, açık veya 

zımni olarak yapılabilmektedir. Restatement II § 187’de de, tarafların, sözleşmeye uygulanacak 

hukuku açık veya zımni olarak kararlaştırabilecekleri hükme bağlanmıştır. GÜNGÖR, Yakınlık 

Yaklaşımı, s.32,91,166. 
969  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.352; ÇELİKEL-ERDEM, s.317; GÜNGÖR, Yakınlık 

Yaklaşımı, s.190. 
970  Nomer Türk borçlar hukukunda, akit serbestisi prensibinin kabul edildiğini, tarafların bir akdin 

konusunu ve ona tatbik edilecek hükümleri serbestçe tespit edebileceklerini, iç hukukta tanınan bu 

serbestinin devletler hususi hukuku alanına da çıkartılmasına bir mani bulunmadığını bildirmektedir. 

NOMER-ŞANLI, s.310. 
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kurallarından kaçınılmasına engel olmak amacıyla, seçimin iyi niyetli ve hukuka uygun 

olmasını, tarafların makul sebeplerinin veya meşru menfaatlerinin bulunmasını ararlar.971 

Tarafların yaptıkları hukuk seçimi ile seçtikleri hukukun maddî hukuk 

kurallarını kastettikleri, seçilen hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının dikkate 

alınmayacağı kural olarak kabul edilmiştir.972 Atıf uygulaması, şahsın hukuku ve aile 

hukuku alanlarında daha adil sonuçlar vermesi nedeniyle kabul görürken, borçlar hukuk 

alanında reddedilmektedir. 973  Borçlar hukuku alanında sözleşmenin tarafları 

uygulanacak hukuku irade muhtariyeti esasına dayanarak belirlemişlerse, kanunlar 

ihtilâfı kaidelerinin göstereceği hukuka bağlanmak istememişler, aksine yetkili hukukun  

maddı̂ hukuk kurallarını tercih etmişlerdir. Tarafların hukukî ilişkilerine uygulanacak 

maddı̂ hukuk kurallarının belirlenmesini, yabancı kanunlar ihtilâfı kurallarına 

bırakmaları da mümkündür. Ancak yabancı kanunlar ihtilâfı kurallarının 

uygulanabilmesi açıkça kararlaştırılmasına bağlı bulunmaktadır. Nitekim bu anlayış 

Türk hukukunda kanun hükmü haline getirilmiştir. Buna göre, MÖHUK m.2/4  

Uygulanacak hukuku seçme imkânı verilen hâllerde, taraflarca aksi açıkça 

kararlaştırılmadıkça seçilen hukukun maddı̂ hukuk hükümleri uygulanır. hükme 

bağlanmıştır. Maddenin resmî olmayan gerekçesinde de, uygulanacak hukukun 

taraflarca seçimi halinde seçilen hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının 

uygulanmayacağı ilkesinin benimsendiği belirtilmiştir.974 

Tarafların sözleşmeye uygulanacak hukuku sözleşmenin kuruluşu zamanında 

veya daha sonraki bir aşamada, hatta o sözleşmeden doğan ihtilâfın konu olduğu 

                                                 
971  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.339; ÇELİKEL-ERDEM, s.319; NOMER-ŞANLI, s.316; 

CANYAŞ, s.260. 
972  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.336; ÇELİKEL-ERDEM, s.320; NOMER-ŞANLI, s.315; 

CANYAŞ, s.62, 276. 
973  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.43.www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0337.pdf. 2018/9 
974  Maddeye eklenen dördüncü fıkra ile, uygulanacak hukukun taraflarca seçimine imkan verilen 

bütün haller için genel bir hüküm getirilmiş ve uygulanacak hukukun taraflarca seçimi halinde 

seçilen hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının dikkate alınmayacağı ilkesi benimsenmiştir. 

Taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, seçilen hukukun maddî hukuk hükümlerinin 

uygulanacağı kabul edilmiştir. Doktrinde de genellikle kabul edilen bu görüş, bir kanun hükmü 

haline getirilmekle, doğabilecek tereddütler bertaraf edilmiştir. www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-

0337.pdf. 09.09.2018 
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davanın esasına girilmeden önceye kadar yargılama aşamasında seçebilmeleri 

mümkündür. Taraflar seçtikleri hukuku daha sonra değiştirebilirler; ancak sonradan 

yapılan bu değişim üçüncü kişilerin haklarını ve akdin geçerliğini olumsuz yönde 

etkilememelidir.975 

Kural olarak, kısmî seçimin sözleşmenin parçalanmasına neden olacağı kabul 

edilmektedir. Karma nitelikli bir sözleşmede ise kısmî seçim makul karşılanmaktadır.976 

Milletlerarası ödünç sözleşmelerinde olduğu gibi, sözleşmenin hukukî veya ekonomik 

olarak birbirinden bağımsız ve ayrılabilir kısımlarının bulunması halinde, kısmî seçim 

kabul görmektedir.977 Menkul kıymet piyasaları konunun başlangıcında da değindiğimiz 

gibi çok yönlü ilişkileri içermektedir. Bu ilişkide, bankalar, aracılar, borsalar, şirketler 

ve yatırımcılar bulunmaktadır. Aktörler arasındaki her bir hukukî ilişki tarafları o ilişki 

için hukuk seçimi sözleşmesi yapmış olabilir. 

(d) Hukuk Seçiminin Yapılış Şekli 

Sübjektif yöntem, bir ihtilâfta tarafların iradelerini esas alan bir yöntemdir. 

Uygulanacak hukuk belirlenirken tarafların hukuk seçimi konusundaki iradeleri esas 

alınmaktadır.978 

Tarafların iradelerinin belirlenemediği hallerde ise, taraflar hukuk seçimi yapmış 

olsalardı hangi hukuku seçerlerdi sorusu doğrultusunda farazî iradeye göre uygulanacak 

hukukun belirlenmesi kabul edilmemektedir.979 

                                                 
975  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.340; ÇELİKEL-ERDEM, s.320; NOMER-ŞANLI, s.316; 

CANYAŞ, s.76. 
976  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.338; TİRYAKİOĞLU, Taşınır Mallar, 25. 
977  TİRYAKİOĞLU, Taşınır Mallar, 21-25. 
978  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.341; ÇELİKEL-ERDEM, s.318; NOMER-ŞANLI, s.309; 

TEKİNALP, Gülören, “Akdi İlişkide Uygulanacak Hukuk (MÖHUK m. 24) ve Zımni Hukuk 

Seçimi”, MHB, Y.5, 1985, S.1, s.28-31, s.28 (Zımni Hukuk Seçimi); TEKİNALP, Gülören, “Akdi 

İlişkide Objektif Genel Kural ve “En Yakın İrtibatlı Hukuk” Uygulaması”, Prof.Dr. Ernst Hirsch’in 

Hatırasına Armağan BATİDER, 1986, s.439-450, s.440 (En Yakın İrtibatlı Hukuk); TEKİNALP, 

Gülören, “Yeni Alman ve İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunlarında Akdi Borç Statüsü ve 

Türk Kanunu”, MHB, Y.8, 1988, S.1, s.59-70, s.60 (Akdi Borç Statüsü); CANYAŞ, s.45. 
979  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.342; 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanunda farazi hukuk seçiminin, m. 24/1 kapsamında, bertaraf edilmesi fikrinin 

desteklenmesi ileri sürülmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.189. 
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Hukuk seçimi, asıl sözleşmenin bir parçası veya ayrı bir sözleşme şeklinde 

yapılabilse de bağımsız bir sözleşmedir ve geçerliliği asıl sözleşmeye bağlı değildir.980 

Hukuk seçimine dair anlaşmanın etkili olabilmesi için bu anlaşmanın bir şekilde 

açıklanmış olması gerekmektedir. Taraflar, sözleşmeye uygulanacak hukuku 

sözleşmelerinde veya ayrı bir sözleşmede ya da mahkeme önünde açıkça belirtebilirler. 

Açık hukuk seçimi çoğunlukla sözleşmenin bir kuralı olarak ortaya çıkmakta ve hukuk 

düzenlerinin önemli çoğunluğunda kabul edilmektedir.981 

Hukuk seçiminin örtülü olması da mümkündür. Böyle bir durumda örtülü hukuk 

seçimi çeşitli olgulara dayanmak suretiyle tespit edilebilir. İhtilâfın belli bir ülke 

mahkemesinde görüleceği veya belli bir ülkede tahkime başvurulacağına ilişkin kayıtlar, 

o mahkemenin hukukunun ya da tahkim yeri hukukunun seçildiğinin belirtilerinden biri 

olarak kabul edilebilir.982 

Yetki ve tahkim şartı dışında, tarafların sözleşmelerinde özellikle belirli bir 

hukuka özgü kavram ve terimleri kullanmaları, belirli bir ülkenin kanunlarına veya o 

ülkede geçerli olan örf ve adet kurallarına yollama yapmaları, belirli bir ülkenin lisanını 

veya para birimini kullanmaları, sözleşmedeki bir hükmün bir ülkenin hukukuna göre 

geçerli, diğerine göre geçersiz olması, sözleşmenin belirli bir hukuka tâbi olan başka bir 

sözleşme ile bağlantılı olması gibi unsurlar değerlendirmede dikkate alınabilir.983 

(2) Objektif Bağlama 

Tarafların uygulanacak hukuku açık veya örtülü olarak tayin etmediği 

durumlarda sözleşmelere uygulanacak hukukun tespitinde objektif ölçütlere 

                                                 
980  NOMER-ŞANLI, s.312. 
981  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.341; ÇELİKEL-ERDEM, s.319; NOMER-ŞANLI, s.313; 

CANYAŞ, s.68; TİRYAKİOĞLU, Taşınır Mallar, s.28. 
982  TİRYAKİOĞLU, s.28-29; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.341; ÇELİKEL-ERDEM, s.319; 

NOMER-ŞANLI, s.314. 
983  TİRYAKİOĞLU, s.28-29; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.341; ÇELİKEL-ERDEM, s.319; 

NOMER-ŞANLI, s.; CANYAŞ, s.68. 
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dayanılmaktadır. 984  Objektif ölçütün amacı sözleşmeye uygulanacak hukuku 

öngörülebilir kılmaktır. Tespit edilecek objektif kuralda taraf menfaati gözetilmekte 

olup, borçlunun işyeri, yerleşim yeri veya mutad mesken hukukunun uygulanması akdî 

ilişkide edimi ağırlık taşıyan kişinin menfaatine daha yakın bulunmaktadır.985 

Sözleşmeye uygulanacak hukuk, o sözleşmeyle objektif olarak en sıkı ilişki 

içerisinde bulunan hukuktur. En sıkı ilişkili hukukun bulunmasında sözleşmenin 

karakteristik edimi yardımcı olmaktadır. 986  En sıkı ilişkili hukuk, bazı hukuk 

düzenlerinde açıkça hükme bağlanmıştır. 987  Bazılarında ise bu ilişkiyi tesis edecek 

                                                 
984  NOMER-ŞANLI, s.318; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.344; TİRYAKİOĞLU, s.37; 

GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.21. 
985  NOMER-ŞANLI, s.320; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.346-347; GÜNGÖR, Yakınlık 

Yaklaşımı, s.218. 
986  NOMER-ŞANLI, s.321; TEKİNALP, G., s.353. 
987  İsviçre IPRG m.117 (b) (1) uyarınca, hukuk seçiminin yapılamadığı hallerde objektif bağlama kuralı 

olarak en yakın ilişkili olunan hukuk kabul edilirken m.117 (b) (2) hükmünde en yakın ilişkinin 

belirlenmesinde karakteristik edim borçlusunun mutad meskeni dikkate alınmaktadır. Karakteristik 

edim borçlusunun mesleki veya ticarî bir faaliyetinin icrası ile ilgili bir sözleşmenin söz konusu 

olması halinde iş merkezinin bulunduğu yer hukuku dikkate alınmaktadır. 

İsviçre IPRG m.117 (b) (3) hükmünde belirli sözleşme kategorileri için karakteristik edimin hangi 

tarafın edimi olacağı açıklanmıştır. Buna göre karakteristik edim, i) Mülkiyetin devrini amaçlayan 

sözleşmelerde devredenin edimi, ii) Bir şeyin veya bir hakkın kullanımını amaçlayan sözleşmelerde 

kullandıranın edimi, iii) Vekalet, iş ve benzer hizmet sözleşmelerinde icra edilen hizmet, iv) 

Muhafaza sözleşmelerinde muhafaza edenin edimi, v) Garanti veya kefalet sözleşmelerinde garanti 

veren veya kefilin edimidir. İsviçre hukukunda karakteristik edimin tespitinde paranın anlamının 

sözleşmenin niteliğine göre değiştiği vurgulanmaktadır. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.176-178. 

İsviçre hukukunda karakteristik edimin tespit edilebilmesine rağmen başka bir hukukun daha yakın 

ilişki tesis ettiği hallerde bu hukukun uygulanması hakkında bkz. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, 

s.150 vd.,173 vd. 

İsviçre hukukunda menkul malların satımı sözleşmeleri, IPRG m.118’de özel olarak düzenlenmiş 

olup, Menkul Malların Milletlerarası Satımına Uygulanacak Hukuk Hakkında 1955 tarihli La Haye 

Konvansiyonu (La Haye Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods)na tâbi 

kılınmıştır. IPRG m.119, taşınmaz veya onun kullanımı ile ilgili sözleşmeler için ayrı düzenleme 

yaparak taşınmazın bulunduğu yer hukukunu esas almıştır. IPRG m.122 fikri mülkiyet haklarıyla 

ilgili özel bir düzenleme getirmiş ve ilgili sözleşmeleri, fikri mülkiyet hakkını veya onun 

kullanımını devredenin mutad meskeni hukukuna tâbi kılmıştır. IPRG m. 120-121, tüketici ve iş 

sözleşmeleri için özel hükümler getirmiştir. 

Roma I Tüzüğü, 4/1’de bazı sözleşme tipleri açısından uygulanacak hukuku belirledikten sonra, 

m.4/2. fıkrasında karakteristik edim prensibine yer vermiştir. Madde 4/2. fıkra uyarınca, 4/1. fıkrada 

sayılmış olan sözleşmelere girmeyen veya bu sözleşme tiplerinden birden fazlasına giren karma 

sözleşmeler bakımından sözleşmenin karakteristik ediminin tespiti gerekecektir. Roma I Tüzüğü 

m.4/1 veya 4/2 uygulanabildiği halde m.4/3 uyarınca sözleşme ile bir başka hukukun ile daha yakın 

ilişkisi bulunduğunun anlaşılması halinde daha yakın irtibatlı hukuk uygulanacaktır. Madde 4'ün 1. 

ve 2. bentlere göre uygulanacak hukukun tespit edilememesi halinde ise, m.4/4 uyarınca en sıkı 

ilişkili hukuk araştırılacaktır. Ayrıca, bkz. GÜNGÖR, Gülin, Article 4 of the Rome I Regulation on 

the Applicable Law in the Absence of Choice - Methodological Analysis, Research Handbook on 

EU Private International Law, Considerations (Chp. 6) (2015), s.170-196, Edward Elgar Publishing 

Ltd., (Editör:Peter Stone, Youseph Farah) (Article 4 of the Rome I Regulation). 

ABD’de ise Restatement II §188/1’de tarafların uygulanacak hukuku belirlememeleri halinde 

sözleşmenin en önemli irtibatı haiz ülke hukukuna tâbi olacağı kural olarak kabul edilmektedir. 

İngiliz hukukunda benzer görüş benimsenmektedir. AKDUMAN, s. 218, dn.149’dan naklen. 
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karineler veya bağlama noktaları objektif açıdan tespit edilmektedir. 988  MÖHUK 

m.24/(4)’de objektif bağlama kuralı “Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları 

hâlinde sözleşmeden doğan ilişkiye, o sözleşmeyle en sıkı ilişkili olan hukuk uygulanır. 

Bu hukuk, karakteristik edim borçlusunun, sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mutad 

meskeni hukuku, ticarı̂ veya meslekı̂ faaliyetler gereği kurulan sözleşmelerde 

karakteristik edim borçlusunun ‘işyeri’ bulunmadığı takdirde ‘yerleşim yeri’ hukuku, 

karakteristik edim borçlusunun birden çok işyeri varsa, söz konusu sözleşmeyle en sıkı 

ilişki içinde bulunan işyeri hukuku olarak kabul edilir. Ancak hâlin bütün şartlarına göre 

sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşme, bu hukuka tâbi 

olur. ” şeklinde ifade edilmiştir.989 Bu maddede, karakteristik edim borçlusunun mutad 

meskeninin bulunduğu ülke hukuku, karine olarak en sıkı ilişkili hukuk olarak kabul 

edilmektedir. Bunun gibi, ticarî ve mesleki faaliyetler çerçevesinde yapılan 

sözleşmelerde, karakteristik edim borçlusunun işyerinin, iş yeri bulunmuyor ise 

ikametgâhının bulunduğu ülke hukuku en sıkı ilişkili hukuktur. Ancak sözleşme bu 

hukuklardan başka bir hukuk ile “daha sıkı ilişki” içerisinde bulunuyor ise sözleşmeye 

uygulanacak hukuk o hukuk olup, uygulanması zorunludur. 990 

Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları halinde, sözleşmenin taraflarından 

hangisinin ediminin “karakteristik” olduğunu, örnek teşkil edecek şekilde, bazı 

sözleşmelerde tiplerine göre, bazılarında da sözleşmelerin konu itibariyle dâhil oldukları 

gruplara göre belirlemek mümkün bulunmaktadır. Karakteristik edim, çeşitli sözleşme 

                                                 
988  ÖZEL, Sibel, “Sözleşmesel İlişkide MÖHUK m. 24/2’de Öngörülen Objektif Bağlama Kuralının 

Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, MHB: Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan (Nomer 

Armağan), Y.22, S.2, 2002, s.579-580; NOMER-ŞANLI, s.320; GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, 

s.174. 
989  Roma I Tüzüğü m. 4/4’de uygulanacak hukukun m. 4/1 ve 2. fıkralarına göre tespit edilemediği 

takdirde sözleşmenin en sıkı ilişkili hukuka tâbi olacağı, m. 4/3'te ise, halin tüm şartlarından 

sözleşme ile m.4/1 ve 2 uyarınca uygulanacak hukuktan daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunduğu 

anlaşılıyorsa, bu yer hukukunun uygulanacağı belirtilmelidir. Ayrıca bkz. GÜNGÖR, Article 4 of 

the Rome I Regulation, s.180; TARMAN, Zeynep Derya, “Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak 

Hukuk Hakkındaki Roma I Tüzüğü”, BATİDER, C.25, S.2, Y.2009, s.299-331, s.312-313; 

TARMAN, Zeynep Derya, Editörler, ÖZKAN, Işıl-SÜRAL, Ceyda-TÜTÜNCÜBAŞI-Uğur, Avrupa 

Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara 2016, s.383. 
990  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.347; ÇELİKEL-ERDEM, s.335; NOMER-ŞANLI, s.321; 

CANYAŞ, s.51; GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.198-200. 
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tipleri açısından satım sözleşmelerinde satıcının, kullandırma sözleşmelerinde 

kullandıranın, hizmet verme sözleşmelerinde hizmet verenin, aracılık sözleşmelerinde 

aracılık edenin edimidir.  

Çalışma konumuza özgü bazı sözleşme örneklerinde de karakteristik edim borç 

ilişkisinin ağırlık noktasına göre belirlenmektedir. 991  Menkul mülkiyetinin devir 

borcunu doğuran sözleşmelerde, âkit taraflardan “devredenin edimi”nin “karakteristik” 

olduğunu belirtmek gerekmektedir.992  

Bir hakkın veya bir şeyin kullanımına ilişkin sözleşmelerde kullandıranın edimi 

karakteristiktir. Muhafaza akitlerinde muhafaza edenin edimi karakteristik edimdir.993  

Tekil nitelik taşıyan sözleşmeler de, “karakteristik edim” genellikle 

belirlenebilirdir. Ancak karma nitelikli sui generis akitlerde karakteristik edimi 

belirlemek her zaman kolay değildir. Yine, belirli bir tarafın, belirsiz sayıda bir şahıs 

grubuyla büyük miktarda benzer hükümleri taşıyan akitler yapmasıyla gerçekleşen yığın 

akitler (massenvertraege), ancak belirli âkit tarafın mutad oturma yerinin veya 

merkezinin bulunduğu ülke hukukuna tâbi tutulabilir. 994  Borçlar hukukunun genel 

hükümleri içerisinde düzenlenmiş olan aralarında takas ve trust’ın da bulunduğu 

konularda kısmen bağımsız nitelikte bağlama noktaları kullanılabilmektedir. Aynı 

cinsten ve muaccel olmak şartıyla karşılıklı olarak iki alacağı sona erdiren takas için 

doktrinde iki görüş bulunmaktadır. Fransa’da yaygın olan görüşe göre, alacaklardan her 

birinin takas yoluyla sona ermesi, o alacağa hâkim olan hukuka tâbidir. Her iki hukuka 

göre de takas mümkün ise alacakların sona ereceği kabul edilir.995 Almanya’da kabul 

gören görüş ise, esas talebin, yani kendisine karşı takas dermeyan edilen alacağın tâbi 

                                                 
991  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.352. 
992  SARGIN, Fügen, “Karakteristik Edim Teorisine Eleştirel Bir Yaklaşım”, AÜHFD, C.50, S.2, 

s.51’de, ekonomik amaçlı mülkiyeti devir borcu yükleyen sözleşmeler bakımından, mülkiyeti 

devredenin edimi karakteristik olarak değerlendirilmektedir.  
993  GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.175. 
994  NOMER-ŞANLI, s.323. 
995  NOMER-ŞANLI, s.324. 
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olduğu hukuku dikkate almaktadır. 996  Trust, birbirine bağlı vekalet, itimat esasına 

dayanan mülkiyetin devri, bağışlama vaadi ve üçüncü şahıs lehine akit unsurlarını 

içeren, borçlar hukukuna ait karma bir sözleşmedir. 997  Bu sözleşmede karakteristik 

edim, itimada dayalı olarak kendisine devredilmiş bulunan malvarlığını, akitte verilmiş 

talimatlara göre idare etmek görevini yüklenmiş olan trustee’nin (itimat edilenin) 

edimidir. 998  La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonunda menkul kıymetlerin aracı 

kurumlar vasıtasıyla tutulduğu durumlarda aracı kurum kayıtlarından etkilenen 

işlemlere uygulanacak hukukun yalnızca yatırımcı ve aracı kurum arasındaki ilişkiye 

göre belirlenmesi benimsenmiştir. Bunların aralarında seçtikleri hukuk uygulanacak 

hukuk olacaktır. Bir hukuk seçimi bulunmaması halinde ise aracının belirli koşulları 

taşıyan nitelikli ofisinin999 bulunduğu yer hukuku uygulanacaktır.1000 Aracının belirli 

koşulları taşıyan nitelikli ofisinin bulunduğu yer hukukunun MÖHUK m.24/4 

hükmünde düzenlenen, ‘sözleşmeyle en sıkı ilişkili hukuk’ olduğu söylenebilir. Ancak, 

menkul kıymetlerin kaydî sitemde MKK aracılığıyla tutulduğunu belitmek 

gerekmektedir. Bazı toplu saklanan fiziki menkul kıymetler ise Takas ve Saklama 

Bankası aracılığıyla tutulmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında ise ‘sözleşmeyle en sıkı 

ilişkili hukuk’un kaydî sistemde MKK’nın bulunduğu yer, toplu saklama bakımından 

ise Takas ve Saklama Bankasının bulunduğu yer olduğunu söylemek daha doğru bir 

yaklaşım olacaktır. 

 (3) Akit Statüsünün Uygulama Alanı 

Akit statüsü, sözleşmenin kuruluşuna ve geçerliliğine veya hükümlerinden 

birinin mevcudiyetine ve geçerliliğine, sözleşmenin ifasındaki bozukluklara, sözleşme 

                                                 
996  NOMER-ŞANLI, s.324. 
997  NOMER-ŞANLI, s.324; ŞANLI, ‘Trust’, s.25-26; LEXTRAY, Trust Hukuku, s.33-34; 

KARAYALÇIN, Y., ‘Trust’ s.653; KÜÇÜKGÜNGÖR, s.22. 
998  NOMER-ŞANLI, s.325. 
999     Bkz. yuk. s.182-183. 
1000  OOI, s.284. 
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görüşmelerinden ifaya kadar sözleşmenin yerine getirilme şartlarına uygulanır.1001 Akit 

statüsü taraf iradeleriyle veya objektif kriterlerle belirlenmiş olsa da, sözleşmenin 

kuruluşuna ilişkin unsurlar akit statüsüne tâbi tutularak tek bir hukuk uygulanmakta; 

böylelikle maddî karar ahengi temin edilmektedir.1002 

(4) Akit Statüsünün Uygulama Alanı Dışında Kalan Hukukî Sorunlar 

Yabancı unsurlu sözleşmelerde tarafların sözleşme yapma ve sözleşmeden 

doğan hak ve borçlara ehil olma ehliyetleri ve şekil, sözleşmeye uygulanacak hukukun 

kapsamı dışında olup, bu hususlar ortak hükümler başlığı altında açıklanan genel 

kurallara tâbi bulunmaktadır. Ehliyet ve şeklin yanısıra kamu düzeni, doğrudan 

uygulanan kurallar, pratik zorunluluklar, genel işlem şartları ve irade beyanının varlığı 

da akit statüsünün uygulama alanı dışındadır.1003  

Mülkiyetin devrine uygulanacak hukuk konusunda, “akit statüsü”, “aynî statü”, 

“sadece taraflar arasındaki etkileri bakımından akit statüsü” gibi farklı görüşler 

bulunmaktadır. Mülkiyetin devrine malın bulunduğu yer hukukunun uygulanacağı genel 

kabul görmüş bir bağlama kuralıdır. İlk bakışta basit gibi görünse de, taşınır 

mülkiyetinin devri konusunda ortaya çıkacak bir uyuşmazlığa uygulanacak hukuk 

konusunda, malın bulunduğu yer sorun teşkil edebilmektedir. Akdin kuruluşu anında 

malın bulunduğu yer ile uyuşmazlığın çıktığı anda malın bulunduğu yer farklı 

                                                 
1001  Roma I Tüzüğü m.12 (1) uyarınca, sözleşmenin yorumu, ifası, yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları, 

bazı yükümlülüklerin sona erdirilmesi ve bir takım edimlerin icrasının öngörülmesi ve 

sınırlandırılması, sözleşmenin hükümsüzlüğünün sonuçları gibi konular uygulanacak hukukun 

kapsamı içinde değerlendirilmektedir. 10. madde uyarınca ise, bir sözleşmenin veya sözleşme 

hükmünün varlığı ve geçerliliğinin tespiti, sözleşmeye uygulanacak hukuka göre yapılmalıdır. 

TARMAN, Roma I Tüzüğü, s.329; TARMAN, AB Kanunlar İhtilâfı, s.397; A.B.D. hukukunda 

sözleşmenin geçerliliği, ifası ve ihlâlinin sonuçları sözleşmeye uygulanacak hukuka tâbidir. 

Tartışmalı olmakla beraber ehliyet ve şeklen geçerlilik, sözleşmenin geçerliliği konusu kapsamında 

aynen sözleşmeye uygulanacak hukuka tâbi kılınabilmektedir. SCOLES, Eugene F., Conflict of 

Laws, 4th Ed. St. Paul, MN: Thomson West, 2004, s.955. ABD Restatement II §187/2 bağlamında, 

sözleşmenin şekli, esası ve ehliyete ilişkin hukukî sorunların tarafların sözleşme ile 

kararlaştırılamayacağı konulara örnek gösterildiği hakkında bkz. GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, 

s.33-34. 
1002  NOMER-ŞANLI, s.326. 
1003  NOMER-ŞANLI, s.327; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.360. 
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olduğunda, malın sözleşmenin kurulduğu anda bulunduğu yer genel kabul görmekle 

birlikte, sözleşmenin kuruluş anını hangi hukukun tayin edeceği ayrı bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. Sözleşmenin kuruluşunu akit statüsü tespit ettiğinden, mülkiyetin 

devrine de akit statüsünün belirlediği anda malın bulunma yeri uygulanacaktır.1004 

Borsalarda yapılan işlemlerde, ilgili borsanın bulunduğu ülkenin hukuku 

uygulanacaktır.1005 Menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar, uygulanacak hukukun 

seçimi konusunda bir takım sınırlamalar getirebilir. Borsadaki menkul kıymetlerin 

alımına dair işlemler ise, kural olarak, borsanın kurulu bulunduğu, talep ve kabulün 

karşılandığı ve işlemlerin yapıldığı ülke hukukuna tâbidir. 1006  Ayrıca, menkul 

kıymetlerin satış için teklif edildiği sırada borsada hazır bulundukları farz edildiğinden 

mülkiyetle bağlantılı hakların devri de aynı hukuka tâbidir.1007 

Aracılar ile yatırımcılar arasındaki işlemler birincil ve ikincil piyasadan 

olabilmektedir. Tarafların arasındaki ilişkiler, çoğunlukla teşkilatlanmış piyasalarda1008 

sözleşme temeline dayanmaktadır. Bu sözleşmelerden kaynaklanacak uyuşmazlıklar 

için hukuk seçimi yapılması mümkündür. Bununla birlikte bu sözleşmelerde yaygın bir 

şekilde aracının merkezinin bulunduğu yer hukukunun seçimine ilişkin hükümlere yer 

verilmektedir. Açıklanan şekilde sözleşmede uygulanacak hukuk hakkında bir hükme 

yer verilmemesi halinde uygulanacak hukuk konusundaki önerimiz, aracının ediminin 

karakteristik edim olması sebebiyle onun merkezinin bulunduğu yer hukukunun 

uygulanmasıdır. Bu hukuk, sermaye piyasası aracının yaratıldığı ve bulunduğu yer 

olması bakımından da sıkı bağlantı kriterini karşılayacaktır. 

                                                 
1004  ÇELİKEL, Menkul Eşya, s.85. 
1005  AYGÜL, s.329. 
1006  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.370. 
1007  TEVETOĞLU, s.191. 
1008    Hukukî düzenlemeye kavuşturulmuş (Regulated markets) 
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(5) Hisseyle İlgili Sözleşmeler 

Bir hukukî ilişki, tarafların sözleşmeden doğan hak ve borçları ile ilgili olduğu 

için sözleşme olarak vasıflandırılarak sözleşme statüsüne tâbi tutulabildiği gibi mallar 

üzerinde doğrudan doğruya hükmetme yetkisini veren bir takım haklar doğurması 

sebebiyle söz konusu hakkın tâbi olduğu hukuka da tâbi tutulabilmektedir.1009  

Hisse devir sözleşmesine uygulanacak hukukun iki farklı yönü bulunmaktadır. 

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi, sözleşme serbestisi kapsamında “hisse devir 

sözleşmesine uygulanmak üzere” taraflarca seçilen veya objektif olarak belirlenen 

hukuka tâbidir. Hisse sahipliğinden kaynaklanan hakların ortaklığa ve üçüncü kişilere 

karşı ileri sürülebilmesi ve hak sahipliğini ilgilendiren diğer konular, hakkın tâbi olduğu 

hukuka tâbidir.1010 

Hisse devir sözleşmesinde taraflar arasındaki ilişkiye uygulanacak hukuk, 

taraflarca seçilmemişse objektif esaslardan hareketle belirlenecektir. Objektif yönteme 

göre uygulanacak hukukun tespitinde öncelikle en sıkı ilişkili hukuka bağlanmaya 

hizmet eden karakteristik edim esas alınmaktadır Hisse devir sözleşmesinde 

karakteristik edimin, devredenin edimi olduğu kabul edilmekle birlikte, örneğin 

aracının edimini ifa ettiği yer hukuku gibi daha sıkı ilişkili bir hukukun tespiti halinde 

bu hukuk uygulanmalıdır.1011  

Taraflar, hukuk seçimi de dâhil olmak üzere hisse devir sözleşmesini, şirket 

statüsünün emredici hükümlerini dikkate alarak serbestçe düzenleyebilir. Hisse devir 

sözleşmesinin şekli ve hisse devrinin tamamlanması için gerekli formaliteler, genellikle 

uygulanacak hukukun emredici hükümlerine tâbi olup, taraflarca aksi 

kararlaştırılamamaktadır.1012   

                                                 
1009  ÇELİKEL, s.2; OOI, s.158. 
1010  AKBULUT, s.225. 
1011  GÜNGÖR, Yakınlık Yaklaşımı, s.186. 
1012  AKBULUT, s.225. 



 271 

Türk maddî hukukunda hisse devir sözleşmesinin şirketler hukukuna ilişkin 

yönü, sözleşmenin taraflarının sözleşme serbestisi kapsamında sözleşme şartlarını 

belirlemelerinde bir sınır oluşturmaktadır. 1013  Bu sebeple, hisse devir sözleşmesinin 

özellikle şirketler hukukunu ilgilendiren kısımlarının hazırlanması, kapsamı, hüküm ve 

sonuçları gibi konularda MÖHUK 9/4. maddede yer alan şirketlere uygulanacak hukuk 

kapsamında değerlendirme yapılmalı ve esas sözleşmedeki idare merkezi hukuku 

uygulanmalıdır. Hisse devir sözleşmesinin sözleşmeler hukukuna ilişkin kısmı ise, 

MÖHUK 24. madde kapsamında tarafların seçtiği hukuka, hukuk seçimi yapılmamışsa 

en sıkı ilişkili hukuka tâbidir.1014 

Dolaylı saklama sisteminde ise tarafların seçtiği bir hukuk yoksa hisse devrini 

gerçekleştiren aracının bulunduğu yer hukuku uygulanabilecektir. 1015  Ancak, Türk 

hukukunda dolaylı saklama sisteminin tam olarak uygulanabildiğini söyleyebilmek 

mümkün değildir. Zira kaydî hisse senedi kayıtları MKK tarafından tutulmaktadır. 

Hareketsizleştirilmiş toplu saklama konusu hisse senetleri ise Takas ve Saklama 

Bankası aracılığıyla tutulmaktadır. Türk hukukunda, aracının hisse senedini çıkaran 

Şirketin kayıtlarında hisse senedi sahibi olarak göründüğü bir sistem bulunmamaktadır. 

                                                 
1013  AB hukukunda sözleşmeler konusunda, Roma I Tüzüğünün uygulandığı hallerde, Tüzüğün 14/1. 

maddesi uyarınca, devreden ile devralan arasındaki karşılıklı yükümlülükler, devir sözleşmesine 

uygulanacak hukuka tâbidir. Aynı maddenin 2. fıkrasında, devir konusu hakkın tâbi olduğu hukuk, 

hakkın devredilebilirliğini, asıl borçlu ile olan ilişkiyi, asıl borçluya karşı hakkın ileri sürülebilme 

şartlarını ve asıl borçlunun ibrasını düzenlemektedir. Özetle, i) Borcun asıl borçluya karşı ileri 

sürülebilmesi ve kimin borçlu olduğunun tespiti hakkı doğuran hukuka tâbidir. ii) Devralanın 

alacağa hak kazanıp kazanmadığının tespiti ve devredene karşı hakkının ileri sürülmesi ise tarafları 

ilgilendiren konular olduğundan dolayı devre uygulanacak hukuka (proper law of the assignment) 

tâbidir. Hisse devri ise, Roma I Tüzüğü’nün 1/ 2-f maddesi uyarınca, Tüzüğün kapsamı dışında 

değerlendirilmiştir. Bkz. TARMAN, Roma I Tüzüğü”, s.329. 
1014  AKBULUT, s.225. 
1015  Dolaylı saklama sisteminde, aracı kurumlarda kayıtlı hisselerin devrinde hisse sahipliği, hakkın tâbi 

olduğu hukuka değil, öncelikle taraflarca sözleşmeye uygulanmak üzere belirlenen hukuka tâbi 

kılınmıştır. Bkz. OOI, s.136-137. Roma I Tüzüğü 14. maddenin hisse devri gibi karmaşık yapıyı 

düzenlemeye yeterli olmadığından hisse devir sözleşmesinde tarafların sözleşmeden kaynaklanan 

hak ve yükümlülükleri için Roma I Tüzüğü’nün uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Bu halde 

taraflarca aralarındaki hak ve sorumluluklar hakkında serbestçe hukuk seçimi yapılabileceği, bir 

hukuk seçimi yapılmamışsa en yakın ilişkili hukuk olması itibariyle hedef ortaklığın kuruluş yeri 

hukukunun uygulanması gerektiği, fakat bu şekilde tespit edilen hukukun 3. kişilere etki etmeyeceği 

kabul görmektedir. Dolaylı saklama sisteminde, aracı kurumlarda kayıtlı hisselerin devrinde hisse 

sahipliği, hakkın tâbi olduğu hukuka değil, öncelikle taraflarca sözleşmeye uygulanmak üzere 

belirlenen hukuka tâbi kılınmıştır. Bkz. age., s.40-41. 
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ABD hariç 1016  birçok ülkede benzer şekilde hisse devrine iki farklı hukuk 

uygulanmaktadır. i) Taraflar aralarındaki sözleşme ilişkisine uygulanacak hukuku 

sözleşme hürriyeti kapsamında özellikle şirketler hukukunun emredici hükümlerine 

hâlel gelmemek kaydıyla serbestçe belirleyebilmektedirler. ii) Hak sahipliğini 

ilgilendiren konular (örneğin, hak sahipliğinin ortaklığa karşı ileri sürülmesi, hisse 

devrinin üçüncü kişiler üzerindeki etkisi) ise, hakkı idare eden hukuka tâbi olup 

taraflarca aksi kararlaştırılamamaktadır.1017 

C. YETKİLİ HUKUKUN UYGULANMASINI SINIRLAYAN HALLER 

1. Kamu Düzeninin Etkisi 

Yabancı unsur bulunan menkul kıymet işlemlerinde, yetkili hukukun yabancı 

hukuk olması halinde, bu hukukun uygulanması mutlak değildir. Yabancı menkul 

kıymet statüsünün, bu hukuku uygulayacak olan mahkemenin devletinin kamu düzenini 

bozmaması gerekmektedir. Uluslararası özel hukukta kamu düzeni kavramı iç hukuka 

göre daha dar ve sınırlıdır.1018  

                                                 
1016  Yalnızca ABD’de geçerli olmakla beraber kanunlar ihtilâfı alanında Avrupa ve milletlerarası çaptaki 

hukukî reformlara önemli derecede etki eden UCC 1-105 bölümünde, devir, devreden ve devralan 

arasındaki rızai bir sözleşme olup geçerliliği sözleşmeye uygulanacak hukuka tâbi kılınmıştır. 

Taraflar, sözleşmeye uygulanacak hukuku seçme serbestisine sahiptir. Ancak bu yaklaşım, üçüncü 

kişileri ilgilendiren konuların tarafların kontrolüne bırakılmaması gerektiği belirtilerek itiraza 

uğramıştır. Bkz. OOI, s.128. 

ABD hukukunda hisse devri, özellik gösterdiğinden ayrıca düzenlenmiştir. Dolaylı saklama sistemi ile 

ilgili olarak düzenlenen UCC bölüm 8-110 (e) (1) hükmüne göre, taraflar arasındaki ve taraflar ile 

üçüncü kişiler arasındaki hisse sahipliğine ilişkin uyuşmazlıklar, tarafların seçtiği hukuka tâbidir. 

Ancak, üçüncü kişilerin bu şekilde tespit edilen hukukla bağlı olmalarına itiraz edilmektedir. Aynı 

şekilde La Haye Konvansiyonu’nun 4/1. maddesinde, taraflara hisse devrine uygulanacak hukuku 

seçme konusunda serbesti tanınmakla birlikte, üçüncü kişilerle ilgili itirazlarla karşılaşmamak için 

seçilen hukukun ilgili aracı kurumla ilişkili olması gereği öngörülmüştür. Bkz. SCOLES, s.1103-1104. 
1017  AKDUMAN, s.227. 
1018  TİRYAKİOĞLU, s.76. 
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Kamu düzeni anlayışının değişkenliği1019 sebebiyle belirli ve kesin bir tanımını 

yapmak zor olmakla birlikte Türk hukukunda genellikle Anayasa Mahkemesi’nin 

görüşü1020 de dikkate alınarak Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere, genel 

ahlak ve dürüstlük anlayışına, toplumun temel yapısına aykırılıklar kamu düzenine 

aykırılık kabul edilmektedir.1021 Günümüzde kamu düzeninin etkisi istisnai bir nitelik 

taşımaktadır. Kural olarak yetkili yabancı hukuk uygulanacaktır. Bu hukukun 

uygulanmasından ancak ülkenin kamu düzenine açık aykırılık teşkil etmesi halinde 

vazgeçilebilecektir.1022 

Kamu düzeni, olumlu ya da olumsuz kanunlar ihtilâfı kurallarına göre 

uygulanacak yabancı kanunun kendisiyle değil doğuracağı etkiyle ilgilenmektedir.1023 

Bu etki, uygulanacak kuralın kamu düzenine açık aykırılığı sebebiyle bertaraf edilmesi 

ve kuralın uygulanmasından beklenen hukukî sonucun elde edilmesine engel olunması 

(olumsuz etki) ve/veya uygulanması gereken kuralın kamu düzenine aykırılığı sebebiyle 

                                                 
1019  İsviçre’de kamu düzeninin etkisi, İsviçre’li hâkimin uygulanacak yabancı kanunda İsviçre kamu 

düzenine aykırılık tespit etmesi halinde gündeme gelebilmektedir. IPRG m.17 gereğince, yabancı 

hukukun uygulanması İsviçre kamu düzenine aykırı sonuç doğuracaksa bu hukuk uygulanmayacaktır. 

İsviçre Federal Mahkemesi kamu düzeninin esasa ilişkin kapsamını sözleşmenin, iyiniyet kuralının, 

ahde vefa ilkesinin, hakkın kötüye kullanılması veya taraflar arasında ayrım yapma yasağının ihlâli 

olarak ifade etmektedir. Bkz. DAYINLARLI, Kamu Düzeni, s.92. 

  Roma I Tüzüğü 21. maddesinde, uygulanacak hukukun lex fori’nin kamu düzenine açıkça aykırı 

olması halinde uygulanmayabileceğini hükme bağlamaktadır. Aynı şekilde Roma II Tüzüğünün 26. 

maddesinde, uygulanan yabancı hukukun açıkça hâkimin kamu düzenini ihlâl etmesi halinde 

uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

İngiliz mahkemeleri, ahlâka ve adaba, temel hak ve özgürlüklere, adalete ve kamu menfaatine 

aykırılık oluşturması halinde İngiliz kamu hukukuna aykırı yabancı kanunu uygulamamaktadırlar. 

NOMER-ŞANLI, s.168. İngiliz kamu düzeninde, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu gibi önemli 

milletlerarası hukuk ilkeleri ile oluşturulan milletlerarası yükümlülüklerinin önemli yeri 

bulunmaktadır. Bkz. AKBULUT, s.249. 

  Anglo-Amerikan hukukunda, Kıta Avrupası hukukuna kıyasla kamu düzeni daha az gündeme 

gelmektedir. Amerikan hukukunda hâkimler, temel hukuk ilkelerine, genel ahlâka ve kamu 

menfaatlerine aykırılık oluşturması halinde yabancı hukukun uygulanmasını reddedebilmektedirler. 

Restatement II §187/2 uyarınca, tarafların hukuk seçiminin, hukuk seçimi yapılmamış olsaydı 

uygulanacak olan ve olayı çözümlemede seçilen hukuk düzeninden çok daha fazla menfaati olan 

ülke veya eyalet hukukunun temel düzenine aykırı olmaması aranmaktadır. UCC, hukuk seçiminin 

geçersiz sayılması için lex causae’nin temel düzenine aykırılığı yeterli görmektedir. 
1020   RG. 17.04.1964-11685, DAYINLARLI, Kamu Düzeni, s.8, dn.11’den naklen. 
1021  ÇELİKEL-BAHADIR, s.148; NOMER-ŞANLI, s.173-180; ÖKÇÜN, A. Gündüz, Devletler Hususi 

Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, Ankara, 1997, s.100; DAYINLARLI, Kamu Düzeni, s.8; 

ALTUĞ, Yılmaz-YASAN, Mustafa, “Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni”, Prof. Dr. Ergun 

Önen’e Armağan, İstanbul, 2003, s.139-149, s.139. 
1022  TİRYAKİOĞLU, s.77; BAYATA, s.262. 
1023  ALTUĞ-YASAN, s.146.  
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kamu düzenine uygun millî kanunların uygulanması (olumlu etki) şeklinde 

gerçekleşebilmektedir.1024  

İhtilâf kuralları uyarınca yetkili hukukun belirli bir hükmünün uygulanması 

kamu düzenine aykırılık teşkil edecekse yetkili hukukun o hükmünün uygulanmasından 

vazgeçilecektir. Bu durumda kamu düzeninin olumsuz etkisinden söz edilecektir. 

Yetkili yabancı hukukun uygulanmasından vazgeçilmesi durumunda, hâkim olayı 

çözüme kavuşturmak üzere kendi hukukunu uygulayacaktır. Böylece kamu düzeninin 

önce olumsuz, sonra olumlu etkisi ortaya çıkmaktadır.1025 

MÖHUK m.5’in ‘Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan 

hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde bu hüküm uygulanmaz, 

gerekli görülen hallerde Türk hukuku uygulanır’ hükmü, kamu düzeninin olumlu 

etkisinin ortaya çıkmasını ifade eder.1026  

Menkul kıymet işlemlerinde kamu düzeni çekincesi ile nadiren karşılaşıldığı 

söylenebilir. 1027  Menkul kıymetlerin konu olduğu sözleşmeler çoğunlukla standart 

sözleşmeler şeklindedir. Bu sözleşmeler hukuk seçimine ilişkin şartı da içermektedirler. 

Akit statüsünün bir hükmü, ancak sözleşmenin hakimin hukuku ile irtibatlı olması ve 

kendi temel hukuk ilkelerine açıkça aykırı olması halinde bertaraf edebilir.1028  Söz 

konusu sözleşmelerin yapısı da dikkate alındığında, kamu düzenine aykırılık 

                                                 
1024  ALTUĞ-YASAN, s.146; AYBAY-DARDAĞAN, s.129; DAYINLARLI, Kamu Düzeni, s.27-28; 

NOMER-ŞANLI, s.169.  
1025  TİRYAKİOĞLU, s.77; BAYATA, s.261; AYGÜL, s.223; Yabancı hukukun bir normu kamu düzeni 

sebebiyle tatbik edilemiyorsa, doğan boşluğun yine yabancı hukukun hükümleriyle doldurulması bir 

prensip olarak kabul edilmek gerektiği yönündeki görüş için bkz. NOMER- ŞANLI, s.184. 
1026  NOMER-ŞANLI, s.171.  
1027  Geçmişte Alman mahkemeleri özellikle yabancı vadeli işlem piyasaları işlemleri ile ilgili olarak 

kamu düzenini uyguladıkları kararları bulunmaktadır. Geleneksel olarak Alman Sermaye Piyasası 

Kanununun 52. madde düzenlemesi, Alman Medeni Kanununun 762 ve 764. maddeleri düzenlemesi 

ile bağlantılı bir şekilde, Alman hukukunun seçilen hukuk olmadığı durumlarda, vadeli işlem 

sözleşmelerine dayanan işlemlerin hepsinin spekülatif niteliği dikkate alınarak, kamu düzeni 

müdahalesi söz konusu olmuştur. Bu müdahale, spekülasyonun ülkenin finansal piyasalarına 

olumsuz etkileri ve genel olarak da topluluğa yansıyan istenmeyen sonuçları ile mücadele amacına 

dayandırılmıştır. Almanya’da 1989 yılında sermaye piyasası alanında yapılan reform çalışmaları 

kapsamında vadeli işlemlerin kısmi serbestleştirme süreci sonrasında kamu düzeninin 

müdahalesinden etkilenmemiştir. Bkz. TEVETOĞLU, s.166. 
1028  Sözleşmeye göre uygulanması gerekli hukuk ancak, bu hukukun lex fori’nin kamu düzeni ile aşikar 

uyuşmazlık halinde olması halinde bertaraf edileceği yönündeki görüş için bkz. NOMER-ŞANLI, 

s.182. 
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değerlendirilmesi ile karşılaşılmasının son derece zayıf bir ihtimal olduğu 

görülmektedir.1029 

Şirketlerin faaliyetleri devletin ekonomik düzenini doğrudan etkilemektedir. Bu 

nedenle devletler, şirketlerin faaliyetlerini denetleme yolunda düzenlemeler yapma 

eğilimindedirler. Ayrıca devletler, şirket ortaklarını ya da azınlık pay sahiplerini ve 

şirketle ticarî ilişkiye giren üçüncü kişilerin haklarını koruyucu politikalara sahip 

olabilmektedirler. Bir hukuk düzeni, şirketler hukukunda kabul edilmiş temel 

prensiplerine aykırı1030  ve bunları ihlâl eden yabancı hükmün uygulanmasını, kamu 

düzeni müdahalesiyle engelleyebilir.  

Yabancı şirket statüsünün hangi hallerde kamu düzenine aykırı olacağını 

önceden tespit etmek ve bir kural getirmek yerine her somut olayın özelliklerine göre 

değerlendirme yapmak gerekmektedir. Yabancı şirketlerin hak ve fiil ehliyetinin 

tanınmasında kamu düzeninin etkisi daha sınırlı olacaktır. Şirketin amacı, lex fori’nin 

sosyal düzenini, toplumsal, ahlakî ya da ekonomik anlayış ve kabullerini ağır derecede 

ihlâl ediyorsa, o şirketin ehliyetinin kabulü kamu düzeni sebebiyle engellenebilir. 

Ancak, lex fori’den farklı her düzenlemenin kamu düzenine aykırılık olarak 

değerlendirilmemesi gerekmektedir. 1031  İyiniyet kuralı, rüşvet ve yolsuzluğun 

yasaklanması, rekabet hukukunun ihlali yasağı ise, gözardı edilmemesi gereken 

milletlerarası kamu düzeni kavramları arasında yer almaktadır.1032 

2. Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi 

Milletlerarası özel hukuk alanındaki düzenlemelerde, özel hukuka ait 

menfaatlerin yanısıra, ekonomik, siyasi ve sosyal menfaatler de dikkate alınmaktadır. 

Bu çerçevede, doğrudan uygulanan kurallar, kamu yararını gözeten, sosyal ve ekonomik 

                                                 
1029  Ancak menkul kıymetlerin transferlerine ilişkin sınırlandırmalar, para politikası ile ilgili kurallar ve 

anti tröst düzenlemeleri tenfiz taleplerinde kamu düzeni müdahalesi ile karşılaşabilmektedir. Bkz. 

TEVETOĞLU, s.167.  
1030  Ortaklık haklarının, azınlık haklarının ihlali, yöneticilerin sorumluluğunun ortadan kaldırılması, 

yöneticilere dokunulmazlık sağlanması gibi temel prensipler için bkz. AKDUMAN, s.254. 
1031  AYGÜL, s.225. 
1032  AKDUMAN, s.254. 
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yararları sağlama amacına yönelik konulara sahiptir. Doğrudan uygulanan kurallar, 

tarafların aksini sözleşme ile kararlaştıramadıkları, yabancı unsur bulunan olaya 

uygulanacak hukuk ne olursa olsun doğrudan uygulanır.1033 Belirli malların ithalatı ve 

ihracatına ilişkin yasaklar, para politikasını düzenleyen hükümler, döviz kontrol 

düzenlemeleri ve güçlü ekonomik menfaatlerin korunmasına ilişkin kurallar tipik 

örnekleridir. Bu nitelikte kurallar eğer hâkimin hukukunda mevcut iseler, hâkim 

bağlama kurallarına başvurmaksızın bu kuralları uygulayacaktır.1034 

Doğrudan uygulanan kurallar, sözleşme statüsünün, forumun veya üçüncü bir 

devletin kuralları olabilir. Sözleşme statüsü, ister seçilen hukuk, ister objektif olarak 

tespit edilen bir hukuk olsun, bu nitelikteki emredici hukuk kurallarına uyulacağı 

genellikle kabul edilmektedir.  

Türk hukukunun doğrudan uygulanan kuralları, MÖHUK’un 6. maddesinde; 

yetkili yabancı hukukun uygulandığı hallerde düzenleme amacı ve uygulama alanı 

bakımından Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarının kapsamına giren hallerde 

o kuralın uygulanacağı şeklinde düzenlenmiştir. Türk mahkemesinde açılan davalarda, 

uygulanacak hukuk Türk hukuku olmasa da, Türk hukukunun döviz, ithalat ve ihracata 

ilişkin hükümleri, eğer olay ile ilgili ise doğrudan uygulanan kurallar olarak mutlaka 

uygulanacaktır. 1035  Üçüncü devlete ait doğrudan uygulanan kurallar, MÖHUK 31. 

maddede düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşmeden doğan ilişkinin tâbi olduğu hukuk 

uygulanırken sözleşmeyle sıkı ilişkili olduğu takdirde üçüncü bir devletin hukukunun 

doğrudan uygulanan kurallarına etki tanınabilir. Söz konusu kurallara etki tanımak ve 

uygulayıp uygulamamak konusunda bu kuralların amacı, niteliği, kapsamı ve sonuçları 

                                                 
1033  Mahkemenin doğrudan uygulanan kurallarının uygulanması, davanın açıldığı yere bağlı 

olacağından, bu uygulamanın milletlerarası işlemlerde güvensizliğe ve forum shopping’e yol 

açabileceği ileri sürülmektedir. Bkz. TİRYAKİOĞLU, s.79. 
1034  NOMER-ŞANLI, s.62-64, s,187-189, s.327-330; TİRYAKİOĞLU, s.79; ÖZDEMİR 

KOCASAKAL, Hatice, Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri, İstanbul, 

GÜ Yayınları, 2001, s.117-137. 
1035  TEKİNALP, G., s.363. 
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dikkate alınmaktadır.1036 Üçüncü devletin doğrudan uygulanan kuralları, eğer üçüncü 

devlet hukuku, sözleşme üzerinde etkili ise borçlunun yerleşim yeri, milli hukuku veya 

borçlunun mallarının bulunduğu yer hukuku ise veya üçüncü devletin kuralları kişinin 

ve genel olarak, toplumun menfaatinin korunmasına ilişkin ise (uyuşturucu madde 

kaçakçılığı, bulaşıcı hastalık gibi) uygulanacaktır.1037 

Menkul kıymetler ve ihraççısı şirketler ile ilgili işlemler her ülkede farklı 

nitelikte özel düzenlemelere konu edilmiştir. Bu nedenle, menkul kıymet işlemlerinin 

tarafları, yabancı unsurlu işlemlerde, uygulanacak hukuk hakkında anlaşarak bu zorluğu 

aşmaya çalışmaktadır. Ancak, uyuşmazlığı çözmeye yetkili mahkemenin kendi menkul 

kıymet piyasalarında icra edilen işlemlerde, kendi hukukunun ilgili piyasaları 

düzenleyen hükümlerden vazgeçilmez nitelikte gördüğü hükümleri hukuk seçimi 

anlaşmasını daraltacak biçimde uygulaması mümkündür. Menkul kıymet piyasaları 

işlemlerini konu alan özellikle aracılar ile yatırımcılar arasındaki sözleşmelerde yer 

verilen hukuk seçimi anlaşmaları doğrudan uygulanan kurallar ile sınırlandırılabilir. 

Menkul kıymet piyasaları düzenlemeleri bu açıdan bakıldığında doğrudan uygulanan 

kurallar olarak nitelendirilebilir.1038 Örneğin, menkul kıymetlerin devrinden elde edilen 

gelirin transferi kamusal bir otoritenin onayının alınmasını gerektirebilir. Döviz 

hareketlerinin kontolüne ilişkin düzenlemeler bu kapsamdadır. Menkul kıymet alım 

veya satımının ancak bu işlemlerin vergilerinin ödenmesi halinde geçerli olacağına 

                                                 
1036  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.362. Bazı yabancı mevzuatta da, MÖHUK ile aynı doğrultuda 

düzenlemeler mevcuttur. İsviçre IPRG 18. madde uyarınca, İsviçre hukukunda yer alan ve amaçları 

itibariyle emredici niteliğe sahip kurallar, bu Kanuna göre uygulanacak hukuk dikkate alınmaksızın 

uygulanır. IPRG 19. madde ise yabancı hukukta yer alan doğrudan uygulanan kurallarının İsviçre 

hukukuna aykırı bir sonucu olmaması halinde hâkim tarafından dikkate alınabileceğini hükme 

bağlamaktadır. 

Roma I Tüzüğü 9/2. maddesi uyarınca, lex forinin doğrudan uygulanan kuralları, uygulanacak 

hukuka rağmen uygulanmalıdır. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise sözleşmeyle ilişkili üçüncü ülkenin 

değil sadece sözleşmeden kaynaklanan borçların ifa yeri hukukunun doğrudan uygulanan 

kurallarının uygulanabileceği kabul edilmiştir.  

Roma II Tüzüğü 16. maddede ise Tüzüğün hiçbir düzenlemesinin hâkimin hukukunun emredici 

kurallarını sınırlamayacağı ve bu emredici kuralları dikkate almadan Tüzüğün gösterdiği kanunlar 

ihtilâfı kurallarının uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Bkz. TARMAN, s.324; EKŞİ, Nuray, 

Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma Konvansiyonu, İstanbul 2004, 

s.148 (Roma Konvansiyonu). 
1037  TEKİNALP, G., s.363. 
1038  ÖZDEMİR-KOCASAKAL, s.8; TEVETOĞLU, s.158. 
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ilişkin hükümler de bu kapsamdadır. Menkul kıymetler piyasasında hukuk seçimini 

sınırlayan doğrudan uygulanan kuralların, uyuşmazlık ile sıkı bağlantılı başka bir 

ülkenin doğrudan uygulanan kuralları olması mümkündür. 1039  Milletlerarası menkul 

kıymet işlemlerinde diğer ülkelerin doğrudan uygulanan kurallarının kamusal 

menfaatlerle ilgili olmayacağından etkisinin sınırlı olacağı ileri sürülmektedir. Aracı ile 

yatırımcı arasındaki sözleşmeye konu menkul kıymetlerin aracı tarafından temin 

edildiği ve bu işlemin birden çok piyasa ile bağlantılı olduğu hallerde etki daha da 

sınırlıdır.1040 Zira tarafların aralarındaki sözleşmenin menkul kıymetin temin edildiği 

piyasalarla olan bağlantısını tespit etmek ve o piyasanın doğrudan uygulanan kurallarına 

etki tanımak son derece güçtür. Ancak yetkili mahkeme, milletlerarası standartlara 

uygun olduğu veya mahkemenin ülkesine paralel kamusal menfaatlere sahip olduğu 

sürece başka bir ülkenin doğrudan uygulanan kurallarını uygulayacaktır. Örneğin vadeli 

işlem ve opsiyon sözleşmelerinin spekülatif niteliği nedeniyle eksik borç niteliğine 

sahip olduğu kabul edilebilir.1041 

Şirket statüsü bakımından, bir yabancı şirketin faaliyette bulunacağı ülkenin 

ilgili sicillerine kaydı ve ilânına dair kurallar doğrudan uygulanan kurallardır. 1042 

Kamunun aydınlatılmasına ilişkin kurallar ile bilanço hukukuna ait kuralların da 

doğrudan uygulanan kural olarak nitelendirilmesi mümkündür.1043  

                                                 
1039  ÖZDEMİR-KOCASAKAL, s.53; TEVETOĞLU, s.162. 
1040  Hisse üzerindeki haklar ve bunların devrine ilişkin doğrudan uygulanan kurallar hakkında Lahey 

Konvansiyonunda özel bir düzenleme getirilmiştir. Konvansiyonun 11/2. maddesi uyarınca, 

Konvansiyonun uygulanacak hukukun belirlenmesi konusuna dair hükümleri, kanunlar ihtilâfı 

kurallarına rağmen milletlerarası ilişkilerde dahi uygulanması öngörülen lex fori’ye ait kuralların 

uygulanmasını engelleyemezler. Bu emredici kurallar, temel değerlerin ifadesi olarak kabul 

edilmekte olup mahkeme önündeki uyuşmazlığa, kural olarak yabancı hukukun uygulanması 

gerekse dahi öncelikle uygulanmaktadır. Üçüncü ülkenin doğrudan uygulanan kuralları ise yeni bir 

belirsizliğe yol açacağından ve Konvansiyonun amacına ulaşmasını engelleyeceğinden 

Konvansiyonda uygulanması tercih edilmemiştir. Bkz. AKBULUT, s.259. 
1041   KIRCA, İsmail, Hukukî Yönüyle Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Ankara 2000, s.245-261; 

TEVETOĞLU, s.164. 
1042   Hollanda’da yabancı şirketlerin faaliyetlerine başlayabilmesi için idarecilerin şirketin unvanı ile 

birlikte ilgili sicile tescil edilmesi gerekmektedir. ABD’de de, şirketin kurulduğu ülke tarafından 

tasdik edilmiş ve şirketin ismi, unvanı, kuruluş yerine göre şirketin varlığına dair bilgi ve kayıtları 

ve şirketi temsile yetkili kimselerin isimleri ve adreslerini içeren bir dosyanın ev sahibi ülkenin 

yetkili makamlarına ibraz edilmesi zorunludur. Bkz. AYGÜL, s.227, dn.103’den naklen. 
1043   AYGÜL, s.226. 
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Borsanın işleyişi ve borsada işlem yapabilecek kişilere ilişkin şartlar da sıkı 

kurallarla düzenlenmiştir. Hangi kişi veya kuruluşların aracılık faaliyetinde 

bulunabileceğini belirleyen kurallar, o borsada faaliyette bulunmak isteyen yabancılar 

da dâhil olmak üzere herkes için geçerli kurallardır. Borsada aracılık faaliyetinde 

bulunmak isteyen kişi ve kurumların bu faaliyeti için gereken fiil ehliyetleri,1044 şahsî 

statülerine değil, borsanın işleyişini düzenleyen kurallara göre belirlenecektir.1045  

Bir şirketin hisse senetlerinin borsaya kaydedilmesi ve bu senetlerin borsada 

işlem görebilmesi için gereken şartlar da, borsanın işleyişini düzenleyen kurallara 

tâbidir. Şirket statüsüne göre, şirket hisselerinin borsada işlem görebilme özelliğine 

sahip olması yetmez; borsanın bulunduğu yer hukukunun da bunu kabul etmesi 

gerekmektedir. Borsada hisselerin ne şekilde el değiştireceğine dair kurallar, 

yatırımcıları korumak gibi kamu yararına hizmet eden kurallardır. Borsanın bulunduğu 

yer hukukunun şirketler hukukuna ilişkin emredici hükümlerine aykırı bir şekilde 

yapılan hisse devri geçersiz sayılmaktadır.1046 

Türk hukukunda da bir şirketin hisselerinin menkul kıymetler borsasına 

kaydedilebilmesi için, şirket statüsüne göre, bunun mümkün olması gereğinin yanısıra 

bazı ilave şartlar aranmıştır. TPKKH 32 sayılı Kararın 15. maddesinin c bendine göre, 

dışarıda yerleşik kişilerin, Türkiye’de menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

                                                 
1044  ÜNAL, O. K., Aracı Kurumlar, s.97. 
1045  AYGÜL, s.229. 
1046  Borsada hisse devrinde şekle ilişkin doğrudan uygulanan hükümler bulunmaktadır. 22.12.1986 

tarihli Menkul Malların Milletlerarası Satışına İlişkin La Haye Konvansiyonu’nun 9. maddesinde, 

borsanın bulunduğu yer hukuku yasaklamadığı takdirde tarafların hukuk seçimi yoluyla 

sözleşmelerini yabancı bir hukuka tâbi tutabilecekleri, böyle bir seçimin yapılmadığı veya borsanın 

bulunduğu yer hukukunun buna imkân tanımadığı hallerde borsanın bulunduğu yer hukukunun 

uygulanacağı kabul edilmektedir. Borsanın bulunduğu yer hukukunun, tarafların başka bir hukuku 

seçmelerine imkân tanıması halinde bile borsanın işleyişini düzenleyen kuralların taraflar için 

öngördüğü yükümlülüklere uyulması zorunludur. Örneğin, borsanın bulunduğu yer hukuku, borsada 

kayıtlı ortaklıkların hisse senetlerinin satışına ilişkin sözleşmelerde bu ortaklıkları hisse senedi 

sahiplerine bilgi vermekle yükümlü tutabilir. Bu durumda yabancı bir ortaklığın, merkezinin 

bulunduğu veya devir sözleşmesinin tâbi tutulduğu ülke hukukunda böyle bir yükümlülüğü 

bulunmadığını gerekçe göstererek hisse senetlerinin işlem gördüğü borsanın bulunduğu yer hukuku 

ile öngörülen bu yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınması mümkün değildir. Aynı durum, 

borsada aracılık faaliyetinde bulunan kişi veya kurumlar ile onlar aracılığıyla işlem yapan kişiler 

arasındaki ilişkiler açısından da geçerlidir. Bu ilişkilerin esasına uygulanacak hukuk farklı dahi olsa 

borsanın bulunduğu yer hukukunda yer alan ve tarafların yükümlülüklerini düzenleyen emredici 

hükümlere uyulması zorunludur. Bkz. KOCASAKAL, s.166. 
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araçlarını ihraç etmeleri ve bunların halka arzı ve satışının sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu mevzuat kapsamında yer alan Menkul 

Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 37. 

maddesi ile yabancı şirketlerin menkul kıymetlerinin borsa kotuna alınması için gereken 

şartlar düzenlenmiştir. Buna göre, yabancı kuruluşun menkul kıymetlerinin, 

çıkarıldıkları ülkede borsa kotuna alınmaları yeterli görülmemiş, Yönetmelikle 

öngörülen bazı bilgi ve belgelerin Maliye Bakanlığına verilmesi ve Bakanlığın yapacağı 

değerlendirme sonucunda izin vermesi de aranmıştır. Bu nedenle borsa işlemlerine dair 

bu tür kurallar da doğrudan uygulanan kurallardır.1047 

Şirketler hukukunda doğrudan uygulanan bazı kurallar, üçüncü kişilerin ve daha 

özel olarak zayıf durumdaki kişilerin haklarını korumak amacına da hizmet 

etmektedirler. 1048  Azınlık pay sahiplerinin, işçilerin ya da alacaklıların haklarını 

korumak üzere emredici kurallar bulunabilmektedir (TTK m.341, 468). Bazı alanlarda 

faaliyette bulunan şirketler için asgari şartlar tespit edilebilir.1049 

Bunun gibi, hisse devrinde özellikle hisse bedelinin ödeneceği para biriminin 

belirlenmesi gibi, ifanın teknik ayrıntılarına etkisi açısından ifa yeri hukuku önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla edimlerin ifa edileceği yerde yürürlükte olan ve ifanın ne 

şekilde yapılabileceğini düzenleyen kuralların doğrudan uygulanan kural olarak 

müdahalesini dikkate almak zorunludur.1050 

Kural olarak bir şirketin kurulabilmesi için gerekli asgari sermaye miktarına 

ilişkin hükümler doğrudan uygulanan kural kabul edilmez iken, banka ve sigorta 

şirketleri için zorunlu asgari sermaye miktarına ilişkin kurallar, doğrudan uygulanan 

kurallar olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
1047  AYGÜL, s.229. 
1048  Ibid. 
1049  Ibid, s.230. 
1050  Roma I Tüzüğü m. 12/2’de, ifanın yapıldığı yer hukukuna göre belirleneceği açıkça kabul edilmiştir.  
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D. MENKUL KIYMET STATÜSÜNÜN UYGULAMA ALANI DIŞINDA 

KALAN HALLER 

Menkul kıymetlere uygulanacak hukuktan bağımsız olarak, ehliyet ve şekil 

konusu genel kurallara tâbidir.1051 

1. Ehliyet 

Kişinin haklardan istifade etmesini ve onları kullanabilmesini, borç ve 

mükellefiyet altına girmesini idare edecek hukuk ona en yakın ve menfaatlerini en iyi 

şekilde gerçekleştirecek hukuk olmalıdır. Ehliyet kişisel menfaati gerçekleştirecek 

kişisel statünün alanına dâhildir. Gerçek kişiler bakımından ehliyete, millî hukuk, 

yerleşim yeri hukuku ve mutad mesken hukukunun uygulanması söz konusu olabilir. 

Millî hukuk kişinin en çok bildiği ve en adil olduğu gerekçesiyle Kıta Avrupası Hukuk 

Sistemine mensup hukuk düzenlerinde genellikle ilk sırada uygulanan hukuktur.1052  

Tüzel kişilerin ehliyetine uygulanacak hukuku millî hukuk olarak belirlemek zordur. 

Tüzel kişilerin ehliyetini tespitte, doktrinde çeşitli sistemler önerilmiştir. Bu sistemler, 

kuruluş yeri sistemi, merkez yeri sistemi ve kontrol sistemi olarak bildirilmiştir.1053  

Türk hukukunun uygulandığı hallerde, kıymetli evrak bakımından, TTK’nun 

670. maddesinde, sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kimsenin kambiyo senetleri ile 

borçlanmaya da ehil olduğunun düzenlendiği görülmektedir.1054 

                                                 
1051  Aynî hakkın devrine hâkim olan hukukun, ehliyet ve şekil konusunda da yetkili olması, özellikle 

ABD hukukunda kabul edilmekte ve doktrin tarafından da desteklenmektedir. Restatement II of the 

Law, Second, Conflict of Laws 2d, Volume 2 §§ 222-423, § 255. Bkz. ÇELİKEL, Aynî Hak, s.105 

vd. Restatement II, of the Law, Second, Conflict of Laws 2d, Volume 1 §§ 1-221, § 198. 
1052  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.61-62; NOMER-ŞANLI, s.116. 
1053  ARAT, Tâbiiyet, s.78; AYGÜL, s.58; TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.87; TEKİNALP, 

Gülören, AET’de Tüzel Kişilerin Tanınması, Hirsch Armağanı, İHFM 1977, s.309-322 (AET); 

TEKİNALP, G., AT Hukuku ve MÖHUK, s.909-921; TEKİNALP, Gülören, Ortaklıkların 

Vatandaşlığı, s.552-579; TEKİNALP, G., Tanınma, s.187-213. 
1054  Mevcut TTK’nun 582. Maddesinde, poliçe, bono ve çek tek tek belirtilmiş, yeni TTK’da ise kambiyo 

senetleri kavramına yer verilmiştir. Mehaz hüküm İsviçre Borçlar Kanununun m.990’dır. Mehaz 

hükümde çeke değinilmeyerek poliçe ve emre muharrer senet ile borç altına girmekten söz edilmektedir. 

Poliçede esas borçlu kabul eden muhataptır. Diğer kişiler aslında borçlu değil ve fakat rücua maruz 

kimselerdir. Çekte ödeyecek olan bankadır ve bankanın borçlanmaya ehil olması şeklinde bir sorun söz 

konusu değildir. Bu nedenle İsviçre Kanunu bu ayırımı yapmıştır. Ancak, ister poliçe ve emre muharrer 

senet ister çek olsun, bu senetlere imza koyanların belirli bir sorumluluk altına gireceğinden hareket 

edilerek her üç senetle de borçlanma ehliyetinin bulunması aranmıştır. Bkz. POROY-TEKİNALP, s.112. 
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Kambiyo senetleri dışındaki kıymetli evrakta, ortaklık ve alacaklılık sağlayan 

senetleri ihraç edenlerin yanısıra senet hamillerinin de sorumlulukları ehliyet açısından 

önem taşıyabilmektedir. Kıymetli evraka imza koyan tüzel kişilerin borçlanma ehliyeti 

bu kapsamda değerlendirilmelidir. Pay sahiplerinin ana sermayeye katılımından 

kaynaklanan, sadece hakları değil, aynı zamanda borçları da içeren, şirkete karşı hukukî 

ilişkilerin bütünü olmasından hareketle hisse senedi sahiplerinin ehliyetinin de gerçek 

kişilerin ehliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine kuşku bulunmamaktadır. Bir 

ödünç sözleşmesi olan tahviller bakımından, borçlu ortaklık, alacaklı ise tahvil 

sahipleridir. Tahvil sahiplerinin kendilerine herhangi bir borç yüklenmeyen bu 

pozisyonu yalnızca hak ehliyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 

Aşağıda öncelikle gerçek kişilerin, takiben tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyeti ele 

alınacaktır. 

a) Gerçek Kişiler 

MÖHUK m.9 gereğince, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti1055 kişinin millî hukukuna 

tâbidir.1056 

                                                 
1055  Türk hukukunda gerçek kişilere ehliyet yönünden uygulanacak esaslar MK. 8 ve devam eden maddelerinde konulmuş 

olan ilkelerdir. MK. 9. maddeye göre, fiil ehliyetine sahip olan bir kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına 
girebilir. 10. maddeye göre, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Türk 
hukukunda, kişinin fiil ehliyeti, ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmasına bağlıdır. MK m.11 gereğince, Türkiye’de 
erginlik yaşı 18’dir. Bir kimsenin 18 yaşın tamamlanmasıyla tahakkuk ettiği haller dışında da, bazı durumlarda, 
kambiyo taahhüdü altına girmek hususunda ehil olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin, evlenme kişiyi reşit kılar 
(MK. m.11/II). Bu durumda, 18 yaşını bitirme şartını aramaya gerek bulunmamaktadır. Yaşı 18’den küçük olduğu 
halde, evlenmeyle reşit hâle gelen kimsenin, evlilik sonradan herhangi bir nedenle ortadan kalksa bile, ehliyeti devam 
eder. Bunun gibi, 15 yaşını bitiren bir küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Bu 
durumda da, bu gibi kimselerin kambiyo taahhüdünde bulunmaları mümkündür. Aynı şekilde MK. m. 453 gereğince, 
vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi için izin verilmiş ise, o kişi 
bununla ilgili her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkilidir ve bu tür işlemlerden dolayı bütün malvarlığı ile 
sorumludur. Bu kişilerin belirlenen sınırlar içinde kambiyo taahhüdünde bulunmaları da mümkündür. MK. 10. 
maddede, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan ayırt etme gücüne sahip kişinin fiil ehliyetinin bulunduğu hükme 
bağlandığından, ayırt etme gücüne sahip olmayan kimselerin bu haklarını kullanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla 
bu kimseler kambiyo taahhüdünde de bulunamazlar. Bu husus 14. maddede açıkça ifade edilmiştir. Buna karşılık ayırt 
etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına 
giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir (MK. m. 16). 
Yani, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlılar yasal temsilcisinin rızası olmadıkça kambiyo taahhüdünde de 
bulunamayacaktır. Ancak bu gibi kimselerin kendi emirlerine, yani kendilerini lehtar göstererek, poliçe düzenlemeleri 
mümkündür ve böyle hallerde yasal temsilcilerinin izni aranmaz. Buna karşılık bono ve çekte aynı esastan 
yararlanmak mümkün değildir. Ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlı keşidecinin, kendini lehdar olarak 
gösterdiği poliçede, yasal temsilcinin izni ancak bu poliçenin devri halinde söz konusu olabilir; zira bu son halde, ayırt 
etme gücüne sahip küçük veya kısıtlının müracaat borçlusu sıfatını kazanması durumu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki 
esastan hareketle, reşit olmayan ayırt etme gücüne sahip küçüğün, TTK. 598. maddenin 2. fıkrası gereğince bir 
kambiyo senedini iyiniyetle iktisap etmesi mümkün olmaktadır. Kendisine yasal danışman atanmış kimseler kambiyo 
taahhüdünde bulunabilmek için yasal danışmanın görüşünü almak zorundadırlar (MK. m.429/I-8). Aksi takdirde 
imzaları kendilerini bağlamaz; ancak şartları varsa MK. 452. maddenin ikinci fıkrasının uygulanması gerekir. 

1056  İsviçre IPRG m. 34 (II) (1) uyarınca, hak ehliyeti, esas olarak İsviçre hukukuna tâbidir. Aynı maddenin 2. 
bendinde ise, hak ehliyetinin başlangıcı ve sona ermesine ilişkin haller, ehliyetin varolduğunu farzeden hukukî 
ilişkiye uygulanacak hukuka tâbidir. IPRG’nin 35. maddesinde ise fiil ehliyeti, yerleşim yeri hukukuna tâbi 
kılınmış olup, bu hukuka göre kazanılan ehliyet sonradan yerleşim yerinin değişmesi ile kaybedilmemektedir. 
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Millî hukuk kuralı, ehliyetin derecelerini (tam ehliyet, tam ehliyetsizlik, sınırlı 

ehliyet ve sınırlı ehliyetsizlik), erginlik ve ayırt etme gücü gibi şartlarını idare eder.1057 

Ehliyet ve ehliyetsizlik durumlarının hükümleri ve fiil ehliyetini genişleten kazaî rüşt 

(MÖHUK m.9/1) ve kural olarak kısıtlılık ve vesayet (MÖHUK m.10) aynı hukuka 

tâbidir.1058 Kişinin dava açma ehliyeti de kuralın uygulama alanı içindedir.1059 

Ehliyete ilişkin hukukî meselelerde uygulanması önerilen millî hukuk bazı 

hallerde yerini hukukî ilişkinin esasına uygulanan hukuka (hüküm statüsü-lex causae) 

bırakır. Fiil ehliyetinin gerekli olup olmadığına veya ne ölçüde gerekli olduğuna işlemin 

hükümlerinin tâbi olduğu hukuk uygulanır.1060 Örneğin zilyetlik için fiil ehliyeti gerekip 

gerekmediğine lex rei sitae tarafından karar verilir. Bir hukukî işlemin yapılabilmesi 

için aranan ehliyet, genel olarak fiil ehliyeti için konulan şartlardan farklı şartların 

gerçekleşmesi ile elde ediliyorsa, söz konusu özel haldeki ehliyet için aranan şartlara 

ehliyet statüsü değil, hüküm statüsü uygulanır. Tasarruf yetkisi, fiil ehliyeti olarak 

nitelendirilmeyip, tasarruf edilecek şeye uygulanan hukuka tâbi tutulur.1061  Örneğin, 

aynî haklarda tasarruf yetkisini kısıtlayan hükümler aynî hak statüsüne tâbi tutulur. 

TTK m. 766 1. fıkrası, “Bir kişinin poliçe ile borçlanması için gereken ehliyet tâbi 

bulunduğu devletin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diğer bir ülkenin hukukuna 

göndermede bulunuyorsa, o hukuk uygulanır.” hükmü, ehliyeti millî hukukun (lex 

patriae) yetkisi içinde düzenlediğinden, kambiyo taahhüdünde bulunma ehliyetinin 

bulunup bulunmadığı, ilgili kişinin vatandaşlığını taşıdığı devletin hukuku uygulanarak 

tespit edilecektir.1062  Poliçelere ilişkin bu hüküm, TTK m.778/1-j ile TTK m.818/1-ş 

hükümlerinin yapmış olduğu atıf nedeniyle bono ve çekler hakkında da uygulanmaktadır. 

Söz konusu düzenleme, genel olarak kanunlar ihtilâfı kurallarımızı düzenleyen ehliyete 

                                                 
1057  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.71. 
1058  Bkz. MÖHUK. m.10. 
1059  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.71. 
1060  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.72; NOMER- ŞANLI, s.224. 
1061  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.73. 
1062  BERKİ, Osman Fazıl, “Kambiyo Senetlerinde Ehliyetten Doğan İhtilâflar”, BATİDER, 1961, C. I, 

S. 2, 143-148, s. 144 (Ehliyet); ARIK, s. 200. 
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ilişkin MÖHUK m.9/I. f. hükmü ile paralel olmakla beraber,1063 farklı olarak ehliyetten 

doğan uyuşmazlıklar bakımından açıkça atfı kabul etmekte,1064 böylece, aynı zamanda, 

ehliyeti millî hukuk dışında özellikle yerleşim yeri veya işlem yeri hukukuna göre 

belirleyen ülke mevzuatının birbirine yakınlaştırılması amacı güdülmektedir.1065 

b) Tüzel Kişiler 

 Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetinin1066 tâbi olduğu hukukun belirlenmesinde 

en yaygın uygulama alanı bulunan teoriler,1067  ileride ayrıntılı olarak değineceğimiz 

                                                 
1063  ÖZDEMİR, H., Kanunlar İhtilâfı, s. 8. 
1064  BERKİ, “Ehliyet”, s. 146-147; SEVİĞ Muammer Raşit-SEVİĞ, Vedat Raşit: Devletler Hususî Hukuku, Üçüncü 

Bası, İstanbul 1992, s. 396-398. TTK sistemi içerisinde, atıf yalnızca ehliyet konusunda kabul edilmiştir (TTK. 
m.766). Ehliyet dışında kambiyo senetlerine ilişkin yabancı unsurlu bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, 
uygulanacak hukuk tespit edilirken atıf teorisi rol oynamaz. Başka bir ifadeyle, şekil, esas ve diğer tüm hususlarda 
TTK’daki ilgili kanunlar ihtilâfı kurallarının gönderme yaptığı kanunlar, o ülkenin maddî hukuk hükümleridir (TTK. 
m.767-775). Bkz. AYGÜN, s.109. 

1065  DEVRES, M. N., (Çeviren), “Ticarî Senetlerde Kanunlar İhtilâfı”, Adliye Ceridesi, 1936, S. 13, s. 786; 
ÖZDEMİR, Kanunlar İhtilâfı, s. 25-26. 

1066  TMK m. 48’e göre, “tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar 
dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.” Kural olarak tüzel kişilerin tam hak ehliyeti vardır; fakat yapılarına 
uygun olmayan, gerçek kişilerin sahip olduğu bir takım hakları ve borçları edinemezler. Yine gerçek kişilerden farklı 
haklara sahiptirler. Eski TTK’nun 137. maddesinde de, ticarî şirketlerin ancak şirket esas mukavelesinde yazılı işletme 
konusu içinde kalmak şartıyla; insana özgü olmayan hak iktisap etmeye ve borç yüklenmeye yetkili oldukları hükme 
bağlanarak şirketin hak ehliyetinin, esas sözleşmesinde yazılı işletme mevzuunun çevresine giren hak ve borçlar ile 
sınırlandırılması anlamına gelen “ultra vires” ilkesi kabul edilmişti. Ancak TTK’nun 125. maddesinde yapılan 
değişiklikle bu sınırlama kaldırılmıştır. “Ultra Vires” yasağı; üçüncü kişilerle işletme konusu dışında yapılan 
işlemlerin şirketi bağlamayacağı hükmünü içermekteydi. Buna göre; “ticarî şirketler ancak şirket esas mukavelesinde 
yazılı işletme konusu içinde kalmak kaydıyla; hak iktisap etmeye ve borç yüklenmeye yetkilidirler.” İşletmenin 
konusu dışında yapılan işlemler ise Ultra Vires yasağının bir sonucu olarak yok hükmündedir. Yeni TTK ile Ultra 
Vires yasağı kalktığı için, artık şirketlerin hak ehliyetleri işletme konusu ile sınırlanmamaktadır. Şirketin amacı ve 
işletme konusu dışında yaptığı işlemler şirketi bağlamakta, bu işlemler nedeniyle üçüncü kişiye karşı şirket sorumlu 
olacak, ancak şirket, sınırı aşan temsil yetkisini haiz kişiye karşı rücu edebilecektir. Ayrıca Yeni TTK’nın 371. 
maddesi ile bu yasağın kaldırılmasına bağlı olarak şirketin işletme konusu dışında bir iş ya da işlem yapması halinde 
Yönetim Kurulu açısından özel bir sorumluluk hali düzenlenmiştir.  
Tüzel kişilerin fiil ehliyeti, kendi fiiliyle hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesi anlamına gelir. Tüzel 
kişilerin fiil ehliyetinin şartları MK. md. 49 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “tüzel kişiler fiil ehliyetini, 
kanuna ve ana statülerine göre zorunlu organlarını oluşturdukları anda kazanacaktır. Kuruluş aşamasını 
tamamlamakla hak ehliyetine sahip olan tüzel kişi, henüz zorunlu organlarını oluşturmamışsa fiil ehliyetine sahip 
olamaz.” Fiil ehliyetlerini kazandıkları andan itibaren tüzel kişilerin kambiyo taahhüdü de dâhil borç altına 
girmelerine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ticaret şirketlerinde ticaret siciline tescil gerekir (TTK m. 174, 
256, 301, 476/II, 512). Ticarî senet düzenleyebilmek için tacir sıfatı bulunması gerekmemektedir. Tacir olsun veya 
olmasın herkes ticarî senet düzenleyebilir ve bu suretle borç altına girebilir. Ehliyetin ticarî senedin teslimi 
sırasında bulunması yeterlidir. Daha önceki bir zamanda ehliyetin bulunmaması sonucu değiştirmez. Ehliyetin 
bulunmadığını iddia edenin bu hususu ispat etmesi gerekmektedir. Ehliyetin bulunmadığı herkese karşı def’i 
olarak ileri sürülebilir. 
Kambiyo taahhüdüne ilişkin beyanın ehliyetsizlik nedeniyle hükümsüzlüğü, sadece beyanda bulunan kimsenin 
borcu yönünden önem taşır; senedin geçersizliğini gerektirmez. Örneğin, ehliyeti bulunmayan bir kimsenin 
düzenlediği poliçe, bu şahsı borç altına sokmaz, ancak senet üzerinde bulunan diğer imzaların sahiplerince yapılan 
beyanlar o şahıslara borç yükler. Bkz. OĞUZMAN, M. Kemal-SELİÇİ, Özer -OKTAY ÖZDEMİR, Saibe.: 
Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2009, s.38; DURAL, Mustafa-ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel 
Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2006, s.38, 231; OĞUZMAN-SELİÇİ-OKTAY-ÖZDEMİR, s.207; 
ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, 
Ankara 1970, s. 27; İZMİRLİ, Yadigar, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini Kaybetmesi ve 
Hukukî Sonuçları, Ankara 2001, s.11-12; YILDIZ, Burçak, “Şirketlerin Ehliyetine İlişkin Olarak Özellik Arz Eden 
Bazı Hukukî İşlem ve Sözleşmeler”, Ankara Barosu Dergisi, C.2, Y.2006, s.59; KUNTALP, Erden, “Ticaret 
Ortaklıklarının Ehliyeti”, II. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 11-12 Ocak 1985, 
Bildiriler, s.7; FRANKO, Nisim, “Ticaret Şirketlerinin Kefalet Ehliyeti”, II. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları 
Sempozyumu, 11-12 Ocak 1985, Bildiriler, s.44. 

1067  Teoriler hakkında bilgi için bkz. ARAT, Tâbiiyet, s.78-80; GÜNGÖR, Tâbiiyet Hukuku, s.218-221. 
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kuruluş yeri ve idare merkezi teorileridir.1068 Bu şekilde tespit edilen yetkili hukuk, 

tüzel kişinin menkul kıymet çıkarma ve kambiyo taahhüdünde bulunma ehliyetinin 

mevcut olup olmadığı, tüzel kişi adına taahhütte bulunmaya yetkili organların hangileri 

olduğu, yapılan bir borç taahhüdünden organların ve tüzel kişinin ne derecede sorumlu 

olduğu gibi hususların tespitinde esas alınır.1069  

Kuruluş yeri, Anglo-Amerikan hukuk sistemine mensup hukuk düzenlerinin 

benimsediği bir teori olduğu halde, idare merkezi, Kara Avrupası hukuk düzenlerinde 

genelde kabul edilen teoridir. Bu teorilere göre, tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetini tüzel 

kişinin kurulduğu ve idare merkezinin bulunduğu yer hukuku tayin eder. Bir tüzel 

kişinin bir ülkede kurulup diğer bir ülkede faaliyette bulunması olağandır. Aynı şekilde 

statülerindeki idare merkezinden farklı yerde faaliyet gösteren şirketlerin de varlığı 

gözönünde bulundurulduğunda, hak ve fiil ehliyeti açısından uyuşmazlığın görüldüğü 

ülkenin kabul ettiği kriterin önemi ortaya çıkar. 

5718 sayılı MÖHUK m. 9/4, tüzel kişilerin veya kişi topluluklarının hak ve fiil 

ehliyetlerinin statülerindeki idare merkezi1070 hukukuna tâbi olacağını kabul etmiştir. 

Şirketin yönetim ve denetim organlarının bulunduğu yer hukuku hak ve fiil ehliyetinin 

tayininde yetkili olacaktır. Dördüncü fıkranın son cümlesi ile tüzel kişilerin ehliyetine 

uygulanacak hukuk bakımından bir de istisna getirilmiştir. Bu istisna hükme göre, tüzel 

                                                 
1068  Ehliyet konusunda iki temel anlayış bulunmaktadır. Kıta Avrupası hukuk sisteminde geçerli olan 

anlayışa göre, ehliyetin kişiliğin bir unsuru olması ve ehliyet konusunun düzenlenişinde taraf 

menfaatinin ön planda tutulması nedeniyle, ehliyete kişisel statü hâkimdir. Kişisel statüyü 

belirleyecek olan ise, genellikle kişinin millî ya da yerleşim yeri kanunudur. Şirketlerde ise, bu 

hukuk ülkelerin tercihine göre ya kuruluş yeri ya da idare merkezi hukukudur.  

Kıta Avrupası hukukunda şirketin hak ve fiil ehliyeti de lex societatis’in uygulama alanı içindedir. 

Buna göre, şirketin hangi haklara sahip olabileceği ve organların yetkileri şirket statüsüne göre tespit 

edilmektedir. Ancak şirketin lex societatis’e göre hak ve fiil ehliyeti olduğu halde, şirketin yapmış 

olduğu işleme uygulanacak hukuka göre hak ehliyetinin bulunmaması halinde şirketin hak ve fiil 

ehliyeti işlem güvenliği nedeniyle sınırlandırılmalıdır. Common Law hukukundaki anlayışa göre, 

ehliyet işlem statüsüne (örneğin, akit statüsü ya da haksız fiil statüsü gibi) tâbi tutulmalıdır. Bkz. 

AYGÜL, s.231-232. 
1069  ÖZDEMİR, H., Kanunlar İhtilâfı, s.13. 
1070  Gerçek idare merkezi, tüzel kişinin yönetim ve denetim organlarının bulunduğu, genel kurulunun 

toplandığı, hukukî ilişkilere girişildiği, tüzel kişinin konusuna giren işlerin görüşmelerinin yapıldığı, 

başka bir ifadeyle tüzel kişinin aslî idaresinin yürütüldüğü yerdir. Tüzel kişinin statüsünde gösterilen 

merkez hukuku, her zaman için onun gerçek idare merkezi olmayabilir. Böyle bir durumda dahi 

Kanun, statüde merkez olarak gösterilen yere öncelik tanımıştır (MÖHUK m.9/4). ARAT, Tâbiiyet, 

s.83. NOMER-ŞANLI, s.226. 
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kişinin fiilî idare merkezinin Türkiye’de olması halinde Türk hukukunun 

uygulanabileceği kabul edilmiştir. Hükmün bu şekilde düzenlenmiş olmasından, gerçek 

idare merkezi kıstasının, bu yerin, ancak Türkiye’de bulunması halinde esas olabileceği 

ve dolayısıyla tek yönlü bir nitelik taşıdığı sonucuna varılabilir.1071 Sonuç olarak, gerçek 

idare merkezi ile statüdeki idare merkezinin aynı olmadığı durumlarda, Türk hukukunun 

uygulanabilmesi, fiilî idare merkezinin Türkiye’de bulunması şartına bağlıdır.  

Aile malları ortaklığı gibi statüsü bulunmayan tüzel kişiler ile donatma iştiraki, 

menkul kıymet yatırım fonu gibi tüzel kişiliği haiz olmayan kişi veya mal 

topluluklarının ehliyeti ise, MÖHUK m. 9/V. fıkra kapsamında düzenlenmiş olup, 

bunlar açısından fiilî idare merkezi kriteri kabul edilmiştir.1072 

c) İşlem Güvenliği Kuralı 

(1) Gerçek Kişiler 

Ehliyet konusunda, Kıta Avrupası hukuk düzenlerinde ehliyetin kişi hallerine 

ilişkin bir konu olması nedeniyle tarafların millî hukukuna tâbi olduğu anlayışı, buna 

karşılık Common Law geleneğine sahip ülkelerde, doktrin ve yargı kararlarında 

tarafların ehliyetine lex loci contractus ya da lex causae’nin uygulanması anlayışı 

hakimdir.1073 

Ehliyete, “kişinin millî hukukunun” uygulanması bazı hallerde işlem güvenliğini 

sarsabilir. Ehliyete şahsî statü uygulandığı takdirde, şahsî statüsüne göre ehliyetsiz olan 

kişiyle, iyi niyetli diğer tarafın, onun fiil ehliyetine sahip olduğunu zannederek yapmış 

olduğu hukukî işlemlerin geçersiz veya nisbi butlanla batıl olma tehlikesini bertaraf 

etmek düşüncesiyle, borçlar ve ticaret hukuku alanındaki işlemlerde işlem güvenliği 

                                                 
1071  NOMER- ŞANLI, s.222. 
1072  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.77 vd. 
1073  NOMER- ŞANLI, s.113-114. 
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nedeniyle şahsî hukuka istisna getirilmesi kabul edilmektedir.1074 Buna göre, kişi kendi 

hukukuna göre ehil olmasa bile işlemi yaptığı ülke kanunlarına göre ehil ise, o hukukî 

işlem açısından ehil kabul edilmelidir.1075 

MÖHUK m. 9/I. fıkrada hak ve fiil ehliyetinin ilgilinin millî hukukuna tâbi 

olduğu kabul edildikten sonra, II. fıkrada yer verilen, “Millî hukukuna göre ehliyetsiz 

olan bir kişi, işlemin yapıldığı ülke hukukuna göre ehil ise yaptığı hukukî işlemle 

bağlıdır…” hükmü işlem güvenliği ilkesini ortaya koymaktadır. İşlem güvenliği kuralı, 

kişinin millî hukukuna göre ehliyetsiz olması, işlemin “işlem güvenliği söz konusu olan 

ülkede” ve hazırlar arasında yapılması,1076 işlemin aile hukuku ve miras hukuku ile 

başka bir ülkedeki taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin olmaması, iyiniyetin 

işlem güvenliği kuralının uygulamasında oynayacağı rolün 1077  gözönünde 

bulundurulması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı kabul edilmektedir.1078 

TTK m. 766/2. fıkrada, MÖHUK m. 9/II fıkraya benzer bir şekilde işlem 

güvenliği kuralına yer verilmiştir. MÖHUK m. 9/II. f. ve TTK m. 766/2. f. benzer 

amaçlara yönelik hükümler olmakla birlikte, her iki hükmün uygulama alanı birbirinden 

farklıdır. TTK m. 766/2. f. hükmü, kambiyo taahhüdünde bulunma ehliyeti açısından 

işlem güvenliğini özel olarak1079 düzenlerken, MÖHUK m. 9/II. f. hükmü ise, yine bu 

                                                 
1074  Alman (1986 MÖHK m.12), İtalyan (1995 tarihli MÖHK m.23) ve İsviçre (1987 tarihli MÖHK m.36) 

hukuklarında kişisel kanuna işlem güvenliği nedeniyle istisna getirilerek, kendi kişisel kanununa göre 
ehliyeti olmayan yabancılar, eğer sözleşmenin yapıldığı yerde bu sözleşmeyi yapmaya ehil iseler, 
yaptıkları sözleşme ile bağlı olacaklardır. Bu ülkelerin bazılarında söz konusu kural tek yanlı olarak 
düzenlenmiştir. Fransız Temyiz Mahkemesinin Lizardi davasında, 21 yaşındaki Meksikalı Lizardinin 
satın aldığı malın bedelini Meksikada rüşt yaşının 25 olduğunu ileri sürerek ödememesi nedeniyle açılan 
davada Fransa’da o devirde 21 yaşın rüşt yaşı olduğu gerekçesiyle sözleşme geçerli sayılarak, bu 
doğrultuda tek yanlı bir uygulama yaptığı görülmektedir. Bkz. TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.77. 

1075  Restatement II § 198’de, kendi kişisel kanununa göre ehil olan kişinin işlemi yaptığı ülke kanunlarına 
göre ehil olmasa bile, yaptığı işlemle bağlı olacağı belirtilmektedir. 
Roma I Tüzüğü, gerçek kişilerin ehliyetini Tüzüğün uygulama alanı dışında bırakmakla (m.1/f.2) birlikte, 
13. madde uyarınca aynı ülkede hazırlar arasında yapılan bir sözleşmede bu ülke hukukuna göre ehliyetli 
olan taraf, kişisel statüsüne göre ehliyetsiz olduğunu ancak karşı taraf sözleşmenin kurulması esnasında 
biliyorsa veya bilmemesi ihmalinden kaynaklanıyorsa ileri sürebilmektedir. 

1076  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.78. 
1077  Karşı tarafın, diğerinin ehil olup olmadığını bilmesi ve bilebilecek durumda olmasının işlem güvenliği 

kuralının uygulamasına etkisi tartışmalıdır. Bkz. TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.79. 
1078  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.77-80. 
1079  12. HD, E. 2003/15420, K. 2003/19351, 07.10.2003 tarihli bir Yargıtay kararında, “ … Millî kanunun 

veya bu kanunun yollamada bulunduğu başka bir Devlet kanununun ehil saymadığı bir kimse, poliçenin 
imzalandığı memleket kanununa göre ehilse poliçeden sorumlu olur. Öncelikle, poliçenin düzenlendiği 
veya imzalandığı ve imzacıyı ehil sayan yer kanunu uygulanır. …” denmektedir. 
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fıkrada sayılan istisnalar1080 dışında tüm hukukî işlemler açısından genel olarak işlem 

güvenliği kuralını düzenlemiştir.  

1982 tarih ve 2675 sayılı eski MÖHUK m. 8/II. fıkrada, ‘Milli hukukuna göre 

ehliyetsiz olan bir yabancı Türk hukukuna göre ehil ise, Türkiye'de yaptığı hukukî 

işlemle bağlıdır.’ denilerek, tek yanlı bir kurala yer verilmekte ve sadece işlemin 

Türkiye’de yapılmış olması halinde işlem güvenliği kuralının uygulanacağını kabul 

etmişken, 2007 tarih ve 5718 sayılı MÖHUK m. 9/II. fıkrada yer alan yeni hüküm ile 

işlem güvenliği kuralı iki yanlı hâle getirilerek bu konuda MÖHUK ile TTK arasındaki 

yaklaşım farkı ortadan kaldırılmıştır.1081 

Menkul kıymet işlemlerinde gerçek kişilerin ehliyeti hakkında bir örnek vermek 

gerekirse, kendi millî hukukuna göre henüz reşit olmamasına rağmen, B devleti 

hukukunun aradığı rüşt yaşını doldurmuş olan bir A devleti vatandaşının B devleti 

ülkesinde, bir Türk vatandaşı lehine menkul kıymet satışı taahhüdünde bulunduğunu 

varsayalım. Bu taahhütten doğan uyuşmazlık, bir Türk mahkemesinin önüne geldiğinde, 

hâkim söz konusu taahhüdün ehliyet açısından geçerli olup olmadığını tespit ederken, 

MÖHUK m. 9/II hükmüne dayanarak, işlemin yapıldığı yer olan B devleti ülkesinin 

mevzuatına göre ehil olan bu A devleti vatandaşının yapmış olduğu menkul kıymet 

satışı taahhüdü ile bağlı olduğuna karar verecektir. 

(2) Tüzel Kişiler 

Gerçek kişiler açısından genel ehliyet kuralına istisna getiren işlem güvenliği 

kuralı tüzel kişiler açısından da geçerli olmalıdır.1082 

Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetine ilişkin sınırlamalar hukuk sistemlerine göre 

farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bazı hukuk sistemlerinde ise, sınırlama 

                                                 
1080  MÖHUK m. 9/II. f. 2. c. hükmüne göre, aile ve miras hukuku ile başka bir ülkedeki taşınmazlar 

üzerindeki aynî haklara ilişkin işlemler bu hükmün dışındadır. 
1081  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s. 77 vd.; ÖZDEMİR, H., Kanunlar İhtilâfı, s. 37; ÇELİKEL- 

ERDEM, s.207. 
1082  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.97. 
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olmayabilmektedir. Ultra vires kuralına göre, tüzel kişiler esas sözleşmelerinde 

belirlenen konularıyla ilgili işlemlerden başka işlem yapamazlar.1083 Temsil yetkisinin 

sınırlanması da esas sözleşme ile getirilen sınırlamalar arasındadır.1084 

Tüzel kişinin esas sözleşmesine göre, hak ve fiil ehliyeti sınırlandırılmış olduğu 

halde tüzel kişinin işlemi yapmış olduğu yerde bu kısıtlamalar tanınmıyor ya da 

bilinmiyorsa yapılan işlemin ehliyetsizlik nedeniyle geçersiz kabul edilmesi işlem 

güvenliği kuralına aykırılık teşkil edebilmektedir.1085 

Tüzel kişi ile akdi ilişkiye giren taraf, kendi hukukunda kabul edilmediği için 

tüzel kişinin hak ve fiil ehliyetinin herhangi bir şekilde kısıtlanabileceğinden habersiz 

olabilir. Tüzel kişiyi kendi hukukunda olduğu gibi hak ve fiil ehliyetine sahip 

zannedebilir. Bu durumda aslında gerçek kişiler için kabul edilmiş işlem güvenliği 

kuralının kıyasen tüzel kişiler için de uygulanması milletlerarası özel hukuk menfaatleri 

bakımından savunulabilir. Gerçekten şirket statüsüne göre, şirketin ehliyetinin 

kısıtlanması bu kısıtlamaların tanınmadığı ya da bilinmediği üçüncü kişiler için büyük 

güçlükler doğurur. İşlemlerin yapıldığı yerde kişinin işlem güvenliği nedeniyle ehil 

sayılabildiği durumlarda, şirketin de hak ve fiil ehliyetine sahip kabul edilmesi işlemin 

etki alanı kuralı ile sağlanır.1086 Üstelik şirketin, esas sözleşmesinde belirtilmeyen bir 

faaliyette bulunması halinde, faaliyet alanının genişlemesinden dolayı ortaya çıkacak 

rizikoların iyi niyetli karşı tarafa değil, şirkete yüklenmesi hakkaniyet açısından da 

uygundur. İşlem güvenliğinin uygulanması için bir başka gerekçe de ultra vires 

kuralının bu ilkeyi benimsemiş ülkelerde dahi çok sınırlı olarak uygulanmasıdır. Bu 

ülkelerde ultra vires iyi niyetli üçüncü kişilere uygulanmamaktadır.1087  

İşlem güvenliği kuralının uygulanabilmesi için, gerçek kişilerde aranan şartlar 

tüzel kişiler için de aranmalıdır. Buna göre, ilk olarak işlem tüzel kişinin ehliyetsizliği 

                                                 
1083  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.97; AYGÜL, s.231. 
1084  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.131. 
1085  AYGÜL, s.232. 
1086  TEKİNALP, G., Tanınma, s.322. 
1087  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.97. 
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nedeniyle geçersiz olmalıdır. İşlem başka bir nedenle geçersiz ise, işlem güvenliği 

kuralı uygulanmayacaktır. Ayrıca işlem diğer hususlardan geçerli olmalıdır. Aksi halde 

hak ve fiil ehliyetine sahip olmayan bir tüzel kişinin yapmış olduğu işlem, işlem 

güvenliği nedeni ile geçerli hâle getirilemez. Son olarak da karşı akidin iyi niyetli 

olması gerektiği ileri sürülmüştür. Yani şirketin hak ve fiil ehliyetinin yokluğunu ya da 

kısıtlandığını bilmiyor olması ve bu bilgisizliğin kendi ihmalinden kaynaklanmaması 

gerekmektedir.1088 

Konu hakkında bir örnek vermek gerekirse, ultra vires ilkesi doğrultusunda 

statüsünde borsada satış yapma yetkisi tanınmamış olan bir A devleti uyruklu aracı 

şirket, ultra vires ilkesinin tanınmadığı B devleti borsasında satış yapmıştır. Bu satış 

nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlık, Türk mahkemeleri nezdinde incelenmiştir. Türk 

hâkim söz konusu satışın ehliyet açısından geçerli olup olmadığını tespit ederken, her ne 

kadar aracı şirketin statüdeki idare merkezi A devletinde olsa da, gerçek kişiler için 

düzenlenmiş bulunan MÖHUK m. 9/II hükmünden hareketle, işlemin yapıldığı yer olan 

B devleti’nin mevzuatına göre ehil olan bu A devleti şirketinin B devleti borsasında 

iyiniyetli üçüncü şahıslara yapmış olduğu menkul kıymet satışı ile bağlı olduğuna karar 

verebilmelidir. 

2. Şekil 

a) Genel Olarak 

Yabancı unsurlu hukukî işlemlerin şeklinin, işlemin yapıldığı yer hukukunun 

uygulanacağı anlamına gelen locus regit actum (LRA) ile aynî haklarda lex rei sitae 

(malın bulunduğu yer), borçlar hukukunda lex obligationis (borç statüsü), kişinin 

hukukunda millî hukuk (kişisel statü) olarak sıralayabileceğimiz lex causae (hüküm 

statüsü)nün hâkimiyeti altında olduğu bilinmektedir.1089 

                                                 
1088  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.77-81, 98. 
1089  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.106; NOMER-ŞANLI, s.211; ÇELİKEL-ERDEM, s.190. 



 291 

İradenin açıklanışı ve doğuracağı sonuçlar bir bütün olduğundan meydana gelişi ve 

hükümlerine uygulanan hukukun yani hüküm statüsünün irade açıklamasının şekline de 

uygulanması doğal bir sonuçtur. LRA kuralı ise, yabancılık unsuru taşıyan ilişkilerde 

kolaylık ve pratik ihtiyaçlara uygun ve işlem güvenliğine hizmet eden, örf ve adet 

hukukunun en eski, en yararlı vazgeçilemeyen kurallarındandır.1090 LRA kuralı, tarafların 

işlemlerini bulundukları yer hukukuna göre gerçekleştirebilmelerini sağlamaktadır.  

Bugün aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke LRA kuralına hukukî 

düzenlemelerinde yer vermiştir.1091  

Belirli hukukî işlemlerde sadece yapıldığı yer hukukunun kabul ettiği şekle 

uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Şeklin bir hukukî işlemin özelliğini teşkil ettiği 

durumlarda,1092 o hukukî işlemin içeriğine uygulanan hukukun şekline de uygulanması 

doğal bir sonuçtur. Bununla birlikte, birçok hukuk düzeninde hukukî işlemlerin şekli 

konusunda LRA ve lex causae fakültatif uygulanmaktadır.1093 İşlemin şeklî geçerliliği 

noktasında “favor negotii” ön plana geçerek, LRA ve lex causae’dan bu sonucu sağlayan 

hukukun uygulanması esastır.1094 

                                                 
1090  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.107; NOMER-ŞANLI, s.210; DOĞANGÜN, Temel, Türk 

Hukukunda Yabancı Unsurlu İşlemlerin Şekline Uygulanacak Hukuk, Ankara 1996, s.72. 
1091  İsviçre IPRG’de m.124 (b) (1) uyarınca, sözleşme, sözleşmeye uygulanacak hukuk veya 

sözleşmenin inikad yeri hukukunun öngördüğü şekle uygun olarak yapılırsa şekil açısından geçerli 

olacaktır. İkinci bendinde, sözleşmenin farklı ülkelerde mukim kişiler arasında yapılması halinde 

şeklen bu ülkelerden birinin hukukuna uygun biçimde akdedilmesinin yeterli olacağı 

düzenlenmiştir. Üçüncü bentte ise tarafları korumak amacıyla uygulanacak hukuk özel bir şekil 

öngörmüşse ve başka bir hukukun uygulanmasını yasaklamışsa sözleşmenin şeklen geçerliliğinin 

münhasıran uygulanacak hukuka göre tespit edileceği düzenlenmiştir. IPRG m.125 ise ifanın tarzı 

ve ifanın bu tarza uygun olarak yapılıp yapılmadığı, bu kapsamda, teslim veya ödemenin yapılacağı 

günler, saatler, süreler, malların teslim olunmaması halinde yapılacak işlemlerin neler olduğu, malın 

muayenesi, tartılması gibi konularda ifa yeri hukukunun yetkili olacağını düzenlemiştir. 

Roma I Tüzüğü m. 11 (1), sözleşmenin şeklen geçerliliğini, tarafların sözleşmenin imzası anında 

aynı ülkede bulunmaları kaydıyla yapıldığı ülke hukukuna veya o sözleşmenin esası hakkında 

yetkili olan hukuka tâbi kılmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise tarafların sözleşmenin imzası 

sırasında farklı ülkelerde bulunması halinde sözleşmenin şeklen geçerliliğinin, sözleşmenin 

yapılması anında tarafların bulunduğu ülke veya hukukları veya o sözleşmenin esası hakkında 

yetkili olan hukuka tâbi olacağı düzenlenmiştir. 

İngiliz hukukunda Roma I Tüzüğü m. 11 (1) hükmüne paralel olarak sözleşmenin şeklen geçerliliği, 

alternatif olarak yapıldığı yer hukukuna veya sözleşmeye uygulanacak hukuka tâbi kılınmıştır. ABD 

hukukunda sözleşmenin şekil şartlarının kural olarak sözleşmeye uygulanacak hukuka tâbi olacağı 

kabul edilmektedir.  
1092  Bazı hukuklarda, evlenmenin şekli maddî şartlara ilişkin bir meseledir. Bkz. TEKİNALP, G., 

Bağlama Kuralları, s.112; Gayrimenkul mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerde resmî şekil 

hukukî işlemin özelliğini teşkil eder. Bkz. NOMER-ŞANLI, s.211. 
1093  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.106-107; NOMER-ŞANLI, s.211. 
1094  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.107; NOMER-ŞANLI, s.212. 
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Türk hukukunda, şekle ilişkin genel bağlama kuralı MÖHUK m.7’de 

düzenlenmiştir. Buna göre, hukukî işlemler, LRA’ya veya hukukî işlemin esasına 

uygulanan hukuka (lex causae) şeklen uygun olarak yapılmışsa geçerli kabul 

edilmektedir. Hukukî işlemlerin şekline uygulanmak üzere belirlenen hüküm statüsü ve 

LRA’nın fakültatif uygulanması kuralı sadece şekil konusunu kapsar, neyin şekil olduğu 

ise lex foriye göre belirlenir.1095 Bir işlemin şekle tâbi olup olmadığına, şekle tâbi ise 

bunun gerçekleşme biçimine ve şekle aykırılığın doğurduğu sonuçlara şeklî idare eden 

hukuk uygulanır.1096 

Bazı konular, şekil hakkında kabul edilen “fakültatif kural”ın kapsamı dışında 

kalmaktadır. Kapsam dışında kalan konular arasında, bir işlemin temsilci aracılığıyla 

yapılıp yapılamayacağı ve bir işlemin yapılmasında bazı kişiler veya makamın izni, 

icazeti veya tasdiki sayılabilir.1097 

Bazı konularda ise, ya LRA veya lex causae mecburen uygulanmak durumundadır. 

Lex causae’nin zorunlu uygulama alanı içinde taşınmazlar üzerindeki aynî 

haklara ilişkin hukukî işlemler ile işlem yeri hukukunda bilinmeyen veya bu yerde 

yapılması mümkün olmayan hukukî işlemler sayılabilir. 1098  Doktrinde şirketin 

kuruluşuna dair işlemlerin şekline lex causae’nin uygulanmasının mecburî olduğuna 

dair görüşlerde bulunmaktadır.1099 Türk hukukunda bir şirketin kurulabilmesi için esas 

sözleşmenin yazılı ve imzaların noter tarafından tasdiki şeklî zorunluluktur. 1100 

Şirketlere ilişkin şeklî formalitelerde LRA kuralının uygulanması kabul edilmemektedir. 

Şirketin kuruluşuna dair şeklî işlemler şirket statüsüne tabidir. 1101 

Kambiyo senetlerinin şekil açısından geçerliliğine uygulanacak hukuk için 

getirilen hükümler gibi bazı işlemlerde ise LRA kuralı mecburî nitelik alabilir. Çeklerde 

                                                 
1095  TEKİNALP, G., Bağlama Kuralları, s.112; NOMER-ŞANLI, s.213. 
1096  TEKİNALP, G., s.113; NOMER-ŞANLI, s.213. 
1097  TEKİNALP, G., s.113; NOMER-ŞANLI, s.214; DOĞANGÜN, s.162. 
1098  DOĞANGÜN, s.148-154. 
1099  AYGÜL, Musa Ders Notları s.20: Şirket kuruluşlarında, tescilden önce yapılması gereken işlemler, 

örneğin ortaklık sözleşmesindeki imzaların noterce tasdik edilmesinde, sözleşme, noter şartı 

olmayan bir ülkede yapılsa ve Türkiye’ye tescil için getirilse, bu işlem için noter şartı 

aranacağından, LRA hukuku uygulanmaz. 
1100  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.264. 
1101  SEVİĞ, Ticarî saha, s.209; AYGÜL, s.208. 
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ise şekil yönünden ödeme yeri kanunu ile emredilen şekle riayet etmek de şekil 

yönünden geçerliliği temin etmektedir.1102  

Resmî sicil ve ilânı kapsayan aleniyet şekilleri, mezun kılıcı şekiller ve usul 

hukukuna ilişkin işlemlerin şekli LRA ve lex causae’yi bertaraf eden hukukî işlemler 

arasında sayılabilir.1103 

b) Kıymetli Evrakın Şekline Uygulanacak Hukuk 

Kıymetli evrak, diğer senetlerden ayrılabilmeleri için özel şekil şartlarına bağlı 

tutulmuştur. Bu şekil şartları geçerlik şartı ve devir şartı olarak iki farklı açıdan 

değerlendirilebilir. Bu gruba giren senetlerin ihdası, devirleri, teminat itası ve 

kaybolmaları halinde iptalleri kanunen belirli şekil şartlarına tâbidir. Söz konusu 

işlemler, bildirilen şekillerde yapılmadıkları takdirde ya hüküm ifade etmezler veya 

istenilen hukukî sonucu sağlamazlar. Şekil burada geçerlilik şartıdır. Sıkı şekil şartları 

en katı biçimde kambiyo senetlerinde görülür.1104 Kıymetli evrakta senet metni ve şekil 

şartları tarafların muhtemel iradelerine ve senet dışındaki olaylara göre yorumlanamaz. 

Hukukî işlemlerde, irade açıklamasında kullanılan kalıp ve araçlara “şekil” adı 

verilmektedir. Bu nedenle, kıymetli evrakta şekle dâhil olan konuların tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

(1) Kambiyo Senetlerinde 

(a) Şekil Unsurları 

Kambiyo senetlerinde, genel olarak doktrinde kabul edildiği üzere, kambiyo 

taahhüdünün şekliyle kastedilen, keşideci veya senet üzerine imza atan diğer şahısların 

                                                 
1102  Poliçe ile yapılan borçlanmaların şekli bu borçlanmaların imzalandığı ülkenin hukukuna tâbidir 

(TTK. m. 767). Aynı kural bono (TTK. m.778) ve çekler (TTK. m. 819) hakkında da uygulanır. 
1103  TEKİNALP, G., s.113; NOMER-ŞANLI, s.213. 
1104  POROY-TEKİNALP, s.3. Kanun koyucu her senet için gerekli ve zorunlu şekil şartlarını belirlemiştir. 

Öyle ki, senedin kambiyo hukukunda geçerli bir senet olabilmesi, ancak kanunda belirtilen şekil 

şartlarını taşımasıyla olanaklıdır. Bu şekil şartlarını taşımayan bir senet, kambiyo senedi sayılmaz. 

Kıymetli evrak grubuna giren senetlerin keşideleri, devirleri, teminat verilmesi ve kaybolmaları 

halinde iptalleri, kanunen belirli şekil şartlarına tâbi tutulmuştur. Söz konusu işlemler, aranılan 

şekillerde yapılmadıkları takdirde ya hüküm ifade etmezler veya istenilen sonucu sağlamazlar. Şekil 

çoğu kez geçerlilik şartıdır. Bkz. KARAYALÇIN, Kambiyo Senetleri, s.54–55; ÖZTAN, Kıymetli 

Evrak 1997, s.370–371; POROY-TEKİNALP, s.29–30; KINACIOĞLU, s.88 vd.; ANSAY-

SCHNEIDER, s.69; ÜLGEN-HELVACI-KENDİGELEN-KAYA, s.75; ALIŞKAN, s.24–25. 
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taahhütlerinin geçerli olması için bulunması gereken kayıtlardır. 1105  Kambiyo 

senetlerinin içermesi gereken zorunlu kayıtların neler olduğu, ihtiyarî olarak konulması 

mümkün olan kayıtların olup olmadığının belirlenmesi, senedin dili, ne şekilde 

yazılacağı, senedin birden çok nüsha halinde yazılmasının mümkün olup olmadığı, ciro, 

aval veya kabul gibi işlemlerin geçerli olması için taşıması gereken kayıtların neler 

olduğu, kabul beyanının sözlü olarak ileri sürülüp sürülemeyeceği, beyaz cironun 

mümkün olup olmadığı gibi sorunlar şekil kapsamında değerlendirilmektedir.1106 

(b) Uygulanacak Hukuk 

Türk hukukunda LRA’ya1107 ilişkin özel hükümler de bulunmaktadır. Poliçe ve 

bononun şekli konusunda imza yeri 1108  kanunlarını yetkili kılan TTK. m.767’de 

                                                 
1105  DOĞANAY, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi- C.II (Üçüncü Bası, Ankara, 1990), s.1880. 
1106  ÖZDEMİR, Hatice, “Kambiyo Taahhütlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk”, Nihal 

Uluocak’a Armağan, İstanbul 1999, s.275 (Şekil): Şekil görünümü altında, esasa ilişkin sonuçlar doğuran 
taahhütte bulunan şahsın sorumluluğunun kapsamını belirleyen ve herkese ileri sürülebilecek olan, keşideci 
veya hamilin senet üzerine yazdığı, “ciro edilemez”, “garantisiz” veya “emre” gibi kayıtların geçerliliği, esasa 
uygulanacak hukukun kapsamına girer. 

1107  LRA kuralı, hem Anglo-Sakson Hukuk Sisteminde, hem de Cenevre Konvansiyonları Sisteminde kabul 
görmektedir. Ancak, kambiyo senetlerinin mümkün olduğunca çabuk ve emniyetli şekilde tedavülünün, şekil 
açısından ayakta tutulmalarına bağlı olduğu dikkate alınarak, LRA kuralının mecburî uygulanmasının ortaya 
çıkaracağı sakıncaları önlemek amacıyla, istisnaî nitelikte hükümler getirilmiştir. Cenevre Konvansiyonlarında, 
LRA kuralının bir istisnası olarak, aynı devlet vatandaşlığına sahip olan tarafların, ortak millî kanunlarının 
kabul ettiği şekil şartlarına uygun olarak işlem yapmaları kabul edilmiştir. Her iki Konvansiyona göre, üye 
devletlerden her biri, kendi vatandaşları tarafından, yabancı bir ülkede, kendi hukukuna uygun olarak yapılan 
taahhütlerin, diğer bir vatandaşına karşı, kendi ülkesinde geçerli olacağını kararlaştırabilir. İsviçre’de İBK m. 
1081/III. f. ve oradan iktibas yoluyla TTK m. 767/3. f. olarak, bu yönde bir düzenleme mevzuatımızda yerini 
almıştır. Buna göre: “Bir Türkün yabancı ülkede poliçeyle borçlanması, Türk hukukunun gösterdiği şekle 
uygun bulunduğu takdirde, Türkiye’de başka bir Türke karşı geçerlidir”. 

1108  İmza yerinin neresi olduğu farklı hukuklarda farklı şekilde düzenlenmiş olabilir. İmza yerinin yorumu 
konusunun, hâkimin hukukuna (lex fori) göre çözüme kavuşturulacağı çoğunlukla kabul edilen bir görüştür. 
Doktrinde, böyle bir durumda işlem yeri olarak imzanın atıldığı yerin esas alınması gerektiği ileri sürülmüştür. 
Çünkü işlem, onu yapan şahsın düşüncesinde, imzalandığı anda tamamlanmıştır. Taahhütte bulunan şahsın 
imzası, taahhüdün varlığı için gerekli ve yeterlidir. Taahhüdün geçerliliği, muhatabın onu kabul etmesi şartına 
bağlı değildir. Kabulün yapıldığı yer kanunu, sadece kabul işleminin şekil bakımından geçerliliğine 
uygulanacak hükümlerin belirlenmesinde esas alınabilir. Bkz. ÖZDEMİR, H., Şekil, s.263. Bir kambiyo 
taahhüdünde bulunan şahsın, bu taahhüdünü nerede imzaladığına ilişkin hiçbir kayıt yazmamış olması halinde, 
imza yeri ve dolayısıyla taahhüdün şekil bakımından geçerliliğinin hangi hukuka göre belirleneceği imza 
yerinin tespitine ilişkin ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorun da Türk hukukuna göre çözüme 
kavuşturulacaktır. TTK’da kambiyo senetlerinin şekil açısından geçerli olabilmesi için keşide yerinin mutlaka 
senette gösterilmesi şartı aranmıştır. Keşide yerinin senette belirtilmemesi durumunda, bu yerin tespitine 
yönelik karineler kabul edilmiş, keşidecinin adı-soyadı yanında yazılı olan yerin keşide yeri olarak kabul 
edileceği hükme bağlanmıştır. Eğer keşidecinin adı yanında herhangi bir yer ismi yazılmamışsa, senet, unsur 
eksikliği nedeniyle geçersiz olacaktır. TTK, senedin düzenlenmesi aşamasında imza yerinin belirlenmesine 
yönelik bazı karineler kabul ederken, ciro, kabul veya aval gibi işlemlerde, bu işlemlerin imzalandığı yer 
senette belirtilmemişse ne olacağı hakkında herhangi bir hükme yer vermemiştir. Acaba, bu işlemler açısından 
imza yeri nasıl belirlenecektir? Doktrinde, bazı yazarlar, cirantaların imza yerini senette göstermemiş olmaları 
halinde, senedin tanzim edildiği yerin, cirantalar açısından da işlem yeri olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bkz. HIRSCH, Ernst E., Ticaret Hukuku Dersleri - C. III (Kıymetli Evrak), İstanbul 1939, s. 98; 
DOĞANAY, s. 1880. Bu konuda ileri sürülen diğer bir görüşe göre, hâkim, işlemde yer alan tüm unsurlardan 
hareketle araştırma yaparak bu işlemlerin yapıldığı yeri tespit etmelidir. DOMANİÇ, cironun yapıldığı yerin 
tayini için, ciro edenin ticarî defterlerinden, yazışmalardan ve aracı bankaların kayıtlarından delil olarak 
yararlanılabileceğini ifade etmektedir. Bkz. DOMANİÇ, Şerh, s.457. Üçüncü bir görüş de, taahhütte bulunan 
şahsın yerleşim yeri lehine bir karine kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşü savunan yazarlara 
göre, taahhütte bulunan şahsın yerleşim yeri lehine karinenin kabulü, hem imza yerinin daha kolay 
belirlenmesine yardım edecek, hem de tacirler genellikle işlemleri, işletmelerinin bulunduğu yerde 
yaptıklarından olayların büyük kısmında gerçek duruma uygunluk sağlanacaktır. Zaten söz konusu olan bir 
karine olduğu için aksinin ispatı her zaman mümkündür. Bkz. ÖZDEMİR, H., Şekil, s.264 vd. 
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poliçenin, TTK. m.778’de bonoya ilişkin işlemlerin şeklinde TTK. m.767’ye yapılan 

atıf nedeniyle bonoların, TTK. m.820’de, ihtiyarî olmakla birlikte, çeklerin şekli 

konusunda LRA kuralının uygulanacağı hükmü bulunmaktadır.1109 Poliçe ve bononun 

imzalandığı yer hukuku işlem yeri olduğundan bu maddede yetkili başka bir hukuk da 

öngörülmediğinden LRA ilkesinin uygulanması zorunlu olmaktadır. Çeklerin şekli de, 

poliçe ve bonolarda olduğu gibi, işlem yeri hukuku olan “imza yeri hukuku”na göre 

gerçekleştirilebilir. Ancak çeklerde, poliçe ve bonolardan farklı olarak, LRA ilkesi 

zorunlu olmayıp, bu ilke yanında “ödeme yeri hukuku”nun yetkisi de tanınmıştır.  

(2) Diğer Kıymetli Evrakta 

(a) Şekil Unsurları 

Diğer kıymetli evrak tiplerinin de kendilerine özgü nitelikleri olduğu gibi şekil 

şartları da vardır. TTK m. 653 muhtelif kıymetli evrak hakkındaki özel hükümleri saklı 

tutmuştur (TTK m.487, 834, 836, 857; MK m.827).1110 Menkul kıymetlerde de kambiyo 

senetlerinde olduğu gibi, içermesi gereken zorunlu kayıtlar, ihtiyarî olarak konulması 

mümkün olan kayıtların belirlenmesi, senedin dili, ne şekilde yazılacağı, senedin birden 

çok nüsha halinde yazılmasının mümkün olup olmadığı unsurları şekil olarak 

nitelendirilebilecektir.1111  

Türk hukukunda hisse senetlerinin şekli, TTK’nun 487. maddesinde ele 

alınmıştır. Buna göre hisse senetlerinin şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş 

tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan hisse senedinin tertibini, bunun tescili 

tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına 

imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.1112 En 

                                                 
1109  Söz konusu hükümler MÖHUK öncesi dönemde yürürlüğe girmiştir. Sonradan yürürlüğe girmiş genel 

hükümler, aynı konuda önceden mevcut özel hükümleri ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla, bu hükümler 

MÖHUK’un genel nitelikli hükmünün yanı sıra uygulanmaktadır. 
1110  POROY-TEKİNALP, s.32. 
1111  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.626-627. 
1112  Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ Seri I, No.5’de hisse senetleri için kağıdın niteliği, baskıda 

kullanılacak renk ve desenler, boyut ve bölümleri, kupon boyutları, sayıları ve dizilimi, sıralanması, kullanım 

esasları, hisse senetlerinin içeriği, kupürlerin bölünmesi ve birleştirilmesi, kar payı kuponlarının kullanımı 

hakkında hükümler getirilmiştir. RG. 23/6/1989 tarih-20204.  
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önemlisi imza damga ve mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir. Seri 

halinde ve çok miktarda çıkartılan hisse senetlerinde imzanın damga, mühür ya da 

matbu olabilmesi, toplu senede yönelmede de bir kolaylık sağlamıştır. Kapalı 

şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer 

güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.1113 Uygulamada, hisse senetlerinin üzerine 

kuruluş izni de yazılmakta, ayrıca esas sermaye artırımları esas alınarak hisse senedinin 

tertibi de belirtilmektedir.1114 

Aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca; 

sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, hisse senedi 

bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir.1115  Bu senetler şirketin pay 

defterine kaydolunur. 

Eski TTK’nun 427. maddesinde tahvillere ilişkin olarak, izahnamede yazılı 

koşullardan başka, anapara ve faizlerin ödeme koşulları ile itfa planının da yazılması, 

ayrıca şirket namına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş 

olması gibi şartlar getirilmiş olmakla birlikte, yeni TTK’nun 504. maddesinde her çeşidi 

ile tahvillerin ancak genel kurul kararı ile çıkarılabileceği, genel kurul kararında 

çıkarılacak menkul kıymetlere ilişkin tüm hüküm ve şartları içermesi gerekeceği hükme 

bağlanmıştır.1116 

Kambiyo senetlerinin dışındaki kıymetli evrakın temlik veya terhininin bir 

alacak temliki olduğu kabul edilirse, alacağın temlikinin tâbi olduğu hukukun 

uygulanacağı söylenebilecek olmakla birlikte, genellikle kıymetli evrakın devir ve 

terhini alacağın temlikinden farklı bir şekilde yapılmaktadır. Hamile yazılı kıymetli 

evrakın temliki için tarafların uyuşması ve teslim yeterlidir. Emre yazılı kıymetli 

                                                 
1113  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.626-627. 
1114  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.626. 
1115  POROY-TEKİNALP-ÇAMOĞLU, s.627. 
1116  Borçlar Kanununun 14. maddesinde de, “bir alet vasıtasıyla vazolunan imza, ancak örf ve adetçe 

kabul olunan hallerde ve hususiyle çok miktarda tedavüle çıkan kıymetli evrakın imzası lazım 

geldiği takdirde kafi olunur.” denilmektedir. 
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evrakın temliki için ciro gerekmektedir. Nama yazılı kıymetli evrakın temliki için 

senede veya ayrı kağıda yazılı bir devir beyanı ve zilyetliğin devri şarttır (TTK. m. 647). 

TTK. m. 499 ise nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı hüküm 

ifade etmesi için pay defterine kaydedilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Şirketin 

esas sözleşmesi şirketin bu kaydı belirli şartlara tâbi tutmasını kabul etmiş olabilir 

(TTK. m. 492).  

(b) Uygulanacak Hukuk 

Gerek TTK ve SPK’nda gerek MÖHUK’ta, diğer kıymetli evraka uygulanacak 

hukuk hakkında özel hükümlere yer verilmemiştir. Vasıflandırma ile ilgili bölümde 

kıymetli evrakın menkullerle aynı kategoride değerlendirildiğini belirtilmiştik.1117 

Taşınmazlar üzerinde, mülkiyetin devri hakkında yapılan satım ve hibe bu 

işlemde lex causae olan lex rei sitae’nin şekil kurallarına tâbi olmaktadır (MÖHUK 

m.21(4)). İşlemin şekline sadece lex causae’nin uygulanması halinin diğer bir örneği de, 

işlemin yapıldığı yerde bilinmemesi veya mümkün bulunmamasıdır. Menkullere ilişkin 

hukukî işlemlerin şekli bakımından da lex rei sitae ilkesinin uygulanacağı kanunların 

mülkiliği esasına dayandırılmıştır. 1118  Ayrıca, aynî hakların üçüncü kişilere karşı 

dermeyan şartlarının, aleniyet kuralları ile ilgili olmaları nedeniyle de, lex rei sitae 

ilkesinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.1119 MÖHUK’ta menkuller hakkında özel 

hüküm bulunmamaktadır. Tekinalp, menkuller üzerindeki aynî haklara ilişkin hukukî 

işlemlerin şeklinin lex rei sitae ilkesine tâbi olduğunu belirtmiştir.1120 Buna karşılık, 

Nomer’e göre, MÖHUK’un 21/IV. maddesinde öngörülen ve sadece taşınmazlar 

üzerindeki aynî haklara ilişkin hukukî işlemlerin şekli bakımından kabul edilen lex rei 

sitae ilkesinin, menkullere ilişkin hukukî işlemlerde uygulanması mümkün değildir.1121 

                                                 
1117  Bkz. yuk.dn. 22. 
1118  DOĞANGÜN, s.152; BERKİ, Devletler Hususi Hukuku, s.286; BERKİ, Kanun İhtilâfları, s.168. 
1119  DOĞANGÜN, s.153; ÇELİKEL, Aynî Hak, s.112; SEVİĞ M. R.-SEVİĞ, V. R., s.553’de bu görüşü 

yalnızca gayrımenkuller hakkında savunmaktadır. 
1120  TEKİNALP, Bağlama Kuralları, s.106. 
1121  NOMER- ŞANLI, s.215. 
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Aynî haklar başlığı altında düzenlenen MÖHUK’un 21. maddesinin I. fıkrasında, 

taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynî hakların, işlem anında 

malların bulunduğu ülke hukukuna tâbi olacağı düzenlenmiştir. Ancak bu fıkra, hukukî 

işlemin hüküm ve sonuçlarının tâbi olduğu hukuk bakımından söz konusudur. Zira aynı 

maddenin son fıkrasında, şekle ilişkin ayrı bir hüküm öngörülmüştür. Bu hükümde ise 

sadece taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin hukukî işlemlerin şekline 

uygulanacak hukuka yer verilmiştir. Bu bakımdan menkuller, bu hükmün kapsamı 

dışında bulunmaktadır. Çelikel, Alman hukukunda hukukî işlemlerin şekli bakımından 

alternatif nitelikli kuralın kabul edilmesi nedeniyle, menkuller üzerindeki aynî haklara 

ilişkin hukukî işlemler bakımından da bu kuralın uygulandığını belirtmektedir. 1122 

Doğangün ise, lex rei sitae ilkesinin taşınmaz mallar hakkında kabulünü gerektiren 

işlem güvenliği ve kamu düzeni düşüncelerinin, bu ilkenin menkuller için de kabulüne 

                                                 
1122  ÇELİKEL, konuyu İngiliz ve Amerikan hukuku, Fransız hukuku ve Alman hukuku çerçevesinde 

değerlendirmektedir. İngiliz ve Amerikan hukukunda, akdin şekil şartlarının kural olarak o işlemin 

yapıldığı yer hukukuna tâbi kılındığı; şekil şartlarının akdin yapıldığı yer hukukuna tâbi olması halinde 

bu hukuk ile malın bulunduğu durumda son söz malın bulunduğu yer hukukuna ait olacağı için LRA 

kuralının uygulanmasının pratik olmayacağı; söz konusu olanın olan şeklin taahhüt işleminin değil, 

tasarruf işleminin şekli olduğu, bir akdin yapıldığı yer hukukuna uygun olarak yapılmasının, tasarrufi 

işlemin doğumu için gerekli şartların (teslim, tescil vs.)ın tahakkuku ile hiç ilgisi olmadığı; taahhüt 

işleminin LRA’ya göre geçerli olmamasının (resmi şekil veya adi yazılı şekilde yapılmaması vs.)ın 

aynî işlemin kendi tâbi olduğu hukuka göre geçerli sayılması halinde hiçbir değeri olmayacağı; önemli 

olanın, aynî işlemin tâbi olduğu şartların yerine getirilmesi olduğu; Mülkiyetin sözleşme ile geçtiği 

sistemlerde bu iki işlem birleşmiş olacağından ilgili hukuklarca aranan şekil şartının malların tâbi 

olduğu hukuka tâbi olması gerektiği; örneğin, Fransız hukukunda menkul rehni için aranan yazılı şekil 

şartının tahakkukunun aynî hakkın tâbi olduğu hukuka tâbi olması gerektiğinin belirtildiği; anglo-

amerikan hukukunda şeklin lex rei sitae’ye tâbi olması özellikle tescil şartları bakımından kabul 

edildiği; Alman hukukunda, Alman Giriş Kanunu (EGBGB m.11/2) bir mal üzerinde doğrudan 

doğruya hak değişikliği yaratan tasarrufi işlemlerin şeklinin o işlemin esasa ait şartlarının tâbi olduğu 

hukuka tâbi olacağı fakat LRA kuralına göre yapılan işlemlerin de geçerli olacağını bildirdiği; tasarrufi 

işlemin sebepli olarak kabul edilip edilmemesinin şeklin geçerliliğini etkileyeceği; lex causae’ye göre 

işlem sebepli kabul edildiği takdirde, tâbi olduğu hukuka göre, şekil bakımından geçerli olarak doğmuş 

olan aynî hak doğuran işlemin, akdin yapıldığı anda mevcut bir şekil noksanı nedeniyle batıl sayılması 

gibi garip bir sonuç çıkacağı; işlemin sebepsiz sayılması halinde, şeklin, aynî hakkı doğuran hukuka 

göre tahakkukunun yeterli olacağı; şeklin hangi hukuka tâbi olacağı konusunda, hangi hususların şekil, 

hangi hususların esasa ait olacağı sorununun ortaya çıktığı; bir işlemin resmi şekilde yapılması şartı, 

bir işlemin tescili şartı, mülkiyetin intikalinin teslim ile yapılması, menkul rehninin ancak teslim ile 

tesis edilebileceği hususundaki şartların esas mı yoksa şekle mi dair olduğu; bu konuda bir ihtilâf 

çıktığında, yapılacak yorumun esas işlemin tâbi olduğu hukuka ait olduğu; ancak bu hususların daha 

çok bir esas meselesi olarak kabul edilmesi gerektiği fikrinde olunduğu; bir şartın yerine getirilmemesi, 

aynî hakkın öz bakımından doğumuna engel oluyorsa, artık o şartı şekil değil, esasa ilişkin bir şart 

olarak kabul etmek gerektiği; aynî hakkın doğumu için teslimi gerekirliği prensibi veya buna ilave 

olarak herhangi bir yazılı anlaşmanın mevcudiyeti esasına ait şartlardan sayılması gerektiği; tescil şartı, 

bir ispat şartı olarak konulmuşsa şekle ait olabileceği; aynî işlemlerde hakkın doğumu ve üçüncü 

şahıslara karşı geçerliliği için konulmuş olan her şartın lex causae’ya tâbi olması fikrinde olunduğu 

için bu konuda şekil ve esas ayırımının pratik bir sonuç doğurmayacağı ileri sürülmektedir. Bkz. 

ÇELİKEL, Aynî Hak, s.110-113. 
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dayanak teşkil edebilecek önemde bulmamakta, bunun yanı sıra, menkullerle, hukukî 

işlem arasında, taşınmaz mallarda olduğu kuvvette sıkı ve objektif bir bağlantının 

varlığından söz edilemeyeceğini, dolayısıyla menkuller üzerindeki aynî haklara ilişkin 

hukukî işlemlerin şekil bakımından, MÖHUK 7. maddede belirlenen kuralın uygulama 

alanı içerisinde kaldığını belirtmektedir.1123 

Menkullere ilişkin bu genel kurala değindikten sonra devir şekilleri dikkate 

alınarak kambiyo senetleri dışındaki kıymetli evrakı ele almak gerekmektedir. Yukarıda 

devir şekillerine ilişkin yapılan açıklamalar1124 kıymetli evrak temliki ve terhininin tâbi 

olacağı hukukun senedin metninden kolayca anlaşılabilecek temlik kategorisine göre 

değişebileceğini göstermektedir. Senet hamile yazılı olursa temlik bakımından 

menkuller gibi lex rei sitae’ye tâbi olması gerekecektir. Diğer bir deyişle, senetlerin 

temliki, zilyetliğin devrinden başka bir şekli gerektirmediği takdirde, zilyetliğin devrine 

lex rei sitae’yi uygulamak gerekmektedir. Senet nama yazılı olursa özellikle devrin 

kendisine karşı hüküm ifade etmesi önemli olan borçlunun veya şirketin tâbi olduğu 

hukuka itibar etmek gerekecektir.1125 

Kural olarak hamiline ve emre yazılı senetlerde, aleniyeti sağlamaya yönelik 

şekil şartlarının tasarrufî işlemlerdeki rolleri dikkate alınarak, bunlardaki temlikin 

aleniyetini ancak borçlunun yerleşim yeri hukukunun temin edeceği yönünde görüşler 

bulunmaktadır. 1126  Ancak, senedin nama yazılı bir şirket hissesi olması durumunda 

şirketin tâbi olduğu hukuka tâbi olması veya senedin yine nama yazılı bir senet olup bir 

malı veya alacağı temsil etmesi halinde bu mal veya alacağın borçlusunun yerleşim yeri 

hukukuna tâbi olması kabul edilmektedir.1127 

Hamiline yazılı senetlerin çalınması veya kaybolması halinde alınacak iptal 

tedbirleri borç statüsüne veya şirket statüsüne tâbi olmalıdır. Ancak lex rei sitae iptal 

                                                 
1123  DOĞANGÜN, s.153-154. 
1124  Bkz. yuk. s.297. 
1125  SEVİĞ, V.R., Ticarî Saha, s.274. 
1126  SEVİĞ, V.R., Ticarî Saha, s.274. 
1127  SEVİĞ, V.R., Ticarî Saha, s.274. 
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konusuna uygulanamamaktadır. Senet üzerindeki zilyetlik ve senedin kaybolduğu ve 

çalındığı hallerde sicil kayıtlarına özgü gazetede verilecek ilân aleniyeti sağlamaktadır. 

Bu iki aleniyet vasıtası; kayıp ve çalınma yoksa senedin bulunduğu yer hukukunun; 

kayıp ve çalınma varsa senedi çıkarmış olan şirketin statüsünün uygulanması sonucunu 

doğuracaktır.1128 

Emre yazılı senetlerde ciro, bunların üzerindeki mülkiyeti devreden tasarrufî bir 

işlemdir. Cironun bu niteliği onun şekil bakımından aleniyeti sağlayacak bir hukuka tâbi 

olmasını gerektirmektedir. Bu aleniyet aynı zamanda ciro kendisine yapılan kimsenin 

kolayca bilebileceği bir hukuk olmalıdır. Cironun yapıldığı yer hukuku gerek ciranta gerek 

kendisine ciro yapılan tarafından bilinebilir bir hukuktur. Cironun, yapıldığı yer hukukunda 

öngörülen şekil şartlarına uygun olması yeterli olacaktır (locus regit actum).1129  

(3) Kaydî Menkul Kıymet 

(a) Şekil Unsurları 

Menkul kıymetlerle ilgili gelişmelerin, sermaye piyasasının kıymetli evrakında, 

giderek artan ölçüde, hakkın bir senette tecessüm ettirilmesi, dolayısıyla maddî bir varlığa 

sahip olması özelliğinin kaybolmasına yol açtığını daha önceki açıklamalarımızda 

belirtmiştik. Kıymetli evrakın bu gelişimi, kıymetli evrak kavramı açısından hayatî önem 

taşıyan senette mündemiç hakkın dermeyanı için “senedin ibrazı” ve devri için 

“zilyetliğin devri” kriterinin anlamını kaybetmesi sonucunu yaratmaktadır.1130 Zira toplu 

saklama, toplu senet, kıymet hakkı gibi kavramlar altında açıklanabilecek yöntemlerle 

senedin ibrazı önemini kaybetmektedir. Dolayısıyla bu yöntemler senedin geçerlilik şartı 

olarak şekil ve kıymetli evrakın devrinde şekil şartlarına aykırı sonuçların ortaya 

çıkmasına neden oluyor gibi görünmektedir. Ancak, toplu saklanan, bir tek senet içinde 

oluşturulan haklar ve kağıtsız senet anlayışı içerisinde, menkul kıymetlerin “mislî” olma 

                                                 
1128  SEVİĞ, V.R., Ticarî Saha, s.275. 
1129  SEVİĞ, V.R., Ticarî Saha, s.277. 
1130  ÖZTAN, Kıymetli Evrak 1997, s.309. 
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nitelikleri önem taşıyacaktır. Mislî olabilen her menkul kıymet kağıtsız olabilme 

imkânına da sahip olacaktır.1131 Öte yandan, mislî nitelikteki menkul kıymet kavramının, 

mislî olan şeylerin senet niteliği taşıyıp taşımaması bakımından da değerlendirilmesi 

gerekmektedir.1132 Kambiyo senetleri, mislî olmadıkları gibi, sıkı sıkıya şekle bağlılıkları, 

borçlunun el ile imzası ve ibraz senedi olmaları da dikkate alınınca kağıtsız senet olarak 

düzenlenmeleri mümkün bulunmamaktadır.1133 

Toplu senet birçok kişiye ait olan menkul kıymetlerin misli niteliklerinden 

faydalanılarak geliştirilmiş bir senettir. Bu senet bütün bir emisyonun veya senetlerini 

toplu saklamaya verenlerin senetlerini temsil etmek üzere çıkarılan ve toplu saklama 

bankasına tevdi edilen senettir. Bu senette tecessüm eden haklar böylece maddî varlığa 

kavuşurlar. Hatta senet hiç basılmayabilir. Bu bakımdan toplu senet ya da kaydî 

değerlere ilişkin olarak imza şartından bahsedilemez.1134 

Kaydî menkul kıymetler için şekil kapsamında değerlendirilmesi gereken bir 

başka husus da MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)’nun sicil kayıtlarının rolüdür. MKK 

nezdinde tutulan sicilin fonksiyonlarının açıklayıcı nitelik taşıdığını yukarıda 

belirtmiştik.1135 MKK dışında, kaydî hakların genel hükümlere göre devri, üzerlerinde 

rehin veya diğer bir aynî hak tesisi mümkündür. SPK.’nun 10/A maddesinin üçüncü 

fıkrası, MKK dışında tesis edilen hakların MKK’ya bildirilmesine hüküm ve sonuç 

bağlayarak, MKK’ya yapılan bildirim tarihine öncelik vermektedir. Kaydîleştirilmiş 

payların pay defterine kaydı esnasında MKK kayıtları esas alınabilecek ve tasarruf 

yetkisinin varlığı kural olarak MKK kayıtlarına göre belirlenecektir. MKK kayıtlarının 

niteliği ile bağlantılı olarak üzerinde durulması gereken diğer bir nokta, aynı maddenin 

                                                 
1131  Bu kapsamda, kanunda öngörülen şartları taşıyan katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgesi, 

banka bonoları ve banka garantili bonolar mislî olma niteliğine sahip senetlerdir. 
1132  Kağıt para mislî nitelikte bir kağıt olmasına rağmen senet niteliğine sahip değildir. 
1133  Deniz taşımacılığına ilişkin olarak kullanılan taşıyan namına düzenlenen konişmento kıymetli evrak 

olmasına rağmen mislî nitelikte olmaması; bir teşhis ve ibraz senedi olan sigorta poliçesi mislî 

nitelikte olmayan kıymetli evrak olarak ibrazı gerektirmesi; eşya hukukuna ilişkin olan emtia 

senetlerinden depo senedi (makbuz senedi-varant) kıymetli evrak olmasına rağmen mislî nitelikte 

olmaması ve ibraz senedi olması; ipotekli borç ve irad senedi kıymetli evrak olmasına rağmen mislî 

nitelikte olmaması nedeniyle toplu saklama ve kağıtsız düzenlenmeye uygun değildirler. 
1134  TURANBOY, Varakasız, s.55. 
1135    Bkz. yuk. s.51. 
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beşinci fıkrası uyarınca, payların devrinin pay defterine kaydında MKK kayıtlarının esas 

alınmasıdır. Hak sahiplerinin ancak hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla 

MKK’ndaki hesapları üzerinde işlem yapabildikleri, aracı kuruluş ve ihraççılar bazında 

açılacak hesapların alt hesaplarında hak sahiplerinin göründüğü, hesapların nama ve 

hamiline olmak üzere iki türlü tutulduğu bir sistem söz konusudur.1136 

Dolayısıyla MKK nezdinde tutulan kayıtların sicil nitelikleri dikkate alınarak 

şekil kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

(b) Uygulanacak Hukuk 

Tescil, kanunlarda gösterilmiş bulunan hukukî işlemlerin resmî memurlar 

tarafından, belirli sicillere yazılarak hem işlemin sıhhat ve devamını, hem de üçüncü 

kişilere karşı aleniyetini sağlar. Tescil, bir hakkın tesisi, tadili veya kaldırılması sonucunu 

doğurduğundan, haklar üzerinde doğrudan doğruya etki yapmaktadır. Tescilin diğer bir 

fonksiyonu da, hakkın kurulduğunun üçüncü kişilerce öğrenilmesini sağlamaktır. Siciller 

kurucu ve/veya bildirici nitelikte olabilmektedir. Ahvalî şahsîye sicilleri ile evlenme 

sözleşmesi sicilinde tescil, açıklayıcı nitelikte iken, tapu sicili, ticaret sicili, gemi sicili, 

marka sicili ve maden sicili gibi siciller, hem kurucu hem açıklayıcı niteliğe sahiptir.1137  

Sermaye piyasası araçlarının kaydîleştirilmesinde de bir sicil işlemi söz konusudur. 

Esas itibariyle, sicilin, hakların doğumu bakımından kurucu etkiye sahip olduğu sistemler 

ve sicilin açıklayıcı etkiye sahip olduğu sistemler olmak üzere iki tip kayıt sistemi 

bulunmaktadır.1138 Kurucu kayıt sisteminde, kaydîleştirilmiş hak üzerindeki mülkiyet hakkı 

ve sınırlı aynî haklar, merkez veya sicilde yapılan kayıtla doğmakta ve sona ermekte, 

kayıtlar doğrudan gerçek hak sahipleri adına yapılmakta, kayıtların aleniyet ve güven 

fonksiyonları bulunmakta; haciz, ihtiyati tedbir gibi işlemler ancak sicilde veya merkezde 

tutulan kayıtlar üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla, sermaye piyasası araçları 

                                                 
1136  ÜNAL, M., s.276 vd. 
1137  ÜNAL, M., s.355. 
1138  MANAVGAT, Kaydî Sistemin Esasları, s.161; TURANBOY, Kaydî Değer, s.46; ÜNAL, M., s.355. 
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için tapu siciline benzer bir sistem uygulanmaktadır.1139 Açıklayıcı sicil sisteminde ise, 

sicilin fonksiyonu, kayıtların mevzuata uygun tutulmasını, kaydî hakların devir işlemlerinin 

güvenli biçimde yerine getirilmesini ve kayıtlar arasında tutarlılığı sağlamaktır.1140  

Türk hukukunda, SPKn’nun 10/A maddesinde düzenlenen kaydî sistemde MKK 

kayıtlarına kurucu etki tanınmamış, açıklayıcı kayıt sistemi kabul edilmiştir. Maddede, 

üçüncü fıkra hariç, kurucu sisteme ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş, hakkın 

kayıtla doğması ve terkinle sona ermesi, merkezdeki kayıtlara iyiniyetle güvenenin hak 

sahibi olması, aksinin ispat edilememesi gibi kurucu sisteme ilişkin düzenlemeler 

yapılmamıştır. Ancak açıklayıcı sistemin yaratacağı sakıncalara karşı çeşitli önlemler 

alınmıştır.1141  

Temel amacı üçüncü kişileri korumak olan tescil işlemlerinin yapıldığı yerdeki 

şekil kurallarına uyularak yapılması sağlanmak istenen amacın zorunlu sonucudur.1142 

Dolayısıyla, aleniyeti sağlayan sicillere kayıtlanan işlemlerin, o sicilin bulunduğu yerdeki 

hukuka uygun olarak yapılması gerekmektedir.1143 Söz konusu yer lex loci actus/locus 

regit actum olup, her devlet bu konudaki hükümlerini doğrudan doğruya uygulamaktadır.  

                                                 
1139  MANAVGAT, Kaydî Sistemin Esasları, s.161; TURANBOY, Kaydî Değer, s.46. 
1140  MANAVGAT, Kaydî Sistemin Esasları, s.166; TURANBOY, Kaydî Değer, s.50. 
1141  Maddede kayıtların etkisi bakımından yapılmış bulunan düzenleme, kaydî sistem öncesi Takasbankta 

uygulanmış sistem ile paraleldir. Bu bağlamda SPKn’nun 10/A maddesi hükmü kayıtların hukukî niteliği 
konusunda kaydî sistem öncesi mevcut sistemden ayrılmamıştır. Ancak maddenin üçüncü fıkra hükmü 
MKK dışı işlemlere ilişkin bunun istisnasını oluşturmaktadır. Bu hüküm, açıklayıcı kayıt sisteminden 
kaynaklanan bir tehlikeyi önlemeye yöneliktir. Çünkü MKK dışında da, kaydî hakların genel hükümlere 
göre devri, üzerlerinde rehin veya diğer bir aynî hak tesisi mümkün olacaktır. Buna rağmen söz konusu 
hakların Borsada alım satımına, MKK dışı işlemlerden habersiz devam edilmesi ve MKK'da kayıt 
sisteminin yürümesi, işlem güvenliği bakımından sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, olması 
gereken, MKK dışında tesis edilen hakların da usulüne uygun biçimde MKK’ya bildirilmesi ve gerçek 
hak sahipliğinin MKK kayıtlarına yansıtılmasıdır. SPKn’nun söz konusu fıkra hükmü, MKK dışında tesis 
edilen hakların MKK ya bildirilmesine hüküm ve sonuç bağlamakta, MKK’ya yapılan bildirim tarihine 
öncelik vermektedir. MKK kayıtları, nama yazılı paylar bakımından pay defterinin niteliğini de 
değiştirmemekte, pay defteri kayıtlarına göre herhangi bir önceliğe sahip olmamaktadır. Yönetimsel 
hakları kullanmaya yetkili olanlar belirlenirken yine pay defteri esas alınacak, MKK kayıtlarının bu 
konuda herhangi bir fonksiyonu olmayacaktır. Ayrıca devrin MKK kayıtlarına yansımasına rağmen, ana 
sözleşmede nama yazılı payların devrini kısıtlayan hükümler bulunduğu takdirde, ortaklık yönetim 
kurulunun devri pay defterine kaydetmemesi mümkündür. Bununla beraber kaydîleştirilmiş payların pay 
defterine kaydı esnasında MKK kayıtları esas alınabilecek ve bu bağlamda tasarruf yetkisinin varlığı 
kural olarak MKK kayıtlarına göre belirlenecektir. MKK kayıtlarının niteliği ile bağlantılı olarak üzerinde 
durulması gereken diğer nokta, 10/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, payların devrinin pay defterine 
kaydında MKK kayıtlarının esas alınmasıdır. 

1142  DOĞANGÜN, s.158. 
1143  AYGÜL, Musa, Ders Notları, s.20; DOĞANGÜN, s.158: “…tescil işleminin en önde gelen asli 

amacı üçüncü kişileri korumaktır. Bu amaç ise ancak, tescil işleminin yapıldığı yerdeki şekil 
kurallarına uyularak temin edilebilir. Söz konusu yer her ne kadar lex loci actus gibi görünüyorsa 
da, her devlet bu konudaki kurallarını doğrudan doğruya uyguladığından, burada kanunlar ihtilâfı 
kurallarının uygulanması söz konusu değildir”. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

I. A. Belli nitelikteki hakları temsil eden birer değerli kâğıt olan ve öncelikle 

kıymetli evrak sayılan menkul kıymetler sermaye piyasalarının en önemli araçlarından 

biri olup, farklı amaçlarla para piyasalarında da kullanılmaktadır. Üst kavram olarak 

kabul edilen kıymetli evrakın bir alt türünü oluşturan menkul kıymetler, kıymetli 

evrakın özelliklerini taşımakta ve büyük ölçüde kıymetli evraka ait hükümlere tâbi 

bulunmaktadır. Bu kapsamda kıymetli evrakın önemli özelliklerinden biri olan, hisse 

senetlerinde olduğu gibi daha önceden mevcut olsa veya ticarî senetlerde olduğu gibi 

senetle birlikte doğsa da hakkın senede bağlanmış olması özelliğine sahiptir.  

Sermaye ve para piyasalarında işlem gören menkul kıymetlerin sayısının 

öngörülerin üzerinde artması, fizikî kâğıttan soyutlanmayı gerektirmiştir. Uluslararası 

sermaye hareketlerinin artışına paralel olarak, iç hukuk kurallarının farklılığından 

arınmış ortak kavramlara ve yöntemlere duyulan ihtiyaçlar, “menkul kıymet” 

kavramının, teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yeniden tanımlanmasına neden 

olmuştur. Böylece sermaye piyasasında fiilen tedavülü çok azalmış senet unsuru terk 

edilerek, tamamen kaydî sisteme geçilmesi gündeme gelmiştir. Kaydî sistem, menkul 

kıymetlerin çeşitli hukukî gerekçelerle bir veya birden fazla aracı ile tutulmasına olanak 

sağlamış; ayrıca, borsaların ve takas kurumlarının birleşme sürecini hızlandırmıştır. 

Menkul kıymetlerin, kıymetli evraktan “kıymet hakkı” (kaydî değer) kavramına 

doğru gelişimi çeşitli evrelerden geçmiştir. Başlangıçta, kapalı zarf içinde teslim edilen 

menkul kıymetler müşterileri adlarına göre, “kapalı tevdî”; ya da açık olarak teslim 

edilen menkul kıymetler müşterileri adlarına göre, “açık tevdî” şeklinde bankalarda 

saklanırdı. Ancak, bu iki saklama türünde, menkul kıymetlerin artan sayısının yarattığı 

sorun nedeniyle, menkul kıymetlerin mislî eşya niteliğinden yararlanılarak, aynı türden 
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menkul kıymetlerin bir bütün halinde saklanıp, yönetildiği “toplu saklama” sistemi ve 

“toplu senet” olarak adlandırılan bir başka uygulama oluşturulmuştur.  

Menkul kıymetlerin saklanmasında rasyonelleştirme önlemlerinin son aşamasında, 

kıymetli evrakın maddî bir varlık olmaktan çıkarılarak, hak ile senet arasındaki bağlılıktan 

vazgeçildiği, “kıymet hakkı” veya “kaydî değer” kavramı ortaya çıkmıştır. Elektronik 

ortamda kaydî hâle getirilmiş olan sermaye piyasası araçları, ihraççı ve yatırımcı başta 

olmak üzere aralarında merkezi kayıt kuruluşu ve aracıların olduğu, kaydî sistem olarak 

adlandırılan bir sistemde işlem görmektedir. Artık yatırımcılar menkul kıymetlerini, 

merkezi menkul kıymet saklama kuruluşu ile bağlantılı aracılar zincirinde tutmaktadır. 

Menkul kıymetlerin, fizikî olarak dolaşımda olmadığı bu sistemde, transferi, teminat 

gösterilmesi ve üzerinde tesis edilecek diğer haklar hesaplar üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Ancak, bazı ülkelerde, menkul kıymetler geleneksel olarak fiziken 

toplu saklama yöntemi ile saklanmaya devam edilmektedir.  

Kaydî sistem, ihraçcı şirketin kayıtlarında, menkul kıymet mâlikinin görüldüğü 

doğrudan mülkiyet (tutma) sistemi (direct holding system), menkul kıymet mâlikinin 

hesaplarının bir veya daha fazla hiyerarşik sıralamadaki aracı kuruluşlarda tutulduğu 

dolaylı saklama sistemi (multi-tiered securities holding system) ve karma sistem olarak 

üç ayrı şekilde tutulmaktadır.  

Dolaylı saklama sistemlerinde, yatırımcı ile ihraççı arasında, farklı ihraççılara ait 

büyük miktarlarda menkul kıymetleri hareketsizleştirmek veya herhangi bir şekilde 

toplulaştırmak suretiyle tutan Merkezi Menkul Kıymet Saklama Kuruluşu (CSD) ve 

Uluslararası Merkezi Menkul Kıymet Saklama Kuruluşunu (ICSD)’in yanısıra  takas 

kuruluşları, merkez bankaları, menkul kıymet şirketleri ve bankalar da dahil bir ya da 

birden fazla aracı bulunabilmektedir. Kural olarak bir CSD veya ICSD,  finansal 

kurumlar, broker-dealer ve diğer aracılar için menkul kıymet hesaplarını tutmaktadır. 

Aracılar da, sırasıyla, nihai yatırımcı için menkul kıymet hesabını tutan en düşük 
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kademedeki aracı ile diğer aracılar için menkul kıymet hesaplarını tutmaktadır. Diğer 

bir deyişle, her bir aracı kendi aracısının hesabını tutmaktadır. En alt düzeydeki aracı ise 

yatırımcının hesabını tutmaktadır. Böylece, en üstte yer alan ihraççılar ile en altta yer 

alan yatırımcılar arasında değişen sayıda bağlantılar olabilmektedir. Aracı tarafından 

tutulan menkul kıymet hesaplarına ilişkin yatırımcının hakları ve aracının diğer 

müşterilerinin hakları, aracılar zincirinin farklı kademelerinde bulunabilmektedir. 

Aracılar zincirinin en üst düzeyindeki aracı, ihraççının hesaplarında doğrudan 

görünmektedir. Böylece, her bir aracı düzeyinde ayrı bir hak söz konusu olmaktadır. En 

üst düzeydeki aracı ya da onun adına hareket eden, ihraççının kayıtlarında menkul 

kıymetlerin kayıtlı yöneticisi olarak yer almaktadır. Bu hukuk sistemlerinde, yatırımcı 

ile ilişkisi olan aracı, menkul kıymetlerdeki hakların tutulmasından akden ve/veya 

kanunen sorumludur. Diğer bazı hukuk sistemlerinde ise, bir aracı, salt bir yatırımcının 

menkul kıymetlerine ilişkin haklarının hesap yöneticisi olarak hareket etmekte, bu 

sistemde yatırımcı ve ihraççı arasında doğrudan ilişki kurulmaktadır.   

Türkiye’de menkul kıymet tutma sisteminin dolaylı veya doğrudan saklama 

sistemine ilişkin özelliklerinin, uygulanacak hukuk konusundaki değerlendirmeleri 

etkilediğini belirtmek gerekmektedir.  Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi 

gereğince, menkul kıymetleri ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemeye Merkezi Kayıt 

Kuruluşu yetkili kılınmıştır. Para ve sermaye piyasalarında ağırlığı olan bir çok 

ülkedeki uygulamaların aksine, MKK nezdinde tutulan kayıtlar doğrudan hak sahibi 

olan yatırımcı adına tutulmaktadır. MKK nezdinde tutulan kayıtlarda işlem yapma 

yetkisinin tespiti bakımından aracı ve ihraç bilgileri için ihraççı bilgilerine de yer 

verilmiştir. Türk hukukunda geçerli olan bu sistemin karma bir sistem olduğu ileri 

sürülebilir. Ancak hak sahipliği bakımından asıl olan yatırımcıdır.  

B. Öte yandan, sermaye piyasaları yatırımcılarının yatırımlarında ülke 

gözetmemesi, buna karşılık ulusal hukukî düzenlemelerin yetersizliği veya hukuk 
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düzenlerinin birbirleriyle uyumlu olmaması, yeknesaklaştırma hedefini taşıyan 

uluslararası düzenlemelerin önemini artırmıştır.  

Uluslararası ticaret ilişkilerini düzenleyen kuralların uyumu ve geliştirilmesi 

konusunda tüm Dünyadaki istişarî girişimler, ödeme ve menkul kıymet takas sistemleri 

alanında da yeknesaklaştırma hedefine yönelmiştir. Bu girişimler, kanunlar ihtilâfı 

hukuku kurallarının yanısıra, aracıda tutulan menkul kıymetler alanında hukukî 

uygulamaları içeren maddî hukuk reformları yapılmasını da öngörmektedir. 

Bütün bu girişimlerin sonucunda akdedilen, aracıda tutulan menkul kıymetlere 

ilişkin kanunlar ihtilâfı hukuku kuralları içeren La Haye Konvansiyonu, aracıda tutulan 

menkul kıymetler alanında kapsamlı bir maddî hukuk uyum çalışmasına ihtiyaç 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Bölgesel düzeyde, Avrupa Birliği hukuku alanında Finansal Teminat Yönergesi 

ve Ödeme ve Menkul Kıymet Takas Yönergesi bulunmaktadır. Global düzeyde ise, 

UNCITRAL ve UNIDROIT gibi birbirini tamamlamayı hedefleyen hukukî 

organizasyonlar, aracıda tutulan menkul kıymetler alanında maddî hukuka ilişkin 

hükümleri içeren düzenlemeler gerçekleştirmiştir. UNIDROIT tarafından hazırlanan 

Cenevre Menkul Kıymet Konvansiyonu, aracıda tutulan menkul kıymetlere ilişkin 

maddî hukuk hükümleri içeren önemli bir hukukî düzenlemedir. Ulusal düzeyde, 

yatırımcıyı koruma ve verimlilik hedefleri doğrultusunda, aracıda tutulan ve devredilen 

menkul kıymetlerin kazanımı ve devri için basit ve açık kurallar ile usuller içeren güçlü 

bir hukukî çerçeve öngörülmüştür. Hesap sahibinin haklarının, hak sahibi olmayan 

tarafların müdahalesi veya herhangi bir aracının iflâsı gibi risklere maruz bırakılmaması 

da güçlü hukukî çerçevenin önemli unsurları arasında kabul edilmektedir. Konvansiyon 

AB Finansal Teminat Yönergesi ile büyük ölçüde benzer şekilde düzenlenmiştir 

(mülkiyeti geçiren teminat sistemi vd.). Konvansiyonun merkezinde yer alan, aracılı 

menkul kıymet kavramı, menkul kıymet hesaplarına menkul kıymetlerin 
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alacaklandırılmasından kaynaklanan hakları ve Konvansiyona dâhil olmayan ülkelerin 

hukukuna göre, menkul kıymetlerdeki hakkın doğrudan mülkiyeti veya mülkiyete 

katılma hakkı veya menkul kıymetlere ait bazı aynî veya akdî hakları içermektedir. 

Menkul kıymet hesabı ise, aracı tarafından, aracı olmayan gerçek ve tüzel kişi adına, 

diğer aracı adına, merkezi saklama kuruluşu tarafından, aracı adına tutulan hesaplardır.  

Menkul kıymetlerin Avrupa Birliği çerçevesinde güvenli hareketinin sağlanması 

ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla, birden fazla hukuk alanını düzenlemekten 

kaynaklanan parçalanmanın önüne geçmek üzere, iki ayrı düzenleme yapılmıştır. Bu 

düzenlemeler “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Nihai Mutabakat 

Direktifi” ve “Finansal Teminat Direktifi” dir. Bu düzenlemelerin ilkinde ödeme ve 

menkul kıymet mutabakat sistemlerinde verilen transfer emirleri ve netleştirme 

işleminin sistemik risklerden arındırılması hedeflenirken, diğeri ile malî piyasalarda 

istikrarı sağlamak amacıyla genel olarak teminatların aciz prosedüründen 

etkilenmemesi, uygulamadan kaynaklanan farklı hukuklara tâbi olma riskinin bertaraf 

edilmesi hedeflenmiştir. Her iki düzenleme de kanunlar ihtilâfına ilişkin hükümler 

içermektedir. 

II. Menkul kıymetlerin tutulması hukukî ilişkisinin, tarafların birbirlerine karşı 

hak ve yükümlülüklerine karşılık gelen akdî yanı ve hak sahipliğine karşılık gelen aynî 

yanı bulunmaktadır. Dolayısıyla, taraflar arasındaki ilişkide, bir yandan sözleşme 

serbestisi kapsamında taraflarca seçilen, veya objektif olarak belirlenen hukuk; diğer 

yandan mülkiyet haklarının ortaklığa ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve 

mülkiyeti ilgilendiren diğer konularda aynî hakka uygulanacak hukukun söz sahibi 

olması beklenmektedir. 

Doğrudan ve dolaylı saklama için konunun aynî boyutuna geleneksel Look-

Through metodu aracılığı ile lex rei sitae’nin uygulanması yönünde olmuştur. Doğrudan 

saklama söz konusu olduğunda, menkul kıymetin ihraççısının (lex incorporationis) veya 
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senedin (lex cartae sitae) bulunduğu yer, menkul kıymetin bir aracı vasıtasıyla 

tutulduğu dolaylı saklama sisteminde situs kavramını açıklamaya yeterli olmamaktadır.  

A. Para ve sermaye piyasalarında işlem gören kıymetli evrak niteliği taşıyan 

menkul kıymetlere uygulanacak hukuk konusu, menkul kıymetlerin doğrudan veya 

dolaylı saklama sistemlerinde tutulmasına göre farklı kriterlere göre tespit edilmektedir. 

Hatta menkul kıymetlerin doğrudan veya dolaylı saklama sistemleri aracılığıyla 

saklanmadığı menkul kıymetin zilyetliğinin yatırımcıda bulunduğu durumlarda 

uygulanacak hukuk, maddî hukukî niteliğine bağlı farklı kriterlere göre belirlenmektedir.  

Zilyetliğin doğrudan yatırımcıda olduğu durumlarda lex cartae sitae ilkesi 

gereğince menkul kıymetin işlem anında bulunduğu yer hukuku uygulanacak hukuk 

olacaktır. Ancak hisse senetleri sözkonusu olduğunda hamiline yazılı hisse senetleri 

bakımından bu ilke geçerliliğini korurken, nama yazılı hisse senetlerinde, devrin ihraççının 

defterlerine kaydedilmesi gereği doğrultusunda menkul kıymetin ihraççısının bulunduğu 

yer hukuku olan lex incorporationis ilkesinin uygulanması gündeme gelecektir.  

Menkul kıymetlerin kaydî veya toplu saklama yöntemiyle fizikî olarak doğrudan 

saklama yöntemi ile bir saklama kuruluşu aracılığıyla saklandığı durumlarda ise 

sahibinin menkul kıymetler üzerindeki mülkiyet hakkı ve zilyetliğinin kime ait olduğu 

önem kazanmaktadır. Menkul kıymet sahibi yatırımcının isminin ihraççının kayıtlarında 

yer aldığı sistemlerde, bu menkul kıymetlerin “asli zilyetliği” sahibine ait olmakla 

birlikte, bu zilyetlik “vasıtalı zilyetlik”tir. Zira menkul kıymetler, saklayan sıfatı ile 

merkezi saklama kuruluşu nezdinde saklanmaktadır. Bu menkul kıymetlerin “ferî 

zilyetliği” ile “vasıtasız zilyetliği” ise saklama kuruluşuna aittir. Saklama kuruluşu 

kayıtlarının niteliği de önem taşımaktadır. Kayıtlar aracılığıyla menkul kıymetin devri 

veya diğer bir aynî hak tesisinin mümkün olduğu durumlarda, hakkın kaynağı saklama 

sistemi olduğu için saklama kuruluşunun bulunduğu yer hukuku (the law of the 

depository system) uygulanacak hukuk olarak belirlenmesi uygun bulunmaktadır. Bu 
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durumda menkul kıymetlerin bulunduğu yer de saklama kuruluşunun bulunduğu yerdir. 

Diğer bir deyişle, saklama kuruluşunun bulunduğu yer hukuku, hem lex creationis ve 

lex cartae sitae görevini de yerine getiren yetkili hukuk konumundadır. Ancak burada 

da kaydî olarak olarak ihraç edilmiş paylar ile fizikî olarak ihraç edilerek toplu saklama 

yöntemiyle saklanan senetler arasında bir ayırım yapılması gerekmektedir. Kaydî olarak 

ihraç edilmiş paylar çıplak pay olarak nitelendirilmektedir. Bu paylar nama veya 

hamiline ayırımı yapılmaksızın pay defterine kaydedilmektedir. Hatta bu iki pay türü 

saklama sistemi nezdinde yatırımcının ismine göre tutulmaktadır. Devirleri de 

sistemdeki kayıtlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Türk hukuk 

sisteminde de geçerli olan bu sistemde, her ne kadar hamiline yazılı paylar da nama 

yazılı paylar gibi yatırımcının ismi ile kaydedilmekte ise de, payların devirleri hamiline 

yazılı senetlerde olduğu gibi yalnızca saklama kuruluşu nezdinde tutulan siciller 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucunda nama yazılı paylar için geçerli 

olan ortaklıklara uygulanacak hukukun etkisi ortadan kalkmış olmaktadır. Toplu 

saklama yönteminde ise yalnızca mislî özelliklerinden yararlanılarak hamiline yazılı 

menkul kıymetlerin saklanması söz konusu olduğundan ortaklıklara uygulanacak 

hukukun etkisinden söz edilemeyecektir. Bunlara saklama kuruluşunun bulunduğu yer 

hukuku, lex cartae sitae anlamına da gelen yetkili hukuk konumundadır. 

Saklama kuruluşunun yatırımcı ile yapmış olduğu saklama sözleşmesinde menkul 

kıymetlerin devrine uygulanacak hukukun taraflarca kararlaştırılması mümkündür. 

Kararlaştırılmadığı takdirde, objektif kriterlere göre en sıkı ilişkinin tespitinde de 

karakteristik edim borçlusu saklama görevini yerine getiren saklama kuruluşudur. 

B. Dolaylı saklama sisteminde, menkul kıymet üzerindeki hakkın bulunduğu yer 

(situs of interest), menkul yaklaşımı (property approach), sözleşme ve menkulün tâbi 

olduğu hukuku destekleyen karma görüş (contractual and property approach), 

yeddiemin (güven, trust approach) görüşleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. İşlemin 
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yapıldığı yer hukuku da (lex loci actus) devrin yapıldığı yer işlem yeri kabul edilerek 

tartışmalarda yerini almıştır. Devir sözleşmesinden hareketle lex contractus’un 

uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bir yatırımcının dolaylı saklama sisteminde kayıtlı 

hesabının bulunması, söz konusu hakkın kaynağı olan sistemi önemli kılmaktadır. Bu 

mantıkla, saklama sisteminin hukuku da bu tartışmalarda gündeme gelmiştir. İlgili 

aracının yeri hukuku olan PRIMA tartışmalarda en ağırlıklı yeri almıştır. Bir menkul 

kıymetler hesabını tutan aracının iş yerinin muhasebe kayıtlarında menkul kıymetlere 

ilişkin bilgilerin bulunması zorunluğu, bu iş yerinin bulunduğu yerin hukukunun tercih 

edilmesinde rol oynayan en önemli unsur olarak kabul edilmektedir. 

Dolaylı saklama sisteminde işlem gören şeye ilişkin yarışan haklar ve hak 

sahipliği konusunda, işlemin konusu olan şeyin doğumuna dayanak olan hukuk olarak 

tanımlanan ve İngiliz kanunlar ihtilâfı kuralları arasında yer alan, genel olarak soyut 

şeyler için mantıklı ve teorik çözümler sunduğu kabul edilen lex creationis de lex situs 

kuralının gölgesinde kalmıştır. 

Bu tartışmalar, menkul kıymetlerin saklama biçimlerindeki değişimin mevcut 

hukuk sistemlerinin ve kanunlar ihtilâfı kurallarının klasik yaklaşım biçimleriyle tatmin 

edici bir çözüme ulaşılmasının güçleştiğini göstermektedir. Ülkelerin bu hususta kendi 

çözümlerini üretmeye yönelik çabalarının yaratacağı çeşitliliği önlemek amacıyla 

aracılar vasıtasıyla elde bulundurulan menkul kıymetlere uygulanacak yeni kanunlar 

ihtilâfı kurallarının düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Kanunlar ihtilâfı kurallarına geleneksel bakışın menkul kıymet işlemine 

uygulanacak hukuk olarak önerdiği menkul kıymetin bulunduğu yer hukukunun, 

aracılar vasıtasıyla tutma sisteminde, teorik ve pratik olarak bulunduğu yerin tespitinin 

zorlukları dikkate alınarak, karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi, işlerliğinin 

sağlanması amacıyla, konu La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu’nda modern bir 

yaklaşımla ele alınmıştır. 
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Konvansiyon devrimci bir şekilde mülkiyet uygulamalarında, geleneksel situs 

kuralı ve PRIMA yerine irade muhtariyetine izin vermektedir. 

Konvansiyonda, hesap sözleşmesinin esas alınması ve irade muhtariyetine 

öncelik verilmesi nedeniyle belirlenen temel hukuk seçimi kuralı, hesap sözleşmesinde 

taraflarca açıkça kararlaştırılan hukuktur. Buna göre, hesap sözleşmesinde, belli bir 

hukukun Konvansiyonun konusunu oluşturan ve 2/1. maddede sayılan tüm hak ve 

yükümlülüklere uygulanacağı kararlaştırılmışsa, bu hukuk uygulanacak hukuk olacaktır. 

Açıkça bir hukuk belirlenmemişse, hesap sözleşmesinin tâbi olacağı hukuk, 2/1. 

maddede sayılan tüm hak ve yükümlülüklere uygulanacak hukuk olacaktır. Hesap 

sözleşmesinin tâbi olacağı hukuk sübjektif ve objektif kriterlere göre belirlenebilecektir. 

Taraflarca seçilen hukukun uygulanacak hukuk olarak kabul edilebilmesi, aracının bir iş 

yerinin, taraflarca seçilen hukukun yürürlükteki hukuk olduğu devlette bulunması 

şartına bağlıdır. Söz konusu iş yerinde aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi gerekli olup 

yalnızca teknolojik işlerin yürütüldüğü, çağrı merkezi olarak kullanılan veya yalnızca 

idari veya tanıtım amaçlı, hesap sözleşmesi yapmaya yetkili bulunmayan iş yeri bu 

kapsamda değerlendirilmemektedir. 

Konvansiyonun temel kuralı hesap sözleşmesinin içeriğine göre belirlendiği için, 

hesap sözleşmesinin kendisi hükümsüz olduğunda, hesap sözleşmesinin geçerliliği 

sorunu forumun/ mahkemenin kanunlar ihtilâfı kuralları tarafından belirlenir ve eğer bu 

hukuk hesap sözleşmesinin geçersiz olduğunu belirlerse istisna kuralı (fall-back) 

uygulama alanı bulacaktır. 

Konvansiyon tarafından geliştirilen ve üç aşamalı bir şekilde devreye giren 

“Fall Back Rule/Geri Plan Kuralı” olarak adlandırılan PRIMA kuralı düzenlenmiştir. 

Uygulanacak hukuk tespit edilemediği zaman ilk aşamada, ilgili aracının hesap 

sözleşmesini, hesap sözleşmesinin yapıldığı sırada, madde 4/1. ikinci cümlesinde 

düzenlenen nitelikli iş yeri şartlarını karşılamış olması koşuluyla, belli bir iş yeri 
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vasıtasıyla akdettiğini açıkça ve tereddütsüz bir şekilde hesap sözleşmesinde yazılı 

şekilde belirtilmesi halinde ilgili aracının iş yerinin bulunduğu yer hukuku 

uygulanacaktır. Bu kuralın uygulanamadığı durumlarda ikinci fall back kuralı uyarınca 

menkul kıymet hesabının açılmasına ilişkin yazılı sözleşmenin akdedildiği sırada ilgili 

aracının organizasyonunun veya işletmesinin bulunduğu yer istisna kuralı olarak dikkate 

alınacaktır. Her iki kuralın da uygulanmasının mümkün olmaması halinde son olarak, 

sözleşmenin yapıldığı veya hesabın açıldığı tarihte ilgili aracının esas iş yerinin 

bulunduğu yer hukuku uygulanacaktır. 

III. Son olarak Türk Kaydî Sistemi Türk Kanunlar İhtilâfı Hukuku bakımından 

değerlendirilmiştir. Menkul kıymetlere ilişkin kanunlar ihtilâfı, Türk hukuk doktrin ve 

uygulamasında ayrıntılı incelenmiş bir konu değildir. 

Kıymetli evrak niteliğine sahip menkul kıymetlere ilişkin kanunlar ihtilâfı 

problemlerine uygulanacak hukuk, maddî hukukî niteliğinden kaynaklanan faktörlere 

bağlı olarak belirlenmektedir. Senedin sebebe bağlı olup olmaması, senedin fiziken 

basılmış olup olmaması veya senedin fizikî veya kaydî olmasından bağımsız olarak 

doğrudan veya dolaylı aracılar vasıtasıyla tutulması ve/veya fizikî veya kaydî 

olmalarına bağlı olarak devir yönteminin değişikliği halinde uygulanacak hukuk 

milletlerarası özel hukukun kıymetli evrak alanında tartışmalı konuları arasında yer 

almaktadır. Konu Türk doktrininde kıymetli evrak statüsü ve senette tecessüm eden hak 

statüsü ayrımı çerçevesinde ele alınmıştır. Açıklamalarımız doktrinde benimsenen bu 

yöntem çerçevesinde ele alınmıştır.  

A. Anonim şirketlerin kuruluşunun ve sermaye artırımının tescili ile oluşan pay, 

hisse senedine bağlandığında, hisse senedi ile önceden mevcut bulunan payın yanında 

yeni bir pay ihdas edilmiş olmayacağından, sebepli (illî) kıymetli evraka örnek 

oluşturan hisse senedi için ortaklıklara uygulanacak hukukun rolünü değerlendirebilmek 

amacıyla, ortaklıklara uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan kuruluş yeri, ortaklık 
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esas sözleşmesindeki idare merkezi ve fiilî idare merkezi kavramları açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Bir yönüyle illî olup, bir başka yönüyle soyut olan kıymetli evrak türleri için de 

farklı bağlama noktaları bulunmakla birlikte, konumuzun kapsamını çok genişleteceği 

dikkate alınarak bu belirtilenlerle yetinilmiştir. 

 Türk hukukunda, çeşitli türleri düzenlenen kıymetli evrak arasında bulunan 

kambiyo senetleri gibi mücerret bir kıymetli evrakta, uygulanacak hukuka ilişkin 

kurallar senette mündemiç olan hakkın niteliğine bakılmaksızın müstakil olarak 

düzenlenmiştir.  

Ancak aralarında menkul kıymetlerin en önemli türü olan hisse senetlerinin de 

bulunduğu, mücerretlik özelliği bulunmayan veya zayıf olan kıymetli evrak için senette 

tecessüm eden hak uygulanacak hukuk bakımından belirleyici olmaktadır. Hisse 

senetleri bakımından hukukî ilişkinin temelinde ortaklık bulunmaktayken, ortaklıkların 

çıkardıkları tahvillerde hukukî ilişki borç ilişkisidir.  

B. Menkul kıymetlerin elde bulundurulma şekilleri zilyetlik esasına 

dayandırılmış ve sahiplerinin ellerindeki senetler zilyetliğin ispatını sağlamıştır. Menkul 

kıymetlerin mülkiyetinin devri ise senetlerin zilyetliğinin devri ve nama yazılı 

senetlerde ayrıca temlik beyanı ile gerçekleştirilmiştir. Hamiline yazılı menkul 

kıymetler menkul mal olarak nitelendirilmiştir. Bu özellikleri nedeniyle menkul 

kıymetler, MÖHUK m.21/1’in “Taşınırlar …. üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynı̂ 

haklar, işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.” hükmüne tâbi 

olmaktadır. Söz konusu kural lex rei sitae olarak ifade edilen kuraldır. Dolayısıyla, 

kıymetli evrakın bir türü olan menkul kıymetler üzerindeki aynî hakları konu edinen 

hukukî ilişkilerde, lex rei sitae’nin kıymetli evraktaki görünüm biçimi olan lex cartae 

sitae aynî statü olarak söz sahibidir.  
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MÖHUK m.25’te “Taşınmazlara veya onların kullanımına ilişkin sözleşmeler 

taşınmazın bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.” hükmü ile taşınmazlara ilişkin 

sözleşmelere özel bir düzenleme getirilmişken, taşınırlar hakkında herhangi bir hüküm 

bulunmaması, kanun koyucunun taşınırlara ilişkin sözleşmeler bakımından hukuk 

seçimi kuralının uygulanması iradesi taşıdığı sonucuna varılabilmektedir. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak senetlerin yerini alan kaydî kıymetlerin 

ortaya çıkışı, yatırımcıları menkul kıymetlerini aracılar ve aracılık hizmeti sunan 

bankalar nezdinde tutulan hesaplar vasıtasıyla tutmaya yönlendirmiştir. Bu şekilde 

tutulan menkul kıymetlerin devirlerinin elektronik hesaplar aracılığıyla yapılması Türk 

hukukuna göre de mümkün kılınmıştır. 

Kaydî menkul kıymetlerin mevcut hukukî durumları karşısında lex cartae 

sitae’nin aynî statü olarak söz sahibi olup olmadığını belirlemek çok kolay 

olmamaktadır.  

Kaydî menkul kıymetlerin maddî varlığı, elektronik ortamdaki hesapta yer alan 

kayıt ile oluşmaktadır. Bu kayıt, hakka senet gibi maddî bir varlık kazandırmaktadır. Bu 

haliyle kaydî menkul kıymetler eşya olmanın tüm sonuçlarını gerçekleştirebilecek 

niteliktedir. 

Kaydî menkul kıymet hisse senedi ise, çıplak paylar gibi “senede bağlanmamış 

hisse” olarak değerlendirilmektedir. Bu benzerlik nedeniyle, çıplak paylara ilişkin 

hüküm ve kuralların, niteliğine uygun düştüğü oranda ve kıyasen kaydî hisse senetlerine 

de uygulanması önerilmektedir.  

MKK’nda kayıtların adına tutulduğu hak sahibinin kaydî menkul kıymet 

üzerindeki hakkı, tam bir aynî hak olarak nitelendirilen mülkiyet hakkıdır. Öte yandan, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtların, aksine görüşler bulunmasına 

rağmen, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin üçüncü fıkrasında “…hakların 

üçüncü kişilere ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan bildirim 
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tarihi esas alınır” hükmünden hareketle kaydî menkul kıymetlere ilişkin mülkiyet 

hakkı, intifa hakkı ve rehin hakkının kaydî sisteme yapılan kayıtla doğduğu ve sona 

erdiği söylenebilecektir. Mülkiyetin devredildiği, intifa ve rehin hakkının kurulduğu 

MKK’na bildirilecek ve MKK’da kayıt oluşturulacaktır. 

Yine Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi gereğince, menkul kıymetleri 

ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemeye Merkezi Kayıt Kuruluşu yetkili kılınmıştır. 

Para ve sermaye piyasalarında ağırlığı olan bir çok ülkedeki uygulamaların aksine, 

MKK nezdinde tutulan kayıtlar doğrudan hak sahibi olan yatırımcı adına tutulmaktadır. 

MKK nezdinde tutulan kayıtlarda işlem yapma yetkisinin tespiti bakımından aracı ve 

ihraç bilgileri için ihraççı bilgilerine de yer verilmiştir. Türk hukukunda geçerli olan bu 

sistemin karma bir sistem olduğu ileri sürülebilir. Ancak, dolaylı saklama sistemlerinin 

aksine, hak sahipliği bakımından asıl olan aracı değil, yatırımcıdır. Bu özelliği itibariyle 

ihraççının kayıtlarında hak sahibi olarak yalnızca en üst kademedeki aracının bulunduğu 

dolaylı saklama sistemine ilişkin kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanması mümkün 

görünmemektedir.  

Ancak, kaydî menkul kıymetlerin bulunduğu yerin, kaydî sistemin işleyişinden 

sorumlu olan MKK’nın bulunduğu yer olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Kaydî 

hisse senetlerinin çıplak paya benzerliği nedeniyle şirket statüsünün söz sahibi olma 

ihtimali ortaya çıkmakla birlikte, MKK’na yapılan kayıtların doğrudan ihraççı 

kayıtlarında da görünüyor olması nedeniyle bunların da MKK’nın bulunduğu yerde 

olduğunu kabul etmek uygun olacaktır. Ancak burada MKK’nun bulunduğu yerin 

yetkili olmasının MKK’nın aracılık sıfatıyla ilgisi olmayıp, bizzat kayıtlara menkul mal 

niteliği verilmiş olmasından kaynaklandığını belirtmek gerekmektedir. Dolayısıyla, 

bunun lex cartae sitae kuralının bir uygulama biçimi olduğu ileri sürülebilecektir. 

MKK’nın Türk hukukuna göre kurulmuş şirketlere ait menkul kıymetlere ilişkin 

olarak yatırımcı ile yapmış olduğu saklama sözleşmesinde uygulanacak hukuka ilişkin 
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bir düzenlemeye yer verilmemektedir. Ancak, MKK’nun yabancı menkul kıymetleri de 

kaydî olarak izleyebilmektedir. Örneğin, DO&CO Avusturya’da kurulmuş, merkezi 

Viyana’da bulunan Türk kökenli uluslararası bir şirkettir. DO&CO hisseleri hem 

Viyana hem de Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.  Türkiye’de çıkarılmış DO&CO 

hisseleri kaydî olarak MKK nezdinde izlenmektedir. Söz konusu hisseler MKK 

tarafından, Avusturya merkezi saklama kuruluşu (OeKB CSD GmbH) nezdinde açılan 

hesapta bulunan paylar karşılığı hak sahibi bazında izlenmektedir. Payların devri söz 

konusu olduğunda MKK ile OeKB arasında mutabakat sağlanmadığı sürece devir işlemi 

sonuçlanamamaktadır. DO&CO’nun bu hisseleri bakımından merkezi saklama kuruluşu 

OeKB’dir. OeKB nezdindeki hesaplarda hak sahibi, MKK olarak görünmektedir. MKK 

bu hisseler bakımından aracı konumundadır. DO&CO hisseleri ile yatırım yapan 

yatırımcıların, bu hisselere ilişkin olarak aracı konumunda bulunan MKK arasında 

yapılan hesap sözleşmesinde uygulanacak hukuka ilişkin bir tercih yapılmamaktadır. 

Ancak aracı konumunda bulunan MKK ile merkezi saklama kuruluşu konumunda 

bulunan OeKB arasındaki sözleşmede ise, sözleşmeyi idare eden hukuk Avusturya 

Hukuku olarak belirlenmiştir. MKK ile yatırımcılar arasındaki ilişkide uygulanacak 

hukuka ilişkin bir sözleşme bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Avusturya hukuku hem 

sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak, hem de kaydî menkul kıymetlerin tutulduğu yer 

olarak uygulanacak hukuk olacaktır. Aracı konumunda bulunan MKK’nın bulunduğu 

yer hukuku uygulanacak hukuk konumunda bulunmayacaktır.  

Bir an için Türkiye’nin La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonunun tarafı 

olduğu, dolayısıyla Konvansiyonun uygulama alanı bulduğu düşünüldüğünde, aracının 

bir iş yerinin, taraflarca seçilen hukukun yürürlükteki hukuk olduğu devlette bulunması 

şartına bağlı olarak, taraflarca seçilen hukuk uygulanacak hukuk olarak kabul edilecekti. 

Hukuk seçimi yatırımcı ile hesap sözleşmesi yapan aracı arasında yapılabilecekti. 

Seçilen hukuk aracı konumunda bulunan MKK’nın seçilen hukukta bir işyeri bulunması 
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şartı arandığından MKK’nın yalnızca Türkiye’de işyeri bulunduğu dikkate alındığında 

Türk hukuku olabilecekti. Bir hukuk seçimi olmadığı takdirde de, hesap sözleşmesinin 

yapıldığı yerdeki aracının işyeri hukuku uygulanacak hukuk olacaktır. Bu durumda da, 

aracı konumundaki MKK’nın hesap sözleşmesini yaptığı yer hukuku olan Türk hukuku 

uygulanacak hukuk olacaktı.  

Fiziki menkul kıymet saklama kuruluşu olan Takas ve Saklama Bankası A.Ş., bu 

niteliği taşıyan menkul kıymetlerin artık borsada işlem görmemesi nedeniyle, bu işlevini 

yitirmiştir. Ancak yabancı menkul kıymetler bakımından aracılık faaliyetini 

sürdürmektedir. Yabancı menkul kıymetlere ilişkin olarak, MKK’nın aracı konumuna 

ilişkin belirttiğimiz hususların geçerli olacağını ifade etmek gerekmektedir. 

C. Bir kez daha yinelemek gerekirse, kıymetli evrak bir hakkın bağlandığı 

senetler olup, bu hak özel hukuk alanına giren, mamelekî değeri haiz, bir alacak, eşya 

hukuku ile ilgili bir hak veya hissedarlık hakkından ibarettir. 

Bu hak, maddî hukuk açısından, borçlu ve senedin ilk hamilî arasında bir hak ve 

içeriği senedin düzenlenmiş olmasından etkilenmemektedir. Özellikle mücerret bir 

senedin tanzim edilip verilmesi, herhangi bir sonuç yaratmayacaktır. Gerçi, bu senette 

ifadesini bulan hak tanınmış (borç ikrar edilmiş) olup, bu husus bir hukukî işlemdir. 

Ancak, bir taraftan da, bu hak mevcut olduğu için bu işlemlere başvurulmaktadır. 

Senedi düzenleyen, senede rağmen, hukukî sebebin yokluğunu, yani bir hakkın mevcut 

olmadığını iddia edebilir. 

Şirketlerle ilgili hakların yer aldığı senetler yönünden bu esas belirgin ve 

mutlaktır; herhangi bir istisnası yoktur. Sırf senet tanzimi suretiyle, yeterli hukukî temel 

olmadan, ortaklık sıfatının yaratılması mümkün bulunmamaktadır. 

Alacak senetlerinde, senedi düzenleyen kendi adına ve dolayısıyla kendi hukukî 

işlem serbestisi çerçevesinde hareket etmektedir. Bu sebeple, her borç ikrarı, ikrar 

olunan borcun ifa edileceği vaadini de içerir. Senedin ilk hamili bu vaadi usulüne uygun 



 319 

surette kabul ettiği için, mücerret, senedin tanzim edilmiş olması değil, fakat lehtara 

verilmesi istisnai bir borç yaratmaktadır. İstisnaen, borçlu ve alacaklı, senedin verilmesi 

keyfiyetine ilave bir anlaşma yapabilirler. Bu ilave anlaşmayla senedi düzenleyen ve ilk 

lehtar arasındaki temel ilişki belli bir şekilde değiştirilir veya en azından açıklığa 

kavuşturulur. Buna karşılık, ihdasî (kurucu) mahiyette alacak senetlerinde hukukî 

durum, kanunda ve uygulamada hâkim görüş ve düşünceler sebebiyle daha karmaşıktır 

ve senedin düzenlenip verilmesiyle yeni bir borç doğmaktadır. 

Senette ortaya çıkan hak, kıymetli evrakın düzenlenmesine neden olan hukukî 

işlem veya müesseseye uygulanan hukuka (hüküm statüsü-lex causae) tâbidir. Burada 

lex causae, İngiliz Kanunlar İhtilâfı kuralları arasında yer alan hakkı yaratan hukuk lex 

creationis ile eş anlama sahip bulunmaktadır. Bir hisse senedi söz konusuysa, lex 

causae tüzel kişinin statüsü denilen ortaklığın “kuruluş hukuku” veya “esas idare 

merkezi” hukukudur. Kıymetli evrak bir taşınmaz irad senedi ise, senette tecessüm eden 

hak statüsü bizatihi taşınmazın bulunduğu yer hukukudur. Kıymetli evrak bir borç 

ilişkisine dayanıyorsa lex causae borç statüsüdür. 

Kambiyo senetlerine gelince, mücerretlik ilkesi gereği, uygulanacak hukuka 

ilişkin bağlama kuralları, kambiyo senedinin temelinde yatan ilişkiye bakılmaksızın 

bağımsız olarak düzenlenmektedir.  

D. Birçok hukukî işlem de olduğu gibi, menkul kıymetler de dâhil kıymetli 

evrakın tüm türlerinde bir şart niteliğinde olan ehliyet ve şekil, çalışmamızda da ele 

alınmıştır. Bir kısım kıymetli evrak için yalnızca hak ehliyeti yeterli iken diğer bir kısım 

için fiil ehliyeti de aranmaktadır. Yine bir kısım kıymetli evrak bakımından gerçek 

kişilerin ehliyeti önem taşımaktayken, diğer bir kısım için gerçek kişilerin yanı sıra 

tüzel kişilerin ehliyeti de önemli hâle gelmektedir. Şekil bakımından ise, incelememizde 

bazı kıymetli evrak türlerinde öngörülen katı şekil şartlarının yanı sıra, kıymetli evrakta 
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yaşanan gelişmeler sonrasında önemini kaybeden şekil şartları da dikkate alınmıştır. 

Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallara da yer verilmiştir. 
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Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S.1, Haziran 2003, s.41-62. 

BENSAHEL, Frederique-VILLA, Marco; “Switzerland: New Federal Legislation on the 

Custody and Transfer of Securities held by an Intermediary”, International Bar 

Association Legal Practice Division Securities Law Newsletter, Aralıkr 2009, 

s.36-39. 

BERKİ, Osman Fazıl, “Kambiyo Senetlerinde Ehliyetten Doğan İhtilâflar”, BATİDER, 

1961, C. I, S. 2, s.143-148. (Ehliyet) 

ÇALIŞKAN, Yusuf, “Türk Taabiyetinde Olan Kişiler İle İlgili Davalar Işığında 

Amerikan Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar”, 

TBB Dergisi, S.62, 2006, s.62-83. 



 330 

ÇİKOT, Özcan, “Uluslararası Takas Kurumları”, Sermaye Piyasasında Gündem, S.92, 

Nisan 2010, s.18-33. arastirma@tskpakb.org.tr 

DAYINLARLI, Kemal, “Milletlerarası Ticarî Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT 

İlkeleri”, MHB, Y.23, 2003, s.203-249. (UNIDROIT). 

DEVRES, M. N., “Ticarî Senetlerde Kanunlar İhtilâfı”, Adliye Ceridesi, 1936, S.13, 

s.784-813. 

EKŞİ, Nuray, “Yabancılık Unsuru Taşıyan Akitler ve Bu Akitlerin AT Roma 

Konvansiyonuna Göre Anlamı”, MHB, C. 1-2, (1992), s.1-5. 

EMRE, Zeynep, “MiFID Direktifi”, TSPAKB, Sermaye Piyasasında Gündem, S.54, 

Şubat 2007, s.7-19. 

ERGİNCAN, Yakup, “Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kıymetli Evrakın Senet Unsurunun 

Bertaraf Edilmesi ve Payların MKK Tarafından İzlenmesi”, Kurumsal 

Yatırımcı Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2009, s.10-11. (Merkezi Kayıt 

Kuruluşu) 

ERGİNCAN, Yakup, “Hisse Senetlerinin Kaydîleştirilmesi, Dünya ve Türkiye 

Uygulaması”, Geleneksel Finans Sempozyumu Bildirileri 2004, Marmara 

Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü &Marmara Üniversitesi 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, s.170-177. (Dünya ve Türkiye); 

ERİŞGİN, Nuri, “Toplu Saklamada Saklatanlar Arasındaki İlişkiler ve Hukuksal 

Sonuçları”, BATİDER, C.XXII, S.1, 2003, s.157-181. 

FARIA, J. A. Estrella, “Sphere of Application of the UNIDROIT Convention on 

Substantive Rules for Intermediated Securities and Future Work by 

UNIDROIT on a Legislative Guıde for Emerging Financial Markets”, 

UNCITRAL-Third International Colloquium on Secured Transaction, Uniform 

Law Review, 15 (2010), s. 357-365. 

FRANKO, Nisim, “Ticaret Şirketlerinin Kefalet Ehliyeti”, II. Ticaret Hukuku ve 

Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 11-12 Ocak 1985, Bildiriler-

Tartışmalar, s.33-67. 

mailto:arastirma@tskpakb.org.tr


 331 

GOODE, Roy, “Security in Cross-Border Transactions”, Texas International Law 

Journal, Vol.33:47, 1998, s.47-52. 

GÜNGÖR, Gülin G., “The Intra-Community Effects of Cross-Border Reorganisation 

and Winding Up of Credit Instutions”, Comp. Law. 2005, 26(9), s. 258-274. 

GÜNGÖR, Gülin, “Article 4 of the Rome I Regulation on the Applicable Law in the 

Absence of Choice - Methodological Analysis”, Research Handbook on EU 

Private International Law, Considerations (Chp. 6) (2015), s.170-196, Edward 

Elgar Publishing Ltd., (Editör: Peter Stone, Youseph Farah). (Article 4 of the 

Rome I Regulation) 

HAYAKAWA, Yoshihisa, “Specific Features of the Conflict of Law Rules in the La 

Haye Securities Convention”, International Symposium on the La Haye 

Securities Convention in Tokyo 2004. 

KANDA, Hideki, “The Legal Enviroment for Holding and Transfer of Intermediated 

Securities: UNIDROIT Draft Convention”, University of Tokyo, 22 Mayıs 

2009, Tokyo, s.1-34. 

KARAYALÇIN, Yaşar, “İsviçre Borçlar Kanununda Anonim Şirketler Hukuku 

Alanında Yapılan Değişiklikler”, BATİDER, 1993, C.XVII, S.1, s.5-48. 

KARAYALÇIN, Yaşar, “İngiliz Hukukunda ‘Trust’ ve Avrupa Hukuku, Terim-

Kavram-Temel Trust Modeli- Uygulamalar-Hukuk Alanında Gelişmeler”, 

Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, 1998, s.651-687. 

KONURALP, Aynur-KONURALP, Haluk, “Borsa Uyuşmazlıkları”, Prof. Dr. Ali 

BOZER’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 

1998, s.591-608. 

KUNTALP, Erden, “Ticaret Ortaklıklarının Ehliyeti”, II. Ticaret Hukuku ve Yargıtay 

Kararları Sempozyumu, Ankara 11-12 Ocak 1985, Bildiriler-Tartışmalar, s.5-

17. 

KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın 

Tarihi Gelişimi Ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta Avrupası Hukuku 

Bakımından Değerlendirilmesi”, BATİDER, Aralık 2005, C.23, S.2, s.5-28. 



 332 

LANDO, Ole, “The European Principles in an Integrated World”, European Review of 

Contract Law, V.1/2005, Issue 1, s.3-18. 

LÖBER, Klaus, “Harmonisation of Securities holding and transfers-work on netting 

principles”, ECB Konferansları, 2005, s.1-18. https://www.ecb.europa.eu/ 

events/conferences/shared/pdf/reg_fs/session4_topic1_loeber.pdf. 2008/5 

LÖBER, Klaus, “The Developing EU Legal Framework for Clearing and Settlement of 

Financial Instruments” (Developing), ECB Legal Working Paper Series, No.1 

Şubat 2006, s.1-67. https://www.ecb.europa.eu/pub/.../klaus-m-loeber.en.html. 

2018/9 

MANAVGAT, Çağlar, “Menkul Kıymetlerin Merkezi Saklanmasında Kullanılan 

Yöntemin Sözleşmenin Hukukî Niteliğine Etkisi”, BATİDER, C.XVIII, S.4, 

1996, s.129-141. 

MANAVGAT, Çağlar, “Sermaye Piyasası Kanununun 10/A Maddesi Hükmüne Göre 

Kaydî Sistemin Esasları”, AÜHFD, Y.2001, C.50, S.2, s.159-191. 

MANGATCHEV, Ivan, “The Financial Collateral Arrangements Under Directive 

2002/47/EC of the Council of 6 June 2002” MPRA, 2008, s.1-8. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8902. 2018/9 

MICHELER, Eva, “Intermediated Securities and Legal Certainty”, LSE Law, Society 

and Economy Working Papers, 3/2014, London School of Economics and 

Political Science Law Department, s.1-27. 

www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm. 2018/9 

MOONEY, Charles W. Jr, “Law and Systems for Intermediated Securities and the 

Relationship of Private Property Law to Securities Clearence and Settlement: 

United States, Japan, and the UNIDROIT Draft Convention” IMES (Institute 

for Monetary and Economic Studies) Bank of Japan Discussion Paper Series, 

Discussion Paper No.2008-E-7, s.1-122. 

www.imes.boj.or.jp/english/publication/edps/.../08-E-07.pdf. 2018/9 

MOONEY, Charles W. Jr, “Private Law and the Regulation of Securities 

Intermediaries: Perspectives under the Geneva Securities Convention and 

United States Law”, Uniform Law Review, 2010/2, s.801-813. 

https://www.ecb.europa.eu/events/conferences/shared/pdf/reg_fs/session4_topic1_loeber.pdf
https://www.ecb.europa.eu/events/conferences/shared/pdf/reg_fs/session4_topic1_loeber.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/.../klaus-m-loeber.en.html
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8902
http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm
http://www.imes.boj.or.jp/english/publication/edps/.../08-E-07.pdf.%202018/


 333 

NORTON, Rose, “Issues affecting transferees of Intermediated Securities, Law 

Commission Project on Intermediated Securities”, Third Seminar 27 July 2006, 

s.1-41. http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Intermediated_securities_ 

seminar_3.pdf. 2018/9 

OĞUZ, Arzu, “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret 

Hukuku, Lex Mercatoria-Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği”, 

AÜHFD, Y.2001, C.50, S.3, s.11-52. 

ÖZÇELİK, BAYRAKTAROĞLU Gülüm, “Konişmentoya Bağlanan Eşya Üzerindeki 

Aynî Hakka Uygulanacak Hukukun Tespiti”, ABD, Y.88, S.2, Bahar 2008, 

s.57-73. (Aynî Hak) 

ÖZÇELİK, BAYRAKTAROĞLU Gülüm, “Avrupa Topluluğunun La Haye 

Milletlerarası Özel Hukuk Konferansına Üyeliği”, AÜHFD, Y. 2008, C.57, 

S.3, s.133-165. (La Haye) 

ÖZDEMİR, Hatice, “MÖHUK Kapsamına Giren Sözleşmelerin Tespiti Bağlamında 

“Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşme” ve “Uluslararası Sözleşme” 

Kavramları”, İBD, C. 73, S.10-11-12 (1999), s. 926-941. (Yabancılık Unsuru) 

ÖZDEMİR, Hatice, “Kambiyo Taahhütlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine 

Uygulanacak Hukuk”, Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul 1999, s.261-276. 

(Şekil) 

ÖZEL, Sibel, “Yerleşim Serbestisinin Lex Societatis İle Olan İlişkisi”, Erdoğan Teziç’e 

Armağan (Teziç Armağan), İstanbul, 2007, GÜ Yayınları, No.5, s.905-915. 

ÖZEL, Sibel, “Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri İçin Gerekli Olan 

Karşılıklılık Şartının Yargıtay Kararları Işığında Yorumu”, Prof.Dr. Yılmaz 

Altuğ’a Armağan, MHB, Y.17-18, S.1-2, 1997-1998, s.306-307. 

ÖZEL, Sibel, “Sözleşmesel İlişkide MÖHUK m. 24/2’de Öngörülen Objektif Bağlama 

Kuralının Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, MHB: Prof. Dr. 

Ergin Nomer’e Armağan (Nomer Armağan), Y.22, S.2, 2002, s.577-617. 

PAECH, Philipp, EUROPEAN PARLIAMENT, Directorate-General For Internal 

Policies, Policy Department (ECON), “Cross-border issues of securities law: 

http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Intermediated_securities_seminar_3.pdf
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/Intermediated_securities_seminar_3.pdf


 334 

European efforts to support securities markets with a coherent legal 

framework”, IPA/ECON/NT/2011-09. 

PAECH, Philipp-DRUMMOND, France-GARCIMARTíN ALFEREZ, Francisco J.-

MICHELER, Eva- ROCKS, Sandra-THEVENOZ, Luc, EUROPEAN 

PARLIAMENT, Directorate-General For Internal Policies, Policy Department 

(ECON), “Securities Law Directive (SLD): What’s in a Securities Account?”, 

IP/A/ECON/NT/2011-10. 

PASLI, Ali, “Türk Hukukunda “Menkul Kıymet” Kavramı”, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen’e 

Armağan, İstanbul 2007, s.1513-1579. 

POTOK, Richard, “Legal Certainty for Securities Held as Collateral”, International 

Financial Law Review, 12/1999, s.11-18. 

ROGERS, James Steven, “Conflict of Laws for Transactions in Securities Held through 

Intermediaries”, Boston Collage Law School Research Paper, No.80, Cornell 

International Law Journal, Vol.39, 2006, s. 285-328. 

ROGERS, James Steven; “Policy Perspectives on Revised U.C.C. Article 8”, UCLA 

Law Review, Y.1996, s.1431-1545. 

SARGIN, Fügen, “Karakteristik Edim Teorisine Eleştirel Bir Yaklaşım”, AÜHFD, 

C.50, S.2, s.37-96. 

SCAVONE, Robert M., “The New Securities Transfer Act, 2005, The Coming 

Revolution in the Law of Securities Transfers”, Ontario Bar Association 2006 

Institute of Continuing Legal Education, Business Law, 2006/1, s.1-43. 

www.lesaonline.org/samples/13_21_03_p1.pdf. 2018/9 

SCHWARCZ, Steven L., “Indirectly Held Securities and Intermediary Risk”, Uniform 

Law Review, 2001/2, s.283-299. <http://www.unidroit.org/English/ 

publications/review/articles/2001-2-schwarcz-e.pdf>. 2018/9 

SCHWARCZ, Steven L., “Intermediary Risk in a Global Economy”, Duke Law 

Journal, V.50, No.6, 2001/4, s.1541-1607. 

https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol50/iss6/1. 2018/9 

http://www.lesaonline.org/samples/13_21_03_p1.pdf
https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol50/iss6/1


 335 

SEROZAN, Rona, “Kaydan Şayi-Fiilen Müstakil Arsada ve Kıymetli Evrak Deposunda 

‘Kendine Özgü Paylı Mülkiyet Rejimi’”, Prof.Dr. Hüseyin Hatemi’ye 

Armağan, C.2, İstanbul 2009, s.1373-1378. 

SEVER, Erşan-ÖZDEMİR, Zekai-MIZIRAK, Zekeriya, “Finansal Globalleşme, Krizler 

ve Ekonomik Büyüme; Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneğinde Bir 
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ÖZ 

I- Uluslararası para ve sermaye piyasalarında giderek artan yatırımlara bağlı 

olarak, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin öngörülebilirlik ve güven unsuruna duyulan 

ihtiyaç, bu alandaki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk meselesinin 

irdelenmesini gerektirmektedir. 

II- Kıymetli evrak niteliğine sahip olan menkul kıymetlerin sayıca artışına 

paralel olarak, teknolojik gelişmelerin etkisiyle, başlangıçta fizikî olarak emanet ve 

depoda tutulmuş, sonrasında toplu saklama veya toplu senet şeklinde saklanmıştır. Artık 

kaydi kıymet şeklinde ihraç edilebilmektedir. Yatırımcılar menkul kıymetlerini, merkezî 

menkul kıymet saklama kuruluşu ile bağlantılı aracılar zincirinde tutabilmektedir. 

İhraççının kayıtlarında yatırımcıların malik olarak yer aldığı saklama sistemleri 

doğrudan saklama olarak nitelendirilmektedir. İhraççının kayıtlarında menkul kıymetleri 

tutan aracının malik olarak yer aldığı sistemler ise, dolaylı saklama olarak 

adlandırılmaktadır. Saklama sistemleri konusunda ülkelerin uygulamaları farklıdır. 

Öngörülebilirlik ve güven sorununa bağlı olarak para ve sermaye piyasası 

işlemlerinin aynı hukukî çerçeveye sahip olmalarının sağlanması amacıyla maddî 

hukukun yeknesaklaştırılması çabaları artmıştır. Bölgesel düzeyde maddî hukuka ilişkin 

hükümler içeren AB düzenlemelerinin yanısıra, global düzeyde ortaya çıkan sorunların 

giderilmesini hedefleyen UNIDROIT Cenevre Menkul Kıymet Konvansiyonu bu 

çabaların ürünüdür. Doğası gereği maddî hukuka ilişkin hükümler içermeyen La Haye 

Menkul Kıymet Konvansiyonu bu alandaki milletlerarası özel hukukun 

yeknesaklaştırılmasına öncülük etmektedir. 

III- Aracıda tutulan sermaye piyasası aracı olan menkul kıymetlerden doğan ve 

genellikle devir veya sınırlı aynî haklar konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar için 

uygulanabilecek kanunlar ihtilâfı kurallarının çoğu lex situs kuralından türetilmiştir.  
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Doğrudan saklama söz konusu olduğunda, menkul kıymetin ihraççısının (lex 

incorporationis) veya senedin (lex cartae sitae) bulunduğu yer, menkul kıymetin bir 

aracı vasıtasıyla tutulduğu dolaylı saklama sisteminde situs kavramını açıklamaya 

yeterli olmamaktadır. 

Bu nedenle, dolaylı saklama sisteminde uygulanacak hukukun tespiti 

bakımından, menkul kıymet üzerindeki hakkın bulunduğu yer (situs of interest), işlemin 

yapıldığı yer (lex loci actus), saklama sisteminin hukuku, hakkı doğuran hukuk (lex 

creationis), ilgili aracının yeri hukuku (PRIMA), akde uygulanacak hukuk (lex 

contractus) kuralları değerlendirilmiştir.  

Menkul kıymetlerin önemli bir türü olan hisse senetlerinin ihracı ve taahhüt 

edilmesine ilişkin sorunlar ise şirket statüsüne (lex societatis) tâbi olmaktadır. 

Teşkilatlanmış piyasalar konumundaki borsalarda icra edilen işlemler o borsanın kurulu 

bulunduğu ülkenin hukukuna tâbi olmaktadır. 

Para ve sermaye piyasası işlemlerinin temelinde çoğunlukla taraflar arasında 

akdedilmiş bir sözleşme bulunmaktadır. Dolayısıyla irade serbestisi ilkesi 

doğrultusunda uygulanacak hukukun seçimi de bu kapsamdadır. 

Ülkelerin kendi çözümlerini üretmeye yönelik çabaları, aracıda tutulan menkul 

kıymetlere uygulanacak yeni kanunlar ihtilâfı kurallarının düzenlenmesi ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır. 

IV- Mevcut hukukî belirsizlik La Haye Uluslararası Özel Hukuk Konferansının 

19. diplomatik oturumunda, Aracılar Vasıtasıyla Tutulan Menkul Kıymetlere 

Uygulanacak Hukuk Konvansiyonunun kabulü ile giderilmiştir. 

La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonunun ortaya çıkmasına yol açan en 

belirgin gereksinim, situsun bütün bu halleri kapsamak üzere tespitindeki belirsizliktir. 

Konvansiyon, devrimsel bir biçimde ve geleneksel situs kuralları ve özellikle ilgili 

aracının bulunduğu yerin son derece tesadüfî olabileceği gerçeği karşısında PRIMA 



 341 

(Place of The Relevant Intermediary Approach/İlgili Aracının Bulunduğu Yer 

Yaklaşımı) kurallarının yerine geçmek üzere mülkiyet meselelerinde taraf iradesini 

kabul etmiştir. Konvansiyonda getirilen düzenlemelerden belki de en önemlisi, 

geleneksel situs kuralları ve PRIMA (İlgili Aracının Bulunduğu Yer) kuralının yerine 

geçmek üzere aynî haklar konusunda taraf iradesini kabul etmesidir. Konvansiyonun 4. 

maddesinde, hesap sözleşmesi ve irade serbestisinin düzenlenmiş olması nedeniyle, 

hukuk seçimi kuralı, hesap sözleşmesinde taraflarca açıkça belirlenmiş olan hukuktur. 

Ancak taraflarca seçilen hukukun yetkili olabilmesi, ilgili aracının mutabık kalınan 

ülkede bir iş yerinin bulunması ön şartına bağlanmıştır. Eğer ilgili aracının mutabık 

kalınan ülkede iş yeri bulunmuyorsa, bu takdirde fall back kuralı olarak PRIMA 

devreye girecektir. 

Konvansiyonda benimsenen hesap sözleşmesine uygulanacak hukukun 

seçilebilmesi olanağı, genel olarak sözleşmeler için geçerli olan hukuk seçimi serbestisi 

ile uyum içerisindedir. Konvansiyon sadece aracılık faaliyetine konu edilen menkul 

kıymetleri kapsamaktadır. Bunun dışında kalan menkul kıymetlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk meselesini genel kanunlar ihtilâfı hukuku 

kaidelerine bırakarak kendi sınırlarını çizmiştir. 

V- Tezin temel hedefi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bu 

değişiklik karşısında Türk hukuk sisteminin uygunluğunu irdelemektir. 

Menkul kıymetlere ilişkin kanunlar ihtilâfı, Türk hukuk doktrini ve 

uygulamasında üzerinde durulmuş bir konu değildir. Kambiyo senetleri gibi mücerret 

bir kıymetli evrakta, uygulanacak hukuka ilişkin kurallar senette mündemiç olan hakkın 

niteliğine bakılmaksızın müstakil olarak düzenlenmiştir. Ancak aralarında menkul 

kıymetlerin en önemli türü olan hisse senetlerinin de bulunduğu, mücerretlik özelliği 

bulunmayan veya zayıf olan kıymetli evrak için senette tecessüm eden hak uygulanacak 

hukuk bakımından belirleyici olmaktadır. Hisse senetleri bakımından hukukı̂ ilişkinin 
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temelinde ortaklık bulunmaktayken, ortaklıkların çıkardıkları tahvillerde hukukı̂ ilişki 

borç ilişkisidir. 

Menkul kıymetleri elde bulundurma şekilleri zilyetlik esasına dayandırılmış ve 

sahiplerinin ellerindeki senetler zilyetliğin ispatını sağlamıştır. Menkul kıymetlerin 

mülkiyetinin devri ise senetlerin zilyetliğinin devri ve nama yazılı senetlerde ayrıca 

temlik beyanı ile gerçekleştirilmiştir. Hamiline yazılı menkul kıymetler menkul mal 

olarak nitelendirilmiştir. Böylelikle menkul mallar için uygulanan kanunlar ihtilâfı 

kurallarına tâbi olmuştur. Dolayısıyla menkul kıymetler, MÖHUK m.21/1’in “Taşınırlar 

…. üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynı̂ haklar, işlem anında malların bulunduğu 

ülke hukukuna tâbidir.” hükmüne tâbi olmaktadır. Söz konusu hüküm, milletlerarası 

özel hukukta genel kabul gören lex rei sitae kuralının menkul ve gayrımenkul 

mülkiyetinin ve onlar üzerindeki diğer aynı̂ hakların edinilmesinde uygulanmak üzere 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede, menkul mal niteliği taşıyan, kıymetli evrakın bir türü 

olan menkul kıymetler üzerindeki aynı̂ haklara ilişkin hukukı̂ ilişkilerde, lex rei 

sitae’nin kıymetli evraktaki görünüm biçimi olan lex cartae sitae’nin aynı̂ statü olarak 

söz sahibi olacağı açıkça ortadadır. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak senetlerin yerini kaydı̂ kıymetlerin alması 

sonucunda, yatırımcılar menkul kıymetlerini aracılar ve aracılık hizmeti sunan bankalar 

nezdinde bulunan hesaplar vasıtasıyla tutmaktadırlar. Bu şekilde tutulan menkul 

kıymetlerin devirlerinin elektronik hesaplar aracılığıyla yapılması, Türk hukukuna göre 

mümkün bulunmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi gereğince, menkul kıymetleri ve 

bunlara ilişkin hakları kayden izlemeye Merkezi Kayıt Kuruluşu yetkili kılınmıştır. 

MKK nezdinde tutulan kayıtlar doğrudan hak sahibi olan yatırımcı adına tutulmaktadır. 

MKK nezdinde tutulan kayıtlarda işlem yapma yetkisinin tespiti bakımından aracı ve 

ihraç bilgileri için ihraççı bilgilerine de yer verilmiş olmakla birlikte, bu sistemin 
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ihraççının kayıtlarında yatırımcının adının değil hiyerarşik yapının en üst kademesinde 

bulunan aracının adının bulunduğu dolaylı mülkiyet sistemi olmadığı açıktır. 

Kaydı̂ menkul kıymetlerin mevcut hukukı̂ durumları karşısında lex cartae 

sitae’nin aynı̂ statü olarak söz sahibi olup olmadığını belirlemek çok kolay 

olmamaktadır. 

Kaydı̂ menkul kıymetlerin maddı̂ varlığı, elektronik ortamdaki hesapta yer alan 

kayıt ile oluşmaktadır. Bu kayıt, hakka senet gibi maddı̂ bir varlık kazandırmaktadır. Bu 

haliyle kaydı̂ menkul kıymetler eşya olmanın tüm sonuçlarını gerçekleştirebilecek 

niteliktedir. 

Kaydı̂ menkul kıymet hisse senedi ise, çıplak paylar gibi “senede bağlanmamış 

hisse” olarak değerlendirilmektedir. Bu benzerlik nedeniyle, çıplak paylara ilişkin 

hüküm ve kuralların, niteliğine uygun düştüğü oranda ve kıyasen kaydı̂ hisse senetlerine 

de uygulanması önerilmektedir. 

MKK’da kayıtların adına tutulduğu hak sahibinin kaydı̂ menkul kıymet 

üzerindeki hakkı, tam bir aynı̂ hak olarak nitelendirilen mülkiyet hakkıdır. Öte yandan, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtların aksine görüşler bulunmasına 

rağmen, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin üçüncü fıkrasında “…hakların 

üçüncü kişilere ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan bildirim 

tarihi esas alınır” hükmünden hareketle kaydı̂ menkul kıymetlere ilişkin mülkiyet 

hakkı, intifa hakkı ve rehin hakkının kaydı̂ sisteme yapılan kayıtla doğduğu ve sona 

erdiği söylenebilecektir. 

Ancak, kaydı̂ menkul kıymetlerin bulunduğu yerin, kaydı̂ sistemin işleyişinden 

sorumlu olan MKK’nın bulunduğu yer olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Burada 

MKK’nun bulunduğu yerin yetkili olması aracılık sıfatıyla ilgili olmayıp, bizzat 

kayıtlara menkul mal niteliği verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. MKK’nun ve 

Takas ve Saklama Bankasının tuttuğu yabancı menkul kıymetler için aracı fonksiyonu 
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taşıdıkları söylenebilecektir. Bu fonksiyonları bakımından, yapılan sözleşmelerle 

uygulanacak hukukun belirlendiği de dikkate alındığında, La Haye Menkul Kıymet 

Konvansiyonuna taraf olmamızın hukuki güvenlik ve öngörülebilirliği sağlayacağını 

belirtmek gerekmektedir. 

VII- Sonuç olarak, menkul kıymetlerin aracıda tutulmasının niteliği göz önünde 

bulundurulduğunda kapsamı ve etkileri bakımından son derece geniş bir çerçeveye 

sahiptir. Bu çerçevede, öncelikle konu maddî hukuk açısından, yeknesaklaştırma 

çalışmaları ile birlikte değerlendirilmiştir. Daha sonra, aracıda tutulan menkul 

kıymetlere uygulanacak hukuka ilişkin doktrinde yer alan görüşlere ve ülke 

uygulamalarına değinilmiştir. Uygulanacak hukuk bakımından reform niteliğinde kabul 

edilen La Haye Menkul Kıymet Konvansiyonu incelenmiştir. Bu açıklamalardan sonra 

ise, Türk hukukunda yabancı unsurlu menkul kıymet işlemlerine uygulanacak hukuk 

hakkında bilgiler verilmiştir. Araştırılan konunun kapsamı bu çerçeve ile sınırlı 

tutulmuştur. 
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ABSTRACT 

I. Due to increasing investments in international financial market investments, 

there is a growing need for legal certainty and predictability for conflict resolving and 

necessitates a further investigation for the law that is going to be applied in this field.  

II. In parallel to increase in volume of securities that have characteristics of 

commercial papers, and with the effect of technological improvements, it is first held in 

deposit and depot physically, and further held as collective deposit or global certificates. 

Now, they can be issued as book-entries. Investors can hold their securities in related 

intermediary chains who are affiliated with a central securities depository. The holding 

systems that are registered as beneficial owners in issuers’ registers are characterized as 

direct holding systems. In the issuer's registers, the systems in which the securities 

holding intermediary is owned are identified as indirect holding. Different countries 

have different practices when it comes to holding system. Secondary to legal certainty 

and predictability problems, there have been increasing efforts to harmonize the 

substantive rules about financial market transactions. In addition to European Union 

regulations that have substantive law on regional level, UNIDROIT Geneva Securities 

Convention is also an effort to solve the conflicts arise in a global scale. As its nature of 

not containing any substantive rules, La Haye Securities Convention, leads the 

harmonization of international private law in this field. 

III. Most of the rules of law disputes arising from securities, which are capital 

market instruments held in the intermediary, and which often arise about disputes 

arising from disposition or limited real rights, are derived from the ‘lex situs’ rule. In the 

case of direct holding, the place where the securities issuer (lex incorporationis) or 

physical certificates (lex cartae sitae) is located is not sufficient to explain the concept 

of situs in the indirect holding system where the securities are held by an intermediary.  
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For this reason, in terms of the determination of the applicable law in the indirect 

holding system is evaluated using the rules of the place where the right on the security 

is located (situs of interest), the place of the transaction (lex loci actus), the law of the 

depository system, the law that gives the right (lex creationis) and the place law of the 

relevant intermediary (PRIMA), choice of law rule (lex contractus). Issues related to 

issuance and commitment of shares, which are an important type of securities, are 

subject to lex societatis. The transactions carried out in the stock exchanges as 

organized markets are subject to the law of the country in which the stock market is 

located. On the basis of financial market transactions, there is a contract concluded 

mostly between the parties. Therefore, the choice of the law to be applied in line with 

the principle of party autonomy is included in this scope. The efforts of countries to 

produce their own solutions revealed the need to regulate the rules of new law of 

conflict to be applied to securities held in the intermediary. 

IV. The present legal uncertainty was corrected by the adoption of the 

Convention on Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an 

Intermediary at the 19th diplomatic session of the La Haye International Private Law 

Conference. The most obvious requirement that led to the emergence of the La Haye 

Securities Convention is the uncertainty in the determination of the situs to cover all 

these situations. In view of the revolutionary and traditional situs rules, and in particular 

the fact that the place of the intermediary concerned can be extremely random, the 

Convention has adopted the autonomy of the party to replace PRIMA (Place of the 

Relevant Intermediary Approach) rules.  Perhaps the most important of the regulations 

introduced in the convention is that it accepts the autonomy of the party on the real 

rights to replace the traditional situs rules and the PRIMA rule.  In Article 4 of the 

Convention, due to the fact that the account agreement and the party autonomy are 

regulated, the choice of law rule is the law which is clearly defined by the parties in the 
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account agreement. However, the applicable law which was choised by the parties 

applies only if the relevant intermediary has, at the time of the agreement, an office in 

that State.   If the relevant intermediary does not have an office in the agreed country, 

then the PRIMA will be activated as the fall back rule. The Convention determines to 

the law applicable only securities held with an intermediary. Apart from this, the legal 

issue to be applied in the conflicts arising from the securities, has drawn its limits by 

leaving it to the rules of the general conflict of law. 

V. The main objective of the thesis is to examine the suitability of the Turkish 

legal system in the face of this change due to technological developments. The conflict 

law rules regarding securities was not examined in the practice and doctrine in the 

Turkish legal area. The governing law rules regarding the bill of exchange which is an 

intangible commercial paper was regulated by the private rules. With regard to shares, 

the legal relations were based on the partnership of the companies, while legal relations 

of the notes which was issued by companies was debt relations.  

VI. The forms of holding of securities are based on the possession. The 

possession of securities proves evidence of the beneficial owners. The disposition of 

property of the securities was realized through disposition agreement in registered 

shares. Bearer shares, which is characterized as a moveable goods were subject to the 

rules of conflict law regarding moveable goods. Therefore, with regard of article 21/1 of 

Act on Private International Law and International Civil Procedure, moveable property 

is governd by law that is the law in force in the country where property is located, when 

the transaction was made. Therefore, the securities were subjected to the above 

mentioned article. In this framework property rights on the shares is applied to the 

principle of Lex Cartae Sitae.  In line with the technological developments and as a 

result of the book entries securities, the investors hold their securities through the 

accounts in the intermediaries and intermediary banks. It is possible according to 
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Turkish law, to make the disposition of securities held in this way using electronic 

accounts. In accordance with Article 10 / A of the Capital Markets Law, the Central 

Registry Agency (CRA) is authorized to monitor the securities and their related rights. 

The records kept in the CRA are kept in the name of the investor who is the rightful 

owner. Although the issuers' information is provided for the intermediary and issuance 

information in order to determine the authorization to perform transactions in the CRA, 

it is clear that this system is not an indirect property system in the register of the issuer, 

with the name of the intermediary whose name is in the highest level of the hierarchical 

structure. It is not easy to determine whether lex cartae sitae has a say as a status in the 

face of current legal status of registered securities. The material existence of book-entry 

securities is formed by the registration in the electronic environment. This registration 

provides a material asset, such as a deed, to the right. In this form, book entry securities 

are capable of carrying out all the results of being moveable goods. If the book entry 

security is share, it is evaluated as “non-physical share” such as naked-shares. Due to 

this similarity, it is recommended that the provisions and rules regarding the naked 

shares be applied to the book entry shares.  

The right of the right holder in the name of the records in the CRA, is the right 

of property, which is considered as an absolute real right. On the other hand, although 

there are opinions contrary to the records kept by the Central Registry Agency, it can be 

said that the right of ownership, right of usufruct and right of pledge on the book entry 

securities are born and ended with the registration made to the registry system based on 

the provision of  “… rights to be submitted to third parties shall be based on the date of 

notification to the Central Registry Agency” the third paragraph of Article 10 / A of the 

Capital Market Law. However, it should be emphasized that the place where the 

securities are located is the place where CRA is responsible for the functioning of the 

system. The authority of the place where CRA is located is not related to the title of 
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intermediary, but it is due to the fact that the records are given the property of the 

securities. It can be said that foreign securities held by CRA and Clearing, and Custody 

Bank have intermediary function. It should be noted, while also taking into account the 

law to be implemented with the contracts made in accordance with these functions, us 

being a party to the La Haye Securities Convention will provide legal certainty and 

predictability. 

VII. In conclusion, Considering the nature of securities held in the intermediary, 

they have a very broad framework. In this context, firstly, the subject matter is 

evaluated from a substantive law perspective together with the harmonize studies. Then, 

the opinions and country practices in the doctrine of the law to be applied to the 

securities held in the intermediary are mentioned.  Furthermore, La Haye Securities 

Convention, which was accepted as a reform in terms of the applicable law, was 

examined. After these explanations, information is given about the applicable law to 

securities transactions in Turkish law. The scope of this thesis is limited to this 

framework. 
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