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G!Ri~ 

OiSer Iktisadi ve sosyal alanlarda olduau gibi, 

ticaret hayati da faydalanabilecegi, bir takim kendine 

ozgti ara~lar geli,tirmi' ve bu ara~larin kullan1m1na ili'

kin dilzenlemeler getirdigi gibi, bu kullanima bazi sonu~

lar da baglam1,t1r. 1,te, bu ara~lardan biri de ticari 

defterlerdir. Ticari defterler, yapilan ticari iflernlerin 

hafizada tutulmas1n1n gti~ltigti kar,1s1nda kullanilmaya ba'

lanmi' ve zamanla, tutulmasinda ozel yarar yan1nda kamu 

yararida goren kanun koyucu tarafindan bu konuda kanuni 

dilzenleme getirilmi,tir. 

Ticaret Kanunumuz ile de ticari defterler ele 

al1n1p dtizenlenrni' ve bu dtizenleme ile ticari defterlerin, 

ticari i1letmenin iktisadi ve ekonomik durumu, alacak ve 

bor~ ili,kileri konusunda i'letme sahibine ve i1letme ile 

dolayl1 ya da dolays1z bir ili,ki i~erisinde bulunanlara 

en yakin, en dogru bilgiyi verebilecek 'ekilde tutulmalari 

saglanmak istenmi,tir. Boylece, defterlerin ait oldugu i1-

letme ve i'letme ile ili,ki i~inde bulunan ki,iler tara

f1ndan ili~kilerinden do~an uyu,mazliklarin giderilmesinde 

yararlan1labilecek bir delil daha yarat1lm1,t1r. Hatta Ti
caret Kanunu ticari defterlerin delil olma yonilne daha a

g1rl1k vererek, bu konuda ozel bir dlizenleme getirmi' ve 

ticari defterlerin 'ekline ili,kin htikilmleri onlarin ispat 

gticlinli saAlamaya yonelik olarak tespit etmi1tir. 

Ticaret Kanunu bir kimsenin kendi yaz1s1n1, ken

di iddias1n1n kan1t1 olarak kullanamayacaA1 ilkesinden ay

r1larak, karey1l1kl1 gilven ve stirat esasina dayanan ticaret 

hayatina ozgil bir ara~ niteliginde bulunan ticari defter

le re (yine de belirli ~artlar aram11 olmakla birlikte) gil

ven duymu9 ve aksi ispatlanmadik~a bunlar1 hlikme esas ola

bilecek gli~te gormti,tlir. 
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Ticaret Kanunumuzun ticari defterler ve ispat usu

lli konusunda b~z1 hilkilmlerinin a~1k olmamas1 doktrinde ve 

uygulamada farkl1 goril1lerin ileri silrlilmesine sebep olmu1 

ve yarg1tay i~tihatlar1 ile sorunlarin bir kism1 giderilme

ye ~a11,1lm1, ancak tamami lizerinde birlik saglanamam1,t1r. 

Biz tezimizin konusunu olu1turan ticaret kanunumuzun ticari 

def terlere ili,kin ozel dlizenlemesini bu konuya ili•kin dil

zenlemelere sahip olan VUK ve HUMK'dan da yararlanarak a~1k

lamaya ~a11,acak ve bu konudaki sorunlara bir ~oztim getirme

ye ~a11,acag1z. 

Inceleme plan1m1z bu giri~ten sonra yedi paragraf

tan ve bir sonu~tan olu,maktad1r. 

ilk iki paragrafta ispat konusuna pek girmeden s1-

ras1yla konunun temelini te~kil eden, Ticaret Kanunumuz an

laminda ticari defter kavrami ile bu kanunumuzun benimsemi• 

oldugu defter tutma sistemi konusunda bilgi verecek ve ay

rica ticari defterlerin ispat gilcti a~1s1ndan kanunun bu 

defterlere ili•kin getirm~' oldugu 1ekil dilzenini inceleye

cegiz. 

ti~Uncli paragrafta, ticari defterlerin delil olma 

i$levi ba,11~1 altinda TK.nun genel htikilmlerden ayr1larak 

sHz konusu defterlere verm1$ oldu~u kesin delil olabilme ni

teli~i ve bu niteliain verilme nedenleri ilzerinde duracag1z. 

Dordtincti ve be~inci paragraf larda ticari defter

lerin sahibi lehine veya aleyhine delil olabilme ,artlar1 

ve soz konusu hallere ili•kin olarak TK.nun getirmiey oldu~u 

ozel dilzenlemeyi inceleyecegiz. 

Alt1nc1 paragrafta, TK.muz sisteminde yer veril

meyen ancak, HUMK'a yapt1g1 yollama sonucu uygulanabilme 



- VIII -

imkani bulan ti~iincil ki~ilere ait defterlerden deli! olarak 

yararlan1lmas1 konusunu inceleyecegiz. 

Son paragrafta ise ticari defterlerden deli! ola

rak yararlan1lmas1nda egemen olan usul kurallari ba,l1g1 

alt1nda ibraz, teslim ve yemin mliesseselerini inceleyecegiz. 

incelememiz s1ras1nda vard1g1m1z sonu~lari ise so

nu~ kism1nda belirtecegiz. 



§ 1. TiCARi DEFTERLERiN HUKUKSAL DVZENiNE TOPLU BAKIS 

I. Genel Olarak 

1) Ticari Defter Kavram1 

Ticari i~letmenin hesaplar1yla kanunlarda gos

terilen diger i1lemlerin kaydedildigi defterlere ticari defter 

denir (1). 

Ticari defter denilince, muhasebeye ili~kin 

defterler akla gelmektedir. Ancak Ticaret Kanunumuz, ticari 

defter kavram1n1 geni§ anlamda ele alm11 ve muhaiebeye ili•kin 

olmayan defterleri de ticari defter saym1§t1r. Zira, tutulmas1 

zorunlu olan ticari defterleri belirlerken muhasebeye ili§kin 

olan defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter 

defteri) yan1nda karar defterini de saym11t1r (TK.m.66). Buna 

gore, ayni nitelikte bulunan ve TK.nin 1irketlere ili~kin hti

kUmleri aras1nda, tutulmasi zorunlulugu getirdi~i genel kurul 

toplant1 ve milzakere defteri, idare meclisi kararlar defteri, 

pay sahipleri defteri de ticari defter say1lmaktad1r (TK.m. 

326). 

Ticari defterler, kural olarak, birbirinden 

bag1ms1z yapraklar 1eklinde degil, "defter" §eklinde, yani ay

n1 cilde ba~l1 ve mtiteselsil s1ra numaral1 yapraklar 'eklinde 

tutulur. Ancak Ticaret Kanunu, vergi kanunlari ile izin veril

digi takdirde yevmiye defteri ve defteri kebirin milteharrik 

yaprakl1 olarak tutulabileceklerini kabul etmi,tir (TK.m.70/ 

III, 71/son). 

2) Ticari Defter Tutmanin Amac1 

Ticari defterler, i1letmenin iktisadi ve mali 

durumu ile alacak ve bor~ ili,kilerini ve her i~ y1l1 i~inde 

elde edilen sonu~lar1 gHsterir (TK.m.66/1). 

(1) DOMANiQ, H., Ticaret Hukukunun Umumi Esaslari, 3. basi, !stanbul 
1976, s. 163. 
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Tacirin i~lerinde istikrar ve gtiveni sa~laya
bilmesi, i~lerinin iyiye veya kottiye gitti~ini anlayabilmesi 

i~in bu bilgiler gerekli, hatta zorunludur (2). Tacir boylece 

ilifkide bulundugu ii~iincii kifilere karf1 kendi ticari ve ma

li olanaklar1n1 bilerek, bu olanaklar1n1n iistiinde taahhiit al

tina girmeden, gilven i~inde yeni i'lemlere giri,ebilir (3). 

Ayrica tacirin i'letmesinde gereksinim duydugu krediyi temin 

edebilmesi de ancak kredi mtiesseselerine i~letm~sinin iktisa

di ve mali durumu hakkinda en dolru bilgiyi verebilmesi ile 

rutimktin olur. Bunun i~in de yine ger~ege en yakin, en dogru 

bilgiyi verebilecek ticari defterlere gereksinimi vardir. Bu 

bilgilere sahip olabilmek sadece i'letme sahibi tacir i~in 

degil, ayn1 zamanda ortaklar, alacakl1lar ve kamu makamlar1 

a~1s1ndan da onemlidir. 

Ortaklar a~1s1ndan, ortakliktan dogan ili~ki

lerinin durumu hakkinda hilkUm verebilmek, i'letme faaliyeti 

sonucunda elde edilecek kAra ve eger varsa zarara ne oranda 

kat1lacaklar1n1 tespit edebilmek ancak defter tutulmas1 ve bu 

def terler tizerinden kar-zarar hesabi ve bilan~o ~ikar1lmas1 

ile mtimktin olur. 

Tacirden alacakli ya da tacire bor~lu durumda 

bulunan ki1iler ise, tacir ile aralarinda bir uyu,mazl1g1n 

ortaya ~ikmasi durumund~ def terlerden uyu,mazl1g1n giderilme

sinde ispat araci olarak yararlanabilmek olanagina sahiptir

ler. Ozellikle de soz konusu ki,ilerdntacir s1fat1n1 ta~1mama

lar1 durumunda defterlerin onemi daha da artmaktad1r. Zira, • 
bu ki$iler i9in iddia ya da savunmalar1n1 ispatta yararlana

bilecekleri bir ara~ daha yarat1lm1~ olmaktadir. 

(2) iMREGUN, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 7.basi, Istanbul 1984,s.90. 

(3) BiLGi~iN,~.M., Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I, Ticaret ve Tticcar, 
3. bas1, istanbul 1950, s.274. 
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Kamu makamlar1 ise ticari defterlerden, vergi 

hukuku a~1s1ndan, devlet~e alinacak vergi miktar1n1 tespit ve 

diger vergi yilkilmllilerini denetleyebilmek; iflas hukuku a~1-

s1ndan ise, tacirin iflasinda hile veya taksirinin bulunup bu

lunmad1a1n1n tespiti ve hile veya taksirinin bulundu~unun an

la~1lmas1 tizerine taksiratl1 if las hilktimlerine gore cezalan

d1r1lmas1n1 temin i~in yararlanabilmektedirler. Zira, bilttin 

bu durumlarda tacirin hi~ defter tutmamas1ndan ya da dtizgtin 

tutmamas1ndan veya iflas etmesinden sadece kendisi degil, dev

let ve tacirle dolayl1 ya da dolays1z ili,ki i~erisinde olan 

ki•iler de etkileneceklerdir. 

3) Tarihi Geli~im 

Ticari i•lemlerin yaz1ya dokillmesi her halde 

kredili (veresiye) ticaret kadar eskidir. Zira, tacirin yap

t1g1 i•lerin hepsini haf1zas1nda tutabilmesine imkan yoktur 

(4). 11k~aglarda buna gereksinim duyuldugu,Firat kiy~s1nda 

ya1am1' uygarl1klardan kalan tabletlerden anla,1lmaktad1r. 

Ancak bu tabletler onlarin hesaplar1n1 nasil tuttuklar1na i

li•kin tam bir bilgi ve~memektedir (5). Eski Yunanl1lar ve 

Romal1larda ise, Hzellikle bankerlerin olduk~a ayr1nt1l1 ve 

modern muhasebenin temelini olu,turan bir muhasebe ve kayit 

sistemi uygulad1klar1 gHriilmektedir. Bankerler tuttuklar1 

def terler ile alacaklar1n1n delilini de elde etmi• oluyor

lard1 (6). Ancak ispat bak1m1ndan bu defterlerine dayanabil

meleri i~in hakl1 olduklar1n1n ,ahit arac1l1g1yla ortaya kon

mu' olmas1 gerekliydi (7). 

(4) VIVANTE, C., Droit Commercial, C.I,Se ed., Paris 1910, s.302. 

(5) HAMEL, J./G.LAGARDE, Traite de Droit Commercial, Tome Premier, Paris 
1954, s.285 

(6) VIVANTE, C., s.303. 
(7) HAMEL,J./G.LAGARDE, s. 285. 
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lgte, tacirler daha defter tutmalarina ili~

kin onlar1 zorlayan bir kanun hlikmii yok iken, defter tutma

ya ba~lam1~lard1. Kasalar1n1n ve emtealar1n1n mevcudu hak

k1nda bilgi sahibi olabilmek, yapt1klar1 i~lemleri hatirla

mak a~1s1ndan defterlerin ne denli yararl1 olduBunun fark1-

na varm1§lard1. 

Ticari defterlere iligkin ilk dtizenleme,Fran

sa'da XIV. Louis tarafindan haz1rlat1lan 1673 tarihli "Ordo

nance de Commerce" ile yap1lm1~t1r. Bu emirname ile baz1 def

terlerin tutulmas1 zo~unlu hale getirildigi gibi. bunlarin 

tutulmasina ili~kin bazi kurallar ve f ormaliteler de getiril

mi~tir. Emirnamenin hilkilmlerine uygun tutulmu~ kayitlar ibraz 
edemeyen milflisin, hileli milflis say1lacag1na ili~kin hilkilm, 

kanun koyucunun defter tutulmas1nda ozel yarar yan1nda kamu 

yarar1 da gormil~ oldu~unu gostermesi bak1m1ndan onemli<lir. 

Emirnamede hileli iflasa ili~kin hilktim getirilmi~ olmas1na 

ragmen, ticari defterlerin ispat gtictine ili~kin hemen hi~ bir 

hiiktim bulunmamaktayd1 (8). Ancak emirname ile defter tutmak 

zorunlu hale getirildigi i~in tacirlerle i~ yapan ki~iler tu-
' 

tulan defterlerin ibraz1n1 isteme yoluna gittiler ve sonu~ta 

ticari defter kay1tlar1 ticari i~lemlerin ispat araci olarak 

kullanilmaya ba~landi (9). 

Emirnamedeki htikilmler daha sonra 1807 tarih

li Frans1z Ticaret Kanununa (Code de Commerce) aynen ge~mi~

tir. 

Hukukumuzda ise ticari def terlere ili~kin ilk 

dilzenleme 1807 tarihli Frans1z Ticaret Kanununun ~evirisi olan 
~ 

1850 tarihli Kanunnamei Ticarette yer almaktad1r. 1926 tarihli 

Ticaret Kanunumuzun da, bir ~ok kaynak kanundan yararlan1lm1~ 

(8) LYON-CAEN/L.RENAULT, Traite de Droit Commercial,C.I,3e ed., 1921, 
s. 343. 

(9) RIPERT, G., Droit Commercial, 2 ed., Paris 1951, s. 166. 
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olmasina ragmen, ticari defterlere ili~kin htiktimlerinde Fran

siz etkisi gortilmektedir. 1957 tarihli Ttirk Ticaret Kanununda 

ise Eski Ticaret Kanunundan al1nm1~ hliktimler d1~1nda, Vergi 

Usul Kanunundan da (her iki kanunun ticari defterlere ili~kin 

htiktimlerinin uyumlatt1r1lmas1 amaciyla) bir kisim htikilm al1n

m1tt1r. 

4) 9e~itli Defter Tutma Sistemleri ve TTK'nun Be

nimsemi~ Oldugu Sistem 

Defter tutma zorunlulugunu kabul eden tilkeler

de ti~ tilr sistem soz konusudur : 

Tutulacak Defterlerde Serbestlik Taniya~ 

S istem 

Ticari defter tutmak zorunda olan tacire 

kanun, tutacagi defterleri sayma yolu ile gostermemit aksine 

i~letmesinin nitelik ve geni~ligine gHre hangi defterleri 

tutmasi gerektigine kendisinin karar vermesini istemi1tir. 

(Alman-isvi~re sistemi) 

- Belirli Zorunlu Def terler Sistemi 

Bu sistemde tutulmasi gerekli defterler 

kanunda ismen belirlenmittir. Bu defterlerin d1t1nda tacir 

i~letmesi i~in ihtiya~ duydugu ba~ka defterleri de tutabile

cektir. (Fransiz TK.ve 1926 tarihli ETK sistemi) 

- Karma Sistem 

Bu sistemde hem bir kisim zorunlu defter-
. ~1i ! .''1·~-

l er tespit edilmit, hem de itletmenin niteliline gHre ba1-

ka defterlerin tutulmasi zorunlulugu ongortilmlittilr. (italyan 

MK.ve Tilrk Ticaret Kanunu Sistemi) 
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Ticaret Kanunumuz karma sistemi benimsemit 

ve buna uygun htiktimler ongormil§ttir. TK.m.66/I'de "her tacir .•. 

i$letmesinin mahiyet ve oneminin gerektirdi~i btittin defterle

ri ve bilhassa, diger kanunlar1n htiktimleri mahfuz kalmak iize

re, a~agidaki defterleri ... tutmaya ·mecburdur" diyerek bu 

esas1 kabul ettigini gostermi~tir. Demek ki tacir, hem kanun

da ismen say1lm1§ clan zorunlu defterleri hem de i§letmesinin 

nitelik ve oneminin gerektirdigi defterleri tutmak zorundad1r. 

Bunlar d1~1nda uygulad1g1 muhasebe sistemi a~1s1ndan gereksi

nim duydugu yard1mc1 defterleri de tutmakta serbesttir (TK. m. 

69/II) (10). 

II. Defter Tutma Ytiktimltilti~ti 

1) Yiiklimlli 

Ticaret Kanunu, tacir s1fat1n1n sonucu olarak 

defter tutma ytikilmlillilgil getirmi~, boylece esnaf bu yiikilm al

t1na sokulmam1~t1r (TK.m.20, 66). 

Yilktimllililk tacir s1fat1n1n kazan1lmas1 ile 

ba§lar ve bu s1fat1n sona ermesi ile yani ticaretin terki ile 

ortadan kalkar. Ancak 11K. rn.44'e gore, bir tacirin taahhtitle

ri ticareti terkettiginin ilan1 tarihinden itibaren adi say1-
lacag1 i~in, defter tutrna ylikilmlilltigil bu tarihe kadar devam 

eder. 

Tacir s1f at1 ger~ek ki$ilerde kismen dahi 

olsa bir ticari i§letmenin kendi ad1na i~letilmesi veya f ii

len i$1etilmeye ba$lanmam11 bile olsa, bu faaliyete ba,lan1la

cag1n1n belirli $ekilde (ilAn veya tescil) bildirilmesi sure

tiyle kazan1lmaktad1r (TK.m.14/I,II). Ancak bir ticari i'let

me a~mi~ gibi, kendi ad1na veya hukuken varsay1lmayan bir ~ir

ket ad1na 3. ki~ilerle i~lemlere giri~en tacir gibi sorumlu 

(10) Bkz., s.13 vd. 
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ki~iler de defter tutmak yilkilmlillilgil alt1ndad1r (TK.14/111). 

Tilzel ki~ilerde ise; ticaret ~irketleri sa

dece bu s1fatlar1 dolay1s1yla ve ttizel ki1ilik kazand1klar1 

andan itibaren, dernekler de gayelerine eri~mek i~in ticari 

bir i~letme i~lettikleri takdirde, kamu tilzel kifileri tara

f1ndan kurulan ve tilzel kifili~i olmayan tefekkill ve milesse

seler ise, ozel hukuk hilkilmleri uyarinca yonetilmek ilzere ku

rulmalari halinde ve bu ~artlarin ger~ekle~tigi andan itiba

ren tacir s1fat1n1 kazan1rlar. 3u sifat i~in gerekli olan 

~artlar1n ortadan kalkmas1 ile kaybederler. 

Donatma i~tirakinin tilzel ki~iligi tart1~ma

l1 ise de, TK.m.19'da tacirlere ili~kin hilkilmlerin donatma 

i~tirakine de uygulanacagi bildirilmekle, onlar da defter 

tutma yilkilmil altina sokulmu~tur. 

Tacir s1f at1 ticari i~letmenin tasfiyesi s1-

ras1nda da, tasfiyenin sonuna kadar devam ettiginden, defter 

tutma yilkilmlillilgil de devam eder. Ticari i~letmenin devredil

mesi durumunda ise, bu yilkilmlillilk devralana ge~er (11). 

Acaba tacir s1fat1na baglanan bu yilkilmlillilgli 

bizzat tacir kendisi mi yerine getirecektir? TK.m.67/II'de 

ticari def terleri tutma ve saklama yilkilmlillilgilne uyulmamasi 

halinde sorumlulugun dogrudan dogruya i§letme sahibine ve tti

zel ki~ilerde yonetim yetkisine sahip olan ki~ilere ait ola

cag1 belirtilmi§tir. Bu nedenle de, defter tutma yilkilmlillilgil 

her,eyden once, bu ki,ilere ait olup 1ahsa bagli bir bor~ ni

teligini ta11r. Ancak tacirler bu yilkilmlillilgil yerine getirir

ken yard1mc1 kullanabilirler. QUnkil 3 yilklimlillilgiln asil sahibi 

ile borcun ba~kalari tarafindan yerine getirilmesi ayri 1ey-

(11) ARSLANLI, H., Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hilkilmler, istan
bul 1960, s. 121-122. 
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lerdir (12). Nitekim tacirin defter tutmakla gorevlendirdigi 

ki,ilerin ge9irdigi kayitlar tacirin kendisi tarafindan tu

tulmuf say1lmaktad1r (TK.m. 67/I). Zaten gtintimliz ko,ullar1n

da giderek artan i' hacmi, fazla miktardaki i'lem ~ay1s1 ve 

gerekli teknik bilgiye sahip alma ihtiyac1 bu i'in bizzat 

tacir tarafindan yerine getirilmesine engel olmaktadir (13). 

2) Yilkilmltillige Uymaman1n Sonu9lar1 

Ticaret Kanunu a~1s1ndan defter tutma ytikU

milnlin hi~ veya kanuna uygun 'ekilde yerine getirilmemesi hu

kuki ve cezai yapt1r1mlar1 gerektirmektedir. 

TK.m.67/III'e gore, hi9 defter tutmamak ve-

ya kanuna uygun ,ekilde tutmamak ytiz liradan bin liraya ka

dar agir para cezas1n1 gerektirmektedir. Cezai yapt1r1m TK. 

m.66/I, b.1-3'de say1lm1' olan, ismen belirlenmi' zorunlu 

defterler i~indir (TK.m.67/III, c.1). Ifletmenin nitelik ve 

oneminin gerektirdigi defterlerin tutulmami' olmas1 cezay1 ge

rektirmez (14). 

Defterlerin kanuna uygun ,ekilde tutulmamasi 

durumunda, defter sahibine uygulanacak cezai yapt1r1m fiilen 

defterleri tutmakla gorevli olan ki,ilere de aynen uygulan1r 

(TK.67/III). Ancak tacirin hi9 defteri yoksa bu du~umda yar

d1mc1lara her hangi bir sorumluluk yilklenemez. 

Defterlerini hi9 veya kanuna uygun ,ekilde 

tutmayan tacire uygulanacak hukuki yapt1r1m ise, Ticaret Ka

nunu tarafindan kendisine verilmi' olan, defterlerinden lehte 

(12) ARSLANLI, s. 122. 
(13) DoGANAY, i., "Ttirk Ticaret Kanununun, Ticari Defterlerle ilgili Hil

kilmleri lizerinde Bir inceleme", BATIDER, 1971, C.VI., S.I, s. 5. 

(14) DoCANAY, 1nceleme, s. 6. 
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delil olarak yararlanabilme olanag1n1 yitirmesi ve daha da 

kottisti defterlerinin aleyhine delil olmas1d1r (TK.m. 69/II, 

84, 85). 

Hakimler, noterler, sicil memurlar1 ve diger 

memurlar, tacirin defter tutma yilktimtinti hie; veya geregi gibi 

yerine getirmedigini, bir uyu,mazlikta defterlere ba1vurulma

s1 durumunda ya da diger resmi i•lemler sonucu ogrenmeleri 

halinde, durumu Cumhuriyet Savc1l1g1na bildirmekle yilktimlti 

tutulmu§lard1r (TK. 67/son). 

Cezai yapt1r1m1 dilzenleyen TK.m. 67/III, son 

ctimlede diger kanunlarda bulunan cezai htiktimler mahfuz tutul

mu1tur. Buna gHre, TK.m. 66/I,b. l-3'de say1lan defterleri 

hie; veya kanunun emrettigi 1ekilde tutmayan tacir, itK.m.310/ 

b. 5 geregi taksiratl1 mtiflis say1l1r ve Ttirk Ceza Kanununun 

507. maddesine gore cezaland1r1l1r. Ayrica konkordato talebin

de bulunan borc;ludan, bu talepte bulunurken defterlerinin du

rumunu da bildirmesi istenmi1tir (iiK.m.285). Defterlerini ge

regi gibi tutmayan, ozellikle de TK.m.66 htikmilnce tutulmasi 

zorunlu olan defterlerin hepsini tutmami§ olan tacirin konkor

dato talebi diger 1artlar gerc;ekle•rni§ olsa bile reddedilir 

(15). 

Vergi Usul Kanunu ac;1s1ndan duruma bakarsak; 

bu kanun taciri vergi yilkilmlilsil •eklinde dU1ilnerek ve onun a

rac1l1g1yla diger vergi yilkUmltilerini denetleyebilmek amaciy

la defter tutma ytikilmltililgUnU getirmiftir. Tacirin defter, 

kayit ve belgelerinin bu amac; unsurlarindan herhangi birini 

kannlamama.s1 onlarin sa~l1kl1 bir vergi incelemesi ic;in yeter

siz say1lmas1n1 ve sonuc;ta kazancin tilmti ile veya kismen takdirini ge

rektirmektedir (VUK.m.30). Ayrica vergi kanunlarina gHre tu-

(15) DOMANic;, s. 165; POROY, R., Ticari t,letme Hukuku, 5. bas1, Istanbul 
1987, s. 151; KARAYALQIN, Y., Ticaret Hukuku, I. G1Ri~- Ticari 11-
letme, 3. baski, Ankara 1968, s. 352. 
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tulmasi gereken def terlerin bu kanunun ~ekle ve usule ili~kin 

hilktimlerine uyulmayarak tutulmasi veya vergi kaybina neden o

lacak 'ekilde tutulmasi durumlarinda,vergi hukukuna ili~kin 

usulstizltik veya ka9ak91l1k cezalari da uygulanir (VUK. 344, 

351). 

III. Defter Ttirleri 

1) Zorunlu Defterler 

a) Kanunda ismen Belirlenmi§ Olan Defterler 

aa) Btitiln Tacirler Ixin Ongorillmil§ Olan 

Def terler 

TK.m.66/I, b.l'de, tilzel ki~i taciri.n 

yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar 

defteri tutacagi Hngortildilkten sonra,2. ve 3. bendlerde ttizel 

ki~iligi olrnayan ticari i~letmeler ile ger9ek ki~i tacirin 

karar defteri hari9 olmak tizere 1. bendde yaz1l1 defterleri 

tutacagi belirtilmi,tir. Gortildtigti gibi, yevmiye defteri, def

teri kebir ve envanter defteri ger9ek ve ttizel ki~i tacirler 

veya tilzel ki,iligi olmayan tacirler i9in ortakla~a olarak on

gortilrnti~tlir. 

bb) Gerxek Ki§i Tacirler Iyin Ongortilen 

istisnai Durum 

Ger~ek ki~i tacir, ya TK.m.66/I, b.l' 

de sayilan defterlerden karar defteri hari9, ilk ti9 defteri 

tutacak, ya da i,letmesinin nitelik ve onerni mtimkiln kilacak 

kadar s1n1rl1 ise sadece i~letme defteri tutmakla yetinebile

cektir (TK.m.66/b.3). 
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TK.m.66/I, b. ·2'de sozedilen kamu tilzel 

ki~ileri taraf1ndan kurulmu~ olup, ttizel ki~iligi olmayan ti

cari i~letmeler, ger~ek ki~iler gibi defter tutmalar1na ra~

men tek i'letme defteri usultinden yararlanamazlar. 

Belirtilen defterlere ek olarak, ticaret 

ieyleri tella111g1 yapan bir tacir, TK.m.lll'de an1lan yevmi

ye defterini de tutmak zorundad1r. 

cc) Sadece Tlizel Ki~i Tacirler 19in Ongortilen 

Diger Zorunlu Defterler 

TUzel ki'i tacirler yevmiye defteri, def

teri kebir ve envanter defteri yan1nda karar defteri de tut

mak zorundadirlar (TK.m.66/I, b.1). Bu defterler d1,1nda, Ti

caret Kanunu ticaret ~irketleri ile ilgili hilkUmlerinde soz 

konusu ~irketlere 5zgU olarak ba~ka def terlerin de tutulmas1-

n1 emretmi~tir. Bunlar, anonim ~irketlerde, umumi heyet top

lant1 ve mtizakere defteri, idare meclisi kararlar defteri, 

pay sahipleri defteri (TK.m. 326), tahvil defteridir (TK.m.428). 

Payl1 komandit ~irketlere TK.m. 481 yollamas1 geregince anonim 

~irketlere ili~kin hilkilmler uygulanacag1ndan tahvil def teri 

d1~1nda 1 yukar1da sayilan diger iki defterin bu nevi ,1rketler 

tarafindan da tutulmas1 gereklidir. Limited ~irketler ise TK. 

m.519'da ayrica dilzenlenmi, bulunan pay defterini tutmak zo

rundadirlar. 

Tilm bu def terlere ek olarak anilan tica

ret ~irketleri ticaret i~leri tellall1g1 veya umumi magaza 

gibi ozel defter gerektiren biri:;;letme konusu se~erlerse, bu ko

nunun gerektirdigi defterleri de tutmak zorundad1rlar (16). 

Buna gore, ticaret i~leri tellall1g1 ile ugra~1lmas1 durumun

da . TK.m. lll'de dil~enlenen yevmiye defterini, umumi magaza 

(16) POROY, s. 148. 
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i~letilmesi durumunda ise makbuz senedi ve varant def teri 

(TK.m.748) tutulmasi gerekir. 

b) Kanunda 1smen Belirlenmemi~ Olup i1letme

nin Nitelik ve bneminin Gerektirdi8i Def

terler (Belirsiz Zorunlu Defterler) 

Tacire, TK.m.66/I'de ismen belirlenmi' o

lan zorunlu defterler d111nda, i1letmesinin nitelik ve onemi

nin gerektirdigi defterleri de tutmak yiikiimltiliigti getirilmi~

tir (TK.m.66/I, 1465). 

ARSLANLI, tacirin tutmak zorunda oldugu 

defterlerden TK.m.66/I, b.l-3 1 de gosterilen defterleri "mut

lak manada zorunlu defterler", i1letmenin nitelik ve oneminin 

gerektirdigi defterleri ise "nisbi manada zorunlu def terler" 

olarak tan1mlam1,t1r (17). Oysa, TK.rn. 1465 hlikrnil boyle bir 

ay1r1m1n soz konusu olamayacag1n1 gostermektedir. Zira, TK. 

m. 1465'e gore, i~letmenin nitelik ve oneminin gerektirdigi 

defterlerin tutulmami~ olmasi durumunda, ismen belirlenmi' o

lan zorunlu defterler kanuna uygun olarak tutulmu' olsalar 

dahi ancak aleyhe delil olacaklard1r. Bu da, kanunun i'let

menin nitelik ve oneminin gerektirdigi defterlerin tutulma

s1na ne kadar onem verdiginin delilidir. 

Kanun, i~letmenin nitelik ve onerninin ge

rektirdigi defterlerin tutulmas1n1 zorunlu kilmakla, birlikte 

bu defterlerin hangi defterler oldugunu ismen belirtmemi~tir. 

Zaten her i~letmenin kendisine has ozellikleri, degi~ik ugra

g1s1 vardir ve nispeten genel bir kanun olan Ttirk Ticaret Ka

nunundan, her i1letmenin ozel durumunu nazara almasi beklene

mez (18). 0 halde bu defterlerin tespiti, i~letmenin geni~li

gi, yap1lan i,in niteligi ve ugra~1 alan1 olan igin ve i,lem-

(17) ARSLANLI, s. 123. 
(18) SOMUNCUOGLU, ti., "Ttirk Ticaret Kanununun Ticari Defterlerle ilgili 

Baz1 Htiktimleri tizerinde Bir inceleme", iBD., 1976. C.50, S. 1-4, 
s.164. 
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lerin ozel durumlar1 (19) gozonline al1narak yap1lacakt1r. Ni

tekim Adliye Enclimeni Mazbatas1'nda (20) "ii;>letme sahibi, ii;>

letmesinin mahiyetine uygun olan muhasebe sistemine gore mec

buri defterlerin neden ibaret olacag1n1 tayin edecek veya ta

yin ettirecektir" denmek suretiyle bu tespitin nas1l yap1laca

g1 gosterilmi~tir. Ancak bir uyu~mazl1g1n ortaya 91kmas1 du

rumunda, uzmana yapt1r1lm1~ olan tespitin dahi mahkemeyi bag

lamamas1 ve tacirin TK.m. 1465 gibi agir bir yapt1r1m1n teh

didi altinda b1rak1lm1' olmasi doktrinde elei;>tirilere neden 

olmui;>tur (21). 

Belirsiz zorunlu def terlerin noter tara-

f 1ndan onanmas1 gerekli olmay1p, ticaret sicili memurluguna 

bildirilmesi yeterlidir (TK.m. 69/II). Bu nedenle soz konusu 

defterler "bildirime (beyana) tabi defterler" olarak ta an1l

maktad1r. 

Belirsiz zorunlu defterler, kanuna uygun 

olarak tutulmui;> olsalar bile, yaln1z bai;>lar1na sahibi lehine 

delil olamazlar, ancak onanmii;> bulunan belirli zorunlu def

terlerle birlikte sahibi lehine delil olabilirler (TK.m.82/II). 

2) 1stege Bagl1 Defterler 

Bunlar, zorunlu defterler d1~1nda kalan ve 

tacirin ii;>letmesinin hesap ve f aaliyet dlizenine yard1mc1 ol

dugu inanc1 ile tuttugu defterlerdir. 

istege bagl1 def terler de belirsiz zorunlu 

defterler gibi, noter onamas1na degil, bildirime tabi tutul

mu1tur {TK.m.69/II). Bu bildirimin hi~ veya kanuna uygun ,e

kilde yerine getirilmemi1 olmas1 durumunda, bu defterler sa

hibi lehine delil olamazlar (TK.m.69/II).Soz konusu defter-

(19) MiMAROGLU, S.K., Ticaret Hukuku, Birinci Cilt, !~letme Hukuku, Ge
ni,letilmi$ 3. bas1, s.429. 

(20) Adliye Encli~eni Mazbatas1, 67.madde gerekc;esi (~kz. ERi~, G., 
Ac;iklamah-Ic;tihatli Ti.irk Ticaret Kanunu, Ticari I,letme ve ;>ir
ketler, Ankara 1987, s. 65). 

(21) Bkz. s.46 vd. 
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ler, yine belirsiz zorunlu defterler gibi, tek ba~lar1na sa

hibi lehine delil alma niteligine sahip olmay1p, ancak onama

ya tabi ve onanm1~ bulunan zorunlu defterlerle birlikte delil 

olarak kabul olunurlar (TK.m.82/II. 

Istege bagli defterler, herhangi bir kanuni 

zorunluluk olmadan sirf tacirin kendi irade~i ile tutuldugun

dan, bu gibi defterlerin tutulmamasi veya tutulmakla birlikte 

bildirimde bulunulmami~ olmasi, diger zorunlu defterler usulil

rie uygun tutulmu~ ise bunlarin deli! kuvveti ilzerinde etki 

yapmaz (22). 

(22) iMREGtiN, s.95. 
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§ 2. TiCARi DEFTERLERiN iSPAT GUCU ACISINDAN §EKiL DVZENi 

I. Genel Olarak 

1) Defterlerin Genel Olarak Tutulma Dtizeni 

TK.m. 66/I'de, ba,ta yevmiye defteri, defteri 

kebir, envanter defteri, karar ve i•letme defteri olmak tizere, 

i•letmenin nitelik ve oneminin gerektirdigi btitiln defterlerin 

Ttirk9e olarak tutulmasi ongortilmti,ttir. Bu konuda istege bagli 

defterlere ili,kin bir a~1kl1k yoktur. Ancak soz konusu def

terlerin, bu konuyu dtizenleyen ozel bir kanun olan 805 say1l1 

"iktisadi Mtiesseselerde Mecburi Ttirk~e Kullan1lnias1 Hakk1nda 

Kanun"un (23) kapsam1na girmi' oldugu soylenebilir (24). Zira 

soz konusu kanuna gore, Ttirk tabiyetindeki her nevi 'irket ve 

miiesseseler Tilrkiye i9indeki i,lemlerini, sozle,me ve yaz1,ma

lar1n1 Tilrk9e yapmak, hesap ve defterlerini Tiirk~e tutmak zo

rundadirlar (m.1). Yabanc1 ,1rket ve mtiesseseler i9in bu yil

kilmltililk, Tilrk miiesseseleri ve Tilrk vatanda,lari ile yapilan 

haberle,me, i,lem ve ili•kilerinde, ayrica devlet dairelerine 

ve devlet memurlar1na ibrazi gereken belge ve defterlere ili•

kin bulunmaktadir (m.2). 

Ticaret Kanunumuzda defterlerin ne •ekilde 

tutulacag1n1 ongoren bir hiiklim bulunmamaktad1r. Ancak bu demek 

degildir ki, kay1tlar kur,un kalem gibi silinmesi kolay bir 

kalemle yap1labilecektir. Defterlerin sahibi lehine delil ola

bilmesi olanag1n1 tan1yan ve bunun i9in de s1k1 'ekil ,artlar1 

ongormil• bulunan Ticaret Kanunu sisteminde bu ileri slirlilemez. 

0 halde Ticaret Kanunundaki eksikligi, bu konuda hilkilmler koy

mu' bulunan Vergi Usul Kanunu ile tamamlamak gerekrnektedir. As-

(23) RG. 22.4.1926, S. 353. 

( 24) ARSLANLI , s • 12 7 • 
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linda T.K., esas itibariyle VUK!nun ongordiigii defterlerin tu

tulmas1n1 emretmi' bulunmaktad1r. Bu nedenle de, yilkilmlii hemTK. 

nun hem de VUK}nun defter tutmaya ili•kin buyurucu kurallar1-

nin gereklerini ayni defterlerde yerine getirebileceSinden 

(25), VUK'nun kayit dtizenine ili,kin hliklimlerine zaten uya

caktir. 0 halde VUK htiklimlerine uygun olarak, ticari defter

ler milrekkeple veya makine ile tutulmak gerekir (m. 216 ). Def

terlerdeki yanli' kayi tlarin dtizel tilmesii.se yanli, yaz1lan ra

kam veya yaz1n1n okunacak •ekilde ~izilmesi ve yan taraf 1na 

do~rusunun yaz1lmas1 suretiyle yap1lmal1d1r. Anca~ yevmiye 

def terlerindeki maddelerde yap1lan yan11,l1klar; tersi bir 

kay1tla dilzeltilebilirler (VUK. m. 217/I). Defterlere ge~iri

len bir kaydi kaz1mak, ~izmek veya silmek suretiyle okunamaz 

duruma getirmek ve defterlerde kay1tlar arasinda bo' sat1r 

b1rakmak, ciltli defterlerde, defter sayfalar1n1 ciltten ko

parmak yasaktir (VUK.m. 217/II). Soz konusu hilkilmlere ayk1r1-

l1k halinde, defterler lehte delil olabilme niteliklerini kay-
" bederler. 

Ticaret Kanunu, tacirleri belirli bir muhase

be usuliinil uygulamaya zorlamam1,t1r. Tacirler i•letmelerine 

en uygun gelen muhasebe usuliinil uygulamakta serbesttirler. 

Buna kar,1l1k defterlerin nasil tutulacagina ve ne gibi bil

gileri i~erecegine ili•kin (o'rnegin, yevmiye defterine kayit

ta toplayici hesaplar kullan1lmas1 durumunda, nihai yard1mc1 

hesab1n isminin yaz1lmas1 gibi) modern muhasebe sistemine uy

gun olmayan hilkiimler de ongormii•tilr. 

2) Defterlerin i9erikleri 

Ticaret Kanunu, ismen belirledigi zorunlu def

terlerin (TK.m.66) i~erigini de tespit etmi~tir (TK.m. 70-78). 

(25) KANETI, S., Vergi Hukuku, istanbul 1986-1987, s. 160. 
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a) Yevmiye Defteri 

TK.m. 70'de dlizenlenen yevmiye defteri, 

i~letmenin kayda ge~irilmesi gerekli (para ile ifade edilen) 

gilnlilk i~lemleri belgelerden ~ikartarak, tarih s1ras1yla ve 

madde halinde, diizenli olarak yazmaya ozgil defterdir. Yevmi

ye defteri en az TK.m.70/II, b.1-6 da ongorillmil~ olan bilgi

yi yani madde s1ra numaras1n1, tarihi, bor9lu hesap, alacak-

11 hesap, (toplay1c1 hesaplar kullan1l1yorsa, nihai yard1mc1 

hesab1n ismini) meblag ve her kayd1n dayand1g1 vesikalarin 

nevi ile varsa bu vesikalarin tarih ve numaras1n1 i~ermeli

dir. 

Ticaret Kanunu hangi ticari i~lemlerin 

yevmiye defterine ge~irilmesi gerektigini a~1klamaktan ~e

kinmi~, sadece ''kayda ge~irilmesi gereken muameleler" demek

le yetinmi~tir. Ancak hangi nevi ticari i$1emlerin yevmiye 

defterine ge9irilmesi gerektigini basiretli bir tacirin veya 

temsilcisinin-yerine gore muhasebecisinin-bilmesi gerekir. 

Genel olarak, tacirin ticari malvarl1g1nda meydana gelen 

tilm deger hareketlerinin, her deger degi~ikliginin deftere 

kanunda ongortilen slire i~inde kaydedilmesi gerekir (26). 

Yevmiye defterine ge~irilmesi gereken ka-

y1 tlar1n on gtin i~inde ge~irilmesi gerekir. Hakl1 sebep ol

madik~a, bri stire a'ilamaz (TK.m.70/I). ,Bu konuda Vergi Usul 

Kanunu ile paralellik kurulmak istenmi,, ancak Ticaret Ka-

nunu taciri, VUK'un tan1m1' oldugu onemli bir kolayliktan 

yararlanabilmek olanagindan mahrum etmi~tir. ~Hyle ki, VUK. 

m.219/b'ye gore, kay1tlar1n1 devaml1 olarak muhasebe fi~leri, 

primanota ve bordro gibi yetkili yoneticilerin imzas1n1 

ta~1yan belgelere dayanarak ytirtiten i~letmelerde, i~lemlerin belgelere 

i~le'nm~'Si, deftere i~lenmesi hilkmilnd~dir. Ancak bu durumda i~lemler kirkbe~ 

(26) KARAYALQIN, s. 331; DoCANAY, Inceleme, s. 13. 
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giln i9inde defterlere ge9irilmek zorundadir. Demek ki, Vergi 

Usul Kanunu 'na uygun olarak ad1 ge9en belgelere il]lenmi§ i§lemle

rin, Ticaret Kanunu'na ayk1r1l1g1n soz konusu olmamasi i9in 

on giin i~inde defterlere ge~irilmesi gerekmektedir (27). Sii

renin ba§lang1c1, i§lemlerde soz konusu i~lemin meydana gel

digi tarihi, i§letmeye gonderilen belgelerde belgenin al1nd1-

g1 tarihi izleyen giindiir (28). 

Ticaret i1leri tellall1g1 yapan tacirler 

de/TK. m. 111 geregince arac1l1k ettikleri i§lemleri kayde

decekleri bir yevmiye defteri tutmak zorundadirlar. Bu def

ter TK. m. 66'da soz edilen yevmiye defterinden farkl1 olup, 

kay1tlar giinti gtintine ve tarih s1ras1yla yap1lmak ve tacir ta

rafindan imzalanmak zorundad1r. 

Yevmiye defteri ciltli ve sayfalar1 bir

birini izleyen sira numaral1 olarak tutulur. Ancak vergi ka

nunlar1na gore miiteharrik yaprakl1 yevmiye defterine izin ve

rilmesi durumunda bu §ekilde de tutulabilir (TK.m. 70/III). 

Yevmiye defteri "a91l1l'jl 11 ve "kapan11" ona

mas1na tabi defterlerdendir (TK.m. 69/I, 70/V). 

Yevmiye defteri, i~erik ve ozelli~i bak1m1n

dan diger defterlerin esas1n1 te§kil ettigi gibi, ispat huku

ku yonilnden de, mal bedelinin nakden veya seneden odenip oden

mediginin tespitinde . onemli rol oynamaktadir (29). 

b) Defteri Kebir 

Defteri kebir, yevmiye defterine ge~iril

mi~ olan i1lemleri sistemli bir 1ekilde ilgili hesaplara dagi-

(27) KUTADGU, M.C., "Yeni Ticaret Kanununa gore Tiiccarin Defter Tutma MU
kellefiyeti", 1kt.Mal., 1957 (C.IV ,S.9,s.392) 

(28) DOMAN1~, s. 169. 
(29) DOGANAY, inceleme, s.13. 
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tan ve bu hesaplarda toplayan, boylece "ii;;letmenin durumunu 

yansitan" (30) bir defterdir (TK.m. 71). Zira tacir, kendi 

defteri kebiri sayesinde, kasa mevcudunu, mal, alacak, bor~ 

ve senet mevcudunu sadece bir toplam yapmakla derhal tespit 

etmek kolayl1g1n1 elde etmii;; olmaktadir (31). 

Defteri Kebir en az TK.m. 70/II, b.1-4'de 

gosterilen bilgileri yani tarih~ yevmiye defteri madde numa

ras1n1meblag1 ve toplu hesaplarda yard1mc1 hesaplarin isimle

rini i~ermek zorundad1r. Soz konusu kayitlar, yevmiye defteri 

ve defteri kebir arasinda ilii;;ki kurmaya yard1mc1 olmaktadir. 

TK.m. 71/III, yevmiye defterine ilii;;kin 

TK.m. 70/III htikmtintin defteri kebir hakkinda da uygulanacag1-

n1 ongormtii;;tilr. Yevmiye defterine ilii;;kin soz konusu hilkilm, 

yevmiye defterinin i;;ekline ilii;;kin bir hilkilmdilr. Buna gore, 

defteri kebir ciltli ve milteselsil s1ra numarali tutulabile

cegi gibi, Maliye Bakanl1g1nca izin verildigi takdirde mtite

harrik yaprakl1 defteri kebir de kullanilabilecektir. DOCANAY 

TK.m. 71/III htikmtintin TK.m.70'e yapt1g1 yollamanin bu madde

nin dordlincU f1kras1nda yer alan "yevmiye defterine ge~irile

cek kay1tlar hakl1 sebep olmadan on glinden fazla geciktirile

mez'' htikmilyle ilgili oldugunu ileri silrmti9 ve bu konuda Yar

g1tay'1n da ayn1 gorli9te oldugunu belirtmii;;tir (32). Oysa, 

Yarg1tay'1n ilgili kararinda (33) TK.m. 70/III hlikmli yerine 

hata ile TK.m. 70/IV hilkmti nazara al1nm19t1r. 

Kay1tlarin yevmiye defterinden defteri ke

bire ge9irilmesinde kanun bir stire tayin etmemii;;tir. Bu neden

le, dok t ri n tac i r in kay1tlan herhangi bir siire i le s1n1rl1 o lmaks 1z in , 

(~O) ULUSOY, Y., Ticari Defterler, Ticari Belgeler, Ankara 1981, s. 147. 

(31) DOGANAY, inceleme, s. 15. 

(32) DOGANAY, inceleme, s. 14. 

t33) TD., 22.9.1966, E. 1964/4556, K. 1966/3689 (DOGANAY, inceleme, s. 
157, dpn.17) 
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arzu ettigi zaman defteri kebire ge9irebilecegi gorti,tin

dedir (34). Ancak ~unu belirtmek gerekir ki,ticari defterlerin 

sahibi lehine delil olabilmesi i9in gerekli §artlardan biri 

de defterlerdeki kay1tlar1n birbirini dogrulamas1d1r. Bu ne

denle soz konusu ~art1n geri;ekle,ebilmesi i9in i§lemin gecikti-

rilr.leden defter i kebi re gei; ir i lme s i gerekmek ted i r. Ayr 1c a, yuka

r 1d a da belirttigimiz gibi, VUK. ve TK. ai;1s1ndan,defter tut

ma ytiktimlilltigtinti ayn1 defterlerle yerine getirmek durumunda 

olan ytikilmlti,VUK.'nun btittin defterler i9in getirmi' oldugu on 

gilnltik kay1t silresine uygun olarak,i§lemleri defteri kebire 

bu ~tire ii;inde zaten gei;irmek zorundad1r. 

Defteri kebir de TK.m. 69/I'e gore yevmiye 

defteri gibi, kullan1lmaya ba•lanmadan once "as:1l1§" onamas1-

na tabidir. Ancak defteri kebir kay1tlar1n1n esas1n1 yevmiye 

defterindeki kay1tlar te~kil etti~i ii;in, kanunen "kapan1~" 

onamas1na tabi kil1nan yevmiye defterindeki kay1tlar1n bir in

tikali ve bir tekrar1ndan ibaret olan defteri kebir kay1tlar1-

n1n ayr1ca kapan19 onamas1na tabi tutulmasi fuzuli bir i§lem 

niteliginden ileri gei;emeyecegi i<;in ayr1ca bir kapani~ ona

masina tabi tutulmam1~t1r (35). 

c) Envanter Defteri 

Envanter defteri, i•letmenin a91l1•1nda , 

a91l1• envanteriyle bilan9osunun, hesap devreleri sonlar1nda 

da mevcutlar1, kayden veya saymak, Hl~mek, tartmak suretiyle 

i;1kar1lacak envanterle dtizenlenecek bilani;olarin gei;irildigi 

defterdir (36). 

( 34) ARSLANLI, s. 129 ve aynca MR.BELGESAY, "Formalizm ve Tica-
ri Defterlerin isbat Kuvveti 11

, iBD., 1957, S.3-4, s. 66. 

(35) Bu yonde bkz. yukarida dpn. 3l'deki karar. 

(36 ) KUTADGU, s. 395. 
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TK.m. 75 hiikmti, ilgililerin i:;>letmenin ik

tisadi ve mali durumu hakk1nda mtimktin oldugu kadar dogru fi

kir edinebilmeleri i~in bilanc;olarin ticari esaslar geregin

ce eksiksiz, ac;ik ve kolay anla~1l1r ~ekilde yani genel ka

bul goren muhasebe ilkelerine (37) uygun olarak dtizenlenmesi

ni istemil]tir. Kanun koyucu soz konusu madde ba:;>l1g1n1, "ac;1k

l1k ve dogruluk esaslar1" ~eklinde formiile ederek, dtizenlene

cek olan envanter ve bilanc;olarin tam ve dogru olmasi zorunlu

lugunu ongormti:;>tiir (38). 

Envanter defteri 1 ciltli ve sayfalar1 bir

birini izleyen s1ra numaral1 olarak tutulmas1 gereken,. ac;1-

l111 ve kapani~ onamas1na tabi bir defterdir. 

d) i~letme Defteri 

TK.m. 66/I, b.3 ile, Vergi Usul Kanununda 

dtizenlenmi§ bulunan i§letme def terinin bazi §artlarla gerc;ekki~ 

tacir taraf1ndan .kullan1lmas1n1n mtimktin olacagi ongoriilmti,tiir. 

Gerc;ek ki'i tacir,i,letmesinin nitelik ve onemi imkan taniyor

sa, sadece bu defteri tutmakla yetinebilecektir. Kanun soz ko

nusu iki olc;iitten ba§ka, tacirin i§inin i§letme defteri tutma-

ya izin verecegi somut bir durum gostermi' degildir. !~in one

mi olc;iitii, i:;>in biiytikliik veya kiic;ilkliigiinii, i,in niteligi olc;il

til ise i:;>letme defteri tutulmasina ragmen i:;>letmenin iktisadi 

ve mali durumunun ac;1k bir §ekilde incelenmesine imkan veren 

bir i§ olup olmad1g1n1 ifade etmektedir (39). Ancak soz konu-

su olc;titlerin sorunu <;ozmeye yetmemesi nedeniyle, Vergi Usul 

Kanununa gore i~letme defteri tutabilen tacirlerin Ticaret 

Kanunu bak1m1ndan da i:;>letme defteri tutabilecegi kabul edil-

( 37) TEKINALP, U. , "Hukuki Ac;idan Genel Kabul Goren Muhasebe ilkeleri" 
ikt.Mal. 1985. C.XXXI, S.l, s.10 vd. 

( 38) DOGANAY, Incelemes. 17. 

( 39) ARSEVEN, H., "Yeni Ticaret Kanununun Getirdi~i Yenilikler", ikt.Mal. 
1956, C.III, S.9, s. 377. 
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mektedir (40). Zaten Ticaret Kanunu soz konusu defteri, VUK 

dan alm1§ ve dlizenlemi§tir. 0 halde, VUK a~1s1ndan ikinci 

s1n1f tacir say1lan §ah1s yani VUK.m.177/b.l-3'de belirtilen 

i§lerle ugra§an ve bu bendlerdeki nakdi s1n1rlar1 a§mayan 

tacir i§letme defteri tutabilecektir. Ancak bu durumda 25.1. 

1986 giin ve 86/10313 say1l1 Kararname ile getirilen nakdi 

s1n1rlar1n (yap1lan i§in niteligine gore VUK.m.177/b.l veya 

3 deki nakdi s1n1rlar1n veya b.2 kapsam1na giren bir i§le 

ugra§1lmas1 durumunda buradaki nakdi s1n1r1n tamam1n1n) a§1l

mas1 gereklidir. Aksi halde TK. a~1s1ndan tacir s1fat1n1n 

yitirilmesi tehlikesi ile kar§1 kar§1ya kal1nabilecektir 

( 41). 

i§letme defterinin sol taraf1na giderler, 

yani satin al1nan emtia ve hizmet kar§1l1g1 odenen paralar, 

sag taraf1na ise gelirler, yani emtia sat11lar1 kar11l1g1 

al1nan paralar ve i1letme faaliyetinden dogan gelirler yaz1-

l1r. Gelir ve gider kay1tlar1n1n en az TK.m.76/I'deki bil

gileri (sir.a numaras1, kay1t tarihi, i§lemin niteligi, mik

tar) i~ermesi gerekmektedir. 

(40) KARAYALQIN, s.341; KUTADGU, s.388. 

(41) Tacir esnaf ay1r1m1na ili§kin 25.1.1986 giln ve 86/10313 say1l1 
Bakanlar Kurulu Kararnamesine gore, Vergi Usul Kanununa gore bi
rinci s1n1f tacir say1lan ve bilan~o esas1na gore defter tutan
larla, i§letme hesab1na gore defter tutmakla birlikte, esnaf sa
y1lmak i~in gereken, a§ag1da sayilan dart §art1 yerine getirme
yenler tacir veya sanayici say1lacakt1r. Soz konusu 1artlar 

a) Koordinasyon Kurulunun tespit ederek yay1nlayacag1 esnaf ve 
kil~Uk eanatkarlar kollar1na dahil olmak, 

b) Gelir vergieinden muaf usulde vergilendirilen ve i$letme he
sabina gore defter tutanlardan olmak, 

c) iktisadi faaliyeti, nakdi sermayesinden ziyade bedeni ~al1§
rnalar1na dayanmak ve kazanci ancak ge~imlerini saglayacak 
derecede az olmak, 

d) Vergi Usul Kanununun 177. maddesinin 1. f1kras1n1n 1. ve 3. 
bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yar1s1n1 ve 2. bentin
deki limitin tamam1n1, a§mamak gerekrnektedir. 
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Her i~ y1l1 sonunda, bilan~o esasina gore 

tutulan defterler sisteminde diizenlenen bilan~oya kar~1l1k, 

tek defter sisteminde i~letme hesab1 ozeti ~ikar1l1r. TK. 

m. 76/son 'un TK.m. 7S'e yapt1g1 yollama geregi, i~let-

me hesab1 Ozeti ue envanter Ve bilan9olar gibi eksiksiz, a91k 

ve kolay anla~1l1r ~ekilde dlizenlenmelidir. 

TK.m. 77'de emtia tizerine i~ yapanlara 

emtia hareketlerini defterlerinin gelir ve gider kis1mlar1nda 

ayr1 stitunda gostermek ve bir emtia envanteri 91karmak zorun

lulu~u getirilmi,tir. 

i,letme defteri,ciltli, sayfalar1 ~irbiri

ni izleyen numaral1 (TK.m.76) ve onanmas1 gereken bir defter

dir (TK.m.69). 

e) Karar Defteri 

Tilzel ki~i tacirlerce tutulmas1 gereken ve 

yetkili organlarinca al1nm1~ olan kararlar1n ge~irilmesine 

ozgil defterdir (TK.m. 78). Kararlar1 ge~irilmesi gereken yet

kili organlar 'irket nevine gore genel kurul veya ortaklar 

kurulu ve eger varsa yonetim kuruludur. yonetim 

kuruludur. 

Karar defterinin i9eri~ini dUzenleyen TK. 

m.78 hilkmilne gHre,karar defterine gorU~meler sonucu alinan 

kararlar Ve bu kararlarin al1nmas1ndan once yapilan goril~me 

ve verilen 0ylara ili,kin a~1klamalar ile yap1lan toplant1n1n 

tarihi ve toplantiya kat1lan ki,ilerin ad ve soyadlar1n1n ge

~irilmesi gerekir. Ayrica kararlarin altmin~irket ad1na imza 

koymaya yetkili olanlarca imzalanmas1 gerekir (TK.m. 78). 

Onanmas1 gereken def terlerden olan karar 

def terinin ~ekline ili,kin Ticaret Kanununda bir a~1kl1k yok-
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tur. Uygulamada, ciltli ve birbirini izleyen s1ra numaral1 

sayfalar §eklinde tutulma yoluna gidilmi~tir. Ancak, milte

harrik yaprakl1 olarak tutulmas1 gtintirnilz ihtiya~lar1na daha 

uygundur (42). 

TK.m. 78'de dilzenlenmi§ bulunan karar def

terinin ger~ekte bilttin tilzel ki~i tacirler i9in uygulama ala

n1 yoktur. Zira, Ticaret Kanununun ticaret §irketlerine ili§

kin hilkilmlerinde, soz konusu defterin gorevini yerine getire

cek defterlere yer verilmi~tir. TK. m. 78'e gore ozel hiikiim 

niteligini ta§1yan hiikiimlerin oncelikle uygulanacaginda ku~

ku yoktur. Anonim §irketi dilzenleyen hilkilmler aras1nda "genel 

kurul toplant1 ve milzakere defteri" ve "idare meclisi karar

lar defteri"ne yer verilmi§tir. SHz konusu iki defter TK. m. 

481'in anonim §irket hilkilmlerine yapt1g1 yollama geregi payl1 

komandit ~irketler i9in de ge9erlidir. Limited ~irketlerde 

ortak say1s1n1n yirmiyi a§mas1 halinde de, TK.m.516 ile ano

nim ~irket hilkilmlerine yap1lan yollama gere~i ayr1 bir genel 

kurul karar defteri tutulmas1 gerekir. Kollektif, adi koman

dit ve ortak say1si yirmi veya daha az olan limited §irketler 

i~in ozel hilkilm soz konusu olmamas1 nedeniyle, bu §irketler 

TK.m.78'deki tek karar defterini tutacaklard1r (43). 

II. Onama ve Bildirim i§lemi 

1) Onama 111lemi 

Yukar1da belirttigimiz gibi, Ttirk Ticaret Ka

nunu b.ir kis1m defterlerin onanmas1 zorunlulugunu getirmi§tir. 

Bu defterler, TK.m.66 hlikmtine gore tutulmas1 zorunlu k1l1nan; 

(42) EREM, T.S., Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I, Ticaret i11letme, istan
bul 1971, 4. bask1 s. 225 + dpn.42. 

(43) EREM, s. 226; MiMAROGLU, s. 438. 
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yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, i~letme 

deft~ri ve karar defteri'dir. Bu zorunluluk,ismen sayd1g1m1z 

bu defterler yan1nda Ticaret Kanununun di~er hliktimleri ile 

tutulmas1n1 zorunlu kild1g1 defterleri de kapsar (44). 

Ticaret Kan unu, defter lerin kul lan1 lmay a ba§

lanilmadan once tacir taraf 1ndan onama i~lemi i~in ticari i§

letmenin bulundu~u yer noterine ibraz1n1 istemi§ ve noterin 

de bu i§lemi nasil yapacaB1n1 hilkme baglam1§t1r. Buna gore; 

noter, defterlerin her sayfas1na sabit mtirekkeple sira numa

ras1 koyup (45) resmi mtihilrle mtihtirleyecek ve defterlerin ka~ 

sayf adan olu~tugunu ilk ve son sayf aya yazarak resmi milhtir ve 

imzas1yla onama i§lemini ger~ekle§tirecektir (TK.m. 69/I). Bu

rada belirtmeliyiz ki, notere ibraz edilen defterlerin kural 

olarak ciltli olmalar1 ~arttir (TK.m.69/I). Ancak yine Ticaret 

Kanununun 70. maddesinin 3. f1kras1 uyar1nca yevmiye defteri

nin ve bu maddeye yollama yapan TK. m. 71/III'e gore defteri 

kebirin vergi kanunlar1n1n kullan1lmas1na izin vermesi halin

de, mtiteharrik yaprakl1 olarak tutulabilmeleri de mtimktin ol

du~undan, soz konusu defterlere ili~kin VUK:un onama ~ekli ve 

zamanl ile ilgili hilkilmleri sakl1d1r (VUK. m. 225/b) (46). 

Notere, onama i~lemleri yan1nda ayr1ca, onam1~ 

oldugu defterlerin nitelik ve say1larin1 ve bunlar1n kime ait 

oldugunu tacirin kay1tl1 bulundugu sicil memurluguna resen ve 

hemen bildirmek gorevi verilmi~tir (TK.m. 69/I; Not.K. m.44/D 

ve son). Boylece bir uyu~mazl1k ~ikmas1 halinde, tacirin be-

( 4~ ARSLANL:L,~, s.125. 

( 45) Noterin onad1g1 def terin her sayf as1na sira numaras1 koyaca~ina ilif1-
kin htiktim notere ~ok fazla ktilfet yilklemekte olan bir htikilmdtir. Bu 
konuyu ayr1ca dtizenleyen VUK.m. 225 htikmilnde ise, noterin ibraz edi
len defterlerin sayf alarini.n sira numarasi ile teselsiil ettigini kont
rol ederek sayfalari teker teker miihilrleyecegi belirtilmektedir. 

(46) KARAYAL<;IN, s. 346; SOMUNCUOGLU, Inceleme, s. 166. 
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lirli zorunlu def terleri tutup tutmad1g1n1 ogrenmek imkan1 do

gacakt1r (47). 

Ayr1ca, baz1 defterlerin hesap donemi sonunda 

veya hesap donemi sona ermeden yapraklar1n1n dolmas1 durumunda 

"kapan1i;i" onamas1na tabi tutulmalar1 gerekir (TK.m. 70/son; 

72/4). TK.m. 70/son hilkmil geregince,yevmiye defterinin yeni 

senenin Ocak ay1 sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve noter

ce son.kayd1n alt1na "gorillmUi;tUr" kelimesi yazilarak imza ve 

mlihlir ile onamas1 yap1lmal1d1r. Envanter defteri de kapani~ 

onamas1na tabi tutulmu,tur. Ancak TK.m. 72/4'iln 70/son hilkmil

ne yapt1g1 yollamadan bu defterin de Ocak ayi sonuna kadar ka

pan1' onamas1n1n yap1lmas1n1n zorunlu oldugu anlam1 ~ikmakta

d1r. Oysa, TK.m. 72/III hilkmilne gore, kanunda aksine hilkilm ol

mad1k9a, envanter ve bilan9olar gelecek i~ y1l1n1n ilk ti9 ay1 

i9inde tamamlanabilecektir. Bu durumunda ayn1 maddenin iki 

f1kras1nda dtizenlenmi~ olan envanter defteri ve envanter ve 

bilan90 hliklimleri arasinda 9eli1ilik bir durum (48) yarat1lm11il 

oldugu san1s1 uyanrnaktad1r. Ger9ekte, TK.m.70/son'da iki husus 

dilzenlenmi1iltir. Biri kapan1~ onamas1n1n ~ekli digeri ise zama

n1d1r. TK.m. 72/IV'de "noterin yapacag1 muamele hakk1nda 70 

nci rnaddenin son f 1kras1 uygulan1r" denildigine gore yollama 

tarnamen onama ii;ilemine yoneliktir yoksa onama zaman1na degil 

(4~). 0 halde, yukar1da soz edilen yollama ile envanter def

terinin kapan1' onamas1na tabi oldugu ve TK.m. 72/III hilkmiln

den de bu onaman1n gelecek i' y1l1n1n ilk ti~ ay1 sonuna kadar 

yap1labilecegi sonucu 91kmaktad1r. 

Ticaret Kanunu defteri kebirin, ii;iletrne defte

rinfu (50) ve karar defterinin kapan11il onamas1na tabi olduguna 

ilii;ikin hilkilm ta,1mamaktad1r. 

(47) KARAYALQIN, s. 345, DOGANAY, Inceleme, s. 9. 

(48) KARAYALQIN, s. 346. 

(49) ARSEVEN, s. 375-376. 

(SO) i~letme Defterinin kapan1~ onamas1na tabi olmad1~1 yonlinde bkz.Yarg. 
11 H,D., 27.3.1979 tarih ve E. 982, K. 1536 say·ilJ. karan. ve ERi;;'1n 
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Y1ll1k onaman1n gayesi defterdeki sayfalar1n 

bof e ·a sat1rlar1n aral1kl1 olup olmad1g1n1 kontrol ve bu 

suretle, eski tarihle yeni kay1tlar1n yap1lmas1n1 onlemek

tir (51). 

Onama i§leminin hi9 veya usultine uygun ola

rak yap1lmamas1 halinde, defterler kanuna uygun olarak tu

tulmu9 say1lmayacag1 i~in sahibi lehine delil olamazlar (52). 

2) Bildirim I9lemi 

Onamaya tabi olan belirli zorunlu defterler 

d191nda kalan, i§letmenin nitelik ve oneminin gerektirdigi 

def terler ile tacirin kendi istegi ile tuttugu defterler i~in 

bildirimde bulunulmas1 geregi TK.m. 69/II'de htikme baglanm19-

t1r. Soz konusu defterler i9in onama zorunlulugu getirilmeyip, 

bildirimle yetinilmesinin nedeni, 9ok say1da i9lem yapan bilyilk 

i§letmelerde fazla sayida defter tutulmas1 gerekecegi ve bu 

defterlerin onanmas1n1n bliytik bir ktilfet te§kil edecegi dti9tin

cesidir (53). 

Tacir bildirimde bulunma yiikiimltiliigiinii, belir

siz zorunlu defterler ile kendi istegi ile tuttugu defterleri 

kullanmaya bavlamadan once, bu defterlerin her birinin ne~i ve 

nitelikleriyle sayfa say1lar1n1 gosteren iki niisha bildirim 

formunu {beyannameyi) sicil memuruna vererek yerine getirecek-

ii;;letme defterinin tacirin tuttugu diger tiim def terlerin yerine ge9-
mesi nedeniyle kapan19 tasdikine tabi olmas1n1n yasan1n def terleri 
delil olarak kabul amac1na uygun oldugu g8rti9Unii i9eren karf1 oy ya
z1s1 (ERi~, s. 452 ve dpn. 51). 

(51) KARAYAL~IN, s. 347. 

{52) Bu yonde bkz. Yarg. HGK., 7.4.1982 tarih ve E. 1979/10-1810, K. 353 
(ER!~, s.450). 

(53) Adliye Enciimeni Mazb~tas1, 69. madde gerek9esi (bkz. ERi~, s. 66-67) 
E. 2221, K. 2738 (ERI$, s. 452-53); Yarg.11. HD. 12.3.1984 tarih ve 
E. 1257, K. 1378 (ERi~, s. 430) say1l1 kararlar1. 
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tir. Memur da verilen nilshalardan birini onayarak tacire geri 

verecektir (TK.m. 69/II). 

Onamaya tabi olmayan defterler i~in getirilmi~ 

olan bildirimde bulunma yilkilrnlillilgti ile "defterleri olmad1g1 

halde herhangi bir dava z1mn1nda bir takim defterler tertip 

ettirmek yoluna giden tacirlerin" bu hareketleri onlenmek is

tenmi,tir (54). Noterler de onami, olduklari defterlere ili'

kin bilgileri sicile bildirmek zorunda olduklar1ndan 1 boylece 

bir tacirin herhangi .bir hesap doneminde hangi defterleri kul

land1g1n1 tespit imkan1 dogmu~ olmaktad1r. 

Bildirimde bulunma yliklimlillligilnti hi~ veya ka

nuna uygun olarak yerine getirmeyen tacirin bildirim konusu 

defterleri lehine delil olamaz (TK.m.69/II) (55). 

III. Ticari Defter ve Belgelerin Saklanmas1 ve Elden 

Q1kmas1 

1) Saklanmas1 Gereken Defter ve Belgeler 

Ticaret Kanunu tacire, tutmu~ oldugu defter

ler ile i~letrnesi ile ilgili belgeleri saklarna ytiktirnllilligil 

getirmi~tir. TK.rn.68/I'de defterlerden ve saklanmasi zorunlu 

olan diger hesap ve kagitlardan soz etrnekte ancak saklarna 

ytiktirnltiltigilniln kapsarnina ili~kin yani zorunlu defterlerin ya

n1nda istege bagl1 defterlerin de saklarna yilkilrnlillilgil kapsa

rn1na girip girrnedigine ili,kin bir a~1kl1k ta~1rnamaktad1r. ETK.'da 

sadece "mecburi defterler''in saklanrnas1, zorunlulugu getiril

mi~ti (rn.75). 0 halde, TK.rn.68'de buna ili~kin bir kay1t olrnad1-

(54) Adliye Encilmeni Mazbatas1, 69. rnadde gerek~esi (bkz. ERI$, s.66-67). 

(55) Bu yonde bkz. Yarg. HGK., 8.2.1980 tarih ve E. 1978/11-845, K.172 
(YKD., 1980

1 
S.7, s.977 vd.); Yarg. TD., 27.9.1971 tarih ve E.4039, 

K. 5797 (ERI$, s. 446) say1l1 kararlar. 
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gina gore, tacirin saklamakla ytiktimlti oldugu defterler kapsa

m1na istege bagl1 defterleri de dahil ettigi sonucuna varmak 

gerekmektedir (56). Zaten tacir istegi ile tuttugu defterleri 

sicile bir beyanname ile bildirdigine ve defterlerin sahibi 

lehine delil olabilmesi i9in birbirini teyit etmesi gerekti

gine gore istege bagl1 defterlerin de ayn1 slire i~in saklan

mas1 tacir lehine olacaktir (57). 

TK.m. 68/I'de sozedilen "saklanmas1 mecburi 

olan diger hesap ve kagitlar" ile TK.m. 66/II'de tacire sak

lama zorunlulugu getirilmi~ olan yaz1 ve belgeler kastedil

mektedir. 

Kanun, saklama ytikilmltiltigtiniln stiresini on y1l 

olarak tespit etmi~tir. Bu on y1ll1k stire defterlerde son ka

yit tarihinden, belgelerde ise bunlar1n tarihlerinden itiba

ren ba~lamaktadir (TK.m. 68/I) (58). VUK.'nu ile bu stire be~ 

y1l olarak tespit edilmi~tir (m.253). 

Defter ve kan1tlay1c1 belgelerin saklanmas1 

yliktimltilligil, defter tutmak ytiktimlillilgil bulunan kimse ve i~let

meye devam eden haleflerindedir. Ayr1ca ger~ek ki~i tacirin 

bu s1fat1n1n ortadan kalkmasi durumunda kendisi, olmesi duru

munda ise miras~1lar1 defter ve belgeleri on yil stire ile 

saklamak zorundad1rlar. Miras1n resmi tasfiyesi durumunda ise 

def terler yine saklama silresi sona erinceye kadar sulh ~ahkeme

since muhafaza edilir. 

(56) KARAYALQIN, s. 348; MiMAROGLU, s. 442-443. EREM, s. 227. 

(57) KARAYALQIN, s. 348. 

(58) "Defterlerdeki son kay1t i~leminin hesap donemi sonunda yap1lacag1 
dikkate a11nd1g1nda, kan1tlay1c1 belgelerin defterlerden daha once 
zaman a~1m1na ugrayacag1 ortaya ~ikmaktadir. Boyle bir duruma yol 
a~mamak i~in bu maddenin VUK m.253'te oldugu gibidefterlerin ve ka
n1tlay1c1 belgelerin ait olduklar1 y1l1 takip eden takvim y1l1ndan 
ba~lamak ilzere on y1l stire ile saklanmas1 zorunludur" ~eklinde ka-

" .. " M leme al1nmas1 daha dogru olurdu • OKTEN, R., Ticaret Kanununun u-
hasebe A91s1ndan incelenmesi", Ankara iTiAD. 1977, C.9, s.104). 
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Tilzel ki§i tacirlerde ise kanun §oyle bir ay1-

r1ma gitrni§tir: kollektif ve adi kornandit 1irketlerin her ne 

sebeple olursa olsun infisah1 halinde, bunlara ait defter ve 

kag1tlar, 1irket merkezinin bulundugu yerdeki yetkili mahke

me tarafindan saklanrnak ilzere ortaklardan birine veya notere, 

diger 1irketlerin infisah1 halinde ise notere tevdi olunur 

(TK.m.68/III). 

2) Saklama Yiikiimliiliigiine Uymamanin Sonuxlari 

Defter ve belgeleri saklama yUktimltilUAUne ay

k1r111a1n cezai yapt1r1m1 yoktur. Soz konusu yilkUmlUlilk son 
kay1t tarihinden itibaren ba§lad1g1 i~in, defter tutma yilkilm

lliltigiiniin kapsam1 i~ine de girmemektedir. 

Genel olarak bu ytiktimltilligiin hukuki yapt1r1-

m1 da olmad1g1 gorU1li hakimdir (59). Bu durum, defterlerini 

kendi iradesi ile ortadan kald1rm11 olan taciri odlillendirmek

ten ba1ka bir 9ey degildir. Kendi elinde olmayan sebeplerle, 

iradesi d111nda defterleri elinden ~1km11 olan bir tacire, 

defterlerini ibrazdan ka~1nm19 sayilma yapt1r1m1 ile kar11 

kar11ya b1rakmamak i~in, zayi belgesi alma hakk1 tan1yan Ti

caret Kanunu sisteminde bunun ileri slirlilemeyecegi gorli1linde

yiz. 0 halde, tuttugu defterleri kanuni sliresi i~inde sakla

maya tacir, bir uyu1mazl1kta kendi defterlerinden lehine de

lil olarak yararlanamayacaAi gibi, hasm1n1n onun defterlerine 

dayanmasi durumunda defterlerini ibraz ed~meyecegi i~in ibraz

dan ka~1nm1~ sayilacaktir. Ayrica kendi defterlerine dayanan 

hasminin kanuna uygun defterleri kar11s1nda defterlerini ib

raz edemeyecek ve hasm1n1n birbirini teyid eden def terlerin

deki kay1tlar aleyhine delil te1kil edecektir. 

(59) MiMAROGLU, s. 444; KARAYAL9IN, s. 152; POROY, dolmu~ bir defterin 
ortadan yok edilmesininde, defter tutmamak kadar aBir bir durum 
te~kil etmesi gerektigini belirtmekte, s. 152. 
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3) Defter ve Belgelerin Elden C1kmas1 

Saklama ytikilmlillligil getirilen ticari defter 

ve belgelerin yang1n, su bask1n1 veya yer sars1nt1s1 gibi bir 

af et sebebiyle ve saklanmasi gereken stire i~inde elden 91kma

s1 halinde tacir, bu durumu ogrenmesinden itibaren onbe§ gUn 

i~inde i§letmenin bulundugu yerin yetkili mahkemesinden ken

disine bir belge verilmesini istemelidir. Bunun Uzerine mah

keme gerekli gordiigli delillerin toplanmas1na ve bilirki~i in

celemesi yapilmasina karar verebilir (TK.m.68/IV). Yapilan 

inceleme sonucunda defterlerin kimin elinde olduAu ogrenilir

se, bu durumda kay1p belgesi verilemez (60). 

Onbe§ gilnltik stire ge~tikten sonra kayip bel

gesi (zayi vesikasi) almak i9in ba~vuranlar1n bu talebi red

dedilir, zira soz konusu slire bir hak dti§lirilcil sUredir. Tacir, 

defterlerinin kayboldugunu adli tatil esnasinda ogrense dahi, 

tatil sonunu beklemeden nobet~i mahkemeye ba§vurmak zorunda

dir (61). 

Kayip belgesi istenebilecek olan halleri sayan 

TK.m.68/IV'Un "yangin, su bask1n1 veya yer sars1nt1s1 gibi 

bir afet" 9eklindeki ifadesinden, bu hallerin s1n1rl1 olmad1-

g1 anla§1lmaktad1r. 0 halde, tacirin iradesi d1§1nda ger~ek

le§en, olagantistil her tilrlil dogal afet ve sosyal olaylar sonu· 

cu elden ~ikan defter ve belgeler i~in kayip belgesi alinabi

lecektir (62). 

Kayip belgesi verilmesi ~eki~mesiz yargi yolt 

ile istenebilecektir. Ancak, hasim gosterilmesi de yasaya 

(60) Bu yonde bkz. Yarg.11.HD., 22.11.1979, E.5241, K.5338 (ERi~, s.441) 

(61) KARAYAL9IN, s • .353+dpn.SB; DOCANAY, inceleme, s. 7. 

(62) Bu yonde bkz.Yarg.HGK., 19.9.1970 tarih ve E.967/T-63,K.442 (BAT1-
DER,C.VI, S.1,s.202); Yarg.HGK. 5.10.1984 tarih ve E.1982/11-852, 
K.1984/788 (YKD.,C.XI,S.S,s.632 vd.);Yarg.HGK.,25.9.1985 tarih ve 
E.984/11-12,K.985/728 (YKD.,C.XII.,S.9,s.1254);Yarg.ll.HD.,3.7.975 
tarih ve E.2805, K.4553 (BATiDER, C.VII, S.2, s.149) say1l1 karar
lar1. 
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ayk1r1l1k te§kil etmez (63). Mahkemenin, kayip belgesi iste

minin kabul veya reddine ili§kin karar1n1n temyizi milmkilndiir. 

Yarg1tay onceleri, mahkemece bu konuda verilecek karar1n ida

ri bir karar oldugu gorti~tinden hareketle temyiz kabiliyeti 

olmad1&1 goril§tindeydi. Art1k bu goril§ilnti de&i~tirmi~tir (64). 

Kay1p belgesi, defterlerin elden ~ikmi§ oldu

guna ili~kin bir delil say1l1r. Fakat bu belge kesin bir de

lil degildir. Aksinin ispat1 yani bu belgeye ragmen defter ve 

belgelerin kaybolmad1g1n1n veya kasten imha edildi~inin ispa

t1 her zaman miimktindtir (65). Ayr1ca yasal silresi i~inde al1n

mayan kay1p belgesinin iptali de soz konusu durum ispat edi

lerek istenebilecektir (66). 

Kay1p belgesinin aksi ispat edilmedik9e, bu 

belgeye sahip t~cire defter ctutma ve belgeleri saklama ytikilm

ltililgilniln ihlalinden dogabilecek sonu~lar uygulanamaz. Yani, 

bir davada bir taraf 1n defterleri kay1p belgesi ibraz eden 

tacirin aleyhinde delil olamaz, ibrazdan ka~1nma durumu soz 

konusu olamayacag1 i~in TK.m.83/II htikmil de uygulanamaz. Ay

r1ca iflas halinde, taksiratl1 iflas soz konusu olamayacag1 

gibi, VUK.'daki cezai yapt1r1mlar da uygulanmaz (67). 

(63) Bkz. Yarg., 2.10.1972, E.4000, E.4000, K.4027 (BAT1DER, C.VII,S.2, 
s.177); Yarg1tay'1n aksi yonde kararlar1da mevcuttur bkz. 11 HD~, 
27.9.979, E.4102, K.4251; ll.HD.,10.12.1979, E.5752, K.5613 (ER!~, 
s.440-441). 

(64) Bu konuda geni~ bilgi i~in bkz. DOGANAY, inceleme, s. 8-9 ve dpn. 
4-S-6'daki kararlar. 

(65) KARAYALQIN, s. 354. 

(66) Yarg.TD., 7.8.961, E.281, K.2345 (BATiDER, C.II, S.l, s.118). 

(67) KARAYAL~IN, s. 354. 
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§ 3. TiCARi DEFTERLERiN DELiL OLMA i~LEVi 

I. Genel Olarak 

Ticaret Kanunumuz ticari defterlere ili§kin ola

rak, yukarida a91klad1g1m1z, dilzen hilkilmleri yaninda, bunla

rin ispat araci olarak kullan1lmas1na ili~kin dinamik htiktim

lere de yer vermi~t~r. Bu hilkilmler ile ticari defterler~ her 

tilrlil davada ibraz ve teslirni istenebilen bir delil ve ta

cirlerarasind~ ticari i~lerden dolay1 ~ikan davalarda ozel 

deli! (kati delil) niteligi tan1rn1~.ve Ozel bir ispat usulti 

getirmi§tir. Oysa,ticari davalarda deliller ve bunlarin gos

terilmesinin adi alana ili~kin uyu~mazliklarda oldugu gibi, 

Hukuk Usulil Muhakemeleri Kanununa tabi oldugu hilkmil ae yine bu 

kanunun htikmildilr. 0 halde,Ticaret Kanununun genel ispat usu-
' lilnden ayr1lm1~ oldu~u ticari def terlerle ispat usulil ve ti-

cari defterlerin ispat gilctinil incelemeye ge~meden one~ tica

ri uyu~mazliklarda da ge~erli olan HUMK.nun delil sisternini 

ana hatlar1 ile gozden ge9irmek yerinde olacaktir. 

1) Delil Sistemine Toplu Bak1~ 

Delil, dava konusu hakkin ve buna kar~i olan 

savunmalarin var olup olmad1klar1 hakkinda mahkemeye kanaat 

verilmesi amaciyla ba~vurulan ara9lard1r (68). 

HUMK. delilleri kesin ve takdiri deliller o

larak iki ~ekilde ele alip dtizenlemi~tir. Kesin deliller; 

ikrar (m.236), kesin hilkilm (m.237), senet (m.287 vdJ ve ye

min (m.377 vd.) olmak ilzere dort tanedir. Say1lan bu delil

lerin kesin delil olarak nitelenmesinin nedeni,hakimi bagla

y1c1 gti9te olmalar1ndand1r. Yan~ hakim soz konusu deliller-

(68) KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. 1 Medeni Usul Hukuku Ders Kitab1, 
· Ankara 1986, s. 255. 
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den biri ile ispat edilen bir vak1ay1 ispat edilmi~ (dogru) 

olarak kabul etmek zorundadir. Hakimin bu durumda herhangi 

bir takdir yetkisi bulunmamaktadir. 

Takdiri deliller ise, hakimin serbest~e tak

dir edebilme yetkisine sahip oldugu delillerdir. Hakimi bag

lay1c1 etki ve giice sahip degillerdir. (HUMK, bu delilleri 

tanik (m.245 vd.), bilirki~i (m.275 vd.), ke~if (m.363 vd.) 

ve ozel hilkilm sebepleri (m.367) olarak belirlemi~tir. 

HUMK. sisteminde yap1ld1klar1 zamanki degeri 

be§bin liray1 a§an hukuki i§lemlerin sayilan bazi (istisnai 

haller di§1nda (m,292-294), senetle (kesin delillerle) ispat 

edilebilece~i (m.288) ve senede kar§1 olan iddialarin da ku

ral olarak yalniz kesin delille ispat edilebilecegi (m. 290) 

ongorillmil§tilr. Boylece kesin delillerle ispat, usul hukukuna 

hakim kil1nm1§t1r. 

2) Ticari i§lerde Delil Sisteminin Ozellikleri 

1926 tarihli Ticaret Kanunu, ticari i§lemler

den dogan uyu§mazliklarda, ticaret hayat1n1n gereksinim duy

dugu 9abukluk ve kolayl1g1n saglanmasi amaciyla; hakimin tak

dir yetkisini arttirarak, taraflarin yararlanabilecekleri is

pat ara9lar1n1 adi olana ili~kin davalara oranla daha geni~ 

tutmu~ ve bu istisnai durum HUMK.m.291 hilkmil ile tan1nm1§t1. 

Ancak halen yiirilrlilkte bulunan 1952 tarihli Tlirk Ticaret Ka

nunu ile yukarida deginmi§ oldugumuz gibi, ticari davalarda 

deliller ve bunlarin ikamesinin HUMK.na tabi oldugu belirti

lerek, ticari ve adi alana ili§kin uyu§mazliklarda farkli de

lil sistemi izlenilmesine son verilmi~tir (TK.m.4) (69). 

(69) KURU, B., Hukuk Muhakemeleri Usulti, C.II, 4. baski. Ankara 1980, 
s.1676; DOMANiQ, s. 173. 
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Yalniz ticari i1lerde delil sistemi yine de 

bir takim ozellikler ta11maktad1r. Zira, ticari i1lemlerin 

tanikla ispat edilebilmesi imkani yani HUMK.m.293/IV'tin ti

cari i1lemlerde uygulama alani biraz daha geni,tir. Ayr1ca 

HUMK. m.300'e gore, tacirlerin ticari i1lemlerinden dolayi 

verdikleri senetlerin tarihi HUMK.nu 299'a gore kesinle1mese 

bile, il~ilncil ki1ilere kar,1 da ge~erli say1l1r (70). Sozedi

len haller d111nda senetle (kesin delille) ispat zorunlu~una 

ili1kin ana kurallar (m.288 ve m.290) ticari i1lemlerde de 

uygulanir. Ancak bu durumda, HUMK'da say1lm1' olan kesin de

lillere, TK. ile ozel olarak ele al1n1p dilzenlenmi1 ve kesin 

delil etki ve gticti (belirli ,artlarin ger~ekle,mi' olmas1 ha

linde) tan1nm11 olan ticari defterler (TK.m.82)de eklenmekte

dir. Nitekim ticari defterlerin hilklim ve glicilniln TK.na tabi 

olacag1 HUMK.m.303 hlikmti ile de ongortilmti1ttir. Boylece ticari 

i1lerden dolayi, tacirler arasinda ~ikan uyu1mazl1klarda kulla

n1labil€cek olan ispat ara~lari geni1letilmi1 olmaktadirw Buna 

gore; ispat edilecek ticari i1lemin senet (kesin delil) ile 

ispati zorunlu ise boyle bir hukuki i1lem ancak kesin delille 

ispat edilebilir, fakat kesin delille ispat edilemezse veya 

ispat edilmek istenmezse ticari defterler ile de ispat edile

bilir (71). 

II) Ticari Defterlere Delil Olma i1levi Verilmesinin 

Nedenleri ve ispat Kuvveti 

1) Ticari Defterlere Delil Olma 1~levi Verilme
sinin Nedenleri 

Ticari defterler ait olduklari ticari i§let

menin iktisadi ve mali durumuna, alacak ve bor~ ili~kilerine 

ili1kin en dogru, en yakin bilgiyi vermeleri nedeniyle, ta

rih boyunca delil olarak yararlanilabilecek nitelikte gortil

mti~lerdir. Ozelliklede bu bilgiyi i1letmenin elinde bulunan 

(70) KURU, s.1676 + dpn.3; DOMANiy, s. 173-174. 

(71) KURU, s. 1678. 
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belgelerden (9ok say1da ve birbirleriyle baglant1s1z olmala

r1 nedeniyle) edinebilmenin imkans1zl1g1 kar§1s1nda ticari 

defterler ticari i§letmeye ait faaliyetleri bir biltiln halin

de gozler online sermeleri ve bolece i§letmenin durumu ya da 

~e§itli i§lemleri hakkinda kolayca bilgi edinilmesini ve bir 

degerlendirme yapilabilmesini saglamalar1 a~1s1ndan onemli

dirler. 

Kanun koyucu ticari def terlerin yukar1da a

~1klad1~1m1z ozelliklerinden yararlanabilmek amaciyla, taci

rin defterlerine sadece kendi yarar1n1 dil1Unerek kayit yapma

s1 tehlikesini bertaraf etmek istemi1 ve bunu saglamaya yone

lik hliklimler ongormli1tilr. 

Ticari defterler 9ogu zaman ba1ka ispat ara9-

lar1ndan yararlan1lmas1n1n gti9 ya da imkans1z oldugu durum

larda, ornegin malvarl1~1n tasfiyesinde ya da i,letmenin ko
til yonetimi sebebiyle dogan tazminat taleplerinde degerli 

bir imkan olarak belirmektedirler (72). 

Ticari def terlerin genel kabul goren muhase

be ilkelerine uygun olarak, yani a91k, dogru ve kolay anla11-

l1r 1ekilde tutulmas1 ve ozellikle de her kayd1n bir belgeye 

dayanmas1 v~ kay1tlar1n birbirine bagl1 olmas1 zorunlulugu 

ticari defterlere olan gilvenin artmas1n1 saglayacak nitelik

tedir (73). 

Ayr1ca tacirin, ticari defterlerini hi~ ya da 

geregi gibi tutmamas1 sonucu hukuki ve cezai yapt1r1mlara 

maruz kalmas1 da, ticari defterlerdeki kay1tlar1n doArulugu

nu belli bir oranda kabul etmeyi milmkiln kilacak niteliktedir. 

(72) 

(73) 

TEKiNALP, ti., "Ticari Defterlerle.1spat Usulii", Tiirkiye 3.tincil Mu
hasebe Kongresine Sunulan Rapor, Istanbul, S.l. 

<;ERNiS, V., "Ticaret Kanunumuzun Ticari Defterler Htiktimlerine Top
lu Bir Bak11", iBM., 1945, Y1l XIX, S.l, s. 25. 
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Yukarida soz edilenler d1;1nda kalan, bir 

tarafin defterleriyle denetleme imkan1 ise, defterlerin de

lil olarak kullan1lmas1ndaki sak1ncay1 gidermeye yonelik o

nemli bir imkandir (74). 

i,te buraya kadar sayd1g1m1z ve a~1klad1A1m1z 

nedenlerden dolay1, ticari defterlere delil olma i~levi ve

rilmi~tir. 

2) Ticari Defterlerin 1spat Kuvveti 

Ticaret Kanunumuzun ticari def terlere kesin 

delil etki ve glicli tan1d1g1n1 yukar1da belirtmi,tik. Burada 

ise konuyu daha geni; ;ekilde ele al1p inceleyecegiz. 

Ticaret Kanunu ticari defterlerin ispat kuv

vetine ili~kin hilkilmler sevkederken 82. maddenin kenar bafl1-

S1nda 11 kat 1 i delil" ibaresini kullanmi~ ve bu maddede "tica

ri i'lerden dolayi, tacir s1fat1n1 haiz olan kimseler arasin_ 

da ~ikan ihtilaflarda ticari def terler a;agidaki maddelerde 

gosterilen o!ilartlar dairesinde delil olarak kabul olunur" 

htikmline yer vermi,tir. Buna gore -kenar ba§l1klar1 da metne 

dahil say1ld1g1ndan (TK.m.1474)- ti~ari defterler ticari i§

lerden dolay1 tacir s1fat1n1 ta.!i11yan ki§iler aras1nda ~ikan 

UYU.!i!IDazl1klarda kanunda ongorillen diger o!ilartlarin da (m.83, 

84,85,86) ger~ekle,mesi halinde kesin delil etki ve gtictinti 

kazanacaklar, yani hakimi baglay1c1 gil~te olacaklardir. 

ETK.nun bu konudaki dtizenlemesi tereddilt ya

ratacak nitelikteydi. Zira ETK.m.Bl'de ''esbabi subutiye ma

kam1nda kabul olunabilir", m.83'd,e "ticari defterler sahibi 

lehine delil olabilir" ve m.85 de "yemin tevcih edilebilir" 

( 74) BELGES.AY, M.R., "Formalizm ve Ticari Defterlerin ispat Kuvveti", 
IBD.,. 1957, S.3-4, s. 66. 
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§eklinde ifadeler kullanilmi~ti. Bu nedenle de, blitlin ~art

lar ger~ekle§mi§ olsa dahi hakimin takdir yetkisinin bulun

dugu sonucuna varilmaktaydi (75). Yukaridaki a~1klamalar1-

m1zdan da anla~1laca~1 gibi, ytirilrlilkte bulunan TK. kullan

d1~1 kesin ifade ile bu tereddtidti ortadan kald1rm1~t1r. 

Burada a~iklanmasi gereken bir husus ta bti

ttin ticari defterlerin tek ba~larina kesin delil etki ve 

gilctinde olup olmad1klar1d1r? Ticaret Kanunu m.66 ticari def

terlerin ispat gticti a91s1ndan bir derecelendirme yapmi~ ve 

onamaya tabi def terlerin tek ba~lar1na kesin delil etki ve 

gilcilne sa~ip bulunduklar1n1, diger defterlerin (i~letmenin 

nitelik ve oneminin gerektirdigi defterler ile istege bagl1 

olarak tutulmu§ olan defterlerin) ancak onamaya tabi olan 

defterler ile birlikte kesin delil niteligine sahip olacak

lar1n1 belirtmi§tir (TK.m. 82/II). 

Ayr1ca Ticaret Kanunumuz ticari def terlerin 

"sahibinin lehinde", "sahibinin aleyhinde" ve "diger tarafin 

aleyhinde" delil olabilecegi §eklinde bir dlizenlemeye gitmi§ 

ve bu durumlara ili~kin §artlar1 ayr1 ayr1 tesbit etmi§tir. 

Biz incelememizde defterlerin "sahibinin le

hinde" ve "diger tarafin aleyhinde" deli! olmas1 durumlar1n1 

ayn1 nitelikte bulunmalari nedeniyle -zira sahibi ~ehine deli! 

olan defterler, ayn1 zamanda diger tarafinda aleyhinde delil 

olacaklar1 i~in- birlikte inceleyecegiz. 

(75) QERN1S, s. 29-30. 
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§ 4. TiCARi DEFTERLERiN SAHiBi LEHiNE DELiL OLMASI 

I. Genel Olarak 

Bir kimsenin kendi yaz1s1n1n yine kendi aleyhi

ne delil olmas1 Usul Hukukuna hakim olan ilkelerden biridir 

(HUMK.m.304). Dogal olan da budur, ytinkti hiy kimse kendi e

liyle, kendi aleyhine delil yaratmak istemez, daha yok kendi 

lehine delil yaratma egilimi vard1r. Ne var ki, bir kimsenin 

kendi yaz1s1n1 yine kendi iddias1n1n kan1t1 olarak kullana

bilmesi olanag1 ticari defterler ile tan1nm11t1r. Bu durumu 

dilzenleyen Ticaret Kanunu, yukar1daki ay1klamalar1m1zda da 

belirttigimiz gibi, ticari defterlerin hem tacirin ticari 

ifletmesinin durumunu gorebilmesini saglayacak ,ekilde tu

tulmas1na ili§kin bir dilzenleme getirmi§, hem de bu nitelik

lere sahip olmas1 nedeniyle tacire tutmu' oldugu defter ka-

y1 tlar1ndan ispat hukuku alan1nda yararlanmak olanag1 sagla

m1,t1r. Ancak, Ticaret Kanunu, ticari defterlerin hasm1n bil

gisi ve kontrolti d1,1nda dlizenlenmi' olmalar1 nedeniyle blin

yelerinde ta,1makta olduklar1 tehlikeleri bertaraf edebilmek 

amac1yla, defterlerin sahibi lehine delil olabilme niteligi 

kazanabilmeleri i~in sik1 ~artlar ongormil~ ve ongordti~il bu 

'artlar1n hepsinin ger~ekle,mesini istemi,tir (75). Ticaret 

Kanununun getirmi' oldugu bu sistem, defter tutan veya tut

mas1 gerekenler aras1ndaki ili,kilerde geyerli oldugu i~in, 

kendisine kar,1 ticari defterlerle ispata giri§ilen taraf ken

di ticari def terleri ile hasm1n iddias1n1 ~liriltme imkani var

ken, bu imkandan yararlanmaz ya da yararlanamazsa (hiy defte

ri olmad1~1, kanuna uygun ~ekilde tutmad1g1 i9in) sonu;tan 

yak1nmaya da hakki olmayacaktir (76). 

(75) 

(76) 

BALKIZ, z., "Ticari Defterlerin isbat Hukuku Bak1m1ndan Deli! Olma 
Nitelikleri", Manisa BD.1984, Yil 4, S.10, s.11; Soz konusu ~art-
lar i9in bkz. s.41 vd. · 

TOKSAL, B., Tiirk Ticaret Kanunu ~erhi (1-99), istanbul 1986, s.601. 
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II. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olmasi 

i9in Gerekli $artlar 

Ticaret Kanunu sisteminde, ticari defterlerin 

sahibi lehine kesin (kanuni) delil htiktim ve gtictinti kazana

bilmesi i9in gerekli olan §artlar1 belirleyebilmek i9in on

celikle, bir tacirin hangi durumda kendi defterleri ile is

pata giri~ebilme imkan1n1n bulundugunu tespit etmek gerekir. 

Tacir her tlirlil davada istedigi gibi, defterlerine dayanmak 

suretiyle bu defterlerden lehinde delil olarak yararlanabi

lecek midir? Ticaret Kanunu bu soruyu §oyle bir dlizenleme 

getirerek yan1tlam1§t1r; tacir ticari defterlerinden ancak 

ba§ka bir tacirle arasinda, ticari bir i§e ili§kin olarak 91-

kan uyu§mazliklarda yararlanabilecektir (TM.m.82/I). Yani, 

tacirin ticari defterleri ile ispata giri~ebilmesi i9in on

celikle yan1t1n 19erigini olu§turan iki §artin - ki bu §art

lari genel §artlar olarak nitelendirebiliriz- ger9ekle§mesi 

gerekir: 

a) Uyu§mazl1g1n her iki taraf1n1n da ta~ir s1-

fat1n1 ta§1mas1, 

b) Uyu§mazl1g1n ticari bir i§ten dogmas1 (77). 

Yukaridaki iki §art1n ger9ekle§mesi gerekir ki 

tacir iddias1n1 Ticaret Kanunu anlam1nda (kat'i delil) ispat 

edebilmek i9in defterlerini ortaya ~ikarabilsin. Ancak soz 

konusu iki §art1n ger9ekle§mi§ olmas1, tacirin iddias1n1 

kendi defterleri ile ispatlayabilmesine yetmeyecektir. Zira, 

kanun m82/I'in devaminda -yukaridaki iki §art1 belirttikten 

sonra- ''ticari defterler a§ag1daki maddelerde gHsterilen 

§artlar dairesinde delil olarak kabul olunur" demi§ ve 85. 

(77) Uyu§mazl1g1n ticari bir i§ten dogmas1 §eklindeki §art, uyu§mazl1g1n 
iki taraf 1n ticari i§letmesi ile ilgili bir hukuki i§lemden dogmu§ 
olmas1 §eklinde anla§1lmak gerekir. Bu konudaki gerek9e i9in bkz. 
s.44.vd. 
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maddesinde, defterlerin sahibinin lehinde delil olabilmesi 

i9in gerekli 'artlar1 gostermi,tir, Bu hlikme gore ticari 

defterlerin sahibinin lehinde delil olabilmesi i9in kanuna 

uygun 'ekilde tutulmu' olmas1, defterlerin birbirini dogru

lamasi, defterlerine dayanan tarafin defterlerindeki kayit 

larin hasim tarafindan 9tirtittilmemi' olmasi gerekmektedir • 

Hatta bu •artlar dahi yetmeyip, TK.m.83/I,deki yeminin ye 

rine getirilmi, olmasi,da gerekmektedir. 

Ticari def terlerin lehde delil olarak yarar 

lanmak amaciyla ortaya 91kart1labilmesi i9in gerekli olan 

g~riel ~artlar d1,1nda kalan ve defterlerin sahibi lehinde 

delil olmasini sa~layan~yukarida sayd1~1m1z-,artlar1 ise 6-

zel ~artlar olarak inceleyece~iz. 

Ticari defterlerin sahibi lehine delil olma 

si i9in gerekli olan genel ve ozel 'artlar1 s1ras1yla incele-. 

yelim. 

A) Genel $artlar 

1) Uyu,mazl1g1n Her iki Taraf1n1n Tacir 

Olmasi 

Ticaret Kanunu madde 82'de soz edilen ilk 

,art, taraflarin tacir s1fat1n1 ta,imasi gerektigidir. Bu 

~art, usul hukukuna hakim ,,iddia ve savunmada e~itlik" ilke

sinin bir gorlinilmildilr. Zira, bu durumda ticari defterler u

yu,mazl1g1n her iki ilgilisinde de bulundugu ya da bulun~ak 

gerektiBi i9indir ki, soz konusu ilke ger9ekle,mektedir. 

Yani, kendisine kar,i ticari defterlerle ispata giri,ilmi' 

olan taraf tacir olmalidir ki, hasmina kar'i kendi defterle

rindeki aksi kayitla yahut bu konuda hi9bir kayit olmamas1 

ile kendisini savunabilsin (TK.m.85). i§te, kanun koyucunun 

getirmi, oldu~u ticari defterlerin aksinin yine ticari def

terlerle ispat edilebilmesi imkanindan yararlanabilmek i~in, 
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kar§1 taraf1n da ticari defter tutma ytiklimil alt1nda bulunan 

(TK.m.20) tacir s1fat1na sahip bir ki§i olmas1 g~rekir (78). 

Aksinin kabulil, tacirin kar§1 taraf1n aleyhine olarak, ken

di eliyle, kendi lehine delil yaratmas1 demek olur ki, bu 

da iddia ve savunmada e§itlik ilkesinin ~ignenmesi sonucunu 

doguracakt1r. 

Uyu§mazl1g1n dayand1g1 hukuki i§lemin ger

~ekle§ tigi s1rada her iki taraf1n tacir s1fat1n1 ta§1mas1 

gerekli ve yeterlidir. Yoksa, davan1n a91ld1g1 sirada veya 

dava yilrilrken bu s1f at1n kaybedilmi§ olmas1n1n onemi yoktur 

(79). Nitekim, olen bir tacirin sagl1g1nda yapm1§-oldugu ti

cari bir i§lemden dolay1 miras~1lar1na kar§1 a~1lacak davada 

her iki tarafa ait ticari defterler delil olarak kullan1la

bilir. 

Uyu§mazl1g1n her iki taraf 1n1n veya sadece 

birinin tacir sayilan ya da tacir gibi sorumlu olan ki§iler

den olmasi durumunda da yine def terler lehte delil olarak 

kullan1labilecektir. Qtinkti tacir say1lanlar (TK.m.14/II) 

tacirler hakk1ndaki milkellefiyetlere tabi olduklar1 gibi, 

tacirlere tan1nan haklardan da yararlanabileceklerinden (80) 

hem defter tutma ytikilmli alt1ndad1rlar, hem de Ticaret Kanunu 

anlam1nda bu defterlerden ispat arac1 olarak yararlanmak im

kan1na sahiptirler. Oysa tacir gibi sorumlu olanlar, tacirin 

haklarindan yararlanamamakta, fakat milkellefiyetlere tabi ol

maktadirlar (81l Defter tutmak ise tacirin mtikellefiyetlerin

den biri oldugu i9in, tacir gibi sorumlu olanlar defter tut-

(78)~1TTK.nun 82 .ci maddesine gore ticari defterler ticari i§lerden dolay1 
tacir s1f at1n1 haiz olan kimseler aras1nda ~ikan ihtilaf larda delil 
olabilir. Davalin1n tacir oldugu belli degildir. Vak1a terzilikle i§
tigal etmekte ise de, daval1 bu kanunun 17.ci maddesinde l.az1l1 esnaf 
niteliginde ise defter bunun hakk1nda delil te§kil etmez.'Yarg.TD., 
20.11.1968, E.2334, K.6J92 (ERi~. s.472)i Ayr1ca bkz., TD.1.6.970, 
E.108, K._2324.· (ERi~, s.472-473). 

(79) 

(80) 

(81) 

ARSLANLI, s.151; KARAYALQIN, s.363; DOCANAY, inceleme, s.29; ULGEN, 
H., "Ticati Defterlerle Ispat", C.IV, S.l, s.87; KURU, s. 1699. 

ARSLANLI, s.44j Ayr1ca bkz. DOMANiQ, s. 86. 

ARSLANLI, s.45: Ayr1ca bkz. DOMANiQ, s. 86. 
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makla yilkilmlildtirler. Ancak, tacir s1fat1n1n saglad1g1 haklar

dan faydalanamad1klar1ndan, defterleri lehlerine delil olarak 

kullanmalari da mtimkiln degildir. Zaten, kendilerinin bir ti

cari i§letmesi de bulunmad1g1 i~in, defterlerdenlehte delil 

olarak yararlanabilmenin §artlar1ndan biri olan "uyu§mazl1k 

konusu i§in her iki taraf1n ticari i§letmesi ile ilgili olma

s1" §art1 ger~ekle§emeyecektir. Bu durumda, tacir gibi sorumlu 

olanlar1n defter tutmalar1n1n onemli olmad1A1 savunulabilirse 

de, hem tacirin mtikellefiyetlerine tabi olmalar1, hem de ken

dileri ile i§lem yapan iyiniyetli ti9tincti ki§ilerin korunmas2 

a91s1ndan defter tutma miikellefiyetinin hi9 veya gereAi gibi 

yerine getirilmemesinden dolayi ortaya 91kan sonu9lara tacir 

gibi sorumlu olanlar1n da katlanmasi gerekir (82). 

Hasmin esnaf s1f at1n1 ta§1yan bir ki§i olma

s1 durumunda ise defterler ona kar§1 lehte delil olarak kul

lan1lamayacakt1r (83). Esnafa tacirlere ili§kin htiktimlerden 

hangisinin uygulanacaA1n1 gHsteren TK.m.17'de tic~ri defter

lere deginilmemi~ olmas1 nedeniyle, esnafin defter tutma yil

kilmlilltiati yoktur. Ancak bu~esnaf ticari defter tutamaz demek 

de~ildir. Bunu engelleyen bir hilktim olmad1A1na gore, a da, 

isterse ticari defter tutabilecektir (84). Bu durumda, acaba 

taraflardan biri tacir digeri esnaf olan bir uyu§mazl1kta, 

esnaf 1n Ticaret Kanunu hilkilmlerine uygun olarak defter tut

tugu ve boylece her iki taraf in def terlerinin davada delil 

olarak kullan1labilecegi ileri silrillebilecek midir? Bu soru

yu olumsuz cevaplamak gerekir. Zira, TK.m.82'deki §8rtlar1 

(82) tiLGEN, s.88; KARAYALQIN, tacir, tacir sayilanlar ve tacir gibi 
sorumlu olanlar ayr1m1n1n bir anlami olmad1~1 gorti§ilndedir, s.363 ·~ 
dpn.75. 

(83) "TTK 82.m uyarinca ticari i~lerden dolayi tacir sifat1n1 haiz olan 
kimseler aras1nda ~ikan uyu§mazl1klarda ticari def terler sahibi le
hine delil olabilirse de, bu defterlerin tacir olmayan ve.defter 
tutma mecburiyetinde bulunmayan esnaf aleyhine delil olarak kabultine 
imkan yoktur. Davahlar esnaf olduklarina gore davac1n1n ticari def
terleri davac1 lehine delil olarak kabul edilerek ona gore htiktim te
sisi yolsuzdur. "Yarg.TD.,16.4.9631 E.962/5017)K.1963/1878 (DOGANAY, 
inceleme, s. 29+dpn.26). · 

(84) ULGEN, s.89. 
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ger~ekle§tirmediAinden, esnaf kendiliginden ticari defter 

tutmu~ olsa da, bunlari Ticaret Kanunu anlaminda lehte deli! 

olarak kullanam1yacakt1r. 

0 halde tacir, hasm1n1n kendisi gibi tacir 

s1fat1n1 ta§1mamas1 durumunda, ticari defterlerini lehinde 

delil olarak ·kullanamayacaktir. Ancak tacir olmayan taraf. 

tacir olan tarafin ticari defterlerine dayanabilecek ve 

bu ticari defterler sahibi aleyhine delil te§kil edebilecek

tir (85). , Her iki taraf1n da tacir olmamas1 durumunda ise bir 

taraf1n tuttugu defter yine kendi lehine delil te~kil etmez, 

HUMK m.304 htikmilne gore ancak kendi (defter sahibi) aleyhine 

delil te~kil eder (86). 

2) Uyu~mazl1~1n iki Taraf1n Ticari i~letmesi ile 

ilgili Bir Hukuki i§leme ili§kin Olmasi 

TK.m.82/I'de, uyu~mazl1~1n ticari bir i'ten 
dogmas1 gerektigi belirtilmi~tir. Demek ki 1 Hncelikle i~in 

adi alana girmemesi ve ticarilik niteliginin bulunmasi yani, 

i~letmenin ticari f aaliyeti dolay1s1yla dogmu§ bir uyu§mazl1-

g1n bulunmasi gereklidir. Tilzel ki~i tacirlerin adi alan1 bu

lunmad1g1 i~in (87), i~in ticari olup olmad1~1n1n ara~t1r1l

mas1 yaln1zca ger~ek ki~i tacirler a~1s1ndan sHz konusu ola

caktir. 0 halde, uyu~mazl1A1n her iki taraf1 da ttizel ki§i 

tacir ise, i~in adi mi yoksa ticari mi olduAu incele ~esine 

gerek kalmayacak, bir tarafin veya her iki tarafin ger~ek ki

§i tacir olmasi durumunda ise uyu~mazli~i do~uran i§lemin i~~ 

letme faaliyetine ili§kin olup olmad1g1 ara§tirilacaktir (88). 

(85) Bkz. s. 60-61. 

(86) KURU, s. 1700. 
(87) ARSLANLI, s. 54. 
(88) TOKSAL, s.713-714. 
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Uyu§mazligi dognran i§, her iki taraf i~in de 

ticari i§ niteliginde bulunmalidir. Yalniz bir taraf i~in ti

cari sayilan bir i§, diger taraf i~in de ticari i§ niteligin

de sayilsa dahi (TK.m.21/II), sadece bir tarafin ticari i§

letmesi ile ilgili oldugundan i§lem, diger tarafin defterle

rine ge~irilmeyecektir. Bu nedenle, TK.m.21/II dolay1s1yla 

yalniz bir taraf i~in ticari olan i§i kar§i taraf i~in de ti

cari sayarak tacirin defterlerini, o taraf aleyhine ve kendi 

lehine d~lil olarak kullanabilmesi mtimktin degildir. Aksi hal

de, taraflar arasindaki e§itlik bozulmu§ olacaktir (89). 

Burada soz konusu edilen ticari i§, TK.m.3 

anlaminda ticari i§ midir? Bazi yazarlar bu soruya olumlu ce

vap vermektedirler (90). Oysa, TK.m.82'deki "ticari i§ller" 

terimini TR.m.3'deki gibi anlamamak gerekir. TK.m.3'e gore, 

Ticaret Kanununda dilzenlenen konularla, bir ticarethane veya 

f abrika yahut ticari §lekilde i§lletilen diger bir milesseseyi 

ilgilendiren, btittin muamele, fiil ve i§ler ticari i§lerden 

say1lmaktad1r. Bu tanimdan anla§1ld1g1na gore, ticari i§ 

kavrami i~ine i§let~e ile ilgili fiiller de girmektedir. Hal

buki, hukuki fiiller, ozellikle de "haksiz fiiller" ticari 

defterlere ge~irilmezler. Zira, defterlerle ne haksiz f~ilin 

ne de zararin ispat1 miimktindiir. Her ne kadar, bir taraf hak

siz fiil sonucu ugrami§ oldugu zarari defterlerinde gostermi§ 

olsa da, kar§li taraf in def terlerinde benzeri bir kayit yer al

mayacag1 i9in haks1z fiillerde ticari defterlerden yararlan

mak milmktin olmayacaktir (91). 

(89) tiLGEN, s.89; KARAYALCIN, s.363. 

( 90) :£Su koncda bkz •. ARSLANLI, s • . 151; ·oLGAQ-QENBERCi, s .107. 

(91) ULGEN, s. 90. 
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0 halde, buradaki ticari i~ten maksat, iki 

tarafin ticari i§letmesi ile ilgili ve her iki taraf in da 

ticari defterlerine kar¥1l1kl1 olarak ge~irilmesi gereken 

hukuki i§lemlerdir (92). 

B) Ozel ~artlar 

1) I~letmenin Gerektirdi~i Biltiln Ticari Def

terlerin Tutulmu§ Olmas1 

Ticaret Kanunumuz sisteminde her tacirin ka

nunda kendisi i~in ongortilmil§ olan ismen belirlenmi§ zorun

lu defterlerin yan1nda, i~letmesinin nitelik ve oneminin 

gerektirdigi biltiln defterleri de tutmasi gerekmektedir (TK. 

m.66/I). Ancak bu kanuni yilkilmlillilgil yerine getiren tacir, 

defterlerinden lehinde delil olarak yararlanabilecektir. 

Kanunda ismen belirlenmemi§ olan defterlerin 

tespitinin ne ~ekilde yap1lacag1 a~1kla-nmam1§ olmakla birlik

te, Adliye Enctimeni Mazbatas1 ile tacir ya da onun se~ecegi 

bir uzman tarafindan yapilabilecegi HngHrtilmil~tlir. 0 bald~ 

tacir tutmasi gereken soz konusu def terleri belirlerken hem 

kendi i~letmesinin geni~lik ve niteligini gozHntinde bulundu

racak, hem de kendi i§letmesinin hacmindeki di~er i~letme

lerde tutulan defterlere bakarak bir karara varacaktir (93). 

Ancak kararinda yan1lmas1 durumunda TK.m.1465 htikmti geregi, 

kanuna uygun olarak tutmu§ oldugu belirli zorunlu defterle

rindeki kayitlar aleyhinde delil olacaktir. 

Ayr1ca TK.m.336/b.3'e gore yonetim kurulu 
I 

ilyeleri, kanunen tutulmas1 gereken defterlerin mevcut olma

masi veya muntazam tutulmamasindan dolay1 gerek §irkete, ge

rekse pay sahiplerine kar§1 mtiteselsilen sorumludurlar. 

(92) ULGEN, s.90. 

(93) ULGEN, s. 92. 
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Bu nedenle~belirsiz zorunlu defterler de kanunen tutulmas1 

gereken defterlerden oldugu i9in ifletmenin nitelik ve onemi-· 

nin gerektirdigi defterlerin tespitinde yapilan hata YK. ilye

lerini TK}n~n 1465. maddesindeki yapt1r1mla karf1 karf1ya 

getirir ve TK. Uyeleri onceden ozel olarak yapt1rd1klar1 tes

pi te dayanarak sorumluluktan kurtulamazlar. Zira burada soz 

konusu olan kusura dayanan bir sorumluluk degildir.(94). 

KARAYALQIN TK.m.1465 htikmilntin isabetsiz ol

dugu ve istisnai durumlarda uygulanmasi gerektigini belirt

mektedir (95). Oysa, ortada kesin bir kanun htikmil varken, bu

nun bazen g6zard1 edilip, bazen uygulanmas1 keyfilige yol a9-

maktan ileriye gidemeyecektir. 

0 halde TK.m.1465 hilkmli karf1s1nda, belirsiz 

zorunlu defterlerin her ticari ifletme i~in hi9bir tereddilde 

yer olmaks1z1n kesin olarak tesbit edilmesi geregi soz konusu 

olmaktadir. 

iMREGUN, tacire hiy olmazsa mahkemeye ba,vu

rarak, mahkemenin seyecegi bilirki,iye hangi defterleri beya

na tabi defter olarak tutmasi gerektigini t~sbit ettirme ve 

bu defterleri tuttugu takdirde, TK.m.1465'deki yaptinma ma

ruz kalmama olanagi tan1nmas1 feklinde bir oneri getirmekte

dir (96). Bu takdirde, TK.m. 146S!in yapt1r1m1ndan kurtula

bilmek i9in tespit herhangi bir uyu1mazl1g1n ortaya ~ikma

sindan once, hatta ifletmenin kurulu1u s1ras1nda yapt1r1l

mak gerekecektir. 

Ancak, soz konusu defterlerin tespiti i~in 

mahkemeye yapilacak ba1vurunun nasil olacagi konusunda dokt

rinde farkli goril1ler ileri silrillmil•tilr. 

{94)·SOMUNCUOGLU, ti., "Belirsiz Zorunlu Defterler ve Uygulamadaki Baz1 
S.orunlar" BATiDER, 1978, C.IX, S.4, s. 1070. 

(95) KARAYALQIN, s. 343. 

(96) iMREGUN, s.85. 
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KURU, mahkemeye yap1lacak ba,vurunun bir tes

pit davas1 olmay1p, bir 9eki~mesiz yarg1 i~i olabileceBi go

ril~ilndedir. Her ne kadar, bu konuda mahkemeye gorev veren 

a~1k bir kanun hiikmii yoksa da, tacirin tutmak zorunda oldugu 

belirsiz zorunlu defterlerin tespitinde korunmaya deger huku

ki yarar bulundugu i~in mahkemenin bHyle bir tespiti yapabil~ 

mesi gerektigini belirtmektedir. (97). 

SOMUNCUOCLU ise, TK!da belirsiz zorunlu def

terlerin tespiti ile ilgili a91k bir htiklim bulunmad1g1 i9in 

bu talebin 9eki•mesiz yarg1ya konu te•k~l etmeyecegini belirt

tikten sonra ,bu konuya ili1kin makalesin.de mahkemeye yap1lacak 

talebin bir tespit davas1 olup olamayacag1n1 inceliyor ve 

tespit davalar1n1n belli bir uyu1mazl1k sebebiyle a~1lmas1 ve 

tarafl1 bir dava olmas1 nedeniyle belirsiz zorunlu defterle

rin tespiti talebinde de herhangi bir uyu~mazlik ve ikinci 

bir tarafta bulunmad1g1 i9in tespit davas1n1n da bir 9oztim o

lamayacag1n1 belirtiyor. Sonu~ta, kanun koyucunun bir yapt1r1m 

getirmi~ olmas1na ragmen, bu yapt1r1ma maruz kalmamak i9in 

ba1vurulmas1 gereken yollar1 gostermemi1 olmas1 ve yorum yo-

1 u ile de boyle bir htiki.im 91kar1lamamas1 nedeniyle kanunda 

ger9ek bir bo,lugun bulundugu, bu bo,lugun ~a hakim tarafin

dan doldurulmas1 gerektigi gorli1ilnU ileri stirliyor. Ayrica 

mahkemece verilecek hlikmiln U9Uncil ki1ilere kar,1 etkili, mad

di anlamda kesin hUkilm niteliginde olmas1 gerektigini de be

lirtiyor (9 8). 

Kanaatimizce, kanunda sorunu 9ozecek kesin 

bir hUktim bulunmad1g1na ve hakimin hukuk yaratma yetkisi en 

son ba~vurulmasi gereken bir imkan olduguna gore, bu konuda 

ticari Hrf ve adetten yararlanabilmek mUmkUn olmal1d1r.Ve 

ticari orf ve adetin tespitinde yetkili olan ticaret odala-

(97) Bkz. KURU, s. 1680. 
(98) Bkz. SOMUNCUOGLU, Belirsiz Zorunlu Defterler, s. 1072-1075. 
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rina taninacak bir yetki ile sorun ~oztilebilecektir. Tacire, 

ticareti i'letmesini kurarken ticaret odasina ba,vurup i'let

mesinin ozelliklerine uygun, onun nitelik ve hacmine gore tut

masi gereken defterleri tespit ettirebilme olana~i saglanma

si durumunda tacir ticaret odas1n1n-VUK. ve diger ozel kanun-, 
lar uyarinca tutulmasi gereken def terler ile genel kabul go-

ren muhasebe ilkeleri 1'1g1nda, benzer nitelik ve hacimdeki 

i'letmelerde tutulmasi orf ve adet halini almi' defterleri 

tespit ederek-kendisine bildirdigi defterleri tutmak suretiy

le TK.m.1465 yapt1r1m1ndan kurtulacaktir. Zira, bir uyu,maz

lik 91kmas1 durumunda mahkeme ticari Hrf ve adete gore hangi 

defterlerin i'letmenin nitelik ve Hneminin gerektirdigi def

terler olarak tutulmasi gerektigini o yer ticaret odasindan 

soracak ve diger bilirkifi raporlarindan farkli olarak tica

ret odas1n1n gorti1ti ile bagli olacagi i~in bir sorun ~ikmaya

cakt1r. Anca~ ticaret odas1na taninan tespit yetkisinden ya

rarlanmayan tacir TK.m.146S'in tehdidi alt1nda kalmaya devam 

edecektir. 

TK.m.146S'deki fiilen tutulmu, belirli zorun

lu defterlerin aleyhe delil olmasi mileyyidesi, i'letmenin 

nitelik ve oneminin gerektirdigi defterlerin hi~ tutulmam1' 

olmas1 halinde uygulanabilme imka~ina sahiptir. Buna kar11-

l1k, soz konusu defterler fiilen tutulmuf olup ta, TK.m.69/ 

II'de soz edilen bildirim iflemi yerine getirilmemif ise TK. 

m.1465 mtieyyidesi uygulanmaz (99). Ancak bu durumda1 bildirime 

tabi bu defterler sahibi lehine delil olamayacagi gibi (TK. 

m.69/II), kanuna ayk1r1 ,ekilde tutulduklarindan TK.m~84 

geregi sahibi aleyhine delil olacaktir. 

Ticari def terlerin lehte delil olmas1n1 on

leyecek tehlikeyi ta11yan TK.m.1465 hlikmti, istege bagli def

terler hakkinda uygulanmaz (100). Zira. soz konusu defterler 

(99) SOMUNCUOCLU, inceleme, s. 170. 

(lOQ KURU, s. 1701. 
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tutulmasinda herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmayan, ta·· 

cirin kendi iradesi ile tutmu9 oldugu defterlerdir. 0 halde 

bu defterlerin hi~ tutulmamasi, onamaya tabi zorunlu defter

lerin lehte delil olmas1n1 engelleyecek bir durum yaratmaya

caktir. 

Ticari defter niteligi bulunmayan defterler, 

sahibi lehine delil olamazlar. Ornegin, dosya defteri, ala

cak defteri, mU1terek hesap defteri, mU1teri defteri, pera

kende sat11 defteri, el defteri. ticari defter niteligine 

sahip degildir (101). Ancak tacir bu defterleri istege bagli 

defter olarak ticaret siciline bildirmi1se, bu defterler de, 

belirli zorunlu defterler ile birlikte sahibi lehine delil 

olarak kabul edilmelidir (TK.m.82/II) (102). 

2) Ticari Defterlerin Kanuna Uygun Olarak Tu

tulmu1 Olmasi 

Ticari defterlerin sahibi lehine delil te1-

kil edebilmesi i<;.in gerekli onemli 1artlardan birisi de, 

kanuna uygun olarak tutulmu1 olmak 1art1d1r (TK.m.85). Ka

nuna uygun olarak tutulmam11 olan defterler sahibi lehine 

delil olamayacaklari gibi, TK.m.84 geregi ancak aleyhe de

lil olacaklardir. Ve ancak kanuna uygun 1ekilde tutulmu1 

ticari defterlerin birbirinin ispat gliciinii kaldirabilme ola

nagi vardir. Eger, taraflardan birinin defterleri kanuna uy

gun olup digerininki olmazsa, kanuna uygun defterlerdeki ka

yitlar, diger taraf aleyhine delil olur (TM.m.86). 

Ticari def terlerin kanuna uygun olarak tu

tulmasindan ama<;., Ticaret Kanununun ticari defterler hakkin

da ongordligli (m.66-78) defter ve kayit diize~ine uyulmas1d1r 

(103). Buna gore; defterlerin Tiirk<;.e tutulmasi (TK.m.66), 

(101) OLGAQ/~ENBERCi, s. 107; KARAYALQIN, s. 363+dpn. 78; KURU, s.170lj 
TEKiL, F., Ticari i1letme Hukuku, istanbul 1981, s. 121. 

I 
(102) KURU, s. 1702. 

(103) ARSLANLI, s. 149; KARAYALQIN, s. 364. 
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belirli zorunlu defterlerden her birinin kendisi i9in ongi::irtilmil§! 

bilgileri kapsamasi (TK.m.70,71,72.76,78) ve onama i§!lemi

ne tabi tutulmas1 (TK.m.69/I), belirsii zorunlu defterler 

ile eger tutulmu~sa istege bagl1 defterler i~in ticaret si

ciline bildirimde bulunulmu§ olmasi (TK m.69/II) yevmiye 

defterinin ~ift kayit usultine uygun olarak tutulmas1 (TK. 

m.70/II,b.3-4) ve yevrniye defterine ge9irilecek kay1tlar1n 

on gilnden fazla geciktirilmernesi (TK.rn.70/IV) gerekmektedir. 

Defterlere ili~kin dilzen hiikiirnlerinden birini yerine getir

rneyen tacirin ticari defterleri kanuna uygun tutulmam~~ sa

y1lacakt1r. 

Adliye Enciimeni Mazbatasi'nda ozellikle 

yevmiye defterine ge9irilecek kay1tlar1n on giinden fazla 

geciktirilemeyeceklerine ili§!kin §art1n iizerinde durularak, 

bu §art1n yerine getirilrnemesinin defterlerinin kanuna uy

gun olarak tutulrnarnas1 halindeki yapt1r1rnlar1 gerektirdigi 

belirtilmi§tir (104), On gtinltik stirenin ge9irilrni§ olmas1, 

ancak hakl1 sebep soz konusu olrnas1 ve bu siireyi ge9iren ta

cirin dayand1g1 hakl1 sebebi ispat etrnesi durumunda affedi

lebilecektir (TK.m~70/IV). 0 halde, hangi hususlar1 hakl1 

sebep olarak kabul etmek mtimktindilr? Olga~-Cenberci, yerinde 

olarak kanunun arad1g1 anlarnda hakl1 sebebin, objektif bir 

anlarn ta§1mas1 ve ciddi engel te§kil etmeyen hususlarin hak-

11 sebep olarak kabul edilmemesi gerektigini belirtmektedir

ler (105). Bu konuda Vergi Usul Kanununda, vergi odevinin 

yerine getirilmesini engelleyen milcbir sebepler olarak sa-

y1lm1' olan hallerden (VUK.m.13). TK. sistemine uydugu oran

da kiyasen yararlanmak ve soz konusu halleri hirer hakl1 se

bep olarak kabul etmek ~ilmkiln olmal1d1r. $oyle ki; i§lernin 

on giln i9inde deftere ge9irilmesini engelleyecek derecede 

tacirin-ya da yard1mc1 kullan1yorsa bu 'ahs1n-ag1r hastalik, J 

agir kaza ya da tutukluluk durumunun bulunmas1 veya yangin, 

(1~4) Adliye Enctirneni Mazbatas1, 70. madde gerek9esi (bkz. ER1$, s .67). 

(105) Olga9-Qenberci, s. 112. 
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su bask1n1 veya yer sars1nt1s1 gibi dogal afetler hirer hakl1 

sebep olarak kabul edilebileceklerdir. Ancak ag1r hastal1k 

v~ya~a~irkaza gibi durumlarda yine de somut olay1n Hzelligi

ne bakmak gerekir. Zira sHz konusu haller ancak kil~tik ta

cir i~in hakl1 sebep te1kil edebilecek niteliktedir. Ne var 

ki, VUK.m.13/b.4'te HngHrtilen 11 .irade di11 sebepler dolay1-

s1yla defter ve vesikalar1n elden ~ikm11 bulunmas1 ''durumu 

bir hakl1 sebep te1kil etmeyecektir. Zira bu durumda TK.m. 

68/son hilkmil uyar1nca kay1p belgesi al1nmas1 geregi ortaya 

~ikacakt1r. 

Bu konuda deginmemiz gereken bir husus ta 

yukar1da kisaca sHz etmi1 oldugumuz kay1tlar1n1 de~~ml1 ola

rak muhasebe fi1leri, primanota ve bordro gibi yetkili amir

lerin imza ve paraf 1n1 ta11yan belgelere dayanarak yilrilten 

i1letmelere, sHz .konusu kay1tlar1 kirkbe1 giln i~inde ~ef

terlere ge~irme imkan1 tan1yan VUK. (m.219/b.b) ile boyle 

bir diizenlemeye yer vermemi1 olan TK. aras1ndaki farkl1l1k

t1r. Zira bu durumda, VUK}na uygun olarak defter tutmu1 olan 

tacir, TK. a~1s1ndan on gilnliik slireyi ge~irmi1 olacag1 i~in-. ,, 
kanuna ayk1r1 1ekilde defter tutmu1 say1lacakt1r. I1te VUK. 

nun sHz konusu hlikmline uygtin olarak defter tutan i1letmeler 

iyin bu durumu TK. a~1s1ndan bir hakl1 sebep kabul etmek ye

rinde olacakt1r. BHylece, ayn1 defterlerle her iki kanunun 

gereklerini yerine getirmek durumunda olan tacir VUK:nun ta

n1m11 oldugu imkandan her iki kanun htikmtine ayk1r1l1k sHz 

konusu olmadan yararlanabilecektir. 

· Onama veya bildirim yilkiimlillilgiine tabi def

terler, bu ytiktimltiltigtin yerine getirilmemesi durumunda ka

nuna uygun olarak tutulmu' say1lmayacaklard1r. Ancak onan

mas1 gereken defterlerin bildirimi, bildirime tabi defter

lerin onanmas1 durumunda ne olacakt1r? Yine def terler kanu

na uygun olarak tutulmu' sayilacak m1d1r? 
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Ticaret Kanununda onama i~lemi yerine bildi

rim, bildirim i,lemi yerine de onama i,lemi yap1lmas1n1n bir 

yapt1r1m1 gerektirip gerektirmedigine ili~kin bir hUkilm bu

lunmamaktad1r. Ancak Somuncuoglu, bu durumun kanunda belir

tilen prosedure ayk1r1 oldugu iddias1yla bu defterlerin ka

nuna uygun surette tutuldugunun kabul edilemeyecegini belirt

mektedir (106). 

Kanaatimi?.ce, bu konuda ikili bir aylrim~ 

gitmek ve bildirime tabi defterlerin onanmas1 durumunda ka

nuna ayk1r1l1g1n bulunmad1g1n1 kabul etmek gerekir. Zira o

nama i'leminin bildirim i'leminden daha gtiven verici bir i'

lem oldugu ~tiphesizdir. Kanunda bu husu~1 bildirime tabi def

terlerin ancak onamaya tabi defterler ile birlikte deli! o

larak kabul edilebilecegi HngHrtilmek suretiyle teyid edil

mektedir (TK.m.82/II). Ayr1ca 1 onamaya tabi olmayan defter

ler i~in, bildirim yiikiimliiliigti getirilmesinin nedeni , Adliye 

Enclimeni Mazbatasinda"def terleri olmad1g1 halde herhangi bir 

dava z1mn1nda bir tak1m def terler tertip ettirmek yoluna gi

den tacirlerin bu hareketleri onlenmek istenmi~tir" (107) 
denilmek suretiyle a~1klanm1~t1r. 0 halde, bildirim yerine 

onama i,lemi yap1lm1' olmasi durumunda, yine mazbata da soz 

edilen bir takim defterler yarat1lmas1 tehlikesi soz k~nusu 

olmayacakt1r. ~unu da belirtmek gerekir ki, noter zaten ona

mi~ oldugu defterleri sicil memurluguna bildirecegine gHre, 

bu durumda bildirim tacir tarafindan degil de, noter tarafin

dan yerine getirilmi~ olacaktir. 

Oysa, onanmas1 gereken defterlerin bildirimi 

ile yetinilmesi durumunda da kanuna ayk1r1l1k soz konusu 

olacaktir. Qiinkil kanun onama i'leminin defter ilzerinde ve 

noter tarafindan yap1lmas1 zorunlulugunu getirmi,tir (TK. 

(106) SOMUNCUOGLU, s. 167. 

(lC 7) Bkz. s.28+dpn. 54. 
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m.69/I) ve bildirimle yetinilmesi durumunda kanun geregi 

defterler Uzerinde yapilmas1 gereken i1lemler yerine geti

rilmi1 olmayacakt1r. Ayr1cn noterin TK.m.69 da gosterilmi~ 

olan i1lemleri geregi gibi yerine getirmemi1 ya da eksik 

getirmi1 olmas1 durumunda ise, yine ticari defterlerin ka

nuna uygun olarak tutulmad1g1n1n kabulti gerekir. Zira, ya 

p1lar1 geregi ispat hukuku a91s1ndan bir takim tehlike ve 

sakincalar ta11yan ticari defterlerin gtiven verici olrnala· 

rin1 saglamaya yonelik i~lemlerdeki bir eksiklik, bu gliveni 

zedeleyici nitelikte olacag1ndan, noter taraf1ndan yap1lmas1 

gereken usuli i~lemler, ticari defterlerin sahibi lehine de

li! olabilmeleri i9in eksiksiz olarak yerine getirilrnelidir 

(108). Aksi halde
1
defterler kanuna uygun 1ekilde tutulma

d1klar1ndan, sahibi aleyhine deli! olacakt1r (TK.rn.84). Bu 

durumda, noter defter sahibine kar11 sorumlu olmal1d1r (109) 

Ticari def terlerin kanuna uygun olarak tu·· 

tulmu1 sayilabilmeleri i9in, yukar1da a~1klad1g1m~z 1artlar 

d111nda, TK.m.86:da a91k9a belirtildigi gibi muntazarn tutul-

mu1 olmalari da gereklidir. ~ilnkil, citizen unsuru hem muhase

be yonilnden gtiven duyulmas1n1, hem de defterlerin sahibi le-

hine delil olabilmesi i9in, hakimin defterlerin hilkilm ver

meye yeterli olduguna ili1kin kanaat sahibi olmas1n1 kolay

la1t1racakt1r. Bu durumda dtizensiz bir defterin sahibi ta

cir, kendisi lehine olan kay1tlar1n dikkate al1nmas1n1 iste

mek yetkisine de sahip degildir. 

Kanuna uygun olarak, tam ve eksiksiz 1ekil-
,1 

de tutulmayan defterler tacirin kendisi lehine delil say1la-

mayacag1 gibi. bir delil sozle1mesine de (HUMK m.287) daya 

nak yap1lamayacakt1r, ancak sahibi aleyhine delil olabile 

cektir (110). 

(108) Ayni go~. DLGEN s.97j Kar1.Noterin yapmasi gereken i1lemleri 
defterlerin delil sayilmasi i9in ges:erlik 1art1 kabul eden gorili;;,.tl<z. 
OLGA~/~ENBERCi, s.114, 

( 10·9) ULGEN, s . 98 . 

(llO) DoGANAY, Tlirk Ticaret Kanunu ~erhi, C.I, Ankara 1981, s. 375. 
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3) Biitiin Ticari Defterlerin Birbirini Dogrula-

mas1 

Kanun ticari def terlerine dayanan tacirin 

defterlerinin kendisi lehine delil niteligi kazanabilmesi 

i~in, tuttu~u btitiln defterlerin birbirini dogrulamas1 'ar 
I 

tin~ ongHrmU,tlir (TK m 82/III 85 ve 86). Buna gHre, ismen 

belirli zorunlu defterler, i'letmenin nitelik ve oneminin 

gerektirdigi defterler ve eger varsa tacirin kendi istegi 

ile tutmu~ oldu~u defterlerdeki kay1tlar birbirini dogrula 
mal1d1r. 

Ticari defterlerdeki kay1tlar1n birbirini 

dogrulamasi, her defterde ayni ~ekilde yap1lm1~ bir kaydin 

bulunmasi degil, defterlerdeki kay1tlar1n birbirine uygun 

olmasi anlam1ndad1r. 

Ticari defterlerin birbirini do~rulamasi 

~art1nin gerek~esi, Adliye Encilmeni Mazbatasind~'~uhasebe 

bak1m1ndan def terlerdeki kay1tlar1n birbirini tutmamas1 ha-

1 inde bunlar1n ge~erliligi ~ilpheli gorilldilgil gibi, hukuki 

bakimdan da defter kay1tlar1n1n ' birbirini tutmamas1 duru

munda kayitlarin dogrulug~ hakk1nda hakimin vicdan1nda bilyilk 

tereddilt uyanacag1 tiiphesizdir''(Jll) teklinde a~1klanm1~

tir. Defterleri ile ispata giri1en taraflara ait defterlerin 

kar11likl1 olarak birbirini teyid etmemesi durumunda defter

lerin delil olmaktan 91kaca~1ni ongoren TK.m . 85 kar~isinda 

Arslanl1, taraflara ait zit kay1tlar bile ticari defterlerin 

ispat etki ve gtictinU kald1rd1gina gHre ayni tacire ait def

terlerdeki zit kay1tlar1n bu etkiye oncelikle sahip olmas1 

gerektigini belirtrnektedir (112) . 

(111) Adliye Enctimeni Mazbatasi, 82.-madde gerek~esi (bkz.ERi~, s.67). 

(112) ARSLANLI, s 141: Ayn1 goril~ OLGAQ/QENBERCi, s.115. 
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Bu konuda ~u soru akla gelebilir; Acaba def 

terlerdeki sadece uyu1mazliga ili$kin kayitlar mi yoksa bil

tiln defter kay1tlar1 mi birbirini dogrulamal1d1r? Bu soru

yu sadece uyu1mazl1k konusuna ili1kin kay1tlar1n degil, 

defterletdeki biitiln kay1tlar1n birbirini dogrulamas1 gerekir 

1eklinde cevaplamak gerekir. Nitekim yargitay da ayn1 goril1-

tedir (113). Zira, uyumazl1kla ilgili kay1tlar1n d111nda 

yer alan kayitlardaki tutars1zliklar defterlerin kanuna 

uygun 'ekilde tutuldugu yolundaki gilvenin sarsilmasina ve 

defterlerin tamam1n1n dogrulugu hususunda hakl1 bir endi'e 

dogmasina sebep olarak hakimin defterleri sahibi lehine hilk

me dayanak olacak dogrulukta kabul etmesi yonilndeki takdiri

ne olumsuz yonde etk~ yapacaktir (114). 

0 halde, ticari defterlerin ttimil mahkemece 

veya mahkemenin tayin edecegi bilirki$i arac1lig1yla usul 

yonilnden incelenmesi gerekir. Ancak, bu durumda dikkate ali 

nacak ve sahibi lehine delil te,kil edecek olan kayitlar yi

ne uyu,mazliga ili,kin kay1tlard1r. 

4) Ticari Defterlerine Dayanan Tarafin Defter 

lerindeki Kay1tlar1n Hasim Tarafindan Qtiril

tillem.erni:;; Olmas1 

Defterlerine dayanan tarafin kanuna uygun ve 

birbirini teyid eden defterlerindeki kay1tlar1n lehine delil 

olabilmesi i~in kar:;;i tarafin iddianin aksini ispat edememi1 

olmasi gerekir. TK m.85 hlikmtine gore, kar$1 taraf kanuna uy

gun ve birbirini teyid eden defterlerindeki aksi kayitla ya 

(11 3) "Defter kay1tlarin1n delil olabilmesi i~in TK m 82/III geregince 
tacirin biltiln defterlerinin birbirini teyit etmesi $arttir. 
Aksi taktirde defterler delil olmaktan ~ikar. Bu bakimdan dava-
c1n1n tasdikli oldugundan bahsettigi defterinin dava ile ilgili 
bir kayd1n1n ibraz edilmesi kafi degildir. Biittin defterlerin 
bilirki$iye incelettirilmesi lazimdir . 1~ Yarg. TD. 12/.10/962 E. 
5150 ,, K. 3523 (BATiDER. 1963, C. II S. 2 s. 306/307) . 

(114) ULGEN s .93. 
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da bu konuda hi~ kayit bulunmamas1 ile defterlerine dayanan 

tarafin iddias1n1 9Uriitebilecegi gibi. defterleri ile isp~ 

ta giritmeksizin,vesika veya diger muteber delillerle de 

9tiriitebilir (TK.m.85). 

GorUldilgti gibi,Ticaret Kanunu defterlerin 

yine defterlerle ~tiriltillebilmesi imkan1n1 tan1m1t ve defter

lerin sahibi lehine delil olabilmesi i9in aramit oldugu tart

lari, ha smin defterleri i~in de ongormU~tUr. Ve hasm1n mah

kemeye ibraz etmit oldugu defterlerin kanuna uygun olarak 

tutulmam1t olmas1 halinde, diger tarafin kanuna uygun ve 

birbirini teyid eden defterlerindeki kay1tlar1n., has1m aley

hinde delil olacag1n1 belirtmi,tit (TK.m.86/c.l). Ancak yine 

de, defterleri ile savunmas1n1 ispat edemeyen tarafa, aley

hine delil olan hasma ait defter kay1tlar1n1n aksini ba,ka 

ge~erli delillerle ispat imkan1 tan1m1tt1r. Yani, hasmin 

defterleri ile ispata giri~ememesi veya def terleri ile ispat 

etmek istememesi (hi~ defteri bulunmamas1 Veya kanuna ayk1r1 

tekilde tutulmut olmasi sebebiyle~durumunda diger muteber 

deliller ile ispata giritebilmesi mtimkilndtir (TK.m.85,86). 

0 halde, taraflardan biri, iddias1n1 Ticaret Kanunu htiktimle

rinden yararlanarak ticari defterleri ile ispata 9al1,1rken, 

diQer taraf hasm1n1n bu iddias1n1 def terleri d1,1nda ve Usul 

Hukukunun ispat ara~lar1ndan yararlanarak ~lirtitebilecektir. 

Ticaret Kanunu madde 85' de soz edilen "vesika 

veya diger muteber deliller 11
' ile bu madden in devami ni teli

ginde olan 86. maddedeki 11 muteber deliller in ne oldugu ve 

tahitle ispati i~erip i~ermedigi konusu doktrinde farkli gH

rli,lerin ileri silrUlmesine sebep olmu~tu~ Bu konuda ARSLANL~ 

kanun metninden hareketle, kanunda belge veya diAer ge~~rli 

deliller denilerek. belge d1,1ndaki diRer deliller ile Hze~ 

likle ,ahitle ispatin soz konusu olabileceAinin belirtilmek 
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istenildigi goril,Unil ileri slirmil~tilr (115) 

Ancak konu LJLGEN'in (116) de belirttigi gi

bi, ticari defterlerin kesin deli! olup olmad1g1n1n tespiti ile 

ilgilidir. Zira ticari defterlerin kesin delil niteligi kabul 

edildikten sonra kesin delilin aksi yine kesin delille ispat 

edilebileceginden bu durumda def terlerin aksi takdiri delil 
' 

niteliginde olan tanikla ispat edilemeyecektir • 

OLGAQ-QENBERCi ve TEKINALP ticari def terlerin 

kesin delil gUcUnde oldugunu belirtmekle birlikte bunlara kar 

~1 ~ahit dinlenmesinin milmkiln olmas1 gerektigi goril~ilnil pay

la~irlar (11~). OLGAQ-QENBERCi, aslinda bir kimseye kontrolil 

d1,1nda kalan konularda ~anik deliline ba~vurmak yetkisini 

tan1man1n e~yanin dogas1 geregi oldugunu ve halin icabindan 

soz ~den HUMK m.293/IV tin ozellikle bu gibi halleri hedef 

tuttugunu belirtirler. 

KARAYALQIN ve KURU ise.aksi goril~tedirler. 

Bu yazarlara gore, TK.rn.85 ve 86'daki rnuteber deliller, bil 

ttin deliller dernek degildir. Zira, tacirler arasinda ticari 

defterler yaz2l2 delil niteliginde oldugundan, defterlerde

ki kay1tlar1n aksi (kur~l olarak) tanikla ispat edilernez. 

Aksi halde, ticari defterlerin ispat hukuku a~1s1ndan hi~ 

bir ozelligi kalmam1' olacaktir. Bu nedenle, TK.rn.85/c.2'de·· 

ki "vesika ve diger muteber deliller'' deyimini. vesika ve 

diger Resin deliller (ikrar. yemin) ,eklinde anlamak gere 
I 

kir. Ancak, HUMK.m.292 293,294 287 ve 289·daki hallerden bi-

rinin varl1g1 halinde, lehte olan kaydin aksi tanikla ispat 

edilebilecektir (lls'). 

(115) ARSLANLI, s.156. 

(116) ULGEN, s. 99. 

( 11 7) OLGA<;/<;ENBERCi, s.102 ve 116 vd ; TEK1NALP s .12. 

(118) KARAYALQIN. Y. , s .366 ; KURU, s .1708. 
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ULGEN'de ticari defterlerin kesin delil ni

teligini kabul etmekte ancak bu niteligin kazan1lmas1 i9in 

kanunda ongorillen 'artlar1n yerine getirilmesi gerektigini 

belirterek, ticari defterlerin kesin delil niteli~ini kaza 

nabilmesi i~in yerine getirilmesi gereken en son 'art olan 

tamamlay1c1 yeminin eda edilrnesinden once. defterlerin kar-

11s1na .91kar1labilecek deliller arasina ,ahidi de katmak 

gerekti~i gorili;;ilndedir ( 119) • 

Kanaatimizce,defterlerin aksini ispata ya 

rayacak 11 muteber deliller ile anlat1lmak istenilen husus 

dava konusu iddialar1 ispat yeteneAi olan her tiirlh kanuni 

veya takdiri delildir ( .120). Zira defterlerinden bai;;ka de

lillerle ispata girii;;en taraf artik Usul Hukukunun ispat 

ara9lar1 ile ve bu hukukun kurallari uyarinca hareket ede

cektir. Dlgen'in de belirtti~i gibi, ticari defterler ancak 

yukarida sayilan i;;artlarin ve en son olarak da tamamlay1c1 

yeminin yerine getirilmesi halinde kanuni delil etki ve gli

ctinti kazanacaklardir. Bu nedenle tamamlay1c1 yeminin eda 

edilrnesinden once defterlere kari;;i ,ahitle ispata giri,mek 

mtimktin olacaktir. Ancak defterleri d1i;;1ndaki delillerle 

ispata giri,en taraf, artik Usul Hukukunun kurallarina tabi 

oldu~una g8re, defterlerle ispat edilmek istenen husus HUMK~ 

m,288 gere~ince senetle ispat1 gereken hususlard~n yani ya

plld1~1 zamanki miktar veya de~eribe,bin liray1 ge9en bir 

hukuki i'lem ise, defterlerin aksini ispat edecek delille
rin de, senet niteliginde olmasi gerekir (HUMK m.290). Ancak 

HUMK m.290 da ~senede ba~l1 olan her 9eo§lit iddiaya kar~i de-
' 

fi olarak ileri sUrUlen ve senedin hUkUm ve kuvvetini orta

dan kald1racak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki i.§1·· 

lemler bei;;bin liradan az miktara ait olsa bile tanikla ispat 

olunamaz" denildigine gore, defterler senet (kesin delil) 

(119) ULGEN , s. 100. 

( 120) Ayn1 gorti~te,DOMANi<;, s 188. 
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niteliginde say1lmad1g1 i9in, i9lemin defterlere ge9irilmi9 

olmas1 halinde dahi, i9lemin tilmilne (be9bin liradan az bir 

rniktara ili•kin olmas1 dururnunda) kar,1 ileri silrillen defi

ler tan1kla ispat edilebilecektir. Be,bin liradan fazlaya 

ili9kin olan defilerin ise HUMK.m.288 geregince, senetle is

pati gerekmektedir. Bununla birlikte, defterlerle ispat 

edilmek istenen husus tan1k1a ispat1 milmkiln hususlardan 

(HUMK.rn.287,292,293,294} ise, defterlerin aksi tan1kla is-

pat edilebilecektir. Ornegin ticari gelenege ve iki taraf1n 

durumuna gore senede baglanmas1 veya ticari defterlere ge9i

rilmesi usulden olmayan ticari i•lemler tan1kla ispat edilebi

lecektir. 

Hasmin yararlanabilecegi diger ge9erli delil

lerden birisi de yemindir. Hasim elinde hi9bir imkani olmama

si durumunda, kendi defterlerine dayanan tarafa kat'i yernin 

(HUMK.m. 344,354) teklif ederek defter kay1tlar1n1 9tirtitmeye 
I 

9al1,abilecektir. 

Ticari defterlerle ispatta, ilzerinde durulmasi 
' gereken Hnemli bir kon~da defterlerine dayanan taraf 1n defter 

kay1tlar1n1n dayand1g1 belgelerin de ibraz1n1n gerekli olup 

olmad1g1d1r. Defterlerle ispatta Hnemli bir sorun te,kil 

ed~n bu konu dayanag1n1 TK.m.70'den almaktad1r. $Hyle ki, TK. 

m.70 yevmiye defterini "kayda ge9irilmesi icap eden muamelele

ri vesikalardan 91kararak tarih s1ras1yla ve madde halinde 

tertipli olarak yazmaga mahsus defterdir" •eklinde tan1mla

d1ktan sonra, sHz konusu defterin i9erigine ili1kin htiktimle

rinde"her kaydin dayand1g1 vesikalar1n nevi ve varsa tarih 

ve numaralar1''n1n yevmiye defterine ge~irilmesi gerek~i~ini 

(TK.m.70/b.6) belirtmektedir. Bu htikiimde sozedilen belgele

rin d19 ili1kide elde edilmi,, kar,1 taraftan sadir olmu' 

belgeler mi yoksa i1letmenin i9 fi,leri mi oldu~u anla,1la

mamaktadir. Ancak ~u gSzden uzak tutulmamal1d1r ki, d1~ 



- 61 -

ili~kide elde edilen senet, makbuz, fatura, telgraf, mektup 

gibi belgeler elde olduktan sonra defterlerle ispata giri1-

meye zaten gerek yoktur. Zira soz konusu belgeler yaz1l1 

delil niteliginde, tek ba~lar1na ispat gUcUne sahip belge

lerdir. Zaten defter kay1tlar1n1n bu tipteki belgeler ile 

ispat1 gerektigi sonucuna var1l1rsa, POROY'un (121) da be

lirttigi gibi, ticari defterlerle ispat usulUnUn bir ozelli

gi kalmayacakt1r. Ayr1ca kanunda "her kayd1n dayand1g1 vesi

kalar1n nevi ve varsa tarih ve numaralar1" denildigine gore 

bu hUkUmden, kay1tlar1n mutlaka bir belgeye dayanmas1 ge

rektigi sonucu ~ik1yor. Oysa, tacirler aras1nda iki taraf1n 

durumuna gore senede baglanmas1 gelenekten olm~yan i~lemler 

de soz konusudur (122). Bu takdirde defterdeki kay1t i1let

menin i~ fi1lerine (tahsil, odeme, mahsup fi1leri) dayana

cakt1r. Zira, her i1lem i~in bir muhasebe fi1i diizenlemek

tedir. 0 halde, TK.m.70/b.6 hilkmilnli muhasebe a~1s1ndan kon

mu1 saymak durumu daha iyi a~1klar (123)~ Adliye Enclimeni 

Mazbatas1nda da bu kayd1n "hesaplar1n a~1kl1g1n1 ve muhasebe 

vesikalar1n1n birbirleriyle olan ilgisini gostermek" bak1-

m1ndan kanuna konulmu' oldugu belirtilerek, bunun muhasebe 

teknigi ile ilgili oldugu, ispat hukuku ile ilgisi olmad1g1 

anlat1lmak istenmi,tir. Yarg1tay da bir karar1nda kanunun 

ispat hukuku ile ilgisi bulunmad1g1n1 belirtmi' olmakla bir

likte genel egilimi aksi yondedir (124). Ayr1ca, bu konuda 

(121) POROY, s. 155. 

(122) iiLGEN, s. 102. 

(123) KARAYALQIN, s. 333. 

(124) "Tacirlerin belgeleri ve defter kay1tlar1n1n mlistenidat1n1 sakla
rnalar1 yilkilrnil, yevrniye defteri kay1tlar1nda ispat hukuku a~1s1ndan 
hilkmiln amac1na uygun dti1rnernektedir. Olayda usulUne uygun oldugu 
saptanan daval1 def terinde borcun davac1ya odendigi kayd1 bulundu
guna ve ayr1ca tamarnlay1c1 yemin de verildigine gore, mahkemece 
daval1 def terindeki kayd1n milstenidat1n1n aranmam11 olmasinda y~
saya ayk1r1 yon yoktur". Yarg.TD., 3.4.1972, E.316, K. 1687 (ER!~, 
s. 434). 
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tl~tincil ki,ilerle olan ili,ki ve i'lemlere ili,kin kay1tlar1n 

ispat1 zorunlulugunu a~1k~a ongormti' bulunan VUK. ile de pa

ralellik kurulmamak gerekir. Zira VUK.'nun yilktimlillerin vergi

lendirmeyle ilgili belirli olgu ve i'lemleri belirli belgelere 

baglamalar1n1 ve belgelerle ispat etmelerini. ongormesi, ytikilm

ltintin beyanina dayali olan Tilrk vergi sisteminin zorunlu bir 

geregidir (125). Zaten VUK. m. 227'de yer alan ''bu kanuna go

re", sozleri de, soz konusu maddenin vergi hukuku a~1s1ndan 

onem ta,1d1g1n1 dogrular niteliktedir (126). 

5) Defterlerine Dayanan Tarafa Tamamlay1c1 Yemin 

Verilmesi 

Defterlerin sahibi lehine kesin delil olabil

mesi i~in ongorillmti' olan son ,art, defterlerine dayanan ta

rafa tamamlay1c1 yemin verilmesidir (TK.m.83/I) (127). 

Aksi yonde; "Bilindigi gibi bir kimsenin ticari defterlerinin kendi 
lehine delil olabilmesi i~in bu def terlerin her1eyden once usulilne 
uygun 'ekilde tutulmu' olmas1 ve ondan sonra da TTK.nun 85.inci 
maddesinde yaz1l1 olumsuz ko,ullar1n ger~ekle,memi~ olmas1 gerekir. 
Bundan ba9ka sagl1kl1 bir sonuca ula9abilmek iyin de defter kay1t
lar1n1n dayana~ini te~kil eden belgelerin dahi tet~ik edilmesi la
z1m gelir ••• Yarg.11.HD., 5.7.1983, E.3412, K.3540 (ERi~, s. 498). 

" .•• her ne kadar usulilne uygun tutulmu, davali defterlerindeki iki 
kalem halinde (1.923.531.75) lira nakden odeme gorillmekte ise de, 
bu kayd1n dayanag1 olan belgenin mevcut olmad1g1 anla,1lmaktad1r. 
Oysa TTK nun 76.nci ve devam1 maddeleri htikiimleri geregince defter 
kay1tlar1n1n dayanag1 belgelerin bulunmas1 gerekir. Daval1 boyle 
bir belge ibraz edemedigine gore sadece defter kayd1 daval1 yarari
na bir delil say1lamayacag1 cihetle bu durumda mahkemece toplam 
(1.923.531.75) lira odeme hakk1nda daval1n1n davac1ya bir yemin 
teklifine hakk1 oldu~u hat1rlat1larak bu kalem yontinden yeminin 
sonucuna bir karar verilmek gerekirken daval1 defterlerindeki kay
da itibar edilmesi bozmayi gerektirmiftir'' Yarg.ll.HD.9.7.1986 
E. 3492, K. 4315 (ERi~. s. 463). 

(125) KANETi, s. 161. 

(126) tlLGEN, s. 101. 

(127) Bu ~art ileride ayr1nt1l1 olarak incelenecektir, bkz. s. 90 vd. 
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§ 5. TiCARi DEFTERLERiN SAHiBi ALEYHiNE DELiL OLMASI 

Ticari defterler sahibi lehine delil olabilecegi 

gibi, aleyhine de delil olabilir. Ancak defterlerin sahibi 

lehine delil olabilmesi i~in gerekli ola~ yukarida sayd1g1m1z 

s1k1 '~rtlarikanun,aleyhe delil olmada aranmam1,c1r. 

I. Kural. 

Ticaret Kanunu m.84 htikmtine gore"kanuna uygun 

olarak veya olmayarak tutulmu' olan def terlerin mtindereca~ 

ti, sahipleri ve halefleri aleyhinde delil say1l1r''. Gortil

dtigti gibi Ticaret Kanunu, kanuna uygun olarak veya olmayarak 

tutulmu, olan ticari defterlerdeki kay1tlar1n ba,ka hi~ bir 

'arta gerek kalmadan sahibi aleyhine delil olacag1 kural1n1 

ongormil.§!ttir. Bu ayni zamanda,bir kimsenin kendi yaz1s1n1n 

yine kendi aleyhine delil olacag1 ilkesinin Ticaret Kanunun

daki gorilnilmtidilr. Ancak TK.m.84'tin devaminda "·· kanuna uy

gun olan defterlerde sahibi lehine olan kay1tlar dahi aley

hindeki kay1tlar gibi muteber olup, bunlar birbirlerinden 

ayr1lmazlar 1
' denilerek, kanuna uygun olarak tutulmu.§1 olan 

ticari defter kay1tlar1ndan aleyhte olanlar kadar, lehte 

olanlarin da deli! niteligi kazanacag1 belirtilmi,tir. 0 

halde, kanuna ayk1r1 olarak tutulmu, defterlerde tacirin 

lehindeki kayitlar deAil, sadece aleyhindeki kayitlar dik

kate alinacak; kanuna uygun olarak tutulmu' olan defterler 

de ise boyle bir bolilnme aoz konusu olmadan, lehte ve aleyh

te kay1tlar birlikte de~erlendirilecektir (128). Bu durum

da, kay1tlar bir biltiln te,kil edecek, bolilnemeyecek ve kar

'1 taraf sadece kendi lehinde olan kayittan faydalanamaya

caktir (129). 

(128) ETK'da, defterler usulilne uygun tutulmam1' olsa bile, defterlerde
ki kay1tlar bir kill te,kil eder ve tacirin leh ve.aleyhindeki ka
yitlar bir arada mtitalaa edilerek delil ce,kil ederdi. Usu! huku
kundaki "ikrar tecezzi etmez" ilkesini def terlerle ispat a<;isindan 
TTK. terk etmi~tir (iMREGUN, s.104). 

(12g) KARAYAL9IN, s.362. 
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Kanuna ayk1r1 olarak tutulmu1 olan defter

lerde sadece aleyhdeki kay1tlar1n dikkate alinarak defterde

ki kay1tlar1n bolilnmesinin nedeni, tacirin defterlerine ken

di aleyhine as1ls1z kayitlar koymas1n1n irade fesadi .halleri 

d1,1nda milmkiln olmayacag1 dil,ilncesidir. Diger bir deyi,le, 

tacirin ileride kendisine kar,1 kullan1labilecek aleyhine 

olan bir kayd1, sebepsiz yere yazmayacag1 dil,Uncesidir (131). 

Kanuna ayk1r1 1ekilde tutulmu1 def terlerdeki 

lehe ve aleyhe kay1tlar1n birlikte dikkate al1nmay1p, sade

ce aleyhe olan kay1tlar1n nazara al1nmas1 tacir a91s1ndan 

zararli olacagi i9in, tacirin defterlerini kanuna uygun ,e~ 

kilde tutmas1, kendi aleyhine olan kay1tlar1 etkisiz kilma

da tacire yard1mc1 olacakt1r (132). Bu nedenle de tacir men

faati geregi def terlerini kanuna uygun ,ekilde tutmaya 9al1-

'acakt1r. 

Defterlerin aleyhe deli! olmas1n1 onleyebil

mek i~in, TK.m.84'deki kural1 teyid eder nitelikteki 1465. 

maddeye gore, TK m.66/b.l-3'deki defterlerin kanuna uygun 

olarak tutulmas1 yetmemekte, ayr1ca i'letmenin nitelik ve 

oneminin gerektirdigi defterlerin hepsinin tutulmu' olmas1 

gerekmektedir. Aksi halde, fiilen tutulmu' defterlerdeki ka

yitlar aleyhe delil olacaktir. 

II. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olmas1 ~art

lar1 

A) Taraflardan Birinin Kendi Def terlerine Da

yanmas1 Durumunda 

Taraflardan birinin, iddias1n1 ispat i9in 

kendi def terlerine dayanmas1 durumunda da def terler sahibi 

(13] Adliye Encilmeni Mazbatas1, 84 madde gerek9esi (bkz. ERi~, s.68). 

C 132) ULUSOY , s. 225. 
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aleyhine delil te~kil edebilir. Bu halde, defterlerine daya

nan taraf, defterlerinden lehinde delil olarak yararlanmak 

istemi~ olmas1na ragmen, ya defterlerindeki kay1tlar1n iddi

as1n1n aksini gostermesi ya da iddias1n1 dogrulayan kayd1n 

bulunmas1na ragmen defterlerinin usultine uygun tutulmu1 ol

mamas1 veya i'letmesinin nitelik ve .oneminin gerektirdigi 

btitiln defterleri tutmam11 olmas1 gibi defterlerin lehe delil 

olmas1n1 saglayan 'artlardan herhangi birinin eksikligi ne

deniyle, defterleri kendi aleyhine delil te1kil edecektir. 

Bu dogal olarak, 9ok s1k rastlan1lacak bir 

durum degildir. Zira hi9 kimse kendi istegiyle kendi aleyhi

ne olabilecek delilleri ibraz etmek istemez (133). 

B) Taraf lardan Birinin Kar,1 Taraf1n Defterle

rine Dayanmasi Durumunda 

iddias1n1 ispata ~al11an taraf, hi9 defteri 

bulunmamas1 veya def terleri olsa bile kanuna uygun 1ekilde 

tutulmam11 olmas1 ya da kar11 taraf 1n def terleri ile ispat1n 

daha kolay olacag1 dil1ilncesi ile diger taraf 1n def terlerinin 

ibraz1n1 isteyebilir. Kendi lehinde yararlanmak istedigi bu 

defterler ile iddias1n1 ispat etrnesi dururnunda, soz konusu 

defterler sahibi aleyhinde delil olacaktir. 

Kar11 taraf 1n def terleri ile ispat iki 1e

kilde olabilir: 

a) Ba1ka deliller ile birlikte kar§1 tarafin 

ticari defterler~ne dayan1lmas1, 

b) Delilin kar11 tarafin defterlerine has-

redilmesi. 

(133) KARAYALQIN. s. 361. 
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1) Ba~ka Deliller Ile Birlikte Kar~1 Tarafin 

Def terlerine Dayan1lmas1 

Iddias1n1n ispatinda kar~1 tarafin defterle

rinden yararlanmak isteyen taraf, delillerini kar~1 taraf1n 

defterleri ile s1n1rlamay1p, HUMK. 'na gore ge~erli olan di

ger delillerden de yararlanmak istemesi durumunda, kar~1 

tarafin defterlerinin ibraz1 ve bunun sonu9lar1 TK.m.80 ve 

HUMK.m.330-332 hilkUmlerine (yani genel hUkUmlere) tabi ala-

cakti.r. Zira soz edilen durumda delilin kar~1 tarafin 

defterlerine hasredilmesi soz konusu olmad1g1 i9in, TK.m. 

83/II htikmti uygulanmayacakt1r. (13Li.). 

Hasm1n defter'leri ile birlikte diger delil

lerini de kullanmak isteyen taraf1n talebi lizerine, mahkeme 

kar§1 taraftan defterlerini ibraz etmesini isteyebilir. An

cak mahkemenin ibraz karari verebilmesi i~in, hakl1 bir men

faatin bulundugunun ispat1 ve mahkemenin de ibraz1n ispat 

a91s1ndan zorunlu oldugu kararina varmasi gerekir (TK.m.80/I). 

Uyu~mazlik konusuna ili~kin kay1tlar1n bir sureti 91kar1lmak 

suretiyle ibraz istemi yerine getirilir. 

Mahkemenin ibraz karar1 tizerine kar~1 taraf 

hi~ defter tutmad1g1n1 veya tutmasina ragmen defterlerinin 

elinden ~ikt1g1n1 ileri slirerek ibraz edemeyecegini bildire

bilir. Bunun lizerine defterlerin ibraz1n1 isteyen taraf, 

kar~1 taraf1n defterleri bulundugunu sicil memurlugundaki 

beyannameler, §ahit v.s. ile ispat etmek hakk1na sahiptir. 

ispat edememesi durumunda kar§1 taraf a inkar yemini teklif 

eder. Kar~1 taraf, defterc sahip olmad1g1na, hasm1n fayda

lanmasina imkan vermemek amaciyla ortadan kald1rmad1g1na 

dair yemin ederse (HUMK.m.331) ibraz talebi ve karari hiikmti

(134) Bkz. KURU, s.1682 ve bu konuda Yarg.ll.HD., 17 .10.986 tarih ve E.5197, K.5392 sayi-
h karan: ''Dava.ci iddiasuu ispat i~in davahrun ticari defterleri ile birlikte 
dava dilekc;:es:inln deliller ooli.irniinde ve delil listesinde a9iklad1gi ba:;;ka delillere 
de dayannn§b.r. 1K.nun 83/2 inci maddesirrin uygulanabilresi i~in sadece davaluu.n 
defterlerine day8I1!1Bk gerekir. Davaci, davada ooyle bir delil inhisan yaµmksizin 
birc;ok dclillere ve bu arada davah defter lerine de dayann:u.:;it1r. Bu dururrla, iddia
nin sadece davah defter kayitlan ile ispat edilnesinin istendiginin kabulli di.i§i.i
ntilaiez. Esasen Dai.rani.zin de uygulaimsi bu dogrultudadir. Mahkarenin bu yOnleri 
gozden uz.ak tutarak davahrun def~erlerini ibraz et:Irediginden s0z ederek davayi 
kab~ etnesi dogru degildir. 11 (ERI;l, s. 488). 
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nil kaybeder ( 135). Defterlerini i braz etmesine karar verilen 

taraf, defter tutmu, oldugunun ve halen defterlerinin elinde 

bulundugunun ispatlanmas1na ragmen bunlari sUresinde ibraz 

etmez ya da ger~ek b~r mazeretinin bulundugunu ispat edemez

se veya inkar yemini teklif edilmesine ra~men bunu yerine 

getirmezse,mahkeme diger tarafin iddia ve savunmas1n1 kabul 

edebilir (HUMK.~.332). 

2) Delilin Kar~1 Taraf1n Defterlerine Hasredil-

Hasmin defterleri ile iddias1n1 ispat etmek 

isteyen taraf, hasmin ticari defterlerinin i~erigini kabul 

edecegini mahkeme onilnde bildirmesi durumunda, delilini has

m1n defterleri ile s1n1rlam1' (hasretmi') olur. Bu durumda, 

Ticaret Kanunundaki ozel htiktimler uygulanacak ve gerekli 

~artlar1n yerine getirilmi' olmasi halinde, defterlere daya

nan taraf, hasm1n1n defterlerinden kendi lehinde, defter sa

hibi aJeyhinde delil olarak yararlanabilecektir. Bu konuyu 

dUzenleyen TK.m. 83/II hUkrnilne gore, taraflardan birinin has

m1n ticari defterlerine dayand1g1n1 mahkeme huzurunda beyan 

etmesi halinde, kar,1 taraf ticari defterlerini ibrazdan im

tina ederse, mahkeme defterlerin ibraz1n1 isteyen tarafa id

dias1n1n dogrulugu hakkinda bir yemin vererek def terleri sa

hibi aleyhinde delil kabul eder. Hasm1n defterlerini ibraz 

etmesi durumunda ise, kay1tlar defterlere dayanan tarafin 

iddialar1n1 doArularsa yine def terler sahibi aleyhine delil 

olacaktir. 

Bu k1sa a~iklamadan sonra, TK.m.83/II .uyarin

ca ticari defterlerin sahibi aleyhinde delil olabilmesi i~in 

gerekli ~artlar1 ,oyle siralayabiliriz 

(J35) KARAYAL\:IN, s.361; DOGANAY, inceleme, s. 21. 
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a) Bir Tarafin Yalniz Kar~i Tarafin Ticari 

Defterlerine Dayand1g1n1 Bildirmesi 

iddias1n1 ispatla yilkilmlil olan taraf1n 

kar,1 taraf1n ticari def terlerinin i9erigini kabul edecegi

ni mahkeme onilnde a91k9a bildirmesi ve bu bildirimin yaz1l 

d1g1 duru,ma tutanag1n1n alt1n1 imzalamas1 (136) veya bildi

rimini dilek9e ile yaprn1~sa, bu dilek9enin verildiginin tuta

naga yaz1lmas1 gerekli ve yeterlidir (HUMK.m.151/II,III,m. 

156.m.229) (137). Bu bildirimle deliller defterlere hasre

dilrni~ olur. Ozellikle de, kanunen defter tutma yilktimlilltigil 

altina sokulmu~ bulunan bir tacirin kendi def terlerini ve 

ispat ara9lar1n1 b1rak1p hasm1n def terlerine dayanmas1n1n 

delillerini hasretmekten ba,ka bir anlami olamaz (1~8). 

b) Defterlerinin ibraz1 istenilen Tarafin 

Tacir Olmasi 

Defterlerinin ibraz1 istenilen tarafin 

tacir olmas1 yeterli olup, kar~i tarafin defterlerinin i~e

rigini kabul edecegini bildirerek delilini hasreden tarafin 

tacir olmas1 gerekmez. Zira, kanunda bunu engelleyen bir hil

klim de mevcut degildir. Doktrin (139) ve Yargitay C~?) bu 

konuda gorti' birligi i9indedir. 

Tacir olmayan tarafin, hasmin ticari def

terlerine dayanabileceginin kabul edilmesi, taciri defterle-

( 136)"Kanunda yaz1h olmam:tkla beraber, Clnemli sonucu oldugu (delilini 
hasretmi' olmas1 nedeniyle ba,ka delil gosteremeyecegi) i9in, tu
tanag1n bu beyana ili,kin bollimilntin taraf a okunarak imza ettiril
mesi gerekir, (HUMK.151/V kiyasei:i)". KURU,s.1684; Ayn1 gorti,te,Dkt, 

i<ARAYAL<;IN,s.361; OLGA<;/<;ENBERCI, s.110 . 

(137)KURU, s.1684. 

(138)TEK:i:NALP, s.19. 

(139)DOGANAY, i.liTacir Olmayan Bir Kimse Tacir S1fat1n1 Haiz Olan Has
mim.n Ticari Defter Kayi tlarina Dayana bilir mi? "Recai SE<;iN' e Ar
magan, Ankara 1974, s.754-755; DOMANIQ, s.183; KARAYALCIN,s. 362; 
TEKiNALP, ;:; .19 . ERIS. s~484. TEKiL,s.124;CERRm:iW,F. ,Ticari l~letne Hukukunun 
sec;i~konulan., '!Stari.bhl 1"900, s.139. 

(140)Davacilar vekili 30.5.977 tarihli dilek~esiyle odendigi iddia olu
nan bedel bak1m1ndan delil olarak davalilarin ticari def terlerine 
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rin sahibi lehine delil olmasi durumundaki gibi iddia ve sa

vunma silahlarindaki e:;;itligin bozulmas1 tehlikesinin bulun

madigi gorti,tine dayanmaktadir . 

Hasmin defterlerine dayanmak isteyen ta

raf tacir olup ta, hasmi tacir olmazsa,, TK.m.83/II anlaminda 

hasmin ticari defterlerine dayanma durumu soz konusu olmaya

cag1 i~in, kar,1 taraf1n bazi defterleri bulunsa bile bu 

defterlerin ancak HUMK. htiktimlerine gore ibraz1 istenerek 

iddianin ispati mtimktin olur. Tacir olmayan taraf tuttugu bir 

(ozel) defteri mahkemeye verirse bu defterdeki kayitlar HUMK. 

m.304 hilkmilne gore kendi aleyhine delil olur (141). 

c) Uyu:;;mazlik Konusunun Ticari Defterlere 

Ge~irilmesi Gereken t,1emlerden Olmas1 

Uyu,mazlik konusunun ticari defterlere ge

~irilmesi gereken i:;;lemlerden olmas1 gereklidir. Ancak def

terlerin sahibi lehine delil olmas1 i~in gerekli •artlardan 

biri olan "her iki taraf in da ticari i'letmesi ile ilgili 

bir ticari i,lem olmasi" :;;arti burada aranmaz. Sadece defter

lerine dayan1lan tarafin tacir olmas1 yet~rli say1ld1g1na go-

re, uyu,mazlik konusu · i'lem defterlerine dayanilan tacirin 

ticari i9letmesi ile ilgili ve ticari defterlere ge~irilmesi 

gereken i'lemlerden olmasi gerekli ve yeterlidir (142). 

dayanm19 bulunmaktadir. Davalimn ticari defterleri.ni incelenebil
mesi i~in davac1lar1n tacir olmalar1 'art degildir. Tacir olmayan 
bir kirnse iddias1n1 ispat z1mn1nda her zaman tacir olan hasrnimn 
ticari defterlerine dayanabilir. Yarg1tay1n mil,tekar i~tihatlari 
(HGK.2.12.1972 giln ve T/591-975) bu do~rultudadir!' ll.HD.17.11.977 
K.4782, E.5146 (Batider 1978, C.IX, S.4, s.1153-1155). 

( 141) KURD, s . 1685 

(142) Kar~. s.38 vd. 
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d) Mahkemenin Kar~1 Taraf1n Defterlerinin ib
raz1na ·Karar Vermesi 

Uyu~mazl1g1n taraf lar1ndan birinin iddi

as1n1 ispat i~in kar~1 taraf1n def terlerine dayand1g1n1 bil

dirmesi iizerine, mahkeme hakl1 bir menfaatin bulundugunu ara

maks1z1n ve ispat bak1m1ndan zorunlu olup olmad1g1na bakmak

s1z1n kar~1 taraf1n ticari defterlerinin ibrazina karar ver

rnek zorundad1r (TK.m.80, 83/II). Kar~1 taraf1nda rnahkemenin 

ibraz karar1na uyarak, kararda gHsterilen siire i~inde defter

lerini mahkemeye ibraz etmesi gereklidir. Aksi halde, defter

lerini ibrazdan kay1nm1~ sayilacak ve mahkemece defterlerin 

ibraz1n1 istemi~ olan tarafa iddias1n1n do~rulugu hakk1nda 

yemin verilerek, <lava ibraz isteminde bulunan taraf lehine 

sonu9lanacakt1r (TK.m.83/II). Bu durumda defterlerin sahibi 

aleyhine delil olmas1, onlar1n i~eriginden degil, ibraz edil

memesinden dolay1d1r. 

Tacir hangi hallerde ibrazdan kay1nm1~ sa

yilacak ve bunun yapt1r1rn1 ile kar91la9acakt1r? 

Ticaret Kanunu m.68/IV hiikmiine gHre, "bir 

tacirin saklamakla yiikiimlii oldugu defter ve kagitlar, yang1n, 

su bask1n1 veya yer sars1nt1s1 gibi bir afet sebebiyle (143 ) 

ve kanuni miiddeti iyinde ziyaa ugrarsa tacir ziyai Hgrendigi 

tarihten itibaren onbe9 giin iyinde ticari i9letmesinin bulun

dugu yerin selahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika 

verilmesini isteyebilir ... boyle bir vesika almam1~ olan ta

cir defterlerini ibrazdan imtina etmi~ say1l1r''. 0 halde ib

raz1 istenilen ticari def terlerinin dogal af et ya da iradesi 

d1~1nda geryekle~en ba~ka bir olay sonucu elinden ~ikmi~ ol

dugu iyin ibraz edemeyecegini bildiren tacirin, ibrazdan ka

y1nrn1~ say1lrnamak i~in bu savunmas1n1 ancak, kayb1 ogrendigi 

tarihten itibaren onbe~ giin iyinde yapt1g1 ba~vuru iizerine 

(143) TK.m.68/IV'de say1lan hallerin s1n1rl1 olmad1g1 konusunda bkz.s. 
31+ dpn. 62'deki kararlar. 
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mahkemeden alm19 oldugu kayip belgesi ile ispat etmesi gere

kir. Aksi halde, defterlerinin elinden ~ikm19 oldugunu, ba9-

ka 9ekilde ispat edemeyeceginden, defterlerini ibrazdan ka

~1nm1' say1lacakt1r. Zira, Yarg1tay1n bir kararinda belirt

tigi gibi, kayip belgesinin alinmasindaki ama~ "defteri ib

razdan ka~1nm19 olmak" durumuna dii9memeyi saglamakt1r (144). 

Kar91 taraf1n hi9 defter tutmad1g1 ve bu 

yilzden de ibraz karar1n1 yerine getiremeyecegi ueklindeki 

beyan1 ilzerine yine ibrazdan ka91nm19 sayilma durumu soz ko. 

nusu olacak m1d1r? OLGA<;/<;ENBERCi, kanunun"ibraz"dan soz et

tigine gore TK.m.83/II'nin uygulanmas1 yonilnden defterlerin 

varl1g1n1 gozHnilnd~ bulundurdugu ve hasmin ger~ekten defter 

tutmamas1 durumunda bu hiikmiln uygulanmas1na imkan olrnayacag1 

gHrti~linil ileri slirmektedir. Ayrica, hasmin defterlerine da

yanan taraf1n, hasmin defter tutmad1g1na ili,kin iddias1n1n 

dogru olmad1g1n1 her ttirlli delille (Hzellikle sicil beyanna

mesi ile), hatta inkar yemini teklif ederek ispata yetkisi 

oldugunu da eklemektedir (145 ). 

Kanaatimizce, defter tutmad1g1 i9in ibraz 

edemeyecegini bildiren taraf ibrazdan ka~1nm19 say1lmal1d1r. 
Zira Ticaret Kanunu geregince tacir defter tutma rnlikellef i

yeti alt1ndad1r. Bu nedenle, ticari defter tutma yilklimli ge

tirerek, bu ylikilme uygun hareket ettigi halde sonradan def

terlerinin elinden 91kt1~1n1 ispat eden her tacire degil de> 

herhangi bir kusuru olmadan, iradesi d1~1nda ger~ekle~en bir 

olay sonucu defterleri elinden c;1kan tacire ancak bu durumu 

ispat ederek mahkemeden alacag1 belge ile ibrazdan kac;1nm1~ 

(144)"Her ne kadar davac1n1n TK.m.68/son hlikmil geregince i§lletme defteri 
ic;in Ticaret Sicili Memurluguna beyanname vermedigi anla;;ilmakta 
ve bu hususun deli! ittihaz olunarak karara yaz1lmas1na bir engel 
bulurunamakta ise de, davac1m.n beyannameyi vermemi§l olmasi, mevcut 
defterin lehinde delil olmas1n1 onler; halbuki zayi belgesinin a
linmasindaki amac;"defteri ibrazdan kac;:inm11? olmak" durumuna dill?-' 
memeyi saglamaktir.': TD.27.9.971, E.71/4039, K.71/5797 (BATiDER, 
1972, C.VI,S.3, s.615). . 

(145) OLGA<;/<;ENBERCi, s.110; Ayni goril§lte bkz. KARAYALQIN, s.361. 
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sayilma yapt1r1m1ndan kurtulma imkan1 saglayan TK. sistemin

de, defter tutma yilkilmlillliglinU hi~bir ~ekilde yerine getirme

mi~ tacirin ibrazdan ka~1nm1~ say1lamayacag1 ileri slirtilemez. 

0 halde, kar~1 tarafin defterlerine dayanan tarafin defter 

tutmakla yilkilmlil olan hasm1n1n def terlerinin mevcut oldugunu 

ispat etmesine de gerek yoktur. 

Ayrica, defter tutmad1g1n1 bildiren tara

fin ibrazdan ka~1nm19 sayilma yapt1r1m1na tabi tutulmamas1 

sonucu, soz konusu tarafa aleyhine kayitlar ta,1yan ticari 

defterlerinin kendi aleyhine delil olmas1n1 onlemek i~in 

kolayca ba,vurabilecegi bir imkan (defter tutmad1g1n1 bildir

me) tan1nm19 olacagindan, boylece TK.m.83/II ve TK.m.84 hilklim

leri i,lemez hale getirilebilir (146). 

Defterlerine dayanilan tarafin kendi def

terlerini ancak kar91 taraf in da def terlerini ibraz etmesi 

halinde ibraz edecegini, aksi halde, ibraz etmeyecegini bil

dirmesi ilzerine yine ibrazdan ka~1nma durumu soz konusu o

lacak m1d1r? Bu soruya olumlu cevap vermek gerekir. Zira, 

defterlerine dayanilan tarafin defterlerinin ibraz1n1 boyle 

bir •arta ba~l~yabilme yetkisi yoktur. TK.m.83/II hilkmilnden 

mahkemenin ibraz karari tizerine, defterlerin mutlaka ibrazi 

gerektigi (elde ge~erli bir kayip belgesi bulunmasi durumu 

hari~) anla,1lmaktad1r. Defterlerine dayanilan taraf, diger 

tarafin defterlerinin ibraz1n1 ancak kendi def terlerini ib

raz ettikten sonra, defterlerindeki kendisi aleyhine olan 

kay1tlar1n aksini ispat edebilmek amac1yla isteyebilecektir. 

Ayrica, delilin kar,1 taraf1n ticari def

terlerine hasredilmesi durumunda ticari defterlerin ibrazina 

ili,kin ozel dilzenlemeye sahip bulunan Ticaret Kanunu uygu

lanacagindan defterlerini ibrazdan ka~1nan tarafa inkar ye

mini (HUMK.331) degil, aksine delillerini hasreden tarafa 

(146) KURD, s.1686; Ayn1 gorti9te bkz. ULGEN, s. 96. 
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iddias1n1n doRrulugu hakkinda bir yemin (147) verilir (TK. 

m.83/II). Mahkemece kendisine yemin teklif edilen taraf ye

min ederse, mahkeme bu yemin ile bagl1d1r. 

Hasm1n mahkemenin ibraz karar1na uyarak 

defterlerini ibraz etmesi nurumuna gelince; bu durumda, ya

p1lan incelaoo sonucu defterde iddiayla ilgil.i hii;bir kay1t olmad1g1 

anla§1l1rsa, iddia ispat edilmemi§ say1l1r ve artik, delil

lerini kar,1 taraf1n defterleri ile s1n1rlam1§ say1lan taraf 

ba§ka delil de gosteremez. Ancak, kar,1 taraf1n ticari def

terlerinin kanuna uygun olarak tutulmas1 halinde bu htikilm 

ge~erli olmal1d1r. 0 halde, kanuna uygun olarak tutulmam1§ 

olan defterlerde iddia hakk1nda hi~bir kay1t bulunmamas1 du

rumunda ,iddianin HUMK.'na gore ge~erli olan diger delillerle 

ispat1 mlimktin olabilecektir. 9Unkli, soz konusu taraf delili

ni kar,1 taraf1n defterlerine hasrerlerken, defterlerin kanu

na uygun olarak tutulmu§ oldugu kan1s1ndan hareket .eder (14~) 

Ancak, hasm1n1n defterlerinin i~erigini, defterler kanununa 

uygun tutulmu~ olmasa bile kabul edeceAini mahkemeye bildir

mi§ ise i§te o zaman kar§1 taraf 1n kanuna ayk1r1 ticari 

defterlerinde iddiasi hakkinda hi~bir kay1t bulunmad1g1n1n 

anla~1lrnas1 tizerine iddias1n1 ba§ka deliller ile ispat ede

mernelidir (149). 
! 

Kar~1 taraf1n ticari defterlerinde iddia 

ile ilgili olarak sadece defter sahibi aleyhine kay1t bulun

mas1 durumunda ise, TK.m.84/c. 1 htikmil uyar1nca kanuna uygun 

olarak tutulmu~ olup olmad1g1na bak1lmaks1z1n bu kay1tlar 

sahibi ve halefleri aleyhine delil olurlar. Hatta bu kay1t

lara dayanarak iddias1n1 ispata ~ali~an taraf iddiasin1 ke

sin delille ispat etmi~ say1lacag1 i~in, mahkemece iddias1n1n 

doQruluQu hakk1nda yemin verilmesine bile gerek yoktur. Zira 

(14 7) Bkz .. s.83 vd. 

( 14 8) KURU, s .1691; tlLGEN, s. 95; Kar~1 g::>ril~te bkz. ARSLANLI s .145; OL
GAQ/QENBERCi, s .109; KARAYALQIN, s.362. 

( 14 9) KURU, s. 1691 
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tamamlay1c1 yemin, iddia edilen hususun kesin delillerle is

pat edilmemi~ olmasi durumunda verilebilir. Oysa burada, kesin 

delille yani kar~1 taraf1n defterlerindeki aleyhe kay1tlarla 

ispat soz konusudur. Bu durumda TK.m.83/l hUkmti de uygulanmaz, 

~ilnkil soz konusu hUkilm ticari defterlerin sahibi lehine de

lil te~kil etmesine ili~kindir. Oysa, burada defterlerin sa

hibi aleyhine J~~il olmasi so2 konusudur (15,Q). 

Kar,1 taraf1n ticari defterleri iddiaya i

li,kin olarak hem kendi aleyhine hem de lehine kay1tlar ta~1-

yorsa, bu durumda defterlerin kanuna uygun olarak tutulmu~ 

olup olmad1g1n1n incelenmesi gerekir. Eger defterler kanuna 

uygun blarak tutulmu,larsa, TK.m.84/c.2'ye gore defter sahi

bi lehine olan kayitlar aleyhine olan kay1tlar gibi ge~erli 

sayilip birbirinden ayr1lmayaca~1ndan, iddias1n1 bu defterler 

ile ispata 9al1~an tarafin iddias1 hilkilmsUz kal1r ve delille

rini hasm1n1n defterlerine hasretmi' oldu~undan, ba~ka delil

lerle defter kay1tlar1n1n aksini ispat imkan1 da yoktur (151 ). 
" 

Dayanilan defterler kanuna uygun tutulmam1' ise, defter sahi-

bi lehine olan kayitlar de~il, aleyhine olan kay1tlar dikka

te al1narak (TK.m.84/I) htikilm verilir. Ancak defter sahibi, 

aleyhindeki kay1tlar1n aksini ispat imkan1na sahiptir. 

e) Defterlerdeki Aleyhe Kay1tlar1n Defter 

Sahibinin ibraz Edece~i Ge~erli Deliller 

ile Qtiriltillmemi' Olmasi 

Defterlerine dayanilan tarafin, defterle

rindeki kendi aleyhine olan kay1tlar1n aksini ge~erli delil

ler ile ispat etmesi durumunda, soz konusu kay1tlar1n hukmil 

kalmayacak ve boylece defterlerinin aleyhinde delil olarak 

hilkme esas olmas1h1 onleyebilecektir. Taraflardan biri kendi 

(150) KURU, s.1693 + dpn.54. 

(151) Ancak, Yargitay 11. 'HD. 17.4.1984 tarih ve E. 2233, K •. 2240 Sa
y1l1 karan. aksi yondedir: "Da vac1 TTK. nun 83. ilncil maddesi hilk
mti uyar1nca hasmin defterlerine dayanm1~ ve mahkemecede bu yol-
da inceleme yap1lmas1na karar verilmi~ oldu~una gore, bilirki~inin 
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imzas1n1 ta~1yan bor~ senetlerinin bile aksini ispat edebil

digine gore, hasmin lehine kayitlar ta~1yan kendi defterle

rinin aksini oncelikle ispat hakkina sahip olacaktir (152 ). 

Ticaret Kanunu madde 84, cUmle 1 geregin

ce, tacirin ticari defterlerinde bulunan aleyhe kayitlar sa

hibi ve halefleri aleyhine kesin delil etki ve gilctine sahip

tir. Bu nedenle, kesin delil etki ve gtictine sahip bulunan 

ticari defterler ile ispat edilen iddian1n aksi yine kesin 

delil ile ispat edilebilecektir. Ancak hasm1n1n defterlerine 

dayanan taraf da tacirse, bu durumda defterlerine dayan1lan 

taraf TK.m.83/II ve TK.m.84 htiktimlerine gore, kendi defter

lerinin aksini hasm1n1n defterleri ile de ispat edebilecek

tir. Eger diger taraf1n defterlerinde de sahibi aleyhine ka

y1tlar varsa her iki taraf1n defterleri delil olmaktan ~ika

caktir (153 ). Kendi defterleri aleyhe kay1t ta~1yan taraf 

HUMK.m.293 htikmtinden yararlanabilmek hakkina da sahip oldu

gundan soz konusu kay1tlar1n muhasebecisinin kotti niyeti 

ile defterlere ge~irildigi veya kayd1n dayand1g1 i~lemin ira

de fesad1 halleri (hata, ~ile, gabin, cebir ve ikrah) ile 

sakat oldugunu tan1kla ispat edebilecektir. 

raporunda zikretti~i btilgeler daval1ya ibraz ettirilerek, bunlar
la birlikte defter kay1tlar1 ilzerinde yeniden inceleme yap1lmas1 ve 
~ayet yap1lan inceleme sonunda davac1 aleyhine bir sonuca var1lacak 
olursa, o takdirde TTK.nun 85 inci maddesi hilkmU gozonUnde tutula
rak defter kay1tlar1n1n aksini ispata yarar delili varsa bunu ibraz 
etmesi i~in davac1ya olanak tan1nmas1 ve has1l olacak sonu~ daire
sinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davan1n 
k1smen yaz1l1 kabulilne karar verilmesi dogru deSildir". (ER1$, s. 
430-431). 

(152) DOMANIQ, s. 194. 
(153) DOMANiQ, s. 195. 

\ 
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§ 6. OgONCU KI$ILERE AIT TICARI DEFTERLERDEN DELIL OLA
RAK YARARLANILMASI 

I. Genel Olarak 

Ticaret Kanunu sistemine gore, dava konusu uyu~

mazl1~1n 9ozilmlenmesinde as1l olarak dava taraf larina ait 

ticari defter ve belgelerden yararlanmak milmkilndilr. Taraf

lara ait defter ve belgelerin ispat hUkUm ve kuvveti bu ka

nunun ozel htikilmlerine tabi tutulmu,tur. Bu durum, HUMK.m. 

303 ile de tan1nm1~t1r. 

V9tincti ki~ilere ait defter ve belgelerden ya

rarlan1lrnak istenilmesi durumunda, bu konuda tek bir hal d1-

~1nda-o da ticaret i~leri tellal1 ile arac1 acentenin ara

c1l1k ettikleri i~lemlerden dogan uyu~mazl1klar1n giderilmesi 

i9in soz konusu ki~ilere ait yevmiye defterinin ibraz1d1r 

(TK.m.111,116/II)- Ticaret K~nunu herhangi bir dtizenlemeye 

sahip olmad1g1 i9in TK.m.4 ve bunu teyid eden TK.81 geregin

ce bu konuda HUMK.un hiikilmleri uygulanacakt1r (154). 

II. Ibraz Talebi ve Karar1 

Hukuk Usulli Muhakemeleri Kanununa gore, U9Uncti 

ki~ilere ait defter ve belgelerin taraflardan birinin talep 

etmesi halinde hakimin vereceAi karar Uzerine mahkemeye ib

razi gereklidir (m.334/II). Hakim, U9Uncli ki,iye ait defter 

ve belgelerin davan1n ispat1 i9in gerekli oldugu kan1s1na 

varmas1 halinde ibraz karar1 verecektir. Ancak hakim, bu 

ibraz talebinin davay1 uzatmak amac1yla yap1ld1g1 veya ag1r 

ihmal sonucu olarak zamaninda yap1lmad1g1 kan1s1na varirsa 

ve kar~1 taraf da ti9llncll ki,iye ait defter ve belgelerin 

mahkemeye verilmesini istemezse ibraz talebini reddeder 

(154.) "Ticari davalarda da deliller ve bunlarin ikamesi Usul Yasas1. 
hilkilmlerine tabidir. R11 itibarla Usul Yasas1n1n 326 md. ve devann. maddeleri 
uyannca ili;:Uncil ~iler nezdinde bulunan defterlertnde incelenmesi milmkiin-
dtir. 11 Yarg.TD., 2.6.973, E.72/2414, K.73/2929 (RKD,1973,S.12, 
s.522 vd.) 
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(HUMK.m300.U~tincil ki§iler de ba1kalar1 arasindaki bir dava

nin ispati i~in gerekli olan defterlerini ibraz etmek veya 

defterleri ba1ka birinin elinde ise bunu bildirmek ilzere 

mahkemenin davetine uymak zorundadirlar (155). 

Ancak HUMK.da dilzenlenmi1 bulunan tanikliktan 

~ekinme hakki veren hallerden birinin bulunmasi halinde ib

razdan ka91nabilirler. (HUMK, 245, 246, 248,249). 

Ayrica, TK.geregince defter ve belgelerin sak

lanmasi i~in zorunlu olan on y1ll1k slirenin dolmu$ olmas1 

veya defter ve belgelerin elden 91km1' olmas1 halirtde de ib

razdan kar;inabilirler. Aksi halde, taniklar gibi, para cezas1-

na mahkum edilirler ve mahkemeye zorla getirilmelerine dahi 

karar verilebilir (HUMK. m. 336,253). 

Eger ti9tincti kifiye ait ticari defterler, sakla

ma silresinin sona ermesinden once tacirin oltimil sebebiyle 

miras~1lar1na ya da mirasin resmi tasfiyesi ile sulh mahke

mesine veya ttizel kifi tacirin infisahi sebebiyle ortaklara 

veya notere tevdi olunmu§sa, mahkemenin ibraz karar1 tizerine 

sHz konusu def terleri saklama yilktimltiltigti altinda olanlar 

defterleri mahkemeye ibraz etmek zoruidadirlar (TK.m.68; 

HUMK.334, 322, 324). 

Ur;tincti kifilere ait defter ve belgelerin ibraz 

ve teslimine ili,kin akla gelebilecek ilk durum Ticaret Kanu

nunda diizenlenmil? olan tellalaait yevmiye defterinin ibrazl. duru

mudur. Zira TK.m.111/III geregince tellal, her zaman taraf

lardan birinin talebi tiz·erine arac1l1g1n1 yaptigi i'lemler 

i~in yevmiye defterinin o i'e ait kism1n1n bir suretini im

zalayarak, talepte bulunana vermeye zorunlu oldugu gibi, ara

c1l1g1 ile yapilan ticari bir sHzle§meden dogan davalarda da 

(155) DOMANiQ, s. 179. 
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taraflardan birinin talebi ile mahkemece verilecek ibraz ka

rar1 tizerine soz konusu defteri mahkemeye ibraz etmeye zo

runludur (TK.m.112). 

u~uncil ki,ilere ait defter ve belgelerin ibra

z1n1n istenebilecegi durumlara ornek olarak; iflas ve kon

kordatoda birbirlerinin alacaklar1n1n esas1na veya s1ras1na 

(iiK.m.235) itiraz eden alacakl1lar1n, bor~lunun defterleri

ne dayanmalar1n1; varant ve makbuz senedi hamili ile, bu 

senetlerden birine dayanmaks1z1n ' mal1 fiilen (MK.m.893) eline 

ge~iren hak sahipleri aras1nda ~1kacak davalarda da, varant 

ve makbuz senedi hamilinin il~iincil ki9i durumundaki umumi 

ma~azaya ait varant ve makbuz defterine dayanmas1n1: miras

~1lar1n terekenin borca batik oldu~u iddias1 ile (MK.m.545) 

miras1 reddetmelerine itiraz eden miras~1n1n alacakl1lar1n1n, 

terekenih borca batik olmad1g1n1 ispat edebilmek amac1yla 

murisin ticari defterlerine dayanmalar1n1, verebiliriz. Ay

r1ca ticaret $irketi ortaklar1ndan birinin pay1n1 birden 

fazla ki$iye devretmesi halinde, hangi devrin ge~erli ve da

ha once yap1ld1g1n1n ispat1 i~in, il~tincti ki$i durumundaki 

ortaklik defterlerinin ibraz1n1 istemek milmktin olacakt1r(1S6). 

Ciro edilen bir bona sebebiyle cirantalarla hamil veya hamil 

ile ke1ideci aras1nda ~1kan uyu1mazl1klarda da il~tincil ki$i 

durumunda bulunan ciranta ya da ke~ideci gibi ki,ilerin ti

cari defterlerine ba1vurulabilir (157). 

III. U~Uncil Ki,ilere Ait Defterlerin Delil Kuvveti 

U~Uncli ki,ilere ajt defter ve belgeler, uyu'

mazl1k konusunun ~Hzilmtinde ancak takdiri delil olabilirler. 

Hakimi baAlayacak etki ve glice sahip olamazlar. Zira Tica

ret Kanunu sadece t~raflara ait defterlere kesin delil ola

bilme imkan1 vermi1tir. 

~ 156) DOMANic; I s . 179. 

(157) DOMANi<;, s. 199. 
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§ 7. TiCARi DEFTERLERDEN DELiL OLARAK YARARLANILMASIN

DA EGEMEN OLAN USUL KURALLARI 

Buraya kadar olan ac;1klamalar1m1zda ticari defter

lerin delil alma niteligi ve ispat gUcU Uzerinde durduk. Bu 

paragrafta ticari defterlerden ispat arac1 olarak yararlan1-

labilmesi ic;in yerine getirilmesi gereken usuli i•lemleri ve 

kanunun bu konuya ili•kin olarak getirmi• oldugu dilzenlemeyi 

ac;1klayacag1z. 

I. ibraz ve Teslim 

Ticari defterlerin ispat arac1 olarak kullan1-

labilmesi ic;in yarg1 makamlar1nca ve/veya ilgili ki,ilerce 

defterler ilzerinde inceleme yap1lmas1na izin verilmesi ge

reklidir. Her ne kadar ticari defterler tacirin ticari i•

letmesine ve ticari faaliyetine ili•kin ayr1nt1l1 bilgi ver

digi ve bu arada ticari s1rlar1n1 ic;erdigi ic;in, daha c;ok 

tacirin kend~sini ilgilendirirse de, her zaman kendi def

terlerinden c;1karacag1 sonuc; konusunda yine tacirin kendi

sinin bildirimi ile yetinilmesi olanaks1zd1r <1s8). Bunun 

yan1nda tacir, kendi defterlerinin incelenmesini isteyebil

me hakk1na da sahiptir. 

i,te Ticaret Kanunumuz bu hak ve yilktimlillilgiln 

uygulanmas1n1 iki tilr usuli i•lem ile dilzenlemi' ve taraf

larin s1fat1na, uyu,mazl1g1n niteligine gore birbirinden 

ayr1 hilkilmlere tabi tutmu,tur ( 15~). 

Bunlar : 

I ~icari def terlerin ibraz1 

I Ticari def terlerin teslimi 

(158) TOKSAL, s. 675. 
( 159) ARSLANLI, s. 137. 
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1) Ticari Defterlerin Ibraz1 

Ticari defterlerin ibraz1, sadece anla~maz

likla ilgili kay1tlar1n incelenmesi i~in defterlerin mahke

me emrine verilmesidir (TK.m.80). 

Ticari def terlerin ibraz1na ili~kin olarak 

sadece Ticaret Kanununda bulunan hilkilmler de~il, TK.m. 81 

ile yapilan yollama sonucu Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu

nun senetlerin ibraz1 zorunlu'luguna ili~kin hiikiimleri de 

uygulanabilecektir. HUMK'.un senetlerin ibraz1 zorunluluguna 

ili~kin hilkilmleri daha geni~ ve kapsaml1d1r. Hatta, il9tincti 

ki~ilerin elinde bulunan defter ve belgelerin ibrazina ili~

kin hilkilmler dahi ta~1d1g1n1 yukar1da belirtmi~ ve a~ikla

mi.~ti.k. Bu nedenle, · HUMK.' un soz konusu hilkilmlerinin ticari 

i~lerde dahi uygulanabilecegini ongoren TK.m. 81 hilkmti kar

~1s1nda TK.m.80 in gerekli olup olmad1~1 tart1~1lmaktad1r 

(160). Ancak bir konuda ozel htiklim varsa, genel hilkilmlere 

gidilemeyece~inden, bu durumda Ticaret Kanununda hilkilm bu

lunmayan hallerde HUMK!un senetlerin ibrazina ili~kin hilkUm

lerine gidilebilecektir. 

a) ibraz Talebi ve Karar1 

Ticaret Kanunu madde 80 hilkmli ile bu ko-

. nu "ibraz mtikellefiyeti" karar ba~l1g1 alt1nda bir ytiktimlti

ltik olarak ele al1nm1~ ve dtizenlenmi~tir. Bu htikme gore, 

:·muhakeme esnasi.nda muhik bir menfaatin mevcudiyeti ispat 

olunur ve mahkeme ibraz edilmesini stibut bak1m1ndan zaruri 

addederse yalniz ihtilafli meseleye mtiteallik kay1tlar1n 

sureti ~ikarilmak veya ehlivukuf tetkikati yapt1r1lmak ilze

re mahkeme re'sen veya taraflardan birinin talebi tizerine 

(160) KARAYALQIN, s. 355. 
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bunlar1n birine yahut her ikisine ait defterlerle saklanma

s1 mecburi olan kag1tlar1n ibraz1n1 emredebilir". Hilktimden 

anla91lacag1 tizere, ibraz1n ger~ekle~ebilmesi i~in ~u iki 

,art ongortilmil~tilr; 

i) Dava s1ras1nda hakl1 bir sebebin varl1g1n1n 

ispatlanmasi, 

2) Mahkemenin ispat bak1m1ndan defterlerin ib

raz1n1 zorunlu saymas1, gerekmektedir. 

ibraz1n soz konusu iki ~arta tabi kil1nmas1 ta 

cirin, ticari defterlerinin her zaman has1m taraf1ndan ko

layca incelenerek ticari s1rlar1n1n ogrenilmesi riski al

tinda bulunmas1n1 onlemektir. 

Mahkeme, dava s1ras1nda ticari defter ve bel

gelerin ibraz1n1n ispat bak1m1ndan zorunlu oldugu sonucuna 

var1rsa taraf lar1n talebi olmadan da ticari defter ve belge

lerin ibraz1n1 isteyebilir. 

Ticaret Kanunu m.80 deki bu dilzenleme, taraf

lardan birinin ba,ka delil ibraz.etmeksizin, kar,1 tarafin 

def terlerindeki kay1tlar1 kabul edeceAini bildirmesi durumu

nu dilzenleyen TK.m.83/II htikmilnden farkl1d1r. Zira, TK.m.83/ 

II' de dilzenlenen halde mahkeme, hakl1 bir sebebin varl1a1n1 

ve ispat bak1m1ndan defterlerin ibraz1n1n zorunlu olup olma

d1g1n1 ara1t1rmaks1z1n ibraza karar vermek zorundad1r. Ancak 

kanun, bu durumu da yapt1r1ms1z b1rakmam19 ve TK.m.83/II 

htikmtinden yararlanan tarafin, hasm1n1n ticari defterlerine 

kar,1 delil yaratma durumunu onleyebilmek amac1yla, hasm1n 

defterlerindeki kay~tlar1n aksinin ba9ka delillerle ispat

lanamayacag1n1 ongormii~tlir. 
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Ayr1ca, defterlerinden lehinde delil olarak yarar

lanmak isteyen tacirin defterlerine dayanabilmesi i~inse TK. 

m.82'de ongorUlen ,artlar1n ger~ekle,mesi gerekli ve yeter

lidir. 

Ticari defter ve belgeler kural olarak davan1n yU

ril tmekte olduBu mahkemeye ibraz edilir ve orada sureti ~1kar

t1larak ilzerinde mahkemece veya bilirki9i taraf1ndan incele

me yap1l1r (TK.m.80/I) (161). Ancak ibrazina karar verilen 

ticari defter ve belgelerin ba,ka bir mahkemenin yarg1 alan1 

i~inde bulunmas1 ve nakil ve ibraz1ndan gil~lilk bulunmas1 du

rumunda inceleme istinabe yolu ile yapilabilecektir (TK.m. 

·SO/II). 

b) 1braz Kapsam1 

Kanun ~araf lara ibraz1 isteme hakk1 verdigi 

halde, inceleme yetkisi vermemi9tir. Incelemenin ya dogrudan 

dogruya mahkeme veya mahkemece tayin edilen bilirkifi tara

f1ndan yap1lacag1 belirtilerek teslime oranla inceleme kap

sam1 ve incelemeyi yapacaklarin sayisi s1n1rl1 tutulmu,tur. 

Kanunda defterlerin sadece uyu,mazlikla ilgili 

k1s1mlar1n1n incelenmesi ve sadece bu k1s1mlar1n1n delil o

larak kabul edilmek ilzere mahkeme emrine verilmesinden soz 

edilmi,tir (TK.m.80/I). Ibrazdanyalniz dava ile ilgili def

ter kay1tlar1 delil olarak esas al1n1rsa da Hzellikle bu 

kay1tlar1n defter sahibi lehine delil olabilmesi i~in, 

gerek tacirin blittin defterlerinin kanuna uygun olarak tutmu1 

olmas1, gerekse defterlerin birbirini teyid etmesi 'artlar1n1n 

(161) "Davac1, daval1 defterlerine delil olarak dayand1g1na gore, dava
l1n1n tacir oldugu fakat defterinde bu konuda kay1t bulunmadi~l 
yolundaki beyani ile yetinilerek def terler tizerinde inceleme ya
pilmadan aksine inceleme ile davanin reddi yolunda hlikilm kurulma
si dogru gorillmemi~ ve hlikilm bozulmasi gerekmi~tir." Yarg. 11.HD. 
22.1.1981, E.298, K. 193 (ER1~, s.427). 
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ger~ekle~ip ger~ekle~mediginin kontrol edilebilmesi i~in bti

tlin defterlerin usul yonUnden incelenmesi gerekmektedir. Yar

gitay da ayn1 gorli~tedir ( 162). 

Ticari def terlerin ibrazina karar verilse 

dahi, tacir defterlerini isterse ibraz eder, isterse etmez. 

ibraz etmezse ibrazdan ka~1nman1n yapt1r1mlar1na katlanmak 
.r / /~ 

zorunda kalir, yoksa ibraza zorlanamaz (163). Yukarida def-

terlerin ba~ka delillerle birlikte ibraz1n1n istenmesi veya 

delilin defterleri~ · . hasredilmesi durumlarinda ibrazdanl ka-
1 . . •:. 

~inman1nsonu~lar1n1 incelem~~tik (164). 

Ticari defterlerin ibraz edilmesi halinde 

ise, defterler incelenerek karar verilecektir. 

2) ~icari -Defterlerin Teslimi 

Teslim, ticari defterlerin yetkili ki~i ya 

da makamlara incelenmek tizere verilmesi usullerinden biridir. 

TK.m.79 dlizenlenmi§ olan teslimde, inceleme kapsam1 ve ince

leme yapacaklarin say1s1 daha geni~ tutulmu§tur. Teslim ha

linde gerek mahkeme gerekse ilgililer defter ve belgelerin 
. . ,· ,, . 

her taraf1n1 inceleyebi~ler. Ayrica, ibrazda oldugu gibi ti-

cari defter ve belgelerin suretlerinin degil, as1llar1n1n 

ibraz1 gereklidir. 

TK.m.79'a gore, ticari defter ve belgelerin 

teslimi mi,ias, §lirket uyu§lmazliklari ve iflas halinde istene-

(162) 11Davacinin tasdikli oldugundan bahsettigi ·defterin sadece dava ile 
ilgili bir kaydinin ibraz edilmesi kafi degildir. Biltlin defterlerin 
bilirki~iye · inceletilmesi lazimdir. 11 

Yarg.TD. 12.10.1962, E.5140, K.3523 (BATiDER, C.II,s.2,s.306). 

(163) iMREGUN, s. 96. 

(164) Bkz., s. 66 vd., 70 vd. 
< 
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bilecektir. Kanunda sayilan haller d111nda ticari defter ve 

belgelerin teslimi istenebilecek midir, yoksa teslim soz ko

nusu hallerle s1n1rl1m1d1r? Bu konuda doktrinde deBi1ik go

rti1ler ileri stirlilmti1tilr. 

1MREGUN (~65), ticari defter ve belgelerin 

tamam1n1n mahkeme emrine verilmesinin yok agir bir i1lem ol

masi sebebiyle teslimin ancak kanunda say1lm11 olan haller

de soz konusu olabilecegini ileri stirmektedir. 

DOMANiC (166), Ticaret Kanununda a;1klanma

m1~ olmakla beraber, tilm alacakl1lar1 ilgilendiren konkarda

to halinde de defterlerin tesliminin gerektigini belirterek 

kanunda say1lm11 olan hallere bir yenisini eklemektedir. 

TOKSAL (~67), ise madde metninde yer alan hal

lerin sadece birer ornek oldugunu ve bu hallerin geni1letile

bilecegi gorli1lindedir. Hatta ornek olarak konkordato ve ban

kerlerin Hzel tasfiyesini gHstermektedir. 

Ticari defter ve belgelerin tesliminin gerek 

mahkeme, gerekse ilgililer tarafindan istenebileceBini be

lirtmi1tik. ilgililer kapsamina kimlerin girdiBini her durumu 

ayri ayri ele alarak tayin etmek mtimkilndilr. Buna gore, ticari 

defter ve belgeleri inceleme yetkisi ticari bir i~letmenin 

intikalinde mirasyilara, kollektif, komandit, limited, koope

ratif ve adi ~irketlerde ortaklara, iflasta da iflas dairesi

ne aittir (168). Kural olarak, ticari ifletmede alacak veya 

(165) IMREGUN, s.95; ARSLANLI1 teslimin kanunda say1lan durumlarda dahi 
Alman .ukukunda olduBu gibi tasfiye haline inhisar ettirilmesinin 
yerinde olaca~1 goril1i.inde, bkz. s. 138. 

(166) DOMANiQ, s. 183. 
(167) TOKSAL, s. 678. 

(168) ARSLANLI, s. 137-138. 
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bor9lar1 bulunan il9ilncU ki§ilerin, ticari defter ve belge

lerin teslimini talep etme haklari yoktur. 

Yap1lan a91klamalar 1§1g1nda TK.m.79'da sa

yilan halleri ayri ayr1 ele alalim: 

a) Miras Sebebiyle Teslim 

Tacirin oltimil ilzerine, miras91lar1n kendile

rine tan1nan miras1 kabul veya terekenin borca batik olmas1 

d urumunda mi rasi reddetme olanag1n1 kullana bilme lerii,MK.m.545 

jracfa defter tutma talebinde bulunabilmeleri i9in, murisin mali 

durumunu ogrenmeleri gerekir. Bu da, murise ait ticari def

ter ve belgelerin incelenmesi ile mtimkilndtir. Ayrica mirasin 

a91lmas1 ile terekeye dahil olan mallara zilyet olanlarla, 

bu imkandan yoksun bulunan miras91lar arasi uyu§mazl1klar1n 

giderilmesi ve her ilgilinin iddias1n1 ispat edebilmesi i9in 

defterlerin teslimi gerekebilir. 

i§te, yukar1da soz edilen hallerde, mahkeme 

miras91lardan birinin ba§vurusu ilzerine veya kendiliginden, 

ticari def terleri elinde bulunduran miras91dan veya ihtiya

ti tedbir olarak terekeye el koymu§ olan miras b1rakan1n son 

ikametgahi mahkemesinden, ticari defterlerin teslimini iste

yebilir. 

Teslim isteme hakk1 miras~1l1A1 tart1fmas1z 
~ 

olan ki§ilere aittir. Miras91n1n kanuni miras91 veya m~'sup 

miras91 olmas1 f ark yara tmaz ( 1.6 9). 

b) ~irket Uyu§mazl1klar1nda Teslim 

~irketlerle ilgili uyu§mazliklarda ticari 

defterlerin teslimini isteyebilmek yetkisi kanundaki ilgili 

( 1, 69) TOKSAL, s. ~7ff~ . 
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ki§iler deyimi kapsamina giren ortaklara tan1nm1ft1r. Buna 

gore, ortaklararas1 uyu§mazl1klarda ortaklardan biri, def

terleri elinde bulunduran diger ortaktan ticari defter ve 

belgelerin incelenmek iizere teslimini isteme hakkina sahip

t i r (:1,70 ) • 

Buradaki ortakl1k kavram1na Ticaret Kanunun

da (m.136) sayilan ortakliklardan (kollektif, komandit~ ano

nim, limited ve kooperatif,)ba§ka, Medeni Kanunda yer alan 

mal birligi (m.191-210), aile vakf1 (m.322-335), aile yurdu 

(m.336-345), Bor~lar Kanununda dlizenlenen adi ortakliklar 

ve ozel kurulu§ kanunlar1 geregipce kurulan ortakl1klar da 

girmektedir (17!"'). 

Ortaklik nevilerine gore ortaklar1n §irket 

defterlerini inceleme yetkisi degi§mektedir. §Hyle ki; 

Borylar Kanununda diizenlenmi§ olan adi ortak

l1klarda, yHnetici s1fat1n1 ta§1yan .-0rtak ile diger ortaklar 

aras1nda vekalet ili§kisi sHz konusu olmas1 nedeniyle, yHne

tici ortak vekil olarak diger ortaklara hesap vermek zorun

dad1r. Ve bunu y1lda en az bir kez yapmak zorundadir (~763 
say1l1 Tatbikat kanunu ile BK.m.530'e eklenen f1kra gere~in-

ce). 

Kollektif ortakliklarda, yonetim yetkisi ol

mayan ortagin dahi defter Ve belgeleri inceleme yetkisi ~ulun

maktad1r (TK.m.167). 

( 170) KARAYAL~IN, s. 356. 

(171) DOMANit;, s. 184; Aksi gHrli§te TOKSAL, buradaki ortak deyiminin 
Hzel amayla yani ki§i ortakl1klar1na hasretmek dil§lincesiyle kul
lan1lm1§ oldugunu, zira anonim ve limited ortakl1klar gibi, or
taklar1n1n ki§iliginden soyutlanm1§ ortaklik ili§kilerinde pay 
sahipleri olarak tanimlanan ki§ilere ba§ka olanaklar tan1nm1§ 
oldugunu (ornegin Hzel denetyi tayini talebi vs) belirtmektedir~ 
s.679. 
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Komandit ortakl1klarda ise yap1lan komandite 

ve komanditer ortak ayr1m1 sonucu, komandite ortaklara kol

lektif ortaklikta oldugu gibi defter ve belgeleri rahat;a 

inceleme imkani verilirken, komanditer ortaga ancak her i§ 

y1l1 sonunda veya onemli sebeplerin bulunmasi halinde i§ y1-

l1n1n sona ermesini beklemeden mahkeme karari ile defter ve 

belgeleri inceleme veya bir uzmana inc~letme yetkisi veril

mi§tir (TK.m.249). Ancak, komanditer ortag1n bu yetkisi or

takl1g1n konusuna giren bir i§letme a~mas1 veya boyle bir i§

letmeye ortak olmasi durumunda tamamen ortadan kalkar (TK. 

m.250). 

Anonim ortakliklarda, pay sahiplerinin ortak~ 

l1k defter ve belgelerini inceleyebilmeleri ancak gene! kuru

lun a~ik izni veya yonetim kurulu karari ile milmkilndilr (TK. 

m.363/II,c.1). Anonim ortakl1klarda pay sahiplerine s1n1rl1 

bir inceleme yetkisinin verilmesi nedeni, soz konusu ortak

l1g1n yonetimden bag1ms1z bir denetleme organina sahip olma

s1ndand1r. Anonim ortakliklarda defter ve belgeler ortakl1k 

denet~ileri taraf1ndan ve en az alt1 ayda bir kez incelenmek 

zorundadir (TK.m.353/b.2-4). 

Limited ortakl1klarda ise ortak say1s1na go
re bir ay1r1m yap1lm1§t1r: Ortak say1s1n1n yirmiden fazla ol-

mas1 durumunda, limited ortakl1kta denet~i bulunacag1 i~in 

denetim de anonim ortakl1k hilktimlerine uygun olarak yap1lacak

t1r (TK.m.548/I) Yirmiden az say1da ortagi bulunan limited or

takliklarda biltiln ortaklarin ortaklik defter ve belgelerini 

inceleme yetkisi vardir (TK.m.548/II yollamas1 gereSi BK.m. 

531). 

Yukarida ortaklik defter ve belgelerinin tes

liminin ortaklik konusuna ili§kin ve ortaklar aras1 uyu~maz

l1klarda soz konusu olabilecegini belirtmi§tik. Nitekim, 

il~ilncil ki§ilerle ortakliklar aras1nda ~ikan uyu§mail1klarda 
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kural olarak teslim de~il, ibraz soz konusu olabilecektir. 
. . '.:; '-

An c ak bu kuralin da istisnalar1 bulunmaktadir. DOMANIC (~72) 

bu konuda baz1 halleri ornek olarak gostermekte ve bu hal

lerin s1n1rl1 olmad1g1n1 belirtmektedir. Bu konuda genel 

ol~li,,li~tincil ki~ilerin defterlerin tesliminde yararlar1n1~ 

bulunmas1 ve ortakl1B1n tan1kl1ktan ka~inma nedenlerinin 

bulunmamas1d1r. Buna gtire; 

a) Ortakl1g1n iflo..e etmesi halinde, il~ilncil ki
~i durumunda bulunan ortakl1k veya ortaklar1n alacakl1lar1 

ortakl1B1n defterlerinin teslimini isteyebilirler. 

b) Tacir olan ortaB1n iflas etmesi halinde ise, 

mUflis orta81n alacakl1lar1 ortakliktan milf lis orta~a dil~e

cek haklarin tespiti i9in ortaklik defterlerinin teslimini 

isteyebilirler. 

c) Ortakl1B1n veya ortaklardah baz1lar1n1n kon

kordatoya gitmesi halinde, konkordato ~artlar1n1n bulunup 

bulunmad1~1n1 tespit ve bu konuda yap1labilecek itirazlar1n 

yapilabilmesi i9in alacakl1lar teslim isteyebilirler. 

d) Ortakl1A1n veya ortaklar1n bor~ odemeden 

acze dU~tilklerini bildirmeleri ya da il~Uncil ki~ilerin boyle 

bir iddiada bulunmalari hallerinde de def terlerin teslimi 

istenebilmelidir. 

e) Ortakl1t1n tasf iyesi sonucunda bir orta~a 

dli~ecek tasfiye bakiyesini haczeden alacaklilar da teslim 

talep edebilirler. 

f) Anonim ortakl1klarda sermayenin azalt1lmas1-

na gidiliyorsa, TK.m.396, 397 ve 398 gereBince ortaklik ala-

(172) DOMANiC, s. 184-185. 
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cakl1lar1n1n teslimi talep etmek ve azaltma §artlar1n1n bu

lunup bulunmad1g1n1 incelemek haklari vardir. 

g) Bir anonim ortakl1g1n limited ortakliga do

nil~tilrillmesinde de TK.m. 553-555 geregince ortaklik alacak

l1lar1n1n teslimi talep hakk1 bulunmal1d1r. 

c) iflas Sebebiyle Teslim 

Tacirin iflasi ilzerine olu~an iflas masas1n1 

temsil edecek olan iflas idaresi tacirin biitiin def terleri

ni koruma altina almak ve defterlerin hepsini incelemek 

yetkisini kazanir (!iK.m.210). Bu inceleme hem ortada bir 

hileli iflas durumunun bulunup bulunmad1g1n1 tesbit edebil

mek, hem de alacaklilarin hukuki yarar1 a~1s1ndan onemlidir. 

Biittin alacakl1lar1n da birbirlerinin alacaklar1n1n esas ve 

sirasina itiraz haklar1 bulundugundan (!iK.m.235), bu hak

lar1n1 kullanabilmeleri i~in if las eden bor~lunun defterle

rini incelemek yetkisine sahiptirler. Bu hakkin kullan1lma

s1 iflas1n kald1r1lmas1na (iiK.m.182, 183) veya kapanmasina 

kadar devam eder (173). 

3) ibraz ve Teslim YUkUmllililBilniln Sona Ermesi 

Defterlerin ibraz ve teslimi ytikilmlillilSli ~K. 

m.68'de ongHriilen saklama siiresi boyunca devam eder. Bu sil

re son kayit tarihinden itibaren on yil olarak belirlenmi§

tir. Soz konusu stirenin geymesinden sonra (veya stire geyme

mi§ olsa bile defterlerin elden ~1km1§ olduguna ili,kin ka

y1p belgesi al1nm11sa) yap1lan ibraz veya teslim talebine 

(173) DOMANi<;, s. 186. 
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uyulmamas1 halinde ibrazdan ka~1nman1n yapt1r1rnlar1 uygulanmaz. 

II. Ticari Defterlerle ispat Usulilnde Yemin 

Ticaret Kanunumuz ticari defterler ile ispat 

usulilnde yemin milessesesine yer vermi~, ancak HUMK'dan fark~ 

11 bir dilzenlemeye tabi tutmu~tur. Zira Usul Hukuku siste

minde yeminin verilip verilmemesi, verilecegi durumlarin ta

yini tamam1yla hakimin takdirine b1rak1lm1~ken, Ticaret Ka

nunu yemine bir unsur niteligi taniyarak, verilmesini haki

min takdirine b1rakmam1~t1r (174). 

Ticaret Kanunu, 83. maddesinde dilzenledigi iki 

halde ticari def terlerin sahibi lehinde veya aleyhinde kesin 

delil niteliBi kazanabilmesini yemin edilmesi ~artina bagla

m1~t1r. 

Yemin verilmesi gereken haller ve verilen ye

minlerin nitelikleri ilzerinde dural1m. 

1) Defterleri ile ispata Giri§en Tarafa Verilen 

Yemin 

Ticari def terleri ile ispata giri~en tara£1n 

defter lerinin kendi lehine deli 1 olmasi ic;in yukarida in·ce

lediSimiz (TK.m.85'de ~ngtirillen) ~artlar~n hepsi ger9ekle•se 

dahi, mahkeme bu defterlere dayanarak hilkilm veremez. Zira 

bu halde, defterler yar1m delildir (175). Yani, hakimi baa

lay1c1 etki ve gtice sahip deBildirler. 

TK.m.83/I'e gore "mahkeme a§agi.daki htikil.~ler 
gere~ince, defter milnderecat1n1 sahibi lehine hilkme medar 

(174) TEKiNALP, s. 17. ~ 

(175) HIRSCH, E., Ticaret Hukuku, Geni§letilmi§ ve Gozden Ge9irilmi§ , 
3.basi, 1stanbul 1948, s. 135. 
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gormil,se, kanaatini kuvvetlendirmek i9in o kaydin dogru ol

duguna ve davac1n1n halen d~valida ~erine getirilmesi gere

ken hakk1 bulunduguna dair defter sahibine tamamlay1c1 yemin 

verirn. 1,te, ticari defterler TK.m.83/I htikmtine uygun ola

rak verilecek tamamlay1c1 yemin ile hilkme esas olabilecek

lerdir. TK.m.83'de dilzenlenmi, olan tamamlay1c1 yemin, HUMK· 
m.355-362'deki resen teklif olunan yemin niteligindedir. An

cak burada tamamlay1c1 yemin vermek mahkemenin takdirine b1-

rak1lm1' degildir (176). Yani,hakimin burada bir degerlendir-· 

me yapmasi veya veto etmesi soz konusu olamayacag1 gibi (177). 

defter kay1tlar1n1 sahibi lehine htikme yeter derecede gorse 

dahi resen karar veremeyecektir. Yargitay, tamamlay1c1 yemin 

verilmemi' olmas1n1 bozma sebebi saym1,t1r (178). 

Yemin §eklinin mahkemece a91k9a gosterilmesi 

ve bu 'ekilde edilen yeminin zapta aynen ge9irilmesi gerekir. 

TK.m.83 htikmtine gore tamamlay1c1 yemin, 

a) Defterlerdeki kaydin dogru olduguha ve 

b) Davac1n1n halen kar§1 tarafta yerine ge

tirmesi gereken hakk1 bulunduguna ili,kin olmalidir. Sadece 

defterdeki kaydin dogru olduguna ili,kin yemin verilmesi ye

terli degildir. Ayrica tamamlay1c1 yemin defterde yaz1l1 mik-
' 

tarin tamam1 iyin verilmelidir (179). 

(176) Ticari defterler sahibi lehine delil te,kil ettigi takdirde, def
ter sahibine tamamlay1c1 yeminin verdirilmesi, hakimin ihtiyarina 
kalm1, olmayip, mecburidir. 1;Yarg. TD. ,8 .6 .961,E.564 ,K.961/1858, 
(<;EViK,s.224). 

(177) KARAYAL<;IN,s.367; Kar§.OLGA<;/<;ENBERCI,s.117-118. 
( 178) :;Htikilm, davac1 ,1rketin ticari defterlerinde yapilan tetkikat so

nunda verilen rapora dayand1g1na gore, TTK.m.83 hilkmilne tevfikan 
defter milnderecat1n1n dogru olduguna ve davac1n1n halen davalida 

. bilirki§i raporunda belirtildigi miktarda alacag1 bulunduguna dair 
defter sahibine mahkemece tamamlay1c1 bir yemin verilmesi ve bundan 
sonra htiktim tesisi gerekirken bu cihet ve kanun htikmti uygulanmadan 
noksan tahkikata milsteniden yaz1l1 'ekilde karar verilmesi kanuna 
ayk1n gorillmil§tilr."Yarg.TD.,6.6J.969, E.969/640, K.969/2915,(<;EViK 
s.225) 

( 179) :·Ticari defterler mlinderecati davac1n1n alacak iddias1n1 tamamen 
teyit etmi~ olsa da, Ttirk Ticaret Kanununun 83. maddesi gere~ince 
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Tamamlay1c1 yemin kendi def terlerine dayanan 

tarafa verilmek gerekir. Yetkisiz kimseye eda ettirilen ye

mine dayanarak verilen hilkilm kanuna ayk1r1 say1l1r. Buna go

re, defterlerine dayanan taraf ger~ek ki~i tacir ise kendi

si, ttizel ki~i tacir ise kanuni temsilcisine yemin ettiril

mek gerekir (180). $irket defterlerini ttizel ki'i nam1 hesa

bina tutan ve kanunen hi~bir temsil yetkisi olmayan 1irket 

muhasebecisine yemin verilemez (181). 

Tamamlay1c1 yeminin yerine getirilmesi halin

de m~hkeme yemine gHre defter sahibi lehine htiktim vermekle 

ytiktimlildilr. Zira, bu yemin ile defterler kanuni delil etki 

ve gilciinti ka ·anacagLndan, art1k hakimin takdirine tabi ol

maktan ~ikacaklardir. Tamamlay1c1 yeminden ka~1nmas1 halinde, 

defter sahibi iddias1n1 defterleri ile ispat edememi~ say1-

l1r. 

2) Kar~1 Tarafin Defterlerine Dayanan Tarafa 

Verilen Yemin 

Taraf lardan b~rinin hasm1n ticari defterle

rinin i~erigini kabul . edecegini mahkeme huzurunda bildirmi~ 

olmasina ragmen, hasmi ticari defterlerini ibrazdan ka~1n1r

sa, mahkeme defterlerinin ibraz1n1 istemif olan tarafa iddi

as1n1n dogrulugu hakkinda bir yemin verir (TK.m.83/II) (182). 

Delilini kar11 tarafin def terlerine hasreden taraf yemin 

ederse~ mahkeme bu yemin ile bagli olacagindan soz konusu 

taraf lehine hilktim verecektir, yemin etmemesi halinde ise, 

iddias1n1 ispat edememi~ say1lacakt1r. 

davaciya def terinde yaz1l1 mtiddeabihin tamam1 hakkinda yemin veril
mesi iktiza ederkei:l sadece 3807 liralik bir kisim i~in yemin veril
mesi yolsuzdur" Yarg.TD.30.11.1962, E.962/115, K.4126 (DOGANAY,TI'K. 
$erhi, S.332, + dpn. 336.) 

(180) "Davaci limited ortakh~l. tek ba91na temsile yetkili mtidtiril TTK.nun 
8~ ncU maddesinde ongorillen yemini icraya yetkilidir" Yarg.11 HD. 
10.12.1981, E.5108, K. 5367, (ERi~, s. 48) 

(181) Yarg.TD., 4.10.1931, E.3428, K.2421, (DOGANAY s.33 + dpn.36). 

(182) BELGESAY, ibraz1 isteyen tarafa verilen yeminin takdire tabi olmasi 
gerektigi goril1tindedir. "Ticari Muamelelerin ispat1 ve Ticari Def
terlerin Ziyai", 1BD., C.31, S.10-12, s. 302. 
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TK.m.83/II'deki bu yeminin tamamlay1c1 yemin 

mi yoksa kesin yemin niteliginde mi oldugu tart1~mal1d1r. 

ARSLANLI'ya gHre, ''taraflardan birinin hasim defterlerini 

delil olarak kabul etmesi bir nevi yemin teklifi vasf 1n1 ta

~1r ve davac1 veya daval1 yeminde oldugu gibi hasm1n defter

lerinde ifadesini bulan beyanina itibar edecegini kabul et

mi~ olur. Hasim defterlerini ibrazdan imtina ederse zimnen 

yemini di~er tarafa reddetmi~ say1l1r" (183). 

TEKiNALP'e gHre 1 TK.m.83/II'deki yemin, ke

sin yemin neticelerini doguran bir tamamlay1c1 yemindir. Ke

sin yemin neticelerini dogurmasi ise, kar~1 tarafa reddedil

mi~ olmas1ndan degil, bir unsur niteliginde bulunmas1ndan

d1r (184). 

KURU'ya gore, "bu yemin resen teklif olunan 

yemin (tamamlay1c1 yemin) niteligindedir. Qtinkti, bu yemin 

hakim taraf1ndan ispat ytikti kendisine dti~en tarafa teklif 

edilmektedir" (185). 

Kanaatimizce burada sHz konusu olan yemin, 

tamamlay1c1 yemindir. Kesin yemin niteligi taniyan goril~ 

yerinde degildir. Zira, kesin yeminde kendisine yemin tek

lif olunan kimse yemin etmez veya yemini hasma reddetmezse 

yeminin konusunu te~kil eden meseleyi ikrar etmi~ say1l1r (HUMK. 

m.347). 0 halde, defterlerini ibraz etmeyen taraf yemin et

memi~ say1lmak gerekir. Yemin etmemi~ taraf da iddiayi ikrar 

etmi~ say1lacag1ndan, buna gHre hilktim verilmesi gerekecektir. 

Yoksa ibrazdari ka~inma yeminin reddi anlamina gelmeyecektir. 

Zira, yeminin reddi sHz konusu olabilmesi i~in bu kez de ib

razdan ka~inan tarafa kar~i taraf1n defterlerinin ibraz1n1 

(183) ARSLANLI, s. 146. Ayn1 gorti~, DoGANAY, s. 35; iMREGUN, s. 97. 

(184) TEKINALP, s. 22. 

(185) KURD, s. 1688; DOMANIQ, s. 196; Tamamlay1c1 yemin olarak nitele
yen diger goril~ler, MiMAROCLU, s. 452, EREM, s. 234. 
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isteme hakk1 tan1nm11 olmal1d1r. Oysa defterlerine dayan1-

lan hasmin kendi def terlerini ibraz etmeden kar1i taraf in 

defterlerinin ibraz1n1 isteme hakki yoktur. 0 halde, bu 

durumda yeminin z1mnen reddi diye bir durum soz konusu ol

mayacaktir. 

Sonu~ olarak diyebiliriz, ki burada soz ko

nusu olan yemin resen teklif olunan tamamlay1c1 yemin nite

li~indedir. Zira, hasmin ticari defterlerini ibrazdan ka

~1nmas1 ile defterlerin ibraz1n1 istemi1 olan taraf lehine 

bir kanaat olu1mu1tur. Ve ~ahkeme bu kanaat1n1 tamamlamak 

i~in bu karine lehine olan tarafa kendili~inden yemin ver

mektedir (186). Ancak, burada yemin vermek mahkemenin tak

dirine b1rak1lm11 olmayip, mahkemece defterlerin ibraz1n1 

istemi' olan tarafa yemin verilmesi zorunludur. 

TK.m.83/II htikmti gere~ince, teklif edilen 

yemin resen yemin niteli~inde oldu~u i~in, kendisine yemin 

verilen taraf bunu hasma reddedemez. 

(186) KURU, s. 1688; Ayni goril1te DOMAN1Q, s. 196; ULGEN, s. 94. 
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SONUC 

Cali§mamiz sirasinda vardigimiz ba§lica sonu~lari 

§U §ekilde belirtebiliriz: 

1. Ticaret Kanunumuz bir kimsenin yazisinin ancak 

kendi aleyhine delil olacagi kuralina ticari defterler ile 

bir istisna getirmi§ ve ongordtigti §artlarin ger~ekle§mesi 

sonucunda ticari defterlerin sahibi lehine kesin delil etki 

ve gtictine sahip olacagini belirtmi§tir. Ticari defterler~ 

sahibi lehine deli! olarak dayanilabilmesi i~in uyu§mazli

gin iki tacir arasinda ve her iki tarafin ticari i§letmesi 

ile ilgili olmasi §artlari aranmi§tir. Ancak ticari defter

lerin soz konusu davalarda delil olarak kabul edilmesi, 

usul hukukuna ait dig~r delillerin bu ttir davalarda kulla

nilmasini engellememektedir. Aksi halde, kanunun tanimi§ 

oldugu bu imkan, ispat ara~larinda bir geni§lemeyi degil, 

daralmayi doguracaktir. 

2. Ticaret Kanunu ticari defterlerin sahibi lehi

ne delil te§kil edebilmesi i~in aradigi siki §artlari, def

terlerin sahibi aleyhinde deli! olmasinda aramami§ ve kanu

na uygun §ekilde tutulmu§ olup olmadigina bakilmaksizin ti

cari defterlerin sahibi ve halefleri aleyhine delil olaca

gini kabul etmi§tir. Hatta usul hukukundaki ikrarin boltine

rneyecegi ilke~inden ayrilarak kanuna aykiri §ekilde tutulan 

def terlerdeki kayitlarin boltinerek sadece aleyhe olan kayit

larin delil niteligi kazanacagini belirtmi§tir. 

3. Ticaret Kanunu, ticari i§letrnenin nitelik ve 

oneminin gerektirdigi btittin def terlerin tutulmasi zorunlu

lugunu getirmi§ ve soz konusu def terlerin hepsinin tutulma

masi durumunu, fiilen tutulrnu§ olan isrnen belirlenmi§ zorun

lu defterlerin aleyhe delil olacag1 §eklinde ag~r bir yap-
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t1r1mla kar91lam19t1r. Ancak kanun soz konusu defterlerin 

nasil tespit edilecegini gostermemi9 ve Adliye Encilmeni Maz

batasi ile kanunun bu konudaki eksikligi giderilmeye ~al1-

91lm19t1r. Ne varki, bir uyu9mazl1g1n ~1kmas1 durumunda uz

mana yapt1r1lm19 olan tespitin dahi mahkemeyi baglamamasi 

nedeniyle, doktrinde taciri TK.m.1465 yapt1r1m1ndan kurtar

maya yonelik ~e9itli ~ozilm yollar1 onerilmi9se de, soz ko

nusu yollar ya Ticaret Kanununun ilgili htikmilntin bazen uy

gulan1p bazen uygulanmamas1 §eklinde bir keyfilige sebep o

labilecek nitelikte ya da ~e§itli hukuki milesseselerden zo

raki bir yararlanma niteligindedir. Bu konuda ticari orf ve 

adetten yararlanman1n en iyi ~oztim yolu oldugu goril§ilndeyiz. 

Ticari orf ve adetin tespiti ile gorevli olan ticaret odala

r1na taninacak bir yetki ile, tacire ticari i§letmesini kur

madan once ticaret odasindan hangi def terleri i§letmesinin 

nitelik ve onemi geregi tutmasi gerektigini tespit ettirebil

me imkani tan1nmas1 halinde sorun kendiliginden ~ozillecektir. 

Zira tacirin, tica:et odas1n1n~VUK. ve diger ozel kanunlarda 

ongorillen zorunlu defterler ile benzer nitelikteki i§letme

lerde tutulmas1 orf ve adet haline gelmi§ def terleri t~spit 

ederek- bildirecegi defterleri tutmas1 halinde, bir uyu9maz

l1k ~1kmas1 tizerine mahkemece soz konusu tacirin hangi def

terleri i9letmesinin nitelik ve onemi geregi tutmasi gerek~ 

tigi9yer ticaret odasindan sorulacak ve diger bilirki9i ra

porlarindan f arkli olarak mahkeme ticaret odas1n1n gorti9ti 

ile bagli olacagi i~i~ tacir TK.m. 1465 yapt1r1m1ndan kur

tulacaktir. 

4. Kanun ismen belirl~digi zorunlu defterlerin 

onanmasi ytikilmltiltigtinii, ismen belirlemeyip i9letmenin nitelik 

ve onemi geregi tutulmas1n1 istedigi defterlerin ise bildi~ 

rilmesi ytiktimltiliigtinti getirmi9tir. Onama veya bildirim yti

kiimllilliglintin yerine getirilmemesi durumunda~defterler kanuna 

ayk1r1 9ekilde tutulmu9 sayilacak ve sahibi aleyhine de

lil olacaklardir (TX.m.69/II, 84). Ancak soz konusu iki i9-

lemden birinin yerine digerinin yap1lmas1 durumunda ise 
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kanunda bu durumun herhangi bir yapt1r1m1 gosterilmediginden 

burada ikili bir ay1r1m yap1lmas1 ve bildirime tabi defter

lerin onanmas1 durumunda kanuna ayk1r1l1g1n soz konusu ol

mamasi gerekir. Zira kanunun bildirime tabi defterlerin o

namaya tabi defterlerle birlikte delil niteligi kazanabile

cegi 9eklindeki hlikmti, kanunun blinyelerinde ispat hukuku 

a~1s1ndan bir takim tehlike ve sakincalar ta91yan ticari 

defterlere onanmalar1 halinde bildirilmesi durumuna nazaran 

daha gtivenle bakt1g1n1 gostermektedir. 

Ayrica, bildirim yilktimlillilgilniln getirili9 ne

deni de gorii1ilmtizil destekler niteliktedir. Zira Adliye En

cilmeni Mazbatasinda, bilyilk hacimli ticari i9letmel~rin faz

la sayida defter tutma ihtiyac1 kar11s1nda biltiln defterle

rin onanmas1n1n bilyilk killfet te9kil edecegi, ancak tutulan 

defterlerin hepsinin degil de bir kism1n1n onanmasi halinde 

ise bir uyu9mazl1k s1ras1nda bir takim def terler yarat1lma

s1 tehlikesinin soz konusu olabilecegi dil1tincesi ile bildi

rim ytikilmltiltigtintin getirildigi belirtilmi1tir. Oysa, bil

dirilmesi gereken defterlerin onanmasi durumunda, bir takim 

defterler yarat1lmas1 tehlikesi soz konusu olmayacaktir. 

Onanmasi gereken defterlerin bildirimi ile ye

tinilmesi durumunda ise kanuna ayk1r1l1k soz konusu olacak

tir. ~ilnkti kanun onama i9leminin defterler tizerinde yap1l

mas1n1 istemi1 ve ayrica bildirime tabi defterlerin onamaya 

tabi defterler ile birlikte sahibi lehine delil olacag1n1 

belirtirken, onamaya tabi olup ta onanm11 olan defterler 

1eklinde bir ifade kullanarak, onamaya tabi defterlerin sa

hibi lehine delil, olabilmesi i~in onanm11 olmalar1 gerekti

gini vurgulam1,t1r. 

5. Ticari defterlerle ispatta, defterlerle birlik

te defter kay1tlar1n1n dayanag1n1 olu9turan belgelerin de 

ibrazina gerek yoktur. Her ne kadar kanunda sHz konusu bel-
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gelerin niteligi konusunda bir a~iklama yoksa da, elde d19 

ili9kiden elde edilen senet, fatura, makbuz, telgraf, mek

tup gibi kesih delil niteligine sahip belgeler olduktan 

sonra defterlerle ispata giri9meye zaten gerek yoktur. 

Ayrica TK.m.70/II,b.6'da ''her kaydin day~nd1g1 vesikalarin 

nevi" denilmesi nedeniyle defterdeki blitlin kay1tlar1n bir 

belgeye dayanmasi gerektigi sonucu ~1k1yor. Oysa tacirler 

arasinda iki tarafin durumuna gore senede baglanmasi gele

nekten olmayan i9lemler de soz konusudur. Bu durumda def

terdeki kayitlar i9letmenin i~ fi9lerine dayanacaktir. Soz 

konusu belgeler ise i9letmenin kendi dlizenlemi9 oldugu bel

geler olmas1 nedeniyle defterler.den daha gtiv~nilir degil

lerdir. Zaten Adliye Encilmeni Mazbatas1nda da TK.m.70/II, 

b.6'n1n hesaplar1n a~1kl1g1n1 ve muhasebe belgelerinin bir

birleriyle olan ilgisini gostermek bak1m1ndan konuldugu be

lirtilerek, bunun muhasebe teknigi ile ilgili oldugu, ispat 

hukuku ile ilgisi olmad1g1 anlat1lmak istenmi9tir. 

6. Ticaret Kanunu taraflardan birinin hasm1na ait 

def terler ile iddias1n1 ·ispat edebilecegini kabul etmi§ ve 

bu konuda ozel bir ispat usulilne de yer vermi9tir. TK~m.83/ 

II de yer alan bu dtizenleme, defterlerine dayan1lan tarafin, 

mahkemece verilen ibraz karar1na uymamas1 halinde ibrazdan 

ka~1nm19 say1lacag1 ve hasm1n1n defterlerine dayanan tarafa 

verilen yemin ile deft~rlerin sahibi ~leyhine delil olacag1-

n1 ongormil9tilr. Baz1 yazarlar1n defterlerine dayanilan tara

fin defter tutmad1g1n1 bildirmesi durumunda ibrazdan ka~1nma 

durumunun soi konusu olmayacagi, zira bu durumun TK.m.83/II 

nin kapsam1na girmedigi, soz konusu hiikmtin ancak defter bu

lundugu halde ibraz edilmemesi durumunu dtize~ledigi §eklinde

ki gorti9leri yerinde degildir. Ticaret Kanunu sisteminde bu 

gorti§ kabul edilemez. Yan1 taciri defter tutma ytikiimli altina 

sokmu§ TK. sisteminde, bu ytiktimltiltigti hi~ yerine getirmeyen 

bir tacirin ibrazdan ka~1nm19 say1lamayacag1 ileri stirlilemez. 

Aksi halde, bu durum TK.m. 83/II'yi i9lemez duruma getire

cektir. 
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7. Ticari defterlerle ispatta Ticaret Kanunu iki 

halde yemine yer vermi9 ve birinin defterleri ile ispata gi

ri9en tarafa,digerinin ise hasm1n1n defterlerine dayanan ta

rafa, hasmin ibraz1 istenilen defterlerini ibrazdan ka~1nm19 

olmas1 durumunda verilmesini istemi9 ve her iki halde de, 

usul h~kukunda oldugu gibi yemin verilmesini hakimin takdi

rine b1rakmam19, ongordilgil hallerin ger~ekle9mesi durumun-

da defterlerin hilkme esas olabilmesi i~in yemin verilrnesi 

gerektigini belirtmi9tir. Defter sahibine verilen yemini ta

mamlay1c1 yemin olarak nitelemi9, ancak hasm1n1n defterleri

ne dayanan tarafa verilecek yeminin niteligi konusunda bir 

a~1kl1k getirmemi9tir. Oysa bu durumda da resen verilen 

tamamlay1c1 ~emin soz konusudur. Zira, soz konusu yemin mah

kemece, yemin verilecek tarafin lehine olu9an kanaati kuvvet

lendirmek amac1 ile verilmektedir. 

8. Ticaret Kanunu kesin delil etki ve gilclinti sade

ce taiaflara ait defterlere tart1m19, hatta davada il~lincil ki-

9ilere ait defterlerden yararlan1l1p yararlan1lamayacag1na, 

ili9kin bir dilzenlemeye de yer vermemi9tir. Ancak deliller 

konusunda HUMK.'na yapt1g1 yollama sonucu, il~tincil ki9ilere 

ait defterlerden yararlan1lmas1 imkan dahiline girmi9tir. 

Yalniz bu durumda soz konusu def terler taraflar hakkinda ke-
' 

sin delil etki ve gilcline sahip olmamakta, sadece takdiri de

lil niteliginde bulunmaktadir. 
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