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Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 17-19 Ekim 2008 tarihlerinde Abant’ta düzenlenen “Bankacılık
Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar” seminerinde TBB Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza Reisoğlu ile T.C.
Yargıtay Birinci Başkanı Hasan Gerçeker tarafından yapılan açılış konuşmaları aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Seza Reisoğlu
Sayın Yargıtay Başkanı, Sayın Konuklar, “Güncel Hukuki Sorunlar” seminerine hoş
geldiniz.
Türkiye Bankalar Birliği geçen dönemlerde de bankacılığı ilgilendiren çeşitli hukuki konularda seminerler düzenlemiş; bu seminerlerde Türk Ticaret Kanununun, Borçlar Kanununun, İcra ve İflas Kanununun ve Bankalar Kanunlarının güncel konuları tartışılmıştır.
Her zaman bilimsel nitelikte olmasına özen gösterilen bu seminerlerde, tebliğler, üniversite öğretim üyeleri, profesör ve doçentlerle, Yargıtayımızın ve Ticaret Mahkemelerinin
değerli yargıçları tarafından verilmiş, öğretideki farklı görüşler ve Yargıtay’ın konu ile ilgili
kararları gerek tebliğ verenler ve gerekse söz alarak katkı sağlayan yargıç ve banka hukukçuları tarafından kendi görüşleri ile birlikte değerlendirilmiştir.
Tüm seminerlerde, dava konusu olup da halen mahkemelerde ve/veya Yargıtay’da görüşülmekte olan davalarla ilgili olarak soru sorulmaması ve görüş açıklanmaması kuralına
titizlikle uyulmuştur. Bu kurala bu seminerde de uyulacağı kuşkusuzdur.
Bir süre ara verilen seminerlere yeniden başlanılması için gerek değerli yargıçlarımızdan, gerekse banka hukukçularından, seminerlerin çok yararlı olduğu ve devamı konusundaki
telkin ve teşvikler üzerine, Sayın Yargıtay Başkanımız Hasan Gerçeker makamında ziyaret
edilerek konu kendisine aktarılmış; Sayın Başkanın olumlu görüş belirtmesi üzerine bu
seminerin gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. Sayın Başkana desteklerinden ve katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Temennimiz bu seminerlerin bundan böyle de yılda en az iki
defa, bilimsel ağırlığını koruyarak ve gerek yargıçlarımızın, gerekse öğretim üyeleri ve banka
hukukçularının güncel konularla ilgili önerileri de göz önünde tutularak tekrarlanmasıdır.
Seminer İcra ve İflas Hukuku ağırlıklı olmakla birlikte, güncel ve önemli olan bazı konulara da yer verilmiştir.
Bu seminerin panel bölümünde sevgili dostum ve elli yıllık arkadaşım Prof. Dr. Baki
Kuru’nun yönetiminde değerli Yargıtay üyeleri ile İcra ve İflas Hukuku profesörleri, öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız serbestçe seçtikleri konularda yirmişer dakikalık tebliğlerini
verecekler; daha sonra konular tartışılacaktır.
Seminer ve panel sunum konuları;
1. Prof. Dr. Selçuk Öztek, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Genel Olarak Tüketici
Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar,
2. Doç. Dr. Adnan Deynekli, T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi, Sıra Cetveli İle
İlgili Sorunlar,
3. Ahmet Erkal Baççıoğlu, T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı, Tüketici Hukukunda
Kefalet,
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4. Prof. Dr. Ejder Yılmaz, AÜ Hukuk Fakültesi, İcra İnkar Tazminatı Açısından Likid Alacak
Kavramı,
5. Kemalettin Yüksel, T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üye, Hukuk Mahkemeleri Kanun
Tasarısı’na Genel Bakış,
6. Mustafa Lütfi Tombaloğlu, T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üye, 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Açısından Haczedilemezlik ve İcra İflas
Kanunu 173/3 ve 4 ile 68/a-son Maddelerine İlişkin Değerlendirme,
7. Prof. Dr. Ramazan Arslan, A.Ü. Hukuk Fakültesi, İflasın Ertelenmesi Uygulamaları
olarak belirtilmiştir.
Seminere katılmanızdan ötürü teşekkürlerimizle saygılarımızı sunarız.

Hasan Gerçeker
Değerli konuklar, saygıdeğer katılımcılar, değerli meslektaşlarım,
Sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu, “Bankacılık Uygulamasında Güncel
Hukuki Sorunlar” konulu seminerde, aranızda bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük
mutluluk duymaktayım.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarak yeniden var ettiği ülkemizde, bankacılığa atfettiği önem, bu sektöre ne denli gereksinim olduğunun da açık bir
göstergesidir.
Nitekim gelişen dünya konjoktörü bunu doğrulamıştır.
Tartışmasızdır ki, çağımızda yükselen değer olan finans sektörü ve bankacılık, globalleşen dünyada hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük önem taşımaktadır.
Bugün burada yapılacak olan toplantıda daha lokal ve somut konular ele alınacak,
çözüm önerileri ortaya konacaktır.
Kuşkusuz bu kısa süre içerisinde bankacılığın tüm sorunlarının tartışılıp değerlendirilmesi olanağı yoktur.
Değerli akademisyenlerimizin, bankacılarımızın ve Yargıtay mensubu değerli meslektaşlarımın katılacağı, toplumu yakından ilgilendiren önemli konuların irdelenip tartışılacağı bu
seminerin gerek bankacılık faaliyetlerinde, gerekse hukuksal alanda yargısal işlemlerde
büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.
Bugün tüm dünyayı kasıp kavuran ve kaçınılmaz olarak ülkemizi de içine alan ekonomik kriz özellikle finans ve bankacılık sektörünü büyük ölçüde etkilemiş bulunduğundan,
konunun önemi daha da artmış durumdadır.
Toplumu yakından ilgilendiren, modern yaşamda çok büyük kolaylıklar sağlayan, ancak bunun yanında doğru, sağlıklı ve gerçekçi kullanılmadığında çok büyük sorunlar yaratan,
tüketici kredileri, kredi kartları ve elektronik bankacılık konularının tartışılıp değerlendirilmesi,
buradan çıkacak sonuçların kamuoyuna aktarılması, sorunun çözümüne büyük ölçüde
katkıda bulunacaktır.
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Sorunlar çözümlenmediği sürece, zaten çok büyük bir iş yükü altında ezilen yargı, oluşacak hukuki ihtilaflar, açılacak davalar ve icra işlemleri ile daha da büyük zorluklarla karşı
karşıya kalacaktır.
Hızla gelişen zamanın gerekleri karşısında sık sık değişen bankacılık mevzuatının
düzenlenmesinde de çok özen gösterilmesi gerekmektedir.
Günümüzün gelişen teknolojisinde, elektronik bankacılığın büyük fayda sağladığı kuşkusuzdur. Evimizden, işyerimizden, hatta yolda hareket halinde iken bile bankacılık işlemlerini yapabilmemiz çok önemli bir kolaylıktır. Buna karşın riski de bulunduğundan bilinçli olmak
gerekmektedir. Bu konuda teknolojik önlemleri almak bankaların görevidir.
Bilinçsiz kredi kartı kullanımının, tüketici kredisi kullanımının çok büyük sorunlar yarattığı, dramatik olaylara neden olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu da olayın sosyal boyutudur.
Elbette ki bu konularda daha söylenecek çok şey vardır. Konunun uzmanı çok değerli
katılımcılar bunları söyleyecekler bizleri aydınlatacaklardır. Bu nedenle sözü daha fazla
uzatmak istemiyorum.
Böyle çok değerli katılımcıların bulunduğu bu güzel semineri düzenledikleri için Türkiye Bankalar Birliği yöneticilerine teşekkür ediyor, seminerin yararlı olması dileğiyle, herkese
sevgiler saygılar sunuyorum.
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%DQNDFÕODU'HUJLVL6D\Õ7, 2008

Prof. Dr. Selçuk Öztek*
.RQXPX]WNHWLFLNUHGLOHULQGHNLúLVHOWHPLQDWODUROPDNODELUOLNWH|QFHWNHWLFLNUHGLViQLQ NÕVD YH EDVLW ELU WDNGLPLQL \DSPDN YH E|\OHFH EX NUHGL WUQQ |]HOOLNOHULQL KDWÕUODWPDN
LVWL\RUXP 7NHWLFL NUHGLOHULQGH NLúLVHO WHPLQDWODUOD LOJLOL KNPOHU LVH HVDV LWLEDUÕ\OD
7NHWLFLQLQ .RUXÕQPDVÕ +DNNÕQGD .DQXQ TKHK)’un 10. maddesindedir ve bu hükümlere
ELODKDUHGH÷LQLOecektir.
I- TKHK m.10 tüketici kredisiQL WNHWLFLOHULQ ELU PDO YH\D KL]PHW HGLQPHN DPDFÕ\OD
NUHGL YHUHQGHQ QDNLW RODUDN DOGÕNODUÕ NUHGL RODUDN WDQÕPODPDNWDGÕU %D]Õ \D]DUODU EX WDQÕPÕ
ID]ODGDUEXOPDNWDYHWNHWLFLNUHGLVLNDYUDPÕQÕQVDGHFHEDQNDODUGDQYH\DGL÷HUILQDQVPDQ
NXUXOXúODUÕQGDQ DOÕQDQ |GQF YH\D |GQo YDDGLQL GH÷LO EXQXQ \DQÕQGD VDWÕFÕODU YH\D
VD÷OD\ÕFÕODU WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ NUHGLOL \D GD WDNVLWOL VDWÕúODUÕ YH KDWWD G|QHP VRQXQGD VDWÕQ
DOPD RODQD÷Õ VD÷OD\DQ ILQDQVDO NLUDODPD\Õ YH NUHGLOL PHYGXDW KHVDEÕQÕ GD LoHUPHVL JHUHkWL÷LQLVDYXQPDNWDGÕUODU1%X\D]DUODUDJ|UHWNHWLFLNUHGLVLJHQLúDQODPGDEHGHOLQLQWDPDPÕ
YH\DNDODQNÕVPÕGDKDVRQUD|GHQHFHNRODQELUHGLPLQKHPHQHOGHHGLOPHVLQHLPNDQYHUHQ
ELULúOHPRODUDNWDQÕPODQPDOÕGÕU2.
Kanaatimce, TKHK’nun 10. maddesinin JHWLUGL÷L WDQÕP VRQ GHUHFH DoÕNWÕU YH EL]OHUL
ED÷ODPDkWDGÕU 9DGHOL VDWÕú WDNVLWOH VDWÕú NUHGL NDUWÕ PD÷D]D NDUWÕ WDNVLW NDUWÕ  JLEL NUHGL
VD÷ODPDNDYUDPODUÕQDYHWHNQLNOHULQH7.+.KNPOHULQLQX\JXODQPDVÕELUúH\EXQODUÕWHNQLN
anlamda tüketici kredisi olarak nLWHOHQGLUPHN EDúND úH\GLU 7HNQLN DQODPGD WNHWLFL NUHGLVL
7.+.P¶GDWDQÕPODQPÕúWÕU
7.+.¶QXQNDSVDPÕQDWDUDIODUÕQGDQELULWNHWLFLRODQKHUWUOWNHWLFLLúOHPLJLUPHNWeGLU%XED÷ODPGD77.PI X\JXODQDUDNNUHGLYHUHQDoÕVÕQGDQWLFDULLúRODQ kredi verme
LúOHPLQLQ WNHWLFL EDNÕPÕQGDQ GD WLFDUL Lú ROGX÷X LOHUL VUOHPH]3 'HPHN NL WDUDIODUÕQGDQ
ELULQLQ WNHWLFL ROGX÷X KHU WUO NUHGL YHUPH LúOHPL NXUDO RODUDN 7.+. NDSVDPÕQD JLUHFHNWLU
$QFDN E|\OH ELU NUHGL VDGHFH 7.+. P¶GDNL úDUWODUD X\JXnsa teknik anlamda tüketici
NUHGLVLRODUDNWDQÕPODQDFDNYHGR÷UXGDQP¶DWDELRODFDNWÕU'L÷HUKDOOHUGHGXUXPDJ|UH
7.+.P$\DGDP$YH\DP%DQODPÕQGDELUNUHGLYHUPHLúOHPLV|]NRQXVXRODFDN
YH EX NUHGL YHUPH LúOHPL GR÷UXGDQ EX PDGGHOHUH WDEL RODFDNWÕU 7DUDIÕ ELU WNHWLFL ROPDNOD
ELUOLNWH 7.+. P$ P P$ P%¶QLQ NDSVDPÕQD JLUPH\HQ YH WLFDUL YH PHVOHNL
DPDoODU GÕúÕQGD JHUoHNOHúPLú RODQ NUHGL YHUPH LúOHPOHULQGH LVH EX PDGGHOHU JHUHNWL÷LQGH
³NÕ\DVHQ´X\JXODQDELOHFHNWLU4.

*

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, (E. g÷UHWLPh\HVL
Renan Baykan, Tüketici Hukuku-0HY]XDWD øOLúNLQ <RUXP-(OHúWLUL-gQHUL øVWDQEXO 7LFDUHW 2GDVÕ, <D\ÕQ no:22,
øVWDQEXOVK YH.DUúø<ÕOPD]$VODQ7NHWLFL+XNXNX %DVNÕ%XUVDVh.199.
2
Renan Baykan, age., sh. 312.
3
$NVL WDNGLUGH WNHWLFL NUHGLOHULQLQ 7.+. NDSVDPÕQGD ROPDGÕ÷ÕQÕ NDEXO HWPHN JHUHNLU NL E|\OH ELU VRQXFXQ
7.+.¶QÕQ DPDoODGÕ÷Õ ELU VRQXo ROPDGÕ÷Õ DoÕNWÕU 7.+. P 77. P I¶GH V|] HGLOHQ ³DNVLQH \DVDO
düzenOHPH´ NDSVDPÕQGD PWDODD HGLOPHOL YH GROD\ÕVÕ\OD WLFDUL Lú NDULQHVL -TKHK m.10’daki aksine yasal
G]HQOHPH JHUH÷L- WNHWLFL NUHGLOHULQGH JHoHUOL ROPDPDOÕGÕU %X KXVXVODU KDNNÕQGD EN] $\GÕQ =HYNOLOHU0XUDW
$\GR÷GXDJHVK 295.
4
.DUúø<ÕOPD]$VODQDJH., sh.199.
1
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TKHK m.10’daki tanımdan hareketle tüketici kredisinin unsurlarını şu şekilde belirleyebiliriz. Bir kere, tüketici sözleşmesinin tarafları tüketici ve kredi verendir. İkinci olarak,
tüketici kredisinin konusu nakit olarak alınan kredidir. Üçüncü olarak, tüketicinin kredi
almaktaki amacı bir mal veya hizmet edinmektir.
Şimdi bu unsurları kısaca ele alalım.
Tüketici kredisi sözleşmesinin taraflarından olan tüketici TKHK m.3/e’de şöyle tanımlanmıştır: “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek veya tüzel kişi.” Avrupa Birliği Konseyinin Tüketici Kredileriyle İlgili
Direktifinde sadece gerçek kişiler tüketici olarak kabul edilmiş; tüzel kişilere bu sıfat tanınmamıştır. Yargıtay da aynı doğrultuda kararlar vermekte ve şirketlerin aldığı kredilerin tüketici
kredisi olarak nitelendirilemeyeceğini, bunların genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde ele
alınması gerektiğini kabul etmektedir 5 . Bu bağlamda Yargıtay, kararlarında, şirketlerin
yapacağı kredi işlemlerinin kural olarak mesleki ve ticari amaçlı olduğuna; onun için TKHK
m.3/e’de söz edilen “tüzel kişi” terimiyle ticari amacı olmayan tüzel kişilerin, örneğin derneklerin kastedildiğine işaret etmektedir. Türkiye Bankalar Birliği bu konuda daha katı bir tutum
içinde olup tüketici kredisini ancak ve sadece gerçek kişilerin kullanabileceğini kabul
etmektedir.
Tüketici kredisi sözleşmesinin diğer tarafı kredi verendir. TKHK m.3/k’da kredi veren,
“Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu
ve finansman şirketleridir” şeklinde tanımlanmıştır. Yalnız burada bir hususa işaret etmekte
yarar vardır. TKHK m.2 uyarınca, taraflardan birinin tüketici olduğu tüketici işlemleri TKHK
kapsamına girdiğinden, tüketici kredilerine ilişkin TKHK m.10, bu Kanunun 3.maddesinin (k)
bendinde “kredi veren” olarak kabul edilmiş bulunan banka, özel finans kuruluşları ve
finansman şirketleri dışında kalan kredi kuruluşlarıyla yapılan kredi sözleşmelerine de
kıyasen uygulanmak gerekir 6 .
Tüketici kredisi sözleşmesinin amacı; tüketicinin bir mal veya hizmeti edinmesidir.
4822 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce TKHK m.10 tüketici kredisinin amacının bir
mal veya hizmetin satın alınması olduğunu ifade etmiş iken, 4822 sayılı Kanun “satın
alma”dan daha geniş olan “edinme” ifadesine yer vermiştir. Her halükarda, burada önemli
olan; kredinin mesleki ve ticari amaçlar dışındaki amaçlarla alınmasıdır 7 . Nitekim Yargıtay,
ticari amaçlarla alınan kredilerin tüketici kredisi sayılamayacağını ısrarla ve haklı olarak
vurgulamaktadır. TKHK m.10, f.1’deki tanımlamadan çıkan bir diğer önemli sonuç da, mal
veya hizmet edinmek amacıyla değil de, örneğin vergi ödemek, kendi ihtiyacı için organik
meyva ve sebze üretmek için arazi edinmek amacıyla alınan bir kredinin tüketici kredisi
sayılmayacağıdır 8 . Gerçi bir serbest kredi söz konusu ise, kredi veren verdiği nakdi kredinin
nerede kullanılacağını kredi sözleşmesi safhasında bilemez. Fakat kredi veren, verdiği
kredinin mal veya hizmet edinmek amacı dışında kalan bir amaçla kullanıldığını tespit ve
ispat ederse, TKHK hükümlerinin uygulanmasından kurtulabilir 9 .
Tüketici sözleşmesinin konusu nakit paradır. Diğer bir deyişle, tüketici kredisinde kredi tüketiciye doğrudan doğruya nakden verilmektedir. Nakit, Türk lirası olabileceği gibi
yabancı para da olabilir 10 . Nitekim TKHK m.10, f.2, b.(ı) yabancı para cinsinden de tüketici
kredisi verilebileceğini kabul etmektedir. Ancak, dövize endeksli Türk lirası üzerinden tüketici
5

Bkz.Ebru Ceylan, “Tüketici Kredileri”, Tüketicinin Korunması Semineri, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları,
Ankara 2007, sh.85 vd.
6
Ebru Ceylan, agm., sh.87.
7
Ebru Ceylan, agm., sh.88.
8
Renan Baykan, age., sh.311 dipnot 376.
9
Renan Baykan, age., sh.311 dipnot 376.
10
İ.Yılmaz Aslan, age., sh.202.
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kredisi açılamaz 11 . Çünkü tüketicinin toplam borç miktarının önceden belirlenmesi ve sabit
olması gerekmektedir.
Tüketici kredisi sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye öncelikle TKHK uygulanacak, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise BK’ya
başvurulacaktır.
Kredi türleri açısından ele aldığımızda, tüketici kredisinin nakdi, doğrudan, açık veya
teminatlı olabilen bir kredi çeşidi olduğunu söyleyebiliriz.
Kendi içinde tüketici kredisinin iki çeşidi vardır: serbest (nakdi) tüketici kredisi, bağlı
tüketici kredisi.
Serbest (nakdi) tüketici kredisi, kredi veren tarafından, tüketiciye, istediği mal veya
hizmeti, istediği satıcıdan alması için doğrudan ve nakit olarak verilen kredidir. Örneğin taşıt
kredisi bir serbest tüketici kredisidir, çünkü kredi veren kurum tüketicinin hangi satıcıdan
hangi marka taşıtı satın alacağını belirlemeden krediyi vermektedir. İhtiyaç kredisi de keza
serbest tüketici kredisidir. Serbest tüketici kredilerinde banka krediyi tek seferde verir ve
tüketici de aldığı krediyi işleyen faiziyle birlikte belli bir süre içinde geri öder.
Bağlı tüketici kredisinde ise durum daha değişiktir. Şöyle ki; bağlı tüketici kredisinde,
serbest tüketici kredisinden farklı olarak üçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bağlı tüketici kredisinde,
satıcı ve tüketici arasında satış sözleşmesi, banka ve tüketici arasında tüketici kredisi
sözleşmesi, banka ile satıcı arasında da çerçeve sözleşme vardır. TKHK m.10, f.5’e göre,
bağlı tüketici kredisi, belirli bir kişi ile veya belirli marka bir mal hakkında sözleşme yapılması
şartıyla verilir. Örneğin banka, tüketici kredisini, tüketici tarafından belirli bir marka otomobil
satın alınması veya belirli bir satıcıdan beyaz eşya satın alınması için verirse, bağlı tüketici
kredisinden söz edilir 12 . Mekanizma şu şekilde işlemektedir: Kredi verenle satıcı arasında bir
çerçeve sözleşme imzalanmaktadır; satıcı ile tüketici arasında mal veya hizmet bedelinin
kredi verenden alınması şartıyla bir satış sözleşmesi imzalanmaktadır; nihayet, tüketici ile
kredi veren arasında tüketici kredisi sözleşmesi imzalanmaktadır. Tarafların iradelerinin
birbirinden bağımsız bu sözleşmelerle birleşmesi üzerine de kredi veren satış bedelini bizzat
satıcının kendisine ödemektedir. Görüleceği üzere bu tüketici kredisi türünde tüketici, satın
alacağı mal veya hizmet bedelinin satıcı veya sağlayıcıya hemen ödenmesi konusunda kredi
verene adeta yetki vermiş olmaktadır 13 . Taksitle satışta olduğu gibi burada da mal veya
hizmet tüketiciye hemen teslim edilmektedir. Ancak, taksitle satıştan farklı olarak, satın
alınan mal veya hizmet bedelini satıcı değil, kredi veren finanse etmektedir. Diğer bir deyişle,
bağlı tüketici kredisi uygulaması bir bakıma satışın finansmanı aracı, satıcı veya sağlayıcının
kredilendirilmesi vasıtasıdır 14 . TKHK, tüketicinin kredi veren tarafından belirli bir markaya
veya satıcıya yönlendirilmesi halinde kredi vereni de satıcı veya sağlayıcıyla birlikte (müteselsilen) sorumlu tutmaktadır (TKHK m.10, f.5). Kanunun bu hükmünün temelindeki düşünce,
kredi verenin tüketiciyi belli bir mala veya işletmeye yönlendirmekle o markalı ürünün veya o
işletmenin güvenilir olduğunu tekeffül etmiş sayılmasıdır 15 . Kredi verenin bu sorumluluğu
malın ayıplı olması hali kadar (m.4, f.3, m.4/A, f.3), satıcının sözleşmeyi ifa etmemesi veya
gereği gibi ifa etmemesi halini de kapsamaktadır (m.10, f.5).

11

Ebru Ceylan, agm., sh.87; İ.Yılmaz Aslan, age., sh.203. Sempozyumda bu görüş genel olarak eleştirilmiş ve
dövize endeksli Türk Lirası üzerinden de tüketici kredisi açılabileceği ifade edilmiş olmakla birlikte, böyle bir
uygulamanın tüketici kredisinin temel mantığına aykırı düştüğü düşüncesiyle görüşümü muhafaza etmekteyim.
12
Bütün bu hususlar hakkında bkz.Ebru Ceylan, agm., sh.87; İ.Yılmaz Aslan, age., sh.212.
13
Renan Baykan, age., sh.322.
14
Renan Baykan, age., sh.322.
15
İ.Yılmaz Aslan, age., sh.212-213.
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Bağlı tüketici kredileri, ön tahsisli krediler olarak adlandırılan kredi çeşidi içinde yer
almaktadır. Ön tahsisli kredi, satıştan önce belirli bir mal veya hizmetin finansmanına tahsis
edilmiş kredidir. Burada satış sözleşmesi ve kredi sözleşmesi kuruldukları andan itibaren
birbirlerine bağlanırlar ve tüketicinin, mal veya hizmet edinilmesine tahsis edilmiş kredinin
kullanılması konusunda özgürlüğü kalmaz 16 . Bu kredi çeşidinde, taksitle satışlar, kampanyalı
satışlar, tedarik kredileri ve hatta finansal kiralama bulunmaktadır. Taksitle satış, TKHK’da
tüketici kredilerine ilişkin 10.maddenin dışında ayrı bir maddede, m.6/A’da düzenlenmiş olup
bu maddede “satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin
düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türü” olarak tanımlanmıştır. Dikkat edilirse bu
kredi türünde tüketiciyi finanse eden kişi, satıcı veya sağlayıcıdır 17 . Onun için bu satış
türünde satış sözleşmesinden ayrı bir kredi sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki,
taksitle satış sözleşmesi teknik olarak bir ödünç sözleşmesi niteliğinde görülmemekte ve
kredi sözleşmesine ilişkin hükümlere tabi olmamaktadır 18 . Aynı gözlemler TKHK’nun
7.maddesinde düzenlenmiş bulunan kampanyalı (ön ödemeli) satışlar hakkında da geçerlidir.
Bu iki sözleşme olsa olsa geniş anlamda tüketici kredisi kapsamında mütalaa
edilebilecektir 19 . Ön tahsisli kredi genel başlığı içinde yer alan bir diğer kredi türü, tedarik
kredisidir. Tedarik kredisinde tüketici, krediyi, hangi cins mal veya hizmetin sağlanması için
almışsa o yönde kullanmak zorundadır. Ama burada belli bir marka mal veya belli bir
satıcıdan satın alma zorunluluğu yoktur. Satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasında bir
çerçeve anlaşma da bulunmamaktadır. Satıcı ile tüketici satış sözleşmesini imzalamakta,
bundan ayrı olarak tüketici ile kredi veren kredi sözleşmesini imzalamaktadır. Tüketici satışı
belgeledikten sonra kredi tutarı, kredi veren tarafından, doğrudan satıcıya ödenmekte;
böylece ikili ilişki, üçlü olarak işleyen bir mekanizmaya dönüşmektedir 20 .
Geniş anlamda tüketici kredisi içinde mütalaa edilen bir diğer kredi türü, satış sonrası
tahsisli kredilerdir. Bunlar, kredi verilmesinin kabul edildiği (onaylandığı) sırada belirli bir mal
veya hizmet alımına tahsis edilmeyip, ancak kredinin kullanılması sırasında belirli bir mal
veya hizmet edinilmesine tahsis edilmesi öngörülen kredilerdir 21 . Bu yöntemde tüketici,
kendisine tanınan krediyi dilediği gibi seçeceği mal ve hizmetleri finanse etmek için kullanma
hakkını haizdir. Dikkat edilirse burada kredi veren kredinin kullanılması için belirli bir malın
veya hizmetin satın alınmasını dayatmamaktadır. Diğer bir deyişle, burada kredinin tahsis
yerini tüketici belirlemektedir. Satış veya hizmet sağlama sözleşmesiyle kredi sözleşmesi
arasındaki bağ ancak tüketicinin krediyi seçtiği mal veya hizmete tahsis etmesiyle kurulmaktadır 22 . Satış sonrası tahsisli krediler, kredi kartları, taksitle satış kartları, cari hesap şeklinde
işleyen krediler olmak üzere üç grupta ele alınıp incelenmektedir. Kredi kartları ile ilgili
düzenleme TKHK’un 10/A maddesi ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (BKKKK)
tarafından düzenlenmiştir. BKKKK m.26, TKHK’un 10.maddesinin (f) bendinin kredi kartlarında uygulanmayacağını belirtmiş, bunun dışında TKHK’un 10 ve 10/A maddelerinin
uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir hüküm sevketmemiştir. BKKKK’nun bu sükutu
TKHK’un söz konusu maddelerinin gerektiğinde kredi kartlarında da uygulanacağı şeklinde
yorumlanmaktadır 23 . Doktrinde, kartı çıkaran kurumun bir banka veya TKHK anlamında bir
kredi veren olmaması halinde dahi, taksit kartlarına da BKKKK ve TKHK m.10 ve 10/A’nın
uygulanmasının amaca uygun olacağı belirtilmektedir 24 . Cari hesap şeklinde işleyen bireysel
kredilerin ise, TKHK kapsamında olmadığı ifade edilmektedir 25 .
16

Renan Baykan, age., sh.319.
Renan Baykan, age., sh.320.
18
Renan Baykan, age., sh.320.
19
Renan Baykan, age., sh.321 ve 320 dipnot 402.
20
Tedarik kredisi hakkında bkz.Renan Baykan, age., sh.325-326.
21
Renan Baykan, age., sh.328.
22
Etraflı bilgi için bkz.Renan Baykan, age., sh.328.
23
İ.Yılmaz Aslan, age., sh.217.
24
Renan Baykan, age., sh.333.
25
Renan Baykan, age., sh.334.
17
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Tüketici kredisi sözleşmesinin şekli, yazılı şekildir. Sözleşmenin bir nüshasının 26 tüketiciye verilmesi zorunludur (m.10, f.1). Tüketici kredisi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalamış
olana da sözleşmenin bir nüshasının verilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda TKHK’da
açık bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa BKKKK’nun 24.maddesinin 1.fıkrasında, sözleşmenin bir örneğinin kart hamiline ve varsa kefile verilmesi öngörülmüştür. Bu kuralın kıyasen
tüketici kredisi sözleşmelerinde de uygulanması yerinde olacaktır.
Bu iki şekil kuralı, emredici niteliktedir. Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı şekilde yapılmazsa geçerli şekilde kurulmuş olmaz (BK m.11, f.2)(ispat değil, sıhhat şartı) 27 . Ancak,
doktrinde yazılı şekilde yapılmamış olan tüketici kredisi sözleşmesinin geçersizliğini ileri
sürmenin MK m.2 anlamında hakkın kötüye kullanılması olup olmadığının dikkate alınması
gerektiğini ileri sürenler de bulunmaktadır 28 . Öte yandan, sözleşme geçersiz olunca, bu
geçersiz sözleşmeye dayanılarak alınmış olan krediler sebepsiz zenginleşme kuralları
çerçevesinde geri istenebileceğinden, böyle bir sonuç bazı hallerde tüketicinin çok aleyhine
olabilecek ve tüketici taksitler halinde yapacağı geri ödemeyi bir kerede yapmak zorunda
kalabilecektir. Onun için doktrinde kredinin alınmış olması halinde geçersizlik yaptırımının
değil, sözleşmedeki eksikliklerin tüketici lehine doldurulması önerilmektedir 29 . Ama her
halükarda bu zorunluluğa aykırılık TKHK m.25, f.2 uyarınca idari para cezası uygulanmasına
neden olur. Sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmemiş olması halinde ise artık
sözleşmenin geçersizliği değil, idari para cezası yaptırımı söz konusu olur 30 .
TKHK m.10, f.1’e göre, tüketici kredisi sözleşmesinde öngörülen kredi şartları sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Şu halde, sözleşmede tüketici lehine
değişiklikler yapılabilir 31 . BKKKK’da ise durum biraz daha değişiktir (bkz.BKKKK m.25).
Tüketici kredisi sözleşmesinde bazı kayıtların bulunması zorunludur. Bunlar tüketicinin korunmasında önem arz eden hususlardır ve bu nitelikleri itibarıyla zorunlu kılınmışlardır.
Tüketici kredisi sözleşmesinin zorunlu unsurları TKHK m.10, f.2’de dokuz bent halinde
sayılmıştır. Zamandan tasarruf etmek için bu unsurları burada kısaca da olsa açıklamak
istemiyor, TKHK’un konuya ilişkin 10.maddesinin 2.fıkrasını aynen tekrarlamakla yetiniyorum:
“Sözleşmede; a) Tüketici kredisi tutarı, b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran, d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı, e) İstenecek teminatlar, f) Akdi faiz oranının yüzde otuz
fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki
sonuçları, h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar, ı) Kredinin yabancı para
birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi
tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar, yer alır.”
Hemen belirtmeliyim ki, bu unsurların tüketici kredisi sözleşmesinde yer almasının zorunlu
kılınmasının son derece mantıklı nedenleri bulunmaktadır 32 . Örneğin tüketici kredisi tutarının
sözleşmede zorunlu unsur olarak yer alması, her şeyden önce, bu tutarın kötü niyetli bir kredi
veren tarafından değiştirilmesi tehlikesinin bertaraf edilmesi amacını gütmektedir. Faiz
oranının sözleşmeye konulması, tüketicinin faiz artışından olumsuz olarak etkilenmemesi
açısından önemlidir. Ödeme planı ise, tüketicinin, yaptığı ödemenin hangi kaleme ait
26

Bununla kastedilen fotokopi olmayıp sözleşmenin tarafların asıl imzalarını içeren en az iki adet örneğinden
biridir; bkz.Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.285.
27
Tamer İnal’a göre (Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 2005, sh.289) buradaki
geçersizlik sözleşmenin mutlak butlanıdır.
28
Bu yönde: İ.Yılmaz Aslan, age., sh.367; Tamer İnal, age., sh.294-295.
29
İ.Yılmaz Aslan, age., sh.205; Tamer İnal, age., sh.297. Yazılı şekil şartına riayetsizliğin hukuki sonuçları, bu
sonuçların yarattığı sakıncalar ve bunların bertaraf edilmesine yönelik çareler konusunda etraflı bilgi ve
tartışmalar için bkz.Tamer İnal, age., sh.289 vd.
30
Aynı anlamda: Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.285.
31
Ebru Ceylan, agm., sh.89.
32
Bu konuda bkz.Ebru Ceylan, agm., sh.89-90.
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olduğunu ve borcunu hangi şartlar dahilinde ödeyeceğini bilmesi amacıyla öngörülmüştür.
Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarının neler olduğunun tüketici kredisi
sözleşmesinde yer alması zorunluluğunun nedeni ise, tüketicinin borcunu ödememesi
halinde hangi hukuki sonuçlarla karşılaşacağını bilmesini ve böylece daha bilinçli şekilde
hareket etmesini sağlamaktır.
Bizi daha yakından ilgilendirmesi bakımından işaret edelim ki, tüketici kredisi sözleşmesinde “istenecek teminatlar”ın da belirtilmesi gerekmektedir. Bu teminatlar ayni veya şahsi
(kişisel) olabilir. Eğer tüketici kredisi sözleşmesi teminatsız olarak akdediliyorsa, o zaman,
sözleşmenin “teminatlar” başlığı altında, teminat alınmadığının belirtilmesi gereklidir 33 .
Tüketici kredisi sözleşmesine 4822 sayılı Kanunla eklenen bir yenilik, muacceliyet
şartıyla ilgilidir. TKHK’un 10.maddesinin buna ilişkin 3.fıkrası aynen şu şekildedir: “Kredi
veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını
talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş
olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde
düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir
hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı
olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden
borcun ifasını isteyemez.” Demek ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, taksitlerden birinin
veya birkaçının ödenmemesi halinde kredi verenin kalan borcun tümünün ifasını talep etme
hakkını saklı tutmuş bulunması; kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması; tüketicinin
birbirini izleyen en az iki taksidin ödenmesinde temerrüde düşmesi; kredi verenin bu hakkını
kullanabilmesi için tüketiciye en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması
gerekmektedir. Taksitli satışlarda aranan 1/10 şartı (TKHK m.6/A), tüketici kredisi sözleşmelerinde aranmamıştır. Diğer bir deyişle, ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az
1/10’unu oluşturmaması halinde dahi kredi veren TKHK m.10, f.3’teki imkanı kullanabilecektir 34 .
TKHK m.10, son fıkraya göre, kredi veren tüketiciden kredi karşılığında kıymetli evrak
alamaz. Bankalar genellikle icra hukukunun kolaylıklarından yararlanmak için kredi verdikleri
kişilerden kıymetli evrak niteliğinde senetler alırlar 35 . Tüketici kredilerinde bu uygulama
yasaklanmış bulunmaktadır. Aynı yasak TKHK m.10/A, f.1’in m.10’a açık atfı nedeniyle, kredi
kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim
suretiyle kullanılan kredilerde de geçerlidir. Keza konut finansmanı kredilerinde de “Konut
finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul
etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır.” Her üç kredi türünde de bu yasağa aykırılığın
yaptırımı TKHK m.25’e göre idari para cezası yanında senedin geçersizliğidir. Senet ciro
edilmişse, geçersizlik hali iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez, ama bu durumda
tüketicinin maruz kaldığı zararları kredi veren karşılamak zorundadır. Görüleceği üzere,
tüketici kredilerinde, tüketiciden kıymetli evrak almak tamamen yasaklanmıştır. Buna mukabil
TKHK’nun taksitle satışlara ilişkin 6/A maddesinin 3.fıkrasında, “…Sözleşmeden ayrı olarak
kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı
ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir...” hükmü getirilmiştir. Tüketici
kredisi ile taksitle satış arasında yaratılan bu farkın belli bir mantığı vardır. Nitekim, taksitle
satışlarda satıcı veya sağlayıcı piyasada iş yapmakta, sattığı malların yerine yenisini alırken
tüketiciden topladığı senetleri kullanarak kendi kendisini finanse etmekte, kendisi de
toptancılardan kredi kullanma yoluna gitmektedir. Halbuki kredi veren için genellikle böyle bir
ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki, sırf muhtemel bir icra takibi sırasında avantajlı

33

Ebru Ceylan, agm., sh.90.
Ebru Ceylan, agm., sh.91; İ.Yılmaz Aslan, age., sh.208. Her iki yazar da bu sonucu eleştirmekte ve bu haliyle
düzenlemenin isabetli olmadığına işaret etmektedir.
35
İ.Yılmaz Aslan, age., sh.215.
34
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duruma geçebilmek için kredi verenin kıymetli evrak elde etmesine izin verilmemesi yerinde
olmuştur 36 .
Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olan tüketici kredisi sözleşmesinde kredi
verenin ana borcu, krediyi teslim borcudur. Serbest kredilerde kredinin teslim edileceği kişi,
tüketici; bağlı kredilerde ise satıcıdır. Bağlı kredilerde 4077 sayılı Kanun kredi verenin sadece
ayıplı mal ve hizmetten sorumluluğunu kabul etmekte iken, 4822 sayılı Kanunla “satılan
malın veya hizmetin hiç veya zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren
tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur” hükmü getirilerek
kredi verenin sorumluluğu daha da genişletilmiştir.
Tüketicinin borçlarına gelince; onun ana borcu kredi verene krediyi iade borcudur. Bu
borcun ifa şekli ve zamanı tüketici kredisi sözleşmesiyle belirlenir ve bu çerçevede tüketiciye
bir ödeme planı verilir. Bu borcun ödeme planındaki vadelerde ifa edilmemesi durumunda,
vadenin önceden belirlenmiş olması nedeniyle tüketicinin temerrüdü gerçekleşir ve diğer
şartlar da gerçekleşiyorsa kredi veren kalan borcun tümünün ifasını talep edebilir. Tüketicinin
önemli bir başka borcu da sözleşmede kararlaştırılan faiz miktarını ödeme borcudur. Faiz
oranı belirlendikten sonra bu oranın ana paraya tahakkuk ettirilmesi gerekir. TKHK’da bu
konuda açık bir düzenleme olmaması uygulamada sorunlar yaratmaktadır, onun için bir
yöntem belirlenmesi uygun olacaktır.
Tarafların hakları konusunda; tüketicinin haklarıyla başlarsak, bu bağlamda en başta
tüketicinin kredi borcunu ödemekten kaçınma hakkını ve erken ödeme hakkını saymak
gerekir. Tüketicinin erken ödeme hakkı TKHK m. 10, f. 4’te şu şekilde düzenlenmiştir:
“Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda
vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da
kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının
usul ve esaslarını belirler.” 37
Kredi verenin haklarına gelince; krediyi geri isteme hakkı tabiatıyla onun en önde gelen hakkıdır. Kredi verenin önemli bir diğer hakkı da teminat isteme hakkıdır. Konumuzu
doğrudan doğruya ilgilendirmesi nedeniyle bu hak üzerinde etraflı bir şekilde durmamız
gerekmektedir.
II- Kredi verenin teminat isteme hakkı 4822 sayılı Kanunla ciddi bir düzenlemeye
bağlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında tüketici kredileri, açık tüketici kredisi ve teminatlı tüketici
kredisi olarak ikiye ayrılabilir. Eğer tüketicinin kredi değerliliği yüksek ise, kredi veren
herhangi bir güvence talep etmeyebilir; bu tür tüketici kredilerine açık tüketici kredisi kredi
denir. Böyle değil ise, o zaman kredi veren, riske edilen paranın karşılığı olarak bir güvence
(teminat) ister. Bu teminat ayni bir teminat olabileceği gibi, kişisel bir teminat da olabilir. Taşıt
kredilerinde taşıt rehni, konut kredilerinde ipotek tesisi ayni teminatlara örnek olarak
gösterilebilir. Kişisel teminat ise özellikle bir veya birden fazla kişinin borcun ödenmesi
hususunda kefil olmaları suretiyle gerçekleşir. Ama hemen belirtelim ki, kredi veren kurumların garanti sözleşmesini de kişisel teminat aracı olarak kullanmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Şimdi bu iki konu üzerinde duracak ve son olarak da tüketici kredisi sözleşmelerinde ihtiyati haciz imkanının kullanımına değineceğiz.
1) Bilindiği gibi kefalet BK m. 483’de tanımlanmış olup bir kimsenin borçlunun borcunu ödememesi halinde bu borçtan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya karşı taahhüt ettiği
36
37

İ.Yılmaz Aslan, age., sh.216.
Bu konuda etraflı bilgi için bkz.Ebru Ceylan, agm., sh.94-95.
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sözleşmedir 38 . Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır (ispat değil, sıhhat şartı) (BK
m.484). Ayrıca, kefilin sorumlu olduğu tutarın, yani kefalet limitinin sözleşmede belirlenmiş
olması ya da en azından sözleşmeden anlaşılabilir olması lazımdır (BK m.484). Bu açıdan
bakıldığında, kefilin sorumluluğunun üst sınırı olarak kefalet sözleşmesinde belirtilen limit
aşılmadıkça, asıl borç için işlemiş ve birikmiş temerrüt faizinin tümü kefilden istenebilir 39 .
Kefilin sorumluluğu kefalet limitiyle sınırlı olmakla birlikte, kefil, bu limiti aşsa bile, kendi
temerrüdünün hukuki sonuçlarına da katlanmak, yani kefalet limitine ilave olarak kendi
temerrüdüne bağlı olarak işlemiş olan temerrüt faizini de ödemek zorundadır 40 .
Tüketici kredisinde kefalet TKHK m.10, f.3, son cümlede şu şekilde düzenlenmiştir:
“Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya
başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.” Şu halde tüketici kredisinde asıl borçluya
başvurmadan kefilden borcun ifası istenemeyecektir.
Bu hüküm tüketici kredisi alanında şimdiye kadar geçerli olan uygulamaları değiştirecek niteliktedir. TKHK m.10/A’nın aynı Kanunun 10.maddesine atfı nedeniyle bu kural kredi
kartlarında da geçerlidir. Konut finansmanı kredisinde de benzer bir hüküm bulunmaktadır
(m.10/B, f.8): “Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut
finansmanı kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifasını
isteyemez.”
Şimdi, TKHK m.10, f.3’deki bu hükümle ne kastedilmektedir? Uygulamada bazı bankalar hem asıl borçluya (tüketiciye) ve hem de kefile karşı birbiri ardına ve hatta aynı anda
aynı takip talebiyle ilamsız icra takibi yapmakta ve ödeme emri göndermekte; böylece, asıl
borçluya (tüketiciye) başvuru şartının yerine gelmiş olduğunu ileri sürmektedirler. Hatta
bazen asıl borçluya ihtarname gönderilerek kredi borcunun ödenmesinin istenmesinin ve bu
ihtarnamenin sonuçsuz kalmasının dahi kefil aleyhine icra takibi başlatılması için yeterli
sayıldığı görülmektedir. Böyle olunca, asıl borçluya “başvuru” kavramının nasıl anlaşılması
gerektiği sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, asıl borçlu hakkında borç ödemeden
aciz vesikası alınması “başvuru” şartının gerçekleşmiş sayılması için gerekli midir, yoksa
yapılan ikaza rağmen asıl borçludan alacağın tahsil edilememesi kefil hakkında icra takibi
yapmak için yeterli midir?
Tespiti gereken ilk husus, TKHK m.10, f.3’de hangi kefalet türünün kastedildiğidir.
TKHK m.10, f.3, son cümlede açıkça “adi kefalet” denmemektedir. Ancak, bu cümlenin
“…kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez” şeklindeki
ifadesi ve kanun koyucunun tüketicinin korunması bakımından gün geçtikçe daha barizleşen
ve kuvvetlenen eğilimi burada adi kefaletin kastedildiği sonucuna götürmektedir. Nitekim,
Meclis tutanaklarından da TKHK m.10, f.3, son cümlede ifade edilmek istenenin adi kefalet
olduğu anlaşılmaktadır 41 . Doktrinde de bu konuda bir tereddüt bulunmamaktadır: “Bu
hükümle amaçlanan, tüketici kredilerine kefil olan kişilerin kefaletinin adi kefalet olduğu yani
müteselsil kefalet olmaması yüzünden önce asıl borçlu olan tüketiciye başvurulması
gerektiğidir.” 42 . Zaten bu durum 1/3/2006 tarihinde yürürlüğe giren BKKKK m.24, f.5’de gayet
açık olarak belirtilmiş ve kefilin sorumluluğu bakımından önemli bazı noktalar da bu hükümde
ayrıca düzenlenmiştir: “Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu
38

Haluk Tandoğan, age., Cilt 2, sh.495.
Burak Özen, Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008, sh.100-101.
40
Tüketici kredisiyle bağlantılı olarak bütün bu hususlar ve ortaya çıkabilecek çeşitli ihtimaller hakkında
bkz.Mustafa Çeker, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve
Hukuki Sonuçları, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VIII-Sayı 1-2, Erzincan 2004, sh.415 vd., özellikle sh.430
vd.
41
Tüketicinin Korunması Semineri, sh.98.
42
Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3.Baskı, Ankara 2004, sh.293.
39
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artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin
ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi
kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanunu'nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir.
Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası
istenemez.” TKHK m.10, f.3’deki düzenleme yapılırken “tüketici kredilerindeki kefaletin adi
kefalet niteliği taşıdığı” açıkça belirtilmiş olsa idi, BK.nun adi kefalet hükümlerine sarih bir
yollama yapılmış olacak ve hiç kuşkusuz bütün bu belirsizliklerle karşılaşılmayacaktı 43 .
Şu halde, bir tüketici kredisi sözleşmesinde “müteselsil kefil”, “müşterek müteselsil
borçlu”, “müteselsil borçlu”, “alacaklı dilerse önce şahsıma başvurabilir”, “borçluyla aynı
derecede sorumlu olmak kaydıyla” gibi ifade ve ibareler kullanılmışsa, bunlar TKHK m.10,
f.3’teki emredici düzenlemeye aykırı olup müteselsil kefalete ilişkin hüküm ve sonuçları
doğuramazlar; ancak, müteselsil kefalet verilmesine ilişkin olup kanun gereği kesin hükümsüz olan bu kefalet sözleşmelerinin tahvil yoluyla adi kefalet olarak ayakta tutulması mümkün
olabilir 44 .
Gerçi BK’nın adi kefalete ilişkin olup “takibin semeresiz kalması”ndan söz eden
486.maddesinin 1.fıkrasının da arzu edilen açıklığı içerdiği söylenemez. Nitekim bu nedenledir ki, İsviçre’de kanun koyucu İsviçre Borçlar Kanununun adi kefalete ilişkin olan ve aynen
bizde olduğu gibi “semeresiz takip”ten söz eden 495.maddesini 1941 yılında değiştirmiş ve
“kat’i aciz vesikası alınıncaya kadar takip” ibaresini kabul etmiştir. Böyle olmakla birlikte
bugün Türk doktrininde adi kefalete ilişkin BK m.486, f.1’de “takibin semeresiz kalması” ile
kastedilenin; asıl borçlu aleyhine başlatılan haciz yoluyla takibin İİK m.143 veya İİK m.105,
f.1 anlamında kesin borç ödemeden aciz vesikasıyla sonuçlanması olduğu oybirliğiyle kabul
edilmektedir 45 . Ayrıca, tüketici hukuku alanında, TKHK m.10, f.3’teki düzenlemenin amacının,
asıl borçlunun ödeme kabiliyeti bulunduğu halde borcun ifasının kefilden talep edilememesi
olduğuna işaret edilmektedir 46 . Onun için, asıl borçlunun borcu ödeme olanağı bulunmadığı,
yani icra takibinin semeresiz kaldığı bir aciz vesikasıyla belgelenmediği sürece kefil aleyhine
icra takibi yapılamaması gerekir. Şu halde, TKHK sisteminde, asıl borçlu tüketici kredisi
borcunu geri ödemediği takdirde, önce asıl borçlu konumundaki tüketiciye karşı icra takibi
yapılacak ve ancak bu takip semeresiz kalarak kredi alacağı tamamen veya kısmen bir borç
ödemeden aciz vesikasına bağlandığı takdirdedir ki, adi kefilin sorumluluğu cihetine
gidilebilecektir. Bu takdirde adi kefilden, kefalet sözleşmesindeki sorumluluk sınırı içinde
kalmak kaydıyla, asıl borç için o zamana kadar işlemiş temerrüt faizi (BK m.490, f.1) ile asıl
borçlu hakkındaki dava ve takip giderleri (BK m.490, f.2) istenebilir 47 . Kanaatimce adi kefil,
asıl borçlu hakkındaki takibin semeresiz kaldığı ifade edilerek asıl borcun ve o zamana kadar
işlemiş temerrüt faizinin ödenmesi bir ihtarnameyle veya icra takibi çerçevesinde gönderilen
ödeme emriyle kendisinden istendiği anda temerrüde düşer ve bu andan itibaren kendi
temerrüdünün yasal bir sonucu olarak işleyecek temerrüt faizinden, artık herhangi bir sınırla
bağlı olmaksızın sorumlu olur.
Kredi veren, icra takibinin semeresiz kalacağını önceden ispat etse bile, kefile başvuru için mutlaka icra takibine girişilip bu takibin semeresiz kalması lazımdır 48 . Ayrıca asıl
43

Mustafa Çeker, agm., sh.436.
Bu konuda etraflı bilgi için bkz.İlhan Helvacı, “Banka Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXV, Sayı 1, Yıl 2002, sh.263 vd.,
özellikle sh.272. Ayrıca bkz.Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.294.
45
Seza Reisoğlu, age., sh.117; Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt 2, 2.Bası, Ankara 1982,
sh.563-564.
46
Mustafa Çeker, agm., sh.436.
47
Etraflı bilgi ve çeşitli ihtimaller hakkında bkz.Burak Özen, age., sh.100 vd. Seza Reisoğlu’nun (Kefalet, Ankara
1994, sh.163) aksi görüşte olduğu izlenimi edinilmektedir. Bizzat kefile karşı açılan dava ve yürütülen takip için
yapılan giderler ise adi kefilden herhangi bir sınırlama olmaksızın istenebilir.
48
Seza Reisoğlu, age., sh.116; Burak Özen, age., sh.218.
44
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borçluya karşı başlatılan icra takibi kredi verenin kusuru yüzünden semeresiz kalmış
olmamalıdır. Bu bağlamda alacaklı örneğin gerekli delilleri ibraz etmezse, süreleri kaçırırsa,
ihtilaflı alacak için dava açmazsa kusurlu davranmış olur ve kefile karşı olan haklarını
kaybeder 49 . Kanaatimce İİK m.105, f.1’deki şartların gerçekleşmesi halinde de kredi vereni,
kefilden borcun ifasını istemeye yetkili saymak lazımdır; ama İİK m.105, f.2’deki muvakkat
aciz vesikası ya da İİK m.150/f’deki muvakkat rehin açığı belgesi veya İİK m.152’deki rehin
açığı belgesi adi kefili takibe imkan vermez 50 . TKHK m.10, f.3’de ifade edilmek istenenin adi
kefalet olduğu kabul edilirse, o zaman BK’nun adi kefalete ilişkin hükümlerinden ayrılmak için
bir neden bulunmamaktadır ve BK’da kanun koyucunun adi kefil yönünden arzusu alacaklının asıl borçluyu haciz yoluyla sonuna kadar takip edip kat’i aciz vesikası aldıktan sonra adi
kefile başvurmasıdır 51 . Kredi verenin şimdiye kadar açıklanan bu kurala uymadan doğrudan
doğruya kefili takip etmesi halinde, kefil, önce asıl borçluya başvurulması gerektiğini tartışma
def’i yoluyla ileri sürebilecektir.
Yalnız, hemen belirtelim ki, özellikle Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin bu konuda aksi
yönde kararları bulunmaktadır. Nitekim bu Daire 31/1/2008 tarih ve 2008/847 E., 2008/1542
K.sayılı (yayınlanmamış) kararında aynen şu şekilde beyanda bulunmuştur: “…Somut olayda
tüketici kredisi veren alacaklı banka kefil hakkında 22.09.2006 tarihinde genel haciz yoluyla
icra takibini İstanbul 4.İcra Müdürlüğünde başlattıktan sonra aynı tarih olan 22.09.2006
tarihinde asıl borçlu A.Y hakkında İstanbul 4.İcra Müdürlüğü’nün 2006/12931 sayılı dosyası
ile takibe geçtiği görülmüştür. Alacaklı tarafından yukarıda belirtilen yasa maddesindeki
koşullar gerçekleştirilmiş olmakla kefil hakkında takip yapılmasında yasaya uymayan bir yön
yoktur…”. Oysa aynı Daire, birkaç ay sonra, Kadıköy 1.İcra Mahkemesinin “…alacaklının
kredi asıl borçlusu ile kefil hakkında aynı gün takip başlatıldığı, oysaki 4077 sayılı Kanunun
4822 sayılı Kanunla değişik 10/3 madde hükmüne göre kredi veren, kefile ancak aciz
vesikasın (İİK. 102/son, 105, 143) müsteniden başvurabileceğinden, kredi veren alacaklının
tüketici kredisi alan banka müşterisi asıl borçlu aleyhindeki takibi sonuçlandırmadan, kefil
hakkında takip başlatma hakkı bulunmadığından davanın reddine karar verilmek gerekmiştir”
şeklindeki 13/11/2007 tarih ve 2007/781 E., 2007/1272 K. sayılı kararı ile aynı yöndeki
15/11/2007 tarih ve 2007/782 E., 2007/1273 K.sayılı kararını, 11/4/2008 tarih ve 2008/6641
E., 2008/7497 K., aynı tarih ve 2008/6642 E., 2008/7495 sayılı kararlarıyla onamıştır (formül
onama). Yukarıdaki açıklamalarımız esas alınırsa, Dairenin bu son onama kararları daha
isabetlidir.
Aynı şekilde, tüketici kredisi borcuna teminat olarak ayni teminat da alınmış olması
halinde de, kredi verenin adi kefile başvurmadan önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
yapması gerekmektedir (BK m.486, f.2) 52 . Burada işaret edilmesi gereken bir husus vardır ki,
o da, sadece akdi rehin hakkının varlığı halinde değil, hapis hakkı gibi yasal rehin haklarının
varlığı halinde de adi kefil önce bunlara başvurulmasını kredi verenden isteyebilir 53 . Ayrıca,
rehin üçüncü kişi tarafından verilmişse, adi kefilin rehnin paraya çevrilmesi def’inde bulunabilmesi için bu rehnin kefaletten önce veya aynı zamanda verilmiş olması gerekir (BK
m.486, f.2). Zira adi kefil mevcut rehinleri dikkate alarak taahhüt altına girmektedir ve
49

Seza Reisoğlu, age., sh.117-118. Sempozyumda, araç rehni karşılığında kullandırılan taşıt kredilerinde, rehinli
aracı bulup satışı bir türlü yapamayan alacaklı bankanın durumu gündeme getirilmiş ve böyle bir alacaklının rehin
hakkından feragat edip asıl borçlu hakkında haciz yoluyla takip yapması ve fakat alacağını asıl borçlunun
malvarlığından tahsil edemeyip son çare olarak kefile başvurması halinde, bu kere kefilin, alacaklının mevcut
teminatı sükut ettirdiği için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin semeresiz kalmasına kendi kusuruyla neden
olduğu ve dolayısıyla kefile karşı olan haklarını kaybettiği yolunda bir itirazıyla karşılaşması ihtimali üzerinde
durulmuştur. Çare olarak, alacaklı bankanın kefile göndereceği bir ihtarnameyle kefilin rehinli aracın icra
dosyasına teslimini sağlaması veya bulunduğu yeri bildirmesi, aksi takdirde rehin hakkından feragat edileceğinin
ihtar edilmesi gibi bir yöntem önerilmiştir (Av.Metin Dede’nin önerisi).
50
Aynı anlamda: Haluk Tandoğan, age., sh.563-564.Karş.Seza Reisoğlu, sh.117.
51
Seza Reisoğlu, age., sh.117, 118; Haluk Tandoğan, age., sh.563-564.
52
Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.293; Mustafa Çeker, agm., sh.436-437.
53
Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.293.
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dolayısıyla ilk önce bunlara müracaat edilmesini isteyebilmesi normaldir. Ama üçüncü şahıs
rehni adi kefilin taahhüdünden sonra vermişse, adi kefil artık ilk önce buna müracaat
edilmesini isteyemez; meğer ki, sonradan üçüncü şahıs tarafından verilen bu rehinden de
kefilin yararlanacağı kefalet senedinde açık bir şekilde öngörülmüş olsun 54 . BK m.486, f.2
kefalet akdinin kurulmasından sonra asıl borçlunun iflası halinde de adi kefilin ilk önce rehnin
paraya çevrilmesini talep etme hakkını yitirdiğini kabul etmiştir. Kanun mutlak bir ifade
kullanmakla birlikte doktrin burada bir ayırım yapılması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre,
eğer rehni bir üçüncü şahıs vermişse, adi kefil, asıl borçlu iflas etmiş olsa da, ilk önce rehnin
paraya çevrilmesini talep edebilecektir. Çünkü bu durumda kredi verenin derhal kefile
müracaat etmesini gerektiren ve haklı kılan bir durum mevcut değildir. Buna mukabil, rehin
asıl borçlu konumundaki tüketici tarafından verilmişse, işte o zaman derhal adi kefile
müracaat etmek mümkün olabilecektir; zira kanun koyucu bu durumda alacaklının iflasın
sonucuna kadar beklemesini uygun görmemiştir 55 . Doğrusu, rehni veren asıl borçlu ise,
rehinli alacaklının (kredi verenin) rehni paraya çevirtmek için neden tasfiyenin sonucunu
beklemesi gerektiği anlaşılamamaktadır. Zira özellikle 2003 değişikliğinden sonra rehinli
alacaklının iflastan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilmesi
açıkça imkan dahiline sokulmuştur (İİK m.185, f.1). Bu imkan İİK m.193, f.4’teki imkanla
birlikte mütalaa edildiğinde, rehinli alacaklının (kredi verenin) tasfiyenin sonucunu beklemeksizin rehinli malı paraya çevirebilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Onun için burada
İİK m.185 ve m.193’ün BK m.486, f.2’deki endişeyi ortadan kaldırdığı ve belki de bu madde
hükmünü gereksiz kıldığı söylenebilir.
Tüketici kredisinde adi kefilin tartışma def’ini ileri süremeyeceği bazı haller vardır.
Bunlardan biri; kefalet akdinin kurulmasından sonra tüketicinin iflasıdır. Ancak, belirtmek
gerekir ki, iflas kural olarak tüzel veya gerçek kişi tacirler hakkında uygulanan bir yaptırım
olmakla, tüketici hukuku alanında bu ihtimal pek sık gerçekleşmeyecektir. Her halükarda, asıl
borçlu durumundaki tüketici hakkında iflasın açılması anında icra takibi yapılmakta ise, kredi
veren bu takibin sonucu alınmadan kefile başvurma hakkını elde etmiş olur 56 . Ancak, kredi
veren, alacağını asıl borçlunun iflas masasına kaydettirmeye ve iflası öğrenir öğrenmez
durumdan kefili haberdar etmeye mecburdur (BK m.502). Öte yandan, bu sonucun doğabilmesi için kredi borcunun kefile karşı da muaccel olması lazımdır. Bilindiği üzere, iflasın
açılması müflisin –vadesi gelmemiş- borçlarını muaccel kılar (İİK m.195, f.1); fakat BK
m.491’e göre, asıl borç iflasın açılmasıyla vadeden önce muacceliyet kesbetse bile, kefil, asıl
borcun ifası için belirlenen vadeden önce borcu ödemeye zorlanamaz. BK m.486’nın
düzenlemediği bir hal vardır ki, o da asıl borçluya konkordato mühleti verilmesidir. Alacaklının
bu durumda da, konkordatonun sonucunu beklemeden kefile başvurabileceği kabul edilmektedir 57 . Keza, kredi veren iflasın ertelenmesi süresi boyunca beklemeden kefile başvurarak alacağının tamamını ondan alabilir 58 .
Tüketici kredisinde adi kefilin tartışma def’ini ileri süremeyeceği bir diğer hal de, asıl
borçlu aleyhine Türkiye’de icra takibinin imkansız hale gelmesidir (BK m.486, f.1). Bu
durumda kredi veren doğrudan doğruya adi kefile başvurabilecektir. Asıl borçlunun yerleşim
yerini yabancı ülkeye nakletmesi yeterlidir. Bu durumda adi kefil, alacaklının borçluyu aynı
kolaylıkla yabancı memlekette de takip edebileceğini ispat ederek tartışma def’ini ihya
edemez. Fakat asıl borçlunun Türkiye’de malları var ise, onun Türkiye’de takibi mümkündür
ve böyle bir durumda adi kefil, kredi verene karşı tartışma def’ini ileri sürebilir 59 . Borçlu
aleyhinde Türkiye’de takip imkansızlığı ihtimali çerçevesinde birçok ihtimal ortaya çıkabilir.
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Seza Reisoğlu, age., sh.119; Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.293.
Seza Reisoğlu, age., sh.120.
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Seza Reisoğlu, age., sh.116.
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Seza Reisoğlu, age., sh.116.
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Selçuk Öztek, İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2007, sh.122 no 118.
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Ayrıca, belirtilmesi gerekir ki, adi kefil tartışma def’ine ve ilk önce rehnin takip edilmesi
def’ine birlikte sahiptir. Diğer bir deyişle, adi kefil rehnin paraya çevrilmesi def’inde bulunduktan sonra rehin paraya çevrilmiş ve satış bedeli tüketici kredisi alacağını ödemeye yetişmemişse, o bu sefer de tartışma def’ini ileri sürebilir 61 . Zira bu iki def’i birbirinden bağımsızdır. Bu nedenledir ki, adi kefil önce rehnin paraya çevrilmesi def’ini ileri sürmekten vazgeçse
bile, kefalet adi kefalet olarak mevcut kalmakta devam ettiği için, o bu sefer tartışma def’ini
ileri sürebilir 62 .
Bu bağlamda, doktrinde, kefilin bu def’ilerin varlığını bilerek veya bilmeyerek bunları
ileri sürmemesi ve kredi verene ödemede bulunması halinde, artık bu def’ilerden feragat
etmiş sayılacağı ve ödediğini geri isteyemeyeceği 63 ; hakimin bu def’ileri re’sen gözönüne
alamayacağı 64 belirtilmektedir. Genel kefalet hukuku bakımından hiç kuşkusuz son derece
doğru olan bu beyanların tüketici hukuku alanında ne ölçüde geçerli olduğu ciddi şekilde
tartışılabilir. Nitekim doktrinde TKHK m.10, f.3 hükmünün emredici nitelikte olduğuna ve aksi
yöndeki kayıtların geçersiz sayılacağına işaret edilmektedir 65 . Uygulamada bazı mahkemeler
bundan çıkan sonucun tartışma def’inin ve önce rehnin paraya çevrilmesi def’inin re’sen
nazara alınabileceği yönünde olduğu görüşündedir. Örneğin İstanbul 4.Tüketici Mahkemesi,
26/2/2008 tarih ve 2007/688 E., 2008/93 K.sayılı kararında (yayınlanmamıştır) aynen şu
şekilde beyanda bulunmuştur: “4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın
10.maddesinin 3.fıkrası…hükmü açıkça emredici nitelikte olup emredici hükümlerin mahkemece resen dikkate alınması zorunludur. Bu yasal düzenleme doğrultusunda davacı banka
asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp icra takibi semeresiz kalmadıkça kefilden borcun ifasını
isteyemez. Somut uyuşmazlıkta alacaklı asıl borçlu ile birlikte kefil …hakkında 4077 sayılı
yasanın 10.maddesinin 3.fıkrasına aykırı olarak takipte bulunduğundan kefil aleyhine yapılan
takip geçersizdir. Kefil aleyhine yapılan icra takibi geçersiz olduğuna göre davalı…aleyhine
açılan itirazın iptali davasının reddine karar vermek gerekmiştir…”. İstanbul 2.Tüketici
Mahkemesi de, taşıt kredisi borçlusuna ve kefile ihtarname gönderildikten sonra alacaklı
banka tarafından bu ikisi hakkında başlatılan icra takibine kefilin itirazı üzerine açılan ve
tartışma def’inin ileri sürülmediği bir itirazın iptali davasında, 12/7/2007 tarih ve 2005/854 E.,
2007/394 K.sayılı kararıyla aynı yönde hüküm tesis etmiştir: “…4822 sayılı yasa ile değişik
4077 sayılı yasanın 10.maddesinde…kredi verence asıl kredi borçlusuna başvurulup tüm
yasal yollar tüketilmeden kredi borçlusu kefile başvurulamayacağı kabul edilmiştir. Olayımızda kredi veren davacı banka tarafından asıl borçlu E.S. hakkında takip yapılmış, ancak
tüm yasal yollar bitirilmeden asıl borçluya ulaşılamayınca kefil hakkında takibe devam edilmiş
olduğu anlaşıldığından, davanın reddine…karar vermek gerekmiştir…”. İlk derece mahkemesinin bu kararı Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 23/6/2008 tarih ve 2008/2712 E., 2008/8735
K.sayılı kararıyla onanmıştır. Ancak bu karar ilginç bir muhalefet şerhine konu olmuştur:
“…Adi kefalette kefile tanınan bu haklar teknik anlamda bir itiraz olmayıp defi niteliğindedir…Defilerin mahkemece resen gözetilemeyeceği, ancak ilgilisi tarafından yasaya uygun
olarak ileri sürülmesi halinde gözetileceği izahtan varestedir. Adi kefalet sözleşmesinde önce
asıl borçluya gidilmesi gerektiğine dair definin de resen gözetilmesi mümkün değildir…Somut
olayda davalı kefilden önce asıl borçluya gidilmesi gerektiğine dair defisi yoktur. Bu definin
resen gözetilmesi mümkün değildir…onama kararına katılmıyorum.”
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Özelikle bkz.Seza Reisoğlu, age., sh.118.
Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, age., sh.293; Seza Reisoğlu, age., sh.115; Haluk Tandoğan, age., Cilt 2,
sh.561.
62
Burak Özen, age., sh.216.
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Bu muhalefet şerhi görmezden gelinecek kadar basit değildir. Ancak, TKHK m.10,
f.3’ün emredici niteliğini def’i kurumuyla bağdaştırmadığı da bir gerçektir. Hiç kuşkusuz,
muhalefet şerhinde de kısmen değinildiği üzere defi, maddi hukuka dayanan savunma
vasıtalarından olup borçlanılmış bir edimin, devamlı (zamanaşımı def’i gibi) veya geçici
(ödemezlik def’i, tartışma def’i gibi) olarak yerine getirilmesinden kaçınmaya imkan veren bir
haktır. Buna mukabil, yine maddi hukuka dayanan savunma vasıtalarından olan itiraz,
davacının ileri sürdüğü hakkın doğumuna engel olan (örneğin sözleşmenin kanuna ve ahlak
ve adaba aykırı olması, fiil ehliyeti olmayan kişinin sözleşme yapması gibi) veya doğmuş olan
hakkı ortadan kaldıran (örneğin ödeme, ibra gibi) olaylardır. İtirazların aksine def’ilerin
belirgin özelliği davalı tarafından kullanılmadıkça mahkeme tarafından resen dikkate
alınamamalarıdır. Bunlar bir hak olduklarından kullanılıp kullanılmamaları tamamen davalının
iradesine bırakılmıştır. Böyle olmakla birlikte, hemen belirtelim ki, bu kural mutlak da değildir,
zira bütün def’iler için ortak ve hepsine özgü karakterler çok sınırlıdır. Nitekim, davalının bir
karşı hakkına dayanan def’iler, iradi olarak kullanılmamış olsalar bile, dosyaya intikal eden
vakıalardan anlaşılıyorlarsa mahkemece resen dikkate alınabilirler. Örneğin istihkak
davasına karşı davalı intifa hakkı veya kira hakkı gibi bir karşı hakka dayanabilecek durumda
ise, istihkak davasının olumlu sonuçlanmasını engelleyen bu karşı hak açıkça ileri sürülmemiş olsa dahi, mahkemeye getirilen vakıalardan anlaşılırsa resen nazarı itibara alınır.
Çünkü bu tür def’ilerde davalının bunların dikkate alınmasını arzu edeceğinden artık kuşku
duyulamaz 66 . Şu halde, def’ilerin mahkemece asla re’sen dikkate alınamayacağı yolunda
mutlak bir kuralın mevcut olduğundan söz etmek her zaman doğru değildir. Gerçi, bizi
ilgilendiren ihtimalde böyle bir karşı hakkın bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat,
bu tespitten hareketle tartışma def’inin mahkemece re’sen nazarı itibara alınabilmesinin
mümkün olmadığı sonucuna varmak da doğru değildir. Zira, aksi takdirde, bu sonucun TKHK
m.10, f.3’ün emrediciliğiyle nasıl bağdaştırılacağı sorusu karşımıza çıkacaktır. Kanaatimce
bu emrediciliği, bir kere, tartışma def’inden önceden feragatın geçersiz olması ve adi kefil bu
durumu ileri sürmese dahi dosyaya intikal eden vakıalardan anlaşılıyorsa mahkemenin bu
durumu re’sen nazarı itibara alabilmesi şeklinde anlamak gerekir. İkinci olarak, adi kefil
tartışma def’ini takip veya dava sırasında ileri sürmemiş olsa bile, TKHK m.10, f.3’ün
emredici niteliği nedeniyle mahkeme bu durumu re’sen dikkate alabilecektir. Fakat adi kefil
tartışma def’ini ileri sürmeyip kredi verene ödeme yapmışsa, bu takdirde o, artık, tartışma
def’inden feragat etmiş sayılmalı ve ödediği parayı geri alamamalıdır 67 .
2) Tüketici kredisi alanında sorun çıkartan ikinci konu, bankaların tüketici kredisi
sözleşmelerine “üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden”, “garanti eden”, “garantör” ve benzeri
kayıtlar koyarak üçüncü kişinin sorumluluğunu daha güvenli ve daha sınırsız olan garanti
sözleşmesi alanına kaydırmak istemelerinden kaynaklanmaktadır.
Garanti sözleşmesi de bir kişisel teminat sözleşmesidir. Borçlar Kanunu sadece belli
bir garanti sözleşmesi çeşidi olan üçüncü kişinin fiilini taahhüdü 110.maddesinde, o da eksik
şekilde, düzenlemiş; garanti sözleşmesi konusunda ise bir hüküm sevketmemiştir.
Hemen belirtelim ki, kefaletten ayırt edilmesinde güçlük yaşanan garanti sözleşmesi
tipi “saf garanti sözleşmesi” değil, “kefalet benzeri garanti sözleşmesi”dir 68 . Bu garanti
sözleşmesi çeşidi ile kefaletin ayırt edilmesi bazen çok güç olabilmekle beraber, bu ayırımın
66

Bütün bu hususlar hakkında bkz.Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, 6.Bası, İstanbul 1997, sh.346 vd.
Aynı yönde: Burak Özen, age., sh.215-216.
68
Kefalet benzeri garantide, garanti alan ile edimi garanti edilen arasında bir temel borç ilişkisi vardır, fakat
garanti verenin taahhüdü bu temel borç ilişkisinden doğan borcun varlığına, geçerliliğine ve dava ya da takip
edilebilir olmasına bağlı değildir. Saf garanti sözleşmesinde ise ortada böyle bir temel borç ilişkisi hiç bulunmamaktadır; bu garanti sözleşmesi türünde, sadece garanti veren ile garanti alan arasında bir teminat ilişkisi
mevcuttur (kar garantisi, temettü garantisi gibi). Etraflı bilgi için bkz. Nami Barlas, “Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya
Karşı Verilen Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi”, Ömer Teoman’a Armağan, Cilt II, İstanbul 2002, sh.937
vd.
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yapılması önem taşımaktadır, çünkü her iki sözleşme arasında ciddi bazı hüküm ve sonuç
farkları bulunmaktadır 69 . Şöyle ki; bir kere, kefaletin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına ve
kefilin sorumlu olacağı miktarın gösterilmesine bağlı iken, garanti sözleşmesinde şekil
serbestisi vardır ve garantinin limitinin önceden belirtilmesine gerek bulunmamaktadır. İkinci
olarak, kefil, asıl borçluya ait bütün def’ileri alacaklıya karşı ileri sürebilme yetkisini haiz iken,
garanti sözleşmesinde üçüncü kişi sözleşmeye tamamen yabancı olup garanti verenin üçüncü
kişiye ait def’ileri ileri sürme hakkı yoktur. Üçüncü olarak, adi kefalette kefilin alacaklıya karşı
sorumlu olması asıl borçlu hakkındaki takibin semeresiz kalmasına bağlı iken, garanti
sözleşmesinde ise muaccel olan borcu üçüncü kişinin yerine getirmemesi halinde garanti alan
derhal garanti verene başvurabilir. Dördüncü olarak, kefalette kefilin sorumluluğu, alacaklı ile
üçüncü kişi (asıl borçlu) arasındaki borç ilişkisi hukuken geçerli olduğu sürece devam eder,
diğer bir deyişle asıl borç ilişkisi herhangi bir nedenle son bulursa kefil borcundan kurtulur.
Buna mukabil garanti sözleşmesinde garanti verenin yükümlülüğü asıl borç ilişkisinden
tamamen bağımsızdır, diğer bir deyişle üçüncü kişinin borcunun herhangi bir nedenle son
bulması garanti verenin garanti yükümlülüğünü etkilemez. Beşinci olarak, kefil, alacaklıya
yaptığı ödeme nispetinde onun haklarına halef olur ve asıl borçluya rücu edebilir iken, garanti
verene böyle bir kanuni halefiyet hakkı tanınmamıştır. Altıncı olarak, hem belirli ve hem de
belirsiz süreli kefalet sözleşmeleri için BK’da (m.493 ve 494) kefilin kefaletten kurtulmasını
sağlayan veya ona bu yolu açan koruyucu hükümler mevcut iken, garanti veren için böyle bir
koruma öngörülmemiştir. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi bu farkları şu şekilde dile getirmiştir 70 :
“Hukuki yapıları itibariyle aralarında büyük farklılıklara rağmen uygulamada kefaletle, garanti
sözleşmesinin ayrımında güçlüklerle karşılandığı izlenmektedir. Nitekim; başkasının fiilini
taahhüt şeklindeki garanti sözleşmeleri ile kefalet sözleşmeleri aralarında çok hallerde yakınlık
görmek mümkündür. Çünkü; fiili taahhüt edilen üçüncü kişinin garanti alana karşı bir yükümlülük altına girmesi halinde böyle bir fiilin kefaletle temin edilmesi de sağlanabilmektedir (Bkz.,
Reisoğlu, age., Sh. 62). -Ne var ki, garanti sözleşmesi fer'i nitelikte olmayan bir sözleşmedir.
Garanti veren işin tehlikelerini “riskini” fer'i olmayan bağımsız bir taahhütle kısmen veya
tamamen üzerine almaktadır. İşte bunlar garanti sözleşmelerinin asli unsurunu oluşturur.
Konuyu biraz daha açalım: Kefil asıl borçluya ait bütün def'ileri alacaklıya karşı dermeyan
etmek hakkına haizdir (BK. m. 497). Halbuki kefaletle kefilin borcunun fer'i nitelikte bulunmasına karşın garanti veren kimsenin borcu fer'i olmayıp bağımsızdır. Bu nedenle kefalet
akdinden kaynaklanan sorumluluk alacaklı ile üçüncü kişi arasındaki borç ilişkisi hukuken
geçerli olduğu sürece devam eder. Asıl borç herhangi bir nedenle sakıt olunca kefil borçtan
kurtulur (BK. m. 492). Garanti sözleşmesinde ise üçüncü kişinin yükümü sona ermez. Edim
geçerli bir borç ilişkisine vücut vermese veya borç ilişkisi sona erse bile garanti veren
sorumludur. Yine; kefil eda ettiği şey nisbetinde alacaklının haklarına halef olur ve borçluya
rücu edebilir (BK. m. 496)…”.
Şimdi, tüketici kredisi veya kredi kartı borcuna yönelik olarak verilen garanti
taahhüdünün geçerli olup olmadığı konusu uygulamada ciddi sorunlara ve tartışmalara
neden olmaktadır. Gerçekten de, kefil sıfatıyla ve belli bir limite kadar sorumlu olduğu
düşüncesiyle tüketici kredisi veya kredi kartı sözleşmesini imzalayan kişi, aslında garanti
veren sıfatıyla imza attığını ve borcun tamamından sorumlu olduğunu öğrenince, bu
durumun onunla krediyi veren banka arasında uyuşmazlıklara neden olması kaçınılmazdır.
Zira uygulamada rastlandığı üzere çok kere tamamen dostane duygularla, hiçbir ticari gaye
ve ticari menfaat gütmeden, kişisel teminat vermeyi kabul eden kişinin garanti sözleşmesinden kaynaklanan ağır sorumluluk hükümlerine, üstelik belki de bu konuya hiç dikkati
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Bu konuda bkz.Seza Reisoğlu, age., sh.79 vd.; Haluk Tandoğan, age., sh.612 vd.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27/4/1992 tarih ve 1992/305 E., 1992/3896 K. sayılı kararı, Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası. Aynı yönde: Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 28/1/2002 tarih ve 2001/10654 E., 2002/506 K.sayılı kararı,
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çekilmeden ve konu hakkında hiç aydınlatılmadan, tabi kılınmayı anlaması ve kabul etmesi
mümkün değildir 71 .
Ortaya çıkan sorun tüketici kredisi kapsamında verilen garanti taahhüdünün geçerli
olup olmadığı, daha doğrusu ne anlama geldiğidir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, önceleri,
özellikle kredi kartlarıyla ilgili kararlarında, kredi kartı sözleşmesindeki kayıtları dikkate alarak
taraflar arasında bir kefalet değil, garanti sözleşmesinin mevcut olduğunu ve dolayısıyla
garanti verenin sorumluluğunun kredi kartı borcunu kapsadığını kabul etmiştir. Bu bağlamda
19.Hukuk Dairesinin şu kararları zikredilebilir:
“Kanunda özel bir akit türü olarak düzenlenmemiş olan garanti sözleşmesi, BK.nun
110.maddesinde hükme bağlanan üçüncü kişinin fiilini (edimini) taahhüt niteliğinde kabul
edilmektedir. Fiil tâbirinin her türlü edimi karşılayacak şekilde çok geniş bir anlama geldiğinin
ve bir para borcunun ifasının da fiil kapsamına girdiğinin kabulü sonucu para borçları
yönünden de garanti sözleşmesi yapılabileceği, gerek öğretide gerekse uygulamada
çoğunlukla benimsenmiştir.
Kefaletten farklı olarak asıl borç ilişkisinden tamamen bağımsız nitelikteki garanti
sözleşmesinde şekil serbestisi hakim olup garantinin sınırının önceden belirlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak, sözleşme serbestisi sınırsız değildir. BK.nun 19 ve 20. maddelerinde
sözleşme serbestisine birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Gerçekten bir sözleşmenin geçerli
olması için, onun taraflara yüklediği hak ve borçların tereddüte yer vermeyecek şekilde açık,
başka bir deyimle konusunun gereği ve yeteri kadar belli ve sınırlı olması gerekir. Belirsizliğin
garantisi olmaz.
Bu itibarla, limit gösterme şartı bulunmamakla birlikte, garanti sözleşmesinde hangi
riskin garanti edildiğinin belli olması ya da garanti edilen riskin boyutlarının tereddüt yaratmayacak biçimde belirlenebilir nitelikte bulunması gerekir.
Hangi riskin garanti edildiği belirlenmeden doğmuş ve doğacak her türlü borcun garanti edildiği nden söz etmek, boyutları belli olmayan (belirsiz) bir edimin garantisi anlamına
gelir ki, bu da garanti sözleşmesiyle bağdaşmaz.
Hal böyle olunca, garanti sözleşmesi düzenlendiği anda garanti edilen edimin sınırlarının açıkça belirlenmemiş olması ya da bunu belirlemeye yarayan koşul ve açıklamaların
sözleşmede yer almamış bulunması halinde garanti edenin sorumluluğundan söz edilemez.
Sözleşmenin düzenlendiği tarihte asıl borçluya açılan kredi miktarının belli olduğu ya
da asıl borçlu yönünden kredi limitinin belirlenmiş bulunduğu kredi sözleşmelerinde garanti
eden, garanti ettiği edimin boyutlarını görmekte ve risk gerçekleştiğinde sorumlu olacağı
miktarı tahmin edebilmektedir. Böyle bir durumda asıl borçluya verilen kredi borcu miktarının
ve ferilerinin garanti kapsamında kaldığı açıktır. Ancak, özellikle süresiz garanti sözleşmelerinde asıl borçlunun kredi limitinin sonradan yükseltilmesi halinde garanti verenin başlangıçtaki iradesinin yükseltilen limiti de kayıtsız şartsız kapsamına aldığı söylenemez.
Garanti edenin, limit artışlarından sorumlu tutulabilmesi için sözleşme koşullarındaki
değişikliklerin garanti verene bildirilmesi, onun da bu değişikliklere karşı çıkmamak suretiyle
muvafakat etmesi gerekir. Garanti verenin muvafakatı olmadan akdi ilişkideki koşulların
borçlu aleyhine ağırlaştırılması veya borçlunun yeni birtakım yükümlülükler üstlenmesi
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garanti kapsamı dışında kalır. Bunun yanında, muaccel hale gelen borcun, alacaklı banka
tarafından uzun süre takip edilmemesi sebebiyle sürüncemede kalmasından dolayı artması
halinde garanti edenin meydana gelen artıştan sorumlu tutulamayacağı açıktır. Zira, BK.nun
98.maddesi yollamasıyla akde muhalefet hallerinde de uygulanması gereken aynı yasanın
44/1.maddesi hükmü ve iyiniyet kuralları karşısında garanti alan (banka) kendi kusurlu
davranışıyla borcun artmasına sebebiyet vermiş olacağından böyle bir durumda garanti
edenin artan borçtan sorumlu tutulması düşünülemez.
Öte yandan, sözleşmede limit aşımının da garanti edildiği durumlarda limit ne miktara
kadar aşıldığı taktirde garanti edenin sorumlu tutulacağı hususu da tartışılması gereken bir
konudur. Önceden sınırı belirlenmemiş ise, asıl borçlu yönünden saptanan kredi limitinin
makul (kabul edilebilir) ölçülerde aşılması durumunda garanti verenin aşılan limitten de
sorumlu tutulabileceği ancak, makul ölçüler dışındaki aşırı limit aşımının (garanti verenin açık
ya da zımnî muvafaktı olmadıkça) garanti kapsamı dışında kaldığının kabulü gerekir.
Somut olaya gelince; 1) Dava konusu kredili Bankomat-724 kartı üyelik sözleşmesi
davalı tarafından garanti eden sıfatıyla imzalanmış ve dava dışı asıl borçlunun kredi limiti
1.000.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde garanti
sözleşmesi hükümlerine başvurulmasında isabetsizlik yoksa da, davalı (garanti eden) nın
sorumluluğunun belirlenmesinde yanılgıya düşülmüştür.
Zira, sözleşmede limitle bağlı olmaksızın doğmuş ve doğacak borçlardan sorumlu olunacağı hükmü de yer almaktadır. Bu hüküm karşısında, garanti edenin sorumluluğunun
sözleşme tarihindeki kredi limiti ile sınırlı olduğu söylenemez. Aksi halde garanti sözleşmesinin kefaletten herhangi bir farkı kalmaz. Ne varki, garanti edenin sınırsız bir limit aşımından
sorumlu tutulması da belirsizliğin garanti olmaz ilkesiyle bağdaşmaz. O halde önceden sınırı
belirlenmemiş ise, sözleşme kurulurken asıl borçlu yönünden saptanan kredi limitinin makul
(kabul edilebilir) ölçülerde aşılması durumunda garanti verenin limit aşımından da sorumlu
tutulabileceğinin ve bir misline kadar olan limit aşımlarının makul (kabul edilebilir) olduğunun
kabulü gerekir.
Mahkemece, bu yönler üzerinde durulmadan yazılı biçimde hüküm kurulması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir…”72 ;
“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle, garanti sözleşmesi matbu başlıklı belgenin, davacı ve birleştirilen davanın davalısı A.E.`ye hileli
surette imzalatılmış olduğu yolundaki iddianın sabit görülmemesinde bir usulsüzlük bulunmamasına, söz konusu belgenin altını A.E.`nin garantör sıfatıyla imzalayıp, 1. maddesi "...
borçlunun borcunu kısmen veya tamamen yerine getirmediği tarafından ... adresine yazılı
olarak bildirildiği takdirde protesto çekmeye, hüküm elde etmeye ve borçlunun rızasını
almaya gerek olmaksızın garanti ettiğim, borcu ilk yazılı isteğiniz üzerine derhal ve hiç bir
sebep ileri sürmeksizin tamamen ve nakden ... ödeyeceğim" ibarelerini taşımakta olup,
görüldüğü üzere A.E.`nin asıl borçluya ait def`ileri dermeyan etmekten feragat etmek
suretiyle riski üstlenip, asıl borçtan müstakil bir taahhüt altına girdiği anlaşılmakta olmasına
göre, bir garanti akdinin oluştuğunun kabulü gerekmesine, 1. maddede ayrıca yer alan
"garanti veren kişi olarak borçlu ile beraber müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla borçlunun
kredi kartı kullanımından doğmuş ve doğacak borcundan sorumlu bulunduğundan..."
ibarelerinde yer alan "borçlu ile beraber müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla" sözcüklerinin
yazılmış olmasının yukarıda açıklanan nedenlerle akdin, garanti akdi niteliğini ortadan
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kaldırmayacak olmasına nazaran, davacı ve birleştirilen davanın davalısı A.E. vekilinin
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir…” 73 .
Ancak, Hukuk Genel Kurulu başka bir görüş benimsemiş ve 19.Hukuk Dairesinin bir
kararı vesilesiyle, tüketici kredilerinde sözleşmeye tamamen dostane gayelerle, hiçbir ticari
amaç gütmeden imza koyan kişilerin taahhüdünün garanti sözleşmesi olarak değil de, kefalet
olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Hukuk Genel Kurulunun bu konudaki kararı,
oldukça uzun olmakla birlikte gerekçesi ve mantığı itibarıyla önemli olduğundan, aşağıda
aynen nakledilmiştir:
“Dava konusu uyuşmazlığın çözümü, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin kefalet
sözleşmesi mi, yoksa garanti sözleşmesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır. Zira, yerel
mahkeme bu ilişkiyi kefalet olarak nitelendirirken, Özel Daire ilişkinin garanti sözleşmesi
niteliğinde olduğunu benimsemektedir. Somut olaya girilmeden önce, her iki sözleşmenin
nitelikleri ve farkları üzerinde durulmalıdır. Kişisel (şahsi) teminat sözleşmelerinin alt
kavramlarını oluşturan kefalet ve garanti sözleşmelerinin temel amaçları, esas itibariyle asıl
borç ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü kişilerce, alacaklıya şahsi teminat (güvence) verilmesidir. Her iki sözleşme de temel amaçları itibari ile aynı hedefe yönelmekle birlikte, gerek
doktrinde; gerekse bu konudaki uygulamanın öncüsü niteliğindeki 11.6.1969 gün ve 1969/4-6
sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'ndaki belirlemelere göre, şu ana farkları bulunmaktadır.
Öncelikle kefalet sözleşmesi, BK’nun 484. maddesi hükmü uyarınca, geçerliliği yazılı şekle
tabi olması ve ayrıca bu sözleşmede kefilin sorumlu olacağı belirli bir miktar gösterilmesi
gerektiği halde, BK’nun 110. maddesindeki "Başkasının Fiilini Taahhüt" başlığı altında
düzenlenmiş olan garanti sözleşmesi herhangi bir şekle tabi tutulmadığı gibi, verilen
garantinin belli bir limite bağlanmış olması da öngörülmemiştir.
Öte yandan, kefalette, BK’nun 497. maddesi hükmü uyarınca kefil, borçluya ait defileri
alacaklıya karşı ileri sürebilme hakkına sahipken, garanti akdinde teminat veren kişiye bu hak
tanınmış değildir. Bunların dışında kefil kefaletten doğan borcunu ödedikten sonra BK’nun
496. maddesi hükmü uyarınca asıl borçluya yasadan ötürü dönme (rücu) hakkı bulunduğu
halde, garanti sözleşmesinde teminat verene bu hak tanınmış değildir. Nihayet, BK’.nun 492.
maddesi gereğince kefalette, kefilin sorumluluğu asıl borcun geçerli oluşuna ve devamına
bağlı iken, bir tür üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğini taşıyan garanti sözleşmesindeki
bağımsızlık ilkesi gereğince bu koşullara tabi tutulmamıştır. Bu farklı hüküm ve sonuçlardan
anlaşılacağı üzere, garanti veren kişinin sorumluluğu, kefalet veren kimsenin sorumluluğundan çok daha ağır koşullara tabi tutulmuştur. Bu nedenle sözleşmenin niteliğinin tespit ve
yorumunda teminat veren kimsenin iradesi de bu yönden titizlikle değerlendirilmelidir. İşte bu
nedenledir ki, doktrinde ve uygulamada (11.6.1969 gün ve 1969/4-6 sayılı İBK) her iki
sözleşmenin birbirinden ayırt edilebilmesi için çeşitli kıstaslar belirlenmiştir. Bu kıstaslardan
ilk grubu yardımcı olarak belirlenen kıstaslardır ki, bunlar ana hatları itibariyle; sözleşmede
kullanılan deyimler, üstlenilen rizikonun niteliği, borçlu yerine ifa veya tazminat ödeme
yükümlülüğü, para borcunun tekeffülü veya bir fiilin tekeffülü gibi kriterlerdir. Bunlar, aşağıda
belirtilecek ana kıstasların yanında kullanılması mümkün olan feri nitelikteki kriterlerdir.
Yine doktrin ve anılan İBK’nda belirlenmiş olan ana kıstaslara gelince; bunlardan ilki,
asli-feri yükümlülük kriteridir. Buna göre, garanti veren bağımsız bir borç altına girmekte olup,
bu yükümlülüğün bir başka borç ile ilgisi yoktur. Kefalette ise; asıl olan bir başka borcun
(temel ilişki) olması verilen teminat ile o borcun ödenmesinin sağlanmasıdır. Doktrine göre
de, bir başka borç ilişkisine yollamada bulunulması ferilik karinesini teşkil eder. Ana kıstaslardan ikincisi, yükümlülüğün kapsam ve niteliği teşkil eder. Buna göre, asıl borçlu gibi yükümlülük altına girme amacını taşıyan sözleşme kefalet, asıl borçlunun borcunu aşabilecek, bir
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başka deyimle, lehine taahhüt altına girilen alacaklının hiçbir şekilde zarara uğramayacağını
temine yönelik sözleşme ise, garanti sözleşmesi olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Ana
kıstaslardan bir diğeri ise, menfaat kıstası olup, buna göre kefalet ilişkisinde kefalet verenin
bu ilişkide bir yararlanma amacı olmadığı halde; garanti sözleşmesinde ilke olarak, böyle bir
teminat verenin yararı olduğudur. Nihayet, ana kıstaslardan bir diğeri ise, kişiye yönelik
teminat verme kıstası olup buna göre teminatın bir kişi gözönünde tutularak verilmesi
kefalete işaret olacak, böyle değil de objektif olarak belli bir sonucun gerçekleşmesi amacına
yönelik olarak verilmesi halinde, garanti sözleşmesinin amaçlandığı kabul edilecektir (Bütün
bu açıklamalar için bkz. Prof. Dr. S. Reisoğlu, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında
Kefalet, Ank. 1992 sh. 78 vd., Prof. Dr. H. Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C.
II 3. Bası, Ank. 1987, Sh. 818 vd., Prof. Dr. K. Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, İst. 1997 Cilt
I, Sh. 980 vd., Dr. H: Becker, İsviçre Medeni Kanun Şerhi, Borçlar Kanunu, Genel Hükümler,
Madde 111). Bu şekilde iki sözleşme türü farkları ile kıstasları belirlendikten sonra, bu
kriterlerin dava konusu sözleşmeye uygulanarak, niteliğinin saptanması gerekmektedir.
Uyuşmazlığın kaynağını teşkil eden sözleşme "Kredili Bankomat-Kart Sözleşmesi"
başlığını taşımakta olup, bununla kredi kartı hamili olan müşteriye belli limitler çerçevesinde
kredi açılarak, bu kredinin ATM ve POS cihazları aracılığı ile müşterisine kullandırma amacı
güdülmektedir. Bu sözleşmede birinci maddede kart hamiline tahsis edilen kredi limiti
2.500.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin diğer hükümlerinde ise, teknik açıklamalardan sonra müşterinin kullandığı krediyi geri ödeme koşul ve temerrüdün sonuçlar
belirlendikten sonra sözleşmenin taraflarınca imzalandığı ve aynı sözleşmenin hemen altına
"Garanti Şerhi" adı altında asıl sözleşmeye yollama yapılarak "Bu sözleşmede yer alan
hükümlere göre, Bankomat 724 kart hamili ve ortak kart hamillerinin yükümlülüklerini,
doğmuş ve doğacak tüm borçlarını garanti ettiğinden, bu kredi sözleşmesinde belirtilen
limitlerin, bankaca tek taraflı olarak veya hamilinin talebi üzerine tespiti ve artırılması veya
kart türünün değiştirilmesi ve kartın yenilenmesi, Bankomat 724 kartın kaybedilmesi,
çalınması, şifrenin deşifre edilmesi hallerinde doğacak borçlar da dahil olmak üzere, bankaca
ödenmesi istenecek meblağları herhangi bir limite bağlı olmaksızın, protesto çekmeye,
hüküm elde etmeye ve kart hamilinin rızasını almaya gerek olmaksızın ve bu borçlular ile
bankanız arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni
neticelerini dikkate almaksızın, bankanızın ilk yazılı talebi ve talep tarihinden ödeme tarihine
kadar geçecek günlere ait bankanın uyguladığı akdi kredi faizinin yüzde 50 artırılması
suretiyle hesaplanacak faizi, komisyon; banka ve sigorta muameleleri vergisi, kaynak
kullanım destekleme fonu ve diğer her türlü masrafları birlikte ödemeyi gayrikabili rücu olarak
kabul ederim" denilerek, garanti veren sıfatı ile limitle sınırlı olmaksızın bu kartın kullanılmasından doğacak tüm borçların ödenmesi taahhüt altına alındığı ve matbu beyanın altında
davalının imzası alınmış bulunmaktadır. "Garanti Şerhi" beyanı ve bu beyanda kullanılan
sözcük ve deyimleri feri kıstaslardan olan "sözleşmede kullanılan deyimler" kıstasına göre ilk
bakışta bir garanti akdinin oluştuğu intibaı bırakıyor ise de, sadece bu deyim ve sözcüklere
dayanılarak sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi doğru olmayacağı gibi, mümkün de değildir.
Nitekim, yukarıda değinilen 11.6.1969 gün ve 4/6 sayılı İBK’da da Banka Teminat
Mektuplarında kullanılan kefalet sözcüğü vurgulamasına rağmen, bu ilişkinin bir kefalet değil,
garanti sözleşmesi niteliğinde olduğu açık bir şekilde kabul edilmiştir. Ana kıstasların dava
konusu sözleşmeye uygulanmasına gelince; yukarıda da değinildiği üzere Davalının garanti
beyanı kredi kartı sözleşmesinin hemen altına alınmış ve bu beyanın başlangıcında da kredi
sözleşmesine yollama yapılarak bu sözleşmeden doğan ve doğacak borçlar için davalıdan
teminat beyanı alınmış olmakla, garanti beyanı asli unsur olmaktan çıkmış, feri nitelik yani
kefalet amacına yönelik olduğu intibaı borçluya verilmiş bulunmaktadır.
Keza, bu beyanın genel anlamından teminat verenin bağımsız bir borç değil, kredi
kartı müşterisi asıl borçlunun sorumluluğu yüklenilmiş olmakla, ikinci ana kıstas bakımından
da bir garanti sözleşmesinin varlığından söz edilemez. Diğer bir ana kıstas olan, teminat
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veren kimsenin bu sözleşmeyi yapmakta menfaati olduğu belirlenemediği gibi, bu husus
davacı bankaca da ileri sürülüp kanıtlanabilmiş değildir. Nihayet, kişiye yönelik teminat verme
amacı gerek sözleşme, gerekse garanti beyanından açıkca anlaşılmaktadır. Zira, verilen
teminat, kredi sözleşmesinin müşterisi ve asıl borçlusu Hüseyin isimli kişinin borçlarını
karşılamaya yöneliktir. Bağımsız ve objektif bir amaca yönelik teminat verilmiş değildir. O
halde, tüm ana kıstasların uygulanması sonucu davalının garanti beyanı adı altındaki
beyanlarının bir garanti sözleşmesi amacı ile değil, kefalet amacı ile verildiği sonucu ortaya
çıkmaktadır. BK’nun 18. maddesi uyarınca da davalının bu iradesinin bir kefalet amacına
yönelik olduğunun kabulü gerekir.
Hiçbir menfaati olmayan, ticari bir gaye gütmeyen, sadece dostane ilişkiler nedeniyle
tüketime yönelik banka kredi kartı kullanmasına imkan tanımak için verilen teminatın
amacına aykırı olarak yorumlanması yasanın yukarıda anılan hükmüne aykırılık teşkil eder.
Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de 17 Kasım 1987 de verdiği bir kararda gerçek kişiler
tarafından verilen garantilerin daha ziyade kefalet olarak görünmeleri gerektiğini ifade etmiştir
(Bkz. Jdt 1988 1 189 Yargıtay Kararları Işığında Kredi Kartları Prof. Dr. Erden Kuntalp,
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları, Sempozyumu XIII. 1996 sh: 297). Asıl kredi sözleşmesinde limit belli olduğuna ve garanti beyanında da bu sözleşmeye yollama yapıldığına
göre, 12.4.1944 gün ve 14/13 sayılı İBK. gereğince, kefaletin asli unsuru olan limit belirlemesinin de kefalet sözleşmesinde de gerçekleştiğinin kabulü gerektiğinden, davalı Mustafa'nın bu sözleşmedeki taahhüdünün kefalet olması gerektiği yönündeki isabetli olan teşhiş
ve tesbite dayalı olarak mahkemece verilen direnme kararı yerinde bulunmaktadır…” 74 .
Hukuk Genel Kurulunun bu kararından sonra 11.Hukuk Dairesi aynı yönde kararlar
vermeye başlamıştır. Örnek:
“…garanti sözleşmesi adı altındaki sözleşmede kredi kartı sözleşmesine atıf yapılmış
olmakla garanti beyanı asli unsur olmaktan çıkmış, fer'i nitelik yani kefalet amacına yönelik
olduğu izlenimi borçluya verilmiş bulunmaktadır. Keza bu beyanın genel anlamından teminat
verenin bağımsız bir borç değil, kredi kartı müşterisi asıl borçlunun sorumluluğu yüklenilmiş
olmakla ikinci ana kıstas bakımından da bir garanti sözleşmesinin varlığından söz edilemez.
Diğer bir ana kıstas olan teminat veren kimsenin bu sözleşmeyi yapmakta menfaati
olduğu belirlenmediği gibi bu husus davalı bankaca da ileri sürülüp kanıtlanmış değildir.
Nihayet kişiye yönelik teminat verme amacı gerek sözleşme ve gerekse garanti sözleşmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Zira verilen teminat kredi kartı sözleşmesinin müşterisi ve
asıl borçlusu Birol isimli kişinin borçlarını karşılamaya yöneliktir. O halde, tüm ana kıstasların
uygulanması sonucu davacının garanti sözleşmesi adı altındaki sözleşmenin amacı kefalete
yöneliktir. BK.'nun 18. maddesi uyarınca davacının bu iradesinin kefalet amacına yönelik
olduğunun kabulü gerekir. Hiçbir menfaati olmayan, ticari bir gaye gütmeyen, sadece
dostane ilişkiler nedeniyle tüketime yönelik banka kredi kartı kullanmasına yönelik verilen
teminatın amacına aykırı olarak yorumlanması yasanın yukarıda açıklanan hükmüne aykırılık
teşkil eder. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de 17.11.1987 tarihinde verdiği bir kararda
gerçek kişiler tarafından verilen garantilerin daha ziyade kefalet olarak görülmeleri gerektiğini
ifade etmiştir. (Bkz. Jdt. 1988 1 189 Yargıtay Kararlar Işığında Kredi Kartları Prof. Dr.Erden
Kuntalp, Ticaret Hukuk ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIII. 1996 Sh. 297)
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 4/7/2001 tarih ve 2001/19-534 E., 2001/583 K.sayılı kararı, Kazancı İçtihat
Bilgi Bankası. Hukuk Genel Kurulunun bu kararı doktrinde ciddi şekilde eleştirilmiştir [bkz.Sabih Arkan, “Kredi
kartlarıyla İlgili Olarak Verilen Güvencenin Hukuki Niteliği (HGK’nın 4.7.2001 Tarihli Kararının Eleştirisi)”, Bilgi
Toplumunda Hukuk (Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, sh.983 vd.; Nami Barlas, agm., sh.978 vd.].
Kanaatimce de, bu kararın sonucu doğru olmakla birlikte, sonuca varmak için dayandığı gerekçeler ve esas aldığı
kriterler tartışmaya çok açıktır.
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Bütün bu açıklamalara göre, davacı Ümit'in bu sözleşmedeki taahhütünün kefalet olması ve bu sözleşmede kefalet limiti de gösterilmemiş bulunması karşısında isabetli olan
teşhis ve tespite dayalı olarak mahkemece verilen karar yerinde bulunmuştur…” 75 .
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi de Hukuk Genel Kurulu kararındaki görüşü benimsemiş ve
bu doğrultuda kararlar vermeye başlamıştır. Örnek:
“Mahkemece, davacının asıl borçlunun doğmuş ve doğacak borçlarını garantör sıfatıyla üstlendiği, icra takibi kesinleşmeden de borcu ödediğini, bu durumda ödediği parayı asıl
borçludan isteyebileceği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı
tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı banka ile dava dışı Beyhan Deniz arasında 11.5.2000 tarihinde kredi kartı üyelik sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmede limit gösterilmediği gibi anılan sözleşmeye atıf
yapılarak davalı banka ile davacı arasında 16.11.2000 tarihinde ‘Garanti Sözleşmesi’ adı
altında yeni bir sözleşme daha imzalanmış olup, bu sözleşmenin (1) maddesinde de "şubeniz
ile borçlu Beyhan Deniz arasındaki 11.5.2000 tarihli kredi kartı üyelik sözleşmesinden
doğmuş ve doğacak borç nedeniyle ben Ahmet Hilmi Uzer garanti veren kişi olarak borçlu ile
beraber müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla borçlunun kredi kartı kullanımından doğmuş
ve doğacak borcundan sorumlu bulunduğundan borçlunun borcunu kısmen veya tamamen
yerine getirmediği tarafınızdan adresime bildirildiği taktirde garanti ettiğim borcu tüm
masraflarıyla ödeyeceğimi taahhüt ederim" denilerek, garanti veren sıfatıyla limitle sınırlı
olmaksızın bu kartın kullanılmasından doğacak tüm borçların ödenmesi taahhüt altına
alındığı ve bu matbu beyanın altının davacı tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır. Davacının altını imzaladığı bu beyanda kullanılan sözcük ve deyimler ilk bakışta bir garanti
aktinin oluştuğu intibaını bırakıyor ise de sadece bu deyim ve sözcüklere dayanılarak
sözleşmenin yorumlanması doğru olmaz. Nitekim, 11.6.1969 gün ve 4/6 sayılı İBK'da da
Banka Teminat Mektuplarında kullanılan ‘kefalet’ sözcüğünün kefillik amacını gütmediği
vurgulanmıştır.
Davaya konu olayda davacının garanti beyanı kredi kartı üyelik sözleşmesinden ayrı
olarak alınmış ve bu beyanın (1) maddesinde de kredi tartı üyelik sözleşmesine yollama
yapılarak bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak borçları için davacının asıl borçluya teminaten anılan belgeyi imzaladığı anlaşılmıştır. Hal böyle olunca davacının garanti beyanını
asli unsur olmaktan çıktığının ve feri nitelikte olan kefalet amacıyla verildiğinin kabulü
gerekir…”
76

Böyle olmakla birlikte, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi eski görüşü doğrultusunda kararlar
vermeye devam etmektedir 77 .
Doktrinde bir sözleşmenin kefalet mi yoksa garanti sözleşmesi mi olduğunu belirlerken,
öncelikle, BK m.18, f.1 gereğince tarafların sözleşmeyi nitelendirmek için kullanmış oldukları
terimlerle bağlı kalınmaması, onların gerçek ve ortak maksatlarının araştırılması gerektiği
ifade edilmektedir 78 . Hiç kuşkusuz taraflar tacir iseler, onların kullandıkları terimler önem taşır,
zira bu kişiler meslekleri gereği bankacılık işlemlerine aşina olup bu terimlerin anlam ve
kapsamını iyi bilmek ve tartmak durumundadırlar; bu gibi kişiler garanti şerhinin altına imza
75

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 28/1/2002 tarih ve 2001/10654 E., 2002/506 K.sayılı kararı, Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası. Aynı yönde: 3/12/2002 tarih ve 2002/6465 E., 2002/11252 K.sayılı karar, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
76
Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 5/7/2005 tarih ve 2005/6577 E., 2005/11498 K.sayılı kararı, Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası.
77
Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 8/5/2003 tarih ve 2002/10150 E., 2003/4910 K.sayılı kararı, Kazancı İçtihat Bilgi
Bankası.
78
Haluk Tandoğan, age., Cilt 2, sh.625; Seza Reisoğlu, age., sh.81; Nami Barlas, agm., sh.937 vd.
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atmışlarsa, artık onlar garanti taahhüdünde bulunmuş sayılmalıdırlar 79 . Yalnız, tüketici hukuku
alanında bankanın karşısında, genellikle, hukuki bilgi ve tecrübe yönünden bu şekilde
donanımlı ve ticaret hayatına aşina kişiler bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da
hep “hiçbir menfaati olmayan, ticari bir gaye gütmeyen, sadece dostane ilişkiler nedeniyle
tüketime yönelik … kredi …kullanmasına imkan tanımak için verilen teminat” tan bahsedilmektedir. Ticaret hayatına ve bankacılık işlemlerine aşina olmayıp sırf hatıra binaen güvence
veren kişilerden, garanti sözleşmesi ile kefalet sözleşmesi arasındaki farkları bilmeleri
beklenemez ve beklenmemelidir 80 . Zaten kanun koyucu sırf bu nedenle, yani tüketici kadar
kefilinin de kredi veren karşısında hukuki bilgi yönünden donanımlı olmayan, pazarlık ve
müzakere gücü de son derece sınırlı olan sade vatandaş olduğunu kabul ederek, tüketici
kredileri alanında müteselsil kefaleti bile adi kefalete dönüştürmemiş midir? Bu şartlar altında,
doğrusu, tüketici hukuku alanında, klasik yorum araçlarının kullanılmasına ve bundan bir
sonuç alınamadığı için mevcut ayırım kriterlerinin uygulanmasına rağmen sözleşmenin kefalet
mi yoksa garanti sözleşmesi mi olduğunda şüphe edilmesi halinde, kanun koyucunun bilinçli
bir şekilde daralttığı sorumluluğu genişletip garanti sözleşmesi lehine olan yorum biçimini
tercih etmek bize mümkün görünmemektedir 81 . Kaldı ki, tüketici hukuku alanından çıkıp
soruna genel olarak yaklaşıldığında dahi, nitelendirme yapılırken garanti sözleşmesinin varlığı
yönünde tavır alabilmek için, durumun çok açık ve net olması, aleyhte başka verilerin mevcut
olmaması, diğer bir deyişle garanti sözleşmesinin varlığının tereddütsüz biçimde belirlenmesi
gerekir. Eğer somut olayda bu konuda tereddüt uyandıran işaretler varsa, kullanılan tüm
yorum araçlarına ve ayırım/nitelendirme kriterlerine rağmen somut olaydaki kişisel teminat
sözleşmesinin kefalet sözleşmesi mi yoksa garanti sözleşmesi mi olduğu net ve açık bir
şekilde belirlenemiyorsa, “şüphe halinde kefalet karinesi” devreye sokulmalı ve tercih, teminat
veren açısından daha hafif sonuçlar doğuran kefalet sözleşmesi lehinde kullanılmalıdır.
Teminat verenin sade bir vatandaş olduğu hallerde bu karinenin daha da pekişeceği kuşkusuzdur 82 .
3) Son olarak, tüketici kredisi borçlusunun kefili aleyhine, TKHK m.10, f.3’teki şartlar
gerçekleşmeden, yani asıl borçlu hakkında başlatılan icra takibi aciz vesikasıyla sonuçlanmadan ve hatta icra takibine hiç başlanmadan ihtiyati haciz kararı alınabilip alınamayacağı
sorununa da kısaca değinmek gerekmektedir.
İlk derece mahkemelerinin bu konudaki kararları çelişkilidir. Bazıları, asıl borçlu ve kefile ihtarname gönderilmesine rağmen bundan bir sonuç alınamamış olmasını kefil aleyhine
ihtiyati haciz kararı vermek için yeterli görürken, diğer bazıları kefil aleyhine ihtiyati haciz
kararı verilmesini TKHK m.10, f.3’deki şartların gerçekleşmesine, diğer bir deyişle asıl borçlu
hakkındaki takibin semeresiz kalmasına bağlamakta ve bu şartlar gerçekleşmediği takdirde
asıl borçluya ve kefile gönderilmiş olan ihtarnamelerin sadece asıl borçlu hakkında ihtiyati
haciz kararı verilebilmesine neden olabileceğini kabul etmektedir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi
26/10/2007 tarih ve 2007/9317 E., 2007/9286 K.sayılı (yayınlanmamış) kararında bu konuda
şu şekilde görüş bildirmiştir: “Mahkemece, kendilerine ihtarname tebliğ edilemeyen (kefiller)
Durmuş ve Yılmaz Ceylan hakkındaki talebin Borçlar Kanunu’nun 491/son hükmü uyarınca
reddine; ihtarname tebliğ edilen Durmuş Bedir’in kefalet limiti dahilinde malvarlığına ihtiyati
haciz konulmasına karar verilmiş, ihtiyati haciz isteyen Banka vekili tarafından karar temyiz
edilmiştir. –Somut olayda, Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesinde asıl borçlu olan Kaan
Aydın’a Banka tarafından noterlik kanalıyla gönderilmen ihtarnamenin 13/03/2007 tarihinde
tebliğ edilerek borcun muaccel hale geldiği düşünülmeden, kendilerine tebligat yapılamayan
79

Sabih Arkan, agm., sh.990.
Sabih Arkan’a (agm., sh.990) göre, kredi veren, güvence sağlanması sırasında garanti şerhinin teknik olarak ne
anlama geldiğini tüketiciye bütün hüküm ve sonuçlarıyla açıklamış, onu bu konuda etraflı bir şekilde bilgilendirmiş
ve tüketici bundan sonra taahhüt altına girmişse (bu konuda ispat yükü kredi verene aittir), artık garantinin değil,
kefaletin söz konusu olduğu ileri sürülemez.
81
Benzer yönde: Mustafa Çeker, agm., sh.442. Ayrıca bkz.Haluk Tandoğan, age., Cilt 2, sh.625.
82
Nami Barlas, agm., sh.967 ve özellikle sh.988.
80
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kefiller yönünden yazılı gerekçe ile ihtiyati haciz talebinin reddedilmesinde isabet görülmemiştir…” 83 . Tartışma def’ine ihtiyati haciz taleplerini de içerecek mutlak bir kapsam vermek
doğru olmaz 84 . Yalnız, burada, asıl borçluya başvurup aciz vesikası almadan adi kefil
hakkında ihtiyati haciz kararı alınınca, ihtiyati haczi tamamlayıcı merasimin adi kefile karşı
nasıl başarıyla ikmal edileceği ve ihtiyati haczin nasıl ayakta tutulacağı sorusu ortaya
çıkmaktadır.

83

Yalnız, Sempozyum sırasında bu karara konu olan kredinin tüketici kredisi olmayıp ticari kredi olduğu ifade
edilmiştir. Bu husus karardan anlaşılmamaktadır. Ama, Sempozyum sırasında ileri sürülen bu çekince, Dairenin
konuya ilişkin içtihadının henüz netleşmediğini göstermektedir.
84
Dolaylı olarak bu anlamda Muhammet Özekes, İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999, sh.129.
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Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar
Doç. Dr. Adnan Deynekli *
Giriş
Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara hisselerine göre paylaştırırlar. Paraların paylaştırılması icra takibinin son
aşaması olup icra memuru tarafından re'sen yapılır. Satış tutarının bütün alacaklıların
alacağını karşılaması durumunda sıra cetvelinin düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
İcra memuru İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 138. maddesine göre satış bedelini paylaştıracaktır.
Satış bedelinin alacaklıların alacaklarını karşılamaması durumunda icra müdürü kendiliğinden hacizler yapmaktadır. Bu hacze tamamlayıcı haciz denmektedir (İİK m. 139). Tamamlayıcı hacizler yapılmasına rağmen mahcuzların satış bedeli bütün alacaklıların
alacaklarını karşılamıyorsa icra müdürünün bir sıra cetveli düzenlemesi gerekir (İİK m. 140).
Ülkemiz ekonomisinde son yıllardan meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle vadesinde
borcunu ödemeyen borçlunun malları bütün alacaklıların alacağını karşılamaz hale gelmiş ve
bunun sonucunda da sıra cetvelinin önemi artmıştır. Hacizde sıra cetveli hacze iştirak etmiş
olan alacaklılar gözetilerek düzenleneceğinden öncelikle hacze iştirak konusu üzerinde
durulacak, daha sonra sıra cetveline karşı başvuru yollarına değinilecektir.
Hacizde sıra cetveli borçluya ait mahcuzun satış bedelinin tüm haciz sahibi alacaklıların alacaklarını karşılamaması halinde düzenlenirken, iflasta sıra cetveli düzenlenmesi zorunludur. Zira iflas tasfiyesine katılan bir alacağın alacaklı tarafından münferiden cebri icra yoluyla takip edilmesi mümkün değildir. İflas alacaklıları bu alacaklarını sıra cetveline kaydettirmek suretiyle talep edebilirler. Müflisin aktiflerinin bu taleplerin hepsini tatmin etmesi çok
defa mümkün olmayabilir. İflasta prensip alacakların eşit olarak ödenmesi ise de, bu eşitlik
mutlak eşitlikten çok adaletin temin edilmesini amaçlayan bir eşitliktir. Bu nedenle alacakların
belli bir sıraya göre tatmin edilmesi düşünülmüş ve sıra düzenine ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu
ihtiyaç ve ileride sıra cetvelinin önemi bölümünde değinileceği nedenlerle iflasta sıra cetveli
düzenlenmesi zorunluluğu kabul edilmiştir. Alacaklıların taleplerini mümkün olduğu ölçüde
karşılama amacı güden iflas tasfiyesinin en önemli bölümünü sıra cetveli teşkil etmektedir.
Bu tebliğde hacizde ve iflasta sıra cetveli konusunda genel açıklamaların yanında uygulamada tereddüt yaratan ve yaratacak konulara değinilecektir.

1. Hacze İştirak ve Hacizde Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar
A. Hacze İştirak Konusundaki Sistemler ve Türk Hukukunda Hacze İştirak
Sistemi
I. Hacze İştirak Konusundaki Sistemler
Bir alacaklının koymuş olduğu hacze, başka alacaklıların katılıp katılamayacağı konusu ayrı hukuk sistemlerinde farklı düzenlenmiştir. Örneğin Alman Hukukunda malı ilk
haczettiren alacaklı adeta bir rehin hakkı kazanmakta ve bu hak dolayısıyla öncelikli
olmaktadır. Dolayısıyla sistemde hacze iştirak mümkün değildir.
*

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi.
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Fransız Hukukunda ise, alacaklıları eşitlikle tasfiyeye katılabilirler, iştirak edebilirler.
İsviçre Hukukunda ise, ilk hacizden sonraki 30 gün içinde iştirak etmiş bulunan alacaklılar ilk
grubu teşkil eder. Bundan sonraki 30 günlük dönemler içinde hacze iştirak edenler de sonraki
grupları teşkil ederler.
II. Türk Hukukunda Hacze İştirak Sistemi
Türk Hukukunda ise iştirak hali İsviçre'ye göre daha dar tutulmuştur. Hacze iştirak konusu İcra ve İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda
düzenlenmiştir. Borçluya ait malların birden fazla alacaklı tarafından haczi durumunda,
mahcuzun satış bedeli tüm alacaklıların alacaklarının karşılaması halinde bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, satış bedeli tüm alacaklar toplamına yetmezse işte o zaman hacze
iştirak problemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda elde edilen satış hâsılatının haciz alacaklıları arasında, yasal düzenleme şartları içinde adil bir şekilde dağıtımının yapılması gerekmektedir. Bunun içinde bir sıra cetveli düzenlenmektedir.
Sıra cetveli düzenlenirken ilk basamak, yani başlangıç noktası ilk haciz kavramıdır.
Birden fazla alacaklının müşterek borçlusuna ait olan aynı malvarlığının haczi halinde
bunların içinde en önceki tarihli kati haciz ilk hacizdir. İlk haczin konulduğu icra dairesi sıra
cetveli düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Sıra cetveli düzenleyecek olan ilk haczin konulduğu
icra dairesi diğer haciz dosyalarından bilgi toplayacaktır. Hacze iştirakli ilgili Hukukumuzdaki
temel düzenleme İİK'nun 100. maddesinde yapılmıştır. Bu nedenle toplanan bu bilgiye
uygulamada "100. maddeye yarar malumat" denilmektedir. Bu bilgilerin toplanmasından
sonra kimlerin hacze iştirak edebileceklerinin saptanması gerekmektedir. Hacze iştirak
imkanı İİK'nun 100, 101, 268 ve 6183 sayılı Kanunun 21 ve 69. maddesinde belirlenen
ölçüler dahilinde mümkündür. Ancak ilk hacze iştirak kapılarını açan bu hükümlerden
herbirinin ölçütleri diğerinden farklı olduğundan bunlara kısaca değinilecektir.
İİK'nun 100. maddesi öncelikle hacze iştirak süresi koymaktadır; bu süre "satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar" şeklinde ifade edilmiştir. Bu süre hacze iştirak edecek olan
alacaklar için geçerli bir süredir. Yalnız kamu alacakları için 6183 sayılı Kanun bu süreyi
"haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel" haciz konulması koşulu ile kısıtlanmış
bulunmaktadır.
İİK'nun 100. maddesindeki sistemi ifade eden belki de en önemli kavram aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar nitelemesindeki "derece" kavramıdır. Sıra kavramının
bu dereceler içinde değerlendirilmesi gerekmektedir 1 .
Bu durumda sıra cetveli düzenlemekle yetkili icra dairesi aynı derece içinde yer alacak alacaklıları 1. derece ve devam eden derecelere göre gruplandıracaktır. İlk haczi
koyduran alacaklıların bulunduğu derece 1. derecedir. Şimdi bu derecede hangi alacaklılar
hangi şartlarla kendilerine yer edineceklerdir? Bu konuda İİK'nun 100. maddesi hacze iştirak
isteğinde bulunan alacaklılardan alacaklarını "belgelendirme" şartını koymaktadır. Bu
belgeler, aciz vesikası 2 , ilam, resmi veya tarih ve imzası tasdikli senet ve resmi daire veya
yetkili makamların yetkileri dahilinde usulüne uygun verdikleri makbuz veya vesika şeklinde
sınırlandırılarak sayılmıştır. Alacağın dayanağı bu belgelerden olmalı ve belgeler madde
düzenlenmesine uygun bulunmalıdır. Anılan maddede alacağın niteliği gözetilmemiştir, yani
herhangi bir alacak bu belgelerden birine dayanmakla alacaklısına iştirak imkanı sağlamaktadır.
1
2

Postacıoğlu, İlhan: İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982, s. 535; 19 HD. 27.4.2000, 2402/3214.
Yargıtay rehin açığı belgesinin İİK'nun 100. maddesinin 1. bendinde sayılan belgelerden olmadığının, ancak
4. bendde sayılan belgelerden olduğunu kabul etmektedir. 19. HD- 3.7.1997. 4082/6974.
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Hacze iştirakle ilgili İİK'nundaki takip eden düzenleme 101. maddede yapılmıştır.
İİK'nun 101. maddesi; borçlunun eşi, çocukları ve vasi veya kayyımı şeklinde iştirak edebilecek alacaklıların kimliğini ve evlenme, vesayet veya vesayetten mütevellit alacaklar şeklinde
de alacağın niteliğini tanımlayarak sınırlama getirmiştir. Bu düzenleme ile hem "şahıs” hem
de "borç sebebi" şeklinde ifade edilen ve bu iki niteliği bir arada isteyen bir ölçüt getirilmiştir.
İİK'nun 101. maddesinde takipsiz iştirak alacaklısı aynı zamanda İİK'nun 206. maddesinde
sayılan imtiyazlı alacaklılardan ise iştirak edebileceği alacaklının da aynı sırada olması halinde satış bedeli garameten paylaştırır, iştirak edebileceği alacaklı daha sonraki bir sırada ise
takipsiz iştirak alacaklısına öncelikle pay ayrılır.
Alacaklılar için ilk hacze iştirak imkanı veren diğer bir düzenleme İİK'nun 268. maddesindedir. İİK’nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce iştirak
olanağı sağlayan şey ilk haciz tarihinden önce aynı malların ihtiyaten haczi idi. İlk haciz
tarihinden önce ihtiyari haciz konulması yeterli bulunmaktaydı. Bu düzenlemede ne alacağın
belgelendirilmesi (İİK m. 100) ne de alacaklının kişiliği ve alacağın niteliği (İİK m. 101) önemli
değildi. İİK’nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra ihtiyari
haciz sahibi alacaklının sonra konulan kesin hacze iştirak edebilmesi için İİK’nun 100.
maddesinde sayılan belgelerden birine sahip olması gerekir 3 .
Hukukumuzda hacze iştirake ilişkin diğer bir düzenleme de 6183 sayılı Kanunun 21.
maddesinde yapılmıştır. Hükme göre hacze iştirak için, üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların kamu alacağı içinde haczedilmesi ve bu haczin mahcuzların paraya çevrilmesinden evvel yapılması gerekir. Bu şartlar derlenecek olursa, alacağın niteliği (kamu alacağı)
süre (mahcuzlar paraya çevrilmeden) ve haciz (gerekli haciz işlemi) ölçütleri belirginleşecektir. Kamu alacaklılarının hacze iştiraki konusunda aynı maddede İİK'nun 206. maddesindeki
sıraya göre işlem yapılmasının borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye
tabi tutulması halleriyle sınırlamak suretiyle hacze iştirakte İİK'nun 206. maddesindeki sıraya
ilişkin hükmün kamu alacakları yönünden uygulanmayacağını vurgulamıştır. İlk haciz İİK'nun
206. maddesinde öngörülen 1. sıradaki alacaklardan birine dayanmış olsa bile kamu alacağı
için konulan haciz bu hacze iştirak edecektir 4 .
Rehinli olan ve rehinli olmayan (adi) alacakların sırası ile ilgili olarak İİK'nun 206.
maddesinde düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzenleme külli tasfiye yolu olan iflas durumunda yalın hali ile uygulanacaktır. İflas kararının kesinleşmesiyle tüm takipler (dolayısıyla
hacizler) düştüğünden burada bir derece olduğu varsayılarak sıraya ilişkin bu hüküm çözüm
sağlayacaktır. Oysa hacze iştirakte durum farklıdır. Bu nedenle İİK'nun 140/2. maddesinde
"alacaklar 206. madde uyarınca iflas halinde hangi sıraya girmesi lazım geliyorsa o sıraya
kabul olunurlar" şeklindeki yollamayı hacze iştirak dereceleri çerçevesinde değerlendirmek
gerekir. Yani icra dairesi sıra cetveli düzenlerken 1. derece içinde yer edinen alacakları
İİK'nun 206. maddesine göre sıraya sokacaktır 5 .
3

4

5
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İİK'nun 268. maddesine göre iştirak için alacakların aynı zamanda 100. maddede sayılan belgeler dayanması
gerektiği görüşü için bkz. Kuru, Baki: İcra İflas Kanunu C. 3 Ankara, 1993 s. 2543; Özekes, Muhammed: İcra
İflas Hukukunda İhtiyati Haciz Ankara, 1999 s. 302.
"6183 sayılı Kanunun 21/1. maddesinde üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinde
önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde bu alacağın hacze iştirak edeceği ve satış
bedelinin garameten paylaştırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm kamu alacakların ilk hacze İştirakleri
yönünden özel bir hüküm niteliğinde olduğundan İİK nun 206. maddesi kamu alacakları yönünden hacze
iştirak konusunda uygulanmaz. Kamu alacağın hacze iştiraki yönünden ilk haczin dayandığı alacağın niteliği
yönünden bir ayrım yapılmadığından ilk haczin dayandığı alacak hangi sebepten doğarsa doğsun kamu
alacağı için satıştan önce haciz konmuşsa ilk hacze iştirak eder. Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek bir
karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddine karar verilmesinde bir isabet görülmemiştir."
19.HD. 27.1.2000. 99-8051/408.
Hacizde sıra cetvelinin İİK'nun 206. maddesindeki sıraya göre düzenleyeceği görüşü için bkz. Altay, Sümer:
Hacze İştirak ve Sıra Cetveli, Yasa HD. 1996/2.
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B. Hacze Takipli İştirakle İlgili Sorunlar
I. Hacze Takipli İştirakin Şartları
Hacze takipli iştirakin ilk şartı alacaklı tarafından borçluya karşı bir icra takibi yapılmış
olması ve bu takıp dolayısıyla haciz isteme yetkisinin gelmiş olmasıdır.
Hacze takipli iştirakin ikinci şartı, hacze iştirak edecek alacaklının alacağının, ilk haczi
koydurmuş olan alacaklının takibinden önce doğmuş olmasıdır.
Hacze takipli iştirakin üçüncü şartı, önceliğin kanunun belirttiği belgelerden birine dayandığının kanıtlanmasıdır. Bu belgeler İİK'nun 100. maddesinde 4 bent halinde sayılmış
olup, alacaklı bu belgelerden birine dayanarak ilk hacze iştirak edebilecektir. Yargıtay İİK'nun
100. maddesinin uygulanmasına ilişkin kararlarında bu hükmü dar yorumlamaktadır. Noter
tasdikli kredi sözleşmesini 6 , arkası yazdırılmış çeki 7 ve icra kefaletnamesini 8 rehin açığı
belgesini 9 bu hüküm kapsamında değerlendirmemiştir.
İİK'nun 100. maddesinde sayılan belgeler borç ödemeden aciz belgesi, ilam, resmi
veya tarih ve imzası onaylı senet ile resmi daireden veya yetkili makamların yetkilen dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz ve belgelerdir.
Hacze takipli iştirakin son şartı hacze iştirak isteminin "satılan malın tutarını vezneye
girmesine kadar" yapılması gerekir.
II. İhtiyati Haciz ve Hacze İştirak Derecesi
İİK'nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki metni şöyleydi: "İhtiyaten haczedilen mallar haciz yolu ile takip hükümlerine göre icrai hacze dönüşmeden önce bir diğer alacaklı tarafından haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi bu hacze kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder". Hükümde İİK'nun 100. maddesine atıf yapılmadığından
ihtiyati haczin hacze iştirakinde 100. maddedeki belgelerin aranıp aranmayacağı konusu
doktrin ve uygulamada tartışmalıydı 10 .
İİK'nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra bu tartışmaların önemi kalmamıştır. Yeni düzenleme ile ihtiyati haczin ilk hacze 100 üncü maddedeki
şartlar dairesinde iştirak edeceği hükme bağlanmıştır. Değişiklikten sonra ihtiyati haczin
kesin hacze iştiraki sınırlandığından ihtiyati hacizlerin iştiraki ile ilgili bu hükmün uygulanma
alanı daraltılmıştır.
1. İhtiyati Haczin Hacze İştirakinin Şartları
a. İhtiyati Haciz Konulmuş Olması
İhtiyati haczin ilk hacze iştiraki için ihtiyati haczin mahcuz veya para üzerinden uygulanmış olması gerekir. Sadece ihtiyati haciz kararının alınmış olması hacze iştirak imkanı
vermez.
6
7
8
9
10

19. HD. 28.6.1994, 4528/6938.
19. HD. 4.4.1995, 2682/3157.
19. HD. 28.3.1995. 1984/2922.
19. HD. 22.6.2006, 4470/6809 (Oskay, Mustafa/Koçak, Coşkun/Deynekli, Adnan/Doğan, Ayhan: İİK Şerhi, c.
3 Ankara, 2007, s. 2961).
Bu konudaki görüşler için bkz. Özekes, Muhammet: İhtiyati Haciz, Ankara 1999 s.300 vd; Deynekli,
Adnan/Kısa, Sedat: Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, Ankara 2002, s.24.
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b. İhtiyati Haczin Düşmemiş Olması
İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresinden icra ettirilmesi gerekir (İİK m. 261/1). Alacaklının bu sürede kararın
icrasını istememesi veya yargı çevresi dışında icra ettirmesi halinde ihtiyati haciz kararı
kalkar 11 . Bu şekilde kalkan ihtiyati haciz kararı alacaklıya ilk hacze iştirak imkanı sağlamaz.
Ayrıca ihtiyati haciz kararı davadan ve takipten önce alınmışsa borçlunun mallarına
haciz uygulayan alacaklının 7 gün içinde takibe geçmesi veya dava açması gerekir. 7 günlük
sürenin başlangıcı ihtiyati haczin infazı sırasında alacaklı bulunuyorsa infaz tarihi, hazır
bulunmuyorsa ihtiyati haciz tutanağının tebliğ tarihidir (İİK m. 264/3). Maddede öngörülen
süreye uyulmaması halinde ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz hale gelir ve ilk hacze
iştirak imkanı sağlamaz.
Alacaklının icra takibinden sonra borçlunun ödeme emrine itirazı mevcutsa alacaklı itirazın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde itirazın kaldırılması için icra mahkemesine veya
itirazın iptali davası için mahkemeye başvurmalıdır. Aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz hale
geleceğinden ilk hacze iştirak imkanı kalmayacaktır.
Alacaklı ihtiyati haczi tamamlayan merasime uygun olarak dava açmış veya derdest
bir davada ihtiyati haciz kararı almışsa alacaklı mahkemenin esasla ilgili olarak verdiği
kararın tebliğinden itibaren l ay içinde takip talebinde bulunmalıdır.
Anılan süreye uyulmamışsa ihtiyati haczi hükümsüz hale getireceğinden ilk hacze iştirak imkanı kalmayacaktır.
c. İhtiyati Haczin Kaldırılmamış Olması
İhtiyati hacze İİK’nun 265. maddesinde öngörülen sebeplerle itiraz edilebilir.İtiraz üzerine kaldırılan ihtiyati haczin ilk hacze iştirakı mümkün değildir.
İhtiyati haciz İİK’nun 266. maddesine göre teminat karşılığında kaldırılabilir. Kaldırılan
malla ilgili ihtiyati haciz ilk hacze iştirak edemez.
d. İhtiyati Hacizle İlgili Öncelik Koşulu ve Belgelendirilmesi
İhtiyati haczin ilk hacze iştiraki için ihtiyati haczi uygulayan alacaklının alacağının, ilk
haczi uygulayan alacaklının takibinden önce doğmuş olması gerekir. İlk haczin dayanağı
ilamsız takip ise, takip tarihi esas alınır, eğer ilk hacze ilişkin takip ilamlı takip ise, takibin
dayanağı ilamın dava tarihi esas alınarak öncelikli koşulu belirlenir. Diğer bir anlatımla ihtiyati
haczi uygulayan alacaklının alacağı duruma göre ilk haczin dayanağı takip veya dava
tarihinden önce doğmuş olması gerekir.
İİK'nun 268. maddesinin atıf yaptığı 100. maddede ilk haciz üzerine satılan malın tutarının vezneye girmesine kadar iştirakin mümkün olduğu belirtilmektedir. İlk haczin ne olacağı
konusunda hükümde açıklık yoksa da bu haczin kesin haciz olduğu kabul edilmelidir. İhtiyati
hacizlerde ve muvakkat hacizlerde malın satışı mümkün olmadığından bu haczin kesin haciz
olduğu örtülü olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.
İhtiyati haczin hacze iştirakinden söz edebilmek için öncelikle kesinleşmiş bir icra takibi ve bu takip sonucu konulmuş kesin haczin varlığı gerekmektedir. İİK madde 100 hükmü
11
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"İİK'nun 261. maddesine göre alacaklı, İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde karar
veren mahkemenin yargı çevresinden infazını istemesi gerekir..." 19. H.D., 7.3.2002, 8085/1520.
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iştirak edilecek olan bu ilk haczin takip dayanağını "ilam" ve "diğerleri" olmak üzere iki grupta
toplamış bulunmaktadır. Burada ki ilam tabirini bir dava sonucu mahkemelerce verilen ilam
şeklinde anlamak gerekir. Bunun dışında yapılan takipler ilam niteliğindeki belgelere dayalı
olarak ilamlı icra takibi şeklinde yapılsa dahi ayrı bir grup oluşturur. Yani Kanun ilk haczin
konulduğu takibi bir anlamda, "ilama dayalı takip" ve "ilama dayalı olmayan takip" seklinde
ikiye ayırmıştır. İlk haczin konulduğu icra takibi bir ilama dayalı ise, öncelik (tekaddüm)
koşulu bu ilamın alındığı dava tarihi esas alınarak saptanacak, yok ilk haczin dayanağı bir
ilam değilse (ilam niteliğindeki bir belge olsa dahi) takip tarihi esas alınarak öncelik koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılacaktır.
2. İhtiyati Haczin Hacze İştirak Usulü
İİK'nun 268. maddesinde iştirak yönünden 100. maddeye atıf yapıldığından ihtiyati
haczin hacze iştirak usulü 100. maddeye göre olacaktır. İİK'nun 100. maddesinde hacze
iştirak isteminin satılan malın tutarının icra veznesine girmesine kadar yapılması gerektiği
hükme bağlanmıştır. İİK'nun 100. maddesine göre haciz isteme yetkisi gelmiş ve maddede
sayılan belgelere sahip alacaklıların haciz uygulamadan hacze iştirak talebinde bulunması
mümkündür. Oysa İİK'nun 268. maddesine göre alacaklı önce ihtiyati haciz uyguladığından
ayrıca iştirak talebinde bulunmasına gerek yoktur.
İhtiyati haczin hacze iştirak usulünü çeşitli ihtimallere göre değerlendireceğiz.
a. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kesin Olarak Haczedilmesi
İhtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce bu alacaklı
tarafından haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100. maddedeki şartlar
dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder (İİK m. 268). Maddede belirtilen iştirak
edilecek olan haczin kesin haciz olduğu konusunda tereddüt bulunmamaktadır.
İhtiyati haczin ilk hacze iştiraki için satış bedelinin icra veznesine girmesine kadar veya sıra cetveli düzenlendiği tarihe kadar kesin hacze dönüşmesi gerekmez. Sıra cetveli
düzenlenirken iştirak koşulları mevcutsa sıra cetveline göre ihtiyati haciz sahibi alacaklıya
pay ayrılır ve icra müdürlüğünce İİK'nun 138/son maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer bir
anlatımla ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmemiş olsa bile ilk hacze iştirak etmişse, alacaklıya
pay ayrılır, ihtiyati haciz kesin hacze dönüştüğünde ödenmek üzere muhafaza edilir (İİK m.
138/son). İhtiyati haciz hükümsüz olduğu takdirde, sıra cetvelinde ihtiyati haciz sahibi
alacaklıya ayrılan pay diğer alacaklılara, onlar yoksa borçluya ödenir. Ancak borçluya ödeme
yapılabilmesi için bu pay üzerine haciz veya tedbir konulmamış olması gerekir.
b. Birden Fazla Uygulanan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak
Sıra cetveli ilk hacze iştirak edebilecek alacaklılar gözetilerek düzenlenir (İİK m. 100).
Borçluya ait mala birden fazla ihtiyati haciz uygulanmışsa ilk önce kesin hacze dönüşen
ihtiyati haciz ilk haciz kabul edilir ve bu hacze iştirak edebilecek alacaklılar İİK'nun 100, 101
ve 268. maddelerine göre belirlenir. Konuyu bir örnek vererek açıklayalım:
Borçluya ait mallar 1.1.2008 tarihinde A tarafından, 5.1.2008 tarihinde B tarafından
20.1.2008 tarihinde C tarafından ihtiyaten haczedilmiştir.
A'nın ihtiyati haczi 10.2.2008 tarihinde, B'nin ihtiyati haczi 5.2.2008 tarihinde, C'nin ihtiyati haczi 1.2.2008 tarihinde kesin hacze dönüşmüştür.
Bu durumda yapılması gereken öncelikle ilk haczin saptanmasıdır. İlk haciz kesin haciz olduğundan ihtiyati hacizlerden 1.2.2008 tarihinde kesin hacze dönüşen C'nin haczi ilk
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hacizdir. Bu hacze A ve B'nin ihtiyati hacizleri daha önce olduğundan A ve B 100. maddedeki
belgelere sahipse C'nin haczine iştirak edecektir.
Alacaklılardan B 100. maddedeki belgelere sahip, A sahip değilse B alacaklı C'nin
haczine iştirak edecek, A iştirak edemeyecektir.
Örnekteki ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşmesi tarihlerini değiştirerek farklı bir ihtimal üzerinde duralım.
A.'nın ihtiyati haczi 5.2.2008 tarihinde, B'nin ihtiyati haczi 1.2.2008 tarihinde, C'nin ihtiyati haczi de 10.2.2008 tarihinde kesin hacze dönüşmüştür.
Bu durumda 1.2.2008 tarihinde kesin hacze dönüşen B'nin haczi ilk haciz olup A ve
C'nin 1.2.2008 tarihinden önce uyguladıkları ihtiyati hacizler bu alacaklılar 100. maddedeki
belgelere dayanıyorsa ilk hacze iştirak edebileceklerdir, özellikle C'nin ihtiyati haczi ve kesin
hacze dönüşmesi daha sonra olsa bile 1.2.2008 tarihinden önce ihtiyati haciz uyguladığından
ve 100. maddedeki belgelere sahip olduğundan B'nin haczine iştirak edebilecektir. A ve B'nin
daha önce ihtiyati haciz uygulamaları onlara ayrı bir imtiyaz sağlamayacak C'nin ihtiyati haczi
daha sonra olsa bile kesin hacizden önce olduğundan ve 100. maddedeki belgelere sahip
bulunduğundan ilk hacze iştirak edecektir.
c. Kesin Olarak Haczedilen Malların Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi
Kesin olarak haczedilen malların daha sonra ihtiyaten haczedilmesi halinde İİK’nun
268. maddesindeki koşullar oluşmayacaktır. Bu durumda anılan Kanun hükmünde sözü
edilen geçici (muvakkat) iştirakten bahsetmek mümkün değildir. Ancak ihtiyati haciz sahibi
alacaklının kanunun sırf bu (ihtiyati haciz) niteliği dolayısıyla kendisine tanıdığı bu istisnai
hakkın oluşması, koşulları bulunduğu taktirde genel olarak hacze iştirak olanağını ortadan
kaldırmayacaktır.
Eğer hacizli malların bedeli icra veznesine girinceye kadar, ihtiyati haciz icrai hacze
dönüşmezse, konu İİİK m. 268. çerçevesinde değerlendirilecek ve ihtiyati haciz sahibi, hacze
iştirak edemeyecektir. Buna karşın, icraen haczedilen mallar daha sonra ihtiyaten haczedilir
ve mahcuzların satış bedeli vezneye girmeden önce, ihtiyati haciz icrai dönüşürse (İİK m.
264/IV) artık ihtiyati hacizle kesin haczin değil, doğrudan doğruya birden fazla kesin haczin
birbirine iştiraki, yani İİK m. 100 koşullarının mevcudiyetinin araştırılması sözkonusu
olacaktır.
Özetlemek gerekirse, kesin hacizden sonra yapılan ihtiyati haczin, hacze iştirakinden
söz edebilmek için, ihtiyati haczin mahcuzların satış bedelinin icra veznesine girmesinden
önce kesin hacze dönüşmesi ve ihtiyati haciz sahibi alacaklının alacağının İİK m. 100,1/l-4'de
sayılan belgelere dayanması gerekmektedir.
Açıklanan varsayıma göre, mahcuz malların satış bedeli vezneye girmeden henüz ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmemişse, ihtiyati haciz sahibi gerek İİK m. 268 ve gerekse m.
100 hükümlerine göre, hacze iştirak edemez. Hemen belirtelim ki, bu varsayımda eğer ilk
haciz sahibi alacağını tamamen aldıktan sonra satış bedeli artığı mevcutsa, ihtiyaten
haczedilen mallar nakte dönüşmüş olur ve borçlunun bu mallarına ilişkin tasarruf hakkı
üzerine evvelce konulan tahdit, para (satış bedeli artığı) üzerinde devam eder. Bu nedenle
artan para borçluya iade edilmeyerek, kesinleştikten sonra ödenmek üzere ihtiyati haciz
alacaklısı için icra kasasında muhafaza edilir. İhtiyati haczin herhangi bir şekilde hükmünü
yitirmesi halinde artan para borçluya iade edilir. Ancak diğer alacaklılar alacaklarının
tamamının almamışlarsa, bu durumda ihtiyati haciz alacaklısına ayrılan pay sıra cetveline
göre diğer alacaklılara dağıtılır.
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d. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kamu Alacağından Dolayı
Haczedilmesi
İhtiyati haciz uygulanan malların daha sonra kamu alacağından dolayı haczedilmesi
halinde iştirakin nasıl olacağı konusu İİK'nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik
yapılmadan önce tartışmalıydı.
Bir görüşe göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden
önce bir kamu alacağından dolayı haczedilmesi halinde ihtiyati haciz bu hacze iştirak
edemez, satış bedelinden öncelikle kamu idaresine pay ayrılmalıdır 12 .
Diğer bir görüşe göre ihtiyati hacizden sonra konulan haczin kamu alacağına dayalı
olmasının önemi yoktur, ihtiyati haciz sahibi alacaklı kamu alacağından dolayı konulan hacze
iştirak edebilecek ve satış bedeli garameten paylaştırılacaktır 13 .
İİK'nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapıldıktan sonra bu konudaki tartışmaların önemi kalmamıştır.
İİK'nun 4949 sayılı Kanunla değişik 268. maddesine göre ihtiyaten haczedilen mallar,
ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu kanuna veya
diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı bu hacze 100. maddedeki
şartlar dairesinde iştirak edecektir. Görüldüğü gibi ihtiyati haciz sahibi alacaklı 100. maddedeki belgelere sahipse daha sonra konulan haciz İcra ve İflas Kanununa göre veya başka
herhangi bir kanuna (örneğin 6183 sayılı Kanun) göre konulmuşsa bu hacze iştirak edecektir.
Önce ihtiyati haciz uygulayan alacaklı 100. maddedeki belgelerden birine sahip değilse bu durumda kamu alacağından dolayı konulan hacze iştirak edemeyecek ve satış bedeli
kamu idaresine ödenecektir.
e. İhtiyati Haciz veya Kesin Hacizden Sonra Rehin Tesis Edilip Daha Sonra
Kamu Alacağından Dolayı Haciz Konulması
Alacaklının borçlu malına ihtiyati haciz veya kesin haciz uygulandıktan sonra bir başka alacaklı lehine aynı mal üzerinden rehin tesis edilip daha sonra kamu alacağından dolayı
haciz konulursa bu haciz önündeki rehni geçip ilk hacze iştirak edemez (İİKm.268/1, son
cümle). İİK’nun 268. maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak getirilen bu hüküm
vergi alacakları yönünden 8.4.2006 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır. Zira 6183 sayılı
Kanunun 21/2. maddesinde 5479 sayılı Kanunun 14 4. maddesi ile ek düzenleme yapılmıştır.
Hükme göre "Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim harç ile vergi cezaları ve bunlara
bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 268.
maddesinden birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanamaz." Görüldüğü gibi 8.4.2006
tarihinden sonra maddede belirtilen alacaklardan dolayı konulan hacizlerde önünde rehin
olsa bile rehinden önce konulan hacze iştirak imkanı getirilmiştir.
f. İhtiyati Haciz Konulan Alacağın Borçlu Tarafından Temlik Edilmesi
Yargıtay, ihtiyati haczin malın borçlunun malvarlığında muhafazasını sağlayan bir tedbir olması nedeniyle daha sonra kesin hacze dönüşen ihtiyati haciz karşısında temliknamenin
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Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2002 s.32; 19.H.D., 30.10.2003, 6697 /10728.
Saldırım, Mustafa: Öğretide ve Uygulamaca İhtiyati Haciz, 1997, s.67; Özekes, Muhammet: İflas Hukukunda
İhtiyati Haciz, 1999, s. 303.
8.4.2006 tarih 26132 sayılı R.G.
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önceliği bulunmadığını, İİK’nun 268. maddesinin bu durumda uygulanmayacağını kabul
etmektedir 15 .
g. İhtiyati Tedbirin Hacze İştirak Edip Edemeyeceği
Yargıtayın istikrar kazanmış uygulamasına göre ihtiyati tedbirin hacze iştiraki mümkün değildir 16 .
III. Yabancı Para Alacaklarında Hacze İştirak Sorunu
Bir alacaklı yabancı para alacağına dayanarak fiili ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının tahsili için başlattığı takip sonucunda bir başka alacaklının haczine iştirak ederse,
acaba yabancı para alacağının hangi tarihteki Türk Lirası karşılığı paylaştırmada dikkate
alınacaktır?
İİK'nun 58. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra yabancı para
alacağının vade veya fiili ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının talep edilebileceği hükme
bağlanmıştır. Yargıtay, yabancı para alacaklılarının hacze iştiraklerinde satış tarihindeki Türk
Lirası karşılığını paylaştırmada dikkate alınması gerektiğini kabul etmektedir 17 .
C. Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluyla İlgili Sorunlar
I. Şikayet Usulü
Sıra cetveline karşı şikayetin sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde sıra cetvelinin düzenlendiği icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra mahkemesinde yapılması gerekir.
Şikayet süresi hak düşürücü süre olup bu sürenin başlangıcı için tebliğ öngörüldüğünden
işlemin öğrenildiği tarih süreye başlangıç olarak kabul edilemez. Görevli veya yetkili olmayan
yere başvurulması halinde HUMK'nun 193. maddesinin kıyasen uygulanacağı kabul
edilmektedir 18 . Sıra cetvelinin iptalinden ya da düzeltilmesinden yararlanabilecek olan her
alacaklı şikayette bulunabilir, ancak borçlunun şikayet hakkı yok-tur 19 . Husumetin sırasında
itiraz edilen alacaklılara yönetilmesi gerekir. İcra müdürlüğüne veya borçluya husumet
yöneltilemez.
Şikayet bir dilekçe ile yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. İcra mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanır. İcra mahkemesinde duruşma yapılmasına lüzum olup
olmadığını takdir eder (İİK m. 18/3). Yargıtay, hukuku olumsuz yönde etkilenecek kişilere
savunma hakkı vermek için takdir hakkının duruşma açılması yönünde kullanılması gerektiğini kabul etmektedir 20 .
II. Şikayet Sebepleri
İİK'nun 142/son maddesinde sıraya ilişkin itirazların şikayet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği hükme bağlanmıştır. Maddede sadece sıraya itirazdan bahsedilmekte
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ise de icra memurunun sıra cetveli düzenlerken takip hukuku hükümlerine aykırı harekette
bulunması halinde şikayet yoluna başvurulabilir 21 .
Sıra cetveli düzenlenirken alacağı rehinli kabul eden alacaklıların bu alacağının rehin
kapsamında bulunmadığına yönelik itirazında icra mahkemesinde ileri sürülmesi gerektiği
kabul edilmektedir 22 .
Şikayet sebeplerinden uygulamada sık karşılaşılan birkaçı üzerinde duracağız.
1. Aracın Trafik Kaydına Konulan Haczin Durumu
İİK’nun 79. maddesine 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak resmi sicile kayıtlı
malların haczinin, takibi yapıldığı icra dairesince kaydına iletilmek suretiyle doğduran da
yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu değişiklikle uygulamadaki tereddütler giderilmiştir.
Sicil kaydı bulunmayan araçların haczinde menkul haczine ilişkin hükümler uygulanır.
Sicil kaydı bulunan malların sicil kaydına şart konulmak suretiyle haczine olanak sağlanması bu malların fiilen haczine engel değildir. Bu malların fiilen haczi de geçerlidir 23 .
2. Haczin Düştüğüne Yönelik İtiraz
Haczin kapsamı doğurduğu hukuki sonuçlar bakımından, borçlunun tasarruf hakkının
kısıtlanması sonucu; mahcuzların muhafazası, idare ve işletilmesi, tabii ve medeni semerelerin toplanması, gerekli önlemlerin alınması icra dairesinin görevine girmektedir. Haczin devamı süresince, alacaklının haczi borçluya karşı dilediği gibi bir baskı unsuru olarak kullanılması mümkün ve olasıdır, bu nedenle keyfiliğin önüne geçmek için haczin devamını süre
ile sınırlandırma gereği duyulmuştur. Esasen hacizli malların muhafazası ücret karşılığı yapıldığından, giderler mahcuzun kıymetini düşürmekte borçlu ile birlikte alacağına tahsil imkanı
zayıflayan alacaklı da zarara uğrayabilmektedir. Bu nedenlerle, satışın belli bir süre içinde
istenilmemesi halinde haczin kendiliğinden kalkması zorunluluğunu doğurmuştur.
Öte yandan satış isteme sürelerinin (taşınırlar için bir, taşınmazlar için iki yıl) uzun tutulmuş olmasının nedeni; hacizle temin edilmiş olan alacaklıya, borçlusunun göstereceği bir
ödeme tarzını kabul etmesi halinde, bu teminat baki kalarak alacağım külfetsiz ve masrafsız
istifa ve borçluya da malının icraca satılmasını önleme imkanını sağlamaya yöneliktir 24 .
İİK’nun 106. ve 110. maddelerinde satış isteme süresinin sınırlandırılması kamu düzeni düşüncesine dayanmaktadır, aksine işlem (sözleşme ile değiştirilmesi) mutlak butlanla
batıldır. Bunun sonucu, icra müdürü, icra mahkemesi (ve Yargıtay) yasal süresinde satış
isteminde bulunulmadığından haczin düştüğünü, istek ve işaret olmasa bile kendiliğinden
tespit etmekle yükümlüdür.
Kaynak İsviçre Kanununa göre; yasal sürede satış isteminde bulunulmaması halinde
takip düşer. Yani, satış istememenin sonucu olan (düşme) hacze münhasır değil, takibin tamamına şamildir. İcra ve İflas Kanunumuz 110. maddesinde, satış istememenin sonuçlarını
hafifletmiş, takibe sirayet ettirmeyip (haczin kalkmasına) hasretmiştir. Bu yön gerekçede; "...
tatbikatta tereddütlere, lüzumsuz külfet ve muamelelere mahal kalmaması için maddenin so21
22
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Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku, C.2, İstanbul, 1990, s. 1517.
19. HD. 17.5.1994, 3486/5110.
19. HD. 2.2.1996, 14/863.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, Adliye Encümeni Esbabı Mucibe Layihası (Erman, Eyüp Sabri: Müddetine
Satış İstememenin Hukuki Sonuçları, AD. 1976. Sa. 1. 12, sh. 215).
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nundaki (takip düşer) kelimeleri (haciz kalkar) şekline tahvil edilmiştir" şeklinde açıklanmıştır 25 .
Buraya kadar yapılan açıklamalara göre; yasa koyucu İİK’nun 106. ve 110. maddelerindeki hükümleri düzenlerken borçlu ile alacaklının haklarını dengeleme amacı gütmüş,
özetle haczin hükmünü süreyle sınırlamış (alacaklının arzu ve isteğine göre keyfine
terketmemiş). ancak süresinde satış istenilmemesini haczin kalkması sonucuna bağlamış,
alacaklıyı yenileme işlemleri vs. yükünden kurtarmıştır. Yasa koyucunun izlediği amaca aykırı
düzenleme yapması düşünülemiyeceğinden 106. ve 110. maddelerini yorumlarken bu yönü
gözardı etmemek gerekir.
a. Menkullerde Satış İsteme Süresi
İİK m. 106 hükmüne göre; alacaklı haczolunan mal menkul ise. hacizden nihayet bir
sene içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir.
Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp ta bu müddet
içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar (İİK m. 110).
Satış isteme süresinin başlangıç tarihi; Kanun metninde açıkça yazılı olduğu gibi ''hacız tarihi" dir. Haczin fiili veya kaydi haciz olmasının bir önemi yoktur, ancak karar tarihi değil
haczin uygulanma tarihinden itibaren süre işlemeye başlar 26 . Kanun metnindeki hacizden
kastın alacaklıya satış isteme imkanı tanıyan "kat'i haciz" olduğuna şüphe yoktur. Bu nedenle
ihtiyati haciz tarihi satış isteme süresine başlangıç tarihi olarak kabul edilemez. Bir mal
üzerine (tescil edilmiş kara taşıt araçlarındaki gibi) hem kayden hem de fiilen haciz konulmuş
ise, bu hacizlerin konuldukları tarih itibariyle ayrı ayrı satış isteme süresine tabi olduğunun
kabul edilmesi gerekir.
Mahcuzun başka bir dosyadan satışının yapılması halinde; satış tarihi itibariyle bir yıllık (taşınmazlarda iki yıllık) satış isteme süresinin geçmemiş olması kaydıyla haczin düşmesinden söz edilemez 27 . Alacaklının bir icra takip dosyasından yapmış olduğu satış talebi, bir
başka dosyadan konulmuş olan haczin düşmesini önlemez, meğer ki aynı derece içinde yer
almış olsun (İİK m. 107). Bu nedenle bir takip dosyasından satış istenilmesi nedeni ile, satış
isteme sürelerinin bitimine doğru nasılsa başka bir takipten satılacak düşüncesine kapılmak,
bu arada ihalede alıcının çıkmaması veya alacaklının satış talebini geri alması veya ödeme
vs. nedenle haczin hükümsüz kalması ihtimali karşısında isabetli olmayacaktır. Satış isteme
süresi, alacaklının satış istemesi ile veya satılmış olan malın yemden ihalesi mümkün
olmayacağından bir başka alacaklının takip dosyasından mahcuzun satılmış olması ile
kesilmiş olur.
b. Gayrimenkullerde Satış İsteme Süresi
Alacaklı, haczolunan mal gayrimenkul ise, hacizden nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir (İİK m. 106). İİK’nun 110. maddesi gereğince haczedilen malın satılması kanuni
müddet içinde istenmezse haciz kendiliğinden kalkar. Satışa konu mal üzerine "konulan
haczin kalkıp kalkmadığı hususu hakim tarafından re'sen gözetilmesi gerekir 28 .
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Taşınmazın aynına ilişkin bir davada, taşınmazın devir ve temlikinin önlenmesi için
tapu kaydına konulan ihtiyati tedbir, hükmü devam ettiği müddetçe kendisinden sonra konulmuş hacizlere dayalı olarak cebri ihaleyi önleyecektir. Bu durumda da satış isteme süresinin
işlemeyeceğinin kabulü gerekir. Bir taşınmaza ilişkin "müşterek mülkiyet hissesi'nin de satışını istemi süresi iki yıldır 29 .
c. Borcun Taksite Bağlanmasının Satış İsteme Süresine Etkisi
Borçlu alacaklının satış talebinden evvel muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder
ve birinci taksidi de derhal verirse icra muamelesi durur.
Şu kadar ki, borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksidin borcun
dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan
fazla olmaması şarttır (İİK m. 111/I-II).
Yukarıdaki koşullar yerine getirilmek kaydı ile yapılan taksitlendirme borçluya tanınan
yasal taksit hakkıdır ve alacaklının onayı olmadan hüküm ifade eder.
İİK’nun 4949 sayılı Kanunla değişik 111/3. maddesine göre borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı
süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler içermez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin 10 yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden
itibaren işlemeye başlar.
Açıklandığı üzere, borcun taksitlendirilmesinin süreleri durdurması için usulüne uygun
geçerli bir taksitlendirmenin mevcut olması gerekir. Geçerli bir taksitle ödeme taahhüdü
üzerine sürelerin işlemesi durur.
Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder (İİK m. 11 l/son).
d. Kıymet Takdir Talebi ve Kıymet Takdir Raporunun Satış İsteme Süresine
Etkisi
Taşınmaza kıymet takdirine ilişkin istem ve işlemler satıştan önceki satışa hazırlık niteliğindeki birer işlem olup, açıkça satış talebi olmadıkça İİK nun 106. maddesindeki süre
kesilmez. 30 . Kıymet takdiri talebinde bulunulması ve kıymet takdir raporu alınması satış talebi
olarak 31 kabul edilemeyeceği gibi, haczin yenilenmesi olarak da kabul edilemez.
Haczin tekemmülü için haczedilen mala takdir edilen kıymeti içeren bilirkişi raporunun
borçluya tebliği şart olmadığı gibi, bu husus satış istenilmesine de engel teşkil etmez. Satış
talebi üzerine bu gibi eksikliklerin ikmali mümkündür.
İİK’nun 87, 102/I-II ve İcra İflas Yönetmeliğinin 41. maddesi gereğince, haczedilen
şeye kıymet takdir edilmesi zorunludur. Uygulamada borçlunun kıymet takdirine ilişkin şikayetinin satışı erteleyeceği kabul edildiğinden, satış talebinin kabulü için öncelikle bir kıymet
takdirinin mevcudiyeti ve bunun kesinleşmiş olması aranmaktadır. Ancak Yargıtay, fiili haciz
ve kıymet takdiri yapılmamış olsa bile, bizzatihi "satış istemi" nin haczin düşmemesi için yeterli olduğunu kabul etmektedir.
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e. Muhafaza Tedbirinin Satış İsteme Süresine Etkisi
Alacaklının satış istememesi nedeni ile haczin düşmesi kamu düzenine ilişkin olup
re'sen gözetilmesi gerekir. Satış isteme süresi geçmiş olmasına rağmen yapılan istem
üzerine hacizli malın satılması halinde bu satış düşmüş olan hacze hayatiyet kazandırmayacağı gibi,üçüncü kişilerin haklarına da tesir etmez. Haczin düşmemesi için yasal süre içinde
usulüne uygun olarak açıkça satış istenilmesi gerekir. Kıymet takdiri yapılması istemi gibi,
taşınırların "muhafaza altına alınması" hakkındaki istem de satış öncesi bir işlem olup,
İİK’nun 106. maddesinde öngörülen süreyi kesmeyeceği, haczin düşmesine engel olmayacağı gibi, yeniden yapılmış haciz hükmünü de taşımaz.
f. İştirak Halindeki Mülkiyet Hükümlerine Tabi Malda Ortaklığın Giderilmesi
Davası Açmak İçin Alacaklıya Verilen Yetkinin Satış isteme Süresine Etkisi
İştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazın tapu kaydına haciz koyan alacaklının İİK’nun 106. maddesinde öngörülen iki sene içinde icra mahkemesinden yetki belgesi alıp ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyuu) davası açması halinde süresinde satış istemiş
sayılır. İcra mahkemesinden yetki verildiği tarihten itibaren satış isteme süresini kesen herhangi bir işlem yapılmadığı (ortaklığın giderilmesi davası açılmadığı) takdirde, İİK’nun 106 ve
110. maddelerine göre alacaklının haczi düşer 32 .
g. Kamu Alacaklarında Satış İsteme Süresi
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun özel nitelikte olup,
açıkça atıfta bulunulmadıkça İcra ve İflas Kanunu'nun konuya temas eden maddelerinin uygulanması ilke olarak mümkün değildir. 6183 sayılı Kanunda İcra ve İflas Kanununda açıklandığı gibi, haciz tarihinden itibaren menkullerin bir yıl ve gayrimenkullerin iki yıl içerisinde
satışının isteneceğine, aksi halde haczin düşeceğine ilişkin özel bir hüküm yoktur. Anılan kanunun 84. maddesinde haczin yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde haczedilen şeyin satışının yapılacağı belirtilmiş ise de, belli süre içerisinde satış istenmediği veya
ifa edilmediği takdirde haczin düşmesi sözkonusu değildir. Bu nedenle hacizden sonra ayrıca
satış isteği aranmasına gerek yoktur 33 .
h. Haczin Yenilenmesi Kavramı ve Sonuçları
Uygulamada zaman zaman satış isteme sürelerinin sonuna doğru yaklaşıldığında alacaklılar tarafından "haczin yenilenmesi" istemi yapılmakta ve mahcuz malın sicil kaydına "...
tarihinde konulan haczin yenilendiğine" ilişkin müzekkere yazılmaktadır. Yasal düzenlemede
"haczin yenilenmesi" şeklinde bir kavram mevcut değildir. Haczin hükümden düşmesini engellemenin yegane yolu süresi içinde satış istenilmesidir. Bu nedenle haczin yenilendiğine
ilişkin tezkere evvelce konulan haczin hükümden düşmesine engel olmaz. Ancak bir malın
aynı icra takibinde yeniden haczini engelleyen bir hüküm bulunmadığından sonradan uygulanan haciz, konulduğu tarih itibariyle hüküm ifade etmeye başlar.
ı. İhtiyati Hacizde ve Muvakkat Hacizde Satış İsteme Süresi
İİK’nun 106. maddesinde öngörülen satış isteme süreleri ihtiyatı hacız ve muvakkat
hacizleri içermemektedir. İhtiyati hacizlerde İİK’nun 264/son maddesi uyarınca icrai hacze
dönüşmeden satış istenilmesi mümkün değildir 34 . Borçlu ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra tetkik merciince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati hacız
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kendiliğinden icrai hacze dönüşür. Bu nedenle ihtiyaten haczedilen malın satış isteme süresi
ihtiyati haciz tarihinden değil, ihtiyati haczin icrai hacze dönüştüğü tarihten itibaren işlemeye
başlar.
Haczi muvakkat olan alacaklı satış talebinde bulunamaz ve hakkında İİK' nun 106.
maddesinde öngörülen müddetler cereyan etmez (İİK m. 108/1). İtirazın muvakkaten
kaldırılması kararı üzerine borçlu süresi içinde borçtan kurtulma davası açmaz veya davası
reddolunursa muvakkat haciz kesinleşir, bu tarihten itibaren satış isteme süresi işlemeye
başlar. Kambiyo senetlerine özgü hacız yolu ile takiplerde borca ve imzaya itiraz satıştan
başka hiçbir takip işlemini durdurmaz. İtiraz üzerine icra mahkemelerince takibin geçici olarak
durdurulmasına karar verilmemişse, borçlunun malları haczedilebilir. Kanaatimizce, haczedilen bu malların, borçlunun itirazı merciice reddolunana kadar satışı mümkün olmadığından
bu suretle yapılan haciz de muvakkat haciz niteliğindedir ve burada da 106. maddede
öngörülen süreler işlemez.
i. Satış Talebinin Geri Alınmasının Satış İsteme Süresine Etkisi
Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp ta bu müddet
içinde yenilenmezse, o mal üzerindeki haciz kalkar (İİK m. 110). Alacaklı yasal müddeti
içinde haczedilen malın satışını ister ve fakat daha sonra satış istemini geri alırsa, bu
durumda istemin geri alınması işlemi İİK’nun 106. maddesindeki sürelere nasıl etki edecektir? İcra dairelerinde, "satış isteminin geri alınması" nın haciz tarihinden itibaren başlayan
satış isteme süresine hiçbir tesiri bulunmadığı, aynı süre içinde satış istemi yenilenmezse
haczin kalkacağı yolunda uygulama yapılmaktadır. Aynı zamanda icra dairelerinde, alacaklının süre dolmadan satış isteminde bulunması ve sonra da istemim geri alması halinde her
geri alma tarihinden itibaren yeni bir satış isteme süresinin işlemeye başlayacağından haczin
devam edeceğine ilişkin uygulamalar da yapılmaktadır.
Birinci uygulamaya göre; İİK’nun 110. maddesi aynı Kanunun 106. maddesine yollamada bulunmakta ve 110. maddede geçen "bu müddet" ile haciz tarihinden işlemeye
başlamış olan bir ve iki senelik süreler kastedilmektedir. Diğer uygulamaya göre ise; geri
alma tarihinden itibaren yeni bir satış isteme süresinin başlayacağı belirtilmekte, İİK’nun 110.
maddesinde geçen "bu müddet" ile geri alma tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan
yeni sürenin kastedilmiş olduğu, aksi takdirde maddenin "veya" dan itibaren başlayan
kısmının bir anlamı kalmayacağı ileri sürülmektedir.
Uyar'a göre; "satış isteminin geri alınması halinde yeni bir satış isteme süresinin işlemeye başlayacağı istenmemiş olsaydı, madde de "bir malın satılması kanuni müddet içinde
istenmezse, o mal üzerindeki haciz kalkar" denilmekle yetinilirdi. Ayrıca bu yorum tarafların
çıkarına da uygundur, haciz düşmemiş sayılacağı için alacaklı hemen satış isteyebileceği
gibi, borçlu da yeni bir hacız giderinden kurtulmuş olacaktır 35 .
Yargıtay bir kararında; "satış isteğinin geri alınması halinde satış süresinin yeniden
başlayacağını" kabul etmektedir 36 . Diğer bir kararında, "alacaklı müteaddit defalar satış talebinde bulunmuş ve bunları geri almıştır, fakat her geri alış tarihinden itibaren bir yıl geçmeden tekrar satış talebinde bulunduğuna ve en son istek satışın-durdurulmasına - matuf olup,
geri alınması bahis konusu olmadığına ve bir senelik süreler geçmeden durdurulan satışın
tekrar istendiği de anlaşılmasına göre, haczin düştüğünün kabulü gerekmeyeceğini"
belirtmektedir 37 . Yargıtay bu ikinci kararı ile satış isteminin geri alınması ile aynı sonucu
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(satışın yapılmamasını) amaçlayan satışın durdurulması istemine aynı tesir kuvvetini
tanımamıştır.
İİK’nun 106. ve 110. maddeleri hükümleri (benzer şekilde haciz isteme süresi m. 78
ile) kanunun alacaklıya tanıdığı bazı hakları sınırlama gayesi gütmektedir. Bu cümleden
olmak üzere yasa koyucu haczedilen malın (a) satış isteme süresini ve (b) geri alınan satış
istemini "yenileme" süresini sınırlamış, sürenin geçirilmesini de "haczin düşmesi" yaptırımına
bağlamış bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla, yasa koyucunun bir taraftan haczin hüküm süresini kısıtlamaya çalışırken, diğer taraftan bu gayesini çürütecek bir yöntemle alacaklının dilediği şekilde (satış isteyip geri almak suretiyle) bu süreyi hükümden düşürmeyi alacaklının iradesine terketmiş olduğunu, söylemek mümkün değildir. Bu nedenle satış istemini geri alma
işlemi, haciz tarihinden itibaren başlayan satış isteme süresini hiçbir şekilde etkilemez. Geri
alınır satış talebinin bu (aynı) müddet içinde yenilenmemesi halinde haciz kalkar, satış
isteme süresine tesir eden nedenler Kanunda ayrıca ve açıkça gösterilmiştir (yasal ve özel
taksitlendirmeler gibi).
Takibin her safhasında, her zaman satışı durdurup başlatmak imkanının tanınması,
kötüniyetli bazı alacaklılar tarafından haczin borçlusunu tazyik ve tehdit için bir silah gibi
kullanılması tehlikesini yaratabileceği gibi İİK’nun 106. ve 123. maddelerinde kesin şekilde
tespit edilmiş müddetlerin belirsiz bir zaman uzaması sonucunu da doğuracaktır. Halbuki
İİK’nun 20. ve HUMK 163. maddelerinde belirtildiği gibi, Kanunun tesbit ettiği müddetler kesin
olup, değiştirilemez 38 .
Bir yıllık (gayrimenkullerde iki yıllık) satış isteme süresi içinde, satış talebinde bulunan
alacaklı bu talebini geri alırsa, bu tarihten sonra alacaklı ancak haciz tarihinden itibaren
işlemeye başlamış olan bir yıllık (gayrimenkullerde iki yıllık) satış isteme süresi dolmadan
yani bu sürenin kalan kısmı içinde yeniden satış talebinde bulunabilir.
Yasal süre içinde bir kez satış istenildikten sonra korunan haciz ne kadar süre ile hüküm ifade edecektir, bir kez yapılan satış istemi haczi süresiz olarak geçerli kılacak mıdır?
Kanunda satış isteme süresini durduran nedenler öngörülmüş, ancak yeniden başlatan bir
neden gösterilmemiştir. Alacaklı tarafından usulüne uygun satış istemine karşın alıcı
çıkmaması, ihalenin feshi, satış talebin haksız olarak reddi gibi (alacaklının iradesi dışında
gelişen) nedenlerle satış gerçekleştirilememişse, alacaklı için evvelki satış isteme tarihinden
itibaren Kanunda belirtilen satış isteme sürelerinin yeniden başlayacağını kabul etmek
gerekir.
j. Satış Giderinin Ödenmemesinin Satış Talebinin Geçerliliğine Etkisi
İİK’nun 59. maddesine göre; alacaklı yapılmasını istediği işlemin giderini avans olarak
peşin vermek zorundadır. Aksi halde bu istek hükümsüzdür. İİK’nun 106. maddesinde öngörülen süre içinde satış istenmesine rağmen satışı teminen masraf ödenmediği takdirde, bu istem hükümsüz olduğundan 106. maddedeki sürelerin işlemesine engel teşkil etmez 39 .
3. Ödeme Emrine İtiraz Süresi Geçmeden Borçlunun Muvafakati ile Konulan
Hacizde Diğer Alacaklıların İİK'nun 20. Maddesine Göre İşlem Yapılması Gerektiğine
Yönelik İtirazı
İİK’nun 78. maddesi uyarınca; alacaklı ancak "ödeme emrindeki müddet geçtikten
sonra" (takip kesinleşirse) haciz konmasını isteyebilir. İİK’nun düzenlemiş olduğu süreler
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tarafların iradesi ile değiştirilemez. Bu nedenle "süreleri değiştiren bütün sözleşmeler"
hükümsüzdür. Ancak borçlu kendi yararına konulmuş olan sürelerden vazgeçebilir. Bu
vazgeçme üçüncü şahıslara etki etmez (İİK m.20).
Usulüne uygun olarak borçlunun muvafakatiyle süreler dolmadan haciz konulabilirse
de, bu durum üçüncü şahısların haklarına halel getirmez (İİK m. 20). Bu nedenle ödeme
emrinin tebliğ edildiği ilk günden başlamak üzere sürelerin son gününe kadar hangi gün sürelerden vazgeçerek hacze muvafakat ederse etsin bu suretle konulan haciz üçüncü şahıslar
açısından (en erken) itiraz ve ödeme sürelerinin bitimini takip eden ilk gün konulmuş kabul
edilir, örneğin 1.1.2008 tarihinde kendisine genel haciz yolu ile takiplere dair örnek 49 ödeme
emri tebliğ edilen borçlu 1.1.2008 - 8.1.2008 tarihleri arasında herhangi bir gün sürelerden
vazgeçerek hacze muvafakat edebilir. Borçlu hangi tarihte muvafakat verirse versin alacaklının muvafakat üzerine koydurduğu haciz, üçüncü şahıslar bakımından 9.1.2008 tarihinde konulmuş gibi hüküm ifade edecektir. Bu tarih tesbit edilirken, gün olarak tayın edilen sürelerde
ilk günün hesaba katılmayacağının gözden kaçırılmaması son günün tatile rastlayıp
rastlamadığına dikkat etmek gerekir (İİK m. 19).
Bu örnekte borçluya 1.1.2008 tarihinde kambiyo senetlerine özgü örnek 163 ödeme
emri tebliğ edildiğini varsayalım. Bu durumda kanun borçluya ödeme emri tebliğinden itibaren
5 gün itiraz süresi ve 10 gün ödeme süresi tanımıştır. Yani itiraz süresi geçip takip kesinleştikten sonra dahi ödeme süresi dolmadan haciz istemek mümkün değildir, bu nedenle itiraz
ve ödeme sürelerinin farklı olması halinde borçlunun takibe itiraz etmemesi ve borcu kabul
etmesi yeterli olmayıp, "süreler dolmadan haciz yapılmasına" ayrıca ve açıkça muvafakatinin
bulunması gerekir. Borçlu bu muvafakati 1.1.2008-11.1.2008 tarihleri arasında herhangi bir
gün icra dairesinde verebilir. Bu durumda haciz üçüncü şahıslara karşı (en erken) 12.1.2008
tarihinden itibaren hüküm ifade eder 40 .
Bir alacaklının, bir başka alacaklının takip dosyasındaki ödeme emrinin tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürebilir mi? Hukuk Genel Kurulu bir kararında takibin taraf olmayan alacaklının böyle bir itiraz ileri süremeyeceğini kabul etmiştir 41 . Hacze iştirak edebilmek
için alacaklıya haciz isteme yetkisinin gelmesi gerekir. Haciz isteme yetkisi ödeme emri
tebliğinden itibaren süresinde itiraz edilmemesi (kambiyo senetlerine özgü takipte ödeme için
öngörülen süreden sonra) veya itirazın kaldırılmasından sonra gelir. Hacze iştirak eden
alacaklının henüz hacız isteme yetkisinin gelmediğini, yani ödeme emri tebliğinde usulsüzlük
bulunduğu itirazını bir başka alacaklı ileri sürebilmelidir 42 .
D. Sıra Cetveline İtiraz Davası İle İlgili Sorunlar
I. Davada Usul Konuları
İcra dairesi, takip konusu alacakların maddi bakımdan mevcut olup olmadığını araştırma yetkisine sahip olmadığı için paraların paylaştırılmasında, aslında mevcut olmayan, fakat borçlu tarafından inkar edilmemiş olan alacaklara da pay ayrılmış olabilir. Bu durumda
asılsız bir alacağın sıra cetveline girmiş olması, gerçek alacaklıların alacağını istifade imkanını ortadan kaldırabileceğinden, diğer alacaklıların bu duruma teslimiyeti beklenemez. Bu nedenle kanun alacaklılara bu yöndeki itirazlarını ileri sürebilmeleri için sıra cetveline itiraz
hakkı tanımıştır. Sıra cetveline itiraz davası sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde
mahkemede ileri sürülmelidir. Görevli mahkeme davacının davasını kazanması halinde
istifade edeceği muhtemel tutara göre tesbit edilir 43 .
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Yetkili mahkeme sıra cetveli düzenleyen icra dairesinin bulunduğu yerdeki hukuk
mahkemesidir.
Sıra cetveline itiraz davasını yararı bulunan her alacaklı olabilir. Borçlu sıra cetveline
itiraz davası açamaz, ancak iddiasının ÎİK.'nun 72. maddesine dayanarak ileri sürebilir. Davada husumet alacağının esas ve miktarına itiraz edilen alacaklıya yöneltilir.
Sıra cetveline itiraz davası basit yargılama usulüne tabidir (İİK 142). Bu davalar adli
tatilde görülür, (HUMK m. 176, 11) temyiz ve karar düzeltme süresi adli tatilde işlemeye devam eder. Açık düzenleme bulunmadığından temyiz ve karar düzeltme süresi genel
hükümlere tabidir, yani 15 gündür.
II. İtiraz Sebepleri ve İspat Yükü
Sıra cetveline itiraz davasında davacı, davalı alacaklının alacağını miktarına ve borçlulardan alacağı bulunmadığına itiraz edebilir.
Haciz yolu ile yapılan takipte borçlunun itirazı halinde, iflasta da alacağın iflas idaresince kabul edilmemesi durumunda alacaklı, alacağının varlığını ispat zorundadır. Sıra cetveline itiraz davası açılması halinde ispat külfeti durumu değişmez, yani ispat yükü davacı alacaklıya değil, alacağına itiraz edilen davalı alacaklıya aittir. Aksi halin kabulü halinde, borçlunun itiraz etmemesi veya alacağın iflas idaresince kabulü durumunda ispat külfeti kuralı değiştirilmiş, olumsuzun ispatı kuralı kabul edilmiş olur 44 . Bu davada taraf alacaklılar arasında
alacakla ilgili doğrudan doğruya bir ilişki bulunmadığından davacı alacaklının böylesine ağır
bir külfet altına girmesi beklenilemez.
Sıra cetveline itiraz davasında, ispat yükü davalı alacaklıya aittir. O alacağının mevcudiyetini ve miktarını ispat etmek zorundadır. İtiraz edilen alacağa karşı borçlunun itiraz etmemiş olması sebebiyle ödeme emri kesinleşmiş ve itiraz etmesine rağmen itirazı kaldırılmış
olsa bile, davalı alacağının mevcudiyetini ispat yükü altındadır. Bu durum alacağın varlığı
hakkında karine teşkil etmez 45 . Tek başına bono 46 ve harici satış senedi 47 alacağın varlığına
yeterli delil olarak kabul edilmemektedir.
III. Kararın Sonuçları
Davayı, alacağına itiraz edilen alacaklı, yani davalı kazanırsa davalı sıra cetvelinde
yer alan şekliyle alacağına kavuşur. Davacı alacaklı da yargılama giderine mahkum olur.
Davanın kabulü halinde, sonucundan sadece davacı yararlanır. Yani, dava sonucuna
göre davalının payından indirilecek miktar, davacının alacağının tamamen ödenmesine
tahsis edilir; geriye para artarsa, bu alacağı itiraza uğramış olan alacaklıya (davalıya) verilir.
Buradaki durum iflastakinden (İİK m. 235/3) farklıdır: Haciz yoluyla takipte davacı davayı
kazandığı takdirde evvela davacının alacağı ödenir, artan kısım davalıya bırakılır. İflasta ise,
davalıya sıra cetveline göre ayrılan paradan önce davacının alacağı ödenir, artan olursa
diğer alacaklılara sıralarına göre dağıtılır 48 .
Davanın kabulü halinde, sıra cetveli davanın sonucuna uygun şekilde düzeltilir. Davanın sonucunda davacı, davalıya sıra cetveli gereğince isabet eden hisseden münhasıran ve
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alacağının tamamı karşılanacak miktarda yararlanmak imkanını kazanır 49 . Davanın kabulünde, "sıra cetvelinin iptaline" değil, "davacının alacağının- dava giderleri dahil olmak üzeredavalı alacaklıya ayrılan paydan ödenmesine" karar verilmek gerekir 50 . Davacının yargılama
giderlerini de davalıya isabet eden paydan alması gerekir (İİK m. 235/3’e kıyasen). Yargıtay
bir kararında; davanın kabulünde davacının alacağının (dava giderleri de dahil olmak üzere)
davalı alacaklıya ayrılan paydan ödenmesine karar vermek gerektiğini belirtmiştir 51 .
Birden fazla alacaklının aynı davalıya karşı sıra cetveline itiraz davası açmaları halinde veya bir alacaklı tarafından birden fazla alacaklıya karşı dava açmaları halinde davanın
sonucundan kimler ne şekilde yararlanacaklardır?
Dava birden fazla alacaklı tarafından açılır ve kabul edilirse; davacı alacaklılar sıra
cetveline göre davalı alacaklıya isabet eden paydan alacaklarını temin edeceklerdir. Bu tutar
davacı alacaklıların sıra cetveline göre istifade edebilecekleri alacak tutarı ile yargılama giderlerinden ibarettir. Artan para olursa davalıya bırakılacaktır. Ancak davalı alacaklıya isabet
eden pay tutarı davacı alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmezse burada yine bir
paylaştırma sorunu ortaya çıkacaktır. Davalı alacaklının payı; davacı alacaklıların sıra
cetvelinde sahip oldukları sıraya göre veya aynı sırada varsayılarak garame yöntemiyle
alacakları oranında veya yalın şekilde eşit olarak dağıtılabilir. Ancak hangi yöntem kabul
edilirse edilsin paylaştırmada davacı alacaklılar tamamen tatmin edilmedikçe -artan para
olmadıkça- davalı alacaklıya verilmeyecektir. Davacı alacaklıların hepsi sıra cetvelinde aynı
sırada bulunuyorsa, dava sonucu elde edilen kazanç alacakları oranında davacılar arasında
dağıtılır. Davacı alacaklılar değişik sıralarda yer alıyorlarsa, iflasta kayıt terkini davaları
yönünden İsviçre Mahkeme İçtihatları ve doktrini. İsv. İİK m. 260, f. 2'yi (İİK m. 245, c. 2)
kıyasen uygulayarak dağıtımın davacı alacaklıların alacaklarının sıra cetvelindeki sıralarına
göre yapılacağını; bir üst sıradaki davacı alacağını ve dava masraflarını tamamen almadıkça,
ondan sonra gelen davacı alacaklılara -dava masrafları da dahil olmak üzere- bir şey
verilmeyeceğini belirtmektedir 52 .
İİK’nun 235. maddesinin 3. fıkrasında; bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde -sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde- itiraz edene verilir, denilmektedir. Kanunun bu hükmü İİK’nun
142. maddesi uyarınca açılan sıra cetveline itiraz davasında kıyasen uygulanabilir. Madde
metnindeki davanın kazanılması halinde elde edilen kazancın "sıraya bakılmaksızın alacağı
nisbetinde itiraz edene verilir" şeklinde ifade "dava hâsılatının davacı alacaklılar arasında
garameten paylaşılacağı" şeklinde yorumlamaya uygundur 53 . Bu yorum tarzı adil bir sonuca
ulaşılması bakımından tercih edilebileceği gibi, davacılar arasında paylaştırmaya konu tutarın
elde edilmesi şekliyle de izah olunabilir. Kanun sıra gözetmeksizin bütün alacaklıların sıra
cetveline itiraz davası açabileceğini öngördüğüne göre, burada davalının alacak ve miktarına
karşı koymak, yanı itiraz eden davacı alacaklı olmak dava hasılatından pay almak için gerekli
ve yeterlidir. Kanun davacıların sırası konusunda bir ayırım ve yollama yapmadığına göre,
davacıların eşit haklara sahip olduğu kabul edilmeli ve bu eşitlik "aynı sırada" oldukları
şeklinde anlaşılmalıdır. Aksi halde imtiyazlı alacaklıların da yer aldığı bir sıra cetvelinde, adi
alacaklılar kendilerine nasılsa bir yararı olmayacak bir itiraz davası açmaya pek hevesli
olmayacaklardır. Bu da borçlunun danışıklı işlemlerinin hedefine ulaşmasındaki yolların açık
tutulması anlamına gelir ki, Kanun koyucunun böyle bir amacı izlediği düşünülemez.
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E. Hacze Takipsiz İştirakle İlgili Sorunlar
Hacze takipsiz iştirak İİK'nun 101. maddesinde düzenlenmiştir. Hacze takipsiz iştirakte, hacze iştirak edecek kişinin borçluya karşı takip yapması gerekmez. Hacze takipsiz iştirak
edebilecek olanlar, özel durumları nedeni ile, kanun tarafından kendilerine imtiyaz tanınan
kişilerdir.
I. Hacze Takipsiz İştirakin Şartları
1. Bir Haczin Varlığı
İİK’nun 101. maddesi "Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten mütevellit alacakları için önce icrası lazım gelen takip
merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar
aynı derecede hacze iştirak edebilirler" demektedir. Demek ki, hacze takipsiz iştirakin ilk
koşulu; diğer bir alacaklının borçlunun malları üzerine koydurmuş olduğu bir haczin varlığıdır.
Takipsiz iştirak hakkı sahiplerini harekete geçirecek olan; üçüncü kişinin yaptığı takipte usulüne uygun olarak uygulanan hacizdir. Takipsiz iştirakin başlama sürecini haczin
uygulanmasına bağlamak doğru olur. Üçüncü kişi tarafından borçlunun malları üzerine haciz
istemi ya da icra müdürünce haciz kararı verilmesi ile, ortada henüz "haciz" mevcut olmadığından iştirakte olmayacaktır.
İİK m. 101'de; "... ilk haciz üzerine satılan malın..." denilmesi, uygulanan haczin satışı
temin edecek nitelikte olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle hacizli bir malın
paraya çevrilmesi için kesin haciz olması gerekir. İhtiyati haciz ve geçici haciz malın satışını
temin etmediğinden, bunların kesin hacze dönüştüğü ana kadar takipsiz iştirak istemi
sözkonusu değildir 54 .
İhtiyati haczin İİK 264'deki merasimle icrai hacze dönüşmesi ve geçici haczin İİK 69
uyarınca kesinleşmesi üzerine takipsiz iştirak süreci başlayacaktır. Aksi halde, ihtiyati haczin
yasal sürelere uyulmaması, takipten veya davadan vazgeçilmesi veya davanın müracaata
bırakılarak yenilenmemesi veya alacaklının davasında haksız çıkması nedenleri ile hükümsüz kalması ya da borçlunun açacağı borçtan kurtulma davasında haklı çıkması halinde
geçici haczin ortadan kalkması satışa engel olduğundan iştirakte söz konusu olmayacaktır.
Bu niteliğiyle takipsiz iştirak tamamen ilk hacze bağlı ve onun teferruatı niteliğindedir.
Burada adi (takipli) iştirakte olduğu gibi başlı başına bağımsız bir haciz yoktur. Bunun doğal
sonucu olarak ta eğer ilk haciz konulmamışsa hacze takipsiz iştirak söz konusu olmaz ya da
ilk haciz iptal edilirse ona dayanan takipsiz iştirakte iptal olacak veya alacaklının takipten
vazgeçmesi gibi herhangi bir nedenle ilk haciz kalkarsa takipsiz iştirakte devamlılığını
yitirecektir 55 .
2. Yasal Sürelere Uyulması
Hacze takipsiz iştirak olanağına sahip olan kişilerin bu hakkı kullanma olanağı süresiz
değildir. Süreleri "ilk haczin" konulduğu zamana göre ve bu hacze "iştirak talebi"nde bulunma
zamanına göre olmak üzere ikiye ayırmak uygun düşmektedir.

54

55

46

Yılmaz, Ejder: Hacze Takipsiz Katılma AÜHFD, 1974, sa. 1-4, s.367; Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku, C.l,
1988, s.844.
Önen, Ergun: Hacze imtiyazlı (Takipsiz) İştirak, Yargıtay Dergisi, 1984, Sa.1-2, s. 145.

Bankacılar Dergisi

Hacze takipsiz iştirak talebinde bulunanla, malları üçüncü kişi tarafından haczedilen
borçlu arasında özel bir ilişki (Aile Hukuku ilişkisi ve kanunda sayılan diğer ilişkiler) ve
alacağın da bu ilişkiden doğmuş olması gerekmektedir. Bu hak ancak haciz, vesayetin veya
velayetin veya evliliğin devamı esnasında veya sona ermesini takip eden sene içinde
yapıldığı taktirde kullanılabilir. Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
İİK'nun 101. maddesi, hacze takipsiz iştirak isteminin "ilk haciz üzerine satılan malın
tutarı vezneye girinceye kadar" yapılabileceğini öngörmektedir. Bu bakımdan hacze takipli
veya takipsiz iştirak arasında hiçbir fark yoktur.
Hacze takipsiz iştirak için süre açısından iki koşul öngörülmüştür ve bu koşulların
birarada bulunması gerekir. Bunlar; iştirak olunacak haczin konulduğu zamana ilişkin süre
(haczin evlilik, velayet veya vesayetin devamı esnasında veya zevalini takip eden sene
içinde konulması) ve hacze iştirak talebinde bulunma zamanına ilişkin süre (ilk haciz üzerine
satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar iştirak talebinde bulunulmasıdır. Bunlardan
birinin mevcut olmaması halinde koşulları oluşmadığından hacze takipsiz iştirak mümkün
olmayacaktır.
Nafaka alacaklarının İİK’nun 10I/III maddesinde her zaman hacze iştirak edebilecekleri belirtilmiştir. Maddedeki "her zaman" kaydına göre, paraların paylaştırılmasına kadar
iştirakin mümkün olduğu ileri sürülmüştür 56 . Yılmaz ise 57 para vezneye girdikten sonra hacze
iştirakin sözkonusu olmayacağı, olsa olsa satılan hacizli malın satış bedeline iştirak
sözkonusu olacağını bunun da kanunun sözüne uymayacağı, nafaka alacaklısının da satış
tutarı icra veznesine girinceye kadar hacze iştirak edebileceği görüşündedir. Kanaatimizce;
gerek MK. nün 321. maddesinden doğan alacaklar gerekse nafaka alacakları için kanundaki
"her zaman" ibaresini satış bedelinin vezneye girmesine kadar iştirak edilebileceği şeklinde
anlamak gerekir. Yargıtay'ın uygulaması da aynı doğrultudadır 58 . Ancak mahcuz mal alacağa
mahsuben satıldığı takdirde nafaka alacaklısının sıra cetveli düzenleninceye kadar iştirak
talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir 59 .
3.Takipsiz İştirakin Konusunun Maddede Belirtilen Alacaklardan Olması
Buraya kadar üçüncü kişinin borçlunun mallarını haczi üzerine bu hacze takipsiz iştirak edebilecek kişi ve borçlu arasında aile hukukunu ilgilendiren ilişkilerin özelliklerinden
bahsettik. Ancak İİK m. 101 metninde; "...evlenme, velayet veya vesayetten mütevellit
alacaklar için..." ifadesine göre; takipsiz iştirak hakkına sahip olmak için malları üçüncü şahıs
tarafından haczedilen borçlu ile iştirak isteminde bulunacak kişi arasında yalnız evlenme,
velayet ve vesayet ilişkisinin mevcut olması yetmemekte, ayrıca alacağın bu ilişkiden
doğmuş olması koşulu getirilmektedir. Ayrıca İİK da yazılı bulunan takipsiz iştirak ayrıcalığına
ilaveten Borçlar Kanunundan gelen ayrıcalığa da değinmek gerekir (BK. m. 519). Bu
alacağın kural olarak kanundan doğan bir alacak olması gerekir; sözleşmeden ya da haksız
eylemden doğan alacaklar için hacze takipsiz iştirak mümkün değildir 60 .
II. Hacze Takipsiz İştirak Usulü
Hacze takipsiz iştirak istemi üzerine icra dairesi, alacaklıya ve borçluya haber vererek
yedi gün içinde bu isteme itiraz edebileceklerini bildirir. İtiraz halinde hacze iştirak istemi
geçici olarak kabul olunur. Bu durumda istem sahibinin yedi gün içinde yapılan itiraza karşı
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dava açması gerekir. Süresi içinde dava açılmaz veya açılır da reddolunursa hacze iştirak
istemi düşer, kabul edilirse geçici hacze iştirak kesinleşir.
Hacze iştirak istemi, özel şekle tabi değildir. Bir dilekçe ile yazılı olarak yapılabileceği
gibi, icra zaptına yazdırmak sureti ile sözlü olarak da hacze takipsiz iştirak isteminde
bulunmak mümkündür. İstemde hacze iştirakin niteliği (takipsiz iştirak olduğu), alacağın kesin
olarak miktarı ve dayanağının (varsa belgeleri ile birlikte) bildirilmesi gerekir.
Hacze takipsiz iştirak istemi üzerine, icra müdürlüğünce; istemin süresi, icra dairesinin
yetkisi, başvuruda bulunan kişinin hak sahibi ve alacağın kanunda belirlenen özel ilişkilerden
doğması vs. konularında inceleme yapılarak hacze takipsiz iştirak koşullarının gerçekleşip
gerçekleşmediğinin saptanması ve buna göre bir karar verilmesi gerekir. İştirak isteminin
reddedilmesi halinde İİK m. 16 hükümlerine göre şikayet yoluna gidilebilir.
III. Hacze İştirak Davası
Hacze takipsiz iştirak talebi üzerine icra müdürü durumu, takip alacaklısına ve borçluya bildirmelidir. Bu bildirimde hacze iştirak istemine itiraz için 7 gün süre verildiği belirtilmelidir.
Hacze takipsiz iştirak istemine karşı itiraz edilmezse gerek alacaklılar ve gerekse
borçlu icra dairesi tararından yapılan ihbar üzerine hiç itiraz etmez veya süresinden sonra
itiraz ederlerse bu durumda hacze takipsiz iştirak kesinleşir.
Borçlu veya diğer alacaklılar hacze iştirak istemine karşı itirazda bulunabilirler. Hacze
iştirak istemine itiraz şekle tabi değildir, itiraz yazılı veya sözlü olarak iştirak istemini bildiren
icra dairesine yapılır. İtiraz; alacağın niteliğine (evlilik, velayet, vesayet vs.den kaynaklanmadığı gibi) veya niceliğine (miktara itiraz) ve süresine (haczin kanunda belirlenen özel ilişkilerin
sona erdiği tarihten itibaren bir yıllık süre geçtikten sonra konulduğu gibi) olabilir. Ancak
elinde nafaka ilamı olan kimsenin hacze iştirak istemine karşı yukarıdaki itirazların hiçbirisi
ileri sürülemez, çünkü nafaka alacağı bir ilamla tespit edilmiştir. Nafaka ilamı alacaklısının
hacze takipsiz iştirak istemine karşı ileri sürülebilecek olan tek itiraz nedeni "kötüniyet hali"dir.
Alacağın tamamına itiraz edilebildiği gibi bir kısmına da itiraz edilebilir, bu takdirde alacağın çekişmesiz olan kısmı için hacze takipsiz iştirak istemi kesinleşir, itiraz edilen kısmı
için iştirak istemi "geçici olarak" kabul edilir.
Ancak özellikle alacaklının üçüncü kişi durumundaki hak sahibi ile borçlu arasındaki
ilişkiyi ayrıntılı olarak bilmesi beklenemeyeceğinden buradaki kısmı itiraz İİK m. 62/III deki
itirazdan faklıdır ve bu hükmün burada uygulama yeri yoktur, bu nedenle itiraz edilen kısmın
cihet ve miktarı açıkça gösterilmemiş olması halinde bu itirazı geçersiz kılamayacağımız gibi,
itirazın alacağın tamamına yapılmış olduğunun kabulü gerekir.
İstem sahibi icra müdürlüğünce kendisine verilen yedi günlük sürede itirazı bertaraf
etmek üzere dava açarsa, hacze geçici iştirakin geçerliliği ve kesin iştirake dönüşüp
dönüşmeyeceği bu davanın sonucuna göre belirlenecektir. Dava açmakla amaçlanan sonuç
hacze iştirak olduğundan, bu davayı "Hacze İştirak Davası" şeklinde isimlendirmeyi uygun
bulduk. Doktrinde, bu davayı itirazın iptali davası olarak da isimlendirenler vardır 61 .
Davaya basit yargılama usulüne (HUMK m. 507-511) göre bakılır (İİK m. 101/II). Bu
niteliği itibariyle adli tatilde de bakılır ve temyiz süreleri işlemeye devam eder.
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Hacze iştirak davasının kabulü halinde; hacze geçici iştirak kesin iştirake dönüşür ve
iştirak alacaklısı o derece içinde yer alan diğer alacaklılarla eşit statüye sahip olur ve hacizli
malların satışından elde edilen paradan alacağı oranında pay alır.
Hacze iştirak davasının reddi halinde; davaya taraf olan (iştirak istemine itiraz eden)
alacaklılar iştirak istemi reddedilen kişinin muvakkat iştirak sonucu ayrılan payından
yararlanırlar.
IV. İİK’nun 101. Maddesi ile 206. Maddesi Arasındaki Bağlantı
Hacze takipsiz iştirak sonunda iştirak alacaklısı haczi koyduran takip alacaklısı ile birlikte malların satış bedelinden alacağını alır. Takip alacaklısı ile iştirak alacaklısının alacağın
tahsili yönünden birbirlerine karış imtiyazlı bir durumları yoktur. Satış sonunda bu para
alacaklılar arasında garameten yani alacakları oranında dağıtılır, icra takibini yapmış ve
haczi koydurmuş olması takip alacaklısına iştirak alacaklısı karşısında bir üstünlük sağlamadığı gibi, takipsiz iştirakçi olmak da iştirak alacaklısına daha mümtaz haklar sağlamaz. Çünkü
takipsiz iştirak, sadece haciz aşamasına kadar olan takip işlemlerini yapmakla yükümlü
olmama, doğrudan doğruya haciz aşamasında icra takibine müdahale edebilmek hakkını
verir, yoksa bu alacaklıya ayrıca imtiyazlı alacaklı olmak rüçhaniyetini bahşetmez 62 .
İmtiyazlı alacaklılar bilindiği gibi İcra ve İflas Kanununun takipsiz iştiraki düzenleyen
101. maddesinde değil, adi ve rehinli alacakların sırasını belirleyen 206. maddesinde
belirtilmiştir.
Bu maddede zikredilen imtiyazlı alacaklılar haczedilen malların satışı sonunda sağlanan paranın birden çok alacaklı arasında paylaştırılması amacıyla düzenlenen sıra cetvelinde rehin alacaklılarıyla adi alacaklılar arasında yer alır ve paylaştırmada, yeterli paranın
bulunması halinde alacaklarını tam olarak alırlar. Hem İİK’nun 101. maddesi anlamında
takipsiz iştirak alacaklısı hem de 206-207. maddesi anlamında imtiyazlı alacaklı olan
alacaklılar; 206. maddenin;
Birinci Sırasının (C) bendinde zikredilen iflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde
tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka
alacakları,
İkinci Sıradaki vesayet ve velayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları imtiyazlıdır.
İİK’nun 206. maddesinde imtiyazlı alacaklı olarak belirlenen diğer alacaklıların ise,
hacze takipsiz iştirak hakları yoktur.
Eğer hacze takipsiz olarak iştirak eden alacaklının alacağı İİK m. 206'ya göre "imtiyazlı alacak" durumunda ise; o zaman bu alacaklı, satış bedelinden öncelikle pay alır. Yani
bu durumda satış bedeli hacze takipsiz olarak iştirak eden alacaklı ile ilk haczi koyduran
alacaklı arasında alacakları oranında (garameten) paylaştırılamaz. Satış bedelinden önce
"imtiyazlı alacaklı" durumundaki alacaklı faydalanır. Eğer para artarsa bu da ilk haczi
koyduran alacaklıya verilir.
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Önen, İmtiyazlı İştirak, s.153-154; Ansay, Sabri Şakir: Hukuk İcra İflas Usulleri, s. 126, dn. 173.
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2. İflasta Sıra Cetveli
A. Sıra Cetveli Düzenlenmesinden Önceki Prosedür
İflasta sıra cetveli düzenlenmesinden önce sıra cetveline esas teşkil eden bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler en az sıra cetveli düzenlenmesi kadar önemlidir. Ancak bu
işlemlerin tamamından ziyade sıra cetveliyle çok yakın bağlantısı bulunanlara değinilecektir.
I. Tasfiye Hakkında Karar Verilmesi
İflas kararı İİK'nu 166. maddesi gereğince iflas dairesine bildirilecektir. İflas dairesi bu
bildirim üzerine derhal müflisin mallarının muhafazaları için lazım gelen tedbirleri alacak ve
defterini tutmaya başlayacaktır. İflas dairesi defterdeki varlık durumuna göre tasfiye durumu
ile ilgili üç halden birine karar verecektir.
Deftere göre bankanın iflas masasına girecek haczi kabil hiçbir mal ve hak bulunmaz
ise. iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve bu kararı ilan eder (İİK mad, 217). İlan tarihinden itibaren otuz gün içinde alacaklılar tarafından tasfiye masrafları verilerek tasfiyeye devam edilmek istenmezse iflas dairesinin yazısı üzerine ticaret mahkemesi iflasın kapanmasına karar verir. (İİK m. 254)
İflas dairesince defteri tutulan mallar ve hakların bedelinin normal tasfiye masraflarını
korumayacağı anlaşılırsa basit tasfiye usulü uygulanır. Basit tasfiyede iflas dairesi alacaklıların menfaatlerine uygun olarak malları paraya çevirir ve başka bir işlem yapmaksızın alacakları inceler ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağıtır. (İİK m. 218/3). Basit tasfiyede iflas
dairesince İİK'nun 218/2. maddesinde öngörülen 20 günden az 2 aydan çok olmamak üzere
tayin edilecek süre içinde alacaklılardan biri masrafları peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi
şekilde yapılmasını isteyebilir (İİK m. 218/2).
Deftere kaydedilen mallar ve hakların bedelinin adi tasfiye masraflarını karşılayacağı
anlaşılırsa veya alacaklılar bu masrafları vererek adi tasfiye yapılmasını isterlerse, iflas
dairesi adi tasfiye yoluna gidileceğini karar tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan
etmesi gerekir (İİK m. 219).
II. İflas Alacaklarının İflas Masasına Bildirilmesi
1. İflas Alacaklıları - Masa Borçları Kavramı
Müflisin iflas masasından istenebilecek alacaklar, iflas alacakları ve masa borçlarıdır.
Sıra cetveline bu alacaklardan iflas alacakları ve konusu mülkiyetten başka bir ayni hak olan
istihkak iddiaları hakkındaki kararlar geçirilir 63 . Masa borçlan ise sıra cetveline geçirilmezler
ise de pay cetveli ve son hesapta gösterilir 64 .
İflas idaresince tasfiye işlemlerini yürütebilmek için veya müflisin mallarının muhafazası için bir yer kiralaması halinde kira borcu masa borcu olup sıra cetveline geçirilmez. İflas
masasına bildirilen masa borcunun iflas idaresince sıra cetveline iflas alacağı olarak geçirilmesi halinde alacaklının şikayet yoluyla icra mahkemesinde değil, masa aleyhinde mahkemede dava açması gerektiği kabul edilmektedir 65 .
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Öztek: Sıra Cetveli, s. 38: Kuru, Baki: İflas ve Konkordato Hukuku. Ankara 1971. s. 337.
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2. İflas Alacağının Bildirim Süresi ve Bildirim Yapılacak Yer
Adi tasfiyeye ilişkin ilanda, alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını
ve istihkaklarını ilandan itibaren 1 ay içinde kaydettirmeleri ve delillerin (senetler ve defter
hülasaları vs.) asıl ve tasdikli suretlerini vermeleri hususu belirtilir (İİK m. 219/2). Hükümden
anlaşılacağı üzere iflasta, müflise karşı her türlü alacak ve hak iddiaları başvuru koşuluna
bağlanmıştır. Bu başvuru alacaklının iflas tasfiyesine katılması için zorunludur. Zira başvuru
olmadan alacak veya değer talep hakkı istisnalar haricinde (İİK m. 231) resen dikkate alınmaz.
İflas masasına müracaat süresi İİK'nun 219. maddesinde 1 ay olarak belirlenmiştir.
Bu süre pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için
uzatılabilir. Öngörülen sürede bildirilmeyen alacaklar sona ermez, iflasın kapanmasına kadar
iflas masasına bildirilmesi mümkündür (İİK m. 236). Geç bildirimde bulunan alacaklı geç
kalmadan ileri gelen giderleri öder ve daha önce yapılan geçici paylaştırmaya iştirak edemez.
Bildirim tasfiyeyi yapan iflas dairesine yapılacaktır. Bildirim sırasında Harçlar Kanununa ekli
(1) sayılı Tarifeye göre alacaklıdan maktu harç alınacaktır.
3. Bildirimin İçeriği ve Şekli
Alacaklı, alacağının dayanağını ve miktarını iflas dairesine bildirmelidir. Bu bildirim sırasında alacağı ispata yarayan belgelerin asılları veya tasdikli suretlerinin de iflas dairesine
verilmesi gerekir. Bildirim İcra ve İflas Kanunumuzda belli bir şekle tabi kılınmamıştır. Bu
nedenle yazılı olabileceği gibi sözlü olarak tutanağa geçirilme şeklinde de olabilir 66 .
III. Alacakların İncelenmesi
Alacaklıların alacaklarını kaydettirmeler için İİK'nın 219/2. maddesinde öngörülen 1
aylık sürenin bitiminden sonra iflas idaresi alacakların doğru olup olmadığını incelemeye başlar. Bu incelemede sadece müddet içinde masaya kaydedilmiş alacaklar değil, masaya kaydı
ve bildirilmesi mecburi olmayanlar (İİK m. 231) ve sonradan kaydedilenler de dikkate alınır 67 .
İflas idaresi, masaya bildirilen her alacağın mevcut olup olmadığı, mevcutsa ne nisbette
mevcut olduğu, alacağı yazdıran kimsenin o alacağın gerek alacaklısı olup olmadığını ve alacağın imtiyazlı bulunup bulunmadığını, imtiyazlı ise sırasının ne olduğunu araştırır ve tespit
eder 68 .
İflas idaresi yazdırılan her bir alacak için müflisi bulundurmak mümkünse alacakla ilgili müflisin beyanını alır (İİK m. 230). Uygulamada masaya kaydedilen alacalarla ilgili tutuları
defterde alacağa sıra verilerek kaydı yapılmakta, kaydın altına müflisin alacakla ilgili beyanı
alınarak imzalatılmaktadır. Ancak müflisin alacakla ilgili beyanı iflas idaresini bağlamaz. İflas
idaresi müflisin beyanı ile bağlı olmadan alacak hakkında kendi tesbitine göre, bağımsız
olarak kabul veya red kararı verir. İflas idaresi alacaklı tarafından bildirilen delillerle birlikte
müflisin defter ve kayıtlarını inceler. Müflisin defterlerinde bir alacakla ilgili kayıt bulunmasa
dahi alacaklının ibraz ettiği delillerden alacağın gerek olduğu anlaşılırsa İflas İdaresi bu alacağı kabul etmelidir. Aksi halde alacaklı tarafından açılacak kayıt kabul davası sonucunda
masa yargılama giderlerine mahkûm olur ve İflas İdaresinin masayı zarara sokan bu hareketinden dolayı sorumluluğuna gidilebilir 69 .
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Bareıss, Robert: Das Wesen der Kankurs Forderung, 1938. s. 85; Favre, Antoine: Kollokation der Glaubiger
im Kankurs (JK no. 765) s. 4; Öztek: Sıra Cetveli, s. 64.
Ansay, S. Şakir: Hukuk İcra ve İflas Usulleri, Ankara 1956, s. 297.
Kuru: İflas. s. 297.
Yılmaz, Ejder: İflas İdaresi. Ankara 1972. s. 147.
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İflas masasına bildirilen yabancı para alacağının aynen kabul edilip edilemeyeceği,
aynen kabul edilmeyecekse çevirinin hangi tarih itibarıyla yapılacağı konusu uygulamada
tereddütlere neden olmuştur. Müflisten yabacı para alacağı olan (örneğin bankada döviz
tevdiat hesabı bulunan) bir alacaklı bu alacağını iflas masasına yabancı para olarak
bildirilebilecek midir? İflas idaresi alacağı yabancı para olarak sıra cetveline alabilecek midir?
Doktrinde, yabancı para alacakların iflas masasına yabancı para olarak yazdırılamayacağı, iflas tarihi itibarıyla yabancı paranın Türk Lirasına çevrilerek sıra cetveline alınması
gerektiği görüşü hakimdir 70 .
Yargıtay, bazı kararlarında 71 yabancı para alacağını aynen kaydının mümkün olduğunu kabul ederken, en son kararlarında 72 yabancı para alacağının iflas tarihi itibarıyla
Merkez Bankası döviz satış kuru 73 üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gerektiğini istikrarlı bir
şekilde vurgulamaktadır.
İflas İdaresi, masaya bildirilen müflisin vadesi gelmemiş, faizsiz borçlarından yıllık kanuni faiz oranına göre indirim yaparak alacağı kabul etmelidir (İİK m. 195) 74 .
İflas İdaresi müflisin iflas alacaklısına olan borcunu, aynı iflas alacaklısının müflise
karşı olan borcu ile takas edebilir (İİK m. 200, BK m. 121). Takas, sıra cetveli düzenlenmesi
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Pekcanıtez, Hakan: Yabancı Para Alacaklarının Tahsili. Ankara 1998. s. 236. Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku
C. 3. 1993. s. 2943; Arar, Kemal: İcra ve İflas Hükümleri C 2. İflas 1945. S. 87: Öztek- Sıra Cetveli, s. 64.
11.HD. 12.S. 1990. 970/2089.
“Yabancı para alacaklarının iflas masasına kayıt şekli konusunda İcra ve İflas Kanunumuzda açık bir hüküm
yoktur. Sadece İİK'nun 198. maddesinin 1. fıkrasında konusu para olmayan alacakların, ona eşit bir kıymetten
para alacağına çevrileceği öngörülmüştür. Öğretide, konusu yabancı para olan alacakların da anılan Kanun
hükmüne göre iflasın açıldığı andaki döviz kuru üzerinden Türk Parasına çevrilerek iflas masasına yazdırılacağı kabul edilmiştir. (Kuru, B. İcra ve İflas Hukuku c. 3. 1993 s. 2943: Arar, K. İcra ve İflas Hükümleri c. 2.
İflas 1945. S. 87). İİK'nun 195. maddesinde iflasın açılması ile müflisin borçlarının muaccel alacağı ve iflasın
açıldığı güne kadar işlemiş faiz ve takip masraflarının ana paraya ilave edilerek masaya kaydedileceği öngörülmüştür. Bu hükmün amacı iflas tarihinde maşımın aktif ve pasiflerinin eşit şekilde ve aynı zamanda belirlenerek müflisin tüm alacaklılarına eşit ödeme yapılmasıdır. Bunu sağlamak içinde yabancı para alacaklarının
aynı paraya (Türk parasına) çevrilmesi gerekir. Çeviri zamanı ise, yabancı para alacakları ve konusu para
olmavan alacaklar için iflas kararının verildiği tarih olmalıdır. Diğer taraftan yabancı para alacağının aynen
kaydı iflas hukukunun alacaklılar anısında eşitliği ön planda tutan prensibini de zedeler. Zira iflasta imtiyazlı
alacaklılar İİK'nun 206. maddesinde ilk beş sıra da sayılmış olup, yabancı paranın aynen kaydedilmesi
halinde vabancı para alacakları lehine kanunda öngörülmeyen bir imtiyaz yaratılmış olur. Bu durumda ise.
aynı sırada bulunan türk parası alacaklısı ile yabancı para alacaklısı arasında eşitsizlik meydana gelir. Bu
sonuç ise her sıradaki alacaklıların eşit hakka sahip olduğunu belirten İİK'nun 207. maddesine aykırılık teşkil
eder. Mahkemece bu yönler gözetilerek yabancı paranın iflas masasına aynen kaydına yönelik davanın
reddedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. "19. HD. 22.5.1997, 947/5257. Aynı yönde 19. HD.,
18.4.1996. 2109/3999: 19. HD., 7.5.1996, 3182/4368: 19. HD. 7.11.1996, 5557/9778; 19. HD. 23.1.1997.
96/8125/267.
" Mahkemece, davacı bankanın yabancı para alacağı iflas tarihi itibarıyla Türk lirasına çevrilirken bankanın
kendi satış kuru esas alınmıştır. Bankalara müşteri ile ilişkilerinde Merkez Bankasının değil kendi satış
kurlarını uygularlarsa da iflas tüm alacakları ilgilendiren kollektif bir tasfiye olması nedeniyle masanın aktif ve
pasiflerinin eşit şekilde ve aynı zamanda belirlenmesi gerekir. İflasta alacaklılar arasında eşitlik ön planda
olduğundan tüm alacaklılar için belirli bir satış kuru esas alınarak yabancı paranın iflas tarihi itibarıyla Türk
Lirasına çevrilmesi gerekir. Bu satış kum tüm alacaklılar yönünden Merkez Bankasının efektif satış kuru
olması doktirinde de kabul edilmektedir. (Pekcanıtez. Hakan; Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, Ankara
1994. sh. 144). Mahkemece davacı bankanın yabancı para alacağının Merkez Bankasının efektif satış kuru
üzerinden Türk Lirasına çevirip bulunacak meblağın masaya kaydı gerekirken, davacı bankanın kendi kuru
üzerinden türk lirasına çevrilerek masaya kaydına karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. 19.
HD., 16. 1 2.1996. 6120/10054.;19.HD. 7.7.2005, 2728/7737.
Mahkemece, vadesi iflas tarihinden sonra olan bonolarla ilgili İİK'nun 195/2 maddesi uyarınca yapılan iskonto
sonucu davacının alacağı 283.770.04 DM olarak saptanmıştır. Bu alacağın iflas tarihindeki kura göre Türk
Parası karşılığı 1.844.244.192 TL. olup, iflas idaresince 1.838.735.68 TL'lık kısmı kabul edildiğinden davacının kaydı gereken 5.508.532. TL. alacağı bulunmaktadır..." 19. HD. 25.06.1996. 4165/6565.
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safhasında mümkündür. Alacağın sıra cetveline girmesinden sonra paylaştırma safhasında
takas caiz değildir 75 .
İflas açıldığı zaman bir hukuk davasına konu teşkil eden alacakların iflas masasına
bildirilmesi halinde, iflas idaresi bu alacaklar hakkında kabul ve red şeklinde bir karar vermeden çekişmeli alacak olarak sıra cetveline geçirmelidir 76 .
İflasın açılmasından önce müflis aleyhine başlatılan takipler iflas kararı ile duracak iflas kararının kesinleşmesi ile düşecektir (İİK m. 193). Bu alacakların itirazsız kesinleşmiş
olmaları iflas idaresini bağlamaz. İflas idaresi bu alacağın varlığını ve miktarını inceleyerek
varacağı sonuca göre kabul eder veya reddeder. Buna mukabil iflasın açılmasından önce
müflis aleyhine açılmış bir alacak davasında verilen kesinleşmiş hüküm iflas idaresini
bağlar 77 .
Bir alacağın iflas masasına kaydettirilerek talep edilmesiyle bu alacağa ilişkin zaman
aşımı kesilir (BK m. 133/2). İflas idaresi alacağın iflas masasına bildirilmesinden önce
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle bu alacağı kabul etmeyebilir. Ancak kabul ettiği bir alacağın sonradan zaman aşımına uğradığını ileri sürerek reddedemez.
B. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
İflas masasına bildirilen ve re'sen dikkate alınan hak ve alacakları maddi yönden incelemenin sonucu alacağın kabul edilmesi veya reddedilmesi, şekli yönden ise, sıra cetveline
geçirilmesidir. İflas idaresinin yaptığı inceleme sonucu kabul edilen her alacak tespit edilen
sırasına göre sıra cetveline kaydedilir, kabul edilmeyen alacaklar da red sebebleri ile birlikte
sıra cetvelinde gösterilir. Diğer bir anlatımla, iflas masasına bildirilen alacakların incelenmesi
sonucu düzenlenecek sıra cetveli, alacakların tatmin sırasını gösteren bir plan ve kabul
edilen ve edilmeyen alacakları gösteren bir listedir 78 . Haciz yolunda sıra cetveli borçluya ait
mahcuzun satış bedelinin tüm haciz sahibi alacaklıların alacaklarını karşılamaması halinde
düzenlenirken, iflasta gerek basit tasfiyede gerekse adi tasfiyede mutlaka sıra cetveli
düzenlenmelidir. Bu önemi nedeniyle sıra cetvelinin hazırlanma süresi, şekli, alacaklılara
ihbar ve ilam, içeriği ve hükmü üzerinde ana hatlarıyla durulacaktır.
I. Sıra Cetvelinin Düzenlenme Süresi ve Şekli
Alacakların iflas masasına bildirilmesi için öngörülen sürenin geçmesinden sonra ve
iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafından İİK'nun 206
ve 207. maddelerinde yazılı hükümlere göre, alacakların sırasını gösteren bir (İİK m. 232)
cetvel yapılır ve iflas dairesine bırakılır. İflas idaresi, üç ayın bitiminden önce icra mahkeme75
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Öztek: Sıra Cetveli, s. 74; Postacıoğlu, İlhan: İflas Hukuku İlkeleri c. 1 İflas İstanbul 1978. s. 78.
Öztek: Sıra Cetveli, s. 75; Kuru-İflas, s. 303: ".... Dava konusu alacağın kabul veya reddi kararı İİK'nun 194.
maddesi uvarınca ikinci alacaklılar toplanmasında verileceğinden, iflas idaresinin bu tür alacaklar hakkında
kabul veya red şeklinde bir karar vermeden, bu alacakları sıra cetvelinde "davalı" olarak göstermekle yetinmesi gerekir. İkinci alacaklılar toplanmasında dava konusu alacağın kabul edilmesi veya İİK'nun 235. maddesi uyarınca hiçbir alacaklının davanın takip yetkisinin kendisine verilmesinde istenmemesi halinde iflas idaresince "davalı" şerhinin kaldırılması gerekir. Bu kabule karşı artık İİK'nun 235. maddesi uyarınca sıra cetveline
itiraz davası açılamaz" 19. HD.. 7.6.1994. 3165/5477.
Yıldırım, Nevhis Deren: Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996. s. 114. “Davacı tarafından müflis
şirket aleyhine İstanbul 2. İş Mahkemesinden açılan itirazın iptali davasında mahkemece takibin 119.974.999
TL üzerinden devamına karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Davacının ilama bağlı bu alacağı iflas idaresince masaya kabul edilmemiştir. Oysa iflasın açılmasından önce müflis tarafından yürütülmüş davalarda verilen
kesin hüküm iflas idaresini bağlar. İflas idaresi, müflis ve alacaklının muvazaalı bir şekilde ilam aldığını iddia
ve ispat etmediğinden alacağı masaya kabulüne kara verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır" 19. HD.
7.5.1996. 2508/4348.
Kuru: İflas, s. 302; Öztek: Sıra Cetveli, s. 77.
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sine başvurarak bu sürenin üç ay daha uzatılmasını isteyebilir. Zorunlu hallerin varlığı
halinde, süre üç ay uzatılabilir. Zorunlu hallerin neler olduğunu tetkik mercii iflas tasfiyesinin
şartlarına göre değerlendirir.
Sıra cetvelinin, üç aylık ve uzatma halinde toplam altı aylık sürelerden sonra düzenlenmesi geçerliliğini etkilemez. Bu sebebe dayanarak sıra cetvelinin hükümsüz olduğu ileri
sürülemez.
Sıra cetvelinin şekli konusunda açık ve yeterli bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 55. maddesinde sıra cetveline, alacakların ad
ve soyadlarının, talep edilen, kabul edilen ve reddedilen para miktarlarının (lira, kuruş), karar
ve sırasının yazılacağı hükme bağlanmıştır. İİK'nun 233. maddesinde, sıra cetvelinde kabul
edilmeyen alacakların red sebepleri ile birlikte gösterileceği belirtilmiştir. Maddedeki red
terimi, ileri sürülen alacağın hem kısmen hem de tamamen reddini, talep edilen sıradan
başka bir sıraya yazılmasını, bu alacağı temin eden rehin hakkının kabul edilmemesini veya
kabul edilmekle birlikte alt sıralara geçirilmesini kapsayacak şekilde geniş anlaşılmalıdır 79 .
Sıra cetveli karmaşık olmamalıdır. Aksi halde alacaklılar alacak miktarı ve sırası ve diğer
alacaklıların alacak miktarı ve sırası konusunda yeterli bilgi sahibi olamazlar ve bu nedenle
İİK'nun 235. maddesi ile kendilerine tanınan dava hakkını kullanmayı ihmal ederler 80 .
II. Sıra Cetvelinin İlanı ve Alacaklılara Tebliği
İflas İdaresi İİK'nun 232. maddesinde öngörülen sürede düzenlendiği sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacakları aynı Kanunun 166. maddesinin 2. fıkrasındaki usule göre ilan
yoluyla haberdar eder (IİK m. 234/1). Bu ilanda sıra cetvelinin aynen yazılması gerekmezse
de İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 60. maddesinde belirtilen hususlara yer verilmelidir 81 .
İlanın, yurt düzeyinde tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan
gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede
ve Ticaret Sicil Gazetesinde yapılması gerekir. Tirajı en yüksek gazetenin yayınlandığı yer
aynı zamanda müflisin muamele merkezi ise, mahalli gazetede ilan yapılması gerekli değildir
(İİK m. 166/2).
İlanın önemi kendisini sıra cetveline itiraz davası açma süresinin başlangıcı yönünden
gösterir. Örneğin ilan sadece bir gazetede yapılmışsa dava açma süresi, ilan tarihinden değil,
şayet tebliğ edilmişse bu tebliğ tarihinden 82 , tebliğ edilmemişse öğrenme tarihinden başlayacaktır.
İflas idaresi, iddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen yahut iddia edilen sıraya
kabul edilmeyen alacaklılara durumu doğrudan bildirir (İİK m. 234/2). Maddedeki bu kural
haber vermeye ilişkin olup, sıra cetveline itiraz davası açılması için öngörülen sürenin
başlangıcı olarak kabul edilemez 83 . Ancak, iflas masasına başvuran alacaklılar, İİK'nun
223/3. maddesi uyarınca tebligata elverişli adres göstermiş ve Adalet Bakanlığınca çıkarılan
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Öztek: Sıra Cetveli s. 79-80.
Öztek: Sıra Cetveli s. 80; Postacıoğlu, İlhan: İflas Muamelelerinde Aleniyetin Sağlanması, İflasta Tasfiye
Sempozyumu, 1985 s. 49.
19. HD. 3.7.1997, 4467/6958 (Deynekli, Adnan: İflasın Vergi Alacağın Tahsiline Etkisi Ankara, 1998 s. 104).
19. HD. 2.6.1995, 3757/4885.
19. HD. 2.5.1996, 2446/4345.
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tarifede gösterilen yazı ve tebliğ giderleri için avans verilmişse, süre, ilan tarihinden değil
tebliğ tarihinden başlar 84 .
Uygulamada duraksamalara yol açan bir konu da alacaklının İİK'nun 223/3. maddesinde öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmemesine rağmen iflas idaresi alacakla ilgili kararı tebliğ etmişse, dava açma süresi hangi tarihten başlayacaktır?
Yargıtay bu durumda sürenin ilan tarihinden başlayacağını, İİK'nun 234/2. maddesine
göre yapılan tebligatın bilgi verme mahiyetinde olduğunu kabul etmektedir 85 .
Kanımızca uygulama doğru olup, açık hüküm karşısında, hükümde öngörülen yükümlülüğü yerine getirmeyen alacaklılar hakkında karar tebliğ edilmiş olsa dahi, İİK'nun 235.
maddesi olduğu gibi uygulanarak dava açma süresi ilan tarihinden başlatılmalıdır 86 .
III. Sıra Cetvelinin İçeriği
Sıra cetveline, kayıt için bildirilmiş alacaklar, tapu kütüğünden anlaşılan alacaklar (İİK
m. 231) geçirilir 87 . Müflise ait olmayan mallar üzerindeki rehin hakları ile masa borçlan sıra
cetveline alınmaz.
İflas idaresi alacakları inceledikten sonra yaptığı değerlendirmeye göre, her alacakla
ilgili kararı sıra cetvelinde gösterir.
Masaya bildirilen alacak yerinde görülürse bu alacak kabul edilir ve belli bir sıraya
dahil edilir. Ayrıca bu alacağın o sırada hangi miktar için yer aldığı da açıklanır.
Yazdırılan alacağın mevcut olmadığı, örneğin ödendiği anlaşılırsa, alacak reddedilir
ve reddin gerekçesi sıra cetvelinde belirtilir, belirtilmezse süresiz şikayete tabidir 88 . Yazdırılan
alacağın iddia edildiği miktarda olmadığı tespit edilirse kısmen kabul edilir ve kısmi reddin
gerekçesi belirtilir.
IV. Sıra Cetvelinin Hükmü ve Önemi
Sıra cetveline, İİK'nun 235. maddesinde öngörülen sürede itiraz edilmezse kesinleşir
ve artık değiştirilemez. Bu şekilde kesinleşen sıra cetvelinde yer alan vergi alacağı da iflas
tasfiyesine iştirak eder.
Sıra cetveli henüz kesinleşmemişse, şikayet veya dava yoluyla değiştirilebilir. İflas İdaresi de sıra cetveli kesinleşmemişse ve İİK'nun 235. maddesi uyarınca dava konusu yapılmamışsa, sıra cetvelini değiştirebilir. Ayrıca, emredici yasal hükümlere uyulmadan düzenlenen sıra cetveli şikayet yoluna başvurulmamış olsa bile, icra mahkemesince tarafından iptal
edilebilir 89 .
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"Kayıt kabul davası İİK'nun 235. maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde açılması gerekir.
Şayet davacı İİK'nun 213/3 maddesinde öngörülen şekilde tebligata elverişli adresini bildirmemişse ve tebliğ
giderini yatırmışsa dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür..." 19. HD. 6.2.1997. 96-9070/959.
“Olayda İİK'nun 233. maddesinde öngörülen koşullar yerine getirilmemiş olduğu için sürenin ilanla başlayacağı ve yapılmış olan tebligatın dikkate alınmayacağı gözetilmeden...” 19. HD. 25.10.1993. 8364/6974.
Aynı görüşte Postacıoğlu, İlhan: İcra ve İflas Kanunuyla ilgili Bazı Yargıtay İçtihatlarında Uygulanan Yorum
Şekli Hakkında Düşüncelerle Bu İçtihatların Değiştirilmesi Lüzumu ile İlgili Mülahazalar. Prof Dr. Yaşar
Karayalçın'a Armağan, Ankara 1988. s. 591.
19 HD 10.3.2005,2004-10516/2430. Ayrıca masaya girmiş olan ipotek, gayrimenkul mükellefiyeti, intifa, irtifak
hakkı gibi ayni haklarla, tapu siciline şerh edilmiş şahsi haklara da sıra cetvelinde yer verilmelidir.
19. HD. 16.3.1998, 754/1807.
Öztek: Sıra Cetveli s. 590; Pekcanıtez, Hakan: İcra ve İflas Hukukunda Şikayet, Ankara. 1986 s. 89.
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Sıra cetveli iflas tasfiyesinin en önemli bölümünü teşkil etmektedir. Sıra cetveli ile
müflisin pasifi tespit edilir ve tespit edilen bu pasifte yer alan alacakların hangi sıra dahilinde
tatmin edileceği saptanır.
Kesinleşen sıra cetvelinin kural olarak değiştirilmesi mümkün değildir. Bu şekilde kesinleşen sıra cetveli mahkeme hükmü gibidir 90 . Sıra cetveli düzenlenirken yapılan hata, sıra
cetvelinin değiştirilmesi hakkını vermez. Hile halinde ise, kesinleşen sıra cetvelinin değiştirilip
değiştirilmeyeceği uygulamada duraksamalara neden olmuştur.
Federal Mahkeme, iflas idaresinin, hilenin varlığına ciddi emare ve karine bulunması
halinde, bakiye alacağı ödemeyeceği gibi önceden yaptığı ödemeyi de dava yolu ile geri isteyebileceğine karar vermiştir 91 .
Yargıtay da usulen ilan edilip yasal biçimde kesinleşen sıra cetvelinin "hile" hali dışında hataya dayanılarak değiştirilmeyeceğim bir kararında vurgulamıştır 92 .
C. Adi ve Rehinli Alacakların Sırası
İİK’nun 206. maddesinde adi ve rehinli alacakların sırası düzenlenmiştir. Öncelikle adi
ve rehinli alacak kavramları üzerinde durmalıyız.
I. Adi ve Rehinli Alacak Kavramı
Adi alacakları, İİK’nun 206. maddesinde dört sıra halinde öngörülen alacaklar ve İİK’nun 206. maddesinde öngörülmeyen özel kanunlardan doğan alacaklar ve İİK’nun 206.
maddesinde öngörülen adi alacaklar olarak tasnife tabi tutabiliriz.
Rehinli alacaklar, mülkiyeti müflise ait malın rehni ile temin edilmiş olan alacaklardır. 93
İİK’nun 206. maddesinde yer alan rehin kavramından ne anlaşılması gerektiği, aynı Kanun’un
23. maddesinde belirtilmiştir. Hükme göre, sadece rehin tabiri ipotek ve taşınır rehni
tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini ihtiva eder (İİK m. 23/3). Rehnin akdi
veya kanuni olması arasında fark bulunmamaktadır. 94
İflas tasfiyesinde, rehinli alacaklardan önce ödenmesi gereken alacaklar varsa, önce
bunlar ödenecek, sonra da rehinli alacaklıların rehin kapsamındaki alacakları ödenecektir.
Ancak iflas masasına giren rehinli mallardaki rüçhan hakkından yararlanabilmek için bu
malların istisnalar haricinde (İİK m. 231) tasfiye şekline ilişkin ilanda öngörülen sürede iflas
dairesi emrine verilmesi gerekir (İİK m. 219/4).
II. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar
Kanun koyucu iflas tasfiyesinin özelliği gereği bazı alacakların öncelikle ödeneceğini
kabul etmiştir. Bu alacaklardan bir kısmı rehinli alacaklardan da önce ödenmesi gereken
alacaklardır. Bu alacaklar İİK'nun 248. maddesi ve diğer bazı kanunlarda belirtilmiştir. Eşya
ve taşınmazın aynından doğan vergi alacağı (İİK m. 206/I, 6183 sayılı Kanun m. 21/2), 95
90
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Berkin, Necmeddin: Kesinleşen Sıra Cetveline Geçmiş Bir Alacağa Karşı Hile İddiası. İÜHFM C. XXXIV, SA.
1-4, S.278.
JdT 1962 II. 98 (Postacıoğlu, İlhan: İflas Hukuku İlkeleri İstanbul. 1978, s. 202'den naklen).
12. HD 13.11.1991, 765/11822.
Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku C. III, 1993, s.3003.
Ansay, Sabri Şakir: Hukuk İcra İflas Usulleri, Ankara 1960, s. 257.
Masada araç varsa motorlu taşıt vergisi borcu, taşınmaz varsa emlak vergisi borcu, gümrük resmi, veraset ve
intikal vergisi borcu eşya ve taşınmazın aynından doğan borçlardandır.
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rehinli malın muhafaza ve satış masrafları (İİK m. 248), masada gemi varsa gemi alacaklısı
hakkı (TTK m. 1235; 1257) ve Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. maddelerinden doğan
alacaklar, rehinli alacaklardan da önce ödenmelidir.
III. Rehinli Alacaklar
İİK’nun "Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası" kenar başlığını taşıyan 206. maddenin 1.
fıkrasına göre ''alacakları rehinli olan alacaklıların, satış tutarı üzerinden gümrük resmi ve
akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim
ve vergi ve akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır". Ancak
iflas masasına giren rehinli mallardaki rüçhan hakkından yararlanabilmek için bu malların
tasfiye şekline ilişkin ilandan itibaren bir ay içinde iflas dairesi emrine verilmesi veya rehin
hakkının tapu sicilinden anlaşılması gerekir (İİK m. 213 ve 231).
İflas tasfiyesinde rehinli alacaklardan önce ödenmesi gereken alacaklar ödendikten
sonra rehinli alacaklıların rehnin kapsamındaki alacakları ödenir. Bakiye kalırsa önce
sırasıyla önce imtiyazlı ve daha sonra adi alacaklar ödenmelidir.
İİK’nun 206. maddesinde yer alan rehin kavramından ne anlaşılması gerektiği aynı
Kanunun 23. maddesinde belirtilmiştir. Hükme göre sadece rehin tabiri ipotek ve taşınır rehni
tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini ihtiva eder. Rehnin akdi veya kanuni
olması arasında fark bulunmamaktadır.
IV. Rehinli Olmayan Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar
İİK’nun 248. maddesinin başlığı "iflas masrafları ve masa borçları" şeklindedir. Maddede açıkça iflas masraflarının iflas alacaklarından önce ödeneceği belirtilmiş, ancak masa
borçlarından bahsedilmemiştir. Bununla beraber masa borçlarının da iflas alacaklarından
önce ödeneceği doktrin ve uygulamada kabul edilmektedir. 96
1. İflas Masrafları
İflas masrafları iflas kararının ilanına ve gereken yerlere bildirilmesine ilişkin masraflar, defter tutma, malların muhafaza ve satış masrafları, iflas idare memurlarının ücretleri,
paraya çevirme ve paylaştırmaya ilişkin harç ve masraflardır. 97 İflas takibini yapan ve iflas
davasını açan alacaklının gerek iflas takibi, gerekse iflas davası için yaptığı masraflar, bir
görüşe göre 98 iflas masrafı sayılmaz ve anaparaya eklenerek iflas alacağı olarak masaya
kaydettirilir. Başka bir görüşe göre, 99 iflas takibini yapan ve iflas davasını açan alacaklının
borçluyu iflas ettirmiş olmasından diğer bütün alacaklılar da istifade ettiğinden ve bu sebeple
iflas takibi ve davasını yürüten alacaklı adeta diğer bütün alacaklıların vekili gibi hareket
ettiğinden, bu alacaklının gerek iflas takibi, gerekse iflas davası için yaptığı ve müflisten
alacaklı olduğu icra ve yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin kendisine ödenmesi gerekir.
2. Masa Borçları
Masa borçlan iflasın açılmasından sonra ve devamı sırasında masa namına tekeffül
edilen ve onun tarafından ödenmesi gereken borçlardır. Masa borçlarına örnek olarak, iflas
idaresinin müflisin sanat veya ticaretinin devamı çerçevesinde akdettiği borçları, iflas
96
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Öztek, Selçuk: İflas Hukukunda Sıra Cetveli Prosedürü ve Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları, İstanbul, s.
14; Postacıoğlu, İlhan: İflas Hukuk 4 İlkeleri, İstanbul 1978, s.205.
İİD, 24.4.1970, 4571/4471
Üstündağ, Saim: İflas Hukuku, İstanbul 2007, s.203; Öztek, Sıra Cetveli s.16.
Kuru, Baki: İflas ve Konkordato Hukuku, Ankara 1972, s.338.
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idaresinin haksız iktisap, haksız fiil veya haksız fiil benzerlerinden doğan borçları ve iflas
masası tarafından tutulan avukatın vekalet ücretini verebiliriz. 100 İflas prosedürü sırasında
kanun icabı doğan vergi ve resimlerin yükümlüsü iflas masası olduğundan bu borçların da
masa borcu olarak kabulü gerekir. Müflise ait bir fabrikanın iflas idaresi tarafından işletilmesinden doğan vergi alacağı masa alacağı olarak iflas alacaklarından önce ödenmelidir. 101
Eğer istihkak iddiasında bulunulan bir mal iflas idaresi tarafından paraya çevrilmişse, bu
malın bedeli istihkak iddiasının yerine geçeceğinden, iflas masrafları ve masa borçlarından
da önce ödenir. 102
V. Rehinli Olmayan Alacaklar
Rehinli olmayan alacaklar kapsamına imtiyazlı alacaklar 103 ve adi alacaklar girmektedir. Buradaki imtiyaz, imtiyazlı olanın şahsına değil, alacağa ilişkindir 104 . Bu nedenle alacak
devredilmeden imtiyaz hakkının devri mümkün değildir. 105 İmtiyazlı alacağın temliki halinde,
imtiyaz hakkı temellük eden alacaklıya geçebileceği gibi alacaklının ölümü halinde mirasçılara ve borcu ödeyerek alacaklının haklarına halef olan kefile de geçer. 106 Kanunda aksine bir
hüküm bulunmadıkça imtiyaz hakkı sahibi bu imtiyazından feragat edebilir. İmtiyazlı
alacaklının feragati olmadığı halde bulunması gereken sıraya alınmaması halinde bu
alacaklının sıra cetveline şikayet yoluyla itiraz etmesi gerekir. 107 İİK’nun 206. maddesindeki
imtiyazlı alacaklar hacizde sıra cetveli düzenlenirken de dikkate alınmalıdır. Nitekim İİK’nun
140. maddesinin 2. fıkrasında, hacizde sıra cetvelinde alacaklıların 206. madde gereğince
iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunacağı belirtilmiştir.
İİK'nun 206. maddesinde yapılan değişiklik sonucu dört sıra kabul edilmiştir. İlk iki sıradaki alacaklar yönünden hacze iştirak ilgili olarak iflasın açılma tarihi kabul edilmiştir.
Üçüncü sırada özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklara yer verilmiştir. Bu
sırada iflasın açılma tarihi yönünden bir düzenleme getirilmediği için İİK'nun 140/son
maddesinde 206. maddedeki değişikliğe rağmen değişiklik yapılmadığından hacze iştirak
yönünden üçüncü sırada yer alan alacakların imtiyaz süresi bakımından uyuşmazlıklar
çıkabilecektir.
1. İİK'nun 206. Maddesinde Öngörülen İmtiyazlı Alacaklar
İİK'nun 206. maddesinde ilk beş sırada imtiyazlı alacaklar öngörülmüş iken 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu ilk üç sıradaki alacaklara imtiyaz tanınmıştır.
a. Birinci sıra
A- İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk
etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi
üzerine hak etmiş oldıkları ihbar ve kıdem tazminatı alacakları imtiyazlıdır.
İşçilerin iş ilişkisine dayanan iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş
alacakları (örneğin ücret alacağı) imtiyazlıdır. Bir yıllık süreden önce doğmuş işçilik alacakları
100
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imtiyazlı değildir. Bu nedenle dördüncü sıraya kaydedilmelidir. İşçi iflas tarihinden önce işten
ayrılmışsa, iflas tarihinden geriye doğru bir yıllık sürenin başlangıcından işten ayrılma tarihine
kadar olan süredeki ücret alacağı imtiyazlıdır. İflasın açılmasından bir yıl önce işten ayrılan
işçinin işçilik alacakları imtiyazlı değildir, bu nedenle dördüncü sırada yer almalıdır.
Sürelerin hesaplanmasında iflasın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere
geçirilen konkordato süresi, iflasın ertelenmesi süresi ve alacak hakkında açılan davanın
devam ettiği süre ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde ölüm tarihinden tasfiye
kararı verilene kadar geçen süreler dikkate alınmaz (İİK m. 206/son). Bu hüküm 4949 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikten sonra düzenlenecek sıra cetvellerinde uygulanacaktır (4949
sayılı Kanun Geçici madde 5, bend 31).
İşçi kıdem ve ihbar tazminatları yönünden İİK'nun 206. maddesinin F bendinde bir süre ile sınırlı olmadan imtiyaz tanınmıştı. Yeni düzenleme ile iş akdinin iflas nedeniyle feshi
halinde kıdem ve ihbar tazminatı alacağı süreye bakılmadan imtiyazlı kabul edilmiştir (4949
sayılı Kanunla değişik 206. maddesi A bendi). İflastan başka bir nedenle iş ilişkisinin sona
ermesi halinde ise diğer işçilik alacakları gibi iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde
tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarına imtiyaz tanındığı görüşündeyiz.
Maddenin düzenleniş tarzı böyle bir yorum yapmaya müsait görünmektedir. İşçilerin iş
ilişkisine dayanmayan alacaklarına birinci sıra da imtiyaz tanınmadığından dördüncü sırada
işlem görecektir.
B- İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya
bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere
veya derneklere olan borçları birinci sırada imtiyazlıdır.
C- İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası
gereken nafaka alacaklarına birinci sırada imtiyaz tanınmıştır.
4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ilama bağlanmış ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı, koca ve çocuk nafakaları birinci sırada imtiyazlı olarak sayılmıştı Ana,
baba ve kardeş nafakalarının bu hüküm kapsamında olmadığı kabul edilmekteydi. 108 Yeni
düzenleme ile ayrım yapılmadan her türlü nafaka alacakları iflasın açılmasından önceki son
bir yıl içinde tahakkuk etmiş olması şartıyla birinci sırada imtiyazlı kabul edilmiştir. İflasın
açılmasından önceki son bir yıldan daha önce tahakkuk etmiş nafaka alacakları dördüncü
sırada işlem görecektir.
b. İkinci sıra
Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki
nedeniyle doğmuş olan alacakları ikinci sırada imtiyazlıdır. Ancak bu alacaklar vesayet veya
velayeti devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde iflas açılırsa
imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği süreler hesaba
katılmaz (İİK m. 206).
Velayet veya vesayet ile veya malların idaresi ile ilgili olmayan alacakların imtiyaz
hakkı bulunmamaktadır. Ana babasıyla birlikte yaşayan reşit çocukların, ana babasından
olan alacakları hacze takipsiz iştirak edebilirse de ikinci sırada imtiyaz hakkı tanınmamıştır. 109
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c. Üçüncü sıra
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklara üçüncü sırada imtiyaz etmiştir.
Özel kanunlarda düzenlenen bazı alacakların diğer alacaklara göre imtiyazlı olduğu
belirtilmiş, ancak İİK’nun 206. maddesinde öngörülen imtiyazlı alacaklardan önce mi, yoksa
sonra mı ödeneceği belirtilmemişti. Bu alacakları İİK’nun 206. maddesindeki sıralardan birine
sokma imkânı olmadığından İİK’nun 206. maddesindeki imtiyazlı alacaklardan önce
ödeneceği kabul edilmekteydi. İİK’nun 206. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikten sonra özel konularında imtiyazlı olduğu belirtilen tüm alacaklara üçüncü sıra
imtiyaz tanınmıştır. Kat Mülkiyet Kanununun 22/son, HUMK’nun 417, İİK’nun 36, Sigorta
Murakabe Kanununun 14, Avukatlık Kanununun 166,1518 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri
ve Birlikleri Kanununun 16/son, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması hakkında KHK’nin
38. maddesinde öngörülen alacaklar üçüncü sırada işlem görecektir.
2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Mevduat Sahiplerinin Sırası
3182 sayılı ve 4389 sayılı Borçlar Kanununa göre, bankacılık işlemleri yapma ve
mevduat kabul etme izni kaldırılarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bir
bankanın Fon’un talebi üzerine iflasına karar verilmesi halinde Fon iflas masasına imtiyazlı
alacaklı olarak iştirak eder.
İİK’nun 206. maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce TMSF’nun
imtiyazının İİK’nun 206. maddesindeki imtiyazlardan önce geleceği kabul edilmekteydi. 110
İİK’nun 206. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle özel konularında
imtiyazlı olduğu belirtilen tüm alacakların üçüncü sırada yer alacağı hükme bağlanmıştır. Bu
hüküm uyarınca TMSF diğer imtiyazlı alacaklar gibi üçüncü sırada işlem görecektir.
Ancak 1.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 maddesine göre yönetim ve denetimi
Fona intikal eden banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde Fon, iflas masasına İİK’nun
206. maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklardan önce gelmek üzere
imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. Bankacılık Kanununun 106. madesi ile getirilen bu
hükümle TMSF’na İİK’nun 206. maddesinde öngörülen ikinci sıradan sonra üçüncü sıradan
önce bir imtiyaz tanınmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106. maddesinde 14.3.2006
tarihinde yürürlüğe giren 5472 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Değişik hükme göre
TMSF’na üçüncü sıradaki imtiyazlı alacaklardan önce ancak Devletin ve sosyal güvenlik
kuruluşlarının 6183 sayılı kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyaz
tanınmıştır. Bu durumda bir finans kuruluşunun iflası halinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 5472 sayılı Kanunla değişik 106/5. maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. Kanun koyucunun bu şekilde sıralar arasında sıralar yaratması karışıklığa neden olacak niteliktedir.
Tasarruf mevduatı sahiplerine 4389 sayılı Kanunun 10/2-c maddesinde imtiyaz tanınmıştır. Bu hüküm uyarınca tasarruf mevduatı sahipleri İİK’nun 206. maddesinde öngörülen
birinci sırada işlem görecektir. 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile tasarruf mevduatı
sahiplerinin alacakları fonun imtiyazlı alacaklarından ve Devlet ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere üçüncü sırada
işlem görecektir.
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Kredi kuruluşunun iflası halinde imtiyazlı alacaklar şöyle sıralanacaktır:
– Birinci sıra
– İkinci sıra
1- Vergi alacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacağı
2- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun alacağı
3- Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sahiplerinin alacağı
– Üçüncü Sıra
– Dördüncü Sıra
3. Kamu Alacaklarının Sırası
İİK’nun 4949 sayılı Kanunla değişmeden önceki 206. maddesine göre kamu alacakları beşinci sırada imtiyazlıydı. İİK’nun 206. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik
sonucu kamu alacaklarına tanınan imtiyaz kaldırılmış ve bu husus değişiklik gerekçesinde
vurgulanmıştır. Kamu alacaklarının imtiyazı ile ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda
düzenleme yapılmış ve kredi kuruluşunun iflası halinde ikinci sıradan sonra fakat TMSF,
tasarruf mevduatı ve katılım fonu sahiplerinin alacağın ile tüm üçüncü sıradaki alacaklardan
önce geleceği kabul edilmiştir.
Bankacılık Kanunu ile yapılan bu düzenleme bir kredi kuruluşunun iflası halinde kamu
alacaklarına tanınan imtiyazı düzenlenmiştir. Kredi kuruluşu olmayan bir kişinin iflası halinde
kamu alacağı hangi sırada yer alacaktır.
İİK’nun 206. maddesinde 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu kamu alacaklarına tanınan imtiyaz kaldırılmışsa da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 21. maddesinde 5479 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. 8.4.2006
tarihli 26133 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren hüküm uyarınca kamu
alacaklarının üçüncü sırada işlem göreceği hükme bağlanarak iki düzenleme arasında çelişki
yaratılmıştır. Uygulamada bu konuda uyuşmazlıklar çıkması kuvvetle muhtemeldir.
20.5.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun
35. maddesinde kurum alacaklarının imtiyazlı alacaklardan olduğu belirtilmiştir. Bu düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları imtiyazlı alacak olarak İİK’nun 206. maddesinin
üçüncü sırasında işlem görecektir.
VI. Adi Alacaklar
Rehinli ve imtiyazlı kabul edilmeyen bütün alacaklar İİK'nın 206. maddesindeki dördüncü sıraya girer. Rehinli alacakların rehin bedeli ile karşılanmayan kısmının da bu sıraya
girmesi gerekir. Ayrıca imtiyaz hakkının süre ile sınırlandığı durumlarda, sürenin dışında
kalan alacaklar da sıra cetvelinde dördüncü sıraya alınırlar.
Kadının şahsi mallarından doğan alacağının imtiyazlı olmayan yarısı ile rehinli ve imtiyazlı kabul edilmeyen bütün alacaklar İİK'nun 206. maddesindeki altıncı sıraya girer. Rehinli
alacakların rehin bedeli ile karşılanmayan kısmının da bu sıraya girmesi gerekir. Ayrıca
imtiyaz hakkının süre ile sınırlandığı durumlarda süresinin dışında kalan alacaklar da sıra
cetvelinde dördüncü sıraya alınırlar.
VII. Sıralar Arasındaki İlişki
Sıralar arasındaki münasebet İİK'nun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Her sıranın
alacaklıların aralarında eşit hakka sahiptir. Bu nedenle, bir sıraya isabet eden para bu sırada
yer alan bütün alacaklılara alacakları nispetinde eşit olarak paylaştırılır. Aynı sırada yer alan
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alacakların birbirlerine karşı önceliği bulunmamaktadır. Paylaştırmada, önceki sırada yer alan
alacaklar ödenmeden sonraki sıraya geçilemez. Bütün alacakların ödenmesinden sonra
bakiye kalırsa İİK'nun 196/son maddesi uyarınca iflastan sonra işleyen faizler ödenir.
Faizlerin ödenmesinde İİK'nun 206. maddesindeki sıraya uyulup uyulmayacağı konusunda
kanunda açıklık yoktur. İmtiyaz hakkı kanunlarımızda sınırlı olarak düzenlendiğinden faizlerin
ödenmesinde aynı sıra takip edilmeyerek faiz alacakları garameten ödenmelidir 111 .
D. İflasta Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları İle İlgili Sorunlar
I. Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla İtiraz
Sıra cetveline şikayet yoluyla itiraz İİK’nun 325/son maddesinde düzenlenmiştir. Hükümde sıraya ilişkin itirazların şikayet yoluyla icra mahkemesine bildirileceği belirtilmiştir.
Burada şikayet konusu yapılabilecek sıra alacaklının kendi sırasına itirazıdır. Yoksa
alacaklının bir başka alacaklının sırasına itiraz etmesi İİK’nun 235/2. maddesinde düzenlenmiş olup, dava yoluyla ileri sürülmelidir. Şikayet yoluyla itiraz sebepleri sadece sıra ile sınırlı
değildir. İflas idaresinin sıra cetvelinin düzenlenmesine ilişkin kurallara uymaması, sıra
cetvelinin tam ve açık olmaması, şekil noksanı bulunması, reddedilen alacakla ilgili red
sebebinin açıklanmaması, sıra cetveline bildirilen alacağa sıra cetvelinde yer verilmesi, iflas
idaresi teşekkül etmeden sıra cetveli düzenlenmesi, nizalı alacağın sıra cetvelinde nizalı
olarak gösterilmeyip, kabul veya reddedilmiş olması şikayet sebebi olarak gösterilebilir.
Şikayette icra mahkemesi görevlidir. Yetkili icra mahkemesi ise sıra cetvelini düzenleyen icra
iflas idaresinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.
Alacaklılar müflis ve istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiler şikayette bulunabilir.
İflas dairesi de İİK’nun 223. maddesi uyarınca şikayette bulunabilir. Şikayete karşı taraf iflas
masasını temsil eden iflas idaresidir. Basit tasfiyede ise iflas dairesidir. Husumetin hatalı
yöneltilmesi şikayetin reddini gerektirmez.
Şikayet İİK’nun 18. maddesinde öngörülen şekilde yapılmalıdır. Şikayet süresi sıra
cetvelinin ilanından itibaren 7 gündür. Ancak iflas idaresine sıra cetvelinin tebliği için masraf
verilmişse süre tebliğ tarihinden işlemeye başlar (İİKm.223). İİK’nun 16/2. maddesinde
öngörülen hallerden ve kamu düzenine aykırılık halinde şikayet süresizdir. 112
İcra mahkemesi basit yargılama usulünü uygular. Şikayet sebebi yerinde değilse veya
süresinde yapılmışsa şikayet reddedilir. Şikayetin kabulü halinde sıra cetvelinin iptaline ve
düzeltilmesine karar verilmelidir (İİKm.17). Sıra cetveline şikayetin kabul sonucu sıra cetveli
değiştirilmişse yeniden düzenlenen sıra cetveli tekrar ilan edilir. Bu sıra cetveline karşı
değişiklikle sınırlı olmak üzere tekrar şikayet mümkündür. 113
II. Sıra Cetveline Dava Yoluyla İtiraz
1. İflas İdaresince Tamamen veya Kısman Reddedilen Alacağın Masaya Kaydı
İçin Dava Açılması (Kayıt Kabul Davası)
Kayıt kabul davası da denilen bu dava, kısmen veya tamamen reddedilen alacağın,
sıra cetveline kaydını ve dolayısıyla tasfiyeden pay almayı amaçlamaktadır. Alacaklının bu
111
112
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davaya sıra cetvelinin ilanından (şayet İİK'nun 223/3. maddesindeki yükümlülük yerine
getirilmişse tebliğ tarihinden) itibaren 15 gün içinde açması gerekir. Bu süre hak düşürücü
olup, bu sürenin geçirilmesi halinde reddedilen alacak, o tasfiye bir daha ileri sürülemez. 114
Davanın, alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklı tarafından, basit tasfiyede iflas dairesi, adi tasfiyede iflas idaresine karşı açılması gerekir. 115
Görevli mahkeme, iflasa karar veren ticaret mahkemesinin bulunduğu herhangi bir ticaret mahkemesidir. Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde dava ticaret mahkemesi
sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.
Yetkili mahkeme, iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemelerinden herhangi biridir.
Burada yetki kamu düzeninden olduğundan, sözleşme ile başka bir mahkeme yetkili
kılınamaz. 116
Mahkeme davacının alacağı bulunup bulunmadığını genel hükümlere göre inceler.
Yargıtay vergi alacağını mahkemenin inceleme konusu yapamayacağını, sıra cetveline
olduğu gibi kabul edip, müflisi başvurabileceği yollara başvurması gerektiğini kabul etmektedir. 117
Kayıt kabul davası sonunda mahkeme davacının ispat edilen alacağını masaya kayıt
ve kabulüne karar verilmelidir. Masaya kaydı istenen yabancı para alacağı ise bu alacağın
iflas tarihindeki Türk Lirası karşılığının masaya kayıt ve kabulüne şeklinde hüküm kurulmalıdır. Mahkeme kararıyla sıra cetveline alınan alacak için alacaklıya pay cetveline göre ödeme
yapılacaktır.
Kayıt kabul davası sonucunda alacaklı alacağını ispat edemezse kayıt kabul davasının reddine karar verilmelidir. Red kararı ile sıra cetveli bu alacaklı yönünden kesinleşir. Bu
durumda alacaklı dava konusu alacakla ilgili olarak tasfiyeden pay alamaz.
Kayıt kabul davası basit yargılama usulüne tabidir. Temyiz ve karar düzeltme süreleri
adli tatilde işlemeye devam eder (HUMK m.176/ıı). Temyiz süresi konusunda değişik
görüşler ileri sürülmüştür. Yargıtay temyiz süresini 10 gün olarak kabul etmektedir.
Kayıt kabul davasında harç ve vekalet ücreti maktudur.
2. Alacaklının Sıra Cetveline Kabul Edilen Bir Alacaklının Alacağının Esas ve
Miktarına İtiraz Etmesi (Kayıt Terkini Davası)
Bir alacaklının, sıra cetveline kabul edilen başka bir alacaklıya karşı açacağı sıra cetveline itiraz davası. İİK'nun 235. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir, Alacaklı bu
davada, sıra cetveline kabul edilen bir başka alacaklının alacağının sıra cetvelinden terkinini,
veya silinmesini isteyebilir, kabul edilen miktar kadar alacağı bulunmadığını ileri sürebilir
yahut sırasına itiraz edebilir. Uygulamada bu dava kayıt terkini veya kayıt silme davası olarak
isimlendirilmektedir.

114
115

116
117

Ancak sürenin geçirilmesi alacağı ortadan kaldırmaz.
Kayıt kabul davalarında husumet, basit tasfiyede iflas dairesine, adi tasfiye ile iflas idaresine yöneltilmelidir"
19.HD, 5.6.1997, 4110/5839.
Öztek, Sıra Cetveli, s. 112.
HGK. 20.11.1995, 19-662/1149 (İzmir B.D, 1996/1, s.118-120); 19.HD. 27.2.1996, 360/1572 (Deynekli,
Adnan: İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Ankara 1996, s.130).
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Dava açma süresi yönünden kayıt kabul davasından farklılığı bulunmamaktadır. Bu
dava, alacağı kısmen de olsa sıra cetveline kabul edilen alacaklılar 118 tarafından, alacağının
esasına, miktarına veya sırasına itiraz edilen alacaklılara karşı açılır. 119
Kayıt terkini (kayıt silme) davalarının görevli ve yetkili mahkeme yönünden kayıt kabul
davalarından farkı bulunmamaktadır. Kayıt terkini davalarında ispat yükü davalı alacaklıya
düşer. Davalı alacaklı kural olarak sıra cetveline kabul edilen alacağının varlığını, miktarını
ve kendisine verilen sıranın doğru olduğunu ispat etmelidir. 120 Davacının da davalıya karşı
olan iddialarını defi yoluyla ileri sürüp, bunlara ilişkin delil ibraz etmesi mümkündür.
Kayıt terkini davası sonucunda davalı alacaklının müflisten alacağı olmadığına veya
iflas idaresi tarafından kabul edilen miktardan daha az olduğuna karar verilmesi halinde, bu
alacağa tahsis edilen hisse, dava masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın
alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre
dağıtılır (İİK m. 235/3). 121 Ancak davacı alacaklıya yapılacak ödemeyi mahkeme değil, iflas
idaresi hesaplar. Bu hesaplamaya karşı alacaklı İcra Mahkemesine şikayet yoluyla itirazda
bulunabilir. 122
Davanın alacaklı lehine sonuçlanması alacaklının durumunu etkiler Şöyle ki, eski sıra
cetveline göre davalıya ait olması gereken meblağ ile kayıt terkini davası sonucuna göre
yanılacak düzeltme sonucu davalıya verilecek meblağ arasındaki fark alacaklının kazancıdır.
Bu fark alacaktan fazla olursa, fazlası diğer alacaklılara dağıtılmalıdır (İİK m. 235/3).
Kayıt terkini davasını birden fazla alacaklının açması ve davanın kabulü halinde kazancının ne olacağı hususu da üzerinde durulması gereken bir konudur. Davacı alacaklıların
hepsinin aynı sırada bulunması halinde, İİK'nun 235/3. maddesi uyarına işlem yapılacağından sorun yoktur. Buna karşılık, alacaklıların değişik sıralarda bulunması halinde paylaştırmanın nasıl olacağı konusunda açıklık bulunmamaktadır. Örneğin İİK'nun 206. maddesinin
birinci, üçüncü ve dördüncü sırasında yeralan alacaklının açtığı kayıt terkini davasının kabulü
halinde, paylaştırma sıraya göre mi (önce birinci, sonra üçüncü ve daha sonra dördüncü),
yoksa eşit olarak mı veya garameten mi yapılacaktır? İsviçre'de münazaalı hakların temlikiyle
ilgili İİK'nun 245. maddesine alınmayan İsviçre İİK'nun 260. maddesinin 2. fıkrasının 123
kıyasen uygulanması gerektiği ve paylaştırmanın sıra cetveline göre yapılacağı doktrin ve

118

119
120
121
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123

64

Davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmalıdır. Bu nedenle alacağının miktar ve sırasına itiraz edilen
alacaklı ile aynı sırada veya sonra gelen sırada yer alan alacaklarının bu davaya açmakta hukuki yararı
bulunmaktadır. Örneğin 1.sırada yer alacaklının 4.sırada yer alan alacaklılar aleyhine bu davayı açmakta
hukuki yararı yoktur. Aynı görüşte, Kuru, İflas, s.314; Postacıoğlu, İflas, s.81; Karşı görüşte, Öztek, Sıra
Cetveli, s.119.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Öztek, Sıra Cetveli, s.114 vd.
Kuru, İflas, s.311; Berkin, İflas, s.356; Ansay, İflas s.291.
Hacze iştirakte bir başka alacaklının alacağının esasına ve miktarına itiraz edilir ve dava davacı lehine
sonuçlanırsa davalıya ayrılan paydan davacıya ödeme yapılır, artanı ise davalı alacaklıya ödenir. Bu konuda
bkz. Kuru, Baki: icra ve İflas Hukuku, c.2. İstanbul 1990, s. 1531-1532; Öğütçü, Tahir/Çitoğlu, Ali: Uygulamalı
İcra ve İflas Kanunu, c.l, Ankara 1977, s. 683; Ansay, s. 171; Berkin, Necmeddin: Tatbikatçılara icra ve iflas
Hukuku Rehberi, Tarihsiz, s. 367; "Sıra cetvelinde pay ayrılan bir alacaklının alacağının esas ve miktarına bir
başka alacak tarafından itiraz edilmesi ve davanın davacı alacaklı lehine sonuçlanması halinde davalıya
ayrılan paydan önce davacının alacağı ödenir, artan kışım davalıya bırakılır" 19. HD, 20.3.1997, 360/2885.
Öztek, Sıra Cetveli, s. 133 dn 221; Kuru, İflas, s. 311, dn.33.
Bize alınmayan bu hükme göre, "hasıl olan netice, masraflar çıkarıldıktan sonra, devralan alacaklıların
alacaklarını, sıralarına göre karşılamaya yarar ve artan kısım masaya yatırılır" (Öztek - Sıra Cetveli, s. 135 dn
227'den naklen)
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uygulama da kabul edilmektedir. 124 Türk Hukukunda da aynı çözüm tarzının geçerli olduğu
görüşü hakimdir. 125
İİK'nun 235. maddesinin 3. fıkrasında, bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hissenin dava masraflarıda dahil olduğu halde "sıraya
bakılmaksızın alacağı nisbetinde" itiraz edene verileceği hükme bağlanmıştır. Hükümde yer
alan "sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir" ifadesi "dava hasılatının
davacı alacaklılar arasında garameten paylaştırılacağı" şeklinde yorumlamaya uygundur.
Kanun sıra gözetmeksizin bütün alacaklıların sıra cetveline itiraz davası açabileceğini
öngördüğüne göre, burada davalının alacak ve miktarına karşı koymak yani davacı alacaklı
olmak, dava hasılatından pay almak için gerekli ve yeterlidir. Hükümde, davacıların sırası
konusunda bir ayrım ve yollama yapılmadığına göre eşit hakka sahip olduğu kabul edilmeli
ve bu eşitlik aynı sırada oldukları şeklinde anlaşılmalıdır. Aksi halde imtiyazlı alacaklıların yer
aldığı bir sıra cetvelinde, adi alacaklar kendilerine nasılsa bir yararı olmayacak kayıt terkini
davası açmaya pek hevesli olmayacaklardır. Bu da borçlunun muvazaalı işlemlerinin
hedefine ulaşmasındaki yolların açık tutulması anlamına gelir ki, kanun koyucunun böyle bir
amacı izlediği kabul edilemez. 126
Kayıt terkini davasının reddi halinde, itiraz edilen alacak sıra cetvelindeki yerini korur; 127 davacı alacaklı yargılama giderlerinden sorumlu tutulur. Alacaklı bu yargılama
giderlerinin ödenmesini iflas masasından isteyemez. 128
Kayıt terkini davasında harç ve vekalet ücreti ile temyiz ve karar düzeltme işlemleri
kayıt kabul davasında olduğu gibidir.
3. Bir Alacaklının Bir Başka Alacaklının Sırasına İtiraz Etmesi
Bir alacaklının kendi sırasına yaptığı itirazın aksine bir başka alacaklının sırasına itirazda icra mahkemesi değil, ticaret mahkemesi görevlidir (İİK m. 235/2 ikinci cümle). 129
Husumet, sırasına itiraz edilen alacaklıya yöneltilmelidir. Alacaklı aynı sıradaki ve kendisinden önceki sırada yer alan alacaklılara karşı bu davayı açmalıdır.
Dava açma süresi konusunda, kayıt kabul ve kayıt terkini davalarında yapılan açıklamalar bu dava için de geçerlidir.
Davada, sırasına itiraz edilen alacaklı kendisine verilen sırada olduğunu kanıtlamalıdır. Yani ispat yükü, sırasına itiraz edilen alacaklıdadır.
Sırasına itiraz edilen alacaklının alacağının rehinli veya imtiyazlı olmadığına karar verilmesi halinde, bu alacak adi alacak olarak dördüncü sırada yer alacaktır. Bu durumda
davacı alacaklının kazancı, serbest kalan rehin veya imtiyazlı bedel değil, dördüncü sıraya
kaydedilen iflas alacağı ile serbest kalan rehin veya imtiyaz bedeli arasındaki farktır. 130 Bu
durumda davayı kaybeden davalı alacaklı, yalnızca imtiyazlı veya rehinli sıradan mahrum
olur, ancak yeni sırasındaki alacaklarla birlikte paylaştırmaya iştirak eder. Örneğin, sırasına
124
125

126
127
128
129

130

Bkz. Öztek, Sıra Cetveli, s. 135 dn, 228'de belirtilen yazarlar ve kararlar.
Kuru, İflas, s. 334, dn 53: Ansay, İflas s.29; Berkin, İflas, s. 375; Öztek ise, İİK'nun 245. maddesinin kendi
sistemi içinde adil ve tutarlı çözümünün İİK'nun 235/3 maddesinin işleyiş tarzına uygun düşmediği, hakim
fikrin kabulünün adil olmadığı görüşündedir. (Öztek, Sıra Cetveli, s. 135).
Deynekli, Adnan: İflasın vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Ankara 1996, s.137.
Öztek, Sıra Cetveli, s.136; Berkin, İflas, s.356.
Kuru, İflas, s.312.
19 HD 2.11.2007, 2678-9468.Hacizde sıra cetvelinde sıraya yapılan itirazda icra mahkemesi görevlidir (İİK
m.142/son).
Ansay, İflas, s.291.
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LWLUD]HGLOHQ$ QÕQ<7/ELULQFLVÕUDGDLPWL\D]OÕDODFD÷ÕQÕQLIODVLGDUHVLQFHNDEXOHGLOGL÷LQLYH
WDPDPÕQÕQ |GHQHFH÷LQL YDUVD\DOÕP $OaFDNOÕ EX DODFD÷ÕQ LPWL\D]OÕ ROPDGÕ÷ÕQD GDLU DoWÕ÷Õ
GDYD\Õ ND]DQÕUVD DODFDNOÕ $ DGL DOaFDNOÕ RODUDN G|UGQF VÕUDGD \HU DODFDNWÕU '|UGQF
VÕUDGDNL DODFDNOÕODUD WDVIL\HGH \]GH  |GHPH \DSÕODFDN ROPDVÕ KDOLQGH $ \D  YTL.
|GHQHFH÷LQGHQ DODFDNOÕQÕQ Na]DQFÕ  <7/RODFDNWÕU DODFDNOÕQÕQ  <7/ DODFD÷Õ YDUVD
bakiye 2 <7/GL÷HUDODFDNOÕODUDVÕUDFHWYHOLQHJ|UHGD÷ÕWÕOPDN]HUHPDVD\DDLWRODFDkWÕU
%LUDODFDNOÕQÕQVÕUD\D\|QHOLNDoWÕ÷ÕGDYDQÕQUHGGLKDOLQGHLVHVÕUDVÕQDLWLUD]HGLOHQaODFDNOÕVÕUDFHWYHOLQGHNDEXOHGLOHQVÕUDGDWDVIL\HGHQSD\ÕQÕDODFDkWÕU
øIODVWDULKLQGHQVRQUDULVNLQJHUoHNOHúPHVLYHWHPLQDWPHNWXEXEHGHOLQLQEDQNDFDödenmesi haOLQGH ULVNLQ JHUoHNOHúWL÷L WDULKWHNL |GHPH PLNWDUÕ HVDV DOÕQDUDN DODFDN VÕUD
cetveline geçirilmelidir131.
III. øIODV 7DULKLQH .DGDU øúOHPLú YH øIODV 7DULKLQGHQ 6RQUD øúOH\HFHN )DL]OHULQ
0DVD\D.D\GÕ
1. øIODV7DULKLQH.DGDUøúOHPLú)DL]OHULQ0DVD\D.D\GÕ
øø.’QXQPDGGHVLX\DUÕQFDUHKLQOLDODFDNODUKDULFLQGHLIODVÕQDoÕOPDVÕLOHPIOLVLQ
PXDFFHO YDGHOL  ERUoODQ PXDFFHO ROXU øIODVÕQ DoÕOGÕ÷Õ JQH NDGDU LúOHPLú IDLzle takip
PDVUDIODUÕ DQDSDUD\D LODYH HGLOHUHN PDVD\D ND\GHGLOLU132 øSRWHNOH WHPLQ HGLOPLú DODFDNODUÕQ
IDL]OHUL UoKDQOÕ RODUDN PDVD\D \D]ÕOÕU $QFDN VW VÕQÕU LSRWH÷LQGH LIODV WDUiKLQGH OLPLW ID]ODVÕ
faiz alaFD÷Õ EXOXQPDVÕ KDOLQGH EX IDL] DODFD÷Õ PDVD\D DGL DODFDN ROarak kaydedilmelidir.
gQFHNLLIODVNDUDUÕQÕQ<DUJÕWD\ FDER]XOPDVÕQGDQVRQUDWHNUDULIODVDKNPHGLOLUVHIDL]LQLNLQFL
iflas tarihine kadar yürütülmesi gerekir.
2. øIODV7DULKLQGHQ6RQUDøúOH\HFHN)DL]OHULQ0DVD\D.D\GÕ
øø.’ QXQ  PDGGHVLQH J|UH LIODVÕQ DoÕOPDVÕ LOH ELUOLNWH LIODV PDVDVÕQD JLUHQ UHKLQOL
UHKLQVL] EWQ DODFDNODUGD IDL] LúOHPH\H GHYDP HGecektLU $QFDN LúOH\HFHN IDL] RUDQODUÕ ve
|GHPHúHNOL\|QQGHQUHKLQOLDODFDNODUODDGLDODFDNODUDUDVÕQGDIDUNEXOXnPDNWDGÕr. Rehinle
WHPLQDWDOWÕQDDOÕQPDPÕúDODFDNODUÕQLIODVWDULKLQGHQVRQUDLúOH\HFHNIDL]LLIODVPDVDVÕQDND\GHGLOHPH] $QFDN WDVIL\H VRQXQGD DQD SDUDODU |GHQGLNWHQ VRQUD EDNL\H NDOÕUVD |GHPH
\DSÕODFDNWÕU$GLDODFDNODUGDLIODVWDQVRQUDLúOH\HFHNIDL]RUDQÕ\DVDOIDL]RUDQÕRODFDNWÕU øø.
P 5HKLQOHWHPLQHGLOPLúDODFDNODUÕQIDL]LUHKLnOLPDOODUÕQVDWÕúÕQDNDGDUGHYDPHGHU
'L÷HUELUDQODWÕPODLIODVWDULKLQGHQVRQUDLúOH\HQIDL]WDVIL\HVLQGHQDUWDNDODQEDNL\HGHQGH÷LOVDWÕúEHGHOLQGHQ|GHQPHVLJHrekir133LúOH\HQIDL]UHKLQJLELUoKDQOÕGÕU134. Maksimal ipoWHNWHOLPLWGDKLOLQGHROPDN]HUHLIODVWDQVRQUDLúOH\HFHNIDL]GHUoKDQOÕGÕU135. Ancak ipotekli
WDúÕnPD]ÕQVDWÕOPDVÕQGDQ|QFHOLPLWID]ODVÕIDL]DODFD÷ÕPH\GDQDJHOLUVHEXDODFDNDGLROXS
øø.’ nuQPDGGHVLX\DUÕQFD|GHPH\DSÕODFDNWÕU
IV. 5HKLQOL$ODFDNODUÕQ0DVD\D.D\GÕ
h]HULQGHUHKLQEXOXQDQPDOODUUHKLQVDKLELDODFDNOÕQÕQUoKDQKDNNÕVDNOÕNDOPDNNDyGÕ\ODPDVD\DJLUHUYHLIODVLGDUHVLWDUDIÕQGDQHQ\DNÕQYHPQDVLS]DPDQGDSDUD\DoHYUilip
PXKDID]D YH VDWÕú JLGHUOHUL oÕNDUÕlGÕNWDQ VRQUD UHKLQOL DODFDNOÕ\D KDNNÕ YHULOLU øø. m. 185/1).
øIODV PDVDVÕQD JLUHQ UHKLQOHULQ VDWÕOPDVÕ YH EHGHOLQLQ DODFDNOÕ\D |GHnmesi için tasfiye
131
132
133
134
135
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19. HD 6.5.1993, 3559/3533.
19. HD 10.10.1989 6319/5242.
11. HD 7.3.1989, 1339/1417.
19. HD. 5.10.1992, 7716/4727.
11. HD. 26.12.1988. 9289/7873.

%DQNDFÕODU'HUJLVL

VRQXFXQX EHNOHPH\H JHUHN \RNWXU øIODVWDQ |QFH UHKQLQ SDUD\D oHYULlmeVL \ROX\OD \DSÕODQ
takiplere devam olunabilir. Ödeme emrine itiraz üzeriQH LWLUD]ÕQ LSWDOL GDYDVÕ DoÕOPÕúVD EX
dava ya da husumet iflas idaresine yöQHOWLOHUHN GHYDP ROXQXU 5HKLQOL PDOÕQ VDWÕú EHGHOL
DODFD÷ÕQWDPDPÕQÕ|GHPH\H\HWPH]VHDODFD÷ÕQUHKLQOHNDUúÕODQPDPÕúRODQNÕsPÕDGLDODFDN
olarak masaya kaydedilir.
1. Müflise Ait Menkul Rehniyle 7HPLQ(GLOPLú$ODFDNODU
øø.’QXQPDGGHVLX\DUÕQFDLIODVÕQ DoÕOPDVÕLOHPIOLVLQPHQNXOUHKQL\OHWHPLQeGLOPLú PHFFHO YDGHVL JHOPHPLú  DODFDNODUÕ PXDFFHO RODFDNWÕU (OLQGH PIOLVH DLW ELU WDúÕQÕU
PDOEXOXQDQDODFDNOÕQÕQEXPDOÕøø.’QXQPDGGHVLJHUH÷LQFH\DSÕODFDNLODQGDQLWLEDUHQ
ELUD\LoLQGHLIODVGDLUHVLQHYHUPHVLJHUHNLU$NVLKDOGHUoKDQKDNNÕnGDQPDKUXPNDODFDNWÕU
5HKQLQNÕ\PHWLQLQERUVDUD\LFLQHJ|UHDODFD÷ÕNDUúÕODPD\DNDILJHOPH\HFH÷LDnODúÕOÕU
YHDODFDNOÕUHKLQOLPDOÕQVDWÕúÕQÕLVWHPH]VHUHKLQOLPDOPDVDGDJHoLFLRODUDN oÕNaUÕOÕU øø. m.
  $QFDN DODFDNOÕ EX GXUXPGD DODFD÷ÕQ UeKLQOH NDUúÕODQPD\DQ NÕVPÕQÕ PDVDGDQ JHUL
isteyebilmek için rehinlL PDOÕ GDKD VRQUD PXWODND PDVD\D JHUL YHUHUHN LIODV LGDUHVLQFH
VDWWÕrPDOÕGÕU136.
$ODFDNOÕ LIODV WDULKLQGHQ |QFH WDúÕQÕU UHKQLQLQ SDUD\D oHYULOPHVL \ROX\OD WDNLEH JHoPLúVH LIODVWDQ VRQUD WDNLEH LIODV PDVDVÕQD NDUúÕ GHYDP HGLOLU YH VDWÕú EHGHOL øø.’nun 151.
PDGGHVLX\DUÕQFDSD\ODúWÕUÕOÕU$UWDQNÕVPÕYDUVDEXNÕVÕPLIODVPDVDVÕQDLQWLNDOHGHU
2. 0IOLVH$LW*D\ULPHQNXO5HKQL\OH7HPLQ(GLOPLú$ODFDNODU
0IOLVHDLWWDúÕQPD]UHKQL\OHWHPLQHGLOPLúDODFDNODUGDQPHFFHO YDGHVLJHlPHPLú 
RODQODU LIODVÕQ DoÕOPDVÕ\OD PXDFFHO ROPD\DFDNWÕU øø. 195/1). Bu rehinler reKLQOL WDúÕQPD]ÕQ
VDWÕúÕQGDQVRQUDGDYDUOÕ÷ÕQÕVUGürecektir (øø.P øSRWHNOHWHPLQHGLOPLúDODcaklar
LIODVÕQDoÕOPDVÕDQÕQGDPXDFFHOLVHDODFDNOÕQÕQPUDFDDWÕQDJHUHNROPDNVÕ]ÕQLúOeyen faiziyle
ELUOLNWHLIODVPDVDVÕQDND\GHGLOHFHNWLU øø. m. 231).
hVWVÕQÕULSRWH÷LQGHOLPLWGDKLOLQGHEXOXQDQDODFDNYHIDL]UoKDQOÕNDEXOHGLOecek, limit
ID]ODVÕLVHDGLDODFDNRODUDNøø.’ nun 206. maddeVLQGH|QJ|UOHQG|UGQFVÕUD\DND\GHGLOHcektir137.
MadGLKXNXN\|QQGHQVRQDHUPLú\DKXWEDWÕORODQDQFDNWDSXND\GÕQGDJ|]NHQipoWHNOHLOJLOLDODFD÷ÕQLIODVPDVDVÕQDUHKLQOLDODFDNRODUDNND\GHGLOPHVLJHUHNLU.D\GHGLOPLú
VH UHKLQOL DODFDNOÕODUOD LPWL\DzOÕ YH LPWL\D]VÕ] GL÷HU DODFDNOÕODU ND\ÕW WHUNLQL GDYDVÕ DoPD
KDNNÕQD VDKLSWLUOHU138 7HVFLOH ED÷OÕ ROPa\DQ NDQXQL LSRWHNOHU LVH LIODVÕQ DoÕOPDVÕQGDQ |QFH
WDSXGD DoÕNOD\ÕFÕ QLWHOLNWH WHVFLO \DSÕOPDPÕúVD DQFDN PDVD\D \D]GÕUÕOGÕNODUÕ WDNGLUGH LIODV
idaresi taraIÕQGDQJ|]|QQHDOÕQÕSLQFHOHQHEilir139.
3. Üçüncü ùDKVD$LW5HKLQOH7HPLQ(GLOPLú$ODFDNODU
0IOLVLQERUFXLoLQoQFELUúDKVÕQUHKLQYHUPHVLKDOLQGHUHKLQOLPDOLIODVPaVDVÕQD
JLUPH] %X GXUXPGD DODFDNOÕ UHKQLQ SDUD\D oHYULOPHVL \ROX\OD UHKLQOL PDOÕ SDUaya çevirerek
DODFD÷ÕQÕDOÕUVDWDVIL\HVRQXQGDRQXQKLVVHVLQHGúHQSDUDNHQGLVLQHYerilmez, kanuni halef
GXUXPXQGDNLUFKQLQPDOLNLoQFúDKVD|GHQLU140.
136
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Rehnin maliki üçüncü şahsın masadan olan müstakbel rücu alacağını taliki şarta bağlı
bir alacak olarak masaya kaydettirme hakkı vardır (İİK m. 197, 250, 255/11) 141 .
V. Geç Bildirilen Alacakların Masaya Kaydı (İİK m. 236)
İflas alacaklıları ile istihkak iddiasında bulunacak olanlara bu haklarını kaydettirmek
için adi tasfiye ilanından itibaren bir ay süre verilmiştir (İİK m. 219). Tespit edilen bu sürede
kaydettirilmeyen alacaklar iflasın kapanmasına kadar (İİK m. 254) iflas masasına yazdırabilirler (İİK m. 236/1). Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir. Alacaklıdan bu
masrafları peşin vermesi istenebilir (İİK m. 236/11).
İflas idaresi geç bildirilen bu alacak hakkında müflisin beyanını alarak (İİK m. 230) inceledikten sonra bir karar verir. Alacağın kabulüne karar verilirse sıra cetveli düzeltilir ve ilan
ile alacaklılara bildirilir (İİK m. 236/IV). Bu değişik sıra cetveline karşı da İİK nun 235.
maddesi uyarınca 7 gün içinde şikayet, 15 gün içinde itiraz yoluna başvurulabilir (İİK m.
236/V).
Geç bildirmenin en önemli sonucu, süresinde müracaat etmeyen alacaklının evvelce
kararlaştırılmış paylaştırmaya katılmamasıdır (İİK m. 236/III). Ancak paylaştırma kararlaştı
olmamış paylaşma cetvelinin değiştirilmesini isteyebilecektir 142 .
İflas idaresi geç bildirilen alacağı reddederse, bu durumda sıra cetvelinin düzeltilmesi
söz konusu olmayacağından red kararı alacaklıya tebliğ edilir (İİK m. 234/11), ayrıca ilan
gerekmez.
Masaya alacağını geç bildiren alacaklı önceki alacaklılar toplantısı kararları ve kesinleşmemiş muamelelerle bağlı olup, bunlara itiraz edemez. Örneğin; ikinci alacaklılar toplantısında üçüncü şahsın mülkiyete dayalı istihkak iddiası kabul edilmişse buna itiraz edemez.
Daha önce düzenlenmiş sıra cetveli kesinleşmişse, o sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz
davası açamaz. Kesinleşen sıra cetveline göre alacaklılara ödenen paraların istirdadını
isteyemez 143 .
E. Sıra Cetveli İle Pay Cetveli Arasındaki İlişki
Masa malları kural olarak ikinci alacaklılar toplantısından sonra iflas idaresi tarafından
satılmaya başlar. Satılan malların bedelleri tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten
sonra iflas idaresi tarafından pay cetveli ve son hesap yapılır (İİK m. 247).
Pay cetveli, her alacaklıya sıra cetveline göre isabet edecek hissesini gösteren listedir. Bu nedenle iflas idaresinin pay cetvelini kesinleşen sıra cetveline uygun olarak hazırlaması gerekir. Sıra cetveli kesinleşmeden istisnai 144 bazı haller dışında kesin dağıtma söz
konusu olmaz. Sıra cetveline karşı açılmış bütün davalar sonuçlanmadan pay cetveli
yapılmamalıdır 145 .
Pay cetveli hazırlanırken ilk önce müflisin rehinli mallarının satış bedeli ile başlanır.
Rehinli malın satış bedelinden önce rehinli malın aynından ayrılması gereken kamu alacakla141
142
143
144
145
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rı için pay ayrılır (İİK m. 206/1). Ondan sonra İİK’nun 248. maddesi uyarınca rehinli malın
muhafaza ve satış masrafları çıkarılır. Kalan bakiye rehinli alacaklılara ayrılır. Rehinli
alacakların ödenmesinden sonra bakiye kalmışsa bu miktar masaya dahil edilir ve adi
alacakların ödenmesine tahsis olunur.
Rehinli alacaklardan sonra ise iflasın açılmasından ve tasfiyeden doğan masraflar ve
masa borçlan için pay ayrılır (İİK m. 248).
İflasın açılmasından iflas tasfiyesinin kapanmasına kadar bütün masraflar ve masa
borçları ödendikten sonra kalan para sıra cetveline uygun olarak düzenlenecek pay cetveline
göre alacaklılara tahsis edilir 146 .
İflas idaresi pay cetveli ve son hesabı iflas dairesine 10 gün bırakılır ve bu hususla
birlikte ayrılan payların miktarı her alacaklıya ayrıca bildirilir (İİK m. 249/11). Alacaklılar pay
cetveline karşı bu bildirimden itibaren 7 gün içinde şikayette bulunabilirler. Yapılan şikayetler
karara bağlandıktan sonra pay cetveli kesinleşir ve tarifede öngörülen harç alınarak paralar
dağıtılır.
Taliki şarta veya gayri muayyen vadeye bağlı alacaklara (İİK m. 197) ayrılan paralar
ödenmeyerek sağlam bir bankaya, bulunmayan yerlerde ise mahkeme veya icra sandıklarına
yatırılmalıdır (İİK m. 250).
İflas idaresi alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara, ödenmemiş olan alacak
miktarı için aciz belgesi verecektir. Bu belgede müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılmalıdır. İflasta verilen aciz belgesi muvakkat değil, kat'i aciz belgesidir. Bu belge alacağı
kısmen veya tamamen ödenmeyen iflas alacaklılarına verilir, ödenmeyen masa alacaklılarına
verilmez. Aciz belgesine sahip alacaklı, borçlunun mallarının üçüncü kişi tarafından haczi
halinde bu hacze iştirak edebilir (İİK m. 100/I-1) 147 .

146
147

19 HD 12.7.2007, 4853/7433. Ansay: İflas, s. 295.
Berkin, Necmeddin: İflas Hukuku, İstanbul 1972 s. 384.
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Tüketici Hukukunda Kefalet
Ahmet Erkal Baççıoğlu *
Sayın Başkan ve Değerli Katılımcılar, sözlerime başlarken hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Bu toplantıyı tertipleyen Türkiye Bankalar Birliği Yöneticileri ile Prof. Dr. Seza
Reisoğlu hocam başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ankara Hukuk Fakültesinde sayısız öğrenci yetiştiren, onları sadece fakültede yetiştirmekle kalmayan, aynı zamanda uygulamaya yönelik eserleri ile de meslek hayatlarında, çalışmalarında aydınlatarak yol göstermeye devam eden, öğrencisi olmakla her zaman
gurur duyduğum sayın Prof. Dr. Baki Kuru hocama da saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
Değerli katılımcılar 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik
10. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesindeki ve yine 10/B maddesinin 8. fıkrasındaki
"şahsi teminat" tabiri ile ne kast edildiği ve dairemizin bunu nasıl anladığı konusunda
sizlere bilgi vermeye çalışacağım.
Konunun anlaşılması için öncelikle tüketici ve şahsi teminat kavramları hakkında
kısaca bilgi vermek istiyorum.
Tüketici kavramı geçtiğimiz yüz yıl içinde ortaya çıkan bir kavramdır. 4077 sayılı
Kanunun değişik 3. maddesi ile tüketici "bir mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan ve yararlanan gerçek ve tüzel kişiler" olarak tarif edilmiştir.
Daha önceleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan satın alma ve tüketme
faaliyeti; zamanla tüketim alışkanlıklarına ve zorunlu olmadığı halde, sadece tüketmek için
satın almaya dönüşmüştür. Bunu yaşantımız da ve bilhassa büyük alış veriş merkezlerinde
yapılan alış verişlerden de anlayabiliriz. Bu nedenle çağımızda gelişen toplumlarda
tüketim, temel ihtiyaçlarının giderilmesinde bir araç olmaktan çıkarak amaç olmuştur. Bu
çılgın tüketme eğilimi nedeniyle günümüz toplumları tüketim toplumları haline gelmiştir.
Daha önceleri sadece alıcı ve satıcıdan bahsedildiği halde geçtiğimiz yüzyıl başlarından
itibaren tüketiciden bahsedilmeye başlanmıştır.
Tüketici, sözleşmenin taraflarından birisi ise de, çok çeşitli nedenlerle sözleşmede
iradesini serbestçe oluşturamayan, çeşitli şekillerde iradesi sakatlanan, fakat bunun
farkında bile olmayan, bir taraftır. Tüketici baş döndürücü bir şekilde gelişen teknoloji
nedeniyle çoğu zaman aldığı malın nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını, hatta hangi maddelerden yapıldığını bilemez, anlayamaz sadece aldığı şeyin kullanılmasını öğrenerek,
ihtiyaçlarını karşılamak üzere onu satın almakta ve kullanmaktadır.
Diğer taraftan satıcıda sattığı malın özelliklerini çoğu zaman bilmemekte, sadece o
malın ne işe yaradığını bilmekte, sattığı malın tüketici üzerindeki etkilerini ve teknik
özelliklerini bilmemektedir. Öyle olunca böyle bir satış sözleşmesinde tarafların serbest
iradelerinden bahsedilemez.
Tüketicinin taraf olduğu satış sözleşmelerinde zayıf ve korunmaya muhtaç olan taraf tüketicilerdir. Bunların haklarının korunmasında genel hükümler her zaman yeterli
*
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olmadığı için, tüketici haklarının korunmasını teminen özel kuralların getirilmesi ve
yasalaştırılması gelişmiş toplumlarda ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde oluşan
tüketici hukukunun gelişmesi, oluşması devam etmektedir.
Tüketicinin korunması ile ilgili kurallar sadece tüketicileri değil, belli kalitede mal ve
hizmet üretimini sağlamak suretiyle aynı zamanda üreticileri ve ülke ekonomisini de
koruyucu işler yapmak suretiyle, ülkede üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası piyasada
rekabet edebilecek düzeye ulaşmalarını sağlayacaktır.
Ülkemizde de çağın bu gelişmelerine uygun olarak 1981 tarihli Anayasamızın 172.
maddesi ile "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini
koruyucu girişimlerini teşvik eder." hükmü getirilmiş olup, Anayasanın bu hükmü doğrultusunda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1995 yılı şubat ayında kabul
edilmiş ve 8.9.1995 tarihinde de yürürlüğü girmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra, uygulamanın ortaya koyduğu eksiklikler ve yetersizlikleri gidermek için Kanunda
6.3.2003 tarihli 4822 sayılı, 27.5.2004 tarihli 5179 sayılı, 21.2.2007 tarihli 5582 sayılı ve
23.1.2008 tarihli 5728 sayılı kanunlarla değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.
Ülkemizin ve toplumumuzun çağdaş ülkelerin ve toplulukların düzeyine ulaşabilmesi tüm toplumsal konularda olduğu gibi, tüketici hakları konularında bilinçli ve hassas
olmalarına bağlıdır. Tüketici haklarının korunmasında sadece yasal düzenlemelerin
yapılması yeterli değildir. Aynı zamanda bireylerinde bu haklarının bilincine sahip olup
gerekli çabayı göstermeleri gerekir.
4077 sayılı Kanunda, 4822 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce "şahsi teminat verilmesi" yani kefaletle ilgili bir hüküm ve ibare bulunmamakta idi. Kefaletle ilgili olarak
önümüze gelen uyuşmazlıklar 4077 sayılı Kanunun 30. maddesi yollaması ile B. Kanununun kefaletle ilgili hükümleri uygulanarak çözümlenmiştir.
4822 sayılı Kanun ile, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değiştirilen, "Tüketici kredisi" başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi ile "Tüketici
kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren asıl borçluya
başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez.", yine 21.2.2007 tarihli 5582 sayılı Kanun
ile eklenen 10/B maddesinin 8. fıkrası ile "Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi
teminat verildiği hallerde, konut finansman kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara
başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez." hükmü getirilmiştir. Yine 23.2.2006
tarihinde kabul edilen 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinin son fıkrasının son cümlesinde "Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar
denenmeden kefilden borcun ifası istenemez." denmiştir.
Yasada geçen bu "şahsi teminat" ifadesinin ne anlama geldiği neyin kasıt edildiğinin de açıklanması gerekir.
Teminat sözleşmesi deyimi, bir kimsenin başkasının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi kendi üzerine almasını öngören bütün sözleşme ve anlaşmaları ifade eder. Tehlike,
ortaya çıkması şüpheli fakat çekinilen ve ekonomik bakımdan zararlı bir olayın gerçekleşmesi veya beklenilen ve ekonomik bakımdan yararlı bir olayın geçekleşmemesi ihtimalidir.
Eğer olayın gerçekleşmesi objektif bakımdan imkansız veya muhakkak ise tehlikeden,
rizikodan bahsedilemez. Bununla birlikte olayın ortaya çıkması subjektif bakımdan kuşkulu
olması, halinde gereklerine göre, taraflar için bir tehlike sayılabilir. Örneğin antika diye
satılan eşyanın veya meşhur bir ressama ait diye satılan tablonun, satış anında taraflarca
kesin olarak eşyanın antika, tablonun da o ressama ait olmadığı bilinmediği takdirde,
sonradan bunların sahteliğinin ortaya çıkması olasılığı ve ihtimali bir tehlike teşkil eder.
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Burada kasıt edilen tehlike daima mameleki bir menfaati tehdit eder. Çoğu zaman
tehlikeye, tehlikenin tehdit ettiği kişinin bir eylem ve ihmali neden olur.
Bir kimsenin başkasının karşısında bulunduğu tehlikeyi kısmen veya tamamen bir
sözleşme ile üzerine alması kabildir. Bu, tehlike konusunu teşkil eden olayın gerçeklemesi
halinde tehlikenin yöneldiği kişinin uğrayacağı zararı veya yoksun kalacağı karın tazmin
edilmesini üstlenilmesi biçiminde olur. Tazminat, bir para edimi şeklinde olabileceği gibi,
zarara uğrayan şeyin eski haline getirilmesi, onun yerini tutacak şeyin verilmesi şeklinde
olur.
Teminat sözleşmeleri ile, bir sözleşme içindeki feri teminat yükümlülükleri aynı mahiyette şeyler değildir. Satıcının zapta ve ayıba karşı tekeffüde olduğu gibi, buradaki
sorumluluk asıl sözleşmenin yan edimi olarak kendisini gösterir. Buradaki sorumluluk
bağımsız bir sorumluluk olmadığı gibi, sorumluluğu üstlenende satım sözleşmesinin tarafı
olan satıcıdır. Bu tür teminatların bulunduğu sözleşmeler, yasanın anladığı şekilde teminat
sözleşmeleri değildir.
Başkasına yönelik bir zarar tehlikesini yüklenmenin sözleşmedeki taraflardan birinin esas yükümlülüğünü teşkil ettiği sözleşmelere en geniş anlamda teminat sözleşmeleri
denir. Teminat sözleşmelerinden bazıları kanunda ayrı bir sözleşme tipi olarak düzenlenmiştir. Kefalet, sigorta, garanti sözleşmesi, birlikte borç üstlenme vs. gibi.
Teminat sözleşmelerinden bir taşınır, taşınmaz, alacak veya işletme üzerinde rehin
tesisi yükümlülüğünü içerenler alacaklıya ayni bir teminat sağlamaya yönelmektedirler.
Bunlar teslim, tescil, alacağın temliki yahut terhin cirosu ve teslim gibi bir tasarruf işlemi ile
ifa edilince alacaklı lehine ayni bir hak doğar ve rehin veren borçluya veya üçüncü bir
kişiye ait belli bir mal üzerinden, öncelikle alacağını karşılamak olanağına sahip olur. Rehni
üçüncü kişi vermiş ise onun sorumluluğu sadece rehin verdiği bu mal ile sınırlıdır. Borçlu
ise haczi kabil tüm mal varlığı ile sorumluluğu devam eder. Rehni bizzat borçlu vermiş ise,
alacaklı alacağını rehin konusu maldan öncelikle ve borçlunun diğer mallarından da diğer
tüm alacaklılarla birlikte karşılamak olanağını elde eder. Bu tür teminat sözleşmelerine ayni
teminat sözleşmeleri denir. Alacaklının alacağını tahsil için, diğer alacaklılara göre
öncelikle yararlanabileceği bir mal olmayan, şahsi teminat verenin haczi kabil tüm mal
varlığı ile borçlunun yanında sorumlu olduğu teminat sözleşmelerine şahsı teminat
sözleşmeleri denir.
Geniş anlamda garanti veya teminat sözleşmeleri deyimine yalnız şahsi teminat
sağlamaya yönelik sözleşmeler anlaşılmaktadır. Kefalet, sigorta, garanti birlikte borç
üstlenme sözleşmeleri gibi.
4077 sayılı Kanunun değişik 10. maddesi 3. fıkrasının son cümlesi ile ifade edilmek
istenenin, yine aynı Kanunun 10/B maddesinin 8. fıkrası ile çıkarılış amacı ve 5464 sayılı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. maddesinin 5. fıkrası son cümlesi birlikte
değerlendirildiğinde kefalet olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kanunda kefaletin nasıl bir
kefalet olduğu açıklanmamıştır. Öyle olunca bu kefaletin ne olduğunun genel hükümlere
göre yani BK. hükümlerine göre belirlenmesi gerekir.
Kefalet BK. 483 ve 503. maddelerinde düzenlenmiştir.
Kefalet BK. 483. maddesinde "Kefalet, bir akittir, ki onunla bir kimse borçlunun akdettiği borcun edasını temin etmeyi alacaklıya karşı taahhüt eder." şeklinde tarif edilmiştir,
Kefil borçlunun borcunu ödememesi halinde, bu borçtan kendisinin kişisel olarak
sorumlu olacağını alacaklıya karşı yükümlenir. Kefalet akdi; alacaklı ile asıl borçlu
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arasındaki hukuki ilişkiden doğmuş borcu teminat altına alır. Asıl borcun kaynağı sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme veya kanundan da doğmuş olabilir.
Kefilin, asıl borçlunun borcunun ödemesini temin etme, yani borçluyu zorlama yükümlülüğü yoktur. Böyle bir yükümlülüğü olsa idi, kefilin, asıl borçlunun borcunun yerine
getirmesi için gerekli çabayı gösterdiğini, bu bakımdan kusuru olmadığını kanıtlayarak
borcundan kurtulabilmesi gerekirdi.
Kefilin borcu ile asıl borçlunun borçları aynı değildir. Kefilin borcu, asıl borçlunun
borcunu ifa etmemesi halinde, alacaklının beklediği ifa menfaatini ona sağlamaktır. Yani
kefilin borcu ve asıl borçlunun borçları ayrı ayrı, müstakil borçlardır.
Kefalet akdinin tarafları kefil ve alacaklıdır. Yani kefalet senedi kefil ile alacaklı arasında yapılır. Kefalet akdinin yapılması için asıl borçlunun rıza ve muvafakatına gerek
yoktur. Asıl borçlunun bilgisi olmadan hatta rızası olmazsa dahi yapılabilir.
Kefaletin sebebi olan alacaklıya teminat sağlamak gayesini, kefili, kefalet akdini
yapmaya sevk eden etkenlerle karıştırmamak lazımdır. Kefil iç ilişkiden doğan defilerini,
yani asıl borçlu ile kendi arasındaki defileri, kural olarak alacaklıya karşı ileri süremez.
Kefalet kural olarak tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ancak kefalet akdinde alacaklının da yükümlülük altına gireceği kararlaştırılabilir.
Borçlunun kefilin kefaletini sağlayabilmek için kefile bir yarar sağlaması, yani kendisine kefil olacak kimseye komisyon vermesi, kefalet sözleşmesinin ivazsız niteliğini
ortadan kaldırmaz. Bu borçlu ile kefil arasındaki iç ilişkidir.
Kefilin borcu fer'i (bağımlı) ve tali (ikinci derecede-yan) bir borçtur.
Kefilin borcu asıl borcun varlığına ve geçerliliğine bağlı olur.
Kefilin, asıl borçludan daha fazla bir mükellefiyeti ve daha ağır sorumluluğu olamaz.
Alacak asıl borçluya karşı muaccel olmadan, kefile karşıda muaccel olmaz. Asıl
borcun muaccel olması için ihtar gerektiğinde, ayrıca kefile karşıda ihtar yapılması gerekir.
Sadece kefile ihtar yapılması, asıl borçluya ihtar yapılmamış ise asıl borçluyu temerrüde
düşürmez (491/1. ve 3. cümleler)
Kefalet alacağı asıl alacaktan bağımsız olarak temlik edilemez.
Asıl borç herhangi bir nedenle ortadan kalkması halinde kefilde borcundan kurtulur
(491).
Kefil asıl borçluya ait bütün defi ve itirazları alacaklıya karşı ileri sürebilir.
Kefaletin fer'iliği nedeniyle, bir anlaşmazlık halinde alacaklı sadece kefaletin varlığını değil, asıl borcun varlığını da ispat etmesi gerekir.
Kefilin borcunun ikinci derecede borç olması özelliği kendisini özellikle adi kefalette
gösterir.
Adi kefalette istisnalar hariç asıl borçluya gitmeden kefile gidilemez. Müteselsil kefalette gidilebilir.
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Kefil asıl borcun ifa edilmemesi halinde alacağının, asıl borç ifa edilse idi elde etmeyi beklediği menfaati, başka bir deyişle asıl borcun ifa edilmemesinden doğan zararı,
yani müspet zararı tazmin eder. Kefilin borcu asıl borca yabancı bir borçtur. Alacaklıya
ödemede bulunan kefil, borçlunun borcunu değil kendi borcunu yerine getirir. Bu nedenle
asıl borç sona ermez. Kefalet borcu sona erer ve kefil ödeme yaptığı nispette alacaklının
haklarına halef olur (BK. 496).
Kefilin taahhüdü asil borcu doğuran sözleşme ile aynı kağıt üzerinde bulunsa dahi,
kefalet sözleşmesi bağımsız niteliğini korur.
Kefalet sözleşmesinin bağımsız niteliğinden şu sonuçlar çıkar:






Asıl borç şarta veya vadeye bağlı olmasa dahi, kefalet şarta ve vadeye bağlanabilir.
Yani kefaletin, asıl borç ortadan kalkmadan belli bir süre sonra sona ereceği kararlaştırılabilir.
Asıl borcu doğuran sözleşme geçerli olsa bile, kefalet sözleşmesi irade bozuklukları,
kefilin ehliyetsizliği gibi nedenlerle geçerli olmayabilir.
Kefilin borcu asıl borçtan daha sınırlı olabilir.
Asıl borçlunun iflası onun borçlarını muaccel kılarsa da, kefilin vadeye bağlı borcunu
muaccel kılmaz.
Kefile karşı icra takibi, asıl borçlunun olduğu yerde değil, kefilin ikametgahında
yapılması gerekir. Asıl borç para borcu değil ise ifa yeri asıl borçlu ve kefil için değişik
olabilir.
Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları :
1. Geçerli bir asıl borç olmalıdır.

BK' nun 485. maddesi hükmünden anlaşıldığı üzere kefalet geçerli bir borç için olabilir. Ancak asıl borcun kefalet sözleşmesinin yapıldığı anda mevcut olmasına gerek
yoktur. Gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir borç içinde kefalet sözleşmesi yapılabilir.
Geleceğe muzaf bir borç için yapılan kefalet sözleşmesinin sonuç doğurması için, asıl
borcun geçerli olarak doğması yeterlidir. Kefil kefaleti imzaladığı anda gelecekte doğacağını bildiği bir borç için kefil olduğunu bilmelidir. Aksi takdirde mevcut olduğunu zannettiği
borç için kefil olan, ancak o anda mevcut olmayan borç sonradan geçerli olarak doğmuş
olsa bile, kefil yanıldığı için kefalet geçerli olmaz.
Kefilin borçlunun mevcut ve doğacak borçlarından hangisine kefalet ettiğinde tereddüt edilirse kefaletin doğacak borçlar için verildiği kabul edilmelidir. Zira kefil genellikle
alacaklının mevcut alacağını sağlamlaştırmak için değil, borçluya yeni kredi sağlamak
amacını güdecektir.
Asıl borç hukuka ve ahlaka aykırılık nedeniyle, başlangıçtaki imkansızlık, şekil eksikliği muvazaa, temyiz gücünün bulunmaması gibi bir nedenle mutlak surette batıl olan bir
sözleşmeden doğmuş iser kefalette geçersizdir. Kefilin asıl borçla ilgili butlan nedenini
bilmesi kefaletin geçersizliğini etkilemez. Kefil asıl borcun butlanını her zaman ileri
sürebilir.
2. Esas bakımdan da geçerli bir kefalet sözleşmesi olmalıdır.
Kefalet sözleşmesi sözleşme özgürlüğünün sınırlarına aykırı bir nitelik taşımamalı,
özellikle hukuka, ahlaka, adaba aykırı olmamalı, kefil hukuki fiil ehliyetine sahip olmalı,
irade bozukluğu olmamalıdır.
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Kefalette irade bozukluğu olmamalıdır. Kefil asıl borçlunun kimliğinde, yaptığı sözleşmenin veya asıl borcun niteliğinde yanılması, BK' nun 24. maddesi anlamında hatadır.
Alacaklının, asıl borçlunun mali durumu hakkında bütün bildiklerini kefile anlatma,
yani aydınlatma borcu yoktur.
Kefalet sözleşmesi temsilci yani vekil aracılığı ile de yapılabilir.
3. Yazılı şekilde yapılmalıdır.
BK'nun 484. maddesinde belirtildiği gibi kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Yazılı şekil geçerlilik şeklidir.
Kefalet sözleşmesinin adi şekilde yapılması yeterlidir.
Kefalet sözleşmesi tek taraflı olarak bir beyanla da yapılabilir.
4. İçeriği açık ve net olmalıdır.
Kefalet sözleşmesinin esaslı noktaları içerir ve yeterli derecede açık ve net olmalıdır. Kime, hangi borca, ne miktarda kefil olunduğu, yani kefil olunan borcun ferdileştirilmiş,
ayırıcı nitelikleriyle açıkça belli edilmiş olması, kefilin sorumluluğunun en yüksek sınırının
açıkça belirlenmiş veya yorumla belirlenebilir olması gerekir.
Kefaletin Çeşitleri (486-489)
1. Adi Kefalet (BK. 486)
BK' na göre asıl olan kefalet tipidir. Açıkça kefaletin müteselsil olduğu belirtilmediğinde veya tereddüt edildiğinde kefalet adi kefalettir.
Adi kefalette alacaklının önce borçluya başvurması, netice alamaz ise kefile başvurması gerekir. Alacaklı doğrudan kefile başvurmuş iser kefil ödemeyi reddederek önce
asıl borçluya başvurmasını söyleyebilir. Buna tartışma defi denir.
Tartışma def’i:
a) Borçlunun iflası,
b) Borçlu hakkındaki tenkip alacaklının kusuru olmaksızın semeresiz kalmışsa,
c) Borçlu hakkında Türkiye'de takip yapılması imkansız ise,
kefil tartışma defini ileri süremez.
Kefilin ikinci defisi ise: Şayet asıl borç için rehin gösterilmiş ise, kefil öncelikle
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile alacağın tahsiline çalışılmasını, daha sonra kendisine
başvurulmasını ileri sürebilir.
Kefil öncelikle rehinin paraya çevrilmesi defini ileri sürdükten sonra rehinle temin
edilemediğinde kendisine başvuran alacaklıya, öncelikle asıl borçluya başvurulmasını yani
tartışma definide ileri sürebilir.
Kefilin ileri sürebileceği bu defiler kefalet sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut
olmalıdır. Daha sonra ortaya çıkması halinde bu defilere kefil dayanamaz.
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Bu defilerden her zaman için feragat edilebilir. Defileri bilmeden veya bilerek ödeme yapan kefil yaptığı ödemeyi geri isteyemez.
2. Zincirleme Kefalet (Müteselsil BK. 487)
Müteselsil kefalet kefilin sorumluluğunun tali olmadığı bir kefalettir. Alacaklının asıl
borçluya gitmeden doğrudan kefile başvurulabildiği kefalettir. Kefil Tartışma defini, rehnin
paraya çevrilmesi defini ileri süremez.
Kefilin borcunun tali niteliği yok ise de, ferilik-asıl borca bağımlı olma niteliği devam
eder.
Müteselsil kefil asıl borçlunun defilerini kullanabilir.
Müteselsil kefaletin mevcudiyeti için, müteselsil kefalet altına girmek iradesi sözleşmeden açıkça anlaşılmalıdır.
Ticari borçlarda, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı takdirde müteselsil kefalet asıldır (TTK.7/2).
İcra zabtına geçirilen kefaletlerde de müteselsil kefalet hükümleri caridir (İİK. 38/2)
3. Birlikte kefalet: İki türlüdür.
a) Gerçek olmayan anlamda birlikte kefalet:
Kanunumuzda düzenlenmemiştir. Buna bağımsız kefalet de denir. Birden fazla
kimsenin birbirlerinden habersiz olarak aynı borca kefil olmalarıdır, her birisi alacaklıya
karşı borcun tamamından ve diğerlerinden bağımsız olarak sorumludurlar. Borcu ödeyen
kefilin diğerlerine rücu hakkı yoktur.
Bu tür kefalette, kefiller tartışma definden faydalanabilirlerse de bölme definden yararlanamazlar,
Bir kefil, kefalet sözleşmesini imzaladıktan sonra aynı borç için başka kefillerin olduğunu öğrense bile onlarla olan ilişkisi, gerçek olmayan birlikte kefalet şeklindedir.
b) Gerçek birlikte kefalet (BK. 488):
Birden fazla kimsenin aynı borca her birisi diğerinin veya diğerlerinin kefil olduğunu
veya olacağını göz önünde tutarak kefil olmalarıdır. Bu kefalet tek sözleşme ile yapılabileceği gibi ayrı ayrı sözleşmelerle de yapılabilir. Sözleşmelerin aynı anda veya farklı
zamanlarda yapılması da mümkündür.
Gerçek birlikte kefalet adi birlikte kefalet veya müteselsilde olabilir.
aa) Adi gerçek birlikte kefalet (BK. 488/1):
Birden ziyade kimse bölünmesi kabil bir borca birlikte kefil oldukları takdirde bunlardan her biri kendi payı tutarında adi kefil gibi, diğerlerinin payları hakkında da kefile kefil
sıfatıyla sorumlu olurlar.
Birlikte kefiller, kefile kefil sıfatıyla sorumluluklarını kaldıran sözleşme yapabilirler.
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Şekil bakımından yalnız pay değil, bütün sorumluluk tutarı da kefalet senedinde
gösterilmelidir.
Birlikte kefil bölme defini kullanabilir. Yani alacağın kendi payı oranında kendisinden, geri kalan bölüm içinde diğer kefillerden istenmesini ileri sürebilir. Tartışma definden
ayrı rehnin paraya çevrilmesini de isteyebilir.
Her kefilin payına düşecek sorumluluk önceden açıkça tespit edilmiş ise, her biri
eşit paylarla sorumlu olurlar. Eğer kefillerden biri payını ödemekten aciz ise, diğer kefillerin
onun payını kefile kefil sıfatıyla ve yine payları oranında ödemeleri gerekir.
bb) Müteselsil birlikte kefalet (BK. 488/2. cümle):
İki şekilde olur:
- Kefiller kendi aralarında müteselsilen kefalette bulunurlar. Bu halde kefiller bölme
definden feragat etmişlerdir. Saklı tutulmadığı müddetçe bölme defi ortadan kalkar.
Önce asıl borçluya gitme hakları saklıdır.
- Kefiller hem kendi aralarında hem de borçlu ile birlikte müteselsilen taahhüt altına girerler. Kefiller böyle kefalette, bölme ve tartışma yani önce asıl borçluya gitme
definden feragat etmişlerdir.
Birlikte kefillerin başka bir açıklama olmaksızın müteselsilen tekeffülde bulunmaları
halinde, hem kendi aralarında, hem de borçlu ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları,
yani hem bölme, hem de tartışma definden vazgeçtikleri kabul edilmelidir.
Payına düşenden fazla ödeyen birlikte müteselsil kefillerin diğerlerine payları oranında rücu edebilir. Bu kefiller arasında iç ilişkide müteselsil kefalet hükmü cereyan etmez.
Müteselsil birlikte kefalette de kefillerin her birine iç ilişkide düşen sorumluluk payı
başka türlü kararlaştırılmış olmadıkça bunların eşit paylarla sorumlu tutulmaları gerekir.
4. Kefile Kefalet (BK. 489):
Alacaklıya karşı kefilin, borçlu tarafından ödenmemiş olan borcu alacaklıya ödememesi halinde, bunun ödenmesini üstlenmektedir.
Bu sözleşme alacaklı ile, kefile kefil arasında yapılır.
Bu sözleşmede yazılı olmalıdır.
Kefile kefilin bu sözleşmede tartışma defini ileri sürme, yani önce kefile gidilmesini
isteme hakkı vardır. Ayrıca ödeme yapan kefile kefil, asıl kefile rücu edebilir.
5. Rücua Kefalet (BK. 489/2):
Bu kefalette, rücua kefil, borcu ödemek zorunda kalan kefilin ödediği borç için asıl
borçluya dönmesi durumunda ondan ödediği kısmı, alabileceğini, alamadığı takdirde
kendisinin ödeyeceğini taahhüt eder. Bu sözleşme; kefil ile rücua kefil arasında yapılır.
Rücua kefilin tartışma defini ileri sürme hakkı vardır. Yani önce asıl borçluya gitmesini, daha sonra kendisine başvurulmasını isteyebilir.
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Kefaletin Sonuçları:
I. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı
1. BK. 490/1 maddesinde "kefil borcun aslı ile beraber, borçlunun kusur veya temerrüdünün kanuni neticeleri" olarak belirtilmiştir. Bunlarda borcun hiç ödenmemesi veya geç
ödenmesi nedeniyle uğranılan müspet zararlar île faizdir.
Borçlunun, borcunun hiç ödenmemesi nedeniyle akdin feshinden doğan zararlarından ve cezai şarttan kefil sorumlu değildir. Zararlarından menfi zarardan ve cezai şarttan
da sorumlu olacağı kararlaştırılabilir.
Kefilin, asıl borçlunun kusurunun kanuni sonuçlarından dolayı sorumluluğu, asıl
borçlunun akit öncesi kusurundan (Culpa in Contrahendo) doğan, özellikle irade bozuklukları, dolayısı ile akdin bağlanmazlığının ileri sürüldüğü hallerde ortaya çıkan tazminatlara
da teşmil edilemez.
Borçlunun kusuru olmaksızın sorumlu olacağının kanunen ve sözleşme ile kabul
edildiği hallerde de kefile başvurulamaz (Ayıba-Zabta ve karşı tekeffül vs. gibi).
2. Dava takip ve masrafları: BK. 490/2. maddesinde kefilin borçluya yöneltilen dava
ve takipten doğan masrafları da ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Ancak kefil, alacaklının bu dava ve takipleri önlemek amacı ile kendisine daha önce bir ihtar yapmış olması, kendisinin de bu ihtara uymamış olması gerekir.
3. BK. 490/3. maddesine göre, sözleşmede faiz ödeneceği kararlaştırılmış ise, kefil
ancak işlemekte olan bir yıllık faiz ile işleyecek faizden sorumludur. Bu husus emredici
değildir.
Temerrüt faizleri bu madde kapsamında değildir. Bir yıllık sınırlama dışındadır.
Kefilin ödemekle yükümlü olduğu miktar tüm kalemlerle birlikte kefalet senedinde
gösterilen miktarı geçmemesi gerekir. Karşı görüş ise işleyen faizin bunun dışında
olduğudur.
Kefilin ödeme yükümlülüğü enerken asıl borcun süresinin dolması ile istenebilir.
Borçlunun iflası nedeniyle de yine en erken vadesinde istenebilir (BK. 491).
II. Kefîl ile Alacaklı Arasındaki İilişki
Kefil, borçlunun asıl borcu ödememesi halinde alacaklının uğradığı müspet zararı
tazmin yükümlülüğündedir. Asıl borçlunun bunu istemekte hakkıdır.
Kefilin Defileri;
1. Kefil borçluya ait tüm defileri ileri sürebilir ve bununla yükümlüdür (BK. 491/1).
Bu defiler asıl borcun geçerli olarak doğmadığı, asıl borcun sonradan kısmen veya
tamamen ödendiğine ilişkin olabilir. Asıl borcun muaccel olmadığı, borçluya süre verildiği,
zamanaşımı süresinin dolduğu, defileridir. Takasta def'idir.
Kefil kendi yükümlülüğünün mahiyeti gereği bunlar dışında kalması gereken
defilerden yararlanamaz (BK. 497/2).
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Asıl borçlu kendisine ait defiler dışında kefalet sözleşmesinden doğan kendisine ait
defileri de ileri sürebilir. Kefaletin geçerli olmadığı kısmen veya tamamen sona erdiği
kefaletin muaccel olmadığı, zaman aşımına uğradığı, süre verildiği, tartışma, def’ i rehnin
paraya çevrilmesi defçi gibi.
Kefilin şahsından doğan defilerin ileri sürülmemesi borçluya hak bahşetmez.
Kanunun kabul ettiği istisnalar dışında borçluya ait defileri ileri sürmek kefil için bir
hak değil, aynı zamanda bir yükümlüktür (BK. 497/2).
2. Alacaklının hak ve yükümlülükleri;
a) Borçlunun iflası halinde, alacağını iflas masasına yazdırmak ve kefile ihtar yükümlülüğü (BK. 502).
b) Alacaklı, borçludan ele geçirdiği güvence ve bazı kanıt-belgelerini kefilin zararına elinden çıkarmamakla yükümlüdür (BK. 500). Eğer elden çıkarırsa kefilin uğrayacağı
zararı ödemek zorundadır. Alacaklı ayrıca bunları borç ödendikten sonra kefile teslimle
yükümlüdür. Teslim etmez ise kefil sorumluluktan kurtulur.
c) Alacaklı borç muaccel olunca, kefilin kendisine borcu ödemek istemesi halinde
bunu kabul ve kefili borçtan kurtarmak zorundadır (BK. 501).
d) Resmi memurlara ve müstahdemlere kefalette alacaklı, borçluyu iyi izlemek yükümlülüğündedir (500/2).
3. Kefil ile Borçlu arasındaki ilişki;
a) Kefil, alacaklıya borcu ödemiş ise bundan asıl borçluyu haberdar etmelidir. Aksi
takdirde borçlunun yaptığı mükerrer ödemesi nedeniyle rucuu hakkını kayıp eder (BK. 498)
b) Kefil yasada belirtilmiş olan bazı durumlarda, borçludan kendisine teminat vermesini ve eğer borç muaccel olmuş ise kendisini kefaletten kurtarmasını isteyebilir.
Bunu şu hallerde isteyebilir;
aa) Borçlu kefile vermiş olduğu sözlere, özellikle kendisini belirli bir süre içinde yükümlülüğünden kurtaracağı yollu sözüne aykırı davranırsa.
bb) Borcunu ödemede gecikirse yani mütemerrit olursa.
cc) Borçlunun parasal durumu bozulur yada kefil, kendi kusuru ile, kefaleti kabul ettiği zamana göre daha çok tehlike ile karşı karşıya kalırsa (BK. 503). Borçlunun parasal
durumunun kötüleşmesinin onun kusurundan ileri gelmesi zorunlu değildir.
c) Yukarıdaki üç halde eğer borç muaccel ise, kefil teminat verilmesi yerine kendisinin kefaletten kurtarılmasını isteyebilir.
d)Kefilin Rücu Hakkı ;
BK./496. maddesi gereği, kefil borcu ödediği nisbette asıl borçluya rücuu hakkını
haiz ve bu bakımdan alacaklının haklarına kanunen halef olur, alacaklının teminatı ve
alacağın ferileri kanunen kefile geçer.
Kefil bu hakkından önceden vazgeçemez (BK. 496).
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Kefil iki halde rücuu hakkını kayıp eder;
- Asil borçluya ait defilleri alacaklıya karşı dermeyan etmez ve bu defillerden haberdar olmadığını ispat edemez ise (BK. 497/2).
- Kefil ödemede bulunduğunu asıl borçluya haber vermez, ve asıl borçlu alacaklıya
ödemede bulunursa (BK. 498). Bu takdirde kefil alacaklı aleyhine sebepsiz zenginleşmeye
dayanarak dava açabilir.
Kefaletin Sona Ermesi:
I. Asil borcun sona ermesine bağlı sona erme halleri:
1- Asıl borcun borçlu tarafından ödenmesi kefaleti sona erdirir.
2- Asıl borcu doğuran sözleşmenin feshi halinde kefalet sona erer.
3- Borcun ifasının borçlunun kusuru olmaksızın imkansız hale gelmesi (BK./117)
imkansızlık objektif olmalıdır.
4- Alacaklı-borçlu sıfatının birleşmesi,
5- Borcun yenilenmesi,
6- Asıl borcun ibra ile sona ermesi,
7- Asıl borcun takasla sona ermesi,
8- Alacaklı ile borçlu arasındaki davada asıl borcun mevcut olmadığı veya ortadan
kalktığını tesbit eden kesin hükümde kefaleti sona erdirir.
II. Kefalet sözleşmesinin asıl borçtan bağımsız ve kendisine özgü sona erme halleri.
1- Asıl borçlunun değişmesi ile kefalet sona erer.
2- Kefilin ödeme isteminin alacaklı tarafından kabul edilmemesi ve teminatların
kefile verilmesinden kaçınılması.
3- Asıl borçlu veya kefilin ölümü kefaleti ortadan kaldırmaz.
4- Sözleşme ile veya sözleşmede tanınan feshi ihbarla kefaletin ortadan kaldırılması mümkündür.
5- Belli süre için verilen kefaletin sona ermesi: Belirli bir süre için sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde alacaklı alacağını elde etmek için, mahkemeye ya da icraya
başvurarak hakkını aramazsa, yada aramakla birlikte alacağını takip işine uzun süre ara
verirse kefil, kefaletten kurtulur (BK. 493).
Müteselsil kefalette alacaklı hem borçluyu hem de kefili takip edebilir.
Kefaletin sınırlı süreli olup olmadığı, kefalet senedinde belli bir tarih gösterilmesinden, asıl borcun niteliğinden, diğer olayların yorumlanmasından çıkarılabilir. Tereddüt
halinde kefaletin sınırsız süreli olmasıdır. Kefilin hayatı ile sınırlı kefalet sınırlı sürelidir.
Asıl borcun belli süreli olmasından kural olarak, kefaletinde belli süreli olduğu sonucu çıkarılamaz. BK/493. maddesindeki bir aylık süre hak düşünücü olup, taraflar aksini
kararlaştırabilirler. Uzatıp kısaltabilirler.
6- Belli süreyle kayıtlı olmayan kefaletin sona ermesi: (BK./494)
Eğer kefalet süreli değil ise, asıl borcun muaccel olmasından itibaren bir ay içinde
kefilin alacaklıya baş vurarak alacağını mahkeme ya da icra yoluyla takip etmesini ve bu
takibi aralıksız sürdürmesini isteyebilir (BK. 494/1).
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Eğer alacağın vadesi alacaklının borçluya yapacağı ihtarla belli olacaksa kefil, kefalet verdiği tarihten itibaren bir yıl sonra bu ihbarın yapılmasını ve ihbarla borcun muaccel
olmasından sonra bir ay içinde borçlunun alacaklı tarafından mahkemeye veya icra kanalı
ile takip edilmesini ve buna ara verilmemesini isteme hakkı vardır (BK. 494/2). Aksi
takdirde kefil kefaletten kurtulur.
7- Resmi bir memur veya müstahdeme belirsiz bir süre kefil olunursa, kefil her üç
yılın sonunda, bir yıl önceden feshi ihbarla kefaletten kurtulabilir.
Dairemiz uygulamasında 4077 sayılı ve 5464 sayılı Kanundaki kefaletin adi kefalet
hükümlerine tabi olduğu oybirliği ile kabul edilmektedir.
Ancak dairemiz çoğunluğu; 4077 sayılı Kanunun çıkarılmasında güdülen amaç ile
10. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi, 10/B maddesinin 8. fıkrası 5464 sayılı Kanunun
24. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesinin yazılış şeklinden, tüketici kredisinin teminatı
olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi verenin asıl borçluya başvurmadan kefile
başvuramayacağı hususunun resen nazara alınması gerektiğini kabul etmektedir.
Dairemizden iki arkadaşımız ise doğrudan kefile başvurulması halinde BK. 486. maddesindeki definin kefil tarafından ileri sürülmedikçe, yani asıl borçluya gidilmesi defi ileri
sürülmedikçe resen nazara alınamayacağı görüşündedir.
Dairemizin konu ile ilgili örnek karar özetleri:
4077 sayılı Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesindeki "Tüketici Kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez." hükmü emredici nitelikte ve kefaletinde adi kefalet
olduğu, alacaklının öncelikle asıl borçluya gitmesi gerektiği, kefil BK. 486 md. sindeki
tartışma defini ileri sürmese dahi bu hususun resen nazara alınması gerekir.
Asıl borçlu hakkında icra takibi yapılıp sonucu alınmadan doğrudan asıl borçlu ve
kefil hakkında takip yapılması ve itiraz halinde kefil hakkında açılan itirazın iptali davasının
reddi gerekir.
13. Hukuk Dairesinin 2006/16331 E. 2007/3968 K. Sayılı 21.3.2007 tarihli oyçokluğuyla verilmiş bozma ilamı
13. Hukuk Dairesinin 2008/332 E. 2008/6104 K. Sayılı 5.5.2008 tarihli oybirliğiyle
verilmiş bozma ilamı
13. Hukuk Dairesinin 2008/331 E. 2008/5710 K. Sayılı 28.4.2008 tarihli oyçokluğuyla verilmiş onama ilamı
---------------------------------------4077 sayılı Kanun kapsamında kalan sözleşmeye şahsi teminat veren kişi, bu nedenle yaptığı ödemeyi rucuen tahsil için açtığı davanın da tüketici mahkemesinde açılarak
görülmesi gerekir .
13. Hukuk Dairesinin 2007/7406 Esas-2007/9933 Karar sayılı 10.7.2007 tarihli ilamı
4077 sayılı Kanunun 10. maddesinde 4882 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ancak, yasada yapılan değişiklikten sonraki kefalet sözleşmelerine uygulanır, daha önceki
sözleşmelerde uygulanmaz.

81

Ahmet Erkal Baççıoğlu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2008/13-160 Esas-2008/147 Karar sayılı
20.2 .2008 tarihli ilamı
----------------------------------------Tüketici kredisine kefil olan kişi hakkında açılacak davaya bakmaya tüketici mahkemeleri görevlidir.
13. HD.'nin 2007/6791 E. 2007/11147 K. Sayılı 27.9.2007 tarihli ilamı
-----------------------------------------Tüketici sözleşmelerinde kefil olan kişi bulunduğu yer mahkemesinde alacaklı
aleyhine menfi tespit davası açabilir.
13. HD.'nin 2005/5550 E.-11789.K. Sayılı 8.7.2005 tarihli ilamı
-----------------------------------------------Kredi kartı sözleşmesinde kefil olan kişi hakkında da, asıl borçlu gibi 4077 SK'nun
10/f maddesi hükmü uygulanır. Yani, faiz akdi faizin yüzde 30 unu geçemez.
13. HD.'nin 2006/10449 E.- 15031 K. Sayılı 16.11.2006 tarihli ilamı
------------------------------------------------Kredi kartı sözleşmesinde kredi ve kefalet limiti gösterilmemiş ise BK 484. md.'si
hükmüne göre kefalet geçersizdir.
13. HD.'nin 2005/11029 E. 17073 K. Sayılı 17.11,2005 tarihli ilamı
--------------------------------------------------BK 484 maddesine göre kefaletin geçerli olması için kefalet miktarının belirtilmesi
veya anlaşılabilir - belirlenebilir olması gerekir. Aksi takdirde kefalet geçersizdir.
13. HD.'nin 2007/2354 E. - 6568 K. Sayılı 10.5.2007 tarihli ilamı
---------------------------------------------------BK 484. maddesi hükmüne göre kefilin sorumluluğu, kredi sözleşmesinde belirlenen kefalet limiti ve kendi temerrüdünün sonuçlarından ibarettir. .
-Sözleşmeye sonradan yapılan yazı, eklentiler kefilin imza yada parafı ile onayı
olmadıkça kefili bağlamaz.
13. HD.'nin 2007/10906 E. 2008/1843 K. Sayılı 12.2.2008 tarihli ilamı
-------------------------------------------------Kefalet sözleşmesine limitin sonradan yazıldığı iddia edildiğine göre bu hususun bilirkişi aracılığı ile araştırılması gerekir.
Y.H.G.K.'nun 2006/13-98 E. 149 K. Sayılı 12.4.2006 tarihli ilamı
-----------------------------------------------Kredi kartı kefilinin, kendisinden icra takibi sonucu kefalet limiti aşılarak alınan fazla
paranın tahsili talebi ile banka aleyhine açtığı dava, İKK. 72. maddesi kapsamında istirdat
davası olup, 72/1 maddesine göre ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde açılması gerekir.
13. HD.'nin 2007/7064 E. 2007/12875 K. Sayılı 5.11.2007 tarihli ilamı
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------------------------------------------------BK. 484 maddesine göre kefaletin geçerli olması için yazılı ve kefilin sorumlu olduğu miktarın belli veya 1944 TL içtihadı Birleştirme Kararına göre belirlenebilir olmalıdır.
-Kefilin sorumluluğu sözleşmedeki sorumlu olduğu miktar ile temerrüdünün sonuçlarından ibarettir.
13. HD.'nin 2005/12076 E. 2005/17600 K Sayılı 30.11.2005 tarihli ilamı
13. HD.'nin 2005/115 E. 1538 K. Sayılı 18.4.2005 tarihli ilamı
------------------------------------------Kredi sözleşmesinin altında "garanti şerhi" başlığı ile asıl sözleşmeye yollama yapılarak ödeme taahhüdü, limitle sınırlı olmaksızın doğacak her türlü borçların ödenmesini
içerdiğinden kefalet amacıyla yapıldığının kabulü gerekir. Kefil olarak sözleşme limiti ile
sorumludur.
H.G.K.'nun 2001/19-534 E. 2001/583 K. Sayılı 4.7.2001 tarihli ilamı
13. HD.'nin 2003/8945 E. 2003/13480 K. Sayılı 11.11.2003 tarihli ilamı
13. HD.'nin 2006/5985 E. 2006/8425 K. Sayılı 25.5.2005 tarihli ilamı
------------------------------------------Kredi kartı üyelik sözleşmesinin altına kefil olarak imzalayan kişinin sorumlu olduğu
miktar belirtilmemiş ise sorumluluğu kredi limitidir.
13. HD.'nin 2005/6415 E. 2005/10589 K. Sayılı 21.6.2005 tarihli ilamı
-------------------------------------------Sözleşmede kredi limiti hanesinin diğer yazılardan ve kullanılan kalemlerden farklı
olarak (sözleşmede boş bırakılan ve doldurulan kısımların). ve kurşun kalemle doldurulduğu çıplak gözle dahi anlaşıldığına göre kredi limiti sonradan doldurulmuştur. Kefalet
geçersizdir.
13. HD.'nin 2004/18393 E. 2005/1079 K. Sayılı 31.1.2005 tarihli ilamı
13. HD.'nin 2007/3171 E. - 7154 K. Sayılı 22.5.2007 tarihli ilamı
--------------------------------------------Kefil ödeme yapmakla alacaklının haklarına halef olur. Alacaklının sözleşmeden doğan haklarına halef olduğuna göre zamanaşımı BK. 125. göre 10 yıldır.
13. HD.'nin 2007/2267 E. - 7973 K. Sayılı 6.6.2007 tarihli ilamı
--------------------------------------------Kefilin sorumluluğu kredi sözleşmesindeki limit ile kendi temerrüdünün hukuki sonuçlarından ibarettir. Kefil sorumlu olduğu faiz oranın da 4077 SK’nun 10/f maddesine
göre fahiş olduğunu iddia ettiğine göre, davacının sorumlu olduğu miktar buna göre
belirlenmelidir.
13. HD.'nin 2006/3047 E. 6602 K. Sayılı 27.4.2006 tarihli ilamı
---------------------------------------------Kredi kartı sözleşmesinde kredi ve kefalet limiti belli değil ise kefalet geçersizdir.
-İcra takibi üzerine kefilin mal beyanında bulunurken imzayı ve kefaleti kabul edip,
borcu taksitlerle ödeyeceğine dair beyanın icra tehdidi altında yapıldığı için geçersizdir.
13. HD.'nin 2007/15332 E. 2008/4202 K. Sayılı 27.3.2008 tarihli ilamı
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------------------------------------------Kredi ve kefalet limiti belli olmayan kredi kartını kefil olarak imzalayan kişinin kefaleti geçersizdir.
-Kredi kartı sözleşmesinden ayrı olarak, borçlu ile banka arasında kredi kartı limitini
belirleyen sözleşme kefili bağlamaz.
13. HD.'nin 2007/2354 E. 6568 K. Sayılı 10.5.2007 tarihli ilamı
-----------------------------------------Asıl borçlu ile kefilin hukuki sorumlulukları farklı hukuki hükümlere tabi olduğu, kat
ihtarının hangi tarihte yapıldığı, davalılara tebliğ edilip edilmediği, kredinin tüketici kredisi
olduğu hususları araştırılmadan eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak karar
verilemez.
13. HD.'nin 2006/15025 E. 2007/2684 K. sayılı 27.2.2007 tarihli ilamı
Kaynakça:
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İcra İnkar Tazminatı Açısından“Likid Alacak” Kavramı
Prof. Dr. Ejder Yılmaz 1
A. Giriş
Bilindiği üzere, bir para borcunun ödememesi halinde alacaklının önünde iki olanak
vardır: Önce bir alacak davası açıp elde ettiği mahkeme kararını “ilâmların icrası” hükümlerine (m.24 vd) icraya koymak veya herhangi bir dava açmadan doğrudan doğruya icra
dairesine müracaatla ilâmsız icraya (m.42 vd) başvurmak.
Takip talebiyle başlayan ilâmsız icrada, borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmezse, itiraz süresinin geçmesiyle alacaklı haciz talep etme imkânını elde eder (m.78).
Bu husus, önce alacak davası açılması ve davanın kazanılması halinde elde edilen ilâmın
icraya konulmasından sonra haciz aşamasına gelinmesine (m.37) kıyasla, çok pratiktir.
Kanun, ilâmsız icrada alacaklıya bu kolaylığı tanırken, borçlunun ödeme emrine itirazı
bakımından da paralel bir kolaylık getirmiştir; borçlu da basit bir şekilde ödeme emrine itiraz
edebilir (m.62 vd); bu itiraz, icra takibini durdurur (m.66) ve haciz aşamasına gelinmesini
engeller.
İtirazın hükümden düşürülerek duran takibin devamı için; alacaklının, itirazın iptali
(m.67) veya itirazın kaldırılması (m.68-68/a) yollarından birine başvurması gerekir.
İtirazın kaldırılması 2 yoluna başvurulabilmesi; alacaklının elinde Kanunun (m.68) aradığı, imzası ikrar edilmiş adi senet; onaylama biçimindeki noter senedi; resmî dairenin veya
yetkili makamın yetkisi dahilinde ve usulüne göre verdiği belge gibi bazı “sağlam” belgelerin
bulunmasını gerektirir. İcra mahkemesinden talep edilen ve icra mahkemesinin sınırlı yetkileri
dairesinde yargılama yapılan bu yolda, verilen karar, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz (m.68, VII; 68/a, VIII).
Elinde Kanunun (m.68) aradığı belgeler bulunmayan alacaklının gidebileceği yol, itirazın iptali yoludur. Uygulamada bu yola, “itirazın iptali davası” 3 denilmektedir.
B. İtirazın İptali Davası
İtirazın iptali davası, alacak talebine itiraz edilen alacaklının, takip borçlusuna karşı itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde mahkemeye başvurarak genel hükümler
dairesinde alacağın varlığını ispat etmek suretiyle itirazın iptalini istediği davadır. İtirazın iptali
davasının hukukî niteliği, öğretide ve Yargıtay kararlarında tartışmalı olmakla birlikte,
öğretideki ağırlıklı görüş, bu davanın (normal) bir alacak davası olduğu yönündedir 4 .
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Yargıtay, itirazın iptali davasını bazı kararlarında alacak (eda) davası olarak nitelerken, diğer
bazı kararlarında tespit davası olarak nitelemekte ve bu konuda yerleşik (müstakar) uygulama bulunmamaktadır 5 .
Kanuna (m.67, II) göre, itirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar
verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine,
red veya hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminata
mahkûm edilir.
Genel olarak, bir davanın kabulü veya reddi halinde davayı kaybeden tarafın, davayı
kazanan lehine tazminat ödemesi, alışılmış bir yasal düzenleme değildir ve bu tür tazminat
ödeme yaptırımının, Anayasa ile teminat altına alınmış bulunan hak arama özgürlüğü ile
bağdaşır olup olmadığı tartışılabilir. Bununla birlikte, 67. maddenin getirdiği tazminatın, İcra
ve İflâs Kanunumuzun tamamına hâkim olan “kötü niyetle mücadele” mantığı çerçevesinde
değerlendirilmesi mümkündür 6 .
Bu vesileyle belirteyim ki, İcra ve İflâs Kanunumuzun kaynağını oluşturan İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanununda bulunmayan bu tazminat, hukukumuza ilk kez 1928 tarihli ve
1215 sayılı “İcra Kanununa Bazı Mevat İlavesi Hakkında Kanun”la girmiştir. Konuluş
gerekçesi, “Borçlunun işi uzatmak maksadıyla uluorta borcunu inkâr ile meseleyi mahkemeye
düşürmesine mümkün mertebe meydan vermemek”tir 7 ve zamanın Adalet Bakanı Mahmut
Esat Bozkurt’un ifadesiyle bu tazminat, “muhiktir ve memleketin yalnız hukukiyatı üzerinde
değil, ahlâkiyatı üzerinde terbiyevî bir tesiri vardır. İnsanın borcunu inkâr etmemesi lâzım
gelir” 8 .
67. maddedeki tazminatın benzeri, diğer bazı hükümlerde de vardır. Örneğin,
m.68,VII; 68a,VIII; 69,V;72,V; 89,V; 97,XIII, XV; 170,IV’de de yer almaktadır.
İcra hukukunda “tazminat” denilince akla ilk gelen, uygulamada yaygın olarak bilinen
şekliyle “inkâr tazminatı” (icra inkâr tazminatı) dır. Aşağıda açıklanacağı üzere, bu tazminat,
esas itibariyle, kendisine gönderilen ödeme emrine karşı haksız itiraz eden borçlunun
mahkûm edileceği tazminatın adıdır. “İnkâr tazminatı” ibaresindeki “inkâr” kelimesi de bunu
göstermektedir. Oysa, tazminat hallerinin hepsinde “inkâr” olgusu yoktur. Örneğin, aşağıda
incelenecek olan bazı şartların varlığı halinde alacaklının (borçlu lehine) ödeyeceği (m.67,II)
tazminatta (uygulamadaki bir adıyla: kötü niyet tazminatında/haksız takip tazminatında),
herhangi bir “inkâr” yoktur. Bu yüzden, alacaklının ödeyeceği bu tazminata da “inkâr
tazminatı” (veya icra inkâr tazminatı) denilmesi doğru olmaz. Keza örneğin istihkak davasında alacaklının ve/veya borçlunun ödeyeceği tazminatta (m.97,XIII ve XV), inkâr söz konusu
değildir. Bu sebepledir İcra ve İflâs Kanununda düzenlenen; borçlunun mahkûm edileceği
“inkâr tazminatı”, alacaklının mahkûm edileceği “haksız takip tazminatı”, haksız istihkak
iddiasında bulunanın mahkûm edileceği “haksız çıkma tazminatı” ve diğer tazminat hallerini
içermek üzere, daha geniş bir ifade olan “icra tazminatı” ibaresinin kullanılmasının daha
doğru olduğu düşüncesindeyim. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda da, mahkemelerin görevini belirleyen hükmünde (m.1, II) de “faiz, icra tazminatı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz” denirken de, yerinde olarak, “icra tazminatı” tabiri kullanılmaktadır.

Karşı görüşte: Tahir Çağa, Ödeme Emrine İtirazın İptaline Dair (Batider 1976/VIII/3 s.21-31); Timuçin Muşul, İcra
ve İflâs Hukuku, İstanbul 2005, s.318-319; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/Muhammet
Özekes, İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2007, s.132.
5
Mustafa Oskay/Coşkun Koçak/Adnan Deynekli/Ayhan Doğan, İİK Şerhi, cilt 1, Ankara 2007, s.1069.
6
Benzeri hükümler, m.68,VII; 68a,VIII; 69,V;72,V; 89,V; 97,XIII, XV; 170,IV’de de yeralmaktadır.
7
“İcra Kanununa Bazı Mevad İlavesi Hakkında 1/122 Numaralı Kanun Layihası ve Adliye Encümeni Mazbatası”,
Sıra Numarası: 90.
8
TBMM, İ:49, 1.3.1928, C:1, s.52-53.
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67. hükümden de anlaşılacağı üzere, aşağıda belirtilecek bazı şartların varlığına bağlı
olarak, itirazın iptali davasının kabulü halinde borçlu, reddi halinde alacaklı tazminata
mahkûm edilmektedir.
İtirazın iptali davasını kaybeden alacaklının borçlu lehine “haksız takip tazminatı”na
(uygulamadaki yaygın adıyla: kötü niyet tazminatına) hükmedilebilmesi için; borçlunun
itirazının kabulüyle alacaklının takibinin haksızlığına karar verilmesi, alacaklının kötü niyetli
olması ve borçlunun talepte bulunması gerekir. Genel olarak kabul edildiği üzere; alacaklı,
borç icra takibinden önce ödenmiş olmasına rağmen icra takibi yaparsa; ödenmediğini iddia
ettiği kredi kartı ücreti için takip yapan banka, kredi kartını ve şifreyi borçluya vermemesine
rağmen (kredi kartı ücreti) alacağı için takip yaparsa; kefalet yetkisi vermeyen vekâletnameye
göre imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca banka, kefile karşı takip yaparsa; banka, kredi
sözleşmesinde imzası bulunmayan kişiye karşı borçlu sıfatıyla takip yaparsa; alacaklı, kefile
karşı kefalet limitinin üzerinde takip yaparsa kötü niyetlidir ve haksız takip tazminatına
tazminata mahkûm edilir.
Elinizdeki inceleme konusu, borçlu aleyhine hükmedilen “inkâr tazminatı” (diğer adıyla: icra inkâr tazminatı) ile ilgili olduğu için, “haksız takip tazminatı” üzerinde daha fazla
durulmayacaktır.
C. İnkâr Tazminatına Hükmedilmek İçin Gerekli Şartlar
İtirazın iptali davasında borçlunun inkâr tazminata mahkûm edilebilmesi için, öğretide
ve Yargıtay kararlarında genellikle kabul edildiği üzere, aşağıdaki şartların (birlikte) gerçekleşmesi gerekir: 1) Alacaklının ilâmsız icra takibi yapması; 2) Borçlunun ödeme emrine itiraz
etmiş olması; 3) İtirazın iptali davasının süresi içinde açılmış olması; 4) Alacaklının talepte
bulunulması; 5) Borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi 9 .
İlk dört şart üzerinde herhangi bir tereddüt bulunmamakta ve uygulamada bu şartlar
bakımından önemli bir sorun çıkmamaktadır. Buna karşılık, “borçlunun itirazının haksızlığına
karar verilmesi” şartı üzerinde uygulamada çeşitli sorunlar çıkmaktadır.
I. Genel Olarak Borçlunun İtirazının Haksızlığına Karar Verilmesi Şartı
İtirazın iptali davası sonucunda mahkeme esas hakkında bir karar verecek ve böylece
davayı borçlu veya alacaklı lehine karara bağlayacaktır.
Mahkemenin esas hakkında vereceği karara geçmeden önce, usulle ilgili bazı kısa
açıklamalar yapmak isterim:
Borçlu itiraz etmekle, icra takibi durmakta ve alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi
için itirazın iptali davası açma zorunda kalmaktadır. Borçlu, itirazın iptali davası açılmadan
önce veya dava açıldıktan sonra, itirazından vazgeçerse itiraz etmekle dava açılmasına
neden olduğundan borçlunun haksız olduğu yolunda sonuca varılır ve borçlu inkâr tazminatına mahkûm edilir 10 .
Davalı borçlu, itirazın iptali davasını ilk duruşmada bile kabul etse, dava açılmasına
sebebiyet verdiğinden mahkeme borçlu aleyhine inkâr tazminatına hükmeder.

9

İnkâr tazminatını hükmedebilmek kötüniyet şartı, kural aranmamıştır. Ancak istisnaî olarak, itiraz eden veli, veya
mirasçı ise, borçlu hakkında inkâr tazminatına hükmedebilmek için, veli, vasi veya mirasçının kötüniyetli olması
şartı vardır (m.67,III).
10
HGK 21.3.2001, 19-266/273.

87

Prof. Dr. Ejder Yılmaz

Davanın sulh ile sonuçlanması halinde; eğer taraflar inkâr tazminatı konusunda anlaşmışlarsa ona göre hareket edilecektir. Eğer taraflar arasında bu konuda herhangi bir
anlaşma yoksa, tarafların tazminattan feragat ettikleri sonucuna varılması, sulhun amacının
taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdirme amacına daha uygun düşer 11 .
İnkâr tazminatına hükmedilebilmesi için, itirazın iptali davasının davalı borçlu aleyhine
sonuçlanması gerekir. Davanın konusuz kalma kararı verildiği takdirde, dava, borçlu aleyhine
sonuçlanmamış olacağından, inkâr tazminatına hükmolunmaz 12 .
Borçlu, itirazın iptali davası açılmadan önce borcun tamamını öderse ne olacaktır?
Yargıtay’a göre, böyle bir durumda alacaklının itirazın iptali davası açmakta hukukî menfaati
bulunmaması sebebiyle dava redde mahkûm olacağından, inkâr tazminatı da söz konusu
olmaz 13 . Borçlunun itirazının icra takibini durdurduğu ve bu yüzden alacaklının alacağını geç
almasına neden olduğu düşünüldüğünde; borcun tamamının ödenmesine kadar ki zaman
için, alacaklının doğmuş olan zararının kısmen de olsa karşılanması gerektiği düşüncesi akla
gelebilirse de, bunun hesabındaki zorluk ve hatta imkansızlık nedeniyle, Yargıtay’ın buradaki
çözümünün pratik açıdan uygun olduğunu değerlendirmekteyim.
Borçlu, itirazın iptali davası açılmadan önce borcun tamamını değil de bir kısmını öderse; alacaklının itiraz edilen kısım için itirazın iptali davası açmasında hukukî menfaati
vardır ve mahkeme davayı haklı bulursa, bu kısım için inkâr tazminatı söz konusu olabilir 14 .
Mahkemenin davanın esası hakkında yaparak verdiği, davanın kabulü kararı, her zaman borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi ile aynı anlama gelmez.
Bazı hallerde borçlunun davayı kaybetmesine (alacaklının davayı kazanmasına) rağmen, borçlu ödeme emrine itiraz etmekte haklı görülebilir. Bu husus özellikle, ödeme emrinde
istenilen alacağın likid olup olmaması ile ilgilidir.
Gerek öğretide gerek Yargıtay kararlarında genel olarak kabul edildiği üzere; eğer alacak likid değilse, borçlu itiraz etmekte haklıdır ve itirazın iptali davasını kaybetse dahi inkâr
tazminatına mahkûm edilemez.
O halde, alacağın likid olması üzerinde durulmalıdır.
II. Likid Alacak Kavramı
Genel bir kavram olarak “likid (liquide) alacak”, “tutarı belli (muayyen), bilinebilir, hesaplanabilir alacak anlamındadır”. Basitçe bu şekilde tanımlanan likid alacak kavramı,
uygulamada farklı farklı değerlendirilebilmekte ve buna bağlı olarak büyük tartışmalara yol
açabilmektedir. Bunun nedeni, her somut olayın özelliğine göre değişebilen durum ve şartlar
karşısında ortaya çıkan farklı yorumlardır.
Aşağıda önce çeşitli örnekler verilerek likid alacak kavramına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
Eğer borçlu, ödeme emri ile kendisinden istenilen alacak bakımından borçlu olduğunu
bilmekte veya bilmek durumunda ise ve buna rağmen itiraz ederse, itirazında haksızdır. O

11

11. HD 29.3.1988, 7381/1794 (İBD 1988/4-5-6, s.332).
11. HD 21.3.2005, 6006/2513.
13
19. HD 15.11.2007, 4505/10169.
14
13. HD 26.9.2007, 7267/11091.
12
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halde, borçlunun haksız olup olmadığının saptanabilmesi için, “alacağın bilinmekte veya
bilinmek durumunda olması”nın ne anlama geldiği önem arz etmektedir.
Öğretide genel olarak kabul edildiği üzere, borçlu, alacaklının icra takibinde talep ettiği alacağı veya alacağın bütün unsurlarını bilmekte veya bilmek (kolayca hesap edebilmek)
durumunda ise ve alacağın miktarının belirlenmesi için tarafların ayrıca mutabakata varmasına (anlaşmasına) veya mahkemenin tayin edeceği bilirkişi eliyle bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç yoksa, alacak likidedir 15 .
Yargıtay’ın çeşitli kararlar vesilesiyle genel olarak yaptığı tanım da buna paraleldir:
Örneğin, Hukuk Genel Kurulunun bir kararında belirtildiği ve diğer bazı kararlarda da
benimsendiği üzere 16 , “alacağın gerçek miktarı belli ve sabit ya da borçlusu tarafından
belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmekte veya bilinmesi gerekmekte ve böylece,
borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesi mümkün ise başka bir ifadeyle, borçlu yalnız
başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise” alacak likiddir 17 . Yargıtay’ın
burada ifade ettiği, “borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda
ise” ölçütü kanımca çok önemlidir. Burada dile getirilen borçlunun “yalnız başına” tespiti
hususu, alacağın ve miktarının borçlu tarafından bütün unsurları ile bilinebilir (hesap
edilebilir) olması ve bu konuda alacağın tespiti için ayrıca yargılama yapılmasına gerek
olmaması anlamındadır.
Alacağın likid olması bakımından “alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da
şart değildir 18 .
Basit iki örnek verilecek olursa:
Örnek - 1: B, aldığı borca karşılık A’ya, Mart vadeli yüzbin liralık bir senet vermiş ve
vadesinde borcunu ödemediği için A, bu senede dayanarak (zamanaşımı süresi içinde ve
usulüne uygun olarak) icraya başvurmuş ve B’ye yüzbin lirayı vermesi için bir ödeme emri
gönderilmişse, B’nin ödeme emrinde belirtilen bu alacağa ve miktarına itiraz etmemesi
gerekir. Çünkü, yüzbin liralık alacak yalnız başına B tarafından bilinebilir durumdadır. Buna
rağmen itiraz ederse, alacak likid olduğundan, B itirazında haksızdır ve inkâr tazminatı
ödemeye mahkûm edilir.
Örnek - 2: A, B’nin kendi (A’nın) otosuna çarptığı ve yüzbin lira zarar verdiği iddiasıyla
(haksız fiil alacağından dolayı) uğradığı yüzbin lira zararın tazmini amacıyla icraya başvurmuş ve B’ye yüzbin lira vermesi için bir ödeme emri gönderilmişse, B bu ödeme emrine itiraz
etmekte haklıdır. Çünkü haksız fiilin, B tarafından işlenip işlenmediği, işlenmişse kusur oranı
ile gerçek zarar miktarının ne olduğu gibi hususlar, mahkemenin yaptıracağı bilirkişi
incelemesi olmadan yalnız başına B tarafından bilinemez, hesap edilemez. Yani, böyle bir
durumda alacak likid olmadığından, B itirazında haklıdır ve inkâr tazminatı ödemeye mahkûm
edilemez.

15

Kuru, İcra c.1, s.304; Kuru/Arslan/Yılmaz s.168; Saim Üstündağ, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2000,
s.134; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes s.139; Muşul s.327-328.
16
“Dava; fuzulen ödenen aylıklarının ferileriyle birlikte tahsili için borçlu aleyhine girişilen icra takibine, borçlunun
vaki itirazının iptali ile icra takibinin devamına ve borçlunun yüzde 40 icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulması
istemine ilişkin olup, takip konusu alacağın likit, yani belirgin olması, başka bir anlatımla hak etmediği aylıkları her
ay kendisine ödenen borçlunun herhangi bir hesaplamaya gerek olmaksızın yalnız başına borç miktarını
bilebilecek durumda olması karşısında borçlunun icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi
gerekir” (10.HD 14.2.2005, 11877/1110); 13. HD 24.11.1998, 8981/9346; 13. HD 2.3.2006, 15627/2784.
17
HGK 12.3.2003, 19-109/152 (Kazancı).
18
13.HD 24.11.1998, 8981/9346; 13.HD 18.4.2005, 4015/6575; 13.HD 6.7.2004, 3627/10843).
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Yukarıdaki iki örnekte, alacağın likid olup olmadığını anlamak nisbeten kolay ise de;
durum, her zaman bu kadar basit olmadığından uygulamada bu konuda sıkça tereddütler
ortaya çıkmaktadır.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, çeşitli Yargıtay kararlarına konu olan olaylardan
örnek vermek isterim:
Yargıtay kararlarına göre, aşağıdaki alacaklar likiddir 19 :
Satış sözleşmesi uyarınca düzenlenen (itiraz edilmeyen) faturaya dayanan alacak 20 ;
taraflar arasında düzenlenmiş bulunan protokolden kaynaklanan alacak 21 ; ödünç (karz)
sözleşmesinden doğan alacak 22 ; satış bedeli (semen) alacağı 23 ; kira sözleşmesinden doğan
kira alacağı 24 ; vekâlet sözleşmesinden doğan alacak 25 ; eser yapım sözleşmesi istısna akdi)
ile miktarı kesin olarak belirlenmiş alacak 26 ; iş sahibinin kendi düzenlediği hakedişte belirtilen
alacak 27 ; mahkeme kararıyla tespit edilerek kesinleşen bakiye alacak 28 ; sözleşmede belli
edilmiş komisyon alacağı 29 ; tapulu taşınmazın adi belge satışı ile ilgili olarak verilen paranın
geri alınması alacağı 30 ; noter önünde yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca alıcı
tarafından satıcıya ödenmiş olan bedel alacağı 31 ; profesyonel futbol sözleşmesinde açıkça
ödeneceği belirtilen alacak 32 ; banka kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak 33 ; banka
kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan kimseden olan banka alacağı 34 ; tüketici kredisinden doğan alacak 35 ; ipotekle temin edilen alacak dışında kalan banka alacağı 36 ; kredinin
teminatı olarak üzerine ipotek tesis edilen taşınmazın sigorta bedelini dayalı alacak 37 ; kredi
kartı üyelik sözleşmesinden doğan alacak 38 ; kredi kartı ile yapılan harcamadan doğan banka
alacağı 39 ; banka teminat mektuplarının devre komisyonları alacağı 40 ; tarımsal kredi sözleşmesinden doğan alacak 41 ; müteselsil kefilin yaptığı ödeme için asıl borçluya rücu alacağı 42 ;
elektrik abonman sözleşmesinden doğan alacak 43 ; telefon abonman sözleşmesinden
kaynaklanan alacak 44 ; idarenin tarifelere dayalı düzenlenebilir nitelikteki alacağı 45 ; marina
19

Bkz. Deynekli-Kısa s.179 vd, 708 vd; Talih Uyar, İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2. baskı, c.3, s.4378 vd; Baki Kuru,
İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, İstanbul 2004, s.230-231.
20
19. HD 28.10.2004, 4506/10762 (Deynekli/Kısa s.709). 19. HD 12.2.2002 , 4326/1046 (Deynekli/Kısa s.715);
benzer örnekler için bkz. Uyar, c.3, s.4378-4380.
21
HGK 9.2.1994, 19-829/43 (Uyar, c.3, s.4425).
22
13. HD 12.10.1984, 5340/6195 (Deynekli/Kısa s.736).
23
19. HD 1.12.2003, 10530/11988 (Uyar, c.3, s.4380-4381).
24
19. HD 21.10.2004, 3304/10380 (Deynekli/Kısa s.710); 13.HD 31.1.1991, 122/839 (Deynekli/Kısa s.734);
benzer örnekler için bkz.: Uyar, c.3, s.4403 vd).
25
13. HD 18.5.1998, 3969/4590 (Uyar, c.3, s. 4416-4417).
26
15. HD 10.2.1995, 3428/673 (Deynekli/Kısa s.731).
27
15. HD 12.2.1988, 388/4263 (Uyar, c.3, s.4426-4427).
28
9. HD 14.4.2004,19706/8480 (Uyar, c.3, s.4378); 9. HD 11.2.1998, 2969/1338 (Yargı Dünyası 1999/ Ekim,
s.57; Uyar, c.3, s.4422-4423).
29
19. HD 2.6.2004, 485/6604 (Deynekli/Kısa s.712).
30
HGK 27.9.1978, 13-194/770 (Deynekli/Kısa s.723); benzer örnekler için bkz. Uyar, c.3, s.4428-4431.
31
HGK 13.10.1976, 13-108/2617 (YKD 1977/10 s.1347 vd).
32
13. HD 8.7.1992, 4484/6242 (Deynekli/Kısa s.732-733).
33
19. HD 24.11.2004, 4838/1576 (Deynekli/Kısa s.708); benzer örnekler için bkz. Uyar, c.3, s.4381-4392.
34
19. HD 29.2.1996, 119361668 (Deynekli/Kısa s.729).
35
19. HD 22.1.1996, 1448/428 (Deynekli/Kısa s.730).
36
19. HD 31.3.1997, 9339/3381 (Deynekli/Kısa s.727-728); HGK 12.3.2003, 19-109/152 (Uyar, c.3, s.4338-4343).
37
19. HD 5.2.2002, 4346/787 (Deynekli/Kısa s.715).
38
19. HD 14.10.1997, 3065/8394 (Deynekli/Kısa s.726); benzer örnekler için bkz. Uyar, c.3, s.4411-4412.
39
19. HD 20.11.1996, 1220/1034 (Deynekli/Kısa s.728).
40
19. HD 28.11.1994, 1672/11575 (Deynekli/Kısa s.731-732).
41
19. HD 6.11.2003, 8314/11111 (Uyar, c.3, s.4382).
42
19. HD 26.6.1997, 126/6619 (Deynekli/Kısa s.727).
43
13. HD 18.9.2003, 5410/10423 (Uyar, c.3, s.4400).
44
19. HD 5.11.2004, 3712/1095 (Deynekli/Kısa s.708-709); 19.HD 13.10.2003, 1145/3926 (Deynekli/ Kısa s.714).
45
HGK 19.10.1994, 13-417/609 (İKİD 1995/412 s.10996).
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hizmetinden yararlanan tarafın neleri ödemesinin ayrıntılarıyla tek tek gösterildiği sözleşmeden doğan alacak 46 ; unsurları belli faiz alacağı 47 ; kendi ticari defterinde alacaklı lehine olan
kayıt sebebiyle talep edilen alacak 48 ; bilirkişi tarafından dava sırasında düzenlenen raporda
belirtilen fazlaya ait alacak 49 ; şartnameden kaynaklanan fiyat farkı alacağı 50 ; delil tespiti
talebinden vazgeçilmesi halinde ek bilirkişi ücreti alacağı 51 ; satış bedelinin belli bir yüzdesi
olarak kabul edilen cezaî şart alacağı 52 ; satış şartnamesinden kaynaklanan iki ihale arasındaki fark alacağı 53 ; (tahrifat bulunmadığı sürece) kambiyo senedinden doğan alacak 54 ; kasko
sigortası yapılmış aracın çalınması halinde doğan alacak 55 ; işçinin ihbar ve kıdem alacağı 56 ;
kısmî davada saklı tutulan işçi alacağı 57 ; kıdem tazminatı alacağı 58 ; kooperatif aidat
alacağı 59 ; işletme projesinden kaynaklanan ortak gider (aidat, avans) alacağı 60 ; avukatlık
sözleşmesinden doğan aylık avukatlık ücreti alacağı 61 ; avukatın, Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesine göre hesaplanan alacağı 62 ; belli olan ve mirasçılara intikal eden alacak 63 ;
yürütmenin durdurulması kararı ile göreve iade edilen memura çalışmadığı döneme ilişkin
ödenmiş olan maaşlarının geri verilmesi isteminden kaynaklanan alacak 64 ; iptal edilen
emeklilik işleminden doğan alacak 65 ; başlangıçta itiraz edilmeden maaştan kesinti yapılmasının kabul edilmesine rağmen ödenmemesinden kaynaklanan alacak 66 ; soysal sigortalar prim
alacağı 67 ; kurucu hisse (intifa) senedi sahibinin kâr payı alacağı 68 ; taraflar arasında düzenlenen taahhütnamede ödeneceği taahhüt edilen vergi borcundan kaynaklanan alacak 69 ; banka
hesap cüzdanında yer alan alacak 70 ; annesinin hayatta iken almakta olduğu ölüm yardımının
ölüm tarihinden sonra da ATM cihazından çekilmesi sebebiyle doğan alacak 71 . Buna karşılık,
Yargıtay kararlarına göre, aşağıdaki alacaklar likid değildir 72 :
İtiraza uğrayan faturadan kaynaklanan alacak 73 ; limanda barınmadan kaynaklanan
alacak ; henüz tazmin edilmemiş bulunan teminat mektubu bedelinin depo edilmesi talebi 75 ;
zayi edilen teminat mektubunun tazmini talebinden kaynaklanan alacak 76 ; kaçak elektrik
kullanımından kaynaklanan alacak 77 ; kaçak su kullanımından kaynaklanan alacak 78 ; kaçak
74
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19. HD 11.4.2005, 8566/3953 (Deynekli/Kısa s.708).
19. HD 25.10.2004, 93926/10646 (Deynekli/Kısa s.709).
48
11. HD 12.5.1981, 2109/2365 (Uyar, c.3, s.4431).
49
HGK 31.5.1989, 9-306/405 (Uyar, c.3, s.4426).
50
19. HD 1.4.1997, 6559/3442 (Uyar, c.3, s.4423).
51
13. HD 5.5.2003, 2443/5461 (Uyar, c.3, s.4407-4408).
52
19. HD 31.10.2000, 8716/9376 (YKD 2001/2 s.223-225 ); 13. HD 31.10.2000, 8716/9376.
53
19. HD 8.6.2001, 844/4452 (Deynekli/Kısa s.717).
54
19. HD 12.11.2003. 8785/11343 (Uyar, c.3, s.4396-4397).
55
11. HD 28.5.1998, 2329/3940 (Deynekli/Kısa s.750).
56
HGK 12.6.2002, 9-526-517 (TBB Dergisi 2004/54 s.365-367).
57
19. HD 21.12.2000, 19924/1948 (Deynekli/Kısa s.720).
58
19. HD 2.2.2000, 18843/903 (Deynekli/Kısa s.720); karş. Uyar, c.3, s.4355-4360’daki kararlar.
59
19. HD 12.6.1997, 3826/4591(Deynekli/Kısa s.721); 11. HD 25.5.1998, 2302/3762 (Deynekli/Kısa s.724-725).
60
18. HD 24.2.2003, 12211/1242 (Uyar, c.3, s.4408).
61
HGK 19.6.1981, 1713/524 (İKİD 1981/250 s.616).
62
13. HD 1.10.1991, 6456/8731 (İBD 1993 s.404-405).
63
19. HD 6.2.2003, 9315/1082 (Uyar, c.3, s.4409).
64
13. HD 11.10.2001, 7778/9046 (Uyar, c.3, s.4414-4415).
65
13. HD 23.3.1981, 1368/2053 (Uyar, c.3, s.4432).
66
4. HD 20.12.1999, 9296/11304 (Uyar, c.3, s.4417).
67
HGK 2.6.1999, 10-463/481 (Uyar, c.3, s.4417-4418).
68
11. HD 26.1.1999, 4163/142 (YKD 1999/4 s.488).
69
19. HD 3.6.1997, 8626/5712 (Uyar, c.3, s.4423).
70
19. HD 22.3.1995, 65309/2630 (Uyar, c.3, s.4424-4425).
71
10. HD 16.4.2007, 17466/5995.
72
Bkz. Deynekli/Kısa s.182-183, 738 vd; Uyar, c.3, s.4336 vd; Kuru, El kitabı s.231-232.
73
15. HD 25.6.1993, 6410/3052 (Uyar, c.3, s.4371).
74
15. HD 15.2.1993, 2785/600 (Uyar, c.3, s.4373).
75
19. HD 21.9.2004, 293/8986 (Deynekli/Kısa s.738); 19. HD 2.7.2001, 1147/5122 (Uyar, c.3, s.4363-4364).
76
19. HD 15.6.201, 511/4641 (Uyar, c.3, s.4364).
77
19. HD 10.5.2004, 10217/5427 (Deynekli/Kısa s.738).
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doğalgaz kullanımından kaynaklanan alacak 79 ; sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak 80 ;
eser yapım sözleşmesinin ayıplı ifasından doğan alacak 81 ; haksız fiilden doğan alacak 82 ;
dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yangına sebebiyet vermekten doğan alacak 83 ; trafik kazasından
doğan tazminat alacağı 84 ; kasko sigortası yapılmış aracın uğradığı zararın tazmini alacağı 85 ;
iş bedelinin sözleşme ile önceden kararlaştırılmadığı durumlarda piyasa rayicine göre talep
edilebilecek iş bedelinde kaynaklanan alacak 86 ; davacı taşıtanın davalıdan deniz ticareti
teamülüne göre adres komisyonu adı altında talep ettiği ücret alacağı 87 ; sözleşmede
kararlaştırılmamış bulunan faiz alacağı 88 ; sözleşmede oranın açıkça gösterilmediği ve
temerrüt halinde bankacı uygulanan en yüksek iskonto faiz oranına yüzde 50 ilave suretiyle
bulunan ve ayrıca bankanın gerekli gördüğü hallerde faiz oranında değişiklik yapılmasının
kararlaştırıldığı sözleşmeden doğan faiz alacağı 89 ; trafik kazasından dolayı ödeme yapan
sigorta şirketinin halefiyetten doğan rücu alacağı 90 ; sigorta şirketinin nakliyat sigortası
kapsamında doğan zarar nedeniyle ödediği meblağdan doğan rücu alacağı 91 ; eser yapım
sözleşmesinden doğan ve kesin hesabı yapılmamış hak ediş alacağı 92 ; üretilen çimentoların
evsafsız olmasından doğan tazminat alacağı 93 ; munzam zarar alacağı 94 ; kat karşılığı eser
yapım sözleşmesinde kararlaştırılan cezaî şart ve kira mahrumiyeti alacağı 95 ; Sosyal
Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmayan tazminat isteminden kaynaklanan alacak 96 .
III. Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
Yukarıda verilen örneklerden görüldüğü üzere, öğretinin ve Yargıtayın likid alacak bakımından aradığı; “borçlunun, talep edilen alacağı veya alacağın bütün unsurlarını bilmesi
veya bilmek (kolayca hesap edebilmek) durumunda olması; bu bağlamda alacağın miktarının
belirlenmesi için tarafların ayrıca mutabakata varmasına (anlaşmasına) veya mahkemenin
tayin edeceği bilirkişi eliyle bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç bulunmaması, daha da özet
bir anlatımla, borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda
olması” ölçütleri, pekçok olayda sorun çıkartmadan sağlıklı sonuçlara yolaçmaktadır.
Benim burada dikkat çekmek istediğim husus, bazı Yargıtay kararlarında 97 rastlanılan
alacağın bilirkişi ile belirlenmesi halinde likid olmayacağı yönündeki ibarelerdir. Bir davada
bilirkişi incelemesine gidilmesi, başlıbaşına, alacağın likid olup olmaması için bir ölçüt olarak
kabul edilemez. Çünkü mahkemeler uygulamasında, “hesap işi”, çözümü özel veya teknik bir
bilgiyi gerektiren hallerdendir ve mahkemeler hesap gerektiren işlerde hesap işlerinden
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19. HD 18.11.2003, 9738/11650 (Deynekli/Kısa s.739).
19. HD 10.4.2000, 759/2735 (Uyar, c.3, s.4345-4346).
80
19. HD 4.5.2004, 3134/5133 (Deynekli/Kısa s.739; Uyar, c.3, s.4350).
81
15. HD 30.6.2004, 1420/3656 (Deynekli/Kısa s.739-740); 11. HD 10.4.1997, 295/2680 (Deynekli/ Kısa s.756757).
82
Uyar, c.3, s.4336 vd; 19. HD 28.6.2004, 5958/7736 (Deynekli/Kısa s.738; Uyar c.3, s.4337); 11. HD 28.6.2004,
7517/7152 (Uyar, c.3, s.4337).
83
4. HD 17.5.1999, 2825/4526 (Uyar, c.3, s.4347).
84
11. HD 29.4.1997, 2525/3057 (Deynekli/Kısa s.755).
85
HGK 25.4.2001, 11-370/406 (Yargı Dünyası 2001 s.36-39).
86
HGK 27.11.2002, 15-921/1021 (Uyar, c.3, s.4353-4354).
87
11. HD 23.2.1982, 444/729 (Uyar, c.3, s.4375).
88
19. HD 28.5.2001, 328/3903 (Deynekli/Kısa s.747).
89
19. HD 20.5.1999, 2969/3498 (Deynekli/Kısa s.748-749).
90
11. HD 21.5.1998, 1502/3541 (Deynekli/Kısa s.751).
91
11. HD 23.3.1998, 430/1942 (Deynekli/Kısa s.752-753).
92
15. HD 2.5.1997, 1975/2557 (Deynekli/Kısa s.754).
93
19. HD 2.12.1995, 2577/11518 (Deynekli/Kısa s.758-759).
94
19. HD 9.4.1996, 9690/3573 (Deynekli/Kısa s.758); 13 .HD 4.11.1999, 858/7930 (Uyar, c.3, s.4368).
95
15. HD 20.12.1994, 4465/7697 (Deynekli/Kısa s.761).
96
21. HD 14.7.1997, 3819/4936 (Uyar, c.3, s.4369).
97
Örneğin, 15.HD 12.6.1997, 2630/3041; 15.HD 26.5.2003, 5557/2707.
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anlayan bilirkişiye başvururlar. Oysa, borçlunun yalnız başına hesap edebileceği alacaklar,
likid alacak olarak kabul edilmektedir.
Örneğin, faiz oranının da açıkça kararlaştırıldığı ödünç sözleşmesine dayanan bir takipte asıl alacakla birlikte temerrüt faizi istenmişse; borçlu, kendisinden talep edilen asıl
alacağı ve gerçekleşen temerrüt faizini kendi başına hesaplayabilmek durumundadır. Buna
rağmen itiraz ederse, açılan itirazın iptali davasında inkâr tazminatına mahkûm edilir; çünkü
alacak likiddir 98 . Hal böyle olmasına rağmen, itirazın iptali davasında mahkeme alacaklının
alacağının miktarını bizzat hesaplayıp tespit edemez ve bilirkişiye gitmek zorundadır.
Dolayısıyla, borçlunun takip üzerine yalnız başına yapabileceği hesaplama ile mahkemenin
davada gideceği hesap bilirkişi incelemesini biribiriyle karıştırarak sonuca varmamak gerekir.
Yukarıda verilen çeşitli örneklerden de görüldüğü üzere, bazı durumlarda alacağın
gerçekten likid olup olmadığı konusunda ciddî tereddütler doğabilmektedir. Bu incelememde,
“tereddüt halinde” yorumun ne yönde olacağını gündeme getirmek isterim. Bu konuda, esas
itibariyle, iki çözüm tarzı akla gelmektedir: 1) Kötüniyetle mücadeleyi sürdürmek bakımından,
tereddüt halini tazminat ödeyecek olanın aleyhine yorumlamak; 2) Genel hukuk ilkeleri
çerçevesinde ve özel olarak cezada geçerli olan “şüphe sanığın lehine yorumlanır” (in dubio
pro reo) ilkesini 99 burada da uygulamak. Kanımca, genel ilkelere uyum bakımından tereddüt
halini, tazminatla mahkûm edilecek kimse lehine yorumlamak esas olmalıdır.

98

“Gecikme faizi, tarafların serbest iradeleriyle belirlenmiştir. Alacak, baştan bilinebilir (likit) nitelikte olduğundan,
davacı yararına icra inkar tazminatına da hükmedilmelidir (HGK 14.6.2006, 19-347/377); “Dava dilekçesinde faizin
nevi belirtilmeden yüzde 60 oranında istenmiş olması nedeniyle mahkemenin yüzde 60 oranını aşmayacak
şekilde artan ve eksilen oranlar nazara alınmak üzere yasal faize hükmedilmesinde usul ve yasaya aykırılık
bulunmamasına, alacağın belirlenebilir ve bu nedenle de likit bulunması nedeniyle icra-inkar tazminatına karar
verilmesinin doğru görülmesine, kararın bu nedenle davacı yararına bozulmasına” (11.HD 9.12.2004,
1001/12410). Bkz. ayrıca yuk. dn. 47, 88 ve 89’daki kararlar.
99
veya kıyasen, “in dubio minus” teredüt halinde daha aza hükmedilir” “in dubio semper id, quod minus est,
debetur” (teredüt halinde daima daha az olan tutar borçlanılmış sayılır” ilkelerini.
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki
İncelemeler
Kemalettin Yüksel *
Genel Olarak
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir. 1925
tarihli Neuchatel Kantonuna ait Medeni Usul Kanunundan tercüme edilmek suretiyle
alınmıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunumuz 35 kez değiştirilmiş ve geciken yargının
daha basit ve ucuz bir şekilde sağlanması amacı güdülmüştür. Temel kanunların bütünü ile
ele alınarak ve madde numaraları da değiştirilerek yeniden kanunlaştırılması uygulanmasında ki çalışmaların iki yılı aşkın bir zaman içinde devam ettiğini görmekteyiz.
Tasarı hakkındaki görüşlerin ise birkaç ay içinde bildirilmesini istemek suretiyle yeni
bir yasa tasarısı mı? Yoksa revize edilmek süretiyle entegrasyonun sağlanması mı? soruları
cevapsız kaldığını görmekteyiz. Amacımızın doğru bir sonucu bulmak olduğunu unutmamak
ve buna göre ilkeler belirlemek temel prensibimizdir. Hak ve adaletin gerçekleştirilmesinde,
hukukun üstünlüğünün yerine geçecek başka hiçbir kurum ve kuruluş olamayacağını bilerek
ve bunu yalnızca yargı ile sağlanacağını düşünerek ve hakimliğin onurumuz, yaptığımız işin
ise gururumuz olduğunu benimseyen bir topluluğa sahip bulunduğumuzu özellikle belirtmek
isterim.
Hiçbir hukuk düzeninde, sadece hakların kanun haline gelmesi ile yetinilmemiş, hakların maddi hukuk kuralları ile ve ihlali halinde korunmasının gerektiği unutulmamıştır. Yargı,
devletin hukuk düzeninin devam etmesi ve kişilerin subjektif haklarının korunmasını amaç
eden faaliyetleridir. Bu düzenin sağlanmasında hukukun üstünlüğü ancak kanunların toplum
tarafından benimsenmesi ile gerçekleşir.
Kanunların geleceği düzenleyici olması hususu, Anayasanın 2. madde hükmünde
“Cumhuriyetin Temel Nitelikleri” arasında sayılan “Hukuk Devletinin” özelliklerinden biri
olduğu ilkesi ile açıklanabilir. Kanunlar ilke olarak sürekli olur ve ihtiyacın doğması ile değişir
veya revize programı uygulamak süretiyle entegrasyonu sağlanır. Yürürlülüğü konusunda
oluşan kültür ile biriken ilmi ve yargısal içtihatların ortadan kaldırılmasında kamu yararının
olmadığı açıktır (A. Em. Yargıtay Üyesi Ak.2007.Modern Kanun Yapma Tekniği sh. 30.33.)
Yeni Bir Usul Kanunu Tasarısı Hazırlanmasının Gerekçeleri
Avrupa Birliği (AB) Anayasası olarak tanımlanan Lizbon Anlaşması’nın getirdiği
düzenleme ile temel kanunlarımızda yeni yasa tasarıları hazırlanması yoluna gidilmiştir.
Hukuk Muhakemeleri Usulü Hakkındaki Kanunun revize edilmesi veya yeni bir yasa
hazırlanmasındaki çalışmaların kamu yararı ile değerlendirmek uygun olacaktır. AB ile yargı
alanında reformların yapılması ve entegrasyonun sağlanması açısından çok fazla istekli olan
bizler tek bir alanda değil, bütünü yönünden bir değişiklik ve yeniliğin yer yer de revizenin
gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak şunu açıkça söylemek gerekirse; yapısal değişikliğe her
kurum ve kuruluşun bağlı olduğu mevzuat ile birlikte yapmak uygun olacaktır.
*

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi, LLM.
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Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş, Borçlar Kanunu ve
Ticaret Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler için çalışmalar başlamıştır. Kanunumuzun mehazı olan Neuchatel Medeni Usul Kanunu için hazırlanan tasarı ile birlikte tarihi bir
tesadüf olarak İsviçre de ve Türkiye de yeni Hukuk Muhakemeleri Usul Kanun ve tasarıları
gündemde bulunmaktadır.
Yargı reformu prensibi altında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda uygulanmadan
kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların ucuz basit ve çabukluk ilkesine göre ve etkin
bir biçimde görülmesini sağlamak, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukuk yargılamasına
yansıtmak amacıyla yeni bir kanun tasarısını hazırlamak gerektiği prensibi ileri sürülmektedir.
Hukuk davalarının adil, kalıcı, hak arayanların beklentilerine hizmet edebilmesi ve adil
yargılama hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3 madde hükmünde belirtilen
makul bir süre içinde sonuçlandırılmasının gerçekleştirilmesi için Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununu tümüyle değiştirmek ve yeni bir yasa getirmek yukarıda belirtilen ilkeleri sağlamak
için yeterli olamayacaktır.
Adalet hizmetlerinin çağdaş ülkelerdeki yargılamaya uygun hale getirmek için bu
günkü koşulları etkileyen pek çok etkeni de ortadan kaldırmak gerekecek ve bir rehabilitasyon içinde orta ve uzun vadeli programlar yapmak suretiyle sağlanması uygun olacaktır
(Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Usul Tasarısı HPD Eylül
2006, sh. 69-74).
Tasarının Hazırlanmasında Esas Alınan Prensipler
Kanunların yapılmasında, yargı organlarından görüş alınmasına ilişkin Anayasanın
155/2 madde hükmü ile bazı özel yasa dışında belirgin bir kanun hükmü olmamasına rağmen
yargı organlarının, yasa için ihtiyaçtan doğan durumu bilecek revize veya yeni yasa gerekip
gerekmediği hususlarının değerlendirilmesine yardımcı olacak, tatbikata ışık tutacak, çok
önemli bir kurum ve kuruluş olduğunu söylemek gerekir
Hukuk devleti, tüm işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine açık her alanda adil
ve kalıcı benimsenen bir hukuk düzeni kurmayı ve sürdürmeyi amaç edinmiş, Anayasa ve
hukukun üstünlüğü kurallarına bağlılığa özen gösteren devlettir. Hukuk devleti ilkesinin
öğeleri arasında yasaların kamu yararına dayanması, kuraların herkes için konulması, kamu
düzeninin kurulması ve korunması amacına yönelik kurallarda ise adalet ve hakkaniyet
ölçütlerinin de göz önünde tutulması gerekliliği bulunmaktadır. Kamu yararı açısından
incelemede ise, temel hak güvencelerinde korunan ortak değer olup sürekli yasa değişikleri
yaparak güven duygusunu zedeleyici olduğunu ifade etmenin uygun olacağını belirtmek
gerekecektir.
Hazırlanan tasarı ile, yeni bir yasa getirilmesi yöntemi tercih edilmiş, buna bağlı
olarak kanun maddelerinin de farklılaştırılması gerekmiştir. Temel yasalarımızdaki değişiklikler içinde kabul edilen Medeni Kanun ve Ceza Kanunu gibi yasalarda bu yöntem çoğu kanun
maddelerinin bilinmesi ile müesseselerin de yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılması
sonucunu getirmiştir. Bugün karşılaşılan zorlukları unutmamak gerekir. Her bölüm için ayrı bir
inceleme yapılmak süretiyle değerlendirme yapılacaktır.
a- Birinci bölümde bütünlük içinde olan maddeler hakkında açıklamalar bu maddelerin
bütününün verilmesinden sonra hepsi için müşterek olarak verilmiş, ikinci bölümde ise bazı
kısımların başına gelen her madde ile ilgili açıklamalar madde altlarına yazılmıştır.
b- Maddeler hakkında yeni öneride bulunulması usulü ise son bölümde yer almış olup
5236 sayılı kanundan aktarılan istinaf ve temyiz kanun yoluna ilişkin hükümler hakkında
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değerlendirme yapılmamıştır. Belirtilen bu sistemin kanun oluşturma hakkındaki mevzuata ve
tekniğe uygun olmadığı görülmektedir (Tasarı Hakkında Değerlendirmeler 2006, İstanbul
Barosu sh. 10).
c- 1086 Sayılı Kanunun kabulünden bugüne kadar 81 yıllık bir yargılama hukuku ve
tecrübesi ve kültürünün oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu süre içinde adil ve kalıcı
yerleşen yargısal inançların varlığı doktrinde yazılan tezler, farklı görüşlerin ışığı altında
oluşan düşünceler, ciddi bir birikimi meydana getirdiğini düşünmekteyiz.
d- İlk derece mahkemeleri yargıçları, yüksek mahkemeler tarafından oluşturulan bu
usul kültürünün yok edilmesini anlayabilmiş değiliz. Bu birikimlerin yok sayılmasının sonucunu doğuracak yeni bir yargılama usulü yerine, mevcut yargılama hukuk kurallarının gözden
geçirilmesi suretiyle, aksayan yönlerin tespit edilerek düzeltilmesi, süre içinde eskiyen
etkinliğini kaybeden, gereksinmeleri karşılamayanların ise, yenilenmesi ile, karşılaştırmalı
hukuk doğrultusunda ortaya çıkan yeni kurum ve kuralların kabul edilmesi ile temel kavramları da zedelemeden yeni düzenlemelerin ve oluşumların kabul edilmesi ilkesi göz ardı
edilmemelidir.
Oysa yasa tasarısında bu ilkenin göz ardı edildiğini görmek açıkça mümkündür (Prof.
Dr. Erdal Tercan Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi age.
sh. 79 . 81).
Ülkemizde genel olarak hukuk davalarının uzamasının başlıca sorumlusu olarak
HUMK görüldüğü, bu kanun hükümlerinde değişiklik yapmak veya yasayı bütünü ile
değiştirmek süretiyle davaların uzamasının önüne geçileceği kanısın çok yaygın olduğunu
görmek mümkün ve düşünülendir. Bazı çevrelere göre de hakimlerinde bu uzamaya
sebebiyet verdiklerin düşündüğü görülmekte ve ifade edilmektedir.
Kanımızca yürürlükte bulunan usul kanunu dışında yığınla sebebin var olduğu bir
ortamda, bu sebepler giderilmeden davaların makul bir süre içinde sonuçlandırılmasını
beklemek yanlış olduğu gibi, davaların ucuz basit ve çabukluk ilkesine göre sonuçlandırılacağını yürürlükteki yasa ile beklemek o derece yanlış olacaktır (Prof. Dr. Baki Kuru
HUMK.C.1 SH 47.2001 İst. A.Ü.H.F DER. Çalışmaları. 1970 s. 49-50.) (age. Prof. Dr. Baki
Kuru, Yargıtay'ın İş Yükünün Azaltılması Çalışmaları YD-1989-1-4-37-57).
Yargıtay’ın, medeni usul hukukuna ilişkin kararlarının medeni usul hukuku bakımından çok önemli bir kaynak olduğu, bu kararlar ile kanunun açık olmayan bir çok yönlerinin
aydınlatıldığı, boşluklarının giderildiği ve altını çizerek söylemek gerekirse yurdun her
tarafında ayni şekilde uygulanmasını yerine getirdiği, içtihatları birleştirmek süretiyle açık ve
örtülü yasa boşlukları için de bir çeşit yasama faaliyetini icra ettiğini söylemek yanlış
olmayacaktır (Prof. Dr. Baki Kuru, age. s.51).
Bu bağlamda, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu rehabilitasyona tabi
tutulmak suretiyle ve revize de edilerek değişiklerin yapılması daha uygun olacak, yargı
reformunun, ancak, oluşan kültür ile birlikte değerlendirilmek suretiyle gerçekleşecek ve
sonuçta, davaların hızlı, adil, kalıcı, en az giderle ve etkin bir biçimde sağlanması amacı da
yerine getirilmiş olacaktır.
Zira tasarıda neden yeni bir yasa getirildiği anlaşılamamaktadır. Gerekçede ise,
HUMK’nun 80 yıllık uygulanması ile zengin bir yargılama kültürünün oluştuğu, bu zengin usul
kültürü birikiminin muhafazası süretiyle revize programı çerçevesinde yeni bir yasa tasarısı
hazırlanması amaçlanmaktadır şeklinde ifade edilen düşünce tarzı, yeni yasa tasarısının
hazırlanması için yeterli görülen bir gerekçe niteliğinde değildir (age. s. 12).
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Genel gerekçede ise, oluşan zengin usul kültürünün muhafaza edilmesi amacı
getirilmiş olup, HUMK'daki madde teselsülü kaldırılmış ve yok edilmiştir. Bir yasa da
maddelerin teselsülü yasanın sistematiği, maddeler arasındaki irtibatı oluşturan önemli bir
usul kültürü parçasıdır. Yeni maddelerin gelmesi ile bu teselsülün olamayacağı gerekçesi ise
bizleri ikna etmekten ikna etmekten uzak bir gerekçedir. Yasanın revize edilmesi süretiyle
oluşan usul kültürünün muhafaza edilmesinin neden düşünülmediğini anlayabilmiş değiliz.
Tasarı İle Getirilen Değişiklikler
Tasarı ile getirilen ancak medeni usul hukuku denilmesi gerekirken, isim için sadece
revize edilmesi, kaynağın ismini yeniden alması ile bize ön fikir vermektedir. Medeni Usul
Kanununun uygulandığı alanın yargısal faaliyeti açısından en geniş alanı oluşturduğu
görülmektedir.
a-Tasarıda güncel ve akıcı bir dil kullanılması ilkesi benimsenmiş olmakla birlikte,
üzerinde tereddüt edilmeyen yerleşmiş herkesin anladığı kavram ve terimlerin muhafaza
edilmediğini görmekteyiz. Ancak tasarıda öğretici olma eğilimi yasaların didaktik olma
eğiliminde olamayacağı, düzenleyici olacağı gerekçesiyle, kanun yapma ve düzenleme
tekniğine uygun değildir.
b-Tasarı ile getirilen 119/111 madde hükmü yerine, HUMK’nun 7/111 madde hükmünün yer almasının, daha uygun olacağı ifade etmek gerekecektir. Objektif dava birleşmesi
(yığılma) kelimesinin doktrinde birikici, tecditli seçimlik, talepleri içermesine göre, bu
kavramın birikici (kümülatif) kavrama inhisar ettiğini belirleyerek isabetli olmayan bir kavram
olduğunu belirtmek gerekecektir.
c- Tasarının 12. maddesi ile ise yetki kuralının emredici bir niteliğe dönüşmesinde
Yargıtay ilgili dairelerin farklı uygulamaları göz ardı edilmiş olup değişikliğin bu doğrultuda
yapılmasının gerektiği açıktır.
d-Tasarının 15. maddesinde belirtilen “açılır” kelimesinin “açılabilir” olarak düzenlenmesi gerekecektir.
e- HUMK’dan ayrılmak süretiyle oluşturun tasarının 26. maddesinde müracaatın görevsiz ve yetkisiz mahkemede yapılmasının zorunlu hale getirmek ve böylece görevli
mahkemeye müracaatın hukuken etkisiz hale getirilmesi sunucunu sağlayacağından
gerekçeye itibar etmek mümkün olamayacaktır.
f- Tasarıda 30-39. maddeler arasındaki düzenleme ile doktrindeki farklı uygulamalar
yaratacak şekilde tasarruf ilkesi ile taleple bağlılık ilkesi içi içe girmiş olarak görülmektedir. Şu
hususa dikkat çekmek istiyoruz. Dava malzemelerinin toplanmasında taraflara ağırlık
verilmesinin nedeninde temel düşüncenin gerçeğe varmak ve silahların eşitliği ilkesini
benimsemek demektir. Yeni kanunlarda, tarafların sürprizlerle baş başa bırakılmasındaki
hata burada da kendini göstermektedir (age. sh.43, 45, 46)
g- Birer örnek vermek gerekirse Tasarının 16/2. madde hükmünde kullanılan
“Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, mal nerede bulunuyorsa orada da açılabilir.” ifadesindeki açılmak istenilen kelimeleri gereksizdir. Ayrıca bu
kullanım, benzeri yetki kurallarında kullanılan ifadelere göre de yabancıdır.
h- Tasarının 12/1. cümle, 2. madde hükmünde belirtilen değerlendirmenin hatalı
olduğu görülmektedir. Tasarıda yazma tekniği bakımından göze çarpan ve düzeltilmesi
gereken hususların varlığı açıktır.
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i- Tasarıda genellikle günümüz Türkçe'sinin anayasa dilinin benimsenmiş olmasına
rağmen, örneğin 14. maddedeki mutad madde 30’dan önce yer alan ikinci bölüm başlığındaki
hakim, 52/1’deki tahrif, 68’deki tevali gibi hususların bulunduğunu belirlemek suretiyle
yeniden değerlendirmeye tabi olduğunu söylemek uygun olacaktır.
j- Tasarıda terim birliğinin önemli olduğunu söylemek uygun olacak, ancak tasarı
madde 17’de kullanılan alıkoyma hakkı mevcut 13. maddedeki hapis hakkının karşılığını
oluşturmakta, Türk Medeni Kanunun 950. madde hükmündeki hapis hakkı tabirinin kullanılmış bulunması sebebiyle yeniden değerlendirmenin gerektiği açıktır. İleride yersiz duraksamalara kanun koyucunun neyi kastettiğini arama ihtiyacına yol açabilecek bir değerlendirmeye gitmek ihtiyacı hissedilmemelidir.
k- Yasa tasarısının genel ve madde gerekçelerinin incelenmesinde kanun metni ile
gerekçenin paralel olmasını sağlamak ve genellikle gerekçenin kanun metninin dışındaki bir
hususu belirtmemesi uygundur. Ancak yasa tasarısında bazı değerlendirmelerin bu hususu
içermediğini görmekteyiz.
l- Tasarı hazırlanırken 1086 sayılı kanunun madde numaralarının muhafaza
edilmemesi doğaldır. Ancak maddelerin teselsül etmesi boşlukların bulunmaması gerekmektedir.
m- Mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında 3056 Sayılı Kanuna göre kabul
edilmiş olan Yönetmeliğin 13. maddesinde bu maddelerin nasıl yazılacağı açıklanmış ve bu
düzenlemeye göre madde başlıkları yer almak suretiyle şekil olarak farklılık da maddelerin
fıkraları parantez içinde gösterilmiştir.
Bu yenilik maddelerin fıkralarının kullanılmasında büyük kolaylık getireceği düşünülmekte ise de farklı anlamlar taşıyacak yorumlara sebebiyet vereceğinden sakıncalı olduğu
düşünülmektedir.
Kanunun sistematiği bakımından yargılama akışına uygun takip edilmesi kolay, sade,
basit sistematik bir anlayış tercihi yargılamanın daha doğru amacına uygun, daha hızlı ve
etkin yürütülmesine hizmet edecek olduğu ve yargılama sisteminin basitleştirilmesi kabul
edilerek, Mahkeme dışı çözüm yolları sulh ve uzlaşmayı mümkün kılacak ve teşvik edecek
bir alt yapının oluşturulması benimsenmiştir.
n- Tasarı ile süre karmaşasına son verebilme şansının iyi kullanılmadığını görmekte,
süre sürprizleri ile hak kaybına neden olacak şekilde doğurgan yeni sürelerin varlığının
getirildiği, yeknesaklık giderilmemiş, aksine daha uzun süreler benimsenmiştir. Avrupa İnsan
Hakları sözleşmesinin 6/3 maddesindeki makul süreler içinde davaların sonuçlandırılması
ilkesinin ihlal edilmiş olduğu gözlenmiştir.
o- Tasarıda her türlü delilin serbestçe değerlendirilmesi olanağına rağmen, resen
yemin (Hakimin teklif ettiği yemin) kaldırılması ile sorunsuz çok uygulanan ve benimsenen bir
müesseseye neden dokunulduğu, gerekçesinde ise bu durumun belirtilmediği, vicdani kanaat
için gerekli olan değerlendirmenin neden yer almadığını anlamak mümkün olamayacak,
toplumumuzdaki yemin ile hakimin karar vermesi ilkesinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak
bir düzenleme bize göre son derece yanlıştır. Biriken yargı usul kültürünün burada da açıkça
yok edildiğini görmek mümkündür.
p- İddia olunan hususu kesin delillerle ispat edilememiş olması halinde
ve iddiasını gerçeğe yakın bir şekilde isnat edememiş olan tarafa ve hakime tam bir kanaat
verilmemesi halinde yargılama sonunda teklif olunacak yemin için son derece yararlı görülen
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bu müessesenin kaldırılma nedeni gerekçede açıklanmamıştır. İlmi doktrin açısından da
yerinde olan bu müessese yeniden yer almalıdır (Prof. Dr. Baki Kuru, age. sh. 2547- 2548).
r-Tasarıda yargılamanın niteliği ile ters düşmeyecek şekilde iletişim araçları ve teknik
gelişim ve kolaylıklardan yararlanılması ses ve görüntü kayıtlarının yargılamada kullanılmasa
kuralı getirilmiş, deliller bakımından değerlendirilmeye alınması uygun görülmüştür.
Ancak mevcut riskin bulunduğu unutulmuş, buna uygun bir sistemin varlığı ise gösterilmemiştir. Tasarının birinci kısmında genel hükümler başlığı altında ve birinci bölümde
görev ve yetki yargı yeri incelenmiştir. Bu bölümde birinci ayrımda görev düzenlenmiştir.
Mahkemelerinin görevinin kanunla düzenlenmesi gereğinin daha açık anlaşılması için, ancak
terimi ilave edilmiş, ayrıca görev kurallarının kamu düzene ilişkin olduğu açıkça yazılmış,
tekrar eden madde içindeki düzenlemeler görülmektedir.
Tasarı ile getirilen yeniliklerden biri de avukatla temsil zorunluluğu ve adli yardım
hususlarıdır. Tasarının 77. maddesi ile anayasaya uygunluğun tartışılacağını ifade etmek
gerekecektir. İsviçre Federal Usul Kanunu tasarısında avukatla temsil mecburiyetine yer
verilmemiştir.
Avukatlar arasındaki muhtelif derece mahkemelerinde temsil bakımından farklı bir
düzenlemeye yer verilmemiş olup her avukatın her mahkemede temsil yetkisinin var olduğu
sonucu çıkmaktadır. Ancak AB entegrasyonundan bahsedilmekte, fakat bu yönde bir
düzenleme yapılmamış olması karşısında eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini düşünmek istiyoruz.
Tasarının 123 ve 147. maddelerinde ise aşağıdaki değerlendirmenin yapıldığını belirtmek gerekir. Davanın açılma zamanının belirtilmediğini görmekteyiz. İBK hükmünün
temelindeki düşünce ile bağdaşmayan bu düzenlemenin gerekçesine de itibar etmek
mümkün olamayacaktır.
Özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, mahkemelerce çözümünde uygulanacak kuralların düzenlendiği, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile etkin bir hukuki
koruma sağlamadığı açıktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, etkin koruma hükümleri ile
sağlanamaz, Bunun için adli teşkilat, eğitim ve tüm maddi olanakların, bir bütün şeklinde ve
yargı reformu içerisinde değerlendirilmesi gereklidir.
Gelişmiş hukuk sistemlerinde bireylerin temel haklarından biri hak arama hürriyetlerinin ve bunun doğal bir sonucu olarak ta adil yargılama hakkının hayata geçirilmesi ve
yargılamanın tabii hakim önünde makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmasının sağlanması
zorunludur.
Gelişen toplumlarda hak arama mesleki bir hukuki yardım ihtiyacının giderek artması
ile kendisini hissettirmeye başlamıştır. Tasarının avukat ile temsil zorunluluğu başlığını
taşıyan 77. madde hükmü ile avukatla temsil zorunluluğu vurgulanmış ve sınırlandırmanın
gerekçesi izah edilmeye çalışılmıştır. Hukuk davalarında tarafların haklarının sağlıklı olarak
korunabilmesi ve elde edilebilmesi maddi hukuk bilgisi yanında, usul hukuku bilgisi sahibi
olmayı da gerektirmektedir.
Adaletin adil, etkin ve hızlı geliştirilmesi ilkelerinin hayata geçirilmesi, çağdaş
sistemlerin benzer müesseseler ile donatılması, AB uygulamasına, uyumlu bir hukuk
yargılanması ulaşılması gereken bir haktır. Resen araştırma prensibinin ve yetkisinin
bulunmadığı tarafların iddia ve savunmalarını etkileyici bireysel davranışta bulunamayacakları hallerde, avukat ile temsile zorunlu olan hallerin varlığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
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Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısında Avukatla Temsil Zorunluluğu ve
Adli Yardım
Avukatla temsil zorunluluğu bakımından adli yardımın anayasada düzenlenen hak
arama özgürlüğünün kullanılması ve taraflar arasındaki silahların eşitliği ilkesinin hayata
geçirilmesi için gerekli yargılama giderinin her türlü mali ve hukuki koruma taleplerinde bir
disiplin altında kolaylıkla sağlanması, sosyal hukuk devleti ilkesinin gereklerinden olup, adli
yardım ile mümkün olabilecektir. Tasarının 77 ve 338. madde hükümlerine bu nedenle
katıldığımızı belirtmek isteriz (Prof. Dr. O. Atalay, Avukatla Temsil Zorunluluğu ve Adli
Yardım age. sh. 97).
Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununda avukatla davada temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Maddi hukukun kişilere tanıdığı hakların ihlal edilmesi veya hukuka uygun
olarak yerine getirilmemesi durumunda, kişiler usul hukukuna göre kurulan ve işleyen hukuk
devletinin, mahkemelere müracaat ederek haklarını arayacakları açıktır. Tabi hakim önünde
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1 madde hükmü gereğince, davalarını açacakları,
aynı sözleşmenin 6/3 madde hükmü gereğince makul süre içinde davalarının sonuçlarını
bekleyecekleri anayasal bir bireysel haktır (Araştırma görevlisi Dr. A. Kavasoğlu–Medeni
Usul Hukukunda Avukatla Dava Takip Zorunlululuğu, Terazi Hukuk Dergisi, Ekim 2008, sayı
26. sh. 19-25).
Anayasanın 10. maddesinde belirtilen “yasa önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları
ayni olanlar için söz konusu olup,eylemli değil, hukuksal eşitlik öngördüğü açıktır. Eşitlik
ilkesinin amacı, ayni durumda olan kişilerin yasalar karşısında ayni işleme tabi tutulmalarını
sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu açıdan da ele alındığında eşitlik ilkesinin zedelenmesi söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Hukuk devleti
hukukun üstünlüğü, temeline dayanır. Kanun önünde eşitlik bu temelde esaslı bir unsurdur.
Böyle bir kavram her türlü imtiyazı reddeder.
Anayasanın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti,temel hak ve özgürlükleri
en geniş ölçüde gerçekleştiren ve güvence altına alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararını
gözeten, kişi ve toplumları arasında denge kuran, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak
eşitliği, sosyal adaleti sağlayan, sorunların bu şekilde sonuçlandırılmasına hizmet etmeyi
amaç edinmiş devlettir. Belirtilen müessesenin, bu amaçlara hizmet etmesinin uygunluğunun
yerinde olacağını kabul etmek gerekecektir (Anayasa Mahkemesi Kararı, 5.4.2007 tarih 1745 sayılı kararı).
Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısında avukatla temsil zorunluluğunun sadece
dava konusunun değerinin 50.000,00 YTL. yi aşan davalar bakımından kabul edilmiş olması
etkin bir hukuksal koruma için önemli bir yenilik olmasının yanında, parasal sınırın çok
yüksek olduğunu düşünmek zorundayız.
Avukatla temsil zorunluluğunun düşük meblağlı davalarda da kabul edilmesi temel
prensibimize uygun olacak, sistemin güvencesini sağlayacak adil yargılama hakkındaki
silahların eşitliği prensibini getirecek olmasını düşünmekteyiz (Prof. Dr. Baki Kuru age.
s.1952-5543-1287).
Ön İnceleme
Hukuk yargılamasında yeni bir aşama da ön inceleme şeklinde kabul edilmiş, öncü
olarak ta tabir edilen bir değerlendirme olup, (discovery)–çok yeni ve uygulaması açısından
gelişen ülke hukuklarında yer aldığını söylemek gerekmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri
kanununda açıkça olmasa bile, değişik hükümlerden hareket etmek suretiyle tasarıdaki bu
müesseseye uygun madde hükümlerinin bulunduğunu söylemek de mümkündür.
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Ön inceleme ile birlikte dilekçeler aşamasına yaklaşık en az üç aylık bir süre ayrılmalı
ve bundan sonra yargıcın dosyayı genel olarak değerlendirip, eksiklik ve uyuşmazlık
konularını belirlemesi için makul bir süre tanınmalıdır. Bunun anlamı şudur, dava açıldıktan
sonra en erken altı ay sonra ön inceleme için duruşma gününün verilmesi gerekecektir (Prof.
Dr. Baki Kuru, age. s. 544-611-877-1364-1742).
Başlangıçtaki bu sürenin bize göre uygun bir süre olmadığı elde mevcut dava
dosyaları ile birlikte ön inceleme duruşma gününün verilmesinde karmaşaya sebebiyet
vereceği zaman için yeterli bir sürenin bulunmadığını görmek suretiyle de makul süre içinde
davaların sonuçlandırılmasını engelleyebilecektir.
Ön inceleme hususunun ancak gelişmiş ülke hukuklarında olduğu gibi azami üç yüz
dava dosyası bulunan ve şu andaki hakim adedinin de üç katının bulunması halinde
müesseseye uygun bir sonucu sağlayacağını görmek ve sisteme bu şekilde ulaşmak
mümkündür görüşü taşımaktayız.
Ön incelemenin doğru uygulanabilmesi için Hukuk ve Ticaret Yazı İşleri Yönetmeliğinde belirtilen kalem personelinin de eğitilmesi ve duruşma günü vermeden ön inceleme
şeklinin nelerden ibaret bulunduğunun belli bir disiplin altında gösterilmesi gereklidir.
Tasarıyla kabul edilen sistem bu gün sürdürülen yargılama anlayışından daha ileri bir aşama
olduğu, mevcut yargılamadan daha iyi sonuç verecek ve bir çok yanlışlığın önüne geçecek
bir düzenlemedir.
Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için dava sayısının belirgin hale getirilmesi ile
ancak sonuca ulaşır olduğunu kabul etmek mümkün olabilecektir (Doç. Dr. M. Özekez,
Tasarıda Ön İnceleme, sh. 101,109).
Ön inceleme çerçevesinde yargılamanın yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve sistemin işleyişi şu şekilde olacaktır. Ön inceleme aşaması dilekçelerin verilmesinden sonra ortaya çıkan bir yargılama aşamasıdır. Tasarıya göre ön inceleme aşamasında
yapılacak işlemler tasarının 142. maddesinin 1 fıkrasında belirtilmiştir. Ön incelemenin azami
iki celsede yapılması gerekmektedir.
Aksi hali düzenleyen bir hüküm mevcut olmadığını görerek şimdiden açık yasa boşluğu bulunduğunu belirtmek zannımca doğru olacaktır (HUMK, m. 202 ve 203).
Ön inceleme aşamasındaki işlemler tamamlanmadan, bu konuda gerekli karar verilmeden tahkikata geçilemeyecek, tahkikat için duruşma günü belirlenemeyecektir. Tasarının
142/2, madde hükmü ile bu hususa açıkça işaret olunmuştur. Bu hükümle yargılama
aşamasına tam olarak uyulması tahkikatta, mahkemeyi ve tarafları meşgul eden gereksiz
işlemlerle duruşma yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Ön inceleme aşamasında dosya üzerinde karar verilebilecek ise dava şartları ve ilk itirazlar dosya üzerinde incelenerek karara bağlanacaktır. Ancak, dosya üzerinden karar
verilmeyecekse ön inceleme duruşmasına bırakılabilecek ve inceleme ona göre yapılabilecektir (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, m. 43).
Ön inceleme duruşmasında hakim daha önce karar vermemişse ve bu konuda
tarafların dinlenmesi gerekiyorsa, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar vermek için
taraflar dinlenecektir. Tarafların iddia ve savunmaları dikkate alınarak anlaştıkları ve
anlaşamadıkları hususları, uyuşmazlık konularını, tespit etmek tasarının 145. madde
hükmünün bir sonucudur. Kanun yolu olarak istinafın yürürlüğe girmesi halinde ilk derece
mahkemesindeki yargılamada yapılacak ön inceleme gerek istinaf ve gerekse temyiz
incelemesinin amaçlarına uygun ve daha sağlıklı yapılmasına da katkı sağlayacaktır. Zaman,
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emek ve masraf harcanmasının önüne geçilmesi düşüncesi sistem olarak bütünü ile ele
alınmalı ve buna göre düzenlenmenin mahkemelerce yapılması hususu ön planda olmalıdır.
Uzman Görüş
Tasarının 297. maddesi ile son derece önemli bir kurumun varlığı görülmekte olup,
çapraz sorgulamanın olmadığı ve delillerin ibrazını emrolunması karşısında ek bir delil
yaratarak, mehaz yasada bulunmayan düzenlemeye niçin ihtiyaç olduğunu anlamak mümkün
olamayacak gerekçesi ile de kendisini reddeden bir müessese olarak görmekteyiz (age. sh.
157-158).
Tasarının yedinci bölümünde uzman görüş başlığı altında düzenlenmiş yeni bir hüküm getirildiği görülmektedir. Tasarının gerekçesinde madde de yer alan düzenleme ile
Anglo-Sakson kökenli bir kurum olan taraf bilirkişisi veya uzman tanık kurumunun hüküm
altına alındığı belirtilmektedir.
Tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikte görüş almaları da mümkündür; denilmektedir. Esasen bu kural Ceza Muhakemeleri Kanunundaki paralel bir hüküm
içermektedir (Prof. Dr. Baki Kuru, age. s.2621, 2764).
Karşılaştırmalı hukukta özel mütaala esas itibariyle bilirkişi, tanık- delil kapsamında
da ele alınmaktadır. Kıta Avrupası yargılama hukukunda delillerin ikamesi, mahkeme
huzurunda hakim faaliyeti ile gerçekleşmektedir. Buna mukabil Anglo–Amerikan hukukunda
taraflar, dava öncesinde delillerini hazırlamaktadır. Kıta Avrupası’nda Anglo-Amerikan
sisteminden farklı olarak uzman kişinin kendisinden yardım isteyen tarafı için hasmın
bilirkişisinin vermiş olduğu raporu ile rekabet eden özel rapor vermesine ilişkin bir usulü
yoktur.
Bilirkişi objektif ve tarafsız bir üçüncü kişidir. Mahkemenin yanında hayat olayının
tespitinde katkıda bulunur, ve mahkemenin önünde ve tarafların sordukları sorulara cevap
verse dahi, Medeni yargılamada şahit gibi çapraz sorguya muhatap olan bilirkişi şahit
konumuna gelmemektedir. Alman ve Avusturya hukukunda özel raporlar, özel belge
niteliğinde sayılmakta, içerikleri mahkeme vasıtası ile anılan raporların değerlendirilmesinde
dikkate alınmaktadır (Prof. Dr. Baki Kuru, age. s.2797-2800).
İsviçre tasarısında “taraflardan her biri özel mütalaa rapor sunabilir” şeklinde hüküm
mevcuttur. Esasen böyle bir hükme hacet olmadığı uygulamada halen özel mütalâanın taraf
iddiası olarak işlem gördüğü ve bunun yeni usul yasa tasarısı ile de mümkün olabileceğine
işaret edilmektedir. İsviçre'ye göre daha detaylı bir düzenlemenin Tasarının 297. madde
hükmü ile getirilmesi Anglo-Amerikan hukuk sistemindeki gibi bünyesinde çapraz sorgulamayı ve tarafların dava öncesi delil getirilmesini barındıran Türk medeni yargılama hukuku ve
kültürü açısından son derece sakıncalı bir hüküm olduğunu söylemek mümkündür.
Uzman görüşüne başvurulması bilirkişilikten farklı bir düzenlemedir. Gerekli hallerde
bilirkişiye başvurulmasına mahkeme kendiliğinden veya talep üzerine karar verebilir. Ancak
tarafların bilirkişi dışında, uzmanından bilimsel görüş almaları tasarının bu madde hükmüne
göre mümkün olacaktır.
Tasarının gerekçesinde yargılama giderleri içinde sayılamayacağı belirtilmiş olmasına
rağmen, yargılama giderleri ile ilgili 327 ve müteakip madde hükümlerinde ona ilişkin bir
düzenlemenin bulunmadığını görmek mümkündür. O halde uzman görüş adı altında yeni bir
madde hükmünün yer alması mevcut hukuk sistemimize uygun olamayacak Anglo-Sakson
kökenli bir kurumun sadece tercüme edilmek suretiyle alınmasının mehaz kanuna da aykırı
düşeceği açıktır.
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Zira İsviçre tasarısında sadece taraflardan her biri özel mütalaa ve rapor sunabilir
şeklindeki 182. madde hükmü, mevcut uygulanan usul yasamızla da çelişmediği, bunun
dışında bir hükmün ise kan uyuşmazlığı taşıyacağı görülecektir. Kanunun sistematiğinin de
buna uygun olmadığı, tasarının beşinci bölümünde yer alan bilirkişi incelemesine dair madde
hükümlerini de yeniden düzenlenmeye sevk eden bir görüş taşıdığı görülmekte ve sanki bu
sistematik içinde başta yer almayan fakat, sonra her nasılsa yer alan bir kurum gibi kendisini
hissettirmektedir. Anayasanın 10. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “hiçbir kişiye
aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz” hükmünün gereği olarak ve yasalaşması
halinde bu müessese yönünden Anayasa mahkemesi tarafından iptalinin söz konusu
olabileceğini belirtmek gerekir (Anayasa Mahkemesi Kararı, 22.3.2007 gün 139-33 sayılı
kararı)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısına Göre Hakimin Hukuki Sorumluluğu
Genel Olarak
Hakimlerin Sorumluğuna İlişkin Düzenlemeler
Anayasamızda ayrılığı ilkesinin doğal bir sonucu olarak kabul edilmiş bulunan yargı
bağımsızlığı, demokratik hukuk devleti olmanın vazgeçilmez koşullarından birisidir. 1948
Tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1966 Tarihli Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası
Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yargı bağımsızlığı adil, aleni ve yargılama
hakkını güvence altına almış bulunan uluslararası sözleşmelerdir.
Yargılamayı yapan makamın hiç bir dış etken olmayan yasalarca belirlenmiş, hukuk
kuralları çerçevesinde özgür olarak karar verebilmesi yargı bağımsızlığının tanımıdır. bu
bağımsızlık bir ayrıcalık olmayıp, adil yargılama hakkının sağlanması için gereken bir
müessesedir. yargının toplumdaki saygınlığı kendisine duyulan güvene bağlı olup, yargıyı
güvenilir kılan en önemli nitelik ise tarafsızlıktır (Prof. Dr. Baki Kuru age. sh. 5829, 5845-7374).
Yargı yetkisinin Türk Ulusu adına bağımsız yargı organları tarafından kullanılacağı
anayasamızın 9. madde hükmü ile, yargı gücü temsilinde hakimlerin, yargılama görevlerini
mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik teminatı esaslarına göre yerine getirecekleri hususu
Anayasamızın 140/2. madde hükmünde açıkça düzenlenmiştir.
Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi olarak ta ifade edilebilecek olan bu anayasal
kuralların aynı zamanda hukuk devleti ilkesi bağlamında yaşamsal önemleri vardır. Anayasanın “mahkemelerin bağımsızlığı”, “hakimlik teminatı”, “hakimlik mesleği”ne ilişkin 138-139140 maddelerinin gereği olan düzenlemeye işaret etmek süretiyle açıklama yapmak
gerekecektir (Anayasa Mahkemesi Kararı 7.2.2007 gün 47-14 sayılı kararı).
Avrupa Konseyi’nin 13.10.2994 gün 12 sayılı Bakanlar Komitesi Kararının aşağıda
belirtilen uygun çalışma koşulları hakkında ilke 111 no.lu Kararını göstermek ve açıklamak
gereklidir. Karar aşağıda gösterilen şekildedir.
Özellikle belirtmek ve bu kararı almak ve göstermek istedik. Bu kararın diğer bir özelliğinin ise yasa tasarısı sırasında değerlendirmeye alınmamış olmasıdır.
Yeterli sayıda hâkim çalıştırılmalı ve bu kişilere gerek atanmaları öncesinde, gerek
kariyerleri süresince mahkemeler ve mümkün olduğu takdirde diğer otorite ve kurumlar
nezrinde pratik eğitim verilmesi gibi uygun eğitim imkânları sağlanmalıdır. Bu eğitim, hâkim
için ücretsiz olmalı ve özellikle yeni mevzuat ve mahkeme kararlarını kapsamalıdır.
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Verilecek eğitim gerektiğinde, mahkemeler ve Avrupa kurumlan veya diğer yabancı
kurumlara yapılacak çalışma ziyaretlerini içermelidir.
a) Hàkimlerin statüsü ve maaşlarının, görev onuru ve yüklendikleri sorumluluklara uygun
olması sağlanmalıdır.
b) Ehil hâkimlerin işe alınması ve işte kalıcılığın sağlanması için açık bir kariyer yapısı
oluşturulmalıdır.
c) Hâkimlerin, gecikmeye neden olmaksızın ve etkin hareket edebilmeleri için özellikle,
büro otomasyonu ve veri işleme imkanlarının sağlanması da dahil olmak üzere yeterli
sayıda personel ve ekipman ile desteklenmeleri sağlanmalıdır.
d) Mahkemelerin aşırı yükünün azaltılması ve önlenmesi için R(86)12 sayılı Tavsiye
Kararına uygun suretle, adlî olmayan görevlerin diğer kişilere verilmesi hususunda
uygun önlemler alınmalıdır.
e) Yargı organlarının toplum ve devlet yaşamındaki ilişkilerde hukuka uygunluğu sağlayabilmeleri için yasama ve yürütmeye karşı Mahkemelerin bağımsız bırakılması ve
yargı organına mensup bir kamu görevlisi olarak karar verecek olan hakimlerinde bir
takım güvencelere sahip kılınması da zorunludur. Bu güvencenin yargıç için değil
demokratik toplumlar için hukukun üstünlüğünün sağlanması için gerekli bululduğunu
ifade etmek isteriz.
Gerek yargı bağımsızlığı ve gerekse hakimlik teminatı ilkeleri çerçevesinde yargılama
görevini yerine getirmekle yükümlü hakimlerin birer haksız fiil niteliği taşıyacak yargısal işlem
ve kararlarla davanın taraflarına zarar vermeleri olasılığı bulunmaktadır. Burada söz konusu
olan hukuksal sorumluluk da bir kusur olmakla birlikte, yasa koyucu bu konuda normal bir
kusur sorumluluğu olgusuna oranla daha titiz davranarak yasal sorumluluk nedenlerini
sınırlandırma gereğini duymuştur.
Bu amaçla, hakimler yönünden tazminat yükümlülüğü öngören kuralların konu,
kapsam, içerik ve sonuçları bakımından belirlenmesinde önemli istisnalara yer vermiştir.
Hakim aleyhine açılacak bir sorumluluk ve tazminat davasında istisnai nitelikteki bazı kurallar
içeren yasal düzenleme çerçevesinde, gerek sorumluluk subyesi ve sorumluluk koşulları,
gerek sorumluluğun hüküm ve sonuçları, gerekse açılacak tazminat davasına ilişkin
usul
hukuku ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunun 573 ve 576. maddesindeki
hükümler öncelikle uygulama alanı bulacaktır (Prof. Dr. Baki Kuru, age. sh. 5799).
Hakim bir kamu görevlisi olarak kendisine yüklenen görevleri yerine getirirken yasalara ve hukuka aykırı bir davranışta bulunabilir. Hakimin böyle bir hukuka aykırılık oluşturan
davranışı, ihlal edilen kuralın düzenleme alanı, konusu ve amacı dikkate alındığında,
birbirinden farklı hukuksal sonuçlara bağlı tutulan sorumluluklara yol açabilir.
Kural olarak hakimlerin sorumluluğu denilince, sorumluluk hukuku açısından akla üç
tür sorumluluk türü gelmekte, bunlar, genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanabilirler.
a- Disiplin sorumluluğu,
b- Cezai sorumluluk,
c- Haksız ve kusurlu bir eylemdeki hukuka aykırılık bağına dayanan ve bu eylem
sonucu sebebiyet verilen zararlar karşılığında bir tazminat ödeme yükümlülüğü öngören
sorumluluk (hukuksal sorumluluk).
Hakimin hukuksal sorumluluğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki istisnai
kurallarla öngörülen bazı durumlarda hakim aleyhine nitelikli bir hukuksal yaptırımın
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uygulanmasını gerektirir (Dr. M. Demir, Hakimin Hukuksal Sorumluluğu, AÜEHFD C 7 sh. 34).
Karşılaştırmalı Hukukta Hakimin Hukuksal Sorumluluğu
Genel Olarak
Hakimlerin hukuki sorumluluğu konusunda karşılaştırmalı hukuktaki pozitif düzenlemelere bakıldığında, bazı devletlerin yasalarında hakimlerin sorumluluğu istisnai ve kasıt
unsuru ile sınırlı bir düzenlenme şeklinde yapılmış iken, bazı devlet hukuklarında ise kasıt ve
ihmal hallerinde dahi, doğrudan doğruya sorumlu tutulmuş bulundukları görülmektedir. Ancak
bu düzenlemelerin istisnai olduğunu görmek mümkündür.
Bunun yanı sıra kimi yasal düzenlemelerde yasa koyucu kasti nitelikte olmayan, hiç
bir kusurlu eylemi nedeniyle sorumluluk yüklemeyip, sadece kast unsurunu içeren haksız
eylemler nedeniyle hakimin hukuksal sorumluluğunu kabul etmiş ve onun aleyhine bir
tazminat yükümlülüğü öngörmüştür. aşağıdaki karşılaştırmalı yasal düzenlemeler başlığı
altında görüleceği üzere, her bir ülkenin yasa koyucusu, benimsedikleri kendi ulusal
sorumluluk sistemine egemen ilkelere göre hakimlerin hukuksal sorumluluğunun uygulama
alanını belirlemiş bulunmaktadır.
Örneğin, Belçika’da hakim yargısal görevini yerine getirirken kasten ve hile ile haksız
bir karar vermesinden, yada sadece yasada öngörülen sınırlı kapsam ve derecedeki bazı
kusurlarından dolayı sorumludur. Bunun gibi İngiltere ve Hollanda’da hakimin hileli bir
hareketinin varlığı şartıyla, hukuksal sorumluluk doğuracağı belirtilmiş, ancak Alman
hukukunda Hakimin hatalı davranışının varlığı hukuksal sorumluluk için yeterli görülmüştür.
A) İtalya
Hakimlerin hukuki sorumluluğu (responsabilita civile dei magistrati) konusunun 1988
tarihinde yürürlüğe giren ve İtalya Medeni Kanunun 2043. maddesinde değişiklik yapan özel
bir yasanın (responsabilita perdolo colpa grave) başlıklı ikinci ve rücuen tazminat davası ile
ilgili 7. madde hükümlerinde yerini bulduğunu belirlemiş bulunmaktayız.
Kural olarak Hakimlerin yasanın açık hükmü gereğince kasıt veya ağır ihmal sebebiyle sorumlu tutuldukları verdikleri kararlardan dolayı sorumluluğun kasıt unsuru ile sınırlı gören
ve kısmen bazı durumlarda ise ağır kusuru dikkate alan uygulamalar görülmektedir.
B) Almanya
Almanya’da doğrudan doğruya hakimlerin hukuksal sorumluluğunu düzenleyen ayrı
ve yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bugün Alman pozitif hukukunda bütün kamu
görevlileri için uygulama alanı bulunan genel nitelikteki yasa kuralı Alman Medeni Kanununda yer almaktadır. Belirtilen bu hüküm Hakimin yargısal faaliyetinden dolayı sorumluluğunda
da yasal dayanak oluşturmaktadır. Kamusal görevin ihlalinden doğan sorumluluk başlığı
altında bir kamu görevlisi olarak görülen Hakim içinde uygulanan bu genel nitelikteki hüküm
olarak görülmektedir.
C) Fransa
Hakimlerin hukuksal sorumluluğu konusundaki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki yasal düzenlemeye temel olan Fransız hukukunda hakimler kural olarak yalnızca
kasıtlarından dolayı değil, aynı zamanda ağır kusurundan ötürü de sorumlu tutulmuşlardır.
1933 tarihli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılan değişiklikle söz konusu yasanın
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505. madde hükümlerinde hakimlerin hukuksal sorumluluğuna ilişkin özel bir yasal düzenleme sistemi oluşturulmuştur.
Devletin aleyhine sonuçlanan bu davada kusurlu hakime rücu davası açabilmesi
olanağı saklı kalmak üzere zarar gören tarafa bir tazminat ödenmesi gerekmektedir.
Hakimlere özel ve etkin bir şekilde koruma sistemi getiren değerlendirmenin temel normu
olan 505. maddede öngörülen kusurdan dolayı tazminat ödemekle yükümlü tutan bir
uygulama alanı pek olmamıştır.
D) İsviçre
Federal bir Medeni Yargılama yasasının bulunmadığı İsviçre de her kantonun kendi
yargı düzeni ve örgütü içerisinde farklı düzenlemeler içeren kurallar bulunmaktadır.
Tarihi bir tesadüf olarak İsviçre’de ve Türkiye’de yeni Hukuk Muhakemeleri Kanun tasarıları getirildiği görülmektedir.
İsviçre’de uzunca bir geçmişi bulunan usul hukukunun yeknesaklaştırılması çabalarında ilk somut adımın, mahkemelerin yetkisini federal düzeyde düzenleyen yasanın
01.01.2001 tarihinde yürürlüğe sokulmasının ardından bunu tamamlayan ikinci ve en önemli
adım olan usul hukukunun bir bütün halinde yeknasallaştırılmasının temeli de 12 Mart 2000
tarihli halk oylamasında kabul edilen 1999 İsviçre adalet reformu ile atılmış bulunmaktadır.
Ön tasarının 25 Haziran 2003 tarihinde kamuoyu görüşüne sunulması neticesinde Kıta Avrupası hukuk sisteminin kazuistik olmak yerine boşluk bırakabilme cesareti olarak ifade
edilen bilinçli bir tercih şekli ile değerlendirmeye gidilmiştir.
Bir örnek vermek gerekirse, Fribourg Kantonunda 22 Kasım 1949 tarihli yasaya göre
madde 96-114 görevini yürütürken ağır kusuru veya ihmali sonucunda doğrudan doğruya bir
zarara neden olan bir hakime karşı zarar gören tarafından bir tazminat davası açılabilir. Vaud
Kantonunda sorumluluk ve davası hiç bir sınırlama ve izne tabi olmadan hem hakime ve hem
de Devlete karşı açılabildiği görülmektedir.
E) İngiltere
Pozitif hukuk kaynaklarından yasal düzenlemeler yönünden azlık bulunan İngiliz hukukunda, Hakimlik normal bir meslek, ya da kamu görevi niteliğinde ele alınmamaktadır.
Adaletin gerçekleştirilmesi ve yargı hizmetinin en iyi bir biçimde yürütülmesi için bilgili ve
deneyimli hukukçular arasından seçilir ve atanırlar. Hakimlik mesleğine kaynaklık eden
hukukçu kesiti ise avukatlıktır. Hakimler yönünden hukuksal sorumluluk oluşturan özel
nedenler ve tazminat davaları konusunda İngiltere de özel bir düzenleme olmadığı gibi,
sorumluluk ve tazminatın esaslarını düzenleyen diğer bir yazılı hukuk kaynağına da rastlanmamaktadır.
Ancak bununla birlikte görevsel ve haksız karar sonucunda önündeki davanın taraflarına zarar yaratıldığında elbettedir ki hakimin sorumlu olması ve aleyhine tazminat davası
açılması olanağı her zaman vardır.
F) Hakimlerin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenleme
Medeni Yargılama Hukukumuzun pozitif temeli olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu esas itibariyle İsviçre'nin Neucatel Kantonuna ait usul kanunundan iktibas edilerek
alınmıştır. Ancak böyle olmakla birlikte hakimin sorumluluğunu düzenleyen kurallarda farklı
bir yol izlenmiştir.
106

Bankacılar Dergisi

a) İlk Derece Mahkemesi Hakimleri
İlk derece Mahkemesi Hakimleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573. maddesi hükmünde belirtilen hakim kavramına ilk giren bölümdür. Fransa, İtalya ve Almanya
örneklerinde olduğu gibi, doğrudan doğruya meslekten statülü ve daimi kadrolu bir hakim
sınıfından olmadıkları halde onursal hakimlik görevini yapanlar için hakimler dışında özel bir
sorumluluk rejiminin uygulanması söz konusudur.
b) Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri
Yargıtay Başkan ve üyeleri için sorumluluk ise bu temel metinden ayrılmak süretiyle
Anayasanın 11, 138, 148/3, Yargıtay Kanununun 25. maddelerinin açık hükümleri ve yerleşik
yargı karalarına göre farklı bir tatbikat oluşmaktadır. Bu hükümlerle güdülen amacın
kuşkusuz yargılanacak kişinin gördüğü işin önemi ve özelliği itibariyle özel bir Anayasal
güvence sağlamak ve en önemlisi kişileri değil müesseseleri korumak olup doğrudan
doğruya kamu düzenini ilgilendirmesi Yüce Divanda yargılaması gereken kişinin bundan
feragate da hukuki sonuç doğurmayacak olduğunu ifade etmek istiyorum (Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunun 22.6.2005 gün 2-2 sayılı kararı) (Anayasa Mahkemesinin 7.2.2007 gün 6117 sayılı kararı).
Hukukumuzda hakim kavramı tek bir anlama gelmekte, ister ilk derece mahkemesinde
ve isterse yüksek dereceli denetim mahkemesinde görevli olsun, yargı görevi bağlamında bir
yargısal faaliyet kapsamına giren işlem ve eylemlerde bulunduklarında Hukuk Usulü
Mahkemeleri Kanununun 573. madde hükmündeki hakim kavramına girmektedir şeklindeki
açıklamalara yargı kararları ile de bakmak gerekecektir. Halen yürürlükte olan 2797 sayılı
Yargıtay Kanununa göre Yargıtay Başkan ve Üyeleri ile sorumluluk davaları konusunda
doğrudan doğruya bir tazminat davası açılmasını engelleyen yargısal inançların varlığı
açıktır. Anayasa teminatı altında bulunan (138/1-2) bağımsızlığı idare hukukunda devletin
ajanlarının faaliyetlerinden sorumluluğunu tayin eden hizmet kusuru ölçüsünün hakimler
yönünden uygulanmasına olanak vermez .
Türk pozitif hukuku, ilke olarak yargı fonksiyonunun ifa edilmesi nedeni ile devletin
sorumlu tutulamayacağı esasını benimsemiştir. Kişisel sorumlulukta yargı yetkisinin
özellikleri nedeni ile özel bir sorumluluk düzeninin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Gerçekten
diğer kamu hizmetlerinin ifa edilmesinde görevli bulunanların tabi oldukları sorumluluk
esaslarına bağlanmaları yaptıkları her işlem aleyhine bir tazminat davası doğuracağından
adaletin gerçekleşmesine hizmet eden hakim bağımsızlığı ilkesi ile bağdaşmaz.
Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
Tasarıda hakimin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümlere yer verilerek, Hakimin
verdiği kararlardan sorumlu olduğu yönündeki görüşlerin kabul edilmediği, tam tersine
Hakimin yargısal faaliyeti nedeniyle verdiği kararlardan sorumlu olacağı yönündeki görüşün
benimsendiği anlaşılmaktadır.
Ancak hakimi birinci derecede sorumlu tutarken onun her eylem ve işleminden ve
hafif kusurundan sorumlu tutmak, hakimi ürkek ve korkak, karar vermekten çekinen hale
getireceği ve sonucunda ise davaların ucuz ve basit ve çabukluk ilkesi ile sonuçlandırılmasına engel olup A.İ.H.S’nin 6/3 maddesinde gösterilen makul sürenin aşılmasına sebebiyet
vereceği açıktır (Prof. Dr. H. Pekcanıtez-Doç. Dr O. Atalay-Doç. Dr. M. Özekes-Medeni Usul
Hukuku, 2. Baskı Ankara 2001, sh. 128-129).
Ayrıca her kararından sonra sorumluluk davası ile karşılaşmak bir çok hukukçunun
hakimlik mesleğinden kaçışına sebebiyet vereceğinden tasarıdaki bu yöne ilişkin düzenleme107
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lerin isabetli olamayacağı açıktır. Tasarıda belirtilen gerekçenin ise yukarıdaki açıklamalar ve
gösterilen kaynak sebebiyle de izaha muhtaç bulunduğu, toplum yapımızın hakime verdiği
değere ve karar verenin yüceliğinin anonim olan adet ve törelerimizle bağdaşmadığı bir
gerçektir.
Tasarının 52. maddesinde Devletin sorumluluğu ve rücu başlığı altında yer verilen
hükümler ile Hakimlerin hukuki sorumluluğunun yer değiştirilmesi ve hakimin yasaklılığı ve
reddinden hemen sonra düzenlenmesinden sonra ayrı bir özellik taşımaktadır.
Belirtilen bu hükümlerle 1086 sayılı Kanunun 573 ve 576. maddesinde düzenlenen
Hakimin kusurlu davranışlarından ilk etapta Devletin sorumlu tutulamayacağı, hakimin
şahsen sorumlu tutulması gerektiği yönündeki esastan ayrılmış ve karşılaştırmalı hukukta
nazarı dikkate alınarak hakimin yargılama faaliyeti esnasında vermiş olduğu zararlardan, ilk
planda Devlete karşı tazminat davasının açılması kabul edilmiştir. Devlet daha sonra hakime
rücu edebilecek Anayasanın 129. maddesinin 5. fıkrası hükmüne uygun hale getirilmiş
bulunduğu görülmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.11.1970 gün 185-623 sayılı kararında Hukuk
Muhakemeleri Usul Kanunun 573 ve 576. madde hükümlerinin konuluş amacını şöyle
açıklamıştır.
“Gerçekten Hakimlerin hukuki sorumlulukları nedenine dayanan davalar özel usul ve
müeyyidelere bağlanmadıkları takdirde ilgililerce kötüye kullanılarak Hakim hakkında red
sebepleri ihdas edilmesi kolaylaşacak, adıl sağlıklı sonuçların sağlanmasına halel gelecektir.
Bu itibarla söz konusu hükümler hem meydana gelecek zararlı durumu düzeltip tamir etmek
hem de haksız davaları önlemek amacıyla kabul edilmiştir.”
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda hakimler ancak kasti veya ağır kusurunun
olması halinde sorumluluklarının söz konusu olacağı açıktır. Her yapılan işlem aleyhine
hukuki sorumluluk davasının açılması halinde, hakimin ürkek, kararsız, karar vermekten
kaçınan, toplumda uyuşmazlıkları çözmekten uzak, kamu görevlisi değil, yürütmenin memuru
haline gelecektir. Bu davranış içerisinde bulunan bir hakimin adaleti sağlama görevini yerine
getirmede yeterli güvence içerisinde bulunduğunu söylemek de mümkün olamayacaktır.
Sorumluluk davasında Hakimin taraf olmadığı, ihbar keyfiyetinin yapıldığı ve sonuçta
idarenin hakim için temsil olunduğu görüldüğünde, hakimin bağımsızlığını zedeleyici
hükümlerin varlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Kabul edilen bu sisteme göre Devletin hakimin yargısal faaliyetleri nedeniyle verdiği
zararlardan ötürü sorumluluğunu engelleyen mevcut yasamızda da bir hüküm olmadığı gibi
ilmi ve yargısal inançlara göre de sorumluluğu çok geniş bir biçimde düzenleyen uygulama
bulunmaktadır. Hakimlerin yaptıkları kamu görevi diğer devlet memurlarının görevlerinden
farklılık gösterir. Devletin yargılama faaliyeti dolayısıyla, hakime talimat verme, onu denetleme yetkisi yoktur. Hizmet kusurunun ölçüsü hakimin şahsi sorumlulukları bakımından
uygulanamaz.
Genel olarak, kamusal hizmetlerin yürütülmesindeki hizmet kusurundan dolayı sorumluluk ilgili kamu tüzel kişisine ait iken, kamu görevlisinin bireysel sorumluluğu ise kendi kişisel
kusuru varsa ortaya çıkacaktır. Hakimler dışındaki diğer kamu görevlilerinin kişisel kusurlarının bulunmadığı ve fakat bir hizmet kusurundan söz edildiği durumlarda, idarenin ve
dolayısıyla Devletin aleyhine tazminat davası açma olanağı vardır.
Oysaki, hakimler yargı ve adalet hizmeti alanına özgü yargılama faaliyeti bir idari hizmet olmadığı için hizmet kusuruna dayanarak kural olarak, devletin sorumlu tutulması ve bir
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tazminat davası açılması söz konusu olmaz, zira hakimler sonuçta bir kamu hizmeti ifa
etseler bile yürütme organının güdümündeki idari rejime tabi bir idare memuru yada kamu
elamanı değildir.
İşte Hukuk Muhakemeleri Usül Kanunu hükmünün bu şekilde yer alması kanaatimizce isabetli olup, sorumluluk bakımından istisnai düzenlemelere gidilmesine izin verilmek
suretiyle yeni usul yasasındaki sorumluluk davası açılmasına yön verecek bir düzenlemenin
yapılması Anayasanın 9, 129 ve 140 madde hükümlerine aykırıdır.
Alman hukukunda da hakimlerin kişisel sorumluluklarına gidilmesinin ağırlaştırılması,
bağımsızlıkları bakımından gerekli görülmüştür. Belirtilen yasal düzenlemede hukuku
sorumluluğa gidilmesi, hukuki sorumluluk sebebinin bir suç oluşturulması koşuluna bağlanmıştır. BGB 839/2. madde hükmü ile “ ihkakıhaktan imtina “ duruma için bu şartın aranmayacağı hükümde belirtilmektedir. Bu nedenlerle tasarı hükmü isabetli görülemez, Hakimin taraf
olmadığı bir davada alınan hükümle sonradan Devletin hakime rücu etmesi ve sonucu
itibariyle ne yazıktır ki Devleti ile hakimin hasıl olması durumunun sağlanması, yargının
güvenirliğini ve bağımsızlığını açıkça zedelemekten başka bir sonuç yaratmayacaktır.
Uygulama bakımından bir endişemizde böyle bir düzenlemenin Hakimin sorumluluğu
davalarını teşvik edecek olması yanında, yürütmenin rücu bakımından bir takım eşitsizliklerinin doğmasına sebebiyet teşkil edeceğidir (Prof. Dr. Y. Alangoya, Prof. Dr. K. Yıldırım, Prof.
Dr. N. Yıldırım, İstanbul Barosu, Yıl 2006, sh. 43).
Bir diğer incelememizi TC Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin açıklamaları ile değerlendirmek istiyoruz.
21 Avrupa ülkesi ile Türkiye’nin yargı sistemlerinin mercek altına alındığı bu incelemelere göre aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Türkiye 22 Avrupa ülkesi içinde en fazla mahkemeye sahip ülkedir. Türkiye de toplam
2550 adet genel nitelikli ilk derece mahkemesi bulunmaktadır. Türkiye’yi 2200 mahkeme ile
İspanya, 1047 mahkeme ile İtalya izlemektedir. İhtisas mahkemeleri içinde aynı tablo söz
konusudur.
Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa’dan sonra en fazla hakime sahip ülke,
ancak hizmet verdiği nüfusa oranlandığında ise listenin oldukça gerisine düşmektedir.
Almanya ve Macaristan’da 20.000 kişiye 6, Polonya’da 4 hakim düşmektedir. Türkiye’de ise
25.000 kişiye 1 hakimin hizmet verdiği görülmektedir. Mahkeme başına düşen hakim
sınıflandırılmasında ise Türkiye Avrupa’nın gerisinde bulunmaktadır. Hollanda’da mahkeme
başına 64 hakim, Çek Cumhuriyeti’nde ise 28 hakim, Polanya’da 22 hakim, Almanya’da 19
hakimin düştüğü açıktır.
Türkiye de ise her mahkemeye ne yazık ki bir hakim düşmektedir. Hakim sayısı az,
az sonra izah olunacak ve istatistiki cetvellerle belirtilecek dava sayılarına göre ise dava
sayısı çok olunca mahkemelerdeki iş yükünün arttığı, buna bağlı olarak ortalama yargı
süresinin uzadığı bilinen bir gerçektir. Buna göre Türkiye’de ceza mahkemelerinde ortalama
yargı süresinin 2003 yılı verilerine göre 241 gün, ağır ceza mahkemelerinde 354 gün, 2006
sayılı istatistiklerine göre ise ceza mahkemelerinde ortalama yargılama süresinin 244 gün,
icra ceza mahkemesinde 119 gün, hukuk mahkemelerinde ise ortalama yargılama süresinin
191 gün, sulh hukuk mahkemelerinde 100 gün, asliye ticaret mahkemelerinde 406 gün
olduğu bilinmektedir.
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Yargının sayısal gerçeklerini göstermek suretiyle 2005 yılı sonu itibariyle hukuk
mahkemelerinde toplam 2.180.000, ceza mahkemelerinde 2.700.000 dava açılmış, toplam
dava sayısı 5.100.000 olup, karara çıkan dava sayısının da 3.100.000 olduğu açıktır.
Yargı ile ilgili kamu harcamalarında kişi başına Avusturya’da 70, Almanya’da 54,
Belçika’da 65 euro düşmekte iken, ülkemizde bu rakamın 3,70 euro’ya düştüğü görülmektedir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunda toplam 372 davadan yüzde 87’si sonuçlandırılmış,
ortalama görülme süresi 76 gün olmuş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda ise 833 dosyadan
yüzde 98,07’si sonuçlandırılmış, ortalama görülme süresinin 25 gün olduğu bilinmektedir.
5.000.000 mahkemelerdeki iş ile 690.000 civarında Yargıtay’da bulunan iş durumu itibariyle bu davaların sonuçlandırılmasında gayret gösteren Yargıçlar için böyle bir sorumluluğu hafif kusurda getirmek suretiyle tazminat davasına uğramalarını sağlamak bizce
haksızlık olarak değerlendirilmektedir. Bizim kimseyle kavgamız yoktur. Gayemiz hakka ve
hukuka hizmet etmek suretiyle hukukun üstünlüğünü sağlamak ve sonuçta yargının kendi
üzerine düşen görevlerinin yerine getirilmesine hizmet etmektir.
Sayın Başkan ve değerli hukukçular, hakimin hukuki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeler yönünden istatistiki cetvelleri göstermek, gerçekleri belirtmek süretiyle ve yargının
yoğun temposu altında nispî adaleti sağlayarak fedakarlıkta bulunan bu insanlar için
kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Spesifik birkaç
olayın yargı için ölçü olmadığını aksi düşüncenin ise iyi niyet taşımadığını belirtmek uygun
olacaktır. AB içinde yer alan bir çok ülkede de bizdeki uygulamanın çok benzeri uygulamalar
mevcut olup, entegrasyona uygun yasanın bu haliyle A.İ.H.S’nin 6/1 ve 6/3 madde hükümlerinin ihlali değil sağlayanı olarak görüldüğünü biliyoruz.
Hukuk Muhakemeleri Usulu Kanunu tasarısında getirilen müesseselerin bir revize
program altında sunulmadığı, tercümeden ibaret bir kısım hususlar ile özellikle getirilen
uzman görüş altındaki düşüncenin ithal Anglo-Sakson hukukundan alınmak suretiyle hukuk
sistemimize uyarlamaya çalışıldığını hayretle izlemekteyiz. Kan uyuşmazlığını getirecek bu
ve buna benzer değerlendirmelerin tasarının kanunlaşması halinde yargısal inançlar ve ilmi
açıklamalar ile hangi boyutlara ulaşacağını şimdiden kestirmek mümkün olamamaktadır.
Bizler hukukçu olarak Hukuk Muhakemeleri Usulu Kanunu tasarısını bu haliyle benimsemediğimizi belirtmek isteriz. Hepiniz birer değersiniz, yapılması gereken bu yasa
tasarısı bakımından görüşlerimizi anlatmaktan ibaret olup tasarı için Komisyona teşekkür
etmek bizlerin görevidir. Hepinize şükranlarımı sunarım.
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5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu Açısından Haczedilemezlik
ve
İcra İflas Kanunu 173/3 ve 4 ile 68/a-Son Maddelerine İlişkin
Değerlendirme
Mustafa Lütfi Tombaloğlu *
5754 Sayılı Kanunla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kapsamında Çalışan ve Emeklilerin Gelir ve Aylıklarının Kısmen veya
Tamamen Haczedilmezliğinin İncelenmesi
İcra İflas Kanunu (İİK)’nun "Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar" başlığını taşıyan
82. maddesinin 1. bendinde "Devlet Malları" ile özel kanunlarında "haczinin mümkün
olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceği açıklanmıştır. (17.04.2008 T. ve 5764/64)
maddesiyle değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
yürürlüğünden önce, örneğin 506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 121, 1479 sayılı BağKur Kanununun 67. maddelerinde SSK ve Bağ-Kur tarafından bağlanan aylıklar yönünden bu
durum açıklanmıştır.
506 sayılı Kanunun 121. maddesinin birinci fıkrasında "Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımların, nafaka borçları dışında, haciz veya
başkasına devir ve temlik edilemeyeceği" öngörülmüştür.
1479 sayılı Kanunun 67. maddesinin birinci fıkrasında "Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemeyeceği"
belirtilmiştir.
Dairemizin bugüne kadar ki uygulamalarında yukarıdaki yasal düzenlemeler gereği,
SSK ve Bağ-Kur tarafından bağlanan aylıkların nafaka borçları dışında haczedilemeyeceğine
karar verilmiştir.1
5510 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlükten kaldırılmayan 203. maddesinde, Devlet memurlarının aylıklarıyla birlikte ödenen aile yardımı ödenekleri hakkında, "hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın ödeneceği ve borç için haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.
17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunun, yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 106. maddesinin 1.
fıkrasında (17.07.1964 tarih ve 506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 142 ve 143., ek 36.,
Geçici 20., Geçici 81. ve Geçici 87. maddeleri hariç diğer maddeleri,
İkinci fıkrasında (02.09.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 83, 84, Geçici 10 ve ek Geçici 6.
maddeleri hariç diğer maddeleri,
*

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi.
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Yedinci fıkrasında (14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununun,
107., 209. ve ek 22. maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı) belirtilmekte,
Sekizinci fıkrasında ise 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'nın Kanunun
Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri geniş şekilde yer almıştır.
5510 sayılı Kanunun yayınlanan ilk şekli ile kurumca hak sahiplerin bağlanan aylıklar
haczedilebilir hale gelirken, sonradan 5510 sayılı Kanun, Anayasa mahkemesinin 15.12.2006
tarih, 2006/111 esas 2006/112 karar sayılı Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.
5510 sayılı Kanun ilk düzenlendiğinde 93. maddesinin başlığı "Devir temlik ve kurum
alacaklarında zamanaşımı iken, 17.04.20008 tarihli ve 5754 sayılı kanunun 56. maddesiyle
93. madde başlığı "Devir, temlik haciz ve kurum alacaklarında zamanaşımı olarak değiştirilmiştir.
17.04.2008 değişikliği ile 93. maddede "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak
sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası
hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik
edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile
nafaka borçları dışında haczedilemez." hükmü düzenlenmiş olup bu hüküm, 5510 sayılı
Kanunu değiştiren 5754 sayılı kanunun 56. maddesi ile 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girmiştir.
Böylece 5510 sayılı Kanunun 31.05.2006 tarihinde kabul edilen ilk şeklinde, kurumca
hak sahiplerinin yasa gereği bağlanacak aylıklar haczedilebilir hale gelmişken, 17.04.2008
tarih ve 5754 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinin 1 Ekim
2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle "bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin
kurum nezdinde doğan gelir aylık ve ödenekleri 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken
alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilemeyecektir.
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 93. madde, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'ndan emekli olan hak sahipleri yönünden ortak
hüküm olarak düzenlenmiştir.
07.04.2008 tarih ve 5754/56 md. ile değişik 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde
belirtilen gelir aylık ve ödenekleri, Devir ve Temlik edilemeyen ve 88. maddeye göre takip ve
tahsili gereken alacaklar ile nafaka alacakları dışında haczedilemeyen sigortalılar, 5510 sayılı
Kanunun 5754/2 sayılı Kanunla değişik sigortalı sayılanlar başlığında düzenlenen 4.
maddenin 1. fıkrasının a, b, c bentlerinde tanımı yapılan çalışanlardır.
Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "hizmet
akti ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmış olup, 5510
sayılı Kanunun 106. maddesiyle yürürlükten kaldırılan Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık
alanlar için düzenlenmiştir.
Birinci fıkranın (b) bendinde "köy ve mahalle muhtarları ile bir hizmet aktine bağlı
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için düzenlenmiştir. Bu hüküm BağKur'dan emekli aylığı alan hak sahipleri için düzenlenmiştir.
Birinci fıkranın (c) bendinde ise, kamu idarelerinde, birinci fıkranın (a) bendine tabi
olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kurumların da (a) bendi
kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile,
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Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli
olarak çalışıp ilgili kanunların da (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar sigortalı sayılmışlardır.
Çalışanlarla ilgili genel hüküm niteliğinde olan Kısmen Haczi Caiz Olan şeyler başlığı
altında İİK'nun 83. maddesi ile, maaşları tahsisat ve her nevi ücretler intifa hakları ve hasılat,
ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları
tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu
olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabileceği, ancak haczolunacak
miktarın bunların dörtte birinden az olamayacağı düzenlenmiştir. (İİK 83/1 ilama müstenit
olmayan nafakalar için geçerlidir. İlama dayalı nafakalar için uygulanmaz).
İİK'nun 83. maddesinde kısmen haczi caiz maaş ve ücretlerden maksat, devlet
işlerinde veya özel işyerlerinde çalışan memur veya işçilerin maaş veya ücretleridir. Çalışanlar için geçerlidir.
Bu durumda Dairemizin sürekli uygulamalarında belirtildiği gibi, 4857 sayılı Kanunun
35. maddesinin işçinin almakta olduğu ücretten dörtte birinden fazlası haczedilemez.
İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nemada ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda
haczini engelleyen yasa hükmü yoktur. 6672 sayılı Kanunun 44. maddesinde ise fazla mesai,
evlilik çocuk zamları hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin
ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı, nemanın ve toplu iş
sözleşmesi farkı ile ikramiyenin ise en fazla dörte birinin haczi mümkündür. 2
5754 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanunun 93. maddesi aynı Kanunun
dördüncü maddesinde sigortalı sayılanlar başlığı altında tanımlanan emekli aylığına hak
kazanan sigortalılar için ortak hüküm olarak düzenlenmiştir. İİK'nun 83 üncü maddesine
nazaran özel kanun niteliğindedir. İİK'nun 83. maddesinde yer alan kısmen haczedilmezliğe
konu "tekaüt maaşları ile tekaüt sandıklarınca bağlanacak aylıklar ve gelirler, 5510 sayılı
Kanundan önce 5434 sayılı Kanunun 133 ve 135. maddeleri gereği uygulama kabiliyeti
kalmadığından" bu madde içinde yer almasının hükmü kalmamıştır. Bu nedenle çalışanlar
için geçerli olan İİK 83. maddesinin 5754 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanun hükümleri gözetilerek yeniden düzenlenmesi gereklidir.
Dipnot:
1

12.H.D. 30.11.2006, E.2006/19354-K.2006/22594
12.H.D. 18.10.2005, E.2005/4047-K.2005/20178
2
12.H.D. , 27.12.2004 T. E.2004/22540-K.26972
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İİK’nun 170/III, İİK’nun 170/IV ve İİK 68a/Son Maddeleri Arasında Tazminat
Hükümleri Yönünden Uyum Sağlanması Zorunluluğu
İİK'nun 170/III. maddesinde, borçlunun kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait
olmadığı yolundaki itirazı, icra mahkemesince İİK'nun 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına
göre incelettirilmesi sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse
itirazın kabulüne karar verilebileceği, itirazın kabulü kararı ile takibin duracağı, alacaklının
genel hükümlere göre dava açma hakkının olduğu düzenlenmiştir.
(Aynı maddede)-inkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile
birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa borçlu, senede dayanan takip konusu alacağın
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu
oranında para cezasına mahkum edileceği belirtilmiştir.
Maddenin m.170/III son cümlesinde "Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa
hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunacağı ve
davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş tazminat ve para
cezasının kalkacağı" düzenlenmiştir.
İİK'nun 170/III. maddesiyle İİK 68/a maddesi arasında uyum sağlanıp sağlanmadığı
konusunda, kanunun hükümet gerekçesinin 49 uncu maddesinde "Bu madde ile imza itirazını
icra mahkemesinin İİK'nun 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre inceleyeceği belirtilerek
iki madde arasında uyum sağlanmış; aynı maddenin beşinci fıkrasına paralel bir düzenleme
ile borçlunun takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına çarptırılacağı
belirtilerek iki madde arasında paralellik kurulmak istenmiştir. Maddeyle ayrıca borçlunun icra
inkar tazminatı ve para cezasından sorumlu tutulabilmesi için takibin geçici olarak durdurulmuş olması şartı getirilmiştir. Zira takip geçici olarak durdurulmamışsa, alacaklının itiraz
nedeniyle bir zarara uğraması söz konusu olmayacaktır.1
Dairemizin sürekli uygulamalarında olduğu gibi, örneğin; "inkar tazminatı ve eklentilerinin tahsili için başvurulan takiple ilgili borçlu menfi tespit davası açmışsa, İİK'nun 170/III
üncü maddesi uyarınca inkar tazminatının tahsili dava sonuna kadar ertelenir." 2
Yine İİK'nun İİK 170/IV maddesinde kötü niyet unsuru üzeride durularak, icra
mahkemesinin itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti ve
ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde
yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına
mahkum eder.
Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar
tehir olunacağı ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş para cezası kalkacağı" düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 170. maddenin üçüncü fıkrasına paralel düzenleme yapılmak
istenmiştir.
Bu konuda Prof. Dr. Baki Kuru'nun İcra ve İflas Hukuku el kitabının 680. sahifesinin
dip notunda da belirttikleri gibi "kanunla İİK’nun 170/IV c.1 hükmünle alacaklı aleyhine
tazminat ilave edildiği halde, değişiklik yapılmayan m. 170/IV c.2 hükmüne tazminat
kelimelerinin ilave edilmesi unutulmuştur." Açıklaması ile de kanun düzenlemesi safhasında
tazminat hükmünün dava sonuna kadar ertelenmesinin unutulduğu anlaşılmaktadır.
İİK'nun 170/son maddesinde dava açılması halinde verilen tazminatın dava sonuna
kadar ertelenmemesi, alacaklıların mağduriyetine neden olmakta ve tazminatın takibe
konulmasına neden olmaktadır.
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Bu durumda kanun koyucu tarafından İİK'nun 170/III ile İİK 170/IV. fıkrası arasında
paralellik sağlama isteği yerine gelmemiş olmaktadır.
Dairemizin kötü niyetin tespiti ile ilgili açıklayıcı kararı mevcuttur.
Örneğin; "Takip senet lehtarı tarafından keşideci hakkında yapıldığı için alacaklı, senet keşidecisi borçlunun imzasının sıhhatini bilebilecek durumdadır. Bonodaki imzanın
borçlunun eli ürünü olduğunu kontrol etmeden, ya da imzanın huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı, imzaya itirazı sabit olana karşı başlattığı takipte ağır kusurlu
kabul edilmelidir. Bu nedenle borçlu yararına tazminata hükmedilmesi yasaya uygun ise de,
İİK'nun 170/4. maddesinde öngörülen yüzde yirmi oranının aşılması nedeni açıklanmadan
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz bulunmuştur.3
Yine "kötü niyeti ve ağır kusuru bulunan alacaklı aleyhinde kanunda öngörülen yüzde
yirmi oranının ne sebeple aşıldığı açıklanmadan yüzde kırk oranında inkar tazminatına
hükmedilmesi isabetsizdir"4, denerek Dairemizce uygulamaya yön verilmiştir.
Genel hükümlere göre yürütülen icra takibinin alacaklı itirazının geçici kaldırılması
isteminin İİK 68/a maddesi kurulları doğrultusunda incelettirilmesi sonucu, İİK. 68a/son
maddesinde "itirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu; bu talebin reddi
halinde alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata
mahkum edilir. Borçlu, İİK'nun 68a/son maddesinde alacaklı aleyhine verilen tazminat
"alacaklının haksız olarak takip yapmış ve icra mahkemesinde itirazın (geçici) kaldırılmasını
istemiş olmasının müeyyidesidir. Alacaklının tazminata mahkum edilmesi için kötü niyetli
görülmesi şart değildir". 5
İİK'nun 68a/son ve İİK 170/IV maddelerinin uygulanmasında, İİK 68/a son maddesinde alacaklı itirazı geçici kaldırılması isteminin reddi halinde kötü niyet unsuru aranmadan
tazminata mahkum edilmekte, fakat icra iflas kanununun 170/IV. Fıkrasında senedi takibe
koymada kötü niyeti olduğu anlaşılan alacaklı takip konusu alacağın yüzde kırkı oranında
tazminata mahkum edilmektedir. Bu durum İİK'nun 68a/son maddesine göre tazminata
hükmedilen alacaklılar tarafından eşitsiz uygulamaya sebebiyet verildiği ileri sürülmektedir.
Belirtilen nedenlerle İİK 170/III, 170/IV ve 68a/son maddeleri arasında tazminat
hükümleri yüzünden paralellik kurulması zorunludur.
Dipnot:
1
2
3
4
5

İcra İflas Kanunu ve ilgili mevzuat Prof. Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Evrim Erişli sh. 157, dipnot 151
12.H.D. 31.10.2008 T. E.17539/K.21328
12. H.D. 22.12.2005, 22293/25824
12.H.D. 21.02.2006, 126/3134
Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku el kitabı sh. 281
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İflasın Ertelenmesi Uygulamaları
Prof. Dr. Ramazan Arslan *
Teşekkür ederim Sayın Hocam, Sayın Başkanım, Yargıtayımızın Değerli Birinci Başkanı, çok değerli meslektaşlarım. Günün bu saatine kadar sabırla bizleri dinlediniz. Bir onbeş
yirmi dakika daha beni de dinlemek için sabrederseniz minnettar kalacağım. Sözlerimin
başında, Türkiye Bankalar Birliği’nin değerli yöneticilerine, çalışanlarına da teşekkür etmek
istiyorum. Bu seçkin topluluğu bir araya getirdikleri için, bunu sağladıkları için.
Türkiye Bankalar Birliği’nin Genel Sekreteri Sayın Dr. Ekrem Keskin; çok doyurucu,
çok gerçekçi bir sunum yaptılar. Belki biraz moralimizi bozdular ama, herhalde gerçekleri dile
getirdiler. Söylediklerinin arasında, “krediler verildi, kullanıldı, geriye dönüşlerde sorun olursa
yeniden yapılanma kurumları devreye girecek, oradan da bir sonuç alınamazsa icracılar rol
alacak” ifadesi vardı. İnşallah icracılar çok az oranda rol alırlar. Yeniden yapılandırma
kurumları ki, bunlardan birinin bazı uygulamalarını, tespit edebildiğim kadarıyla, sizlere
sunmak istiyorum. Bunların en azından birini, düşünüldüğü gibi, düzenlendiği gibi, amacına
uygun şekilde işler hale getirebilirsek, kredilerin dönmemesi ihtimalinde, cebri icra yollarına
başvurulmasına ihtiyaç azalacaktır. Kuşkusuz, bu sonucun elde edilebilmesi dünyadaki ve
ülkemizdeki ekonomik gelişmelere de bağlıdır. Buna rağmen, yeniden yapılandırma
kurumlarını işletmede biz hukukçular etkili olabilirsek, en istenmeyen aşama olan cebri icra
yollarına o oranda az başvurulur diye düşünüyorum. Bu yeniden yapılandırmanın ne
olduğunu, bunu sağlayan kurumlara olan ihtiyacı ve kurumların önemini biz 2000-2001
yıllarında yaşadığımız kriz sırasında ve sonrasında öğrendik.
Başka bir deyişle, Anglo-Sakson hukuk sisteminin düzenlediği bu kurumların bizim
hukuk sistemimiz içinde de yer alması gerektiği görüşü, kanun koyucu tarafından da
benimsenerek, bu kurumlar İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlendi. Yani küreselleşmenin doğal
sonucu olarak, ekonominin yöneticileri, ekonomik anlamda, bu doğrultuda kararlar aldılar,
uygulamaya koydular. Hukukçuların da bu yeni kurumları işleterek bu konuda tamamlayıcı rol
üstlenmesini istediler. Ben, bu yeni kurumların oluşturulmasını böyle değerlendiriyorum. İşte,
bu düşüncelerle İİK’na 4949 sayılı Kanun ile dahil edilen kurumlardan birinin de iflasın
ertelenmesi kurumu olduğu kanısındayım.
Sayın Hocam, Türkiye Bankalar Birliği Sayın Başkanı’nın konuşmasından bir
bölüm aktararak, yeniden yapılandırma kurumlarından biri olduğu kabul edilebilecek olan
iflasın ertelenmesinin işleyişinde gerçekten çok ciddi sorunlar var, dediler. Ben de konuşmamda bu sorunlardan tespit edebildiğim bazılarını dile getirmek istiyorum. İflasın ertelenmesi konusunda araştırmalar yapıp, çözüm önerilerinde bulunan hukukçular ve kuruluşlar
bulunmaktadır. Bu çalışmayı yapanlardan biri de Türkiye Bankalar Birliği’dir. Nitekim, Türkiye
Bankalar Birliği’nin, iflasın ertelenmesini düzenleyen, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerinde değişiklik öngören taslağını bu toplantı öncesinde kısaca inceleme fırsatı buldum.
Benim sorun olarak tespit edip, çözüm önerisi olarak sizlere sunmayı düşündüğüm bazı
hususların, Türkiye Bankalar Birliği’nin taslağında benzer şekilde kaleme alındığını gördüm.
Bu da gösteriyor ki, sorunlar ve çözümleri konusunda benzer yaklaşımlar ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Başka bir deyişle, hepimiz ihtiyacı ve çözümünü aşağı yukarı benzer tespit
ediyoruz.
*

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi.
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Evet, iflasın ertelenmesi ve uygulamaları konusunda düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istediğimi söylemiştim. Değerli dinleyenler, 30.7.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949
sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunumuzun 179. maddesinde değişiklik yapılmış, 179/a ve
179/b maddeleri Kanuna dahil edilmiştir. Bu değişiklikten sonra iflasın ertelenmesi kurumuna
ya da yoluna başvuruların büyük ölçüde arttığını, buna karşın 4949 sayılı Kanunla İcra ve
İflas Kanunumuza, benzer ihtiyaçlar nedeniyle dahil edilen bazı kurumlara başvurunun ise,
hemen hemen hiç yapılmadığını görüyoruz. Anılan kanun değişikliğinden önce uygulandığı
kadarıyla bile başvurulmaz hale gelen kurumlardan biri konkordatodur. Aynı şekilde, büyük
umutlarla düzenlenen sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması kurumuna başvuru ise, hemen hemen hiç olmamıştır.
İflasın ertelenmesine yönelik bu yoğun ilginin, iflasın ertelenmesi kurumuna yoğun
başvurunun nedenleri nelerdir? Bu yola yoğun başvuru iyi niyetle mi olmuştur? Bu yolda çok
umut görülmesi nedeniyle mi olmuştur? Yoksa, iyi niyetli olmayan bazı borçluların bu yola
başvurarak, borçlarını ödemeyi biraz daha geciktirme düşüncesi mi, bu başvuru sayısını çok
artmıştır? Bu konuları tartışmaya açmak ve konu hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak
istedim. Bu konuyu incelerken, konunun Türk doktrininde ve yabancı doktrinde önemli sayıda
araştırmaya sebep olduğunu, konu hakkında çok sayıda yayın yapıldığını tespit ettim. İflasın
ertelenmesi uygulamasının ülkemizde yaygın olduğunu gösteren, çok sayıda Yargıtay
kararını inceleme fırsatı buldum.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin konu hakkındaki kararları ile 12. Hukuk Dairesi’nin ilgili
kararlarına baktığımızda, konunun gerçekten önemli olduğunu, iflasın ertelenmesi uygulamasının yaygın olduğunu, uygulamada karşılaşılan bazı soruların çözümü için Yargıtay’ın ilgili
dairelerinin, kanundaki düzenlemenin yetersizliğinden hareketle, yorum kurallarına ve İİK ile
HUMK’nun bazı hükümlerine başvurarak bazı boşlukları doldurmaya çalıştığını gördüm. Bu
tartışılması gereken uygulama sorunlarından bir kısmının kanuni düzenlemelerdeki eksiklikten, bir kısmının ise kanun hükümlerinin gereği gibi uygulanamamasından kaynaklandığını
dile getirmek istiyorum. Uygulamadaki aksaklıkların bir kısmının insanımızın hukuka olan
bakışı, ahde vefa anlayışı, dürüstlüğe verdiği önemle bağlantılı olduğu kanısındayım. Hemen
şu hususu belirtmek istiyorum ki, konuya ilişkin Yargıtay kararlarının bazılarının aşağıda
ifade edeceğim şekilde eleştirilmesi mümkün ise de, kararların esas itibariyle ilgili kanun
hükümlerine, iflasın ertelenmesi kurumunun amacına uygun olduğu ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğu sonucuna varılabilir. Biz, birçok kurumu batı
hukukundan alarak düzenledik. Batı hukuk sistemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak
üzere düzenlenmiş ve orada amaca uygun bir biçimde işlediğini bildiğimiz kurumları hukuk
düzenimiz içine aldık; fakat sağlıklı ve öngördüğümüz biçimde yeterince işletemedik. Bunun
sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bazılarını, her şeyden önce toplumumuzun hukuka ve
dürüstlük kurallarına verdiği öneme ve bu kavramlara verdiği anlama bağlamanın mümkün
olduğu kanısındayım.
Bildiğimiz üzere, iflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan bir sermaye şirketinin
veya kooperatifin mali durumunun düzelmesinin mümkün hatta, vurgulamak gerekirse,
kuvvetle muhtemel olduğu hallerde o şirketin veya kooperatifin iflasının önlenmesini sağlayan
bir kurumdur. İflasın ertelenmesinde amaç, sermaye şirketi ve kooperatifin ekonominin içinde
kalarak faaliyetini devam ettirmesini, alacaklıların da şirketin iflasına bağlı olumsuz sonuçlardan etkilenmemesini sağlamaktır. Bir başka ifadeyle, sermaye şirketleri ve kooperatifler
varlıklarını ekonominin gereklerine uygun olarak sürdürebilirlerse, ülke ekonomisi bundan
olumlu etkilenecek, bunun sonucunda hem bu şirketler, yani borçlu konumunda olup iflasın
ertelenmesini isteyen şirketler, hem de bunlarla ticari ilişki içinde bulunan şirketler ekonomik
hayat içindeki faaliyetine devam edecekler; çalışanlar işini kaybetmeyecek, kamu vergi
almaya devam edecektir. Bu sonucun elde edilmesi halinde, gerçekten çok güzel bir sonuç
elde edilmiş olacaktır. Bu amaca ulaşılması için öngörülmüş kurumlar 2000’li yıllarda ortaya
çıkan, küresel ekonomi anlayışının da ortaya çıkardığı, gerçekten çok heyecanla sahip
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çıkılacak bir düşüncenin ürünüdür. Ama, bu sonucun elde edilemeyeceği halleri de düşünen
kanun koyucu, sermaye şirketini idare ve temsil edenler ile şirketin alacaklılarına, şirketin
aktiflerinin pasifini karşılayamaz duruma düşmesi halinde, bu hali mahkemeye bildirme
yükümlülüğünü yüklemiştir. Bu da bildiğimiz bir husustur.
İflasın ertelenmesini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesinin 2. fırkası
ile İcra ve İflas Kanunu’nun 179, 179/a ve 179/b maddeleri hükümlerine göre, şirketin mali
durumunun düzeltilebilmesi umudu varsa, makro dengeler ve istihdam sorunları da düşünülerek ve diğer şirketlerin de olumsuz etkilenmemelerini sağlayabilmek, dolayısıyla milli
ekonominin zarar görmemesi için, şirketi ve kooperatifi idare ve temsil edenler ile alacaklılar
iflasın ertelenmesi talebinde bulunulabilecektir. Bu başvuru, az önce ifade ettiğim gibi,
sermaye şirketi yönetim kurulu veya kooperatif yönetimi tarafından borca batıklık bildirimi ile
birlikte veya borca batıklık bildiriminden sonra mahkemenin bu konuda yapacağı inceleme
sonuna kadar yapılabilecektir.
İflasın ertelenmesi isteminden feragatin geçersiz olduğu doktrinde ve Yargıtay
uygulamasında genellikle kabul edilmektedir. Bunun nedeni de konunun sadece alacaklı ile
borçluyu ilgilendirmemesinden, iflasın ertelenmesinin sadece onların yararlarını korumaya
yönelik olmamasından, yani bütün ekonomiyle ilgili olmasındandır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesinde bir iyileştirme projesinden, hatta bir
projeden söz edilmediği malumdur. Ama, doktrinde ve uygulamada taleple birlikte bir
iyileştirme projesinin de mahkemeye sunulması gerekli görülmekte idi. İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesinde yapılan değişikle, şirket veya kooperatifin bilançosu ile birlikte
iyileştirme projesinin de iflasın ertelenmesi talebi ile mahkemeye sunulması gerektiği açıkça
düzenlenmiştir. Bu hükümleri birlikte değerlendirdiğimizde, iflasın ertelenmesi koşullarının
şekli koşullar ve maddi koşullar olarak iki grupta toplanabileceğini görüyoruz.
Şekli koşullar, yetkili mahkemeye bir borca batıklık bildiriminin yapılması, bu bildirim
ile birlikte iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması veya bu bildirim mahkemede incelenirken
iflasın ertelenmesi istenmesidir. Esasen, sadece iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması,
Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesinin 2. fıkrası anlamında borca batıklık bildirimi sayılır.
Bu konuda da doktrin 1 ile uygulama görüş birliği içindedir. Örneğin: “....Davacı Anonim Şirket
iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. İflasın ertelenebilmesi için erteleme talebinde
bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumun iyileştirilmesi ümidinin bulunması
gerekir. Erteleme talebi TTK.’nun 324/2. maddesine göre borca batıklık bildirimi anlamındadır. Bu nedenle mahkemenin öncelikle şirketin borca batık durumda olup olmadığını tespit
etmesi, borca batık durumda ise ıslahının mümkün bulunup bulunmadığını incelemesi
gerekir…” 2 İflasın ertelenmesinin üçüncü şekli koşulu, şirket veya kooperatifin bilançosu ile
birlikte iyileştirme projesinin mahkemeye sunulmasıdır. Projenin sunulmaması halinde,
mahkeme şirketin borca batık olduğunu saptarsa iflasına karar verecektir.
İflasın ertelenmesinin maddi koşulları ise; şirketin borca batık durumda olması,
şirketin mali durumunun iyileştirilmesi umudunun (hatta kuvvetle muhtemel) bulunması, bu
umudun iflasın ertelenmesi talebinde bulunan şirketin sunacağı “iyileştirme projesi” ile ortaya
konulması, projenin ciddi ve inandırıcı olması, bu hususların gerekçeli ve ayrıntılı bilirkişi
görüşü ile doğrulanması, şirketin fevkalade mühletten (İİK m. 329/a) yararlanmamış olması,
olarak ifade edilebilir.

1

Öztek, Selçuk, İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2007, s.49.
19. HD, 12.11.2004 T.,7565/11352 (Y. Mete Günel, İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi Ankara 2006, s. 254,
No: 46).
2
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İflasın ertelenmesi uygulamalarının tümünün bir panel konuşmasında ele alınıp
değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, bunlardan; iflasın ertelenmesi talebinin ilanı,
talebin incelenmesi usulü ve karara bağlanması süresi, bilirkişiye başvuru ihtiyacı, iflasın
ertelenmesi talebi üzerine alınabilecek ihtiyati tedbir kararları ve erteleme kararı üzerine
alınacak tedbirler, kayyım atanması konuları üzerinde durmak istiyorum.
1-İcra ve İflas Kanunu’nun 179 (a) maddesinin son fıkrasında, erteleme kararının
hüküm fıkrasının ilan edileceği düzenlenmektedir. Oysa, iflasın ertelenmesi talebinin ilan
edilmesi gerektiği konusunda kanunda bir hüküm yer almamıştır. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi,
iflasın ertelenmesi talebi ilan edilmeden bu konuda karar verilemeyeceğini istikrarlı olarak
belirtmektedir. Örneğin: “.... Anonim şirketin borca batık olması halinde iflâsını ve erteleme
talebini düzenleyen İİK’nun 179. maddesi ve TTK. nun 324. maddesinde bu istemin ilanına
ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. İflasın ertelenmesi kurumu erteleme talebinde bulunan
bu şirketlerin bu menfaatleri göz önüne alınarak düzenlenmiş ise de, alacaklıların menfaati
de kuşkusuz korunmalıdır. Şirket borçlarının muvazaalı olarak atıftan fazla olması sonucunu
doğuracak kötü niyetli davranışların önüne geçmek ve anonim şirketin borca batık durumda
bulunmadığını, iyileştirme projesinin yeterli olmadığını alacaklılara kanıtlama olanağı vermek
amacıyla iflasın ertelenmesi talebi İİK’nun 176/2. maddesinde öngörülen usulle ilan edilmeli,
ilan üzerine borca batıklık durumu ve iyileştirme projesine itiraz eden alacaklıların itirazları
değerlendirilip erteleme şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılarak sonucuna uygun karar
verilmelidir…” 3 Yargıtay’ımızın bu kararlarına yönelik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirilerden
bazılarına katılmak mümkün ise de, ben, sonuç olarak kararların isabetli olduğu kanısındayım. Karara yönelik eleştirilerden, iflasın ertelenmesi talebi ilan edildiği zaman şirket veya
kooperatifin alacaklılarının olumsuz tavır almalarının söz konusu olabileceği, bundan dolayı
da şirket veya kooperatifin mali durumunu düzeltme şansının kalmayabileceği yönündeki
eleştirilerde 4 gerçeklik payı bulunmaktadır.
Bununla birlikte, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin kararlarında belirtildiği üzere, bu ilan
yapılmaksızın alacaklıların görüşlerini almak ve alacaklıların yararını korumanın da mümkün
olamayacağı bir gerçektir. İflasın ertelenmesini isteyen şirket veya kooperatifin ve hatta
kamunun yararı ile alacaklıların yararını dengelemek durumunda kalmış olan Yargıtay’ın
vardığı sonucun eleştirilmesi gereken yönleri olsa da, hatalı olduğunu söylemek de mümkün
değildir. Ben sonuç olarak ilanla ilgili kararlara katılıyorum ama bazı eleştirilerin üzerine
düşünülmesi gerektiği kanısındayım. Özellikle, bazı uygulama örneklerine baktığımızda, bu
eleştirilerin haklı olduğunu görebiliriz. Eleştirilerden biri de Sayın Öztek tarafından yapılıyor.
Öztek’e göre, talep ilan edildiği zaman, borçlunun alacaklıları birden tavır alır, ilişkileri
dondururlar. Onda sonra borçlunun iflasını önleme şansı olsa bile, ilanla bu şans ortadan
kalkabilir. Bu eleştiride haklılık payı bulunmakla birlikte, Yargıtay’ın belirttiği gibi, ilan
olmaksızın alacaklıların yararını korumak, alacaklıların bu konudaki düşüncelerinin alınmasını sağlamak mümkün olamaz. Özellikle, Yargıtay’ın kararlarında vurgulanan, şirket borçlarının muvazaalı olarak aktiften fazla hale gelmesi sonucunu doğuracak kötü niyetli davranışların önüne geçmek ve anonim şirketin borca batık durumda bulunmadığını, iyileştirme
projesinin yeterli olmadığını alacaklılara kanıtlama olanağı vermek amacıyla, iflasın ertelenmesi talebi İcra İflas Kanunu’nun 166/2 maddesinde öngörülen usulle ilan edilmeli, ilan
üzerine borca batıklık durumu ve iyileştirme projesine itiraz eden alacaklıların itirazları
değerlendirilip erteleme şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılarak, sonuca uygun karar
verilmelidir, yönündeki görüşün haklı gerekçeleri, bu kararlara yönelik eleştirilerin gerekçelerinden daha güçlüdür. Bununla birlikte, iflasın ertelenmesi talebinin ilanı sonrasında, talebin
“öncelikle ve ivedilikle” karara bağlanması mümkün olursa, ilanla ilgili eleştirilerin haklılık payı
azalacaktır. Yargıtay’ın ilanla ilgili bu kararlarında değinilen bir husus hakkında da kısaca
3

19. HD, 7.4.2005 T, 448/3753; M. Oskay/C. Koçak/A. Deynekli/A. Doğan, İİK Şerhi, Madde 177-266, 4. Cilt,
Ankara 2007, s. 4659 vd.
4
Öztek, age, s. 80.
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görüşümü açıklamak istiyorum. Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarında, alacaklıların iddialarını
kanıtlamadan söz edilmektedir. Bu kararlarda belirtilen kanıtlama, herhalde hâkimde bir
kanaat oluşturma, borçlunun projesinin gerçekçi olmadığı, iflasın ertelenmesini istemekte
haklı olmadığı konusunda hâkimi ikna etme şeklinde anlaşılmalıdır.
2- Mahkeme iflasın ertelenmesi talebini incelerken hangi yargılama usulünü uygulayacaktır? Bu konuda Kanunda açık bir düzenleme yoktur. Yargıtay, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 507. ve 176/9. maddeleri hükümlerinden hareketle, basit yargılama usulüne
göre bu talebin inceleneceği sonucuna varmıştır ki, bu hükümleri incelediğimizde, verilen
kararın isabetli olduğu anlaşılır. Yargıtay’a göre, iflasın ertelenmesi talebinde karşı taraf
hasım yok ise de, duruşmalı inceleme yapılması gerekmektedir. Bu konuda da Kanunda açık
bir hüküm yoktur. Fakat iflasın ertelenmesi talebinin ilan edilmesini gerekli kılan nedenler,
incelemenin duruşmalı yapılmasının da gerekçesini oluşturmaktadır. Hatta, Yargıtay
kararlarında, iflasın ertelenmesi talebinde bulunanlar duruşmaya gelmeseler bile dosya
işlemden kaldırılmamalı, mahkeme iflas talebi hakkında karar vermelidir 5 , denilmektedir.
Yargıtay kararlarında belirtilen bu görüşe yönelik eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştirilerden
en önemlisi, ilgililerin duruşmaya gelmemelerine rağmen incelemenin devam edip, karar
verilebilmesinin ancak kanuni bir dayanağının bulunması halinde mümkün olabileceği
yönündeki eleştiridir 6 . Bu eleştiriye rağmen iflasın ertelenmesinin amacı, verilecek kararın
borçlu şirketi, alacaklıları ve hatta kamu yararını ilgilendirmesi dikkate alınarak, ilgililerin
duruşmaya gelmemeleri halinde bile mahkemenin incelemeye devam edip karar vermesinin
gerekli olduğu kabul edilmelidir. Ayrıca, iflasın ertelenmesi talebi borca batıklık bildirimi
anlamına geldiğinden ve borca batıklık bildirimi üzerine mahkemenin bu bildirimi inceleyip
sonuçlandırması gerektiği Kanunda (m. 178) düzenlendiğinden, bu nedenle de yukarıda
varılan sonucun doğru olduğunu ifade etmek gerekir. Kanun, 179. maddenin 2. fıkrasında
şirketi idare ve temsile yetkili kişilerle alacaklıların dinleneceğini öngörmüştür. Tabi ki,
mahkemece dinlenecek olanlar basit yargılama usulü kurallarına uygun olarak mahkemeye
davet edilerek duruşmada dinlenecek ve ifadeleri değerlendirilecektir.
3- Üzerinde duracağım diğer bir konu, İİK’nun 179. maddesinin 2. fıkrasında yer alan,
“iflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır” şeklindeki hükmün gereği
gibi uygulanamamasıdır. Maddeye ilişkin hükümet gerekçesinde, “Mahkemenin bu yolun kötü
niyetle kullanılmasını önlemek için incelemesini süratli bir biçimde yapması zorunluluğu
getirilmiştir.”, denilmektedir. Gerekçe ve buna uygun düzenlenen madde hükmü, teorik olarak
isabetlidir ve iflasın ertelenmesi amacına uygundur. Fakat bu hükme nasıl uyulacaktır?
Benzeri bazı kanuni düzenlemelerde olduğu gibi, maalesef, uygulama Kanunun bu isteği
(emri) doğrultusunda değildir. Esasen, incelemeyi öncelik ve ivedilikle yapıp sonuçlandırmak
mümkün de değildir. Çünkü, mahkeme incelemesini basit yargılama usulü hükümlerine göre
yapacak, projenin yeterli ve samimi olup olmadığı, bilançonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı
konusunda bilirkişi görüşü alacaktır. Bilirkişi delili hakkındaki HUMK’nun 275 vd. maddeleri
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin sorunlar bilinen bir husustur. Bilirkişilik uygulaması,
yargılama hukukumuzun en önemli konularından biri ve hatta en önemli sorunu olmaya
devam etmektedir. Bilirkişilik uygulaması dikkate alındığında, iflasın ertelenmesi talebinin
öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılmasının nasıl mümkün olacağı üzerinde durmak gerekir.
Yargıtay, mahkemenin iflasın ertelenmesi talebini inceleyip karara bağlarken mutlaka bilirkişi
görüşünün alınmasını istemektedir. Bilirkişi görüşü ayrıntılı, gerekçeli ve Yargıtay’ın (mah5

“…aktifleri pasiflerini karşılamayan anonim ve limitet şirketler durumu derhal mahkemeye bildirecekler,
mahkeme aktif ve pasif yönünden inceleme yaparak bir karar verecektir. Burada maddede öngörülen halin
varlığının mahkemeye bildirimi yeterli olup, şirket temsilcisi veya vekili davaya devam etmese dahi mahkeme
gerekli araştırmayı yaparak iflasla ilgili bir karar vermelidir…” (19. HD 1.11.2001 T., 4679/6959, Günel, M. age, s.
268, No: 62
6
Türk, Ahmet, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflası ve İflasın Ertelenmesi
Konusunda İcra ve İflas Kanununda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler, DEÜHFD, C. VI,
2004/1, s. 295 vd.
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kemenin) denetimine uygun değilse ek rapor veya yeni bir bilirkişi görüşü alınması gerektiği
de kararlarda vurgulanmaktadır. Örneğin: “…İflasın ertelenmesine karar verebilmek için
talepte bulunan şirketin sunduğu iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olması gerekir. Bu
nedenle, mahkemece iyileştirme projesinde belirtilen tedbirlerin gerçekten şirketin mali
durumunu düzeltmeye elverişli olup olmadığının tespiti özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden
bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi kurulunun asıl ve ek raporları iyileştirme projesinin
ciddi ve inandırıcı olup olmadığı yönünden hüküm kurmaya yeterli değildir. Mahkemece
konusunda uzman bilirkişi kurulundan mali durumun iyileştirilmesi ümidinin bulunup bulunmadığı konusunda, projedeki tedbirlerin nasıl gerçekleşeceğinin denetime elverişli şekilde
açıklamayı içeren rapor alınarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir…” 7 . Yargıtay’ın bu kararlarındaki gerekçelerin isabetli olduğu tartışmasızdır. Zira, konu
ancak özel ve teknik bilgi ile anlaşılabilir bir konudur. Fakat, bilirkişiye başvurulması yanında
incelemenin duruşmalı yapılması ve ilgililerin dinlenmesi de gerektiğinden, iflasın ertelenmesi
talebinin öncelikle ve ivedilikle karara bağlanması genellikle mümkün olamayacaktır. Ama
istisnalar olabilir. Bu konuda doktrinin çözüm önerilerinde bulunması gerekmektedir. Yargının
kararlarıyla bu sorunu bütünüyle ortada kaldırması söz konusu olamaz. Sorunun çözümü için
kanun koyucunun bu konuda bir düzenleme yapması gerekir. Nasıl bir düzenleme yapacaktır? Kanaatimce, bu konuda uzman olan ve tarafsız olan bilirkişilerin görüşünün alınması
kaçınılmazdır. Bu görüş nasıl alınacaktır? Bazı çözümler düşünülebilir. Örneğin, iflasın
ertelenmesi talebiyle birlikte bağımsız denetim şirketlerinden alınan raporun mahkemeye
sunulması gerektiği düşünülebilir. İhtiyaca uygun görüş verebilecek başka bilirkişi kurumları
da oluşturulabilir. Bu gerçekleştirilebilirse, hiç olmazsa iflasın ertelenmesi talebi sonrasında
bilirkişiye başvuru ihtiyacı kaldırabilir veya azaltılabilir. Konuşmamın başında söylediğim gibi,
Türkiye Bankalar Birliği’nin hazırlamış olduğu taslakta da benzer bir çözüm önerilmiştir.
Özetle belirtmek gerekirse, iflasın ertelenmesi talebinin haklı olduğu konusunda hâkimi aydınlatacak bir görüş bildirecek bilirkişiye veya bilirkişi kurumuna ihtiyaç vardır. Bir
diğer önerim, bazı alanlarda olduğu gibi iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato, yeniden
yapılandırma konuları ile görevli ihtisas mahkemeleri oluşturmaktır. Bu mahkemeler ayrı bir
mahkeme şeklinde kurulamasa bile ticaret mahkemelerinden birinin görevlendirilmesi
suretiyle sorunun çözümü yönünde adım atılabilir. Sayın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
Başkanvekilimiz de burada, bilmiyorum bu önerim uygulanabilir mi? Kuşkusuz bu konuda
yapılacak bir kanun değişikliği ile hem yukarıda açıkladığımız gibi uzmanlaşmış bağımsız
bilirkişi hem de uzman mahkeme kurulması sağlanabilir. Bu gerçekleştirilebilirse, iflasın
ertelenmesi taleplerinin ivedilikle ve öncelikle karara bağlanması mümkün olabilecektir.
Başka bir deyişle, şirketin iflasın ertelenmesi taleplerine, borca batıklık halinin ve iyileştirme
umudunun bulunduğuna ilişkin olarak bağımsız denetim şirketlerinden (kurumlarından)
alacakları bir bilirkişi görüşünü (raporu) de ekleme zorunluluğu getirilebilir. Bu sağlanabilirse
kötü niyetli borçlular başvurularında daha özenli olmak zorunda kalacaklar, rapor, alacaklıların borçlunun durumunu anlamalarına yardım edecektir. Kuşkusuz, böyle bir rapor mahkemenin hem tedbir kararı hem de erteleme kararı vermesine yardımcı olacaktır. Bunlardan
başka rapor, erteleme talebinin öncelik ve ivedilikle karara bağlanmasına etkili olacaktır.
4- İflasın ertelenmesi ile ilgili olup, tartışmanıza açmak istediğim bir diğer husus,
mahkemece alınacak tedbir kararlarıdır. Bilindiği üzere Kanun, iflasın ertelenmesi kararı ile
birlikte hâkimin şirketin malvarlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacağını öngörmüştür.
Ama, uygulamamıza baktığımızda, talep üzerine de ihtiyati muhafaza tedbirleri alındığını
görüyoruz. Bu kararların alınması kaçınılmazdır. Çünkü, inceleme uzun sürmektedir. Tedbir
kararları alınmazsa bu çok zaman alacak inceleme sırasında, borçlu şirketin durumu iflasın
ertelenmesi talebinin kabulüne uygun olsa bile, şirketin mali durumunun bozulmasına yol
açacak gelişmeler olabilir. Zira, bu tedbirler alınmazsa, iflasın ertelenmesi talebi ilan
7
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edildiğine göre, birtakım alacaklıların şirketle ticari ilişkilerini durdurmaları ve hatta takibe
geçmeleri söz konusu olabilir. Böyle bir gelişmenin önlenmesi de zorunludur. Bunun için
mahkeme borçlunun projesine ve bilançosuna bakarak, henüz erteleme talebinin haklı olup
olmadığı konusunda ayrıntılı bilirkişi incelenmesi yaptırmadan bu tedbir kararını verebilecektir. Kuşkusuz, bu tedbir kararları, kötü niyetli borçluların iflasın ertelenmesi kurumunun iyi
niyetli borçlular için getirilen kolaylıklardan yararlanmalarına yol açmamalıdır. Başka bir
deyişle, kötü niyetli borçlunun alacağı bir tedbir kararı ile alacaklılarına karşı, hak etmediği
ölçüde korunmaması da gerekir. Bazı uygulama örneklerine bakıldığında, ihtiyati muhafaza
tedbirleri almış bulunan kötü niyetli borçluların, bu kararlarla alacaklılara karşı Kanunda
öngörülenden fazla korundukları görülmektedir. Bunu önlemenin bir yolunun, yukarıda
belirttiğim gibi, başvurunun tarafsızlığına ve uzmanlığına güvenilen bir bilirkişi (veya kurumu)
tarafından hazırlanmış bir bilanço ve iyileştirme projesi ile yapılmasının sağlanması ve
incelemenin bir ihtisas mahkemesi tarafından yapılıp, öncelik ve ivedilikle sonuçlandırılması
olduğu kanısındayım. İflasın ertelenmesi istemiyle erteleme kararının verilmesi arasındaki
dönemde, borçlunun malvarlığını korumak için alınabilecek tedbirlerin neler olduğu hususu
önemli sorunlardan biridir. Borçlunun malvarlığını korumak amacıyla alınabilecek tedbirler
Kanunun 179. maddesine yapılacak bir ek ile açıkça düzenlenmelidir. İİK’nun 159. maddesinde iflas davası sırasında alınabilecek muhafaza tedbirlerinden söz edilmekte ise de, iflas
ile iflasın ertelenmesi kurumlarının farklı amaçlar için düzenlenmiş olduğu göz önüne
alındığında, m. 159’daki hükmün iflasın ertelenmesi için bütünüyle yeterli olmayacağı
söylenebilir .
İflasın ertelenmesine karar verilmesi halinde mahkeme, şirketin veya kooperatifin
malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri, iyileştirme projesini de göz önünde
tutarak alacaktır. Kanunun lafzına ve gerekçesine bakıldığında bu konuda hâkimin yetkisinin
çok geniş tutulduğunu görüyoruz. HUMK’nun 103. maddesi hükmünün de burada uygulanabileceği kanısındayım. Fakat Yargıtay, bazı kararlarıyla hâkimin “gerekli her türlü tedbiri”
alabilme yetkisini sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, iflasın ertelenmesi kararıyla mevcut hacizlerin
kalkması, alacaklıların maddi hukuktan doğan haklarının kısıtlanması şeklinde tedbir kararı
alınamayacağını belirtmektedir.
Örneğin: “…İflasın ertelenmesine karar verilmesi halinde uygulanacak tedbirler
İİK’nun 179/b maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Hükme göre 6183 sayılı Kanun
uyarınca yapılacak takipler dâhil başlamış takipler duracak ve yeni takipler yapılmayacaktır.
Takiplerin duracağı düzenlenmiş iken hacizlerin kaldırılacağına ilişkin bir tedbire kanunda yer
verilmediği gibi mevcut düzenlemeden böyle bir sonuçta çıkmamaktadır…İflasın ertelenmesinin amacı erteleme süresince şirketin aktiflerinin korunması, çalıştırılması, bu şekilde
pasiflerinin azaltılmasıdır. İİK’nun 179/a maddesinde iflasın ertelenmesini talep eden şirketin
malvarlığının korunması için mahkemeye her türlü tedbiri alma yetkisi tanınmıştır. Tedbirlerin
erteleme talebinde bulunan şirket yönünden uygulanacağı kabul edildiğinden şirkete göre
üçüncü kişi konumunda bulunan kefil veya ipotekli taşınmaz maliklerinin hukuki durumunu
etkileyecek şekilde tedbire hükmedilmesi mevcut düzenlemeye aykırıdır…”; “…Mahkemece
iflasın ertelenmesi kararının yanında hacizlerin ve temliklerin kaldırılmasına, her türlü takibin
tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir… hacizlerin ve temliklerin kaldırılması anılan yasa
hükmüne aykırıdır…” 8 . Yargıtay’ın bu ve alacaklıların maddi hukuktan doğan takas, mahsup
gibi hakları tedbir kararı ile kısıtlanamaz yönündeki kararlarına, uygulamada karşılaşılan bazı
kötü niyetli davranışlar dikkate alındığında, ilke olarak, katılmamak mümkün değildir. Ancak,
İİK’nun 179/a maddesinin birinci fıkrası hükmünün hâkime verdiği geniş yetkiyi kısıtladığı da
söylenebilir. Gerçekten, alınacak tedbir kararlarıyla borçlu şirketin projeye uygun faaliyeti
sınırlandırılacak ve hatta önlenecek olursa, iflasın ertelenmesinden beklenen sonuç nasıl
elde edilebilecektir? Örneğin, iflasın ertelenmesi talep eden şirket bir mal üretiyorsa ve bu
8
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malın hammaddesi üzerine erteleme kararından önce haciz konulmuşsa ve tedbir kararı ile
bu haciz kaldırılamayacaksa, bu şirket iflasın ertelenmesi kararından nasıl yararlanacaktır?
Bu ve benzeri durumlarda hâkimin kanunun verdiği yetkiyi kullanarak “gerekli her türlü
tedbiri” alabilmesi mümkün olmalıdır.
5- Kısaca değineceğim son konu, kayyımın niteliği, görevleri ve sorumluluğunun
Kanunda yeterince düzenlenmemiş olmasıdır. İflasın ertelenmesi kararı sonrasında şirketin
işleyişi ve ertelemenin amaca uygun sonuçlandırılabilmesi konusundaki işlevi çok önemli
olan kayyımla ilgili Kanunda yeterli bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirtmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
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