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ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE ŞİRKETLERE BORÇ VEYA ÖDÜNÇ PARA VERİLMESİ  

HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
 
 

I- GİRİŞ 
 

Son dönemlerde, başta ABD olmak üzere yurt dışında “SAFE” ismiyle uygulanmakta olan bazı 
yatırım araçlarının, özellikle yeni kurulan ve şirket şeklinde yapılanan girişimler yönünden 
ülkemizde de yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda, şirketler daha kuruluş aşamasındayken 
yahut daha sonrasında, şirket ortağı olmayan kişiler tarafından, daha sonra hisse edinme opsiyonu 
şeklinde geri alınacak bir yatırım karşılığı olarak, ödünç sözleşmesi adı altında bu şirketlere borç 
paralar verilmektedir. Ancak, henüz bu konuda mevzuatımız dâhilinde detaylı yasal düzenlemeler 
yapılmadığından, bu şekildeki ödünç para verme işlemleri, hâlihazırda yürürlükte bulunan 
mevzuat kapsamında bazı sorunlar teşkil edebilecek niteliktedir. Bu yazıda, bu konuya ilişkin kısa 
bir hukuki değerlendirme yapılmaktadır. 

 
II- TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN KAZANÇ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERİLMESİ 
 

Hukukumuza göre, gerçek ve tüzel kişiler, ihtiyaç duydukları finansal kaynakları, kural olarak 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında faaliyet gösteren kurumlardan temin edebilirler. Daha öncesinde 90 Sayılı Ödünç Para 
Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında icra edilen “ikrazatçılık” ise 
tamamen kaldırılarak finans kaynağı olmaktan çıkarılmıştır. Bu çerçevede, belirtilenler dışında, 
kural olarak, yasal yetkiyi haiz olmaksızın kazanç elde amacıyla ödünç para verilmesi mümkün 
değildir. 

 
Bunun güvencesinin teşkil edilmesi maksadıyla, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında 
düzenlemeler yapılmıştır. İlgili Kanun’un “Tefecilik” suçunu düzenleyen 241/1 maddesi şöyledir:  

 
“Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” 
 
Tefecilik suçunu oluşturan fiil, belirli bir miktar paranın, bir kazanç karşılığında geri ödenmesi 
şartıyla başkasına ödünç verilmesidir. Bu yazının amaçları doğrultusunda yorum yapmak gerekirse, 
ortak sıfatını haiz olmaksızın, bir kişinin yeni kurulmuş bir girişim şirketine ödünç para vererek,  
 



Sayfa 2 / 5 
 

YCLAW FIRM 
 
bunun geri ödemesini daha sonra ilgili şirketten hisse edinmek suretiyle tahsil etmesi, Türk Ceza 
Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca tefecilik suçu kapsamında değerlendirilebilecektir. 
 

III-   BAZI ÖZEL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA KAZANÇ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERİLMESİ  
 
Kazanç karşılığı ödünç para verme işlemleri, her ne kadar, ancak kanunla yetkilendirilen kurumlar 
tarafından yapılabilse de, bazı özel kanunlarda düzenlenmiş olan ve bir nevi istisna olarak 
değerlendirilebilecek hükümler çerçevesinde de, zaman zaman gerçekleşebilmektedir.  Bunların 
başlıcaları şunlardır:   

 
1. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Bakımından 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (2008/32-34 sayılı) Tebliğ’in 11. 
maddesinin 12. fıkrası uyarınca; 
 
“Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana 
şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası kredi açılabilir.”  
 
Anılan Tebliğ uyarınca TCMB tarafından yayımlanan 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri 
Genelgesi’nin 48/1. maddesinde de aynı düzenleme tekrarlanmıştır. 
 
Buna göre, Türkiye'de yerleşik şirketlerin, yurt dışındaki ortak, ana şirket ve grup şirketleri ile 
ödünç para verme işlemleri yapmasına mevzuat kapsamında istisnai olarak izin verilmiştir. 
 

2. Türk Ticaret Kanunu Bakımından 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Pay Sahiplerinin Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı" başlıklı 
358. maddesinde  
 
"Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin 
serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete 
borçlanamaz." düzenlemesi yer almaktadır.  
 
Söz konusu düzenleme uyarınca, şirket ortaklarının şirketten borçlanabilmeleri madde hükmünde 
belirtilen şartlar çerçevesinde mümkün kılınmıştır.  
 
Her ne kadar pay sahipleri belirli şartlar altında şirketten borç alabilecekse de, tam tersi olarak, 
pay sahiplerinin veya üçüncü kişilerin, hisse edinilmesi veya başka bir menfaat karşılığında şirkete  
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borç veya ödünç para vermeleri hususu düzenlenmemiştir. Bu konunun düzenlenmemiş olması 
sebebiyle, bunun genel olarak mümkün olacağı düşünülebilecektir. Ancak özellikle pay sahibi 
olmayan üçüncü kişiler bakımından, kanuni yetkiyi haiz olmaksızın, kazanç karşılığı ödünç verme 
işlemlerinin cezai yaptırıma tabi olabileceği hususunu yinelemek gerekmektedir.  
 
Diğer yandan, bu konuda Türk Borçlar Kanunu kapsamında da kısa bir değerlendirme yapılması 
gerektiği görüşündeyiz.  
 

3. Türk Borçlar Kanunu Bakımından 
 

Türk Borçlar Kanunu’nun 386. ve izleyen maddelerinde “Tüketim Ödüncü” konusu düzenlenmiştir. 
Tanımın yapıldığı 386. madde hükmü şöyledir:  
 
“Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç 
alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üstlendiği 
sözleşmedir.”  
 
Devam eden madde 387/2 ise, 
 
“Ticari tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmamış olsa bile faiz istenebilir.” 
hükmünü amirdir.  
 
Bu düzenlemelerden yola çıkılarak, üçüncü kişilerce, ticari iş kapsamında, şirketlere ödünç para 
verilebileceği ve faiz istenebileceği sonucuna ulaşılabilecektir. Ancak, para şeklinde verilen 
ödüncün geri alımının hisse veya sair bir menfaat şeklinde tezahür etmesinin, 386. maddedeki 
“aynı nitelik ve miktarda şeyi geri verme” şartını karşılamayabileceği düşünülmektedir.  
 
Diğer yandan, Türk Ticaret Kanunu’nun özel kanun olması ve burada şirketin ortaklarına borç 
vermesi hususu spesifik şekilde düzenlenmişken, tam tersi olarak şirketin ortaklardan veya ortak 
olmayan kişilerden borçlanması veya ödünç para alması konusunda bir düzenleme yapılmamış 
olması gözetildiğinde, bu konuda daha genel bir düzenleme içeren Türk Borçlar Kanunu’na 
dayanılması, kanaatimizce doğru bir yöntem oluşturmayabilecektir. Kaldı ki, ortaklardan 
alınabilecek borçlar bakımından dahi, yine özel bir kanun olan ve aşağıda incelenen Kurumlar 
Vergisi Kanunu’ndan yola çıkılmaktadır. 
 

4. Kurumlar Vergisi Kanunu  
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun örtülü sermaye konusunu düzenleyen 12. Maddesine 
göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak  
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temin ederek işletmede kullandıkları borçların, kurumların öz sermayelerinin üç katını aşan 
miktarları örtülü sermaye sayılmaktadır.  
 
Söz konusu düzenleme ile, şirketlerce, ortaklardan veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden borç 
alınabileceğinin zımni olarak kabul edildiği söylenebilir. 
 
Diğer yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 
dağıtımı” konusunu düzenleyen 13. maddesi ise şu şekildedir: 
 
“(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya 
fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat 
işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve 
benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 
değerlendirilir.  
 
(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi 
veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı 
bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların 
eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın 
hısımları da ilişkili kişi sayılır. …” 
 
Görüldüğü gibi, mal veya hizmet alım-satımı olarak değerlendirilecek işlemler arasında, ödünç 
para alınması ve verilmesi işlemi de sayılmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, yukarıda 
belirtilen 12. maddede yapılan düzenlemeyle paralel olarak, ortaklar ve ilişkili kişilerle yapılan, 
ödünç para alma-verme işlemleri dâhil mal ve hizmet alım ya da satımlarının vergisel sonuçlarını 
belirlemektir.  
 
Bu bakımdan, ortaklar ve diğer ilişkili kişiler açısından dahi, ödünç para alma ve verme işlemleri 
katı bir vergisel düzenlemeye sahipken, ortak yahut ilişkili olmayan kişiler tarafından, kanuni bir 
yetkiye sahip olmaksızın kazanç karşılığı şirketlere ödünç para veya borç verilmesinin, kanun 
koyucunun iradesiyle uyuşmayacağı düşünülmektedir.  
 

IV- SONUÇ  
 
Her ne kadar uygulamada görülse de, şirketlere, kanuni bir yetkiyi veya ortak sıfatını haiz 
olmaksızın borç veya ödünç para verilmesi hususu, tabiri caizse bir gri alan niteliğindedir. Ancak 
bu noktada, özellikle yinelenmesi gereken konu, hâlihazırda yürürlükte olan yasal mevzuat  
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kapsamında, elbette ki her bir somut olayın özelliklerine göre, cezai yaptırımlarla dahi 
karşılaşılmasının mümkün olabileceğidir.  
 
Öte yandan, gelişen ve değişen günümüz koşullarında, bilhassa yeni kurulan girişimler bazında, 
bahsedilen ödünç sözleşmeleri şeklinde yatırım araçlarının kullanılması ihtiyacının oluştuğu da 
yadsınamamaktadır.  Bu konuda detaylı yasal düzenlemelere ihtiyacın bulunduğu kuşkusuzdur.  
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