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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

Ticaret şirketlerine sermaye olarak nakit sermaye yahut ayni sermaye konması hem 

kuruluş aşamasında, hem de kurulu bir şirketin sermayesini arttırmak ile mümkün 

bulunmakta ve konuyla ilgili esaslar ise Türk Ticaret Kanununda yer bulmaktadır. Türk 

Ticaret Kanunu 127. madde uyarınca para dışında alacak, kıymetli evrak ve sermaye 

şirketlerine ait paylar, mülkiyet hakları, taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve 

taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, kişisel emek, ticari itibar, ticari 

işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve 

işaretler gibi değerler, maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer 

haklar ile devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer, ticaret 

şirketlerine ayni sermaye olarak konabilmektedir.  

Ticaret şirketlerinin bir türü olarak anonim ortaklıklarda ise ayni sermaye konmasına 

özel bir önem atfedilerek bu konuda bazı özel düzenlemelere gidilmiştir. Bu 

düzenlemeyi getiren Türk Ticaret Kanunu 342 ve 343. maddeler, Türk Ticaret Kanunu 

127. madde ile birlikte değerlendirildiğinde, anonim ortaklıklara ayni sermaye olarak 

konabilecek malvarlığı unsurlarının Türk Ticaret Kanunu 127. maddede sayılan 

malvarlıklarından biri olması, değeri bulunması, sınırları belirli ve üzerinde hâkimiyet 

kurulabilen bir malvarlığı unsuru olması, üzerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir 

bulunmaması, nakden değerlendirilebilmesi ve devredilebilmesi ve son olarak hizmet 

edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklardan olmaması 

gereklilikleri ortyaya çıkmaktadır.  
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Uygun malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konmasındaki usul kuralları ise hem 

Türk Ticaret Kanunu, hem de Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenleme alanı 

bulmuştur. Buna göre malvarlığının sermaye olarak konması için, konulmak istenen 

malvarlığının türüne göre bir dizi işlem yapılması gerekir. Ayni sermaye olarak 

konulmak istenen malvarlığı unsuru bir taşınmaz ise, tapuya bu durumun şerh verilmesi, 

fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler ise, bunların özel sicillerine kaydedilmesi ve son 

olarak taşınır söz konusuyla güvenilir kişiye tevdi gerekli olmaktadır. Bunun yanında 

ayni sermaye olarak konmak istenen unsurun değerinin tespiti yapılmalıdır.  

Bu çalışmada, anonim ortaklığa ayni sermaye konulması işlemlerinin mevzuat 

çerçevesinde incelenerek açıklanması, örnek olarak seçilen dava dosyalarında sunulan 

değerleme raporlarının incelenmesi ve uygulamacılarla görüşmek suretiyle işlemlerin 

gerçekleştirilmesindeki usul ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Anonim 

ortaklığa sermaye konması ile ilgili mevzuatın kısa düzenlemesinin bazı tereddütler 

oluşturabildiği ve mahkemelere yön göstermek konusunda eksik kalabildiği, bunun 

yanında değerleme raporları açısından da yetersizliklerin bulunduğu sonucuna ulaşılmış 

ve mevcut sorunlara kanunun gözettiği menfaatler çerçevesinde bazı çözüm önerileri 

getirilmiştir. Bu kapsamda, ayni sermayenin konması yolunda izlenen mahkeme 

süreçlerinde meydana gelen bazı belirsizliklerin giderilmesi, anonim ortaklıklar 

açısından sınırların biraz daha yumuşatılması, ayni sermaye koyma işlemlerinde 

sermaye konulması öngörülen malvarlığının çoğunlukla taşınmaz olması sebebi ile 

sermaye değerinin tespitinde; içinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya 

doktora yapmış uzmanlar veya 06.12.2019 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre yetkilendirilmiş olan değerleme uzmanlarının bulunduğu bilirkişi 

heyetlerine görev verilmesi ve düzenlenen bilirkişi raporlarında belirli açıklamalara yer 

verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Haziran 2017, 88 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Anonim ortaklık, taşınır ve taşınmaz eşya, ayni sermaye, bilirkişi 

raporu ve değerleme uzmanı. 
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Investing cash or in-kind capital in trade companies as capital is possible both in the stage 

of incorporation and by increasing the capital of a company already incorporated, and the 

terms regarding that issue are specified in the Turkish Commercial Code. As per the article 

127 of the Turkish Commercial Code, receivables other than money, valuable papers and 

shares of the equity companies, ownership rights, movable properties and any kind of real 

estate, the rights to use and utilize the movable properties and real estate, personal labor, 

commercial reputation, commercial enterprises, values such as transferable electronic 

environments, areas, names and marks that are used rightfully, mining licenses and the 

other rights alike that have an economic value as well as any kind of values that can be 

transferred and used in cash can be invested in the commercial companies as in-kind capital.  

 

In the joint stock companies as a type of commercial companies, on the other hand, a 

special importance is attached to investing in-kind capital and some special regulations 

were enacted. When the articles 342 and 343 of the Turkish Commercial Code that brought 

such regulation are evaluated together with the article 127 of the Turkish Commercial Code, 

we see the requirements that the elements of assets that can be invested in the joint stock 

companies as in-kind capital have to be one of the assets specified in the article 127 of the 

Turkish Commercial Code, have to have a value, be an element of asset with certain limits 

which is suitable for possession, have to have no limited in-kind right, attachment and 

injunction thereon, has to be usable in cash, be transferable and lastly, that are not service 

acts, personal labor, commercial reputation and undue receivables.  
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The procedural rules for investing the suitable elements of assets as in-kind capital have 

been regulated in the both Turkish Commercial Code and Code of Civil Procedure. 

Accordingly, for the asset to be invested as capital, a series of transactions have to be made, 

depending on the type of the asset that is intended to be invested. Accordingly, if the 

element of asset that is intended to be invested as in-kind capital, this issue has to be 

annotated in the land registry, and if it is intellectual property rights and the other values, 

they have to be recorded in their special registries and lastly, if it is a real estate, it has to be 

granted to a reliable person. In addition to these, the value of the element that is intended to 

be invested as in-kind capital has to be determined.  

 

In this study, it has been aimed to analyze the transactions of investing in-kind capital in the 

joint stock company, within the framework of the legislation; to analyze the valuation 

reports presented to some court files that were selected as examples and to establish the 

procedures and troubles in making the transactions by interviewing with the implementers.  

It has been concluded that the short regulation of the legislation on investing capital in the 

joint stock company might create some hesitations and might have some incomplete issues 

with respect to guiding the courts and in addition to that, there are insufficient issues with 

respect to the valuation reports as well, and some solution suggestions have been tried to be 

brought within the framework of the benefits observed by the law. In this scope, it has been 

concluded that in order to clarify some ambiguities occurring in the court processes 

followed in the path to invest the in-kind capital, to mitigate the limits a bit more with 

respect to the joint venture company and because the asset anticipated to be invested as 

capital in the transactions of investing in-kind capital is often real estate, in order to find the 

value of the capital, boards of experts including experts with Master’s or Ph.D. Degrees in 

real estate development and management or the valuation experts authorized according to 

the Capital Market Law numbered 6362 and dated 06.12.2019 have to be appointed and the 

expert reports issued have to contain certain explanations.  

 

June 2017, 88 pages 

Keywords: joint venture company, movable and real estate, in-kind capital, expert 

report and valuation expert. 
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TEŞEKKÜR 

Gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi uzmanlık alanları hızla gelişen yeni 

birer meslek alanı olarak görülmekte ve farklı dallardan lisans almış birçok kişinin ilgi 

alanını teşkil etmektedir. Hızla büyüyen kurumsal gayrimenkul yatırımları pazarı ve 

değişen iş modelleri de bu alanda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, 

lisanslama ve sicil ile mesleki standartların tespitini zorunlu kılmaktadır. Bu alanda 

lisansüstü eğitim yapmama olanak veren ve lisansüstü eğitim programı boyunca sürekli 

olarak desteğini gördüğüm başta Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ ile danışman 

hocam sayın Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL ve sayın Doç. Dr. Yeşim 

ALİEFENDİOĞLU’na içten teşekkür etmek isterim. İçinde bulunduğum profesyonel 

kariyerime ışık tutan, bakış açımı geliştiren ve her anlamda olduğum kişi olmama katkı 

sağlayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’nın bütün değerli öğretim elemanları ile teknik 

ve idari personeline, avukatlık kariyerimin büyük bölümünü yürüttüğüm ve bu esnada 

yüzlerce farklı alanla tanıştığım, hep yeniliklerle karşılaştığım, birçok alandan en yetkin 

insanlarla tanıştığım ve verimli çalışma ortamıyla kendim olabildiğim şirketim 

Rönesans Holding A.Ş. ailesine, hayatımın tüm işleyişi içerisinde beni destekleyen, 

işime odaklanmam konusunda birçok beklenmeyecek fedakârlık ve tahammül gösteren 

eşime, bana her zaman ilham mutluluk veren kardeşime ve beni var eden, maddi manevi 

tüm imkânlarını bana seferber eden ve tüm bu teşekkürleri edebilmemin asıl nedeni olan 

anneme teşekkür etmeyi bir borç bilirim.  

Burcu ÇETİNKAYA DESTEK 

Ankara, Haziran 2017 
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1. GİRİŞ  

1.1 Konunun Önemi ve Amaçları 

Nakit dışındaki malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konması, ekonomik açıdan 

bu malvarlığı unsurlarının bir yatırımda kullanılması ve durağanlıktan çıkarak gerçek 

anlamda ekonomik hayata katılmaları anlamında önem taşımaktadır. Bu işlemle 

malvarlığı unsurları, borç sözleşmeleri çerçevesinde alacaklıya borcun ödenmemesi 

durumunda kullanılabilecek bir teminat aracı olmaktan öteye geçerek, sahibinin elinden 

çıkmaksızın taşıdığı değer ile bir yatırımın yapılabilmesine vesile olmaktadır. Burada 

usulün doğru izlenmesi ve malvarlığı unsurunun arzettiği sermaye değerinin en doğru 

şekilde tespit edilmesi, şirketin faaliyetlerinden alacaklılara, ortaklardan yönetim kurulu 

üyelerine birçok aktör açısından yansımasını bulacaktır.  

Ayni sermaye konma işleminin kanun tarafından tüm bu aktörlerin menfaat 

dengelerinin hesaba katıldığı bir bakış açısıyla düzenlendiği bir tarafa bırakılırsa, 

değerleme ayağında yapılacak hatalar ve noksanlıklar nedeniyle malvarlığı unsurunun 

değerinin olması gerektiği gibi tespit edilememesi, kanunun amacının yerine gelmemesi 

sonucunu doğuracak ve tüm düzenlemeleri bir açıdan boşa çıkarmış olacak ve 

dolayısıyla konunun yasal düzenlemeler ayağı yanında ayni sermayeye değer biçilmesi 

ayağı da aynı önem derecesiyle, dikkatle ele alınmalıdır. 

Ayni sermaye olarak kabul edilebilecek malvarlığı unsurlarının değerinin mahkemeler 

önünde tespit edilmesi öngörülmüş olup değerleme teknik bir bilgi gerektirdiğinden, bu 

değerleme çalışmaları bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Bu raporlarda çoğu kez 

kullanılan tekniklerin neler olduğu ve hangi sebepten bu tekniklerin tercih edildiği yahut 

edilmediği açıklanmamakta, değeri etkilediği düşünülen tüm faktörler ve unsurlar 

ayrıntılı izah edilememektedir. Bu türde raporlara kanunun açtığı itiraz yolunun efektif 

kullanılması ve resmi nitelik taşıyacak bu raporların hem hukuken hem ekonomik 

anlamda gerçekleştirilmek istenen amacı sağlayabilmesi için, bu raporlara itiraz etme 

yetkisi olan kişilerin, bazı itiraz noktalarına dair bilgi sahibi olmaları ve değerlemenin 
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temel bazı ilkelerine vakıf olmaları gerekmektedir. Böylece, değerlemeye dair bilirkişi 

raporlarının da daha kaliteli biçimde yazılmasının sağlanacağı düşünülmektedir. Diğer 

yandan buna en çok ihtiyaç duyabilecek kitle olarak avukatların, değerleme bilimi ile 

ilgili karşılacakları kaynakların, ihtimal odur ki son derece teknik kaynaklar olacak ve 

muhatapları tarafından kolay okunur ve anlaşılır olamayabileceği dikkate alındığından 

çalışmada öncelikle bu ihtiyacın karşılanmasında bir adım atmak amaçlanmıştır.  

1.2 Çalışmanın Metodolojisi ve Kapsamı 

Çalışmada kuramsal temellere dair yazılı kaynaklar, konuyu ilgilendiren yasa metinleri 

ve mahkemelere yansıyan belirli dava dosyaları incelenmiş ve literatür taraması 

sonuçlarına dayalı değerlendirme yapılmıştır. Çalışma on bölümden oluşmakta olup, 

girişi takip eden ikinci bölümde, anonim ortaklık (AO), sermaye ve pay kavramları 

üzerinde durulduktan sonra üçüncü bölümde ayni sermaye olarak konulabilecek 

malvarlıklarına, türlerine özel yasal gereklilikler açıklanmak suretiyle yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde ayni sermaye konmasına dair yetkili mahkeme ve usule, değer 

biçme işlemi ile bilirkişilerin niteliklerine ve bilgi ile belgelere ulaşabilmeleri açısından 

yetkilerine ve son olarak da sorumluluklarına dikkat çekilmiştir. Beşinci bölümde değer 

kavramı ve genel olarak değerleme yöntemleri açıklandıktan ve değerlemeye dair bazı 

ilkeler verildikten sonra altıncı bölümde taşınmaz kavramı irdelenmiş, yedinci bölümde 

değerleme yöntemlerinin ayrıntıları taşınmaz malvarlığı çerçevesinde açıklanmış ve 

sekizinci bölümde taşınmaz malvarlığı dışında ayni sermaye olabilecek malvarlığı 

unsurlarına geçilmiştir. Bu bölümde, taşınmazlara dair anlatılan usul ve kuralların, 

nitelikleri itibariyle uygulanabilir olduğu sürece diğerlerine de uygulanması söz konusu 

olduğundan anlatımlar tekrarlanmamış, sadece taşınmaz dışındaki malvarlıkları için 

özel bilgiler varsa bunlara yer verilmeye çalışılmıştır. Dokuzuncu bölüm, edinilebilen 

sınırlı sayıdaki dava dosyasında temin edilen bilirkişi raporu örneklerinin irdelenmesine 

ayrılmıştır. Bu bölümü, önerilerin de yer aldığı sonuç kısmı izlemektedir.  
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1.3 Önceki Çalışmaların Özeti ve Araştırma Gereksinimi 

Anonim ortaklıklara ayni sermaye konması ile ilgili konuların; önceki makale ve tez 

çalışmalarında yer bulmuş olduğu tespit edilmiştir. Hangi mal varlığı unsurlarının 

anonim ortaklıklara sermaye olarak konulabileceği mevzuatta sıralanmış olsa da mal 

varlığının somut durumundaki özellikler ve buna dair bazı soru işaretlerinin ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermektedir. Tekinalp (2013), fikri mülkiyet hakları kapsamına 

giren malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konmasına olanak sağlanmasına 

rağmen, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun elektronik varlıklara ilişkin açılımda çekingen 

olduğunu, bu tür varlıkların kullanım hakları konusunda bir açıklığı içermediğini ifade 

etmektedir. Buna dair hükümlerin engelleyici de olmadığını kabulle, bu alanın 

açılımlara müsait olduğu ama söz konusu hakların ayni sermaye olarak konabilmesi için 

müseccel olması gerektiği ifade edilmiştir. Aslan (2015) tarafından gayri maddi bir 

hakkın kullanılmasının başkasına bırakıldığı bir sözleşme tipi olarak nitelendirilebilecek 

lisans sözleşmesi ile kullanım hakkı devredilen fikri mülkiyet haklarının da anonim 

ortaklıklara ayni sermaye olarak konabileceğini savunmaktadır. 

TTK’nın, vadesi gelmeyen alacakların anonim ortaklığa sermaye kabul edilemeyeceği 

hususu ise Özdamar (2015) tarafından eleştirilmiş ve vadesi gelmiş ama tahsil 

edilememiş alacak ile vadesi gelmemiş alacak açısından böyle bir ayrımın yapılmasının 

mantıklı bulunmadığına dair görüş kapsamında, en azından vadeli de olsa görüldüğünde 

ödenecek türde senetlerin ayni sermaye olarak kabul edilebilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Tapuya kayıtlı bulunmayan gayrimenkuller açısından Moroğlu (2001) 

tarafından bunun mümkün olduğu savunulmuştur. Her ne kadar 2012 tarihinde 

yürürlüğe giren TTK hükmü çerçevesinde gayrimenkulün ayni sermaye olarak 

konmasında tapuya tescil şartı aransa da mevzuat değişikliği gerekçesiyle bu görüşün de 

geçerliliğini tamamen yitirdiği düşünülmeyerek, üzerinde zilyetlik hakkı bulunan, 

tapuda kayıtlı olmayan mal varlığı açısından da bu yolun kapalı olmadığı 

düşünülebilmelidir. Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada anonim 

ortaklıklara ayni sermaye konulmasına ilişkin sorun alanlarının tespiti yapılmış ve ayni 

sermaye olarak konulacak taşınmazların değerlemesi detaylı olarak incelenmiştir.  
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2. ANONİM ORTAKLIK, SERMAYE VE PAY KAVRAMLARINA KISA 

BAKIŞ 

TTK 124. maddesi hükmü uyarınca ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim ve 

limited şirketler ile kooperatiflerden oluşmaktadır. TTK 329. madde uyarınca; “Anonim 

şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız 

malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları 

sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.” Dolayısıyla, bir ticaret şirketi olan 

anonim ortaklığın1 çalışma prensibi, paydaşların kanunlarla gösterilen istisnalar dışında 

ortaklığın borçlarından, taahhüt ettikleri sermaye payını ödemek dışında sorumlu 

tutulmaması, ortaklığın her iş ve işlemini, kendi bünyesinde, kendi temsilcileri ve 

organları aracılığıyla yürütmesi, hak ve borçlara ve yargısal işlemlere taraf olması, bu 

anlamda tüzel kişiliğe sahip bulunmasıdır.  

AO, sermaye ile kurulur. Ortaklar tarafından ortaklığa konması taahhüt edilen sermaye, 

AO’nun iş ve işlemlerinde kullanacağı, üstlenilen borçlarda alacaklıları temin eden 

malvarlıksal unsuru ifade etmektedir. Ortaklığa sermaye olarak nakit konması genel 

uygulama olmak yanında, TTK 342. maddesi çerçevesinde, AO’ya nakit dışında bazı 

unsurların da sermaye olarak konması mümkündür. İlgili maddeye göre; “Üzerlerinde 

sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve 

devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dahil, malvarlığı unsurları 

ayni sermaye olarak konulabilir.” Bununla birlikte, yine aynı madde uyarınca hizmet 

edimlerinin, kişisel emeğin, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak 

kabulü mümkün bulunmamaktadır. 

AO’nun tek ortaklı olarak kurulması TTK ile mümkün hale gelmiştir. İster tek kişi ile 

kurulsun -ki bu kişi mutlaka gerçek kişi olmak sorunda da değildir- ister birden çok kişi 

tarafından kurulsun, sermaye, bu kişilerin koyduğu yahut koymayı taahhüt ettiği değerin 

                                                 
1 TTK 1531 maddesinde, anonim ortaklık ve anonim şirket terimlerinin aynı anlamları ifade ettiği ve 

birbirinin yerine kullanılabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çalışmada, anonim ortaklık terimi tercih 

edilmiştir. 
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toplamıdır. TBK 621 uyarınca, her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek 

olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür.  

AO açısından her ortağının koyduğu yahut koymayı taahhüt ettiği bu katılım payı, 

ortağın, AO’daki payını (hissesini) oluşturmaktadır. Bu paylar pay senedi yahut geçici 

ilmühaber basılarak senede bağlanabileceği gibi herhangi bir belgeye bağlanmamış da 

olabilir ama her halükarda AO’nun sermayesi paylara bölünmüştür. Ortaklar, AO’daki 

haklarını bu payları oranında kullanmakta ve AO’nun karından payları oranında 

yararlanmaktadırlar.2 Her payın asgari bir itibari değeri bulunmaktadır. Bu değerin alt 

sınırı TTK 476. maddede gösterilmiştir. Payın bölünmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bunun anlamı, bir payın sağladığı hakların ve yükümlülüklerin ayrı ayrı kişilerin farklı 

biçimlerde tasarrufuna elvermemesidir. Bunun yanında bir paya birden fazla kişinin 

sahip olması mümkündür. Bu durumda da TTK 477.  maddesi uyarınca bu pay 

üzerindeki haklar, ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanılabilecektir.  

Bu çalışma, AO’ya ayni sermaye olarak konabilecek malvarlığı unsurlarının sermaye 

olarak taahhüdündeki usul ve esaslar ile bunlara değer biçilmesini bir arada sunarak 

uygulamadaki durumun ortaya konmasını amaçlamaktadır. Çalışmanın odak noktasının 

kaybedilmemesi açısından hukukun ilgili dallarında izahı çok daha geniş yer bulmuş 

olan kavramlar, sadece fikir verecek düzeyde ifade edilmiş ve bu konularda detaylı 

açıklamalardan kaçınılmıştır.  

 

 

 

                                                 
2 Prensip, payların eşit olması olsa da bazı durumlarda bazı paylara diğerlerinden farklı hakların 

verilmesi, bunlar üzerinde imtiyaz yaratılması mümkün olabilir. Örneğin TTK 479 hükmü uyarınca bir 

paya onbeşe kadar oy hakkı tanınması mümkündür.  
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3. AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK MALVARLIĞI 

UNSURLARI 

3.1 Ayni Hak ve Ayni Sermaye Kavramlarına Kısa Bakış 

Ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı ve AO açısından buna özgü 

düzenlemeleri kavramak adına, öncesinde ‘ayni hak’ kavramını kısaca ele almak 

gerekmektedir. 

Ayni teriminin sözlük anlamı, Yılmaz (1996) tarafından “mala ilişkin, eşyaya bağlı, 

malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen” olarak ifade edilmiştir. Türk 

Hukukuna hakim olan görüş, ayni hakkın, bir şey, yani eşya üzerinde doğrudan doğruya 

hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülen bir hak olduğu yönündedir. Bu görüşe 

göre ayni hak, cismani olan, sınırlandırılabilen, ekonomik bütünlük arzeden, üzerinde 

hâkimiyet kurmaya elverişli olan bir eşya3 üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet 

sağlamak ve bunu herkese karşı ileri sürmek hakkı veren bir haktır.   

TTK’da ifadesini bulan ayni sermaye kavramı ise sadece eşyaları değil, hakları da 

kapsamına almakta, konuyu fiziki bir mal varlığından öte parasal bir değer arzeden 

malvarlığı unsuru olma esası ile ele almaktadır.   Bu anlamda şahsi borç ilişkisinin bir 

edimi olan alacaklar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar da, konuları bir ayın 

olmasa dahi ayni sermaye konusu olabileceklerdir.  

3.2 Hangi Mal Varlığı Unsurlarının Sermaye Olarak Konabileceği 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, TTK’da, ekonomik değer teşkil eden malvarlığı 

unsurlarının ve bunların da tümünün değil ama bazılarının AO’ya sermaye olarak 

konabileceği hükme bağlanmaktadır.  

                                                 
3 Eşya, şey ve ayın aynı anlamlarda kullanılmaktadır.  
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Ticaret şirketlerine, aksi kanunda düzenlenmedikçe TTK 127 hükmüne göre, para, 

alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait payların; fikri mülkiyet haklarının; 

taşınırlar ve her çeşit taşınmazların; taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma 

haklarının; kişisel emeğin; ticari itibarın; ticari işletmelerin; haklı olarak kullanılan 

devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerlerin; maden 

ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer hakların; devrolunabilen ve 

nakden değerlendirilebilen her türlü değerin sermaye olarak konması mümkündür. Ayni 

sermayenin hak ve ayınlardan oluştuğundan yola çıkılarak, TTK 127 maddesinde 

sayılan mal varlığı unsurları aşağıdaki şekilde iki kagetoriye ayrılabilmesi mümkün 

olacaktır (Çizelge 3.1) 

Çizelge 3.1 Haklar ve ayınlarının sınıflandırılması  

HAKLAR AYINLAR 

Alacak Kıymetli Evrak 

Fikri Mülkiyet Sermaye Şirketlerine Ait Paylar 

Taşınır ve Taşınmazların Faydalanma ve 

Kullanma Hakları 

Taşınır 

Haklı Olarak Kullanılan Devredilebilir 

Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar, 

İşaretler 

Her Çeşit Taşınmaz 

Maden Ruhsatnameleri ve Bunun Gibi 

Ekonomik Değeri Olan Diğer Haklar 

Ticari İşletme 

Devrolunabilen ve Nakden 

Değerlendirilebilen Her Türlü Değer 

Devrolunabilen ve Nakden 

Değerlendirilebilen Her Türlü Değer 

Bahsedilen malvarlığı unsurlarının, her zaman bir eşya üzerinde tezahür etmese de 

ekonomik bir bütünlüğe ve değere sahip olması ve üzerinde hâkimiyet kurulabilir 

nitelikte olması gerekeceği aşikârdır. Nitekim taşınmaz malvarlığının sermaye olarak 

konabilmesi, ancak tapu sicil müdürlüğünde resmi bir işlem yapılmakla mümkün 

olabilecek, bu anlamda tapuya kayıtlı, sınırları belirli ve üzerinde hâkimiyet kurulmuş 

bir taşınmaz gerektirecek, taşınır malın sermaye olarak konabilmesi için zilyetliğinin 

geçirilmesi gerekecek yani üzerinde fiili bir hâkimiyet kurulabilen bir taşınır söz konusu 
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olacak, fikri mülkiyet haklarının sermaye olarak konabilmesi ise, özel sicillerinde kayıt 

yapılmasını gerektirecektir.4 

Ayni sermaye konabilecek malvarlığı unsurlarının, TTK’nın 307. maddesiyle komandit 

şirketler ve 342. maddesiyle AO’lar açısından biraz daha kısıtlandığı görülmektedir.   

3.3 Anonim Ortaklığa Özgü Düzenlemeler  

TTK 339, AO esas sözleşmesinde yazılması gereken unsurları sıralamıştır. Bu maddede 

bulunan unsurlar, esas sözleşmenin asgari kanuni içeriğini oluşturmaktadır. Maddenin, 

AO’nun sermayesinin esas sözleşmeye yazımı konusunu düzenleyen ilgili bendinde, 

sermayenin para ve paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar olarak 

ikiye ayrıldığı göze çarpmaktadır. Buna göre; “Paradan başka sermaye olarak konan 

haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir 

işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin 

kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların 

bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, 

ödenek veya ödülün tutarı.” hususlarının, esas sözleşmeye yazılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla AO’ya konacak sermaye, para yahut paradan başka sermaye olarak konan 

hak ve ayınlardan oluşmaktadır. Esas sözleşmede, bu hak ve ayınların ne olduğu 

yanında, bunların değerlerinin ve bunlara karşılık verilecek payların miktarının yazılı 

olması gerekmektedir.5 Devamında, TTK 342. madde, ‘Ayni Sermaye Konulabilecek 

Malvarlığı Unsurları’ başlığı altında; “Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir 

bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile 

sanal ortamlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet 

                                                 

4 TTK 128. madde lafzında, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerlerin, “varsa özel sicillerine” 

kaydedildikleri takdirde ayni sermaye kabul olacağı ifade edilmiştir. Her ne kadar “varsa” ibaresi, sanki 

özel sicil yoksa bu kaydedilme zorunluluğu ortadan kalkacakmış gibi algılanabilecek de olsa, kanunun 

gerekçesi ile birlikte değerlendirilmesinden bu cümlenin, herhangi bir sicilde kaydı olmayan fikri 

mülkiyet haklarının sermaye olarak konulamayacağı şekilde anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz.  

5 AO’ya sermaye konması veya bir işletme devralınması yahut şirketin kurulması için kurucular 

tarafından şirket hesabına mal satın alınması, farklı işlemlerdir. Kanun maddesinin, sermaye açısından 

mal varlığının değerinin diğerleri açısından ise bedelinin bulunması dikkate değer bir nokta olup Ayni 

Sermayenin Değerlemesi başlığında bu durum ayrıca inceleme alanı bulacaktır. 
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edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz” 

düzenlemesini yapmıştır.  

Tekinalp (2013) tarafından, sadece sınırlı ayni hak, haciz ve tedbir değil üzerinde 

benzeri yük ve kısıtlamaların da bulunmaması gerektiği de ifade edilmiştir. Bütün 

belirtilen düzenlemeler ışığında, AO’ya ayni sermaye olarak kabul edilen malvarlığı 

unsurlarının;   

a) TTK 127. maddede sayılan malvarlığı unsurlarından biri olması, 

b) Değerinin bulunması6;  

c) Sınırları belirli ve üzerinde hakimiyet kurulabilen bir malvarlığı unsuru olması, 

d) Üzerinde sınırlı bir aynı hak, haciz ve tedbir ile buna benzer kısıtlamaların 

bulunmaması 

e) Nakden değerlendirilebilmek ve devredilebilmesi ve 

f) Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklardan 

olmaması gibi şartları taşıması gerektiği vurgulanmalıdır.  

3.4 Taşınır Malvarlığı 

TTK 127. maddede sayılan kıymetli evrakın, sermaye şirketlerine ait payların, taşınır 

eşyanın ve karşımıza taşınır eşya görünümünde çıkabilecek, devrolunabilen ve nakden 

değerlendirilebilen bir değeri temsil eden başkaca bir malvarlığı unsurunun yukarıdaki 

başlıkta sayılan niteliklere haiz olması şartıyla AO’ya sermaye olarak konması mümkün 

bulunmaktadır. TTK 128 uyarınca, AO’ya sermaye olarak konan taşınırın, güvenilir bir 

kişiye tevdi edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm dolayısıyla, kıymetli evrakın, sermaye 

şirketlerine ait payların ve diğer taşınırların güvenilir bir kişiye tevdii ile ayni sermaye 

konabileceği açıktır. Güvenilir kişinin kim olması gerektiği konusunda bir belirleme 

yapılmamakla birlikte, AO’nun bu kişilerden olabileceği düşünülebilecek iken AO’nun 

                                                 
6 AO’ya konacak hak yahut ayın olabilecek malvarlığı unsurunun, mutlak bir değeri olması gerekli 

olmaktadır. Değerleme konusuna dair başlıklarda anlatılacağı gibi, taşınır bir malın değeri, uğradığı 

amortisman da düşünülerek hesaplanır. Kullanım ömrünü tamamlamış bir taşınır mal, bu anlamda 

amortismanı düşüldükten sonra bir değeri kalmayacağı için AO için bir sermaye olamayacaktır. Buna 

mukabil aynı malvarlığı unsurunun adi şirkete sermaye olarak getirilmesi mümkündür. 
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henüz kurulmadığı dönemde7 başka bir kişi ya da kurumun yedi emin olarak 

belirlenmesi gerekeceği düşünülmektedir. Nitekim, nakit taahhütlerinde, AO’nun 

kuruluş ve tescil işlemlerinden önce asgari ödenecek sermaye miktarının (yahut daha 

fazlasının) bir bankaya yatırılması ve banka blokesine alınması gerekmektedir. Taşınır 

için de AO kuruluşundan önce AO’nun senede yedi emin olması düşünülemeyeceğine 

göre, bu kişi başka bir kişi yahut kurum olabilecektir. 

Noterlik Kanunu’nun “Emanet İşleri” başlıklı 62. maddesi kapsamında, noterlerin 

saklanmak veya bir şahsa verilmek üzere getirilen emanetleri muhafaza edeceği ifade 

edilmekte ise de enazından AO’nun kuruluşundan önce ve hatta AO’nun kuruluşundan 

sonra dahi bu senedi şirket adına muhafaza edecek bir organ yahut yetkili bulunmadığı 

müddetçe, senedin bu şekilde noterlik bünyesinde saklanmasının uygun olabileceği 

düşünülmektedir. Cevap verilmesi gereken bir diğer soru da, teslimden ne anlaşılması 

gerektiğidir. AO dışındaki muhataplara teslim, bir emanet ilişkisi iken AO açısından bu 

teslimin anlamı üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir. Bu ilişki bir tür rehin mi 

olacaktır yoksa taşınırın devir ve temliki mi amaçlanmaktadır? Kıymetli evrak arasında 

yer alan alacak senetlerinin şirkete usulüne uygun olarak temlik veya ciro ve teslimi ile 

devredilmiş olması Pulaşlı (2013) tarafından savunulmaktadır. Söz konusu nama yazılı 

bir senetse, alacağın temliki; emre yazılı bir senetse ciro ve teslim yolu seçilecektir. 

Sonuç itibariyle senet üzerindeki alacak hakkının AO’ya sermaye olarak konması 

arzusunun, alacak hakkının AO’ya devredilmesini gerektireceği ve işlemin bu nedenle 

yapıldığından hareketle senedin rehin veya başka bir amaçla değil, temsil ettiği 

alacakların devri amacı ile AO’ya teslim edileceği, dolayısıyla senet alacaklısının AO 

olacağı düşünülmektedir.  Bu açıdan, kıymetli evrakın devir şekli ne olacaksa ona 

uygun usule uyulmaması halinde, örneğin emre yazılı bir senedin, AO lehine 

cirolanmaksızın, AO’ya sermaye olarak konmasının mümkün olmayacağı 

düşünülmektedir. 

                                                 
7 TTK 335 uyarınca, AO, şirket kurucularının kanuna uygun düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını 

ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut 

yardımcısı huzurunda imzaladığı esas sözleşmede AO kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur ve TTK 

354 uyarınca, kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.  
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AO’ya sermaye olarak kıymetli evrakın konması kabul gördüğüne göre ve bunun senet 

üzerindeki hakkın AO’ya devredilmesi ile yapıldığı kabul edilirse, senedin ödenmesinin 

yasal olarak talep edilebilir hale gelmesi durumunda ne olacağı konusu üzerinde de 

durmak gerekmektedir. Senedin tahsili durumunda ayni sermaye, nakdi sermayeye mi 

dönüşecektir? Yahut borç tahsil edilemediğinde veya kısmen tahsil edilebildiğinde ne 

olacaktır? Bu soruların cevaplanması hiç kolay olmamakla birlikte, kıymetli evrakın 

nakde çevrilmesi halinde senet aslının alacaklısına verileceği ve neticede elden çıkacağı 

ve fakat yerine nakdi bir varlık geleceği kuşkusuz olduğuna göre, ilk sorunun cevabı 

evet olmalıdır. Fakat AO’nun gereken tüm işlemleri yapmasına rağmen senetten doğan 

alacağın tahsil edilememesi yahut kısmen tahsil durumu daha fazla belirsizlik 

taşımaktadır. Böyle bir durumda AO’nun senedi sermaye olarak getiren ortağa, sermaye 

taahhüdünün yerine getirmemesi yönünden işlem yapmasının mümkün olduğu 

savunulabilecektir. Zira ortak, TTK 335. maddeye göre, kurucu işlem ile sermayenin 

tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt etmektedir.8  

Öte yandan TTK’nın AO’nun yönetim kurulunun ve genel kurulunun sermayenin kaybı 

ve borca batıklık konusunda yapabileceği işlemleri ve alabileceği kararları düzenleyen 

376. maddesi de bu durumda göz ardı edilmemelidir. Böyle durumların yaşanmasını 

önlemek adına, kıymetli evrakın ödememe riskini taşımayan bir kıymetli evrak olması 

gerekmektedir. Örneğin bedeli bankada bloke edilmiş bir çek yahut devlet tahvili gibi 

belgelerin ödememe riski çok düşük olduğundan bu tür senetlerin sermaye olarak tercih 

edilmesi yararlı olabilecektir. 

Sermaye şirketlerine ait paylarla ilgili durum biraz daha karışıktır. Pay kavramının 

anlatıldığı bölümde, sermaye şirketlerine ait payların senede bağlanmış olabileceği gibi 

olmayabileceği de anlatılmıştır. Senede bağlanmamış payların sermaye olarak konup 

konamayacağı açısından, bunun mümkün olacağı savunulsa da TTK 128 gerekçesindeki 

kesin ifade nedeniyle bunun kabul edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Zira aksi 

durumun, madde gerekçesinde bulunan “Taşınırlar ise, güvenilir bir kişiye tevdi edilir; 

                                                 
8 Nakit sermayenin en az ¼’ünün tescilden önce ve kalanının da 2 yıl içerisinde ödenmesi gerekmesine 

rağmen kıymetli evrak açısından alacağın hiç tahsil edilmemesinin söz konusu olabileceği 

unutulmamalıdır. 
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aksi halde Tasarının 128 inci maddesi uyarınca aynî sermaye olarak kabul edilmezler.” 

ifadesi karşısında, kanunun emredici bir hükmünü ihlal anlamına geleceği 

düşünülmektedir. Bu bir kenara bırakılırsa, ilgili payların AO’ya sermaye olarak 

konabileceği kabul edildiğine göre, bunların AO’ya tesliminden ne anlaşılması gerekir 

ve AO’nun bu paylar karşısındaki konumu ne olacaktır?   

İşlemin amacı, burada da kıymetli evraktakiyle aynı olduğuna göre, burada da teslim 

kavramından anlaşılması gerekenin, devir ve teslim olması gerektiği sonucuna 

varılmaktadır. Ama kıymetli evraktan farklı olarak, bir şirket payının devri, belirli bir 

alacak hakkının devri olmayıp paya bağlı tüm hakların (oy hakkı, imtiyaz hakları, 

kardan ve tasfiyeden pay alma hakları vb.) devri anlamına gelmektedir. Bu durumda, 

sermaye şirketinin çıkarttığı payların da payların verdiği hakların AO’ya devri 

gerektiğini düşünmek yanlış olmayabilir ki bu durumda AO bir sermaye şirketinin 

ortağı haline gelmektedir. 

Fakat sermaye şirketlerinin paylarının ayni sermaye olarak konması durumunda da, ayni 

sermaye konulan şirketin esas sözleşmesindeki pay devir yasaklarının mutlaka 

gözetilmesi ve eğer AO’nun payları konulan şirket nezdinde ortak olarak 

kaydedilmesine veya herhangi bir hakkını kullanmasına mani bir durum bulunması 

varsa, bu payların bir ayni sermaye olarak kabul görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

TTK 128 hükmü, paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak 

konulmasının borçlanılması halinde, şirketin, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren 

bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebileceğini düzenlemiştir. Bu madde 

hükmünün, yukarıda belirtilen AO’nun kıymetli evrakın lehdarı veya sermaye şirketinin 

payının hak sahibi olduğu görüşünü desteklediği görülmektedir.  

Bunun dışında kıymetli evrak kısmında bahsedilen gibi, sermaye şirketinin senede 

bağlanmış paylarının devir ve temlikinde de tabii ki kendilerine ait usule uyulması 

gerekmektedir. Öğretideki görüşte yukarıda da ifade edildiği gibi senede bağlanmamış 

payın da AO’ya sermaye olarak konmasının mümkün olduğu savunulmuştur fakat 
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bunun, ancak sermaye koyulan payların sahibi şirketin pay defterindeki kayıtların 

düzeltilmesi ve pay defterine, AO’nun adının hissedar olarak yazılarak paylarının kendi 

adına kayıt edilmesi ile mümkün olabileceği düşünülmektedir; kaldı ki TTK 128. 

maddenin açıkça teslimi şart koşmasından dolayı bu şekildeki payların ayni sermaye 

olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

3.5 Taşınmaz Malvarlığı  

TMK 704. maddeye göre, taşınmaz mülkiyetinin konusunu, arazi, tapu kütüğünde ayrı 

sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 

bağımsız bölümler oluşturmaktadır. TTK 128 hükmüne göre, bir taşınmazın sermaye 

olarak şirkete kuruluşta yahut sermaye artışında konması için öncelikle sermaye olarak 

konacak taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğü nezdinde bulunan kaydı 

üzerine bir şerh koymak gerekmektedir. Zira “Ticaret şirketlerine ayni sermaye olarak 

konan taşınmazlar, tapuya şerh verildiği takdirde sermaye olarak kabul olunur.” Tapu 

sicili nezdinde şerh edilme işlemini anlamak için tapu sicili ve şerh kavramlarını 

irdelemek zorunluluğu bulunmaktadır. 

Tapu sicili, TMK’nın, yukarıda da refere edilen Dördüncü Kitabında düzenlenmektedir. 

Taşınmazların tapu siciline kayıt edilmesi, başka ifade ile tescil edilmesi genel kuraldır. 

Bu kaydın nasıl yapılacağı tapu sicili ile ilgili maddelerde ve tamamlayıcı mevzuatta 

gösterilmektedir. Taşınmazlar, tapu siciline tescil edilirken, bunlara dair bazı hususların, 

şerh edilmesi yahut beyan edilmesi de mümkündür. Tapu sicili disiplininde tescil, şerh 

ve beyan kelimeleri, kelime anlamının ötesinde teknik terimlerdir ve farklı kurallar ve 

fonksiyonlar içinde var olurmaktadırlar. Şerhler tapu sicilindeki şerhler hanesine, 

beyanlar ise beyanlar hanesine yazılmaktadır. Tapu siciline şerh verilmesi gereken 

hususlarla beyanlar hanesine yazılan hususların tabi olduğu kurallar ve bunların 

fonksiyonları, kaydedildikleri kısımlar gibi farklı bulunmaktadır.  

Bir hakkın/durumun şerhi, TMK’nın 1009 ve 1011 maddeleri arasında 

düzenlenmektedir. Kanunda öngörülen kişisel haklar, tapuya şerh verilebilmektedir. 
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Buna göre, “Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım 

sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer 

haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde 

sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.” 

Örneğin, TMK 736’da düzenlenen taşınmaz rehni alacaklarına boş dereceye geçme 

hakkı veren sözleşmelerin herkese karşı ileri sürülebilmeleri, yani ayni etki sağlamaları, 

tapu kütüğüne şerh verilmelerine bağlı bulunmaktadır. Yukarıdaki maddede sayılmasa 

da, TMK’nın bir hakkın tapu siciline şerh edileceğini belirttiği haklar bu şekilde şerhe 

konu olmaktadırlar.  

Bir hakkın şerh verilmesi ile ilgili düzenleme, sadece TMK ile değil başkaca kanunlar 

tarafından da öngörülmüş olabilmektedir. Örneğin TBK 292 maddesinde, bir kişiye 

taşınmazın bağışlanması işleminde, bağışlayanın, mal bağışladığı kişinin kendisinden 

önce ölmesi durumunda bağış konusunun kendisine dönmesi koşulunun tapu siciline 

şerh verilebileceği öngörülmektedir. Şerh işleminin konusu, bir hak değil, tasarruf 

yetkisine ait bir kısıtlamayı belirtmek de olabilmektedir. TMK 1010 hükmü uyarınca, 

çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, haciz, iflas kararı veya 

konkordato ile verilen süre, aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması gibi şerh 

verilmesi kanunen öngörülen işlemler tapu silicine şerh verilebilmekte ve taşınmaz 

üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilmektedirler.  

TMK 1011 maddesinde ayrıca geçici tescil şerhini düzenlemektedir. Buna göre iddia 

edilen bir ayni hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa veya tasarruf yetkisini 

belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak 

tanıyorsa tapu siciline geçici tescil şerhi verilmektedir. Kişisel haklar, sadece sözleşme 

ilişkisinin taraflarının birbirlerine karşı ileri sürülebilen haklarken ayni haklar ilişkinin 

tarafı olmayanlara karşı da ileri sürülebilmekte ve korunabilmektedirler. Kişisel hakların 

şerhi, özetle kanunda şerh verilebileceği düzenlenen hallerde mümkün bulunmakta ve 

kişisel hakkın ayni hak gibi, sözleşmenin tarafı olmayan kişilere karşı ileri sürülmesini 

sağlamakta ve ona kuvvet vermektedir.  
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Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ise, yine kanunda şerh verilebileceği 

düzenlenen hallerde mümkün bulunmakta ve şerhe konu mal üzerinde bazı işlemlerin 

yapılmasına engel olmaktadır. Sonuç olarak Tapu Sicili Tüzüğü 46. maddesi uyarınca, 

“Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan veya yasaklayan 

şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır.” 

Beyanlar, TMK’nın 1012 maddesinde düzenlenmiştir.  Buna göre, bir taşınmazın 

eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılmaktadır. Bu 

kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlı bulunmaktadır. 

Tapu Sicili Tüzüğüne göre, taşınmaza ait eklentiler, kurulmaları artık mümkün olmayan 

ayni haklar, vesayet kararları ile zanaatkâr veya yüklenicilerin işe başlama tarihleri, tapu 

sicilinin ‘beyanlar’ hanesine yazılmaktadır.  

TTK 128’de ifade edilen şerh etme hali, gerekçesindeki izahat de dikkate alındığında, 

para dışındaki değerleri korumak, şirketin kuruluş aşamasında sorunlarla 

karşılaşmamasını sağlamak amaçlıdır. Yine doktrinde maddenin güttüğü amaç, bu 

taşınmaz üzerinde yapılacak tasarrufların şirket ortaklarına karşı etkili olmamasını 

sağlamak olarak Oğuzman vd (2012) tarafından açıklanmıştır. Dolayısıyla gelinen 

noktada, Ticaret Hukuku disiplini açısından TTK 128 maddedeki şerh ile Eşya Hukuku 

disiplini açısından TMK 1009 vs. açısından şerh örtüşmektedir. Bununla birlikte 

uygulamada bir taşınmazın şirkete ayni sermaye konacağına dair şerh, beyanlar 

hanesine yazılmakla, bu durum, uygulama ve kanun arasında bir tereddüt yaratmaktadır.  

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eklerde verilen9 bir belgede, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalar ve resmi 

yazışmalar neticesinde, yeni kurulacak bir şirkete taşınmazını ayni sermaye olarak 

koymayı taahhüt eden ortağın tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruda, söz konusu 

işleme esas beyanı ile birlikte mahkemece onaylanan taşınmazın değerlemesine ilişkin 

bilirkişi raporunun ibrazının gerekli olduğunun kararlaştırıldığı, taahhütte bulunan 

malikin tescil istem belgesini imzalaması ve yevmiyeye alınan işlemin sonucunda ise 

                                                 
9 Ek-1 
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söz konusu taşınmazın beyanlar sütununa “…Şirketi adına ayni sermaye olarak 

konulma taahhüdü vardır” şeklinde ibarenin tescil edileceği belirtilmiştir. İşlemin 

yapılması amacıyla talep sahibinin dolduracağı form örneği yine ekte10 verilmiş olup, 

bu form üzerinde işlem ayni sermaye beyanı olarak ifade edilmiştir. Oysa ki hem TTK 

hem TMK nezdinde sermaye konması işleminin şerh edilmesi tapu sicili nezdinde de bu 

işlemin bir şerh işlemi olarak yapılması uygun olacaktır.  

Ayni sermaye konması ile ilgili bir hazırlık işlemi olan şerh işlemini takiben sermayenin 

konduğu aşamaya ilerlendiğinde, bu defa sermaye konmak istenen taşınmazın, şirket 

adına intikalin, yani şirket adına tescilinin nasıl olacağı ele alınmalıdır. Sermaye olarak 

taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan ayni bir hakkın 

konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmi şekil aranmaksızın 

geçerlidir. TMK düzeninde, bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet haklarının yahut sınırlı 

ayni hakların üzerinde yapılacak, gayrimenkulün11 aynını ilgilendiren tasarruf işlemleri, 

tapu sicili nezdinde yapılacak bir kayıtla mümkündür. TMK 705 madde uyarınca, 

taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olmaktadır. 

Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen 

diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılmaktadır. Ancak, bu hallerde malikin 

tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlı 

bulunmaktadır. 

Tapu Kanunu 26. madde uyarınca,  

“…Resmi senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Alakalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu 

sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan 

memura tebliğ olunur. 

                                                 
10 Ek-2 
11 İşbu çalışmada gayrimenkul ve taşınmaz aynı anlamda kullanılmıştır. 
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Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da 

kaydedilir. Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan tapu sicil müdürlüğü görevlileri imzalar, 

tapu sicil müdürü veya görevlendirilen memur onaylar. Tarafların kimliklerinde 

şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık 

bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır. 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı 

Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. 

Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya şerh verilmekle, 

taallük ettiği gayrimenkulün sonraki maliklerini de ilzam eder. 

Noterlik Kanunu’nun 44’üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından 

tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat 

sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil 

edilmezse işbu şerh tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından re'sen terkin 

olunur. 

Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat 

gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim 

edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç 

sözleşmelerine istinaden, tapu sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilir”. 

Noterlik Kanunu 60. maddede ise noterlerin yapacakları işler dokuz bent altında 

sayılmakta olup, bunlar; 

a) Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi 

hukuki işlemleri düzenlemek, 
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b) Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün 

hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 

c) Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak, 

d) Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür 

veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 

e) Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden 

veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek, 

f) Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 

g) Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, 

h) Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 

i) Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak 

olarak sayılmıştır. İlgili maddede c bendinde bulunan gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmeleri yapma yetkisine ayrıca dikkat çekmek gerekmektedir.  

Sonuç olarak, mülkiyetin yahut ayni hakların devri sonucunu doğuran sözleşmeler tapu 

sicili nezdinde yapılabilecek ve bu işlemleri yapmaya dair vaadi içeren sözleşmeler ise 

ancak noter önünde yapılmakla geçerli olabileceklerdir. Tapu sicili dışında bu işlemlerin 

yapılması, bu işlemlerin geçersiz addedilmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde esas 

işlemi yapmaksızın, bu işlemi yapmayı vaad etme, örneğin bir taşınmazı satmak değil 

satmayı vaad etmek işlemi, yine mevcut düzenlemelere göre noter önünde düzenleme 

şeklinde, başka bir anlatımla noterin bizzat düzenleyerek tarafların imzasını aldığı 

işlemler şeklinde yapılabilmekte aksi halde geçersiz olmaktadır.  

Gerek tapu sicili nezdinde, gerek noter önünde bu işlemleri yapmak mecburiyeti, bu 

işlemlerin resmi şekil şartına tabi olmasının sonucudur. TTK, ticaret şirketlerine ayni 

sermaye olarak konacak taşınmazlarla ilgili olarak bu resmi şekil şartından vazgeçme, 

bunun bir istisnasını yaratma yoluna gitmektedir. Geçerli bir şekilde düzenlenen 

ortaklık sözleşmesine ayni sermaye koyma iradesinin yazılması, ilgili taşınmazın 

mülkiyetinin şirketin mülkiyetine geçmesi için yeterli görülmektedir. Bunun için 

sermaye konacak taşınmaz ile ilgili ayrıca noter önünde yahut tapu sicili nezdinde 

sözleşme yapmaya lüzum bulunmamaktadır. Ortaklık sözleşmesinin yeterli olması 
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hususu, TTK ile eTK’nın birleştiği nokta olsa da TTK, şerh kuralını da getirerek 

“özellikle Anadolu'da sermaye olarak konulmuş taşınmazların şirket adına yıllarca 

tescillerinin yapılmamasından doğan ihtilaf ve sorunların önüne geçilmesi”ni 

amaçlamaktadır. 

Gelinen noktada her ne kadar, sermaye olarak konan taşınmaz üzerinde buna dair bir 

şerh konmuş olsa ve ortaklık sözleşmesiyle taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı yahut 

ayni hak AO’ya intikal etmiş olsa da AO’nun sermaye olarak konan taşınmaz mülkiyeti 

veya diğer ayni bir hak üzerinde tasarruf edebilmesi, işlemin tapu siciline tescil 

edilmesine bağlı bulunmaktadır. Neticede taşınmazın tapu sicili nezdinde de AO adına 

intikali bir gereklilik iken taşınmaz üzerinde tapu sicili nezdinde yapılabilecek işlemler, 

genel kural olarak malikinin talebi ile yapılabilse de ilgili işlem, henüz malik olmayan 

üçüncü bir taraf olan AO tarafından da yapılabilmektedir. Dolayısıyla yapılması 

gereken tescil işleminin, AO’nun talebi ile Tapu Sicili nezdinde yapması mümkün 

bulunmaktadır. Bunun yanında AO’nun ilgili ticaret odası nezdinde tutulan ticaret 

siciline tescil edilmesi ile buna dair bildirim, ticaret sicil müdürü tarafından ilgili Tapu 

Müdürlüğü’ne hemen yapılmaktadır.  

Tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazın ayni sermaye olarak AO’ya konmasının 

mümkün olup olmaması, TTK’nın tasarı halinde olduğu dönemde yazılan bazı 

makaleler çerçevesinde olumlu olarak cevaplanmış bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 

tapuda tescilli olmayan bir taşınmazın ticaret ortaklığına sermaye olarak konmasının 

mümkün olduğu Moroğlu (2001) tarafından savunulmaktadır. Tapusuz taşınmazların 

tapuya kaydedilmeden mülkiyet devir borcu doğuran bir sözleşmeye konu olmasına 

hukuki bir engel bulunmadığından bahisle bunların ayni sermaye olarak da kabul 

edileceğinin mümkün olduğunu savunan görüş kapsamında Yargıtay’ın 09.10.1946 

günlü içtihadı birleştirme kararına atıf yapılmıştır. İlgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme 

kararının sonuç kısmında, “Bir kimsenin kanunlar uyarınca henüz malik olmadığı 

tapuda kayıtlı olmayan bir gayrimenkulünü başkasına satıp teslim etmesi ilerde 

mülkiyet iktisabına yarıyan o mal üzerindeki fiili tasarruf hakkını, zilyetliğini devre 

mahmul olduğu ve ayni bir hak olan zilyetliğin her hak gibi devri caiz ve muteber olup 

resmi şekle tabi bulunmadığı cihetle bu muamelenin tapulu gayrimenkullerin harici 
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satışlarına kıyas suretiyle kendiliğinden hükümsüz sayılamayacağına ve böyle bir devre 

karşı aldanma, rıza fesadı ve saire gibi sebeplerle vukubulan sataşmalarda (taarruzlarda) 

diğer tarafın zamanaşımına veya hak düşüren sürelere dayanarak savunmaya hakkı 

olacağı gibi dava sebebine bakılarak hadiseye uyan zamanaşımı veya hak düşüren süre 

hükümlerinin uygulanması gerekeceğine ve bu arada yerine göre Borçlar Kanunu’nun 

125. maddesinde yazılı on senelik zamanaşımının uygulanabileceğine “ dair kurulan 

hüküm karşısında, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların, ileride mülkiyet hakkının 

iktisabına yarayan zilyetliğinin (ki zilyetlik hakkının da ayni haktır) de devre konu 

olabileceğinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede, TTK’nın tasarı oduğu dönemlerde 

bulunan görüşlerin yürürlüğe girmiş TTK üzerinden de değerlendirilmesi önem 

taşımaktadır.  

Bir defa TTK 342. madde gerekçesinde tapuya bağlanmamış, zilyetliğin devri yolu ile 

devredilen taşınmazlar sorununun içtihata bırakılmasının uygun görüldüğü yazılı 

bulunmaktadır. Başka bir değiş ile kanun koyucu, bunu tamamen reddetmemiştir. 

Konunun tapuya kayıtlı olmayan malın (daha doğrusu bu mal üzerindeki mülkiyet 

hakkının) ayni sermaye olarak konması ve zilyetlik hakkının ayni sermaye olarak 

konması şeklinde ikiye ayırarak incelenmesi uygun görülmektedir. TTK 128 hükmü, 

taşınmaz varlığının sermaye konabilmesi açısından bu hususun tapuya şerh edilmesi 

gereğini emretmekte, hatta gerekçesinde; “Taşınmaz mülkiyeti veya sair bir aynî hak 

sermaye olarak konulmuşsa, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu 

siciline tescil gerekir. Aynî sermaye olarak konulmuş bulunan taşınmazlar ve diğer 

haklar maddenin ikinci fıkrası gereğince zaten tapu sicili ile diğer sicillere şerh verilmiş 

veya kayıt edilmiş olduklarından sicil müdürünün bunların şirket adına tescili talebi 

üzerine tapu sicili memuru ile diğer sicillerin yetkilileri tescil işlemini hemen yapar” 

şeklindeki ifadesiyle tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların ayni sermaye olarak 

konamayacağı anlayışını pekiştirmektedir.  

Tapuya kayıtlı olmayan bir malla ilgili tapu sicili nezdinde şerh işlemi 

yapılamayacağına göre tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazın, AO’ya sermaye olarak 

konması, daha doğrusu bu mal üzerindeki ‘mülkiyet’ hakkının AO’ya sermaye olarak 

konması mümkün değildir. Çünkü taşınmaz mülkiyetinin tescili için kanunun tek 
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öngördüğü sicil tapu sicili’dir. Fakat tapuda kayıtlı olmayan mallar üzerinde Yargıtay 

kararında da bahsi geçen şekilde, ileride mülkiyet talep etmeye elveren ve bir ayni hak 

olan zilyetlik hakkı bulunabilmektedir. Bu zilyetlik hakkının herhangi bir sicilde kayıtlı 

bulunması durumunda bunun ayni sermaye olarak konmasında bir engel olmadığı 

düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, AO’lara hâkim olan sermayenin karşılığının korunması ilkesi 

çerçevesinde, AO’nun ömründen kısa süreli bir zilyetlik hakkının sermaye olarak 

konulmasının mümkün olmadığı yine, herhangi bir şekilde nakden değerlendirilemeyen 

ve devrolunamayan zilyetlik haklarının, örneğin HES işletmesi işleten bir şirketin sahip 

olduğu ve hazine malı üzerinde kurulan bir zilyetlik hakkının, AO’ya ayni sermaye 

olarak getirilemeyeceği düşünülmektedir. 

Tüm bunlar dışında, sınırlı ayni haklardan da bahsetmek gerekmektedir. Yukarıda, tapu 

sicilinde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli hakların da taşınmaz 

sayıldıklarından bahsedilmiştir. TTK 342. madde, her ne kadar üzerlerinde sınırlı ayni 

bir hak bulunan malvarlığı unsurlarının sermaye koyulamayacağından bahsetmiş olsa 

da burada üzerinde ayni hak bulunan bir mal varlığının değil, bizzat ayrı bir tapu 

sayfasına farklı bir taşınmaz gibi kaydedilen bir sınırlı ayni haktan bahsedilmektedir. 

Dolayısyla TTK 342. maddenin, bu tür bir sınırlı ayni hakkın ayni sermaye olarak 

AO’ya konmasına engel bulunmadığı düşünülmektedir. Bu hakların da taşınmaz 

malvarlığı gibi değeri bulunabileceği ve devrolunabilecekleri düşünüldüğünde, tapu 

sicilinde de kayıtlı olmakla ayni sermaye konma öncesi bu hususun TTK 128. maddesi 

uyarınca sınırlı ayni hakkın tapu sicili sayfasına tescil edilebileceğine göre bu tür 

hakların ayni sermaye olarak konabileceği düşünülmektedir.  

3.6 Vadesi Gelmiş Alacaklar 

TTK 130 maddesi uyarınca,  

“(1) sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacaklar şirketçe 

tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz.  
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(2) Alacak, vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade gününden, 

muaccel ise şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde 

şirketçe tahsil edilmelidir.  

(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden 

dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden 

itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini de öder. 

(4) Alacak kısmen tahsil edilmişse, yukarıdaki hükümler tahsil edilmemiş olan kısım 

hakkında geçerlidir.” 

AO’lar özelinde, TTK 342. madde, vadesi gelmemiş alacakların sermaye olamayacağını 

emretmiştir. Özdamar (2015) tarafından, vadesi gelmiş fakat bir şekilde tahsil 

edilmemiş bir alacağın anonim şirkete sermaye olarak getirilmesi mümkünken vadesi 

gelmemiş alacağın anonim şirket açısından ayni sermaye getirilmesinin yasaklanması 

eleştirilmiş ve vadeli poliçe ve bononun görüldüğü anda ödeneceğinden hareketle ayni 

sermaye olarak kabul edilmesi gerektiği Özdamar (2015) tarafından savunulmuştur12. 

Öte yandan Aslan (2015) tarafından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 45. maddesinde 

düzenlenen satış bedelinden pay talep hakkının da alacak haklarının ayni sermaye 

olarak konulması babında değerlendirilebileceği savunulmuştur. Vadesi gelmiş bu 

alacakların AO’ya konması durumunda AO, şirket sözleşmesi veya esas sözleşme 

tarihinden itibaren bir ay içinde alacağı tahsil etmektedir. Burada kanunun bu lafzından 

anlaşılması gereken süre başlangıç tarihinin, AO’nun esas sözleşmesinin ortaklarca 

imzalandığı tarih olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde sermaye artışında konan 

alacakların tahsil süresinin ise AO’nun yeni sermayesine dair değişikliğin yapıldığı esas 

sözleşme tadil metninin imzalandığı tarihten başlayacağı düşünülmektedir. Fakat kayıtlı 

sermaye sisteminde bulunan AO’lar açısından bir esas sözleşme değişikliği gündeme 

gelmeyeceğinden sürenin nereden başlayabileceği belirsiz kalmaktadır. Bu durumda 

sürenin sermaye artışına dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten başlaması, 

uygun bir çözüm olabilecektir.  

                                                 
12 Atıf yapılan makalede çeklerle ilgili ayrıca bir açıklama konmuştur. 14.12.2009 tarih ve 5941 sayılı 

Çek Kanunu’nun geçici 3/5 maddesi hükmüne göre 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme 

tarihinden önce çekin ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilecektir. Bu hüküm 

karşısında belirtilen tarihe kadar ileri vadeli çeklerin sermaye olarak taahhüt edilemeyeceği sonucuna 

varılmıştır. 
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Değerleme yönünden, şirkete ayni sermaye olarak vadesi gelmiş alacak hakkının 

konmak istenmesi açısından bu alacakların değerinin tespitinin istenmesi taleplerine 

karşı mahkemelerin farklı değerlendirmeleri olmuş, bunun üzerine Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı buna dair genelge çıkartmıştır. 27 Eylül 2013 tarihli 50035491.449-7326 

sayılı bu Genelgeye13 göre, vadesi gelmiş bir alacağın şirkete ayni sermaye olarak 

konması ve özellikle ortağın şirketten olan alacağını sermaye olarak şirkete koyması 

mümkün görülmüş, pay sahibinin şirketten olan alacağını ayni sermaye olarak şirkete 

koyması ile yapılan sermaye artırımları ile ilgili bir usul belirlenmiştir. Buna göre, pay 

sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin 

sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten 

olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343’üncü maddesi uyarınca şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce 

hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni 

sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343’üncü 

maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince 

atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir 

veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin 

bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebileceği değerlendirilmiştir. Genelge, 

kapsamı itibariyle şirketten olan alacaklara dair yukarıdaki usulü getirmekle birlikte 

diğer türde alacakların sermaye olarak taahhüdünde nasıl bir yol izleneceği konusunda 

belirsizlik bulunmaya devam etmektedir.  

TTK 343. maddesinin TBMM’ye sevkedilen ilk halinde sermaye konulmak istenen 

alacaklarla ilgili bu alacakların varlığı ve değerinin yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir raporuyla belirleneceği ifade edilirken bu hüküm 

çıkartılmıştır. Yine AO’ya sermaye olarak alacak hakkının konması halinde alacak 

hakkının işlem denetçisi tarafından onaylanması ile ilgili durum, işlem denetçisinin 

yürürlüğe giren kanunda kaldırılmasıyla ortadan kalkmıştır. Öte yandan öğretide, 

                                                 
13 Ek-3 
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Genelgenin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da 

denetime tabi şirketlerde denetçinin tespitlerine dair raporu yeterli sayan yönlendirmesi, 

yasanın yürürlüğe girmesi esnasında değerlemenin yeminli mali müşavir ve serbest 

muhasebebi mali müşavirin bu konuda rapor vermesine dair hükmü kaldıran 

TBMM’nin iradesine ters olduğu ve yaratılan durumun normlar hiyerarşisine uygun 

olmadığı Özdamar (2015) tarafından savunulmuştur. Aynı çalışmada yine de 

Genelge’nin mevcut soruna geçici bir çözüm getirmeye çalıştığı kabul edilmektedir.  

Bununla birlikte, TTK 343. madde gerekçesinde, değer biçmede mahkemece atanmış 

bilirkişilerin raporlarının esas alınacağını açıkça ifade edilmektedir. Gerekçede, “diğer 

bazı kanunlarda yer alan ve ‘mahkemece atanmış bilirkişi’ ilkesine istisna getiren, 

düzenlemelerin geçerliliğini tanıyan, yani bunları saklı tutan bir hükme, maddede 

bilinçli bir şekilde yer verilmemiştir. Temel bir Kanun olan Türk Ticaret Kanunu’nun 

söz konusu değerlemenin mahkeme tarafından atanmış bilirkişilerce yapılmasına ilişkin 

ilkesinin başka kanunlarla aşılması uygun görülmemiş, hatta uygulama dikkate 

alındığında mezkûr istisna sakıncalı bulunmuştur. Çünkü mahkemece atanmış 

bilirkişinin bertaraf edilmesi ‘bürokratik’ bir engelin kaldırılması olmayıp bir 

güvencenin yok edilmesidir. Genel gerekçenin 093. numarasında yer alan raporda, bazı 

hallerde aynî sermaye konulmasında bilirkişi değerlemesinden vazgeçilebileceğine 

ilişkin görüşler henüz güvenilir bir sistemi işaret edememiştir.” denmektedir. 

3.7 Fikri Mülkiyet Hakları ile Diğer Değerler 

Ticaret şirketlerine ayni sermaye olarak konan fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, 

varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedikleri takdirde ayni sermaye olarak 

kabul olunmaktadır.  Her ne kadar düzenlemede, firki mülkiyet hakları ile diğer değerler 

açısından varsa gibi bir terim kullanılarak sanki bu durumun seçimlik olabileceği, başka 

bir değişle, özel sicili yoksa bu olmaksızın malvarlığı unsurunun ayni sermaye olarak 

kabul edileceği gibi bir algı edinilebilirse de, maddenin gerekçesinin de 

değerlendirilmesi karşısında, ayni sermaye olarak konulabilecek hakların, bir şekilde 

yasal kabul görmüş bir platformda tescilli olması gerekli bulunduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Madde gerekçesinde, örnekleme yapılarak fikrî mülkiyet hakları, maden hakları, 

gemiler, hava taşıt araçları özel sicillere sahip olduğu ve bu sicillerde, ilgili unsurların 

ayni sermaye olarak konduğuna dair şerh verilmesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir. 

Yine madde gerekçesinde fikri mülkiyet hakları ibaresinin, fikir ve sanat eserlerini, 

bağlantılı hakları, markaları, tasarımları, patentleri, coğrafî işaretleri, tescil edilmemiş 

haklar ile bilgileri, bitki geliştirilmesini, yani ıslahçı haklarını, yarı iletkenlerin 

topografyaları kapsayacak şekilde geniş anlaşılması gerektiği ve elektronik ortamların 

(sanal ortamların) da, kazandıkları değer dolayısıyla hükme dahil edildiği ifade 

edilmiştir. Bu hakların sermaye konmasıyla ilgili, Aslan (2015) tarafından, üzerindeki 

haklar bir lisans sözleşmesine konu olmuş fikri mülkiyet haklarının da ayni sermaye 

konabileceğine dair görüşler savunulmuştur. 

Sermaye olarak konabilecek fikri mülkiyet hakkı unsurları sınırlı olarak sayılmamakla 

ve teknolojinin de değişimi hesaba katılarak ucu açık bırakılmakla birlikte, hangi 

unsurların sermaye olarak konamayacağı konusunun netleştirilmesinin daha yol 

gösterici olabileceği düşünülmektedir. Bu hakların, sermaye olarak konması açısından 

yapılacak değer biçme işleminde, nitelik olarak sermaye koymaya uygun olup 

olmadığına dair değerlendirmelerin de yapılması bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin eser hakkı sahibine sıkı sıkıya bağlı olan ve kanunen devre konu olamayacak 

haklarının ayni sermaye olarak kabul edilmesi düşünülemez. Ayrıca, fikrî mülkiyet 

hakları ile elektronik ortamlar çok çeşitli türleri içerdikleri için bu türlerden bazılarının, 

özellikle bağlantılı hakların, meselâ bir kısım fonogram yapımcısı haklarının sermaye 

olarak konulmaya müsait olmayabileceği ya da bu hakların değerlemeleri konusunda 

sorunlar yaşanabileceği düşünülmektedir. Tasarının 343. maddesine göre yapılacak 

değerlendirmede, bilirkişiler bu noktayı belirtmek, mahkemenin dikkatini çeken, ifadesi 

açık olan ve kesin nitelik taşıyan görüş beyan etmekle yükümlüdürler.  

Yine kurulması planlanan Ege Denizi Zeytincilik A.Ş. adlı şirkete bir TPE nezdinde 

tescil edilmiş bir Ege Zeytin markasının ayni sermaye olarak konulmak istendiği 

varsayılırsa konulmak istenen marka hakkı, neticede yasal bir sicilde tescil edilmiş bir 

marka olması ve bir maddi değeri teşkil etmesi sebebiyle işleme uygun olabilecektir. 

Bunun yanında marka hakkı, bir birlik veya kooperatifi oluşturan üyelerin kendi 
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ürünlerini pazarlamak için kullandığı ve bazı kalite standartlarını, coğrafi özelliklerini 

belirten bir ortak marka ise bu markanın nitelik itibariyle şirkete sermaye olarak 

konması mümkün bulunmamaktadır. Sonuç olarak, bir fikri hakkın, ekonomik olarak 

değeri olması yanında bu hakkın nitelik itibariyle ayni sermaye olarak şirkete 

konmasında TTK mantığı ile uyuşmayan bir durum varsa, bu hususun bilirkişi 

raporunda açık şekilde beyan edilmesi mahkemenin dikkatine konunun sunulması 

zarureti bulunmaktadır.  
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4. AYNİ SERMAYE KONULMASI USULÜ 

4.1 Genel Anlamda Anonim Ortaklığa Sermaye Konması 

Çalışmanın başında, ayni sermayeye dair yeterli açıklama yapılmış olmakla genel 

anlamda da sermaye konması işleminin açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Önceki 

bölümlerde de izah edildiği gibi, AO, bir sermaye şirketidir ve oluşumunda gereken 

temel unsur, sermayedir. Sermaye, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve 

konuda faaliyet gösteren AO’nun iş ve işlemlerinin yapılması ve borçluların temin 

edilmesi anlamında AO’nun temelinde yatan malvarlığı unsurunu oluşturmaktadır. 

AO’ya konacak en az sermaye tutarı, TTK’da belirlenmiş olup bu miktar, sermayenin 

tamamının başta esas sözleşmede taahhüt edildiği şirketlerde TTK 332 madde uyarınca 

ellibin Türk Lirasından az olamaz. 

Genel kural AO’nun sermayesinin kuruluşta paydaşlarca ve faaliyet gösterdiği süreçte 

paydaşların oluşturduğu genel kurulca belirlenmesi olsa da AO’nun esas sözleşmesinde 

belirtilmek kaydıyla şirketin yürütme organı olan yönetim kurulunca sermayenin belirli 

bir tavana kadar artırılmasına imkân sağlayan türde AO’lar da (ki bunlar kayıtlı 

sermayeli anonim ortaklıklar olarak adlandırılır) bulunmaktadır. İşte bu şirketlerde, 

asgari başlangıç sermayesi asgari yüzbin Türk Lirası olmak zorundadır. Dolayısıyla, bu 

alt sınırlar, ayni sermanin kuruluşta konması durumunda da konulan malvarlığı 

unsurunun sahip olması gereken asgari değerini ifade etmektedir.  

AO’nun ilk kuruluşunda konulan sermayenin nakit olması durumunda literatürde bu tür 

bir kuruluş, basit kuruluş ve kuruluşunda ayni sermaye konulan, kurulurken bir 

malvarlığının devralındığı, kuruluş esnasında kuruculara bazı özel menfaatlerin 

tanındığı türde kuruluşlarda bu tür bir kuruluş, nitelikli kuruluş olarak 

adlandırılmaktadır. 

AO, AO’yu kuranların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, şirket 

kurma iradelerini yansıtan bir beyanın noter önünde imzalanması ile kurulmaktadır. 
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TTK 335’te yerini bulan bu düzenlemeye, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ek bir usul 

getirilmiş ve bu kurucular beyanının, kurucular tarafından noter yerine ticaret sicil 

müdürü yahut yardımcısı huzurunda da imzalanması mümkün kılınmıştır.  İlave olarak 

şirket kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli 

alınmayacağı da hükme bağlanmıştır.  

AO’nun tüzel kişilik kazanması ile kurulması ayrı kavramlar olup, tüzel kişilik 

kazanılması TTK 355 uyarınca ticaret siciline tescille olmaktadır. AO’nun kuruluşunda, 

AO esas sözleşmesi, değerleme raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar 

da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle kurucular ve diğer kişilerle yapılan 

sözleşmeler, hazır bulundurulur.  

Kurucu yahut kurucular tarafından AO’ya koyulan tüm sermayenin kayıt ve şartsız 

taahhüdü elzem olmakla birlikte, bu tutarın tümüyle ödenmesine gerek 

bulunmamaktadır. Taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼’ünün şirketin tescilinden önce ve 

kalanının 24 ay içinde ödenmesi yeterlidir. TTK 344. madde, nakdi sermaye başlığında 

bu imkânı tanımışsa da ayni sermaye konusunda böyle bir imkân bulunmamaktadır. 

Başka bir ifade ile kuruluşun ayni sermaye konmak suretiyle yapılması halinde, bu 

aynın tek seferde sermaye olarak konması gerekmektedir.   

Sermayenin kuruluşta konması yanında mevcut bir sermaye ile kurulan AO’da sonradan 

sermaye artırımı yapılması da mümkündür. Sermaye, AO genel kurulu tarafından yahut 

kayıtlı sermayeli AO’larda sermaye tavanını geçmemek şartıyla yönetim kurulu 

tarafından artırılabilmektedir. Sermaye artışı, AO esas sözleşmesinin, şirket sermayesini 

düzenleyen maddesinin değiştirilmesi ve bunun tescili ile değiştirilmektedir. Kayıtlı 

sermayeli AO’lar için yönetim kurulu tarafından yapılan artırımlarda esas sözleşme 

değişikliği gündeme gelmez. 

Sermaye artırımının sadece nakit yahut sadece ayni sermaye konarak yahut bir kısım 

nakit ve bir kısım ayni sermaye olarak konulmak suretiyle artırılması mümkündür. Bu 
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durumda nakdi sermaye, nakdi sermaye kurallarına göre ve ayni sermaye ise ayni 

sermaye kurallarına göre konacaktır. Ticaret Şirketlerinin devralma yoluyla birleşmesi 

çerçevesinde yapılması zorunlu olan sermaye artırımında ise farklı bir özellik 

bulunmaktadır. Tekinalp’e (2013) göre, “Birleşme, bir veya daha çok ticaret ortaklığının 

malvarlıklarının tasfiye edilmeksizin bir ticaret ortaklığı tarafından devralınması, 

devralınan malvarlıkları karşılığında, devralan ortaklığın paylarının devrolunan ortaklık 

veya ortaklıkların ortakları tarafından belirlenmiş bir değişim oranına göre devralan(ın) 

kendiliğinden iktisap edilmesi ve bunların devralan ortaklığın ortağı olmalarıdır.” 

Bu tür bir sermaye artışında, TTK 142. maddesi uyarınca ayni sermaye konulmasına 

ilişkin düzenlemeler uyulama alanı bulmayacaktır. Başka bir değişle, bir ortaklığın 

devralma yoluyla başka bir ortaklıkla birleşmesi halinde devralınan şirketin malvarlığı, 

nitelik itibariyle ayni sermaye olarak konmaya uygun olan bir ayın olarak 

düşünülebilecek de olsa, devralan şirket açısından bir ayni sermaye teşkil etmeyecektir. 

Yine Tekinalp (2013)’e göre; “Bu kazanım, devralan ortaklığın, devrolunan 

malvarlığının ekonomik maliklerinin ipso iure iktisap edecekleri payları hazır etme 

yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır”. Bu bölüm içerisinde bahsedilmesi gereken bir 

husus da eTK’da bulunup TTK’da bulunmayan Devir Yasağı başlıklı 404. maddedir. 

eTK’nın bu maddesinde, ayni sermaye karşılığı olan hisse senetlerinin, şirketin 

tescilinden itibaren iki yıl geçmeden başkalarına devredilmesinin hükümsüz olduğu 

düzenlenmekle birlikte, TTK’da böyle bir yasak tekrar edilmemiştir. Başka bir ifade ile 

ayni sermaye karşılığı çıkarılan paylar, bu tür kanuni bir devir yasağına tabi olmaksızın 

devrebilebilmektedir.  

4.2 Yetkili Mahkeme ve Usul 

Malvarlığı unsurunun ayni sermaye olarak AO’ya konması için taşınmazın değerinin 

belirlenmesi zorunludur. Değer biçme ise mahkeme aracılığıyla ve dolayısıyla dava 

açılarak yapılmaktadır. Dava usulü ve mahkemelerin yetki ve görevleri HMK’da 

düzenleme alanı bulmaktadır. Bununla birlikte yetki ve göreve dair HMK’nın 2. ve 5. 

maddelerin düzenlenişinden, farklı kanunlarda farklı düzenlemeler bulunması halinde 

bu düzenlemelerin amir olacağı anlaşılmaktadır.  
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TTK 343. madde, ayni sermaye konulacak malvarlığı unsurunun değerinin tespiti ile 

ilgili olarak şirket merkezinin bulunacağı yer mahkemelerini yetkili; asliye 

mahkemesini görevli14 kılmıştır. Sermaye konacak malvarlığının taşınmaz olması ve bu 

taşınmazın şirket merkezinden farklı bir yerde olması durumunda, uygulamada davaya 

bakan mahkeme talimat ile taşınmazın bulunduğu yerdeki bilirkişileri 

görevlendirebilmekte ve bu şekilde rapor temin edilebilmektedir. HMK 382. madde, 

ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın 

bulunmadığı ve hâkimin resen harekete geçtiği halleri çekişmesiz yargı işleri olarak 

tanımlamaktadır.  Aynı maddenin ‘Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri’ başlıklı 

e bendinin 5. fıkrasında, AO’ya ayni sermaye konması, çekişmesiz yargı işi olarak 

sayılmıştır.  

HMK 387, çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı özel düzenlemeler saklı 

kalmak kaydıyla kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna 

başvurulabileceğini düzenlemiştir. Genel kural bu olmakla birlikte, TTK 343, karara 

itiraz edilebileceğini ifade ederek akabinde “Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı 

kesindir” demek suretiyle, özel bir düzenleme getirerek istinaf yolunu bu kararlar için 

kapatmıştır. Özdamar (2015) gibi bazı yazarlar tarafından kararın temyizinin mümkün 

olduğu tarafından savunulmaktadır. Bu görüş, kanun lafzını baz alarak ilgili maddede 

“mahkeme kararları kesindir” ifadesi yerine “mahkemenin onayladığı bilirkişi kararları 

kesindir” ifadesinin kullanılması sebebiyle bu durumun mahkeme kararının kesin 

olduğunu göstermediğini ifade etmektedir.  

Bununla birlikte, kanun maddesinde gerçekten kafa karıştırıcı biçimde “mahkemenin 

onayladığı bilirkişi kararları kesindir” denmesine rağmen, kanunun buradaki amacının, 

mahkemenin kararlarının temyize yahut istinaf yoluna götürülmemesi olduğu 

düşünülmektedir. Bir defa HMK çerçevesinde kararlar mahkemece verilmekte ve 

bilirkişilerin herhangi bir karar verme yetkileri bulunmamaktadır. Bilirkişiler, sadece 

                                                 
14 HMK 383 maddesinin düzenlemesinde çekişmesiz yargı işlerinin aksine düzenleme bulunadığı sürece 

sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağına dair düzenleme yanında TTK düzenlemesi öne geçerek ayni 

sermaye konacak malvarlığı unsurunun değerlemesinde asliye ticaret mahkemelerini görevli kılmıştır.   
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hükme esas teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla mahkemeye HMK 266 uyarınca oy ve 

görüşlerini bildirebilmektedirler. 

Öte yandan TTK 343. madde gerekçesinde “Diğer bazı kanunlarda yer alan ve 

“mahkemece atanmış bilirkişi” ilkesine istisna getiren düzenlemelerin geçerliliğini 

tanıyan, yani bunları saklı tutan bir hükme, maddede bilinçli bir şekilde yer 

verilmemiştir. Temel bir Kanun olan Türk Ticaret Kanunu’nun söz konusu 

değerlemenin mahkeme tarafından atanmış bilirkişilerce yapılmasına ilişkin ilkesinin 

başka kanunlarla aşılması uygun görülmemiş, hatta uygulama dikkate alındığında 

mezkûr istisna sakıncalı bulunmuştur. Çünkü mahkemece atanmış bilirkişinin bertaraf 

edilmesi bürokratik bir engelin kaldırılması olmayıp bir güvencenin yok edilmesidir.” 

şeklindeki açıklama ile mahkemenin bu değer biçme faaliyetinde ne denli önemli bir 

unsuru ve güvencesi olduğunu ifade ederek yetkisinin mahkemeden alan, hâkim 

talimatıyla iş yapan ve sonuç olarak da hâkimin denetiminden geçen bilirkişi 

raporlarının alınmasını amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu bilirkişilerin HMK’ya göre 

karar vermeleri değil oy ve görüş açıklamaları söz konusu olabilmektedir. Uygulamada 

da hem mahkemeler hem Yargıtay15 kararlara karşı kanun yolunun olmadığını kabul 

etmektedir.  

Bununla birlikte, kanunda karara karşı mahkemeye başvuru yolu öngörülmüştür.16 Buna 

göre, mahkeme kararlarına karşı kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilmektedir. 

Bu maddede her ne kadar ‘kurucular’ ifadesi kullanılsa da, kuruluş esnasında ayni 

sermaye koymak mümkün olduğu gibi sermaye artışı yoluyla da bunu yapmak mümkün 

olduğuna göre ve sermaye artırımı yapan gerçek yahut tüzel kişiler, kuruculardan sonra 

şirket paydaşı haline gelmiş olabileceklerine göre, ‘kurucular’ ifadesinin ‘şirket 

paydaşları’ olarak anlaşılması isabetli olacaktır.  

                                                 
15 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bu alanda görevli daire olup dairenin uygulaması, kararlara karşı yapılan 

kanun başvurularını, mahkeme kararlarının kesin olduğu gerekçesiyle reddetmek şeklindedir.  

16 Demirel (2016) tarafından kanun yolunun bir yargı kararının üst bir makeme tarafından kontrol 

edilmesi için taraflara verilmiş bir usuli imkân olduğu, buna mukabil kanun yolu dışındaki başvuru 

yollarının aynı derecedeki bir yargı organına hatta aynı mahkemeye başvuruda bulunulması sebebiyle 

denetimden çok taraf menfaatlerinin korunması ve dengelenmesi, adil yargılama, hukuki dinlenilme hakkı 

gibi sebeplerle kararın tekrar gözden geçirilmesini amaçladığı ifade edilmiştir. 
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Özdamar (2015) haklı olarak mevzuatta bu itiraza yönelik bir süreden 

bahsedilmemesindeki sakıncaları gidermek açısından -bu itirazın ayni sermayenin 

tescilinden ve ilanından sonra da yapılabileceğinin düşünülebileceği, bu durumun ciddi 

sıkıntılara yol açabileceği düşüncesiyle- itiraz süresinin sermayenin tescil ve ilanı ile 

bitmesi gerektiği savunmaktadır. Aslen, mahkeme, bilirkişi raporunu onaylamakla 

aslında onun kabulü yönünde bir karar kurmuş bulunmaktadır. Gerçekten, fiiliyatta 

mahkeme, bilirkişi raporunun üzerine bir onay kaşesi vurarak onu kabul etmekte, açılan 

davaya bu şekilde esas numarası yanında bir karar numarası da vermektedir. Bu işlemi 

yapmakla davadan el çekmiş olan mahkeme nezdinde itiraza yönelik bir işlem 

yapmanın mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, mevzuattaki bu 

belirsizliği menfaatler dengesine uygun olarak çözmek açısından, mahkemenin, bilirkişi 

raporunu mutlaka taraflara göndererek HMK 281 hükmüne uygun olarak iki haftalık 

süre vermesi, doğru bir yöntem olabilir ki Ankara Mahkemelerinde yapılan çalışmalarda 

bazı mahkemelerin bu usulle ilerledikleri görülmüştür. 

Sonuç olarak itiraza uğrayan bilirkişi raporları bunun değerlendirilmesinden ve 

gerekiyorsa ek bilirkişi raporu alınmasından sonra yine tarafların itiraz etmesi için süre 

tanıyarak yahut verilen süreye rağmen itiraza uğramayan bilirkişi raporları, olduğu 

şekilde onaylayarak şeklen kesinlik vasfını bilirkişi raporuna kazandıracaktır. Burada 

üzerinde durulması gereken bir problem de ‘menfaat sahiplerinin’ kimler olacağı ve 

açılan bu davadan ve verilen bilirkişi raporundan nasıl haberdar olacaklarıdır. Şirketin 

sermayesi, öncelikle şirket alacaklılarını temin etmektedir. Bunun dışında şirketten 

kazanç elde etmeyi amaçlayan kurucu intifa hakkı sahipleri de şirketin mali yapısıyla 

ilgili beklenti içerisinde olacaklardır. Şirkete kredi vermiş olan finansman kuruluşları da 

bu grubun içinde sayılabilmektedir. Neticede TBK ve TTK disiplininde ayni 

sermayenin değeri ile bağlantılı olabilecek kanunun koruduğu bir hakkı olanların tümü 

menfaat sahibi kavramı içinde değerlendirilebilmektedir. Fakat şirkete ayni sermaye 

konduğu yahut sermaye artırımına gidildiği anda davayı açarak değer tespiti 

isteyebilecek kişiler, bu sermayeyi taahhüt edenler yahut şirket olabileceğine göre dava 

kapsamındaki bilirkişi raporununun ancak bu ilgililere tebliğ edilebileceği ve mevcut 

olabilecek menfaat sahiplerinin bu sermayeden ve değerinden, ticaret sicili 

gazetesindeki ilanla haberdar olabileceklerdir. Bu durumda onlar açısından 
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yapılabilecek tek şey, TTK ve TBK’nın diğer hükümlerine göre sahip olabilecekleri 

farklı yasal haklarını kullanmaktır. Karara karşı başka bir dava açabilmek açısından ise 

kararın maddi anlamda kesin hüküm olması kavramı sorgulanmaya muhtaçtır. HMK 

388 maddesi uyarınca, kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, çekişmesiz yargı 

kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyecektir. Bu, çekişmeli yargı ile 

çekişmesiz yargı işlerini ayıran önemli bir özelliktir.  

Bir kararın maddi anlamda kesin hüküm niteliğine sahip olması, aynı tarafların aynı 

dava sebebine dayanarak tekrar dava açamaması anlamına gelmektedir. Oysa ki maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmeyen bir karara karşı yeniden dava açılması halinde 

hâkim, talep üzerine veya re’sen daha önce verilen çekişmesiz yargı kararını 

değiştirebilmekte, düzeltebilmekte ve iptal edebilir. Demirel (2016) tarafından 

çekişmesiz yargı işlerinde şekli anlamda ilgililerin yanında maddi anlamda ilgililerin de 

varlığı söz konusu olduğu için, bu yargılamada alınan kararların kural olarak 

yargılamada yer almamış maddi anlamdaki ilgililer açısından bağlayıcı nitelik 

kazanamayacağı vurgulanmıştır. Buna mukabil, bunun mahkemeleri aynı konuyla 

sürekli meşgul etmemek dayanağıyla çekişmesiz yargı işinde yargılamanın dayandığı 

sebep ve vakıalara dayanılarak tekrar dava açılmaması gerektiği savunulmakta ve bu 

savunma, non bis in dem (bir defa karara bağlanmış olan bir işe yeniden bakılması 

yasağı) ilkesine dayandırılmaktadır.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir kararında17, çekişmesiz yargı kararlarının şekil 

bakımından kesinleşmiş olsalar bile maddi hukuk açısından kesin hüküm teşkil 

etmeyeceği ifade edildikten sonra, kararların gerçeğe aykırı ve yanlış olduğunun 

anlaşılması durumunda, kararı veren mahkemece değiştirilebilecekleri gibi, nihayet 

tesbit edici nitelikte oldukları cihetle nizalı kaza (çekişmeli yargı) mahkemelerini 

bağlayıcı güçleri de olmadığı belirtilmiştir. Böyle bir çekişmesiz yargı işleminin 

davacısının, AO’nun ayni sermaye ile kurulması açısından şirketin kurucularının, 

sermaye artırımında ayni sermaye konması açısından ise paydaşların yahut şirketin 

kendi olacağı tabiidir. TTK 343. maddesinde belirtilen hükümler ve usul hükümleri 

                                                 
17 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1990/2-560 E ve 1990/622 K sayılı kararı 
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birlikte düşünüldüğünde, davanın davacılarının, itiraz yolundan da sonuç alınamaması 

halinde aynı sebep ve vakıalara dayanarak dava açması non bis in dem ilkesine aykırı 

olarak değerlendirilebilecek olsa da bunların farklı sebep ve vakıalar nedeniyle tekrar 

konuyu yargıya taşımalarında bir engel olmasa gerekir. Dolayısıyla tüm bu durumlarda, 

hükmün maddi anlamda kesin hüküm olmamasından kaynaklı konuyu tekrar yargı 

organı önüne taşımak açısından yararlanmak çok mümkün gözükmemektedir. Daha 

ötesinde, mahkeme kararı verildiği anda maddi hüküm teşkil etmiyor olmakla birlikte 

tespit edilen sermaye değeri, gerek kuruluş sermayesi olarak gerekse sermaye artışı 

olarak ticaret sicilinde tescil ve ilana konu olmaktadır. Bu durumda bilirkişi raporunda 

tespit edilen değerin inşai bir özellik kazanıp kazanmadığı yönünde tartışma 

genişletilebilir. 

Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmese de 

Demirel (2016) tarafından bunlardan yenilik doğurucu nitelikte, geleceğe yönelik ve 

herkese karşı ileri sürülebilir kararlar, doktrinde ‘inşai kararlar’ olarak ifade edilmiş ve 

bunların, yine maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemesine rağmen 

değiştirilmelerinin de mümkün olmadığı kabul edilmiştir. Dolayısıyla sermayenin tescil 

ve ilanından sonra çekişmesiz yargı kararının tekrar mahkemeye taşınmasının mümkün 

olmadığı, fakat farklı hukuki sebeplerle farklı çekişmeli yargı davalarına gidilebilecek 

ise o yollara gitmekten başka bir seçenek mevcut bulunmamaktadır. İtiraz yoluna geri 

dönüldüğünde, itirazın ileri sürüleceği mahkeme, kural olarak kararı veren mahkemedir. 

TTK’nın aksi bir belirleme yapmamış olması nedeniyle ayni sermaye için karar veren 

asliye ticaret mahkemesine itirazların yapılması mümkün bulunmaktadır.   

4.3 Değer Biçme 

Görüleceği gibi, ayni sermaye konacak malvarlığı unsurunun değeri, mahkeme 

kanalıyla, sayısını mahkemenin belirleyeceği bir bilirkişi yahut bilirkişiler kurulu eliyle 

tespit edilebilmektedir. Malvarlığı unsuruna değer biçilmesinde öngörülen ve yukarıda 

anlatılmış bulunan bu özellikli usul, TTK’da düzenlenen sermayenin karşılığının 
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korunması18 ilkesinin bir yansımasıdır. Amaçlanan ticaret şirketinin tescilinde 

sermayenin tamamının taahhüt edilmiş olmasıdır.  

TTK 342. ve 343. maddeleri hükmü uyarınca, bilirkişiler, uygulanan değerleme 

yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim 

olduğunu sermaye konacak alacakların gerçekliğini, tahsil edilebilirliğini, ayın olarak 

konan malvarlığı üzerinde sınırlı bir hak, haciz veya tedbir bulunup bulunmadığını, 

malvarlığı unsurunun nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen mallardan olduğunu 

belirlemek konusunda sorumludurlar. Bunu yaparken, tatmin edici gerekçeler ve hesap 

verme ilkesinin icaplarına göre varılan sonuç açıklanmalıdır.  Ayrıca ayni sermayeye 

karşılık gelen pay miktarı ile Türk Lirası karşılığının raporda belirtilmesi zorunludur. 

Bilirkişilerce biçilen değerin aynen esas sözleşmede yahut ortaklık sözleşmesinde yer 

alacağı belirtilmiştir. Bilirkişilerin vereceği rapor ile ilgili HMK 279. maddenin de 

genel bir düzenleme olarak ele alınması zorunludur. Bu hükme göre, raporda tarafların 

ad ve soyadları, bilirkişinin görevlendirildiği hususlar, gözlem ve inceleme konusu 

yapılan maddi vakıalar, gerekçe ve varılan sonuçlarla bilirkişiler arasında görüş ayrılığı 

varsa bunun sebebi, düzenleme tarihi ve bilirkişilerin imzalarının bulunması 

gerekmektedir.  

4.4 Bilirkişilerin Niteliği, Belge ve Bilgilere Ulaşım Hakları ve Sorumlulukları  

4.4.1. Bilirkişilerin nitelikleri 

HMK 266. madde uyarınca, dava konusu uyuşmazlığın çözümünün hukuk dışında, özel 

veya teknik bilgiyi gerektirmesi halinde mahkemelerin bilirkişi oy ve görüşünün 

alınması mümkündür. Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetiminde 

uygulanacak usul ve esaslar, 6754 sayılı Birlikişilik Kanunu’nda belirlenmiştir. Bu 

kanuna göre, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler bilirkişiliğe kabul edilebilir: 

                                                 
18 Poroy vd. (2014) tarafından ilgili ilke sermayenin korunması yerine sermayenin karşılığının korunması 

olarak adlandırılmıştır.  
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a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan 

yere yemin suçlarından mahkûm olmamak. 

b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak. 

c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından 

veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak. 

ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak. 

d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak. 

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha 

fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak. 

f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları 

haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren 

diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak. 

g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını 

taşımak. 

Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da 

birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile 

imzası bulunur. Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte 

bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak 

için başvuruda bulunamazlar. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı 

bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği 

takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez. Dolayısıyla ayni sermaye konusu 

olabilecek malvarlığı unsurlarında, yukarıdaki şartları haiz olan bilirkişiler ve bilirkişi 

kurulları, malvarlığı unsurlarının değerini takdir edebilecektir.  
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Bilirkişilik Kanunu’nda, kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen 

kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu 

kurum ve kuruluşları ise bu kanun düzenlemeleri dışında bırakılmaktadır. Bununla 

birlikte, değerlemeye konu ayni sermaye unsuru özellikle bir taşınmaz ise, ki ayni 

sermaye konması işlemlerinde sermaye olarak konmak istenen malvarlığı unsurunun 

büyük bir çoğunlukla taşınmaz malvarlığından oluştuğu çalışmanın başında izah 

edilmiştir, değerleme faaliyetinin bu konuda uzmanlığı olan kişiler tarafından yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu uzmanlığın nasıl bir uzmanlık olması gerektiği ve nasıl 

belgelenebileceği hakkında TTK’da bir belirleme bulunmamaktadır.  

Bilirkişilerin atanmasında, taşınmaz geliştirme alanında yüksek lisans veya doktora 

yapmış uzmanların yahut 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 

göre yetkilendirilmiş olan gayrimenkul değerleme uzmanlarının tercih edilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Uygulayıcılarla yapılan birebir görüşmelerde bunun, bu 

uzmanların sadece büyükşehirlerde bulunabileceği ve bu nedenle yargılama faaliyetinin 

uzayacağı görüşleri belirtilmiş olsa da ayni sermayenin değerinin şirket kurucularından 

yönetim kurulu üyelerine, şirket alacaklılarından diğer menfaat sahiplerine kadar ticaret 

hayatındaki birçok aktörü etkilediğinden bahsi geçen uzmanların yine de bu konularda 

görevlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Zira aynı düzenleme, yine yurdun 

birçok ücra köşesinde de uygulama alanı bulan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 

15. maddesi ile getirilmiş bulunmakta ve uygulamadaki zorluklar ve yerel uzmanların 

bulunmaması konusu bu anlamda başka yöntemlerle aşılması ve iyileştirilmesi gereken 

bir durum olarak görülmektedir. Burada, Sermaye Piyasası Kurulunun değerleme 

mesleğine kattığı kurumsal kimlik göz ardı edilmemelidir.  Bu kurumun amaçlarından 

biri de gayrimenkul değerlemesi yapabilecek uzmanlara lisans vermek ve bu 

uzmanlarca kurulan şirketleri listeye almaktır. Gerçekten, Sermaye Piyasası Kanununa 

göre yetkilendirilen uzmanlar, Sermaye Piyasası Lisanslama Kurumu tarafından yılda 

iki defa açılan ve farklı alanlarda yapılan sınavda başarı gösterdikten sonra konut 

değerleme uzmanlığını yahut gayrimenkul değerleme uzmanlığını almaya hak 

kazanmaktadırlar19. 

                                                 
19 Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca değerleme amacıyla kurulan şirketlere de bu faaliyeti yapabilmeleri 

için izin vermekte ve bu şirketlerce değerleme faaliyeti, bu izin ile yapılabilmektedir.  
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4.4.2. Bilirkişilerin belge ve bilgilere ulaşım hakkı 

HMK 278. madde uyarınca, bilirkişi, görevini mahkemenin sevk ve idaresi altında 

yürütülmektedir. Görev sınırı mahkeme tarafından belirlenen bilirkişinin oy ve 

görüşünü açıklayabilmesi için bir şey üzerinde inceleme yapması zorunlu ise mahkeme 

kararı ile gerekli incelemeyi yapabilmektedir. Madde gerekçesinde, bilirkişinin objektif, 

gerçekçi ve sağlıklı bir temel üzerine oturtulmuş rapor hazırlayıp mahkemeye 

sunabilmesi için kamusal birtakım yetkilerle donatılmış olması gerektiği, bu yönden 

birlirkişinin bilgi alma yetkisinin varlığına bu düzenlemelerle açıkça işaret edildiği 

belirtilmiştir.  

HMK 273 uyarınca mahkeme, bilirkişinin görevlendirmesine ilişkin kararlarda, 

inceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesine, bilirkişinin 

cevaplaması gereken sorulara ve raporun verilme süresine yer vermelidir. Mahkemece 

bir malvarlığı unsurunun değerini biçmesi konusunda görevlendirilen bir bilirkişinin, bu 

malvarlığı unsurunun değerini belirlemek konusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan 

belge ve bilgi talep edebileceği açıktır. Bununla birlikte, değerleme yöntemlerinde 

anlatılacağı gibi, bazı analiz biçimlerinde, değerleme konusu malvarlığı unsurunun 

değerinin bulunması için başka malvarlıklarına dayalı piyasa verilerinin bulunmasına da 

ihtiyaç olabilmektedir. Örneğin bir taşınmazın değeri emsal karşılaştırma yoluyla 

belirlenecekse, tapu sicili nezdinde aynı mahallede yahut aynı binada bulunan başkaca 

dairelerin satış bedellerinin ne olduğuna dair inceleme yapılması yahut belediyelerden 

emsal taşınmazların emlak vergileriyle ilgili bilgi edinmek gerekebilecektir. Bu 

durumda, bilirkişinin yetkisi, dava konusu malvarlığı unsurunu aşarak konu dışı üçüncü 

kişilere ait bilgilerin sınırına girmektedir. Bu durumda bilirkişinin, başka malvarlığı 

unsurlarıyla ilgili incelemeler yapmaya ve kurum, kuruluş ve kişilerden bilgi almaya ne 

denli yetkili olduğu sorusu üzerinde durulmalıdır. 

HMK 275 çerçevesinde, bilgisine başvurulan bilirkişinin, kendisine tevdi olunan 

görevle ilgili incelemelerin gerçekleştirilebilmesi için bazı hususların önceden 

soruşturulması ve tespiti ile bazı kayıt ve belgelerin getirtilmesine ihtiyaç duyması 

halinde bir hafta içinde kendisini görevlendiren mahkemeden buna dair talepte 
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bulunabileceği düzenlenmektedir. Bu hüküm gereği, bilirkişinin talep ettiği belgelerin 

ve bilgilerin mahkemece ilgili kurum ve kuruluşlardan, gerçek ve tüzel kişilerden 

müzekkere yazılarak talep edilmesinün mümkün olması yanında, yerinde incelemelerde 

bulunmak açısından bilirkişiye de yetki verilebileceği düşünülmektedir. Bununla 

birlikte mahkemeye böyle bir incelemenin neden gerekli olduğuna dair bilirkişice 

yapılacak talepte bir izahat verilmesinin şart olduğu düşünülmektedir. Tabii emsal işlem 

taraflarının gönüllü olarak bu bilgileri bilirkişi ile yaptığı paylaşımlar yahut kamuya 

başka mecralardan duyurulmuş bilgiler için böyle bir ilave prosedüre gerek kalmaksızın 

bu bilgiler bilirkişiler tarafından rapora esas alınabilecektir.   

Sonuç olarak, bir malvarlığı unsurunun değerlemesini yapmak amaçlı görevlendirilen 

bilirkişinin, bu malvarlığı unsurunu kendisinin gidip görebileceği, bu malvarlığı 

unsurunun bilgilerinin bulunduğu sicilleri görebileceği, taşınmaz bir mal varlığı 

unsurundan bahsedilmesi halinde imar durumu bilgileri için belediye, valilik vb. 

kurumlardan belge ve bilgi temin edebilmesi konusunda yetkisinin bulunacağı açıktır. 

Fakat başka malvarlığı unsurlarına dair araştırmaların, öncelikle hakimin kanaatiyle 

gerekli bulunması durumunda bilirkişice yapılabilmesi gerekmektedir.  

4.4.3. Bilirkişilerin sorumluluğu 

TTK 343. maddesi uyarınca, değer biçme konusunda yetkili ve görevli bilirkişiler, 

değerleme raporlarında uygulanan değerleme yöntemlerinin somut olayın özellikleri 

bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğunu; sermaye olarak konulan 

alacakların gerçekliğini, geçerliliğini, 342. maddeye uygunluğunu belirlemek, tahsil 

edilebilirlikleri ile tam değerlerini, ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis 

edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığını, tatmin edici gerekçelerle ve 

hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklamak zorundadırlar. Madde gerekçesinde, 

bilirkişilerin somut olay gerçeğinin icap ettirdiği uzmanlığa sahip olmaları, ayrıntılı ve 

karşılaştırmaları içeren açıklamalar yapmaları zorunluluğuna işaret etmektedir. 

Bilirkişilerin hazırlayacağı rapora resmi nitelik bahşedilmiştir. Başka bir ifade ile rapor, 

mevzuatımızdaki resmi evraka ilişkin hükümlere tabidir.  
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Ayni sermayeye değer biçilmesi ile ilgili ayrı bir sorumluluk hükmü TTK’da düzenleme 

alanı bulmuştur fakat öncesinde bilirkişilerin sorumluluğunu doğru bir şekilde 

değerlendirebilmek için bilirkişilerin hukuki niteliğinin bilinmesi gerekmektedir. 

Bilirkişiler, HMK 284 uyarınca TCK anlamında kamu görevlisi sayılmaktadırlar. TCK 

6. madde uyarınca, kamu görevlisi deyiminden kamusal faaliyetin yürütülmesine atama 

veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan 

kişinin anlaşılacağı hükme bağlanmıştır. Bu anlamda bilirkişiler kamu görevlisi olmakla 

TCK’nın çeşitli maddelerinde düzenlenen suçların faili olabilecekleri gibi bazı suçların 

da mağduru olmaları, faillere daha ağır ceza verilmesi anlamına gelmektedir.  

HMK 285 uyarınca bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu 

gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş 

olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabileceklerdir. Devlet, 

ödediği tazminat için sorumlu bilirkişiye rücu edebilmektedir. Dolayısıyla bilirkişinin 

gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi 

için öncelikle bilirkişinin gerçeğe aykırı bir rapor düzenlemiş olması, bu raporun hükme 

esas alınması sebebiyle bir zararın doğması, illiyet bağının varlığı ve bilirkişinin 

kastının veya ağır ihmalinin bulunması gerekmektedir. Tazminat sorumluluğu yanında 

TCK 276. maddenin kapsamında bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı mütalaa vermesi 

durumunun ayrıca bir suç olduğu ve bilirkişilerin bu anlamda cezai sorumluluğunun 

bulunduğu unutulmamalıdır.  

Cezai sorumluluk bir tarafa bırakıldığında, ayni sermaye konacak malvarlığına değer 

biçen bilirkişilerin bu genel hükme göre sorumluluğuna gitmek neredeyse imkânsızdır.  

Bir defa, rapordaki takdirin gerçeye dayanmadığını ispat etmek, bir malvarlığının tek bir 

gerçek değeri olmayacağından mümkün bulunmamaktadır. Bilirkişi raporlarının ulaştığı 

kanaate vardıkları yöntemlerin doğru uygulanmadığı iddia edilebilir ki bu da bir 

gerçeklik tartışması değildir. Diğer yandan tazminat talep edilmesi için bir zararın 

doğması gerekir ki bu da ayni sermayeye değer biçme konusunda kesinlikle yerine 

getirilemeyecek bir şarttır çünkü ortada doğduğu kanıtlanabilecek bir zararın oluşması 

mümkün bulunmamaktadır.  
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İncelenen dosyalarda genel hükümlere göre bilirkişinin sorumluluğuna gitmenin son 

derece zor olduğu açık olmakla birlikte, yukarıda da bahsi geçen TTK düzenlemesi 

burada göz önüne alınabilir. TTK 551 hükmü, ayni sermayenin veya devralınacak 

işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenlerin, işletme ve 

aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenlerin ya da başka şekilde yolsuzluk 

yapanların bundan doğan zararlardan sorumlu olacağını düzenleyerek, konuyu sadece 

bilirkişiler için değil sayılan fiillere dahil olan tüm aktörler için hükme bağlamıştır.  

Bununla birlikte TTK düzenlemesi bilirkişiler özelinde düşünüldüğünde, HMK’nın 

kamu görevlisi sayılanlara açılacak davaların devlete açılması ilkesine tezat şekilde, 

kişilerin bizzat sorumlu tutulması gibi bir belirleme bulunmaktadır. Madde 

gerekçesinde hükmün uygulanabilmesi için hile yapılmasına gerek olmadığından, ayni 

sermayeye emsaline nazaran yüksek fiyat biçilmiş olması veya işletme veya aynın 

niteliğinin veya durumunun farklı gösterilmesi veya başka tarzda yolsuzluk 

yapılmasının da sorumluluğa gidilmesi için yeterli olacağı belirtilmiştir. Bu anlamda, 

bilirkişilerin ağır kusuru yahut kastının aranmadığı, ayrıca bir zararın doğması şartının 

da gerçekleşmesi gerekmediği ortadadır. Dolayısıyla yapılacak yargılamada sorumluluk 

esasları bu şekilde dikkate alınabilecek ancak bilirkişilerin hâkimin yardımcısı ve kamu 

görevlisi sayıldığı ve bilirkişilere doğrudan dava açılmasının mümkün olmadığı bir 

yasal düzen içerisinde sadece TTK’nın lafzından hareket ederek ayni sermaye 

değerlemesi yapan bilirkişileri tüm diğerlerinden ayırt etmek ve bunların kendilerine 

husumet yöneltilmek suretiyle dava açılabileceğini iddia etmek, mümkün olmayacaktır. 
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5. AYNİ SERMAYE OLARAK KONULACAK MALVARLIĞININ 

DEĞERLEME İŞLEMİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 

5.1 Değer Kavramı  

Değer, günlük hayatta maliyet, fiyat gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılan bir 

terimdir. Nasıl tescil yahut şerh terimlerinin, hukukta ayrı bir anlamı ve teknik çerçevesi 

varsa değer kelimesinin de değerleme açısından kendisi ile eş anlamlı kullanılan diğer 

terimlerden farklılıkları bulunmaktadır. Fiyat, bir mal veya hizmet için arz veya talep 

edilen veya ödenen tutar için kullanılan bir terimken maliyet mal ve hizmetler için 

ödenen tutar veya o mal ve hizmeti üretmek, yaratmak için katlanılması gereken bedeli 

ifade etmektedir. 

Bir dairenin maliyeti 100.000 TL iken, bulunduğu semt nedeniyle fiyatı 500.000 TL 

olabilir ve bu fiyattan alıcı bulabilir. Yine maliyeti 50 TL olan bir kitap, satılmaması ve 

depolama masraflarının bulunması nedeniyle 20 TL fiyattan alıcılara sunulabilir.  

Dolayısıyla maliyet ve fiyat birbirinden farklıdır. Bir malın değeri ise, bunlarla 

bağlantılı yahut bağlantısız olabilecek bir üst anlam taşımaktadır.  

Bir malvarlığı unsurunun değerlemesi yapılırken, fiyattan veya maliyetten yardım 

alınabileceği gibi başka usullerle de değerin bulunması mümkündür. Günümüzde 

kullanılan farklı değerleme yöntemleri vardır ve hangi değerleme yöntem veya 

yöntemlerinin kullanılacağı, değerlemesi yapılacak ayına ve değerlemenin amacına göre 

değişmektedir. 

Bir malvarlığı unsurunun değerlemesinin nasıl yapılacağı konusunda ilk bilinmesi 

gereken şey, hiçbir malvarlığı unsurunun tek bir değeri olmadığıdır.  Değer, içinde 

bulunulan duruma, değerlemenin amacına ve belirlenen değerleme yöntemine göre 

değişir. Değerlemede uygulanacak değerleme yöntem veya yöntemlerinin, ülkede 

yürürlükte olan mevzuat tarafından tayin edilmesi de mümkündür.  
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Şehrin pahalı bir semtinde bulunan yahut gece kondu bölgesinde olan evlerin değerinin, 

bu evlerin nitelikleri aynı olsa bile farklı olması, içinde bulunulan duruma göre değerin 

değişmesine; satın alınmak istenen evin kullanma yahut yıkıp yerine çok katlı konut 

yapma amacıyla alınmasındaki değerlerinin farklı olması, değerlemenin amacına ve en 

son olarak evin üçüncü kişilere satış değeri ile Devlet tarafından otoban yapımı 

amacıyla kamulaştırılması açısından değerinin farklı olması ise ülkenin mevzuatı 

tarafından belirlenen farklı değerleme ilkeleri nedeniyle değerin değişmesine örnek 

verilebilir.   

Bir malvarlığı unsurunun farklı değerleri olabileceğini kabul etmek durumu, değerleme 

biliminin pozitif değil spekülatif bir zeminde bulunduğuna dair söylemleri beraberinde 

getirebilse de, bu savın, pozitif bilimler karşısında hayatın pek çok alanında pozitif 

olması mümkün olmayan diğer bir çok disiplininin insanlığa ve hayata yön verdiği ve 

bu disiplinlerin pozitif bilimlerden daha az önemli olmadığı bilgisiyle rahatlıkla 

çürütülebileceği ortadadır. Bu açıdan değerleme biliminin de ekonomi gibi hem hukuki, 

fiili, sosyal ve politik gerçekliklerle hem de istatistik, sayılar ve hesaplama biçimleriyle 

iç içe geçen bir zemine oturduğu ve değerin farklılaşmasının, bunun bir gereği olduğu 

anlaşılmalıdır.  

Değer kavramını irdelemeye devam edersek, “Uluslararası değerleme standartlarında, 

genellikle Pazar değeri (karşılaştırmalı satış-emsal değer, gelir değeri ve maliyet değeri) 

ve Pazar dışı değer kavramları (kullanım değeri, yatırım değeri, faal işletme değeri, 

hurda değeri, tasfiye değeri, zorunlu satış değeri, özel değer, sigortalanabilir menfaatin 

değeri (sigorta bedeli), vergi değeri ve birleşme değeri gibi değer kavramları 

kullanılmaktadır” (Tanrıvermiş 2017). 

Pazar (piyasa) değeri, mevzuatımızda rayiç bedel terimiyle de ifade edilmekle; Bir 

mülkün istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında 

yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde 

gerçekleşen alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiğinde takdir edilen tutardır. 
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Pazar dışı değer kavramları ise kısaca aşağıda özetlenmiştir:  

Kullanım değeri: bir ayının, kullanan kişi yahut kuruma yaptığı katkıyla bağlantılıdır. 

Kullanım değeri, muhasebe literatüründe bir varlığın süregelen kullanımından ve 

kullanım ömrünün sonunda elden çıkartılmasından beklenen gelecekteki tahmini nakit 

akışlarının şimdiki değeri” olarak tanımlanmaktadır. 

Tasfiye veya zorunlu satış değeri: varlığın pazarlanma süresi olmaksızın derhal elden 

çıkartılması halinde elde edilebilecek makul tutarı ifade etmektedir. 

Teminat (kredi) değeri; varlığın uzun süre kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel 

pazar şartlarını; gayrimenkulün mevcut ve uygun alternatif kullanımları dikkate alınarak 

gelecekteki pazarlanabilirliğinin sağduyulu bir şekilde değerlemek suretiyle belirlenen 

değeri ifade etmektedir. 

 Kurtarılabilir Değer: Arazi dışındaki bir varlığın, özel tamirat veya uyarlama yaparak 

kullanmaya devam etmekten çok içerdiği malzeme için elden çıkarılabilir değeridir.  

 Kayıtlı Değer: varlığın muhasebe kayıtlarında gösterildiği değerdir. 

 Özel Değer: Pazar değerinin üzerinde olan olağandışı değerdir. Özel bir durum 

nedeniyle oluşmaktadır.  

 Faal İşletme Değeri: Bir işletmenin bütün olarak değeridir. İşleyen teşebbüs değeri 

olarak da ifade edilmektedir.  

 Vergi Değeri: Bir mülkün vergi değeri, ilgili yasalarda yer alan tanımları esas alan 

değeridir.  

Yukarıdakiler dışında, farklı mevzuatta ifade edilen değer türleri de bulunmaktadır. 

5.2 Genel Olarak Değerleme Yaklaşım ve Yöntemleri 

Değerin (yahut malvarlığı unsurundan sağlanması beklenen fayda ve gelirlerin) tespit 

edilmesi faaliyetine değerleme denir. Değerleme, birçok usulle yapılabilir. Değerlemede 
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hangi usulün veya usullerin değerlemesi yapılacak varlığa daha uygun olduğunun 

takdiri değerleme uzmanındadır. Bununla birlikte, bazı durumlarda değerlemede 

kullanılacak usul, mevzuat tarafından tayin edilmiş de olabilir. Örneğin, Kamulaştırma 

Kanunu 11. maddesi uyarınca, arazi nitelikli taşınmazlarda gelir, arsa nitelikli 

taşınmazlarda emsal satış ve yapılarda ise maliyet yöntemlerinin kullanılması, kanunun 

11. maddesinde salık verilmiştir. Bazı ana başlıklarla değerleme yöntemleri başlıca 

geleneksel yöntemler, istatistiksel/matematiksel yöntemler, modern veya ileri yöntemler 

olarak sayılabilecektir. 

Geleneksel yöntemler, üç yaklaşımdan hareket eder. Bunlar; piyasa (pazar) 

yaklaşımları, gelir yaklaşımları ve maliyet yöntemleri olarak sıralanabilir. Pazar 

yaklaşımını esas alan değerleme yöntemleri karşılaştırmalı satış analizi, ikame fiyat, 

dönüşüm fiyatı yöntemleri olarak; gelir yaklaşımını esas alan değerleme yöntemleri, 

artık gelir yaklaşımı direkt kapitalizasyon, kira yaklaşımı, brüt gelir veya kira çarpanı 

yaklaşımı, indirgenmiş nakit akışı bu günkü değer analizi, net gelir yöntemleri olarak ve 

maliyet yaklaşımını esas alan değerleme yöntemleri, maliyet fiyatı, yerine koyma, 

yeniden üretim, tarihi maliyet, güncellenmiş tarihi maliyet, levazım bedeli, enkaz 

bedeli, likidasyon olarak sayılabilmektedir. Bunlar dışında, istatistiksel/matematiksel 

yöntemler (nominal yöntemler, çoklu regresyon, hedonik yöntemler) ve modern/ileri 

yöntemler (yapay sinir ağları yöntemi, bulanık mantık (fuzzy) yöntemi ve konumsal 

analiz) de kullanılmaktadır (Tanrıvermiş 2017). 

Değer bulunurken, kullanılacak yöntem veya yöntemlerin seçilmesi son derece 

hayatidir. Birden çok yöntem ile ayrı ayrı hesaplama yapılması ve bunların arasından 

hangisinin en doğru seçim olabileceğinin, makul gerekçelerle izahı bir gerekliliktir. 

Uygulamada her ne kadar birden çok yöntemle bulunan değerin ortalamasının alınması 

yoluna gidilse de bu durum, değerleme disiplini açısından hatalı bir bakış açısı olarak 

görülebilir.  

5.3 Değerleme Faaliyetinde Esas Alınan İlkeler 

Değerlemede gözetilecek ilkeler, değerleme yapanların takdirine ışık tutacak, onları 

yönlendirecek ve sonuca varmalarına yardımcı olacak kabullerdir. Bu ilkeler, 
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Tanrıvermiş (2017) tarafından yapılan sıralama ve açıklamaların bir özeti olarak 

aşağıdaki başlıklarla verilebilir.  

 Beklenti İlkesi: Gayrimenkul değeri, gelecekteki bir olayla ilgili beklentiden 

etkilenebilir. Beklenti ilkesi, bir gayrimenkulün bu günkü değerinin, gayrimenkulün 

gelecekteki beklenen getirilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsaymaktadır. 

Gayrimenkuller, yatırım amaçlı da alınıp satıldıklarından kişilerin bu yatırımdan 

beklentilerinin olması doğaldır.  

Bir taşınmaz alıcısının beklentisi bir ölçüye kadar satın alınan taşınmaz türüne bağlı 

bulunmaktadır. Müstakil konut alıcısı, genellikle bu taşınmazın bir barınak olarak iyi 

yönleri ile birlikte konut sahibi olmanın prestij değerinden de yararlanmayı umut 

ederken benzer biçimde bazı ticari taşınmaz malikleri de işlerini bu mekânda yürütme 

sürecinde, buradaki bazı tesislerin kullanımından istifade etmektedirler. Taşınmazın 

gelir getirme kapasitesi, ticari taşınmaz ve çok katlı veya site gibi yapıların alıcılarının 

çoğunun başlıca beklentisidir. Gelecekte beklenen gelir akışının bu günkü değerinin 

saptanması, gelir yaklaşımı ile tahmini değer tespitini teşkil etmektedir.  

 Denge İlkesi: İlke olarak taşınmaz, diğer taşınabilir malların üretimini etkileyen 

faktörlerden etkilenmektedir. Üretim faktörleri arazi (doğal kaynaklar) işgücü (emek), 

sermaye ve girişimci (müteşebbis) olarak sayılmaktadır. Bu dört faktör denge halinde 

oldukları zaman, arazi değeri en yüksek düzeyine çıkma eğilimine girmektedir. Denge 

terimi ayrıca arazi değerini en yüksek düzeyine çıkaran arazi kullanım karmasını da 

tanımlamaktadır.  

 Değişim İlkesi: Taşınmaz, değişim ilkesinden etkilenmektedir. Yeryüzünde hiçbir 

fiziksel ya da ekonomik koşul sabit kalmamakla beraber taşınmazlar; doğal olaylar 

(deprem, kasırga, yangın, fırtına, hava kirliliğinden kaynaklanan eskime ve aşınma gibi) 

ve diğer sektörler gibi piyasa koşullarından etkilenirler.  
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 Rekabet İlkesi: Taşınmaz arzının piyasada mevcut talebe nazaran düşük olduğu ve 

böylece malikler için aşırı kar oluştuğu zaman, daha fazla taşınmaz piyasaya 

girmektedir. Bütün taşınmaz rekabet ilkesinin etkilerine tabidir. Konutun değeri, aynı 

bölgede satılık olan benzer diğer konutların sayısından etkilenmektedir. Satılacak az 

sayıda taşınmazın olması halinde, bu durum nispeten fazla sayıda alıcının dikkatini 

çekmekte ve rekabet halinde söz konusu taşınmaz üniteleri, satışa sunulan taşınmaz 

sayısının daha yüksek olması durumunda getirecekleri değerin çok daha üzerinde piyasa 

fiyatı ile el değiştirebilmektedir.  

 Uyum ve Prim Kazancı/Kaybı İlkesi: Tek aileli müstakil konutlardan oluşan konut 

alanında, binalar uyum (conformity) ilkesini sağlamalıdır. Bu ilke, değerlemede 

gayrimenkulün bulunduğu çevrenin özellikleri ile uyumun gözetilmesi gerektiğini ifade 

etmekte olup, gayrimenkulün maksimum değerine ulaşması için söz konusu 

gayrimenkulün bulunduğu bölgenin özellikleri ile uyumlu olması gerektiği kabul 

edilmektedir.  

Kentsel yerleşimlerde farklı zamanlarda inşa edilmiş ve farklı tür ve mimari özelliklere 

sahip yapı bulunmaktadır. Binalar, tasarım, inşaat, yaş, bakım durumu ve piyasa 

cazibesi yönlerinde birbirlerine benzer ve yakın olmalıdır. Uyum ilkesini sağlamayan 

bina, malikine avantaj ve/veya dezavantaj da getirebilmektedir. Bakımlı olmayan bina, 

genellikle bakımlı konutların bulunduğu mahallede ise, mahallenin genel olumlu 

izleniminden ve muhtemel cazibesinden yararlanacaktır. Buna prim kazancı adı verilir 

ve bu bakımlı olmayan binanın malikinin elde ettiği pozitif dışsal ekonomiyi de 

tanımlar. Prim kaybı (regression) ilkesine örnek olarak, mükemmel durumda olmakla 

birlikte muntazam bakımı yapılmamış binaların yoğun olduğu maalledeki binanın imajı, 

mahallenin verdiği genel olumsuz izlenim dolayısı ile zarar görmesi verilebilmektedir.  

 Katkı İlkesi: Piyasa değerinin analizinde, taşınmaz üzerinde yapılmış olan herhangi 

bir tadilatın değeri; ister boş arazi ister bina üzerine yapılmış olsun ve tadilat ile ilgili 

inşaat maliyeti ne olursa olsun, taşımazın piyasa değerine getirdiği ilave değer kadar 

olmaktadır. Bir tadilatın taşınmaza katkısı taşınmazın değerine yaptığı katkı olup, bu 
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katkı esasen maliyet ile sınırlı olamaz. Piyasa değeri ile ölçüm esas olmalıdır. Örneğin; 

konutta geniş çaplı mutfak tadilatı, genellikle toplam maliyeti nispetinde konutun 

değerine ilave yapmaz iken buna karşılık ikinci banyo, konutun değerine kendi maliyet 

bedelinin üzerinde kolaylıkla bir ilave getirebilmektedir. 

 

 Dışsallık İlkesi: Tam rekabet koşullarında malın üretim ve tüketiminin neden 

olabileceği olumlu ve/veya olumsuz dışsallıklar dikkate alınmadan analiz yapılması 

istenmektedir. Bu koşullarda malın üretim ve tüketiminin dışsallığa neden olması 

durumunda, malın oluşacak piyasa fiyatı da gerçekçi olmamaktadır. Dışsallık; olumlu 

veya maliyet avantajı sağlayan (pozitif) ya da olumsuz veya maliyet artışına neden olan 

(negatif) etkenler biçiminde olabilir. Değerlemede bunlar değer azaltıcı/artırıcı faktör 

olarak dikkate alınmaktadır.  

 

 Arz ve Talep İlkesi: Malın fiyatı, arz ve talebe göre oluşmaktadır. Malın değerli 

olabilmesi için o malın arzının olması yeterli olmayacak, aynı zamanda mala talebin de 

olması gerekecektir. Piyasada taşınmaz stokunun nispeten fazla ve talebin düşük olması 

halinde, piyasadaki artış yavaş olmakta veya fiyatların gerilemesi ya da tersi durumda 

fiyat artışı yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. 

 

 İkame İlkesi: Piyasa fiyatının oluşumu ve doğal olarak değerleme çalışmaları büyük 

ölçüde ikame etme esasına dayanmaktadır. Bu ilke dikkatli bir alıcının bir taşınmaz için 

açık piyasada aynı derecede satın alınmak istenen başka bir taşınmaza ödenecek olan 

bedelden daha fazlasını ödemeyeceğini varsaymaktadır. Bir şeyin değeri, onun yenileme 

maliyetinden fazla olamaz. Bir gayrimenkule, aynı özellikte ve benzer yapıda yenisinin 

yapılmasına göre daha fazla değer biçilmesi kabul edilir bir durum değildir.  

 

 Konjonktür Dönemleri: Zaman içinde ekonomide üretim ve istihdamda dalgalanmalar 

(artış veya azalış) olmaktadır. Ekonomik faaliyetlerde düzenli olmayan bu devri 

dalgalanmalara ekonomik konjonktür dalgalanma adı verilmektedir. Diğer bir ifade ile 

ekonominin reel üretim hacminde göslenen iniş ve çıkışlar konjonktür olarak 

tanımlanırmaktadır. Konjonktür, ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin 

dönüşümlü olarak yaşanması olarak bilinmektedir. Konjonktür dönemi dört aşamadan 
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meydana gelmekte olup bunlar; tepe, daralma, dip ve genişlemedir. Özellikle satış ve 

kiralama amaçlı değerlemede ekonominin içinde bulunduğu konjonktür devresinin 

bilinmesi ve piyasa kirası veya değerinin ekonominin içinde bulunduğu şartlar da 

dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen bütün ilkeler, bir malvarlığı unsurunun değerlemesi çalışmasında elde olan 

verileri değerlendiren değerleme uzmanlarının takdirine ışık tutacak varsayımları 

içermekte olup değerin daha adil belirlenmesine ışık tutmaktadırlar. 

5.4 Pazar Yaklaşımı ve Yöntemler 

Pazar yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, değerleme konusu varlıkla fiyat bilgisi 

mevcut olan aynı veya benzer varlıklar ile karşılaştırılması ve bu şekilde değerinin 

belirlenmesi esasından yola çıkmaktadır. Bu kümede bulunan karşılaştırma yöntemi, 

değerlenecek gayrimenkule benzer özellikler taşıyan ve piyasa değeri bilinen başka 

gayrimenkullerin niteliklerinden yola çıkarak değerlenecek gayrimenkulün fiyatını 

belirlemeyi esas almaktadır. 

Pazare değeri yönteminin doğru uygulama alanı bulması, emsal alınabilecek malvarlığı 

unsurlarının çokluğuna (asgari üç veya dört emsalden oluşan bir küme oluşturulmalıdır), 

emsal alınan bu malvarlığı unsurlarının satış fiyatının olabildiği kadar yakın zamanlı 

işlemlerle ortaya çıkmış olmasına ve satış fiyatının taraflar arasındaki işlemde 

uygulanan gerçek fiyat olmasına bağlı bulunmaktadır. Temel olarak, daha 

gerçekleşmemiş satışların ilan fiyatlarından yola çıkarak değerleme yapmak, spekülatif 

yahut özel amaçlı bir satışı esas almak, kamulaştırma bedeli gibi özel amaçlı belirlenen 

bedelleri esas almak, değerlenen bir taşınmaz ise ona çok uzak yahut benzer olmayan 

taşınmazları emsal almak hatalıdır. Bu hataları barındıran bir değerleme raporunda 

belirlenen değerin adil ve makul bir piyasa değeri olmayacağı düşünülmektedir.  

Emsal alınan satış bedellerinin, işlem tarihleri dikkate alınarak güncellenmesi 

gerekmektedir. Bu güncelleme, ekonomik endekslerdeki değişim oranından 
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yararlanılarak, emsal taşınmazın satış değerinin, işlem tarihinden, değerlemenin 

yapıldığı güne taşınması ile yapılmaktadır. Tanrıvermiş’e (2017) göre gelişmekte olan 

ülkelerde fiyatlar genel seviyesindeki hızlı artış nedeni ile son üç ay veya en fazla altı 

aydan önceki zamanlara ait parasal değerlerin güncellenerek değerleme sürecinde 

kullanılması, rasyonel değerleme yapılması bakımından gerekli olmaktadır. 

Yine taşınmaz değerlemesi söz konusu olduğunda emsal alınan taşınmazların imar 

parseli olmaması ve fakat değerlemeye konu taşınmazın imar parseli olması yahut tersi 

durumlarda, metrekareye düşen birim fiyat bulunmadan önce, parsel metrekarelerinin 

geçerli düzenleme ortaklık payının uygulanması suretiyle düzeltilmiş metrekarelerinin 

bulunması önem arzetmektedir. 

Son olarak, bulunan değerlerin, resmi makamlarca yapılan değerlemeler ve vergi 

değerleri ile bağlantılı olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Karşılaştırmalı satış analizi yönteminde benzer malvarlığı unsurlarının ve bunlara ait 

satış tutarlarının bulunmasını içeren verilerilerin araştırılması ve toplanması süreci, 

verilerin doğrulanması ve kontrolü süreci, malvarlığı unsurunun değeri ile orantılı 

karşılaştırma birimlerinin seçilmesi süreci ve emsal satışların incelenerek konu 

malvarlığı unsuruna göre uyarlanmış nihai birim değerinin kestirimi, ardarda 

yürütülmektedir. 

Değerin kestirimi aşamasında verilerin bazı analizler yapılarak değerleme konusu 

malvarlığı unsuruna uyarlanması söz konusu olacaktır. Örneğin bir taşınmazın 

değerlemesinin söz konusu olduğu durumlarda, emsallerin hiçbirinde asansör 

bulunmayıp değerlemeye konu edilen binada asansör varsa, buna dair düzeltmeler, bahsi 

geçen teknik analizler sonucu yapılacaktır.   

Değerleme sonucu olarak, tek bir rakam sonuç olarak bildirilebileceği gibi bir rakam 

aralığının da bildirilmesi mümkündür. Elde emsal alınacak yeterli sayıda işlem 
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bulunmadığı durumunda yahut fiyatların çok değişken olduğu durumlarda, yöntemin 

uygulanmasında bazı sakıncalar bulunabilmektedir. 

Bu yöntem kapsamında taşınmazlar açısından uygulama alanı bulabilen bir teknik 

olarak çıkartma tekniği, üzerinde yapı bulunan bir taşınmazın bilinen değerinden 

yapının net maliyet bedelinin çıkartılması yoluyla taşınmazın değerinin bulunmasına 

imkân sağlamaktadır. Bu tekniğin genellikle gayrimenkulün toplam değeri içinde 

binanın katkısının düşük olduğu ve nispeten kolay tespit edilebildiği durumlarda, kırsal 

alanlar ile özellikle düşük nüfus yoğunluğu olan, nüfusu yaşlanan ve taşınmaz talebinin 

çok düşük olduğu yerlerde kullanılması Tanrıvermiş (2017) tarafından ifade edilmiştir.  

Örneğin, başkaca boş bir arsa olmayan bir mahallede, boş bir arsayı değerlemekte olan 

uzman, üzerinde bina olmasa idi değerleme konusu taşınmaza emsal olabilecek başka 

bir taşınmazın satış bedelini biliyor ise üzerinde yapı olan taşınmazın satış değerinden 

yapının değerini çıkartarak işlem yapabilmektedir.  Yapı değerinin bulunması, maliyet 

analizi yöntemi kullanılarak kullanılarak hesaplanacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde 

kullanılan bir başka teknik olan eşleştirme ve trend analizinde benzer taşınmazların 

satışları ile değeri bulunacak taşınmaz tek tek karşılaştırılmakta ve değeri bulunacak 

taşınmaza en benzer olan emsal seçilerek değer bu emsal üzerinden bulunmaktadır. 

Trend analizini de bir örnek üzerinden açıklarsak, bir toplu konut sitesinde 500 daire 

bulunmakta ve bu daireler 4 ayrı tipte olabilmekte ise, elde yeterli kadar alım-satım 

fiyatı var ise daire tipine göre fiyat trendinin ne olduğu bulunabilmekte ve sitede 

değerlemeye konu bağımsız bölümün fiyatı bundan yararlanarak bulunabilmektedir.  

Sitedeki dairelerin tipleri, 60 metrekarelik stüdyo daireler, 90 metrekarelik 2 oda bir 

salondan ibaret daireler, 110 metrekarelik 3 oda bir salon daireler ve 200 metrekarelik 4 

oda bir salondan ibaret dairelerden oluşuyor fakat en büyük daire fazla talep 

görmediğinden metrekare bedeli diğerlerine göre daha düşük fiyattan satılıyor olabilir. 

Trend analizi bunu değerleme uzmanına gösterecek olduğundan değerleme uzmanı, tüm 

daire tiplerine aynı metrekare bedelini uygulayarak en büyük dairenin fiyatını 

gerektiğinden fazla belirlemeyecektir.   
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Son olarak oran ve geliştirme analizi yöntemi ile benzer veya karşılaştırılabilir taşınmaz 

satışları incelenerek taşınmaz içerisinde arsanın değerinin payı oran olarak ifade 

edilebilmektedir. Daha sonra söz konusu taşınmazın satış tutarına bu oran uygulanarak 

arsa değeri bulunmaktadır. Gelir analizinde ise öncelikle taşınmazın olası kullanım 

alternatifleri belirlenmekte ve en uygun alternatife göre proje tasarlanmaktadır.   

Değeri bulunacak malvarlığı unsurunun maddi olmayan bir malvarlığı olması 

durumunda, örneğin, bir fikri mülkiyet hakkı yahut sınırlı bir ayni hakkın söz konusu 

olması durumunda, Pazar yaklaşımına bağlı uygun yöntemlerle değer bulunması 

mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte fikri mülkiyet hakları gibi unsurların pazarda 

benzerini bulmak son derece zor bir ihtimal olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 

maddi olmayan varlık sınıfı için genel bir fiyat kazanç oranı veya getiri oranı saptayarak 

bu oranlarla malvarlığı unsurunun değerini bulmak söz konusu olmaktadır.  

5.5 Maliyet Yakaşımı ve Yöntemler 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, bir malvarlığı için ödeyeceği tutarın, bu malvarlığı ister 

satın almak isterse yapmak yoluyla edinilsin, kendisine eşit faydaya sahip başka bir 

malvarlığını elde etme maliyetinden daha fazla olamayacağından yola çıkar.   

Taşınmazlar açısından genel olarak yapılı taşınmazlarda kullanılan bir yöntemdir. 

Bunun dışında bir makine parkı, bir hava aracı vb. taşınırlar açısından da 

kullanılabilmektedir. Taşınmazlar açısından üzerinde bina bulunan bir taşınmazın 

değeri, yapının altındaki arazi yahut arsanın değeri –niteliğine uygun değerleme 

yöntemiyle değerlenmek üzere- ve yapının maliyet bedeli ayrı ayrı bulunarak birbiriyle 

toplanmakta ve sonuç elde edilmektedir. Maliyet bedelinin hesaplanmasında, malvarlığı 

unsurunun üretilmesinde yahut elde edilmesinde oluşan giderler baz alınarak hesaplama 

yapılabilmektedir. Bunun yanında, aynı özellikte bir malvarlığı unsurunun yeniden 

üretilmesinde ortaya çıkacak maliyet hesabı da maliyet yaklaşımı ile söz konusu 

malvarlığı unsurunun değerinin hesaplanmasında yol gösterici olmaktadır. Üçüncü bir 

seçenek olarak malvarlığı ile aynı şekilde ve amaçla kullanılabilen, fakat bu defa çağdaş 
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malzemeler ve tasarım biçimiyle yapmak ihtimaline göre maliyet hesaplama yöntemine 

de gidilebilmektedir.  

Maliyet yaklaşımı, maddi olmayan malvarlığı unsurlarında da esas alınabilecek bir 

yaklaşımdır fakat geliri olmayan, işletme içinde yaratılanlar için kullanılmaktadır. Bu 

yöntemle, benzer bir varlığın veya benzer bir hizmet potansiyeli veya fayda sağlayan bir 

malvarlığının ikame maliyeti tahmin edilmektedir. Örneğin bir alan adının, bir internet 

sitesinin açılmasına dair maliyetler belirlenebilir olduğu için mevcudun değeri de bu 

yöntemle bulunabilmektedir. Maddi olmayan varlığın değerinin bulunmasında, bire bir 

aynı varlığa ait satın alma veya geliştirme maliyetinin, aynı faydayı veya hizmet 

potansiyelini sağlayan bir varlığa ait satın alma veya geliştirme maliyetini, değerleme 

konusu varlığın ekonomik veya işlevsel yıpranma gibi belirli özelliklerini yansıtmak 

amacıyla satın alma veya geliştirme maliyetine ilişkin düzeltmeler yapılması gerektiği, 

varlığın geliştiricisi tarafından katlanılan tüm fırsat maliyetleri dikkate alınmalıdır.  

5.6 Gelir Yaklaşımı ve Yöntemler 

Gelir yaklaşımı, bir değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari sermaye değerine 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede, bir varlığın yararlı ömrü 

boyunca yaratacağı geliri dikkate alınmakta ve bu değer, kapitalizasyon oranı denen 

uygun bir indirgeme oranı ile bu günkü değerine çekilmektedir. Ayrıca yeterli test 

kümesinin olması durumunda, bu kümedeki varlıkların satış fiyatı veya değeri ile 

ortalama yıllık geliri veya gelir beklentisi arasındaki katsayı bulunarak, çarpan tabir 

edilen bu kat sayının, değerlemesi yapılan varlığa uygulanması ile değerinin tespit 

edilmesi mümkün bulunmaktadır.  

Gelir yöntemi, sürekli gelir sağlayan taşınmazlar ve özellikle ticari gayrimenkullerin 

değerlemesinde sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte arazi vasfındaki taşınmazların da 

değerlemesinde gelir yönteminin kullanılması mümkündür ve hatta Kamulaştırma 

Kanunu uyarınca arazilerin kamulaştırma bedelinin takdirinde net gelirin esas alınması 

gerektiği hüküm altına alınmıştır. Tanrıvermiş (2017) tarafından, gelir yönteminin ana 
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teması, konu mülk ve emsal mülkler için gelir ve gider envanterini araştırmak, kira veya 

başkaca gelir varsa, mülkün potansiyel brüt gelirini tahmin etmek, mülkün işletme 

giderlerini tahmin etmek suretiyle net işletme gelirini ortaya koymak ve son olarak 

direkt ve getiri kapitalizasyonu için uygun oranı veya katsayıyı belirlemek olarak ortaya 

konmuştur. Sonrasında gelecekte elde edileceği tahmin edilen gelirler, bu kapitalizasyon 

oranı uygulanmak suretiyle değerin bulunduğu güne taşınacaktır ve bu suretle değer 

belirlenecektir. Gelir ve giderlerin düzenli olmadığı yahut bunlarla ilgili yeterli veri 

bulunmadığı takdirde bu yöntemin kullanılmasının sakıncalı olacağı göz ardı 

edilmemelidir.  

Maddi olmayan malvarlığı unsurları açısından yöntemin kullanılması mümkündür. Bu 

anlamda, değer, maddi olmayan varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının 

veya maliyet tasarruflarının bu günkü değerinin bulunmasıyla tespit edilmektedir. 

Maddi olmayan malvarlığı unsurlarına özel olarak gelir yaklaşımı, isim hakkından 

kurtulma yöntemi, kazanç primleri yöntemi ve fazla kazanç yöntemi olarak adlandırılan 

yöntemler kullanılmaktadır.  

İsim hakkından kurtulma yönteminde maddi olmayan varlık değeri, maddi olmayan 

varlık için üçüncü bir kişiden lisans alınmasıyla kıyaslandığında, varlığa sahip olmakla 

kazanılacak varsayımsal isim hakkı ödemelerinin değerine dayanılarak tespit edilir. 

Buna dair yapılacak vergi gibi bugüne indirgenen değerden düşülmektedir.  

Kazanç primleri yönteminde, maddi olmayan varlığı kullanan bir işletmenin elde 

edeceği tahmini nakit akışları veya karların, maddi olmayan varlığı kullanmayan bir 

işletmenin elde edeceği tahmini nakit akışları ve karları ile karşılaştırılmasına 

dayanmaktadır. 

Fazla kazanç yöntemi ise maddi olmayan varlığın değerini değerleme konusu maddi 

olmayan varlığa atfedilebilen nakit akışlarından yardımcı varlıkların katkı sağladığı 

kısım düşüldükten sonra hesaplanan bu günkü değeri olarak tespit edilmektedir.  
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5.7 Anonim Ortaklıklar Açısından Değer Biçmeye Bakış 

Taşınmaz değerlemesine ilişkin olarak TTK’nın esas almış olduğu bir ilke yahut yöntem 

var mıdır? AO’lara özgü ilkelere değerleme açısından nasıl bir anlam yüklenebilir? Bu 

soruların cevabını bulabilmek için öncelikle AO’lara hâkim ilkelerden biri olan 

malvarlığının korunması ilkesinden çok kısa bir şekilde bahsedilecek ve akabinde TTK 

343. maddede bahsi geçen ve bilirkişi raporlarınının taşıması gereken nitelikler bu 

ilkeler çerçevesinde ele alınacaktır.   

AO’lara hakim malvarlığının korunması ilkesi, AO’nun alacaklılarına karşı sadece 

malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu olmasının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Mal varlığının tam olarak oluşması ve devam etmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla 

AO’nun mal varlığı üzerinde öncelikle alacakların menfaatinin korunması düşüncesi 

hâkimdir. Bu ilke çerçevesinde yasada bazı önlemler alınmıştır. Pulaşlı (2015) 

tarafından AO’nun sicile tescilinde sermayenin ortaklar tarafından tamamen taahhüt 

edilmiş olması ve ayni katılma paylarının başka bir ifade ile ayni olarak taahhüt edilen 

malvarlığı unsurlarının mahkemece atanan bilirkişi vasıtasıyla tespit ettirilmesi, bu ilke 

gereğidir.  

Belirtilen ilkeden hareket eden TTK 343. maddesi uyarınca, ayni sermaye olarak 

konacak malvarlığının değerini tespit eden değerleme raporunda, uygulanan değerleme 

yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim 

olduğunun, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre 

açıklanması emredilmiştir. Madde gerekçesinde, bilirkişilerin olay gerçeğinin icap 

ettirdiği uzmanlığa sahip olmaları, ayrıntılı ve karşılaştırmaları içeren açıklamalar 

yapmaları zorunluluğuna işaret edilmiştir.  

İlave olarak Kanunun 551. maddesine göre, değerleme konusu aynın emsaline oranla 

yüksek fiyat biçenler, aynın durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde 

yolsuzluk yapanlar, bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. Madde gerekçesinde 

ise emsaline nazaran yüksek ifadesinin ayrı bir önem taşıdığından bahsedilmiştir. Buna 
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göre: “Madde kaleme alınırken “yükseklik”, “açık”, “önemli derecede yüksek”, “aşırı” 

gibi sıfatlara bilinçli olarak yer verilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır: Bir taraftan bu 

sıfatları yorum güçlükleri doğuracağı, diğer taraftan da ölçümü altındaki farkların yasal 

kabul edileceğinden endişe edilmiştir.” denmekle, bilirkişilerin emsaline oranla yüksek 

fiyat biçmesinin, bir sorumluluğu beraberinde getireceği ifade edilmiştir.  

Yukarıda bahsi geçen ilkelerden hareket ile bilirkişi raporlarında değerlemenin genel 

ilkeleri dışında AO’ya ve değerleme raporuna ilişkin olarak TTK maddeleriyle getirilen 

ilkelere riayet edilmesi gerektiği söylenebilecektir. Bununla birlikte, TTK, 

değerlemenin yöntemi açısından herhangi bir belirleme yapmış durumda değildir. Bu 

anlamda TTK 343. maddesinin gerekçesinde yazılı emsale uygun ifadesinden, ayni 

sermaye yönünden emsal karşılaştırma yönteminin kesin olarak belirlendiği sonucunun 

çıkartılmaması gerektiği, malvarlığının korunma ilkesinin bir başka görünümü olarak 

TTK 376 hükmüne ve buradaki değerleme kurallarına göz atmanın, bu anlamda 

yukarıdaki bakış açısını da anlamak adına gerekli olduğu düşünülmektedir. 

TTK 376, AO’nun karşı karşıya kalacağı bazı finansal olumsuzlukların vukuu 

durumunda ortaklığın yönetim kuruluna bazı ödevler yüklemiştir. Buna göre AO’nun 

son yıllık bilançosundan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar 

sebebiyle karşılıksız kalması durumunda yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya 

çağırarak uygun gördüğü iyileştirici önlemleri genel kurula sunmaktadır. AO’nun son 

yıllık bilançosuna göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar 

sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya 

çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme (sermaye azaltımı) veya 

sermayenin tamamlanmasına karar verecektir; aksi halde AO kendiliğinden sona 

ermektedir. 

Yönetim kurulu, şirketin borca batık durumda olduğuna dair şüphe duyarsa, aktiflerin 

hem işletmenin devamlılığı esasına göre, hem de muhtemel satış fiyatı üzerinden iki ayrı 

ara bilanço çıkartır. Duruma göre esas alınacak bilançodaki aktiflerin, şirket 

alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda yönetim kurulu, durumu 

asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.  
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TTK’nın ilgili madde gerekçesinde, maddenin amacı, paysahiplerinin, alacaklıların, 

sermaye piyasası aktörlerinin yatırımlarının ve genel ekonomik menfaatin korunması 

olarak açıklanmıştır. Kanun gerekçesinde “Sermaye terimi ile bilançoda sermaye kalemi 

altında yer alan esas sermaye ve kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermaye; ‘kanunî 

yedek akçe’ ile 519 uncu madde hükmünde düzenlenen akçeler kastedilmiştir” ifadesi 

yazılıdır.  Sermaye terimi, görüldüğü gibi AO’nun, özsermayesini/özkaynağını değil, 

esas sözleşmesinde belirlenmiş yasal sermayesini, yani sermayenin itibari değerini, 

ifade etmekte olup, bu tutar tamamen ödense de kısmen ödenmiş olsa da sermayenin 

kaybı konusundaki hesaplar, Tekinalp’e (2014) göre yasal sermaye tutarı üzerinden 

yapılacaktır.  

Kanunda sermayenin erimesi ile ilgili alınması öngörülen önlemler, sermaye kaybıyla 

oluşan yanıltıcı durumu ortadan kaldırmak amacıyla ve borca batıklık hali ile ilgili 

alınması öngörülen önlemler ise şirketin alacaklılarının eşit işleme tabi tutulabilmesi 

bakımından iflas ve tasfiyesini sağlamak amaçlıdır. TTK’nın gerekçesinde, sermaye ve 

kanuni yedek akçenin ne olduğunu tanımlanmış, buna rağmen zarar kavramının ne 

olduğu açıklanmamıştır. Burada kastedilen ‘bilançodaki zarar kalemi’ değildir, böyle 

olması durumunda zarar tanımının da bu şekilde yapılması gerekmektedir.  

Kanunun anladığı anlamda zarar, belirli bir dönemde işletme faaliyetlerinin 

sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi ile ilgisi olmayan veya normal ölçüleri aşan 

harcama veya tüketimlerdir. Benzer şekilde üretim amacıyla ilk madde alımı, zarar değil 

giderdir. Örneklemek gerekirse, boşa çalışan makine için enerji harcamak zarar, üretim 

yapan makine için enerji harcamak ise giderdir. Görüldüğü gibi, bu hükme gitmek için 

Kanunun anladığı anlamda bir zarar bulunmalı, bu kapsamda şirket faaliyetlerini etkiler 

şekilde sermayenin azalması yahut borca batıklık söz konusu olmalıdır.  

Borca batıklık kavramı esasen İcra İflas Kanunumuzun 179 maddesi ve madde 

gerekçesinde kavramsal olarak irdelenmiştir. TTK hükmü, başlığında da görüleceği 

gibi, Yönetim Kurulu’nun çağrı ve bildirim yükümlülüğüne ve alınacak tedbirlere 

odaklı bir düzenlemedir. Borca batıklık ve iflas kavramları ise aslen İcra İflas Kanunu 
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kapsamında ele alınmaktadır. İİK, zararı kesinlikle gerçek anlamda 

değerlendirmektedir.  

İlgili madde gerekçesinde, borçların aktiften fazla olması kavramı yerine borca batıklık 

ifadesinin neden tercih edildiğini açıklayan paragraf, bunu açıkça göstermektedir. 

Kanunun amacı, alacaklıların alacağını tehlikeye sokan gerçek bir borçluluk durumunu 

düzenlemektir. Bu anlamda hem TTK hem İİK, konuyu muhasebe tekniğinden 

kaynaklanan durumların dışında gerçek durumlar için ele almıştır. İİK gerekçesinin 

ilgili kısmı aşağıdadır:  

“Mevcut metindeki “borçların aktiften fazla olması” kavramı da özellikle amortismanlar 

gibi aslında parasal bir değer ifade etmeyen ve hatta negatif karakterli olduğu halde 

bilançoda “aktif’ olarak gösterilen hesap kalemlerinin, iflasın ertelenmesi 

başvurularında ve mahkeme aşamasındaki incelemelerde yarattığı sorunlar ve ortaya 

çıkan farklı uygulamalar dikkate alınarak terk edilmekte; bunun yerine hukuki ve 

işletmesel bir kavram olarak “borca batıklık” kavramı tercih edilmektedir”. 

Gerekçede ayrıca borca batıklık durumu belirlenirken, alacakların da hepsinin dikkate 

alınmaması, bunların arasındaki şüpheli ve değersiz alacaklar varsa bunların göz ardı 

edilmesi ve benzeri gerçeklik odaklı yaklaşım ortaya konmaktadır. 

“Muhasebe tekniğine göre varlıklarla birlikte alacaklar da aktif kalemler arasında yer 

alsa da 179 uncu madde kapsamında düzenlenecek borca batıklık bilânçolarında bütün 

alacakların muhtemel satış değerlerinin tespitine gerek bulunmamaktadır. Borca batıklık 

zaten borçların neredeyse tamamının muaccel olduğunu göstermekte ve bunların vadeye 

dayalı bir iskontoya tabi tutulmasını gereksiz kılmaktadır. Öte yandan şüpheli ve 

değersiz alacaklar bakımında tahsilat imkânları da göz önünde tutulmak suretiyle 

gerçekçi tahminlere dayalı bir değerleme yapılması şarttır. Özellikle bir kısım borçların 

uzun vadeli olması, zaten nakit akışı ve ödemeler dengesi bakımından çoğu zaman 

olumlu karşılanmakta ve iyileştirme projesinde yer almaktadır”. 
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Bu düzenlemelerde, iflas ertelemesinin hangi durumlarda haklı ve geçerli bulunduğuna 

dair yapılan izahatlerin tümü, konuyla ilgili yapılacak değerlendirmelerin muhasebe 

teknikleri ve raporlama odaklı değil işletme ve hukuk odaklı dikkate alınması gereğini 

göstermektedir. Neticede AO’nun malvarlığının gerçek anlamda korunması yasanın 

amacıdır. Tüm bu maddelerin bakış açısından ayni sermayede esas alınacak değerin, 

herkes için en adil ve uygun seçim olduğunun savunulabilmesi için, değerin, AO’nun 

malvarlığının (çalışmanın konusu itibariyle sermaye olarak konmak istenen malvarlığı 

unsurunun) değerinin, öncelikle AO’nun alacaklarını temin edebilecek ve ihtiyatlı bir 

bakış açısını esas alan yöntem veya yöntemlerle bulunması gerektiği düşünülmektedir. 

Böyle bir durumda ayni sermaye olarak konulmak istenen malvarlığı unsuru her ne ise 

gerçekten mevcut olması ve AO alacaklılarının menfaatlerinin bir teminatı olabilmesi 

ihtiyatlı bir bakış açısıyla gözetilmeli ve her tür muhasebe tekniği ve benzeri gösterim 

usulleri bundan üstün tutulmamalıdır.  
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6. AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK MALVARLIĞI 

UNSURLARININ DEĞERLEMESİ 

6.1 Taşınmaz Malvarlığının Değerlemesi  

Taşınmazın ne olduğuna dair genel açıklama Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek 

Malvarlığı Unsurları bölümünde açıklanmıştır. Burada açıklananlar dışında, taşınır mal 

olmasına rağmen TMK dışındaki kanunlara göre taşınmaz malvarlığı sayılan yahut 

taşınmaz varlıklarına özgü düzenlemelere tabi olan taşınır mal varlıkları da 

bulunmaktadır. Örneğin gemi siciline kayıtlı olan bir gemi, İİK bakımından taşınmaz 

sayılmaktadır. Fakat her halükarda bu tür mal varlıkları düzenlemelerinin bulunduğu 

mevzuat kapsamında taşınmaz sayılsalar da TMK anlamında taşınır olarak 

değerlendirileceklerdir.  

Taşınmaz bir malvarlığının değerlemesinin yapıldığı aşamada sorulması gereken ilk 

soru taşınmazın arsa mı yoksa arazi mi olduğu sorusudur. Bunun nedeni, arsanın 

değerlemesinin ve arazinin değerlemesinin farklı yöntemlerle yapılacak olmasıdır. 1319 

sayılı Emlak Vergisi Kanunu 12. maddesi, belediye sınırları içinde belediyece 

parsellenmiş bulunan arazinin arsa sayılacağını düzenlemektedir. 3194 sayılı İmar 

Kanunu ise arsa anlamında kullanılan imar parselini, imar adaları içerisindeki kadastro 

parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekli 

olarak tanımlamaktadır. 28.02.1983 tarih ve 6122 sayılı Arsa Sayılacak Parsellenmemiş 

Arazi Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının bu konu ile ilgili olarak 

irdelenmesi gerekmektedir.  

Bahsi geçen karar ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskân sahası 

olarak ayrılmış yerlerde bulunan alanların ve bu sınırlar dışında bulunup da imar planı 

ile iskân sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde bulunan ve 

belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan parsellenmemiş arazi 

ve arazi parçalarının arsa sayılacağını düzenlemektedir. Bu arazi ve arazi parçaları, zirai 

faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmayacaktır. Bununla birlikte, bu alanlar zirai 
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faaliyet dışında kullanılıyorsa, boş tutuluyorsa, bir yıldan fazla süre ile nadasa 

bırakılmışsa ve beyanda bulunulması gereken yılı izleyen yılbaşından itibaren 5 yıl 

içinde herhangi bir şekilde ahara devir ve temlik edilmiş ise bu defa arsa sayılacak ve 

geçmiş yıl vergileri de arsaya ait nispet üzerinden tarh, tahakkuk ve tahsil edilecektir.  

Belediye ve mücavir alan sınırları Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da 

konut, turistik veya sinai tesis yapılmak amacıyla, her ne şekilde olursa olsun 

parsellenen ve tapuya bu yola şerh verilen arazi ve arazi parçaları ve yine bu sınırların 

dışında olup da deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması 

veya sınai veya turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyle ve İmar ve 

İskân Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar kurulu Kararı ile belirlenen alanların 

sınırları içinde, imar planı ile iskân sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi 

parçaları da arsa sayılacaktır. 17.04.1998 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel 

Kurulu Kararında20 bu Bakanlar Kurulu Kararını da ele alarak, arazilerde, taşınmaz mal 

veya kaynağının mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği 

net gelirin, arsalarda özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerinin 

bulunmasını emreden Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinin uygulamasında farklı bakış 

açısı taşıyan Yargıtay Kararları masaya yatırılmıştır.  

İlgili kararda, Kamulaştırma Kanununda arsanın tanımı yapılmamış olmasından ve bu 

konuda düzenleme yapan Bakanlar Kurulu Kararında sözü edilen imar planının, 

uyuşmazlıktaki imar planının nazım ve uygulama imar planları olmasına göre Yargıtay 

uygulamasında farklı sonuçlara vardığı, uygulama imar planında yer alan taşınmazların 

anılan kanuna göre tabi bulundukları işlemler itibari ile arsa olarak değerlendirildiği, 

nazım imar planları konusunda ise farklı görüşler ortaya çıktığı ifade edilmiş ve 

aşağıdaki sonuca varılmıştır. “Belediyelerce yapılıp usulünce onaylanarak yürürlüğe 

konulan nazım imar planı kapsamındaki taşınmazlar, kamulaştırma hukuku yönünden 

arsa sayılabilir ise de, bu nitelendirmede; nazım imar planının ait olduğu idari birim 

(büyükşehir, il, ilçe, köy), belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşim ve nüfus 

yoğunluğu, ulaşım ve altyapı hizmetleri ve yerleşim merkezine olan mesafe ile 

                                                 
20 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 1996/3 E ve 1998/1 K sayılı Kararı 
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taşınmazın plandaki konumu ve kullanım biçimi gibi unsurlar da göz önünde 

bulundurulabilir” biçiminde birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 

17/04/1998 gününde yapılan ikinci toplantıda üçte ikiyi aşan çoğunlukla karar 

verilmiştir”. 

Yine güncel tarihli bir Yargıtay Kararında21, taşınmazın arsa yahut arazi olup olmadığı 

yönünden yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu 

Kararının dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bir farkla ki, bu defa nazım imar 

planı içinde bulunan taşınmazların, bu plan kapsamına alındığı tarih ve plandaki 

konumu, altyapı hizmetlerinden yararlanma ve ulaşım olanakları, belediye merkezine 

uzaklığı, kullanım biçimi itibariyle iskân amacına yönelik yapılaşma olasılıklarının da 

değerlendirilmek üzere araştırılması, ‘bir olasılık’ olarak değil, kesin bir gereklilik 

olarak ifadesini bulmaktadır. Buradaki fark, İçtihatı Birleştirme Kararındaki aynı yönlü 

ifadenin göz önünde bulundurulabilir şeklinde, tercihe elveren bir ifade ile 

düzenlenmesidir. Bu içtihatta, arsa ve arazi değerlemesinin ne şekilde farklılaşacağı da 

uzun bir şekilde ifade edilmektedir.  

Buna göre, taşınmazın arsa olarak belirlenmesi halinde; emsal satışların değerlendirme 

tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle tespiti, emsal 

ile değerleme konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğunun ve 

oranlarının açıklanması, taşınmazdan DOP payının düşülmesinin gerekip 

gerekmediğinin belirlenmesi, üzerinde bina var ise, Bayındırlık Bakanlığı resmi birim 

fiyatları esas alınarak yıpranma payı düşülmek suretiyle gerçek zararın belirlenmesi, 

emsal alınan taşınmazlara ilişkin resmi satış akit tablolarının tapu müdürlüğünden 

getirtilmesi, emsal taşınmazlar ile emlak vergisine esas olan m² değerlerinin bunlarla 

birlikte dikkate alınması, değerlemeye konu taşınmazın, emsal taşınmazlara göre 

üstünlük oranı yönünden denetleme yapılması gerekmektedir. Öte yandan, taşınmazın 

arazi olarak belirlenmesi halinde; sulu olup olmadığı, yerleşim alanlarına uzaklığı, iklim 

şartları, arazinin toprak ve topoğrafik yapısı ve bölgesindeki konumu dikkate alınacak 

çevrede yetiştirilen ürünlerin münavebesi, dekar başına ortalama verim, toptan satış 

                                                 
21 Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 19.01.2017 tarihli 2015/11853 E, 2017/255 K sayılı kararı 
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fiyatı ve üretim maliyeti resmî verileri ilçe tarım müdürlüğünden getirtilmek suretiyle, 

taşınmaz üzerinde meyve ağaçları varsa ağaçların cinsleri de dikkate alınmak suretiyle 

elde edilen verilere uygun biçimde değerlendirme yapılarak tapu kapsamındaki 

taşınmazların değeri, hesaplanmaktadır. Bunun yanında taşınmazın varsa mütemmim 

cüzleri, muhdesat ve sökülemeyen teferruatlarının değerleri bayındırlık birim fiyatları 

ve yıpranma oranları gözetilerek değerleme tarihine göre tespit ettirilmeli, bu şekilde 

tapusu iptal edilen taşınmazların zemin değeri, üzerindeki mütemmim cüz, muhdesat ve 

sökülemeyen teferruatları esas alınarak, tapu sahiplerinin oluşan gerçek zararlarının 

saptanması gerekmektedir. 

Yukarıda değerlemenin kanuni düzenlemelere göre değişebileceği ifade edilmiştir. Her 

kanunda, yapılan değerlemeye dair hüküm bulunmamakta, bahsi geçen İçtihadı 

Birleştirme Kararı, aslen Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde bir işlem için verilmiş ve 

dayanaklarından birini arsa ve arazinin değerlemesinde bir ayrım kuralı koyan 

Kamulaştırma Kanunu 11. maddeden almıştır. Oysa yeni tarihli, değerleme açısından 

arsa ve arazi ayrımı gözeten Yargıtay Kararı, tapu tescilinin iptalinden doğan zararların 

karşılanmasına yönelik bir uyuşmazlık çerçevesinde verilmiştir. Taşınmazın üzerinde 

bir yapının olması durumunda, değerlemenin karşılaştırma ve gelir yöntemleri dışında 

maliyet yaklaşımı kullanılarak değerlemesi de mümkün bulunmaktadır. Bu anlamda 

binanın ve yapının ne olduğu kavramlarının üzerinde durmak gerekmektedir. 

3194 sayılı İmar Kanunu 5. maddesinde yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, 

resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini 

içine alan sabit ve müteharrik tesisleri ve bina da kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü 

ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya 

dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına 

yarayan yapı olarak tarif edilmektedir.  Emlak Vergisi Kanunu’nun 2. madde ise, bina 

tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın 

hepsini kapsayacak şekilde düşünülmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu ise kat mülkiyetine 

konu gayrimenkulün tümünü anagayrimenkul olarak tanımladıktan sonra yalnız esas 

yapı kısmına anayapı adını vermektedir. Yapılı taşınmazın üzerindeki yapı ile altındaki 

alan ayrı ayrı düşünülemeyeceğinden, yapılı taşınmazın değerine altındaki alanın da 
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dâhil olacağı aşikârdır. Bu anlamda, maliyet yönteminde, yapının altındaki arazi yahut 

arsanın değeri –niteliğine uygun değerleme yöntemiyle değerlenmek üzere- ve yapının 

maliyet bedeli ayrı ayrı bulunarak birbiriyle toplanır ve sonuç elde edilmektedir. 

Maliyet bedelinin hesaplanmasında,  o yapının üretilmesinde gerçekten oluşan giderler 

baz alınarak hesaplama yapılabilecektir.  

Bunun yanında, aynı özellikte bir malın üretim maliyetinin hesaplanması ile taşınmazın 

yeniden üretim maliyeti bulunmak suretiyle de maliyet yöntemiyle değerin bulunması 

mümkün bulunmaktadır. Bu yöntemde, var olan bir yapının aynısını, aynı tasarımda, 

benzer malzemeler kullanarak yapmanın maliyeti hesaplanarak değerlemesi yapılan 

binada eksiklikler varsa, bunların süreceği dikkate alınarak değer bulunmakta, binanın 

yıpranması da dikkate alınmaktadır. Amortismanın hesaplanmasında, ruhsat tarihi ile 

binanın fiilen tamamlandığı tarih arasında fark var ise fiilen yapılma tarihinin esas 

alınması gerekmektedir.  

Üçüncü bir seçenek olarak bina ile aynı şekilde ve amaçla kullanılabilen, fakat bu defa 

çağdaş malzemeler ve tasarım biçimiyle yapmak ihtimaline göre maliyet hesaplama 

yöntemine de gidilebilmektedir. Bulunan, yenisini yapma, ikame etme maliyetidir. 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu Geçici 4. madde kapsamında, maliyet bedeli ile değerlenmesi 

(değerlemesi) icap eden kıymetlerin bu bedeli bilinmiyorsa, maliyet bedeli yerine 

mükelleflerin bizzat belli edecekleri alış emsal bedelinin (ikame değer) değerlemeye 

esas tutulacağı ifade edilmiştir. Dördüncü seçenek olarak taşınmazın tarihsel maliyet 

bedeli de bulunabilmektedir. Bunun için taşınmazın üretiminde yapılan maliyet belirli 

enflasyon endekslerine göre güncellenmektedir.  

Maliyet değeri, binanın üretiminde fiilen harcanan bedeller üzerinden, keşif yaparak 

hesaplanabileceği gibi, bunun mümkün olmadığı yahut son derece zor olduğu 

durumlarda, belirli bir yüklenici karı eklenmek suretiyle bulunacak yapı yaklaşık 

maliyetlerinden hareketle de bunun bulunması söz konusu olabilmektedir. Bu 

bedellerden, binanın eskimesi yahut başka koşullardan kaynaklanan düzeltmelerin 

yapılması gerektiği de açıktır. Başka kaynaklar da bulunması yanında Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının 09 Nisan 2016 tarihli 29679 sayılı ‘Mimarlık ve Mühendislik 
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Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

Hakkında Tebliğ’ incelendiğinde, yapıların sınıflara ayrılarak ilgili yapı sınıfları için 

metrekare başına kaç TL maliyet bulunduğu listelenmiştir.  Dolayısıyla değerlemesi 

yapılacak binanın bu yapı sınıflarından hangisine girdiğinin tespiti ile yapının 

metrekaresi ile Tebliğde belirlenen metrekareye düşen birim fiyatın çarpılmasıyla 

maliyet bedeli bulunabilecektir. Değerlemesi yapılan binanın kendi özellikleri, (ruhsatlı 

olup olmaması, tamam yahut natamam olması, hukuki problemlerinin olması, 

standardın dışında lüks eklentileri ve mütemmim cüzleri olması, yaşı vb.) saklı tutulmak 

kaydıyla bu maliyet bedeli, bir kıyas zemini olarak esas alınabilecektir. Kat mülkiyeti 

bulunan bağımsız bölümün değerlemesinde, bağımsız bölümün alanı tek başına değil, 

ona düşen ortak alan ve arsa payı da dikkate alınmalıdır. 

Enkaz (levazım) bedeli konusunda da kısa bir bilgi verilmesi gerekmektedir. Levazım 

bedeli, değerlemesi yapılan binanın yapımında kullanılan malzemenin, işçilik ve 

yapımcı karı gibi unsurlar gözetilmeksizin, piyasadaki en düşük değerlerinden yapım 

yılı veya yıllarına göre yıpranma payı düşüldükten sonra elde edilecek miktar şeklinde 

hesaplanmaktadır. 

Bu anlamda likidasyon yönteminden de bahsedilmesi gerekmektedir. Gelir yöntemiyle 

değerlemesi yapılan yapılı bir taşınmaz açısından, yapının ve yapının üzerinde 

bulunduğu arsanın ayrı ayrı değerlemesinin yapılacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, 

arsanın bina düşünülmeden hesap edilen geliri, binanın gelirinden yüksek 

bulunabilmektedir. Bu durum, arsanın üzerinde bina olmadan daha çok gelir getireceği, 

haliyle –gelir yöntemiyle hesaplanacak değer daha yüksek olacağından- daha değerli 

olacağı sonucunu verecektir. Böyle bir durumda arsa ve binanın ayrı ayrı bulunan 

değerinin toplanması ve taşınmazın değerinin bulunması yerine, arsanın gelir 

yöntemiyle bulunan değerinden, binanın yıkımına ilişkin maliyetler çıkartılarak 

taşınmazın değerinin bulunması yoluna gidilecektir. Bu değer, likidasyon değeri olarak 

adlandırılmaktadır. Litidasyon yönteminde, binanın hemen yıkılabilmesine yahut uzun 

süre sonra yıkılabilecek olmasına göre hesaplama adımları değişiklik gösterebilecektir.  
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6.2 Kullanma Haklarının Değerlemesi 

Kullanma haklarının maddi bir varlığı bulunmamakla birlikte bu haklar, bir malvarlığı 

üzerinde kişiye mülkiyet dışında ilgili malvarlığını kullanma ve ondan yararlanma hakkı 

veren haklardır. Kimi sadece taşınmazlar kimi ise tüm malvarlıkları üzerinde 

kurulabilmektedir. Bir malvarlığının kullanılmasına yönelik kurulan bir sözleşme 

ilişkisinin şartları çok farklı olabileceği gibi, bu kullanımın çerçevesi kanun tarafından 

belirlenmiş de olabilir. Bir taşınmazı kiralayan kişinin, bu taşınmazı kira 

sözleşmesindeki amaçlarla kullanma hakkı olacağı gibi, bir taşınırı ödünç ilişkisiyle 

alan kişinin de bu taşınırdan yine sözleşme ilişkileri çerçevesinde yararlanma hakkı 

bulunabilmektedir. Kanunun bu sözleşme ilişkisinde tarafların iradesine bıraktığı yerler 

olabileceği gibi taraflar arasındaki sözleşme hükümleri karşısında amir olacak emredici 

düzenlemeleri de olabilmektedir.  

Kullanım hakları, kira sözleşmesinde olduğu gibi şahsi olabileceği gibi herkese karşı 

ileri sürülebilen bir ayni haktan da kaynaklanıyor olabilmektedir. Şahsi haklar 

bakımından durum, bir borç ve alacak ilişkisi olacağından kullanma hakkı olarak değil 

de alacak hakkı olarak değerlendirilebilmektedir. Oysa bu başlıkta taştılışmak istenen, 

bir ayni haktan doğan kullanım haklarının, özellikle taşınmazlar üzerindeki ayni 

hakların sermaye olarak konup konamayacağıdır. İntifa hakkı, oturma hakkı ve üst 

hakkı kullanım haklarına örnek gösterilebilir. Maddi varlığı olmayan varlıkların 

değerlemesinde üç temel yaklaşımdan tümü uygulama alanı bulabilir.  

TTK, üzerinde sınırlı bir ayni hak olan taşınmazların sermaye olarak kabul 

edilmeyeceği hükmünü getirse de, ayrı bir taşınmaz sayılan, belirli bir süre boyunca 

devam edecek22, devrolunabilecek bağımsız ve sürekli hakların tapu sicilinde ayrı bir 

sayfaya kaydedilmek suretiyle başka bir taşınmaz haline geldiği belirtilmiştir. Bununla 

birlikte, AO’lar açısından malvarlığının korunması ilkesi gereği, ilgili hakkın süresinin 

                                                 
22 Bu süre TMK uyarınca en az 30 yıl olmalıdır.  6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği 

Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-

İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında üst hakkının süresiyle ilgili 

farklı uygulamalar ve daha kısa süreler öngörülebilmektedir.  
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şirketin esas sözleşmesinde öngörülen varlık süresinden daha kısa olması durumunda, 

ilgili hakkın sermaye olarak konmasının mümkün olmaması gerektiği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, böyle bir durumda hakkın süresi daha kısa da olsa, bu süre içerisinde 

teşkil ettiği sermaye değerinin AO’ya nakit olarak dönmüş olacağı aşikar ise bunun 

aksinin de kabulü gerektiği düşünülmektedir. 

Bir sınırlı ayni hakkın nasıl değerlenebileceği konusunda Tanrıvermiş (2017) 

tarafından, bir hakkın değere dönüşmesi için öncelikle o hakkın parasal karşılığının 

hesaplanması veya tahmin edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  Aşağıda aynı 

kaynaktan yararlanılarak intifa hakkının, oturma hakkının, üst hakkının, kaynak 

hakkının değerlemesi ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. 

İntifa hakkı, mülkiyet hakkından sonra en geniş kullanma hakkını veren sınırlı ayni 

haktır. Taşınmazlar üzerinde kurulabileceği gibi taşınırlar ve haklar üzerinde de 

kurulabilmektedir. Bununla birlikte, intifa hakkının tapu sicilinin başka bir sayfasına 

kaydedilmesi mümkün olmadığından AO’lar açısından intifa hakkının ayni sermaye 

işlemine konu olması mümkün bulunmamaktadır. Bunun dışında taşınırlara yahut 

haklara dair durum değerlendirildiğinde intifa hakkının değerlemesine yönelik birkaç 

belirleme yapmak yararlı olabilecektir.  Bunun yanında intifa hakkının değeri, intifa 

hakkının kalan süresi, intifa hakkı karşılığında ödenen periyodik gelir, varsa belirli 

dönemlerde gerçekleşecek kira arıtışı ve fırsat maliyetinin dikkate alındığı, gelecekteki 

akarın bu günkü değerinin bulunduğu bir matematiksel formül ile bulunacaktır. Oturma 

hakkı, ancak taşınmazlar üzerinde söz konusu olacağından ve AO’lar açısından 

bağımsız ve sürekli bir hak olmadığından tapunun başka bir sayfasına kaydı mümkün 

olmadığı için sermaye olarak kabul edilemeyeceğinden değerleme yönünden 

açıklanmamıştır. 

Üst hakkı, yine sadece taşınmazlar için söz konusu olabilecek bir haktır ve sahibine, 

başka birinin taşınmazı üzerinde (veya altında) bir inşaat yaparak onu kullanma ve 

muhafaza yetkisi veren bir haktır. Bununla birlikte tapuda ayrı bir sayfaya kaydı 

mümkün bulunmaktadır. Üst hakkına konu yapı, süre sonunda taşınmazın malikine 
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bırakılacak olup sözleşmede bunun için üst hakkı sahibine belirli bir bedel ödeneceği de 

kararlaştırılabilmektedir.  

Bir not olarak, üst hakkının üzerinde, ayrıca üçüncü kişiler lehine güvence 

oluşturulması, üst hakkı üzerine ipotek hakkı kurulması mümkün bulunmaktadır. Böyle 

bir durumda TTK hükmü gereği üst hakkının ayni sermaye olarak kabul edilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. Üst hakkının değeri, yine kullanım süresi boyunca 

oluşturacağı gelir ve sözleşme süresi sonunda üst hakkı sahibine bir bedel ödeniyorsa o 

dikkate alınarak belirlenmektedir.  

Fakat özellikle üst hakkında ve tüm kullanım haklarında aslında AO’ya sermaye olarak 

konacak değerin, bu hakların değeri olmayacağı düşünülmektedir. Çünkü yukarıda çok 

kısa şeklinde ana mantıkları ifade edilmeye çalışan değerleme yöntemleri, bu kullanım 

haklarıyla ilgili işlem yapan tarafların karşılıklı hak ve borçları düşünülerek bu ilişkinin 

tarafları için bulunan değerleridir. Somut bir örnek vermek gerekirse, üst hakkının 

değeri, üst hakkını işlemin diğer tarafına bahşeden malik ile üst hakkını alarak üzerine 

yapı yapma hakkını elde ettiği gibi üst hakkı için de periyodik ödemeler yapmayı 

vadeden hak sahibi arasındaki ilişkiye göre belirlenmiş durumdadır. Bu üst hakkını 

sermaye olarak kabul eden AO ise, bu işlemlerin üstünde başka bir varlık olup üst 

hakkını sermaye olarak kabul etmekle, aslen ödeme yükümlülüklerinin de sahibi haline 

gelecektir. Bu durumda, üst hakkının AO açısından farklı bir semaye değerine sahip 

olmak zorunda olduğu düşünülmektedir. Bir üst hakkının AO’ya sermaye olarak 

konması durumunda bunun AO açısından temsil etmesi gereken sermaye tutarının, üst 

hakkı açısından bunun kullanılmasından elde edilecek gelirlerin, bunun kullanımı için 

yapılacak giderlerin de düşülmesi suretiyle hesaplanabileceği düşünülmektedir. 

Bulunacak değerin bu güne taşınmazıyla AO açısından üst hakkının hangi tutarda bir 

sermaye değeri ifade ettiği bulunabilecektir.  

6.3 Alacak Haklarının Değerlemesi 

Alacak haklarının ayni sermaye olarak kabul edilmesi için bunların vadesinin gelmiş 

olması gerekmektedir. Vadesi gelmemiş alacaklar AO’ya ayni sermaye olarak kabul 
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edilemez. Sermaye olarak konmak istenen alacak hakları, senede bağlanmış yahut 

bağlanmamış olabilmektedir. Vadesi gelen bir alacak, miktar itibariyle de geleceğe ait 

olmayan, indirgeme yöntemiyle gelecekten bugüne getirilmesi gereken bir rakam 

olmayacağına göre, bu alacağın başkaca bir işleme ve hesaplamaya gerek olmaksızın 

AO’ya olduğu gibi getirilmesi gerektiği düşünülebilir. Fakat alacağın tahsil edilmesi 

konusunda, bunun elde edilmesi için yapılması gerektiği açık olan bazı giderlerin 

düşülerek kalan miktarın sermaye olarak kabulü gerektiği kabul edilmelidir.  

Alacağın cinsi TL dışındaki bir para birimi ise bu durumda bunun TL değerinin 

hesaplanması ve raporun buna göre verilmesi gerekmektedir. Zira bu alacağın karşılığı 

olan pay miktarı ve TL karşılığının raporda yer bulması zorunludur. Bu zorunluluk, 

ilgili alacağın Türk Lirası’na nasıl çevrileceğine yönelik soruları akla getirebilmektedir.  

Bu sorulara verilecek cevabın aranmasından önce, AO’nun ayni sermaye olarak konmak 

istenen alacak hakkının ‘alacaklısı’ konununda olduğunun dikkate alınması gerektiği 

açık olduğuna göre, cevabın bulunması için TBK hükümlerine gidilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. TBK 99. madde, konusu para olan borcun ülke parasıyla ödeneceğini 

düzenledikten sonra, ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılmasının 

kararlaştırıldığı durumlarda, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade 

bulunmadıkça borcun ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla da 

ödenebileceğini düzenlemekte ve böyle bir durumda, alacağını gününde alamamış bir 

alacaklıya, bu alacağın aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden 

ülke parası ile ödenmesini talep etme imkânı vermektedir.  

AO’ya sermaye olarak kabul edilecek alacak haklarının vadelerinin gelmiş bulunması 

gerekmektedir. Bu durum alınacak bilirkişi raporunda tespit edilmiş olması gerektiği 

için alacağın vadesinin, bu tespitten önce gelmiş olması gerektiği düşünülmektedir. 

Dolayısıyla bir defa alacağın ayni sermaye konma işlemi açısından mutlaka muaccel 

olmasına rağmen henüz alınmamış bir borç söz konusu olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla TBK 99. Maddede bulunan hüküm gereği, AO’da alacağını gününde 

alamamış bir alacaklı olacağından alacağını aynen (yani belirlenen ve ülke parası 

dışındaki bir döviz üzerinden) yahut vade veya fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden 
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ülke parası ile talep edebilecektir.23 Hal böyle iken, bu alacağın Türk Parasına 

çevrilmesine yönelik olarak, fiili ödeme günü ileriki ve o an için bilinmeyen bir tarih 

olduğuna göre geçmiş bir tarih olan vade tarihindeki satış kuru değerlerinin alınmasının 

isabetli olacağı savunulabilir. Bu tarih, davanın açılmasından önce yahut sonraki bir 

tarih de olabilecektir.  

Alacağın aynen ödenecek bir alacak olması durumunda ne olacaktır? Böyle bir 

durumda, AO, parayı sadece kararlaştırılan yabancı para cinsinde talep edebilecektir. 

Fakat bilirkişi raporunda bunun Türk Parası karşılığının bulunması gerekeceği de 

açıktır. Bu durumda bilirkişi raporunda hangi kur tercih edilmelidir? Bilirkişinin 

alacağın gerçekliğini ve tam değerini bulmakla yükümlü olduğundan yola çıkarak 

alacağın değerini hesapladığı gün itibariyle geçerli olan satış kuru üzerinden hesaplama 

yapabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, bilirkişilerin olayın somut özellikleri 

bakımından herkes için daha adil ve uygun başka bir belirleme yapması durumunda, 

bunun da tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanarak 

başka bir günün kurunun hesaplamaya esas alınabileceği düşünülmektedir. İlave olarak, 

alacağın değerinin tespit edilmesi durumunda, bu alacağa o ana kadar işlemiş faizlerin 

de eklenmesinin de göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.  

Yukarıda alacağın miktarının tespitinin ne olduğuna yönelik meseleler bir tarafa 

bırakılırsa alacak açısından bilirkişilerin en önemli vazifesi, alacağın gerçekliğinin ve 

tahsil edilebilirliğinin belirlenmesidir. Zira alacak miktarı, kuru, faizi vb. hesaplamalar 

ne kadar doğru yapılırsa yapılsın, bir alacağın gerçekten var olmaması durumunda yahut 

tahsil edilmesi konusunda ciddi riskler bulunması durumunda alacağın sermaye olarak 

konması ne alacaklıların ne AO’nun yararına olmayacak ve işlem temelinden sakat 

olacaktır. Bu durumda bilirkişilerin alacak miktarından daha evvel, alacağın gerçekliği 

ve tahsil edilebilirliğini sorgulayarak buna dair olumsuz kanaatleri varsa raporlarında 

bunu belirtmeleri gerekmektedir.  

                                                 
23 TTK 130 maddesine göre AO, muaccel olan bu borcu esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde 

tahsil etmelidir.  
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6.4 Fikri Mülkiyet Hakları ile Sanal Ortamların Değerlemesi 

TTK 342. maddesinin gerekçesinde, fikri mülkiyet hakları ibaresinin, fikir ve sanat 

eserlerini, bağlantılı hakları, markaları, tasarımları, patentleri, coğrafi işaretleri, tescil 

edilmemiş haklar ile bilgileri, bitki geliştirilmesini, yani ıslahçı haklarını, yarı 

iletkenlerin topografyalarını kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Tüm bunlar, alışılagelmiş ve bir fiziksel bir varlığı bulunan malvarlığı unsurlarından 

çok farklı özelliklere sahiptirler. Bu özelliklerinden kaynaklı olarak değerleme 

yöntemlerinin çok ayrı metodlarla yapılması gerektiği düşünülebilmektedir. Örneğin 

fikri mülkiyet haklarının en bilinir türlerinden biri olarak marka haklarının 

değerlemesinde, bir markanın değerinin prestij değişkeni, sadakat değişkeni ve 

genişleme değişkeni esas alınarak bulunabileceği ifade edilmektedir. Prestij değişkeni, 

belirli markada bir ürünü daha pahalıya satabilme gücüdür ve hem değerleme konusu 

markaya sahip firmanın hem de onunla karşılaştırılan emsal bir firmanın satışları, 

satışlarının maliyeti, reklam ve promosyon gideri ve faaliyet giderinin kullanıldığı bir 

matematiksel formül ile hesaplanabilmektedir. Sadakat değişkeni, satışların 

maliyetindeki istikrar kullanılarak belirlenebilmektedir.  Genişleme değişkeni ise, daha 

bilinir markaların daha değerli olduğundan yola çıkarak marka sahibi şirketin yurt dışı 

satışları ile şirketin ana faaliyet konusu dışındaki gelirlerini barındıran bir matematiksel 

formül ile hesaplanabilmektedir. Bunun dışında eğer bu malvarlığı unsuru herhangi bir 

bağı olmayan taraflar arasında bir şekilde devir veya lisans hakkı kullanımlarına konu 

olmuşsa, bu işlem bedellerinden de yola çıkarak değer konusunda bir kanaate 

varılabilecektir. Bu ve bunun dışındaki fikri haklar ile alan adları gibi çok yeni 

malvarlığı unsurlarının değerlemesi, farklı bir uzmanlık alanıdır.  

6.5 Taşınırların Değerlemesi 

Taşınır malvarlıkları unsurlarının değerlemesi ile ilgili olarak farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Değerlenen varlık, eğer bir şirketin malvarlığında bulunuyorsa, şirketin 

muhasebe defterlerinde bir değerle kayıtlı bulunacaktır. Defter değerinin, tarihi 
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maliyetler üzerinden tutulduğu, enflasyonu ve makinelerin teknolojik olarak eskimesini 

ve fiziksel olarak yıpranmasını esas almayacağı açık olduğundan, buradaki değerleri 

güncellemek ve düzeltilmiş defter değerini esas almak zarureti doğmaktadır.  

Dolayısıyla menkul bir malvarlığının değerlemesinde bu malın satın alım değeri dışında 

yıpranmasının, kalan ömrünün ve hatta performansının dikkate alınması gerekmektedir. 

Menkul malların değerlemesinde, malın somut durumuna göre yukarıda anlatılan türde 

düzeltmelerin yapılması kaydıyla emsal malların satışından da yararlanılabilmektedir.  

Değerleme disiplini içerisinde menkul malların değerlemesinde anlatılan bir konu da 

tahvillerin değerlemesidir. Tahviller, üzerinde yazılı bir değer içerir ve buna nominal 

değer denir. Tahvilin satın alındığı fiyat bu nominal değere eşit, bundan büyük veya 

küçük olabilmektedir. Tahvil sahibinin beklentisi, üzerinde yazılı değeri ve bunun 

yanında belirli periyotlarla ödenecek faiz ödemelerini almak olacağından, tahvilin 

değerinin genel kural olarak faiz ödemelerinin ve nominal değerin bu günkü değerini bir 

indirgeme oranıyla bulmak şeklinde bulunabileceği ifade edilebilecektir. Fakat tahvil, 

ayni sermaye konması açısından menkul malvarlığı mı yoksa alacak hakkı mı 

sayılacaktır? Bu soruya verilen cevap, tahvilin AO’ya sermaye olarak konup 

konamayacağını etkilemektedir. Şu nedenledir ki, tahvilin süresi dolup vadesi 

gelmedikçe, AO’ya sermaye olarak konması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla 

tahvilin vadesi gelen bir başka kıymetli evraktan farklı değerlendirilmemesi söz 

konusudur.  

Öte yandan, örneğin devlet tahvilinin son derece güvenli bir malvarlığı unsuru olması 

sebebiyle AO’ya konulabilecek her türlü alacak hakkından daha risksiz, gerçek ve tahsil 

edilebilir olacağı da açıktır. Dolayısıyla acaba tahvilin bir menkul malvarlığı unsuru 

olarak değerlendirilmesi ve AO’ya konması mümkün olabilir mi? Bu sorunun cevabı 

teorik olarak tutarsızlık da teşkil etse olumlu olarak yanıtlanmalıdır. Teorik anlamdaki 

tutarsızlığı, diğer belgeye bağlanmış alacak haklarının alacağa özgü kurallarla konması 

söylenirken, yine bir alacak hakkının senede bağlanmış hali olan tahvilin farklı bir 

düzene sokulmasıdır. Daha tutarlı bir çözüm olarak, AO’larda da diğer şirketler 

açısından öngörülmemiş olan alacağın vadesinin gelmiş olması şartının kaldırılması, 

daha tutarlı olabilir.  
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7. AYNİ SERMAYE KONULACAK MAL VARLIĞI UNSURLARININ 

DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE SEÇİLMİŞ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ 

TTK 342. madde hükmü uyarınca, üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir 

bulunmayan malvarlığı unsurlarının AO’ya sermaye olarak konması mümkün 

bulunmaktadır. Buradaki amacın, AO’ya hâkim ilkelerden malvarlığının korunması 

ilkesi olduğundan bahsedilmiştir. Bununla birlikte, düzenlemenin bazı ihtimaller 

karşısında vereceği sonucun değerlendirilmesi gerekmektedir. 1.000.000 TL’lik 

taşınmazını kuracağı şirkete ayni sermaye olarak koymak isteyen bir yatırımcının, bir 

bankadan aldığı 100.000 TL’lik kredinin teminatı olarak gayrimenkulü üzerinde 

100.000 TL’lik bir üst sınır ipoteği koymuş olduğu düşünüldüğünde, yatırımcının 

ipoteği kaldırmak için bankaya tüm borcunu, erken kapanış tazminat ve cezalarıyla 

birlikte ödemesi ve bundan sonra ayni sermaye işlemini yapabilmesi yerine sermaye 

değerinden ipotek bedelinin düşülerek ayni sermayenin bu miktarda kabulü, TTK’nın 

açık hükmü karşısında mümkün olabilecek midir? 

Yahut bir çiftçinin işletmesinin arazisinde yetişen patatesleri 10 yıl boyunca cips yapan 

bir firmaya satmayı taahhüt ettiği, işletmenin arazisinin tapu kaydı üzerine de tarafları 

buna yükümlü kılan bir yararlanma hakkının tescil edildiği düşünüldüğünde, çiftçinin, 

işlerini daha kurumsal yürütmek adına bir AO kurarak arazisini buna sermaye olarak 

koyması mümkün olabilecek midir? 

Öte yandan ayni sermaye konmak istenen arsanın, tapu kayıtlarında gözükmemekle 

birlikte 1. Derece sit alanında kaldığı yahut askeri yasak bölge içine girdiği durumda 

sadece tapuda bir kısıtlama olmadığından bahisle bu taşınmaz sermaye olarak kabulü 

mümkün mü olacaktır? Tüm bu soruların, öncelikle taşınmazın elde edilebilir değeri 

çerçevesinde irdelenmesi doğru olacaktır.   

İlk örnekte, kurulacak şirketin alacaklılarının, ayni sermaye olarak konulan malın 

mevcudiyeti açısından temin edileceği ve dolayısıyla sermayeden beklenen amacın 
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oluştuğu düşünülmelidir. Çiftçi örneğinde, taşınmazın üzerinde sınırlı bir ayni hak 

olmasının, AO’nun yararına bile olduğu çünkü arazinin belirli süre boyunca bir gelir 

yarattığı savunulabilecektir. Bununla birlikte bu iki örnekte bulunan malvarlığı 

unsurlarının yine de TTK’nın açık hükmü gereği sermaye olarak AO’ya konamayacağı 

aşikârdır. Bu nedenle belkide başka bir tür şirket kurmak daha isabetli bir karar 

olacaktır. Son örnekte ise tapu kayıtlarında gözükmeyen bir olumsuzluk bulunmaktadır. 

Böyle bir durumda, tüm bu olumsuz durumların, kanunda sayılsın yahut sayılmasın, 

ayni sermaye olarak malın kabulüne engel olması gerektiği düşünülmektedir.   

Çalışma kapsamında bazı mahkeme dosyalarında sunulan bilirkişi raporları incelenerek 

bu çalışmada farklı açılardan ele alınmıştır. Ankara Mahkemeleriyle sınırlı yapılan 

incelemede, dosyaların ezici bir çoğunluğunun taşınmazlar ile ilgili olduğu görülmüştür. 

Onun dışında, taşınır, kıymetli evrak, fikri hak vb. örnek bulunmaması yanında bir 

dosyada başka bir şirkette bulunan payın sermaye olarak konmak istendiği tespit 

edilmiştir. İncelenen örnekler sıra ile örnek 1 ve örnek 2 şeklinde adlandırılarak 

verilecektir.  

Birinci Örnek: İlgili dosyanın, Ankara Çankaya’da bulunan bir taşınmazla ilgili olduğu 

görülmektedir. Ayni sermaye, taşınmazın sahibi tarafından, müdürü ve tek ortağı olduğu 

şirkete sermaye artışı yoluyla konmak istenmiştir. Dosya kapsamında, bir gayrimenkul 

değerleme uzmanı, bir kadastro ve fen memuru, bir hesap bilirkişisi ve bir mali müşavir 

görev almış ve mahallinde keşif yapılmıştır. Raporda aşağıdaki bölümlere yer 

verilmiştir: 

 Davanın Konusu ve Talep: Dava dilekçesinden bahsedilerek değeri tespit ettirilmek 

istenen taşınmazın tapu bilgileri ve talebin hangi kanun maddesi kapsamında 

yöneltildiği hakkında bilgi verilmiştir.  

 Keşif Anında Yerinde Yapılan İnceleme: Konu taşınmazın hali hazır durumunun 

tespit edildiği ve notların alındığı ifade edilmiştir.  

 Heyete Verilen Görev: Mahkemenin bilirkişilere verilen görevin çerçevesi izah 

edilmiştir.  
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 Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme: Taşınmazın TAKS, KAKS, yola mesafe, yapı 

nizamı, yan komşu mesafesi, kat adedi ve saçak seviyesi belirlenmiş yani fiziksel 

özellikleri tespit edilmiştir.  

Heyetçe Yapılan Değerlendirme: Yine yapıda dair bazı fiziksel özelliklerin tespiti yer 

almış, taşınmazın köşebaşı parseli olduğu, odaları, taban inşaat alanı ve toplam inşaat 

alanı belirlenmiş, basit yapılı, aşırı derece yıpranmış, boş ve terk edilmiş olduğu ve 

belirli sayıda farklı yaşlarda ağaçların olduğu ifade edilmiştir. Talep çerçevesinde enkaz 

bedelinin istenmemesi ve bu parselin arsa olarak dava tarihi itibariyle serbest piyasadaki 

rayiç değerinin belirlenmesinin talep edildiği tespit edilmiştir.  

Bu tespitten sonra, yine mahalle ilgili birkaç özellik verilmek suretiyle taşınmazın dava 

tarihi esas alınarak metrekare bedelinin 3 TL24 olarak belirlenmiş, taşınmazın 

metrekaresi ile bu bedel çarpılarak arsanın değeri bulunmuştur. İlave olarak taşınmazın 

üzerinde haciz ve tedbir bulunmadığı, sınırlı bir ayni hak da bulunmadığı belirlenmiştir.  

Son olarak, tüm paylar ayni sermayeyi koymak isteyen talep sahibi olduğundan, ayni 

sermayeyi temsil edecek payların tümünün talepte bulunan kişiye ait olacağı görüşü 

sunulmuştur. Bilirkişi raporunda, arsanın metrekaresinin nasıl belirlendiğine dair fikir 

verici bir ipucu bulunmamaktadır. Enkaz bedelinin değil piyasa rayicinin ileri sürüldüğü 

belirtilmiş ama piyasasa değerinin hangi usulle bulunduğu belirtilmemiştir.  

Eğer emsal karşılaştırma yöntemiyle değerleme yapılmışsa (ki tahmin edilen odur) bu 

defa hangi taşınmazlar emsal alınmıştır, metrekare bedeli hangi işlemlerden 

bulunmuştur? Piyasadaki bu metrekare fiyatına dair bilgi kimden edinilmiştir? 

Metrekare bedeli belirlenirken taşınmaza özgü KAKS ve TAKS değerleri nasıl 

kullanılmıştır yahut kullanılmış mıdır? Raporda bu soruların hiçbirinin cevabı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bilirkişi raporunun izlediği yöntemin yanlış uygulanmış 

yönlerini bulmak olası bulunmamaktadır.  

                                                 
24 Bilirkişi raporundaki değer değiştirilerek verilmiştir.  
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İkinci Örnek: İlgili dosyanın, Ankara Yenimahallede bulunan bir taşınmazla ilgili 

olduğu görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bir alışveriş ve iş merkezi yer almaktadır. Bu 

malvarlığı, paydaşları tarafından bir şirkete ayni sermaye olarak konmak istenmektedir. 

Mahkeme, tapu sicil uzmanı, tapu fen memuru, inşaat mühendisi, gayrimenkul uzmanı 

ve mali müşavirden oluşan bilirkişiler heyeti atamış ve mahallinde keşif yapılmıştır. Bu 

dosyada mahkeme kararına göre, maliyet ve gelir yöntemi uygulanarak bulunan bedelin 

ortalaması alınarak sonuca varılmıştır.  

Taşınmazın paydaşlarından bazılarının payları üzerinde bulunan haciz ve irtifak 

haklarının, yargılama aşamasında ayni sermaye işlemine engel olması sebebiyle 

kaldırıldığı mahkemeden anlaşılmıştır. Bununla birlikte, paydaşlardan birinin payı 

üzerindeki kamu haczi kaldırılamadığı için, ilgili payın ayni sermaye olarak kabul 

edilemeyeceği belirlenmiştir. Değerleme raporuna ulaşılamadığından değerleme 

tekniklerinin nasıl ele alınarak hükme esas oy ve görüşlerin oluşturulduğu 

bilinmemektedir.  

Üçüncü Örnek: İlgili dosya, ezici çoğunluğun taşınmaza ilişkin olmasına rağmen, başka 

bir şirketteki payların hedef anonim şirkete ayni sermaye olarak konmasıdır.  Dava, 

paylarını koymak isteyen şahıslar ve payları ayni sermaye konmak istenen şirket 

tarafından birlikte açılmıştır. Dava kapsamında değerleme raporu, müfettiş/bankacı/mali 

müşavir, bir üniversitenin makine bölümünden öğretim üyesi, yine bir üniversiteden 

elektrik elektronik mühendisliği bölümünden bir öğretim üyesi, bir mimar, bir mali 

müşavir, bir yeminli mali müşavir ve bir hukukçudan oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti 

tarafından yapılmıştır.  

Bilirkişi raporunda, payları ayni sermaye konacak şirketin ticaret sicil bilgileri, ortaklık 

yapısı, ilgili yıllara dair ticari defter ve kayıtlar ile bunların kapanış tasdiklerinin yapılıp 

yapılmadığı, ilgili yıllar için karşılaştırmalı bilançoları gösterilmiş ve bilançolardan elde 

edilen sonuç, aktif toplam, borçlar toplamı ve reel özvarlık başlıklarıyla ayrı ayrı 

gösterilmiştir. Aktiflerin borçlara olan oranı hesaplanmıştır. Akabinde gelir tabloları 

yine ilgili yıllar için karşılıklı olarak gösterilmiş, şirketin ilgili yıllarda elde ettiği kar ve 

katlandığı zararlar belirlenmiştir. Payları konan şirketin işlettiği tesislerle ilgili olarak 
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teknik özellikler belirlenmiş elektrik üreten bu tesislerin kullanım haklarının süresi 

belirtilmiştir. İlgili yıllar için tesisin ürettiği elektrik ve bundan elde edilen gelirler 

listelenmiştir.  

Şirket için başka bir bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik tarafından hazırlanan 

ve karşılaştırmalı değerleme yöntemi ve indirgenmiş nakit akımları yöntemini kullanan 

bir değerleme raporundaki değere atıf yapılmıştır. Atıf yapılan değerin, oran 

karşılaştırmasıyla elde edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre aynı faaliyet alanında 

bulunan dört şirketin KD/FVÖK oranları bulunmuş, bunların ortalaması alınmıştır.25 Bu 

çarpan bulunduktan sonra çarpan ilgili şirketin FVÖK’üyle çarpılarak kurum değeri 

bulunmuş, net finansal borçlar bu değerden çıkartılmış ve şirket değeri tespit edilmiştir.  

Bir taraftan da gelir indirgeme yöntemi ile serbest nakit akışları bulunmuş, bunlar 

indirgeme faktörleriyle raporun hazırlandığı dönemden itibaren 2010 yılına kadarki 

dönem içinde 2016’ya indirgenmiş ve diğeriyle çok yakın bir şirket değeri elde 

edilmiştir. Son değer, bu iki değerin ortalaması alınarak tespit edilmiştir. Bilirkişi 

raporunda, SPK lisanslı bağımsız denetim ve mali müşavirlik firmasının tespitlerin 

şirketin kapasitesine ve fiili durumuna uygun bulunduğu değerlendirilmiştir. Bunun 

uygun bulunduğu belirtildikten sonra, hisse oranları tespit edilerek oy ve görüşler 

mahkemenin takdirine bırakılmıştır.  

 

                                                 
25 Şirketlerin arasından bir tanesinin diğer üçünün 4 katından fazla bir oranı olmasına rağmen, bu uç 

örnek, emsal kümesinden çıkartılmamış yahut bulunan ortalama çarpanın %15-20 civarı altı ve üstü 

emsaller kümeden çıkartılmamıştır.  
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ticaret şirketlerine sermaye olarak nakit dışı malvarlıklarının getirilebilmesi, ekonomik 

anlamda yatırımcılara son derece önemli bir imkân sunmaktadır.  Bunun AO’lar 

açısından farklı hükümlerle sınırlandığı görülmektedir. Bu sınırlamanın, AO’ların daha 

birçok alanda özel düzenlemelere tabi olması ve bazı ilkelerin AO’ların tüm 

işleyişindeki bu kuralların dayanağı olması sebebiyle anlaşılabilir bir yanı olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, ayni sermaye konması açısından getirilen bazı 

kısıtlamaların da sorgulanması yerinde olabilir. Çünkü getirilen kısıtlamalar, çalışmanın 

çeşitli bölümlerinde tartışılmaya çalışılan belirsizliklerle birleştiğinde ayni sermaye 

koymaya dair tercih sebepleri, kişi ve kurumlar açısından tükenmektedir.  

Çalışmada en önemli noktalardan biri, ayni sermaye konma işleminin hem usul yönü 

hem de değer tespiti yönü bulunduğu, bu iki alanın birbiriyle iç içe geçmiş durumda 

bulunduğu ve doğru sonucu almakta eşit şekilde önemli olduğudur. Yukarıda bahsi 

geçen belirsizlikler, iki alanda da mevcuttur. Bir defa, değer tespiti, TTK uyarınca şirket 

merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret mahkemesinde takdir edilecektir. Mahkeme, 

teknik bir konu olan değer biçme konusunda, sayısını işin niteliğine göre kendi 

belirleyeceği bir bilirkişi yahut bir bilirkişiler kurulu atamak ve bir değerleme raporu 

temin etmek konusunda bir çekişmesiz yargı işi yürütmektedir. Bu şekilde temin edilen 

bilirkişi raporu, her ne kadar bu bir çekişmesiz yargı işi olsa da itiraza tabidir ve itiraz 

edilerek yahut edilmeksizin mahkeme tarafından onaylanır ve kesinleşir. Başkaca bir 

kanun yolu öngörülmeyen bu bilirkişi raporu, resmi nitelik taşımaktadır. Bununla 

birlikte ayni sermaye olarak konmak istenen malvarlığı unsurunun sadece değerini 

değil, sermaye olarak konması halinde paydaşlara dağılımını ve ona karşılık gelen pay 

adedini ve değerini de gösteren bu bilirkişi raporlarına itirazın süresi, TTK’da ayrıca 

belirtilmemiştir. Doktrinde bu raporlara itirazın ayni sermayenin ticaret odaları nezdinde 

tescil ve ilanına dek yapılabileceği öne sürülmüş olsa da, bunun ancak mahkemenin 

dosyadan elini çektiği yani bilirkişi kararını onayladığı tarihe kadar olacağı 

düşünülmektedir. Bir kısım belirsizlikler bu noktada ortaya çıkmaktadır.  
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Şirkete ayni sermaye konması ile ilgili dava açan pay sahibi dışında kanunda itiraz 

hakkı olduğu ifade edilen diğer menfaat sahiplerinin, bilirkişi raporundan ve takdir 

edilen değerden nasıl haberdar olabilecekleri bunlardan biridir. Zira bu durumda 

bilirkişi raporu, menfaat sahipleri davanın bir tarafı olmadığından kendilerine tebliğ 

edilmeyecektir. Bu konuda, davanın tarafı olanlar açısından, itiraz süresinde ise bir 

belirsizlik olmadığı düşünülmektedir. Zira HMK 281. madde, taraflar açısından bilirkişi 

raporunun tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraza uğrayabileceğini 

belirtmiştir.  Diğer menfaat sahiplerinin ise, istisnalar saklı tutulmak kaydıyla bu hususu 

ancak sermayenin tescil ve ilanıyla öğrenecekleri düşünüldüğünde, onların da farklı 

hukuki sebeplerle başkaca yargılama yollarına gidebilmeleri gerekmektedir. Nitekim, 

mahkemenin vereceği karar kesin olduğundan aynı dosyada herhangi bir temyiz yolu da 

ne davacılar ne de menfaat sahipleri tarafından kullanılamayacaktır.  

Doktrinde bazı görüşler karara karşı temyiz yolunun mümkün olabileceğini savunsa da, 

-ki bu görüş TTK 343. maddede mahkeme kararının değil mahkemenin onayladığı 

bilirkişi kararının kesin olacağı ifadesinden hareket etmektedir-, burada kanunun 

lafzından değil ruhundan hareket etmek ve bu kararlara karşı temyiz yolunun 

bulunmadığını düşünmek daha doğrudur. Bunun bir dayanağı kanunun gerekçelerinde 

değer biçme konusunda usulün mahkeme üzerinden ilerlemesine atfedilen önem diğeri 

ise HMK düzeninde bilirkişilerin karar verici aktörler olmamasıdır. Gerçekten HMK 

disiplini açısından mahkemeye bağlı görev yapan bilirkişiler, herhangi bir karar mercii 

değil, mahkemenin belirlediği yetki sınırı ve görev çerçevesinde oy ve görüş 

açıklayarak mahkemenin karar vermesine ışık tutan teknik görevlilerdir. Bu anlamda 

bilirkişilerin kararının kesin olması gibi bir durum olmamakla, Yargıtay uygulaması da 

bu yönde, yani buna ilişkin mahkeme kararlarında temyiz yolu olmadığı yönünde 

oluşmuştur.  

Bilirkişilerin nitelikleri irdelendiğinde burada da mevzuatta bir düzenleme 

öngörülmediği belirtilmelidir. Buna göre mahkeme, yürürlükte olan Bilirkişilik 

Kanunu’ndaki nitelikleri taşıyan kişi veya kişileri bilirkişi olarak atayabilmektedir. 

Başka kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı 
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mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları 

ise Bilirkişilik Kanunu’na tabi olmaksızın mahkemelerce görevlendirilebilmektedirler.  

Sermaye olarak bir taşınmazın ortaklığa taahhüdü söz konusuysa ki mahkemelerde 

yaptığımız sorgulamalarda ayni sermayeye değer takdir edilmesi konulu dosyaların 

ezici bir çoğunluğunda taşınmaz bir malın söz konusu olduğu görülmüştür, 

mahkemelerin atayacağı bilirkişi heyetlerinin içinde taşınmaz geliştirme konusunda 

yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanların veya 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş olan gayrimenkul değerleme 

uzmanlarının bulunması gerektiği düşünülmelidir. Uygulayıcılarla yapılan birebir 

görüşmelerde bu düşüncenin, bu uzmanların sadece büyükşehirlerde bulunabileceği ve 

bu nedenle yargılama faaliyetinin uzayacağı görüşleri belirtilmiş olsa da ayni 

sermayenin değerinin şirket kurucularından yönetim kurulu üyelerine, şirket 

alacaklılarından diğer menfaat sahiplerine kadar ticaret hayatındaki birçok aktörü 

etkilediğinden bahsi geçen uzmanların yine de bu konularda görevlendirilmesi gerektiği 

sonucuna varılmaktadır. Zira aynı düzenleme, yine yurdun birçok ücra köşesinde de 

uygulama alanı bulan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi ile getirilmiş 

bulunmaktadır ve uygulamadaki zorluklar ve yerel uzmanların bulunmaması konusu bu 

anlamda başka yöntemlerle aşılması ve iyileştirilmesi gereken bir durumdur.  

Son olarak, ayni sermayenin değerlemesinin nasıl yapılması gerektiği konusunda, bu 

çalışmada geleneksel yöntemler izah edilmeye çalışılmıştır. Ayni sermaye olarak 

konulmak istenen malvarlığı unsurunun kendine has özelliklerinin getireceği özel bazı 

yöntemler yanında bunların değerlemesi, emsal karşılaştırma, gelir yöntemi ve maliyet 

yöntemi izlenerek yapılabilmektedir. Fakat değerleme raporunda, uygulanan değerleme 

yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim 

olduğu, sermaye olarak konulan alacakların gerçekliği, ayni sermaye konabilecek 

malvarlığı unsurlarından olduğu ve olmaması gereken nitelikleri taşımadığı, tahsil 

edilebilirlikleri ile tam değerleri ve bunun yanında ayni olarak konulan her varlık 

karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarının Türk Lirası karşılığı, tatmin edici 

gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanmalıdır.  
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Hal böyle iken mahkemelerin, bir değer takdiri içerdiği ve bu değere karşılık payların 

miktarını belirttiği için usulüne uygun bulunarak karara esas alınan bazı örnek bilirkişi 

raporlarında, anılan iki bilgi dışında doyurucu açıklamaların yapılmadığı göze 

çarpmaktadır. Gerçekten, bu raporlarda, çoğunlukla hangi değerleme yönteminin neden 

kullanıldığı, neden o yöntemin tercih edildiği, ne yönden en adil ve uygun olduğu 

şeklinde bir izaha hiç rastlanmamıştır. Bu temel açıklama dışında, uygulanan yöntemin 

nasıl, hangi verilerle uygulandığı dahi belirli bulunmamaktadır. Bu anlamda, ilgililerin, 

hazırlanan ve itiraz dışında bir hukuki yola gitmenin imkân bulunmadığı bu raporlara 

nasıl itiraz edebilecekleri de belirsizdir. Zira emsal karşılaştırma yöntemine göre değer 

bulunduysa, raporda hangi taşınmazların emsal alındığı belirli bulunmadığından, emsal 

olarak kabul edilmemesi gereken örneğin icra satışı olan bir satışın bu kümeye alınmış 

olmasına itiraz etmek mümkün olamayacaktır. Görüldüğü gibi bu bilgileri taşımayan 

raporlar açısından ilgililerin itiraz haklarını tam ve eksiksiz biçimde kullanmaları 

mümkün bulunmamaktadır. Bu anlamda mahkemece alınan bu bilirkişi raporlarının 

daha açıklayıcı olarak düzenlenmesi yahut bu sonuç elde edilememişse itiraz haklarını 

kullananlar açısından HMK çerçevesinde başka bir teknik bilirkişiden uzman görüşü 

alarak bunun mahkemeye sunulması şeklinde itirazların yöneltilmesi mümkün 

olabilecektir.   

İşlemlerin, bu çalışmada tartışılmamış olsa da, vergisel yönden bir avantajının da 

bulunmaması, bilirkişilerin biçtiği değeri takdirlerinde yöntem ve biçim olarak 

belirsizliklerin hat safhada olması, ticaret hayatının aktörleri tarafından böyle bir 

ekonomik olanağın kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle AO 

açısından sınırların biraz daha yumuşatılması, belirsiz kısımların yan mevzuat ile 

düzenlenmesi, bilirkişilik kurumunun ayni sermayenin tüm başlıkları açısından nitelikli 

hale getirilmesi ve son olarak benzeri işlemler açısından bulunan bazı avantajların, ayni 

sermaye işlemi açısından da getirilmesi ile kanunda sermaye olarak konulacağı 

öngörülen malvarlığı unsurlarının daha aktif bir şekilde sermaye koyma işlemine konu 

olabileceği düşünülmektedir. 
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Ek-1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi 

Başkanlığının 94203732-107.22/4-344 sayılı yazısı  

Ek-2: Ayni Sermaye Beyanı Formu  

Ek-3: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27 Eylül 2013 tarihli 50035491.449-7326 sayılı 

Genelgesi 
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Ek-1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu 

Dairesi Başkanlığının 94203732-107.22/4-344 sayılı yazısı  
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Ek-2: Ayni Sermaye Beyanı Formu  

 



 

 

86 

Ek-3: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27 Eylül 2013 tarihli 50035491.449-7326 

sayılı Genelgesi 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: 50035491.449-7326 

Konu: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması 

Tarih: 27 Eylül 2013 

 

……….. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında; alacakların sermaye 

şirketlerine sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiş; maddenin ikinci fıkrası ile 

Kanunun 342 nci maddesi hükümleri saklı tutulmuştur. Kanunun 342 nci maddesinde ise ayni 

sermaye olarak konulabilecek mal varlığı unsurları; üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve 

tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile 

sanal ortamlar da dahil malvarlığı unsurları olarak belirlenmiştir. Kanunun 127 nci maddesi ile 

342 nci maddeye yapılan gönderme ve 342 nci maddede belirtilen nakden değerlendirilebilme 

ile devrolunabilme nitelikleri birlikte değerlendirildiğinde, alacakların sermaye şirketine ayni 

sermaye olarak konulabilmesinin mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Kaldı ki, bu husus 

342 nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde de açıkça düzenlenmiş ve vadesi gelmemiş 

alacakların sermaye olamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, pay sahibinin, üçüncü bir 

kişiden veya şirketten olan üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi 

gelmiş alacağının bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında herhangi bir engel 

bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

 

Bilindiği üzere, Kanunun 343 üncü maddesinde, bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak 

konulan malvarlığı unsurları ile şirket tarafından kuruluş sırasında devralınacak işletme veya 

ayınların değerlerinin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan 

bilirkişilerce tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Yine, Kanunun 459 ve 590 ıncı 

maddelerinde yapılan göndermeler uyarınca, anonim ve limited şirketlerde esas sermayenin 

artırılmasında da sermayenin ayın olarak konmasına ve bir işletme ile ayınların devralınmasına 

ilişkin yukarıda açıklanan kurallar uygulama alanı bulacaktır. 

 

http://www.ticaretkanunu.net/
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-127
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-342
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-343
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-459
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-590
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Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, alacakların sermaye şirketine ayni 

sermaye olarak konulmasında, özellikle ortağın şirketten olan alacağını sermaye olarak şirkete 

koyması hususunda mahkemelerin alacağın tespiti bakımından bilirkişi atanması taleplerini 

reddettiği ve uygulamada bir takım sıkıntıların yaşandığı anlaşılmış ve bu konudaki sıkıntıların 

giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu itibarla, pay sahibinin şirketten olan alacağını ayni sermaye olarak şirkete koyması ile bu 

şekilde yapılacak sermaye artırımlarının sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının temini 

bakımından; 

 

Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin 

sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan 

alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz 

edilmesi gerektiği, 

 

Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak 

koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak 

rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz 

edilebileceği, değerlendirilmektedir. 

 

Bu itibarla, sermaye şirketlerinin kuruluşu veya sermaye artırımında ayni sermaye konulması 

hususunda bundan sonra gerçekleştirilecek işlemlerde yukarıda yapılan açıklamalar 

doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile Müdürlüğünüzün bünyesinde faaliyet yürüttüğü ticaret 

veya ticaret ve sanayi odalarının internet sitelerinde bu konuda herhangi bir açıklama var ise 

ilgili kısımlarda buna paralel olarak düzeltme yapılması hususunda gereğini rica ederim. 

 

 

İsmail YÜCEL 

Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı V. 

Dağıtım; 

Tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine 
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