
 
 

BONOLARDA ‘’BEDELİ MALEN/NAKDEN ALINMIŞTIR’’ KAYDI 

Kambiyo senedi türlerinden biri olan ve halk arasında „‟senet‟‟ olarak da bilinen bono 

öğretide, „borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir 

süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belge‟ olarak tanımlanmaktadırTürk Ticaret Kanunu 

(bundan böyle „‟TTK‟‟ olarak anılacaktır.)  madde 688/b.2 uyarınca bono;  kayıtsız ve 

şartsız belli bir bedel ödemek vaadini içerir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere bononun 

temelinde bir „borç vaadi‟ yatmaktadır ki bu vaadin niteliği bononun üzerinde bulunan 

„bedeli nakden/malen alınmıştır‟ kaydı ile belirlenmektedir. Bu nedenle, bu tür kayıtların 

hangi durumda ne şekilde yazılması gerektiğinin tam anlamıyla bilenmemesi dolayısıyla 

uygulamada alacaklılar ispat hukuku açısından mağdur olabilmektedir. Sonuç olarak, bono 

kayıtlarının doğru şekilde doldurulması alacağın tahsili açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

„Bedeli nakden/malen alınmıştır‟ kaydı, TTK madde 688‟de bonoya ilişkin sayılan zorunlu 

şekil şartları arasında bulunmamaktadır, ihtiyari yani isteğe bağlı bir unsurdur. Bu kaydın 

boş bırakılması bononun geçerliliğini etkilemez. Düzenleyen ile lehtar arasındaki temel 

ilişkiye işaret eder ve düzenleyenin bu temel ilişki uyarınca lehtardan para (ödünç) ya da 

mal (satın) aldığını gösterir. Dolayısıyla bonoda bu kaydın varlığı ile söz konusu bononun 

bedelsiz ya da karşılıksız olmadığı anlaşılmaktadır. Temel borç ilişkisinden kaynaklanan 

borcun dayandığı nedenin gösterilmesi amacını taşıyan bu bedel kaydı, senedin bono 

niteliğinde bir değişiklik yaratmaz. Bedel kaydı daha çok bonoyu düzenleyen borçlu ile 

lehtar arasındaki iç ilişki yönünden ve ispat yönünden önem taşımaktadır, kişisel def‟i 

nedenlerinin varlığının kanıtlanmasını kolaylaştırır.  

İspat hukuku açısından bağlayıcılığı bulunan bu kaydın taraflar arasındaki asıl borç 

ilişkisine uygun olması gerekir. Düzenlenen bonoda bedelin „malen‟ alındığı belirtilmişse 

söz konusu bononun teslim edilen mal karşılığında düzenlenmiş olduğu; bedelin „nakden‟ 

alınmış olduğu ibaresi yer alıyorsa bononun teslim edilen para karşılığında düzenlenmiş 

olduğu anlaşılır. Yazılı ikrarın aksini, diğer bir deyişle malın ya da paranın teslim 

edilmediğini kanıtlama yükümlülüğü lehtarda yani alacaklıdadır.    

Sonuç olarak, bonolarda „bedeli nakden/malen alınmıştır‟ şeklinde ifade edilen bedel kaydı, 

bono düzenlemeye ilişkin zorunlu şekil şartlarından biri olmamakla beraber isteğe bağlı 

olarak belirtilebilir. Söz konusu kayıtların düzenlenen bonoda yer alması ile ispat gücü 

artmakta ve özellikle alacağını elde edemeyen lehtar açısından soyutluk kuralına 

dayanmaktan kaçınma fırsatı doğabilmektedir. Konuya ilişkin kanun  maddelerine ulaşmak 

için lütfen tıklayınız. 

• 01 Eylül 

Dünya Barış Günü  

 

 09 Eylül 

İzmir‟in Kurtuluşu  

 

 19 Eylül 

Gaziler Günü  

 

 26 Eylül 

Türk Dil Bayramı 

 

 27 Eylül 

Dünya Turizm Günü 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği” 

22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlandı. 01.01.2016 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girecek olan Yönetmelikte, 
elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, 
toptan ve perakende satışı, ithalat ve ihracat 
faaliyetlerine ilişkin tarifelerin düzenlenmesi, 
hazırlanması, incelenmesi, onaylanması, ilgili 
lisans sahibi kişilerin gelir ve/veya fiyat 
tavanlarının düzenlenmesinde uygulanacak 
işlemlere açıklık getirilmiştir.  

 “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan 

Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni 

Hakkında Tebliğ (III-45.1)” 01.08.2015 

tarihli ve 29432 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlandı. Kademeli olarak yürürlüğe 

girecek Tebliğ ile yatırım kuruluşlarının 

yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin 

düzenleyecekleri belgeleri ile yan 

hizmetlerde tutulacak kayıtlar ve söz 

konusu kayıtların saklanmasında 

uygulanacak işlemlere yer verilmiştir. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AĞUSTOS AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 

 Rekabet Kurulu, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 

İşletme A.Ş.‟nin uydu kapasite hizmeti sunduğu MEB 

İletişim Prodüksiyon Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.‟nin 

yayınını herhangi bir gerekçe göstermeden durdurmak 

suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine, 

4054 sayılı Kanun‟un 41. Maddesi uyarınca soruşturma 

açılmamasına karar verdi.  

 Rekabet Kurulu, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.‟nin 

yapmış olduğu dikey anlaşma ve çeşitli uygulamalar yolu ile 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun‟u ihlal 

ettiği iddiası üzerine, 4054 sayılı Kanun‟un 41. Maddesi 

uyarınca soruşturma açılmamasına karar verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rekabet Kurulu, Caffe Nerro 

Ventures Limited ile Infinity 

Invest‟in ortak kontrolü 

altında bulunan Caffe Nerro 

Gıda Ürünleri A.Ş.‟nin tam 

kontrolünün Caffe Nero 

Ventures Limited tarafından 

devralınması işlemine izin 

verdi.  

 

 Rekabet Kurulu, Kiler 

Alışveriş Hizmetleri Gıda 

San. ve Tic. A.Ş.‟nin %85‟ini 

temsil eden hisselerin 

Carrefour Sabancı Tic. Merk. 

A.Ş. tarafından devralınması 

işlemine izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Oltan Gıda 

Maddeleri İhracat İthalat ve 

Ticaret Ltd. Şti, Oltan Fındık 

İşletmeleri Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti, Oltan Fındık Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Şti, Oltan 

Boyer Sas ve Oltan Grout 

Ltd.'nin (OLTAN) 

sermayesinin ve oy hakkının 

%100'ünün Ferrero 

International S.A. tarafından 

devralınması işlemine izin 

verdi. 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası Andlaşma  

 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın 

Onaylanması Hakkında Karar” 08.08.2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlandı. Bakanlar 

Kurulu‟nca 22.07.2015 tarihinde onaylanan Kararda, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti arasındaki mevcut dost ilişkisine dayanarak iki ülkenin gençlik ve spor alanlarındaki 

işbirliğini geliştirmek amaçlanmış olup, alınacak tedbirler düzenlenmiştir. 

Mevzuat 

 “Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

09.08.2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, 

gübrelerin analizi için öngörülen metotlardaki değişiklikler açıklanmıştır. 

 “Tarımda Kullanılan Kimveyi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

04.07.2015 tarihli ve 29406 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlandı. 09.08.2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, potaslı gübrelerin analizi için öngörülen 

metotlardaki değişiklikler açıklanmıştır. 

 “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16.08.2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğ ile tanımlar, yoğun bakım servislerinin genel özellikleri, erişkin yoğun bakım 

servislerinin fiziki şartları, enfeksiyon kontrolü, izolasyon odası, komisyon kurulması, seviyelendirme, 

seviyelendirmenin istisnaları, sorumlu uzman tabip ve personel görevlendirilmesi, sorumlu uzman 

tabibin görev, yetki ve sorumlulukları, nöbet hizmetleri, hasta kabul ve yatış işlemleri gibi birçok önemli 

maddedeki değişikliklere açıklık getirilmiştir.  

 “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)‟de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (No: 2015/35)” 18.08.2015 tarihli ve 29449 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlandı. 30.04.2015 tarihi 

itibariyle yürürlüğe girecek olan Tebliğde, kırsal kalkınma yatırımlarının konularına ilişkin değişikliklere 

yer verilmiştir. 

 “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 

2014/60) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/36)” 21.08.2015 tarihli ve 29452 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile tanımlar, desteklemeden yararlanacaklar firmalar, 

destekleme birim fiyatının belirlenmesi, desteklemeye müracaat, icmallerinin hazırlanması ve destekleme 

ödemesi gibi birçok önemli maddedeki değişikliklere açıklık getirilmiştir.  

 

RESMİ GAZETE 


