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BİLİMSEL GÖRÜŞ 

Sayın  Av. … 

Müvekkilleriniz H.İ. ve C.İ. hakkında1, 5237 sayılı TCK.’nun 155/2 maddesinde 

düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu işlediklerinden bahisle (..) Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 20.. / (..) sayılı dosyası üzerinden soruşturma yürütülmekte olduğunu 

belirterek (tarafımıza verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde) Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 67/6 ncı maddesi uyarınca müsnet suçun unsurlarının değerlendirildiği 

bilimsel bir mütalaanın hazırlanmasını talep etmektesiniz.  

 Bilindiği gibi Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza yargılamasında taraflara da 

bilirkişi seçme yetkisini vererek, onların ilmi görüşlerden yararlanabilmesine imkân 

sağlamış ve bunu düzenlemiştir.  

5271 sayılı CMK.’nun 67/6 ncı maddesinin 1 inci cümlesinde; “Cumhuriyet 

savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu 

olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da 

bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler” denilmektedir. 

Kanunumuza göre, bu şekilde görüş bildiren kişiler de “bilirkişi”dir. Fakat bu kişilerin 

hâkimin tayin ettiği bilirkişiden farklı tarafları olduğuna kanunda “uzman” tabiri 

kullanılarak işaret edilmiştir.  

Soruşturma safhasında taraflar (müşteki, şüpheli) teknik müşavirin 

yardımından faydalanabilir ve onun hazırlayacağı bilimsel raporları gerek savcılık 

makamı gerekse hâkim ya da mahkemeler nezdinde kullanabilirler. 

İşbu mütalaa, yukarıda kısaca açıklanan yasal dayanakların ürünü olup, 

tarafımıza sunulan soruşturma dosyasına ilişkin evrak münderecatı incelenerek; fail değil 

fiil ceza hukukunun geçerli olduğu bir hukuk devletinde hukukçunun görevinin, somut 

olayda gerçekleşen fiilin suç genel teorisi esasları çerçevesinde suç teşkil edip etmediğini 

belirlemek; suç teşkil etmiyorsa fiilin cezalandırılmasının önüne geçmek; suç teşkil 

ediyorsa, bu fiilin ceza kanunlarındaki hangi suç kalıbına uygun bulunduğunu özenle 

                                                           
1 Kişi, şirket isimleri hayali harflendirilmiştir.  
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tespit ettikten sonra, bunu işleyenlerin, taban kuralları, özellikle İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesinde gösterilmiş bulunan adil yargılanma ilkesine uygun olarak yapılacak bir 

muhakeme neticesinde ve ancak kusurları oranında cezalandırılmalarının sağlanması 

olduğu temel prensibinden hareketle hazırlanmıştır.  

 I- SORUŞTURMA KONUSU HADİSENİN GELİŞİMİ: 

   1-Sermaye Piyasası Kurulu vekilleri tarafından (..) Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na sunulan 03.04… tarihli suç duyurusu dilekçesinde özetle; “Y. 

Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, %42 pay sahipleri ve hali hazırda yönetim kurulu 

üyelerinin de aralarında bulunduğu kurucu ortaklardan olan 18.856.122 TL’lik 

alacağından, karşılıksız vazgeçmesi dolayısıyla Şirketin zarara uğradığı belirtilmiş ve 

bu durum nedeniyle şirket yönetim kurulu üyeleri H.İ., C.İ. ve C.D. hakkında 

TCK.’nın 155. maddesi uyarınca kovuşturmaya geçilmesi talep edilmiştir. Bu suç 

duyurusunun dayanağını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01… tarih ve .. sayılı 

Denetleme Raporu oluşturmaktadır. 

 2- Şüpheli müdafilerince (..) Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bila tarihli 

savunma dilekçesinde özetle; şikâyete konu işlemin şirket genel kurulunun gündemine 

alınarak genel kurulda görüşüldüğü, oylandığı ve hiçbir itiraz olmaksızın kabul edilerek 

gerçekleştiği, bu nedenle müşteki kurumun, şirketin en yüksek karar organı tarafından 

alınan karar çerçevesinde yapılan bir işlemle ilgili şikâyet hakkının dahi bulunmadığını, 

04.04.2011 tarihli kararın “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki 6111 

Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılması yönünde olduğu ve bu nedenle 

kararın hukuka aykırı bir yönünün bulunmadığı, iddiaya konu bedel her ne kadar şirket 

kayıtlarında “Kurucu Ortaklardan Alacaklar” hesabında kayıtlı ise de, esasen yıllar içinde 

oluşmuş, şirket için harcanmış ve fakat belgelenmesi mümkün olmamış masraflardan 

kaynaklandığı, bu sebeple bu kalemin bir alacak hesabı olmadığı halde sehven 

ortaklardan alacaklar hesabında izlendiği, müşteki kurumca bu gerçekliğin bilindiği, bu 

nedenle şikâyetin yersiz ve mesnetsiz olduğu,  şikâyete konu bedelin müşteki kurumun 

talepleri doğrultusunda fahiş oranlarda faiz oranları tahakkuk ettirilmesi sebebiyle arttığı 

ve esasen belirtilen miktarda olmadığı,  şüpheliler C.İ. ve H.İ.’in şikâyete konu edilen Y. 



3 
 

Kumaş A.Ş.’yi kuran ailenin evlatları olduğu ve tüm şahsi malvarlıklarını şirket borçları 

için rehin olarak verdikleri, şirketin borçlarına şahsen kefil oldukları ve dolayısıyla şirketin 

menfaatlerini kendi menfaatlerinden her zaman daha fazla korudukları, bu nedenle suç 

kastlarının oluşmasının mümkün olmadığı, yönetim kurulu kararının bir hafta sonra ilan 

edilmiş olmasının herhangi bir kastı içermediği ve bu durumun fiili imkânsızlıklar 

nedeniyle gerçekleştiği, hiç kimse için zarar doğurucu bir sonuca yol açmasının mümkün 

olmadığı, TCK.m.155 ve SPK hükümleri çerçevesinde suç unsurunun oluşmadığı 

belirtilerek, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi talep 

edilmiştir. 

II- DOSYADA MEVCUT BELGE VE RAPORLAR 

Dosya münderecatında; Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi 

Başkanlığı’nın 27.01… tarih ve … sayılı Denetleme Raporu mevcut olup, davanın 

dayanağını oluşturan iddia ve incelemelere burada yer verilmiştir. Raporda 

özetle;   

 “Şirket'in 04.04.. tarih ve … sayılı yönetim kurulu kararıyla 6111 sayılı 

kanunun 11/2 maddesinden yararlanmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına 

karar verildiği, ayrıca şirket yönetim kurulunun bu kararının 12.04… tarihinde 

kamuya açıklandığı, 

Yapılan incelemede Şirket'in %42 pay sahipleri ve hali hazırda Yönetim 

Kurulu Üyeleri olan H.İ. ve C.İ.'in de aralarında bulunduğu kurucu ortaklardan olan 

alacağının 131.20.00019 hesapta izlenmekte olduğu, 31.03.. tarihi itibariyle 

Şirket'in bu ortaklardan alacağının 19.870.744 TL olduğu, Şirket'in ortaklardan olan 

alacağının 2006 yılı öncesinde başlamış olmakla birlikte 2006 yılından itibaren 

önemli tutarlara ulaştığı, 2005 yıl sonu itibariyle Şirket'in ortaklarından olan 

alacağının 2.467.051 TL olduğu, 

Şirket'in ortaklarından olan alacağının yıllar itibariyle arttığı, Şirketin 31.03. 

tarihi itibariyle Şirket'in %42 pay sahipleri ve hali hazırda Yönetim Kurulu Üyeleri 

olan H.İ. ve C.İ.'in de aralarında bulunduğu kurucu ortaklardan 19.870.744 TL 

alacaklı olduğu, 
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Şirket'in %42 pay sahipleri ve hali hazırda Yönetim Kurulu Üyeleri olan H.İ. 

ve C.İ.'in de aralarında bulunduğu kurucu ortakların Şirket'e olan borcunun 

12.654.346 TL'lik kısmının Şirket'ten nakit çekme sonucunda oluştuğu, 206.613 

TL’nin ise Ortağın kişisel harcaması için ödenen tutarlardan kaynaklanmakta 

olduğu, Şirket'ten çekilen nakitlerin önemli bir kısmının yabancı para karşılığı 

olması sebebiyle Şirket'in ortaklardan alacağı için Şirket lehine kur farkı doğduğu, 

yine ortaklara fon kullandırılması nedeniyle ortaklardan olan alacaklara şirket 

lehine faiz tahakkuku yapıldığı, 

04.04… tarihinde 04.0003 nolu mahsup fişiyle 131.20.00019 hesapta 

izlenen Şirket'in 18.856.122 TL'lik ortaklardan olan alacağının 6111 sayılı kanunun 

11/2 maddesi kapsamında "689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına 

atıldığı, söz konusu işlemin yapıldığı yevmiye kaydının 20.. yılı yevmiye defterinin 

38. sayfasında yer aldığının görüldüğü, diğer bir ifadeyle giderleştirilerek silinen bu 

tutarın tamamının Şirket malvarlığını/karını azaltıcı nitelikte olduğu, 

Şirketin 04.04… tarihinde karar aldığı ve aynı gün gerekli muhasebe 

işlemlerini yapmış olmakla birlikte kamuya açıklamanın 8 gün sonra yapıldığı, 

Yönetimde bulunan ortaklardan olan 18.856.122 TL'lik alacağın, yönetim 

kurulunca kendi lehlerine olacak şekilde Şirketçe giderleştirilerek kayıtlardan 

çıkarıldığı, yani, halka açık bir şirket olan Y.Kumaş'in yönetim kurulu üyeleri 

tarafından Şirket'in 18.856.122 TL'lik alacağından karşılıksız vazgeçilmesine karar 

verildiği ve söz konusu tutarın Şirket'in zararı olarak muhasebeleştirildiği, 

borçlunun ortak sıfatıyla yönetim kurulu üyeleri H.İ. ve C.İ. olmasının dikkat 

edilmesi gereken bir nokta olduğu, Şirket'e olan 18.856.122 TL'lik borcun kendi 

kararlarıyla ortadan kaldırıldığı, 

Y. Kumaş tarafından 26.01… tarihinde yapılan genel kurulda konunun 

gündemin 6'ıncı maddesinde görüşülerek "İlişkili taraflardan alacaklar hesabında 

yer alan Şirketimiz lehine geçmiş yıllarda yapılan harcamaların gider hesaplarına 

atılarak kaydı ve muhasebeleştirilmesi görüşüldü. Söz konusu ilişkili taraflardan 

alacaklar hesabında yer alan harcamaların 6111 sayılı Kanun uyarınca 
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giderleştirildiği ve andan yasa hükmünden yararlanıldığı bilgisi genel kurulun 

bilgisine sunuldu. Gündem maddesinin görüşülmesinin ardından, H.İ. ve C.İ.'in 

katılmadığı oylama sonucunda geriye kalan 16.963.600 adet hissenin oybirliği ile 

söz konusu ilişkili taraflardan alacaklar hesabının Şirket lehine yapılmış bir harcama 

olması nedeniyle genel kurul kararı ile gider hesaplarına atılarak 

mııhasebeleştirilmesine oy birliği ile karar verildi"  şeklinde karara bağlandığı,  

Şirketin 26.01… tarihinde yapılan genel kurul toplantısına Şirket yönetim 

kurulu üyeleri ve aynı soyadlı yakınları dışında diğer ortakların %0,12'si olmak 

üzere %45,51'inin katıldığı, 

Şirket'in %42 pay sahipleri ve hali hazırda Yönetim Kurulu Üyeleri olan H.İ. 

ve C.İ.'in de aralarında bulunduğu kurucu ortakların Y.Kumaş'a olan 18.856.122 

TL'lik borcunun Şirket zararına atılarak silinmesi oylamasına H.İ. ve C.İ.’in 

katılmadığı, yapılan oylamada ortakların %3,26'sının kabul oyu verdiği, bu oyun da 

tamamına yakınının İ.. soyadlı bir ortağa ait olduğu, dolayısıyla gerçek kabul 

oyunun %0,12 olduğu” tespit ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

III- SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  

Yasa koyucu, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere bir 

malın zilyetliği kendisine devredilen kimsenin, söz konusu devir olgusuna aykırı 

tasarrufta bulunma veya bu devir olgusunu inkâr şeklinde gerçekleşen 

davranışlarını suç olarak nitelendirerek, TCK.’nın 155 inci maddesi kapsamında 

yaptırım altına almıştır.  

Maddede; “Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde 

kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş mal üzerinde, kendisinin veya 

başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya 

bu devir olgusunu inkâr eden kişi şikâyet üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis ve 

adli para cezası ile cezalandırılır. 

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi 

nedenden doğmuş olursa olsun başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği 
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olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla 

kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur” denilmektedir.  

Görüldüğü gibi maddenin 1 inci fıkrasında suçun basit hali düzenlenmiş, 2 

nci fıkrasında ise suçun meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da idare 

etmek yetkisinin gereği olarak faile tevdi edilmiş eşya üzerinde işlenmesi nitelikli 

haline yer verilmiştir. Madde lafzından da anlaşılacağı üzere güveni kötüye 

kullanma, failin, zilyetliği kendisine devredilmiş mal üzerinde devir amacı dışında 

tasarrufta bulunması veya söz konusu devir olgusunu inkâr etmesi ile oluşur.  

Suçun Maddi Unsurları 

TCK.’nun 155 inci maddesinde fiil yönünden; “zilyetliğin devri amacı 

dışında tasarrufta bulunma veya bu devir olgusunu inkâr etme” kavramlarını 

kullanmıştır. Suç tipinde seçimlik hareketlere yer verildiğinden, devir amacı dışında 

tasarrufta bulunma veya devir olgusunu inkâr etme davranışlarından herhangi bir 

işlendiğinde suç oluşacaktır. TCK., suçun hareket kısmı ile ilgili olarak “inkar etmek” 

davranışı dışında “zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunma” şeklinde 

genel bir ifadeye yer verdiğinden, örneğin, failin, malı satmak için bir tanıdığının 

deposuna bırakması şeklinde bir tasarrufta bulunması halinde de güveni kötüye 

kullanma suçu oluşacaktır. 

Güveni kötüye kullanma suçu, faili bakımından herhangi bir özellik 

göstermez. TCK.’nın 155 inci maddesinde güveni kötüye kullanma suçu 

tanımlanırken, “zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir 

olgusunu inkâr eden kişi” denilmek suretiyle, failin kendisine zilyetliğin devredildiği 

kişi olduğu ifade edilmiştir. Kural olarak malın malikinin, bu mal üzerinde tasarruf 

salahiyeti bulunduğundan suçun faili olamayacağı belirtilmelidir. Bu kapsamda 

müşterek veya iştirak halinde maliklerin birbirlerine karşı bu suçu işleyip 

işleyemeyeceği sorunu karşımıza çıkabilir. 155 inci maddenin gerekçesinde kanun 

koyucu, iştirak halinde veya müşterek maliklerin, suçun failinin malik dışında bir 

kimse olması gerektiğinden bahisle suçun faili olamayacakları ifade edilmektedir. 

Ancak, ortak maliklerin anlaşarak malın zilyetliğini bir paydaşa devrettiği 
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durumlarda, zilyetlik kendisine bu suretle devredilen paydaşın, malı, bu anlaşmaya 

aykırı olarak kullanması halinde güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğunun 

kabul edilmesi gerekir.  

Suçun mağduru, işlenen suç kendisine doğrudan bir haksızlık 

oluşturduğundan, doğrudan doğruya suçtan zarar görendir. Dolayısıyla kural olarak 

bir suçun mağduru suçtan zarar gören olmakla beraber, suçtan zarar gören herkes 

mağdur olmayabilir. Mağduru, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak 

üzere malın zilyetliğini faile devreden kişi ve malın maliki olarak belirlemek yerinde 

olacaktır. Madde gerekçesinde kanun koyucu, korunmak istenen hukuki değer 

olarak mülkiyet hakkı yanında, sözleşme ilişkisinin gereği olarak taraflar arasında 

oluşan güven ilişkisini de zikretmiştir. Yine gerekçede, zilyetliği devredenin mutlaka 

malik olmasının gerekmediğinin ifade edilmesi, bu bakımdan da sözleşme ilişkisinin 

fail ile mala malik olmayan bir kimse arasında kurulabileceğini göz ardı etmemek 

gerekir. Bu sebeple malik dışında malın zilyetliğini faile devreden ve faille arasında 

bu vesileyle bir sözleşme ilişkisi kurulan kimseyi de suçun mağduru kabul etmek 

gerekir. 

Suçun konusu açısından “mal” kavramı kullanılmaktadır. Bu anlamda mal, 

taşınır veya taşınmaz eşyayı ifade eder.  

Güveni kötüye kullanma suçu, maddede gösterilen hareketlerin ikasıyla 

tamamlanır. Zira kanunda bu suçun gerçekleşmesi bakımından ayrıca bir neticenin 

gerçekleşmesi aranmamıştır. Dolayısıyla güveni kötüye kullanma sırf hareket 

suçudur.  

TCK.’nun 155 inci maddesinin 2 inci fıkrasında güveni kötüye kullanma 

suçunun nitelikli hallerine yer verilmiştir. Burada; “Suçun, meslek ve sanat, ticaret 

veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun başkasının 

mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında 

işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para 

cezasına hükmolunur” denilmektedir.  
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Manevi Unsurlar 

Güveni kötüye kullanma, kasten işlenebilen bir suçtur. Dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırılıkla işlenmesi mümkün değildir. Fail, zilyetliğin devri amacı 

dışında bir tasarrufta bulunduğunu yahut inkâr ettiğini bilecek ve bunu 

isteyecektir. Olası kastla da fiilin işlenmesi mümkündür.  

IV- SORUŞTURMA KONUSU OLAY BAKIMINDAN İNCELEME VE 

DEĞERLENDİRME  

Soruşturma konusu hadisede, 03.04… tarihli suç duyurusunun dayanağını 

Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığı’nın …  tarih ve ..sayılı 

Denetleme Raporu’nda yer alan tespit ve değerlendirmeler oluşturmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ..  tarihli suç duyurusu dilekçesinde özetle; Y. 

Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, %42 pay sahipleri ve hali hazırda yönetim kurulu 

üyelerinin de aralarında bulunduğu kurucu ortaklardan olan 18.856.122 TL’lik 

alacağından karşılıksız vazgeçtiği ve bu suretle Şirketin zarara uğradığı belirtilerek 

şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturmaya geçilmesi talep edilmiştir.  

1- Konunun Muhasebe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi2 

04.04… tarihinde, Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca, 6111 

Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında; “kayıtlarda bulunduğu halde 

işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili 11/2 

maddesine uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına” karar verildiği ve Yönetim 

Kurulunca alınan bu karara ilişkin özel durum açıklamasının 12.04… tarihinde 

yapıldığı, 

Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.01… tarihli Olağan Genel Kurul 

Gündeminin 6. maddesinde “ilişkili taraflardan alacaklar hesabında yer alan 

                                                           
2 Muhasebe ilkeleri ile teknik incelemede Doç. Dr. Atilla Uyanık katkı sağlamıştır. 
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Şirketimiz lehine geçmiş yıllarda yapılmış harcamaların gider hesaplarına atılarak 

kaydı ve muhasebeleştirilmesinin görüşülmesi ve onayı” maddesinin yer aldığı, 

Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 27.12… tarih ve 20… /12 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı ile toplantının gündemi, yeri ve saatinin ilan edilerek tüm pay 

sahiplerine duyurulduğu, 

02.01… tarih ve 20.. /1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 27.12.. tarih ve 

20../12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan ve 16.01… tarihinde yapılacağı 

bildirilen olağan genel kurul toplantısının, 20.. yılına ilişkin mali tabloların ve 

raporların hazırlanıp kamuya bildirilmesi münasebetiyle aynı gündemle 26.01… 

tarihine alındığının kararlaştırıldığı görülmektedir. 

26.01… tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 6. 

maddesinde; “ilişkili taraflardan alacaklar hesabında yer alan Şirket lehine geçmiş 

yıllarda yapılan harcamaların gider hesaplarına atılarak kaydı ve 

muhasebeleştirilmesinin görüşüldüğü, söz konusu ilişkili taraflardan alacaklar 

hesabında yer alan harcamaların 6111 sayılı Kanun uyarınca giderleştirildiği ve 

anılan yasa hükmünden yararlanıldığı bilgisinin genel kurulun bilgisine sunulduğu, 

gündem maddesinin görüşülmesinin ardından, H.İ. ve C.İ.’in katılmadığı oylama 

sonucunda geriye kalan 16.963.000 adet hissenin oybirliği ile söz konusu ilişkili 

alacaklar hesabının Şirket lehine yapılmış bir harcama olması nedeniyle genel kurul 

kararı ile gider hesaplarına aktarılarak muhasebeleştirilmesine oy birliği ile karar 

verildiği” belirtilmiştir.  

Yine tarafımıza sunulan belgelere göre, 26.01… tarihinde alınan Genel Kurul 

kararlarının, 09.02… tarih ve … sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 615. 

sayfasında yayınlandığı anlaşılmaktadır. 

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesinin 2 nci 

fıkrasının (b) bendi; “Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi 

mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında 
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görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas 

faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle 

ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 

kayıtlarını düzeltebilirler” şeklinde düzenlenmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176 ncı maddesinde; bilanço esasına göre 

defter tutan tüccarlar, “1. sınıf tüccarlar” olarak ifade edilmiştir ve 177 nci 

maddede 1. sınıf tüccarlar arasında; “her türlü ticaret şirketleri” de sayılmıştır. 

Anonim şirketler de birer ticaret şirketi olduğundan, Y.Kumaş Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. de, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, bilanço esasına göre defter tutan 

kurumlar arasında yer almaktadır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin (a) bendinde; 

kurumlar vergisine tabi kurumlar arasında “Sermaye şirketleri” de sayılmıştır. 

Kanunun 2. maddesinde de sermaye şirketleri; “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar 

sermaye şirketidir” şeklinde ifade edilmiştir. Bu itibarla, bir anonim şirket olan 

Y.Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5520 sayılı kanun uyarınca kurumlar vergisine 

tabidir. 

Görüldüğü üzere, 6111 sayılı yasanın 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 

yer alan düzenleme kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar 

vergisi mükellefi olan Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6111 sayılı yasanın 

11/2. maddesi gereğince bir karar alması ve bu kararı yerine getirmesine 

hukuken bir engel bulunmamaktadır. 

İfade etmeliyiz ki, 6111 sayılı Kanun, işletmelerin mali tablolarının fiili 

duruma getirilmesi ve fiktif olan varlıkların (kasa, ortaklardan alacak, stok) 

kayıtlardan çıkarılması suretiyle (kanunen kabul edilmeyen gider) ile Mali 

Tabloların düzeltilmesi hususunu düzenlemektedir. Esasında kanunun bu 
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düzenlemesi ile hem Devletin gelir elde etmesi hem de mükelleflerin yeni Türk 

Ticaret Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları dikkate alınarak, mali 

tablolarını açık, şeffaf ve düzenli hale getirmesi amaçlanmıştır.  

6111 sayılı yasa ile kanun koyucu, tüm mükelleflere bir hak tanımıştır. 6111 

sayılı yasa hükümlerinin yerine getirilebilmesi için, anonim şirketlerde şirket 

yönetim kurulunun karar vermesi yeterli olup, bu yönde bir genel kurul kararına 

ihtiyaç bulunmadığı belirtilmelidir. Diğer bir ifadeyle yönetim kurulunun 

tasarrufuyla, kanunun yerine getirmesinde bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

Zira kanunun hükmünün yerine getirilmesi veyahut kanunun tanıdığı bir hakkın 

kullanılması için, başka bir organ veya merciden izin veya onay alınması 

düşünülemez.  

Nitekim, Kanunun 11/2 maddesinde belirtilen husus belirli süreleri ihtiva 

ettiğinden ve söz konusu hüküm mükelleflerin mali tablolarının yapılandırılmasını, 

düzeltilmesini öngördüğünden, bu hükmün gereği olan karar ve işlemlerin 

geciktirilmesi, şirketin zararına da yol açabilecek bir mahiyet taşıyabilir. Başka bir 

anlatımla, söz konusu hükmün yerine getirilmesinin ihmal edilmesi ya da gecikme 

gösterilmesi, şirketi, mali tablolarda yapılacak muhtemel vergi incelemeleri 

neticesinde (mali tabloların hatalı ve yapılandırılmamış olması dolayısıyla), vergi 

hukukuna özgü cezai veya idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecektir. 

Somut olayda, şirket yönetim kurulunun 04.04… tarihinde almış olduğu 

karar, 6111 sayılı yasanın tanıdığı hakkın kullanılmasından ibaret görünmektedir. 

Söz konusu karar maddi açıdan incelendiğinde, şirketin 6111 sayılı yasa uyarınca, 

fiilen mevcut bulunmayan bir varlığının mali tablolarda düzeltilmesi sağlanmıştır.  

Eğer hukuka aykırı olarak, şirketin zarara uğratıldığı iddiası var ise, bu 

durumun Yönetim Kurulu’nun, 6111 sayılı kanundan yararlanmaya yönelik 04.04… 

tarihli kararı ile, yahut bunu onaylayan genel kurul kararı ile değil, ortakların 

kendilerini şirkete karşı borçlandırıcı, ancak şirketin mali tablolarına yansımayan 

(örneğin belgesiz harcamalar vb.) tasarrufları yapması ile oluşacağının kabul 

edilmesi gerektiği ifade edilmelidir. 
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Diğer taraftan, şirket Yönetim Kurulu’nun 04.04… tarihli kararı, 26.01… 

tarihli olağan genel kurulda onaylanmıştır. Genel kurul kararları, toplantıda hazır 

bulunmayan veyahut muhalif rey veren pay sahipleri hakkında da muteber 

olduğundan (TTK.m.379) ve tarafımıza sunulan belgelere göre de, Genel Kurul 

kararına TTK.m.381 hükümlerine göre iptal yoluna gidilmediğinden, konunun bu 

yönüyle de dikkate alınması yerinde olur. 

 

2- Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Yönünden Değerlendirme 

Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca, 04.04… tarihinde, 

kayıtlarda bulunduğu halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına dair kararın, 6111 Sayılı 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11/2. maddesi çerçevesinde alındığı 

hususunda kuşku bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle şirket yönetim kurulu, 

mezkûr kararı 6111 sayılı yasanın 11/2 maddesi hükmüne dayalı olarak almıştır. 

Zira, yönetim kurulunun 04.04… tarihli kararında bu hususa açıkça yer verilmiş, 

karardan sonraki süreçte 12.04… tarihli özel durum açıklamasında alınan kararın 

6111 sayılı yasaya dayalı olarak alındığı ifade edilmiş ve 27.01… tarihli Olağan 

Genel Kurul Toplantısında da, Yönetim Kurulunca 6111 sayılı yasanın 11/2. 

maddesi hükmüne istinaden alınan karar onaylanmıştır.  

İfade etmeliyiz ki, kanunun hükmünün yerine getirilmesi, bir hukuka 

uygunluk sebebi olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 24 üncü maddesinin 1 

inci fıkrasında; “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” şeklinde 

düzenlenmiştir.  

TCK.’nun 24’üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, hak ve yetkiden değil bir 

“kanun hükmü”nden söz edildiğinden, kişiye, herhangi bir konuda hak veya yetki 

veren bir kanun hükmünün usulüne uygun tarzda icra edilmesi durumunda, 

hukuka aykırılık söz konusu olmaz. Örneğin; göreviyle bağlantılı olarak öğrendiği 
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bir suçu yetkili makamlara bildiren kamu görevlisinin (TCK. m.279); şikâyete bağlı 

suçlarda şikâyet hakkını kullanan müştekinin (TCK. m.73); sanığın savunmasını 

yapan müdafinin veya faile ceza veren hâkimin; İcra İflas Kanunu uyarınca haciz 

işlemleri için başkasının konutuna hak sahibinin rızası dışında giren icra 

memurunun, usulüne uygun olarak bu işleri yapmasından dolayı cezalandırılması 

mümkün değildir. Doğaldır ki, kanun koyucunun hem fiilin yapılmasına müsaade 

etmesi hem de onu işleyeni cezalandırması düşünülemez.  

Bu itibarla, 6111 sayılı yasanın 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan 

düzenleme kapsamında, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan ve bir 

kurumlar vergisi mükellefi olan Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca 

04.04… tarihinde; “kayıtlarda bulunduğu halde işletmede bulunmayan emtia, kasa 

mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili 6111 sayılı Kanunun 11/2 maddesine 

uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına” karar verilmesinin, kanun hükmünün 

ve kanunun mükelleflere tanıdığı bir hakkın yerine getirilmesinden ibaret 

olduğu, bu itibarla alınan kararın ve bu kararın icrasının hukuka aykırı bir 

yönünün bulunmadığı düşüncesindeyiz. 

Öte yandan, ifade etmeliyiz ki, Yönetim Kurulu üyesi olan şüphelilerin, 

usulüne uygun olarak Yönetim Kurulunda karar alması, alınan karara ilişkin özel 

durum açıklamasının yapılması, yine alınan kararın Olağan Genel Kurul gündemine 

taşınması, Olağan Genel Kurul’da bahsi geçen kararın onaylanması, kayıtlarda yer 

aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilmesi gibi hususlar, şüphelilerin güveni kötüye 

kullanma kastıyla hareket edip etmediği hususunda da önem arz eder. 

Şüphelilerce, yasal düzenlemeler kapsamında devletin resmî kurumlarına 

müracaat edilip, kamuya özel açıklama yapılarak duyurulup, ardından genel 

kurul gündemine taşınıp konu çözüldüğüne göre, bu hususlar kişilerin suç tipine 

yönelik kastı açısından da dikkate alınması gereken olgulardır. Diğer taraftan, 

6111 sayılı kanuna göre yapılan bu işlem, şirketin mali tablolarında izlenebilen, 

şeffaf, kamuya açıklanmış, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş bir mahiyet arz 
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ettiğine göre, muhatapların TTK. uyarınca işlemin iptaline yönelik dava ve talep 

haklarının varlığı da göz önünde tutulmalı ve uyuşmazlığın kapsamı bu yönüyle 

de değerlendirilmelidir. 

 Hukuki değerlendirme ve takdir sayın soruşturma makamlarına ait olmak 

üzere, sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 

 

V- SONUÇ VE KANAAT 

 Yukarıda arz edilen açıklamalar çerçevesinde; 

 a) Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6111 sayılı Yasanın 11 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan düzenleme kapsamında, bilanço esasına göre 

defter tutan kurumlar vergisi mükellefi olduğu, bu itibarla şirket yönetim 

kurulunun 6111 sayılı yasanın 11/2. maddesi gereğince bir karar alması ve bu 

kararı yerine getirmesine hukuken bir engel bulunmadığı, 

 b) Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca, 04.04… tarihinde 

“kayıtlarda bulunduğu halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına” dair kararın, 6111 Sayılı 

Yasanın 11/2 maddesine dayalı olarak alındığı,  

c) Şirket Yönetim Kurulunca 04.04… tarihinde alınan karardan sonra, 

12.04… tarihinde alınan bu karara ilişkin özel durum açıklamasının yapıldığı, 

27.01… tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da, Yönetim Kurulunca 6111 

sayılı yasanın 11/2. maddesi hükmüne istinaden alınan kararın onaylandığı, 

 d) Y. Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca 04.04… tarihinde; 

“kayıtlarda bulunduğu halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklarla ilgili 6111 sayılı Kanunun 11/2 maddesine uygun olarak 

gerekli işlemlerin yapılmasına” karar verilmesi ve kararın icrasının, kanun 

hükmünün yerine getirilmesi kapsamında, diğer bir ifadeyle bizatihi 6111 sayılı 

kanundan istifadeye yönelik alınan kararın ve bu kararın icrasının hukuka aykırı 

bir yönünün bulunmadığı;  
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e) Yönetim Kurulu üyesi olan şüphelilerin, usulüne uygun olarak Yönetim 

Kurulunda karar alması, alınan karara ilişkin özel durum açıklamasının yapılması, 

yine alınan kararın Olağan Genel Kurul gündemine taşınması Olağan Genel 

Kurul’da bahsi geçen kararın onaylanması, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede 

mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na beyan edilmesi gibi hususların, şüphelilerin güveni kötüye kullanma 

kastıyla hareket edip etmediği hususunda da önem arz ettiği, şüpheliler, yasal 

düzenlemeler ve devletin resmi kurumlarına müracaat edip, kamuya özel 

açıklama ile duyurup, ardından genel kurul gündemine taşıyıp konu çözüldüğüne 

göre, bu hususların kişilerin suç tipine yönelik kastı açısından da dikkate alınması 

gereken olgular olduğu, 

f) Meselenin şeffaf, kamuya duyurularak, pay sahipleri haberdar edilerek, 

resmi makamlara müracaat edilerek çözülmüş olmasının -hak sahipleri yönünden 

varsa bir sorun- işlemin iptaline yönelik TTK. hükümleri uyarınca talep ve dava 

haklarını bertaraf etmediği, 

 Yönündeki kanaatimizi, takdir delillerle ve bahsi geçen tüm bilgilerle 

doğrudan temas eden Sayın Soruşturma ve Kovuşturma Makamlarına ait olmak 

üzere saygıyla arz ederiz.. 

 


