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Kredi Teminatı Olarak Üst Hakkı İpoteği 
 
 
Davut Gürses* 

  
 
 

 I. Genel Olarak  
 
1. Üst Hakkı ve İşlevleri 
  
Üst hakkı, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun1 826. maddesinde2 düzenlenmiş olan 

ve sahibine “bir arazinin altında veya üstünde yapı yapmak3 veya mevcut bir yapıyı muhafa-
za etmek” hakkını veren, kapsamı kanunla belirlenmiş bir irtifak hakkıdır4. 

 
Türk Medeni Kanunu’nun 718. maddesi, taşınmaz mülkiyetinin kapsamını belirlerken 

birleşme (accession) prensibini5 esas almıştır. Maddeye göre; arazi üzerindeki mülkiyet hak-
kı, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde “üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını” da 
kapsayacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere “arazi 
üzerindeki yapılar, bitkiler ve kaynakların” da bu mülkiyet kapsamına dâhil olacağı ifade 
edilmiştir. Yani, genel kural olarak, bir arazinin maliki, arazinin üstündeki ve altındaki yapı, 
bitki ve kaynakların da maliki olacaktır. Ancak kanun koyucu, bu genel kuralın yasal bazı is-
tisnalarının bulunduğunu ifade etmiştir. İşte 718/2. maddede belirtilen yasal istisnalardan biri 
de üst hakkıdır6. Üst hakkının önemi “arazinin mülkiyetinden bağımsız olarak, arazi üzerinde-
ki bir yapının mülkiyetinin kazanılmasından” kaynaklanmaktadır7. 

 
Üst hakkı, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, mirasçılara intikal edebilir ve baş-

kalarına devrolunabilir niteliktedir8. Mirasçılara intikal edebilen ve başkalarına devrolunabilen 
bir üst hakkı bağımsız üst hakkı olarak nitelendirilirken, intikal ve devrin taraflarca yasaklan-
dığı durumlarda ise bağımlı bir üst hakkının varlığından bahsedilmektedir9. 

   
Üst hakkı bir gerçek kişi veya tüzel kişi lehine kurulabileceği gibi bir taşınmaz lehine de 

kurulabilir10. Şahıs lehine kurulmuşsa şahsi üst hakkı, taşınmaz lehine kurulmuşsa eşyaya 
bağlı bir üst hakkı söz konusu olacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, üst hakkı yalnızca 
tapuya kayıtlı gayrimenkuller üzerinde kurulabilir11. Çünkü üst hakkının kuruluşu tapuya tescil 
edilebilmesine bağlıdır, tescilin ise sadece tapuya kayıtlı gayrimenkullerde söz konusu ola-
cağı izahtan varestedir12.  

  
Yukarıda açıklandığı üzere üst hakkının en önemli özelliği, belki de varlık sebebi, arazi 

mülkiyetinin yanında başkaca bir mülkiyet hakkını ortaya çıkarabilmesidir13. Bu özellik, hem 
arazi malikine hem de araziye sahip olmaksızın, arazinin üzerindeki bir yapıya sahip olmak 
isteyen kişilerin yararınadır14. Arazi maliki, arazi üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmeden, ara-
zi üzerinden gelir elde etme imkânına sahip olabileceği gibi15, üst hakkının sona ermesini mü-
teakip, ilgili yapı üzerinde de mülkiyet hakkını kazanabilecektir. Üst hakkı sahibi ise, arazinin 
mülkiyetini devralmadan, arazi mülkiyetinin iktisabından daha düşük bir bedelle malik olacağı 
bir inşaat yapabilecek ya da mevcut bir inşaat üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olabilecektir.  

 
Bunun yanında üst hakkının, kamuya ait arazilerin, mülkiyet hakkı yitirilmeksizin değer-

lendirilmesi için olduğu kadar herhangi bir sebeple mülkiyeti devredilemeyen gayrimenkullerin 
                                                 
* T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettişi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı 
Doktora Öğrencisi. Çalışmada yazar tarafından ileri sürülen görüşler, yazarın şahsi görüşleri olup, çalıştığı kuru-
mun görüşlerini yansıtmamaktadır. 
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ekonomik olarak değerlendirilmesi bakımından da önem arz ettiği ifade edilmektedir16. Ancak 
özellikle, kamuya ait arazilerin üst hakkı yoluyla değerlendirilmesi, hem mülkiyet devrinin özel 
mülkiyete nazaran, gerek hukuki gerekse sosyal bakımdan, daha zorlaştırılmış olduğu bu tür 
arazilerin atıl kalmasını engellemekte hem de devlete mülkiyet hakkını kaybetmeden gelir sağ-
lama imkânını sunmaktadır. Bunun yanında, kamu arazisine yatırım yapacak olan üst hakkı 
sahibi de mülkiyeti devir alma gibi bir maliyetten kaçınarak tasarruf sağlamaktadır17. 

 
Üst hakkının belirtilen ekonomik ve sosyal işlevlerinin yanında, araziden bağımsız bir 

şekilde teminat olarak değerlendirilmesi de mümkündür. İnceleme konumuzu oluşturan bu 
durum belki de üst hakkının, üzerinde en az durulan yönünü teşkil etmektedir. Belirtmek ge-
rekir ki, üst hakkının teminat olarak kullanılmasına, kamuya ait sahil şeridindeki gayrimenkul-
ler üzerinde tesis esilen üst hakları dışında, uygulamada rastlamak zordur. Bu durumun te-
mel sebebi, Gürzumar’ın da belirttiği gibi, üst hakkının hukuki mahiyetinin çeşitli toplumsal 
kesimlerde anlaşılamamasıdır18.  

 
2. Kredi ve Kredi Teminatları 
       
 Kredi, sözlük anlamı itibarıyla “saygınlık, güven ve itibar”ı ifade etmekte olup19, eko-

nomik açıdan, hazır bir satın alma gücünün kullanılmasından, belli bir süreyle, diğer bir kişi 
lehine vazgeçilmesi veya bu gücün ona terkedilmesi olarak ifade edilmektedir20. Bankacılık 
literatüründe ise kredi genel bir ifadeyle, herhangi bir kimseye belirli bir vade süresince ve 
belirli bir faiz ve/veya komisyon karşılığında bir ekonomik varlığı kullandırmayı ifade etmek-
tedir21. Söz konusu yönetmelikte yer alan bazı teminatlar şunlardır; mevduat rehni, altın depo 
hesabı rehni, alacağın temliki, alacağın rehni, gerçek ticari ilişkiden kaynaklanan kambiyo 
senetleri, ticari işletme rehni, uçak ipoteği, gemi ipoteği, kefalet, taşıt plaka rehni vb. 

             
 Bankacılık uygulamasında kredi kullandıran taraf, krediyi çoğu zaman belirli bir teminat 
karşılığında kullandırmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıka-
rılan (uygulamadaki adıyla Karşılıklar Yönetmeliği/Kararnamesi) Yönetmeliğe22 göre ise te-
minat; kredilerin ve diğer alacakların geri ödenememesi riskine karşılık banka alacağının ta-
mamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti ve kefaletler 
ile sözleşmeden doğan hakları ifade etmektedir23. Görüldüğü üzere, bankacılık uygulamasın-
dan kredi ve teminat kelimeleri sıklıkla yan yana telaffuz edilmektedir. 

 
Hemen belirtmek gerekir ki, kredi kullandıran taraf herhangi bir teminat almadan da 

kredi kullandırma hakkına sahiptir24. Ancak bankacılık uygulamasında, şahsi taahhüde, yani 
sadece kredi talebinde bulunan kişinin borçlu sıfatıyla imzasına istinaden kredi kullandırılma-
sı çok yaygın değildir. Açık kredi olarak adlandırılan bu tür kredilere daha çok tüketici kredile-
rinde rastlanmaktadır. Uygulamada kredi teminatı olarak kefalet, ipotek, taşınır rehini, ticari 
işletme rehini ve alacağın temliki önemli bir yer tutmaktadır. 

 
Kredinin teminatlandırılması alacaklı taraf için çok önemlidir. Zira temel kredilendirme 

prensibi olan emniyet ilkesi uyarınca, kredinin yeterli ve sağlam teminata bağlanmış olması 
ve kredi kullanan tarafın kredibilitesinin yüksek olması gerekmektedir. Dolayısıyla, kredi ihti-
yacı olan bir kişi veya kurumun, bir bankadan kredi kullanabilmesi için öncelikle banka tara-
fından kabul edilebilecek bir ekonomik değere sahip, devredilebilir nitelikte olan bir teminat 
bulması gerekmektedir. Ancak kredinin teminatlandırılması, kredi talebinde bulunan kişi için 
“teminat bulma” sıkıntısını da birlikte getirmektedir. Zira kredi gereksinimi çoğu zaman işlet-
me veya tacirin ekonomik varlığını sürdürebilmesi için acil olarak giderilmesi gereken bir ge-
reksinim niteliğinde olmaktadır. 

 
İşte bu noktada, üst hakkının ipoteğe konu olarak kredi teminatı olabilmesi, herhangi 

bir sebeple ipotek teminatı veremeyen üst hakkı sahibinin kredi kullanabilmesine olanak 
vermekte ve kredi alacaklısının alacağını emniyetli bir şekilde tahsis etmesini sağlamaktadır25 
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II. İpoteğe Konu Olabilecek Üst Hakkı  
 

1. Genel Olarak İpotek 
 

Türk Medeni Kanunu’nun 850. maddesi, taşınmaz rehininin ancak “ipotek, ipotekli borç 
senedi veya irat senedi” şeklinde kurulabileceğini ifade etmiştir. Bunların dışında, kişilerin 
taşınmaz rehini türü yaratması mümkün değildir26. Uygulamada en fazla kullanılan taşınmaz 
rehini türü ipotektir. 
 

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla birlikte doğması kesin veya 
olası bulunan bir alacağı teminat altına alan rehin türüdür. İpotek de diğer taşınmaz rehini 
çeşitleri gibi tapuya tescil edilmekle doğar. Ayrıca ipoteğe konu olacak gayrimenkulun borç-
lunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. 
 

Görevi yalnız bir kişisel alacağı teminat altına almak olduğundan, ipotek teminat altına 
aldığı alacağa bağlı bir haktır27. 
 

2.   Üst Hakkı Üzerinde İpotek Kurulması 
 

2.1 Giriş 
 

Gayrimenkul rehni ancak tapuya kayıtlı gayrimenkuller üzerinde kurulabilir28. Dolayısıy-
la tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkullerin rehine konu olması mümkün değildir. 
 

Türk Medeni Kanunu’nun 998. maddesi ise sadece “arazi, taşınmazlar üzerindeki ba-
ğımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler”in tapuya gayrimen-
kul olarak kaydedilebileceğini belirtmiştir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bağımsız ve 
sürekli üst hakkının tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmesi, üst hakkını taşınmaz eşya nite-
liğine sokmaz, sadece üst hakkının bazı bakımlardan taşınmaz olarak işlem görmesini sağ-
lar29. Görüldüğü üzere, sadece tapuya kayıtlı arazi, taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sü-
rekli haklar ile kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler üzerinde ipotek kurulabilecektir. 
 

Üst hakkının ipoteğe konu olabilmesi için her şeyden önce bağımsız ve sürekli olması 
elzemdir. Üst hakkının sadece bağımsız veya sadece sürekli olması tek başına yeterli olma-
yacak, iki özelliğin bir arada bulunması gerekecektir. Bağımsız ve sürekli bir üst hakkının, 
ipoteğe konu olabilmesi için gereken son şart ise bu üst hakkının tapuya gayrimenkul olarak 
kaydedilmiş olmasıdır. Zira bağımsız ve sürekli bir üst hakkının tapuya gayrimenkul olarak 
kaydedilmesi zorunlu değildir30. 

 
2.2. Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkı 

 
Üst hakkının bağımsız ve sürekli olması durumunda kanun koyucu, üst hakkının tapuya 

gayrimenkul olarak kaydedilebileceğini ifade etmiştir.  
 

Yukarıda da belirtildiği üzere, üst hakkı kural olarak başkasına devredilebilir ve mirasçı-
lara intikal edebilir niteliktedir. İşte bu devir ve intikal olanağı üst hakkına bağımsızlık niteliği 
verir31. Şayet bir üst hakkı, bir eşyaya veya şâhsa bağlanmış ise, üst hakkının bağımsızlık 
niteliğinden bahsedilemeyecektir32. Örneğin, münhasıran bir şahıs lehine kurulmuş ve kuru-
luşa ilişkin sözleşmede devri yasaklanmış bir üst hakkının; yine belirli bir gayrimenkul lehine 
kurulmuş bir üst hakkının başkalarına devir ve intikal niteliği bulunamayacağından33, bağım-
sızlık özelliği de bulunmayacaktır. Kanun koyucu üst hakkının bağımsız olarak en fazla yüz 
yıl süre ile kurulabileceğini, bu sürenin dörtte üçünün dolması ve kurulması için gerekli şekle 
uyulması kaydıyla en fazla bir yüz yıllık süre daha uzatılabileceğini ifade etmiştir34. Yine, ba-
ğımsız üst hakkının süresinin uzatılması konusunda önceden yapılan taahhütlerin de geçer-
siz olduğu kanun koyucu tarafından ifade edilmiştir35. 
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Üst hakkının sürekliliği, üst hakkının süresi ile ilgili bir durumdur; kanuna göre en az 
otuz yıl için kurulmuş olan bir üst hakkı “sürekli” sayılacaktır36. Üst hakkının sürekliliği sadece 
şahıs lehine kurulmuş üst haklarında değil, eşya lehine kurulmuş üst haklarında da söz ko-
nusu olacaktır. 

 
Hemen belirtmek gerekir ki, bağımsız ve sürekli bir üst hakkının tapuya gayrimenkul 

olarak kayıt edilmesi zorunlu değildir. Üst hakkı sahibi şayet isterse bunu kaydettirebilir37. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, sadece üst hakkı sahibinin talebiyle, bağımsız ve 
sürekli üst hakkının tapuya gayrimenkul olarak kaydedilebileceğidir. Yükümlü taşınmaz mali-
kinin veya üst hakkı sahibi dışındaki başka birinin böyle bir talep hakkı bulunmamaktadır38. 
Tapuya tescil talebini, gerekli şartların oluşup oluşmadığı bakımından, tapu sicil memurları 
değerlendirecektir. 

 
Üst hakkının, tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmesi, üst hakkına bir taşınmaz niteliği 

kazandırmaz, sadece taşınmaz gibi işlem görmesini sağlar39; örneğin taşınmaz olarak tapuya 
kaydedilen bir üst hakkının devri gayrimenkullerin devrine ilişkin kurallara göre yapılacaktır, 
yine bu nitelikteki bir üst hakkı sınırlı ayni haklara konu olabilecektir40.   

 
2.3. İpoteğin Kurulması 

 
Tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmiş bağımsız ve sürekli bir üst hakkı sahibinin tale-

bi ile söz konusu gayrimenkul üzerinde ipotek kurulabilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki, bu 
ipotek için üst hakkının üzerinde doğduğu gayrimenkul malikinin onayı gerekmeyecektir. 
             

  Üst hakkı üzerindeki ipotek, süreli veya süresiz olarak kurulabilir. Ancak, ipoteğin sü-
reli olması durumunda, en fazla üst hakkının süresi kadar kurulabilecektir. Uygulamada bu 
tür ipoteklerin süresiz (fekki bildirilinceye kadar) şekilde kurulduğu görülmektedir. 

  
İpotek, doğmuş bir kredi alacağını teminat altına alabileceği gibi doğmamış bir kredi ala-

cağını da teminat altına alabilir. Örneğin, üst hakkı üzerinde ipotek tesisi ile üst hakkı sahibine 
veya başka bir üçüncü şâhsa banka tarafından bir kredi limiti tahsis edilmiş olması durumunda, 
henüz kullanılmış bir kredi söz konusu olmamakla birlikte banka açısından müstakbel bir kredi 
alacağı söz konusudur. Bu nedenle kredi teminatı olarak, üst hakkı üzerinde kurulacak olan 
ipotek anapara ipoteği şeklinde kurulabileceği gibi azami hat ipoteği şeklinde de kurulabilir. 

     
Üst hakkı ipoteği, gayrimenkulun bütünleyici parçalarını kapsadığı gibi eklentilerini de 

kapsayacaktır. Üst hakkı üzerinde ipoteğin kurulması ile ipoteğin güvence altına aldığı kredi 
alacağı için zamanaşımı işlemeyecektir41. 

  
Üst hakkının teminat olarak alınması durumunda, dikkat edilecek ilk husus üst hakkı söz-

leşmesi/resmi senet olmalıdır. Bu sebeple kredi veren tarafından üst hakkı sözleşmesi ayrıntılı 
olarak incelenmelidir. Bunun yanında, üst hakkının üzerinde kurulduğu gayrimenkulun tapu 
sayfasının da incelenmesi yararlı olacaktır. 

 
III. Bazı Sorunlar 

 
1. Üst Hakkına İlişkin Resmi Senette Tasarruf Sınırlaması Bulunması Halinde 

İpotek Tesisi 
 

Bağımsız bir üst hakkının devrinin veya sınırlı ayni haklarla yükümlendirilebilmesi-
nin, yapılacak bir anlaşmayla sınırlandırılması durumunda üst hakkının “bağımsızlığının” de-
vam edip etmeyeceği konusu tartışmalıdır. Üst hakkı ile ilgili söz konusu tartışma, üst hakkı-
nın tapuya gayrimenkul olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği sorununu da birlikte getirdiğin-
den, inceleme konumuz bakımından önemlidir. Aşağıda ilk olarak konu hakkındaki doktrin-
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deki hakim görüşe yer verilecek, ardından uygulamadaki durum Tapu Kadastro Genel Mü-
dürlüğü genelgeleri çerçevesinde incelenecektir. 
 
 Doktrinde baskın görüş, bu tür sınırlamaların hakkın bağımsızlığını ortadan kaldır-
mayacağı yönündedir. Ancak bu görüşe göre her türlü tasarruf sınırlamasının, üst hakkının 
bağımsızlığını ortadan kaldırmadığını peşinen söylemek mümkün değildir. Bağımsız üst hak-
kı üzerindeki tasarruf olanağı, bu hakkın bağımsızlık özelliğini ortadan kaldırmayacak yoğun-
lukta olmak kaydıyla sınırlandırılabilir42. Örneğin, bu görüşe göre, üst hakkının devrinin yüklü 
gayrimenkul malikinin onayına tabi tutulduğu, bu onayı vermekten kaçınmanın ise ancak hak-
lı yahut da sözleşmede sayılmış belli nedenlerle mümkün olduğu yolundaki bir sözleşme 
kaydı üst hakkının bağımsızlık niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. Ancak, yüklü taşınmaz 
malikinin söz konusu devri isterse onaylayacağı, isterse onaylamayacağı şeklinde bir anlaş-
ma hakkın bağımsızlık niteliğiyle bağdaşmayacaktır43. 
 
 Bağımsız üst hakkı üzerindeki tasarruf sınırlamaları ülkemizde özellikle, kamuya ait 
araziler üzerindeki üst haklarında söz konusu olmaktadır. Bu tür üst haklarına ilişkin resmi 
senetlerde yer alan üst hakkının tesisine ilişkin sözleşmelerde, üst hakkının ilgili bakanlığın 
izni olmadan başkalarına devredilemeyeceği, sınırlı ayni haklara konu olamayacağı yönünde 
hükümler bulunmaktadır44. Bu yöndeki hükümler üst hakkının bağımsızlığı tartışmasını do-
ğurmakla birlikte, üst hakkının teminat olma vasfını da etkilemektedir. Zira, resmi senedinde 
bu tür bir sınırlama olan bir üst hakkının devredilmesi güçleşmektedir. Bu durum da kredi 
veren için teminatın zayıflaması anlamına gelmektedir. Bu konuya ilişkin olarak 22.01.2010 
tarihinde yürürlükten kaldırılan 19.03.1991 tarih ve 1508 sayılı Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğü genelgesi önem arz etmektedir. Söz konusu genelgede “…20 yıldan az süreli üst hakkı-
nın, müstakil ve daimi hak olarak ayrı bir kütük sahifesine tescili mümkün olmadığı gibi 20 yıl 
ve daha fazla süreli olmasına rağmen üst hakkının tesisi sırasında, üçüncü şahıslara 
devredilemiyeceğine, mirasçılara intikal etmeyeceğine ve ayni hak tesis edilemiyeceğine ve 
bu tür tasarrufların izin alınmak suretiyle yapılabileceğine yönelik kısıtlamalar getirilmesi ha-
linde (Kamu kuruluşlarınca getirilmek istenilen kısıtlamalar dahil) üst hakkı müstakil nitelik 
kazanamayacağından, bu tür hak tesisi taleplerinin sadece taşınmaz malın tapu kütüğü sahi-
fesinin "İrtifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri" sütununda irtifak hakkı şeklinde üst 
hakkı olarak tescil edilmek suretiyle karşılanması gerekmektedir.” denilmektedir. Görüldüğü 
üzere Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, üst hakkı sözleşmesinde, üst hakkı üze-
rindeki tasarrufların izne bağlanmasına yönelik hüküm bulunması bile üst hakkının bağımsız-
lık niteliğini ortadan kaldıran bir durum olarak görülmekte ve bu durumda üst hakkı tapuya 
gayrimenkul olarak kaydedilmemekte idi. Bu dönemde, söz konusu genelge karşısında ilgili 
kamu kuruluşları, üst hakkı sözleşmesinde herhangi bir sınırlamaya yer vermemekte, üst 
hakkının tesisi akabinde üst hakkı sahibine söz konusu tasarruf sınırlamalarını içeren bir ta-
ahhütname imzalatmakta idiler45. Söz konusu genelgenin kaldırılmasının ardından konuya 
ilişkin olarak 15/06/2010 tarihli 1705 numaralı genelge yayınlanmıştır46. Söz konusu genel-
gede Genel Müdürlüğün konu hakkındaki görüşünü muhafaza ettiği anlaşılmaktadır: “Diğer 
taraftan, 30 yıldan az süreli üst hakkının, bağımsız ve sürekli hak olarak ayrı bir kütük sahife-
sine tescili mümkün olmadığı gibi 30 yıl ve daha fazla süreli olmasına rağmen üst hakkının 
tesisi sırasında, üçüncü şahıslara devredilemeyeceğine, mirasçılara intikal etmeyeceğine ve 
ayni hak tesis edilemeyeceğine ve bu tür tasarrufların izin alınmak suretiyle yapılabileceğine 
yönelik kısıtlamalar getirilmesi halinde (Kamu kuruluşlarınca getirilmek istenilen kısıtlamalar 
dahil) üst hakkı artık bağımsız bir nitelik kazanamayacağından, bu tür hak tesisi taleplerinin 
sadece taşınmaz tapu kütüğü sahifesinin "İrtifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri" 
sütununda irtifak hakkı şeklinde tescil edilmek suretiyle karşılanması gerekmektedir.” 47  
  
 Genelge gereğince, bir üst hakkına ait resmi senette tasarruf sınırlaması bulunması 
durumunda, bu üst hakkı bağımsız olarak kabul edilmeyecek ve neticede tapuya gayrimenkul 
olarak kaydedilemeyecektir. Dolayısıyla mevcut genelgenin istisnasız uygulandığı varsayı-
mında, resmi senedinde tasarruf sınırlaması bulunan bir üst hakkı bağımsız sayılamayaca-
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ğından tapuya gayrimenkul olarak kaydedilemeyecek ve ipoteğe de konu olamayacaktır. 
Doktrinde, tasarruf sınırlamalarının, hakkın bağımsızlığını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yo-
lundaki ayrım ve kıstaslar, ilgili kurum tarafından gözönünde tutulmamış ve söz konusu ge-
nelgelerde toptancı bir anlayışla her türlü tasarruf sınırlamasının, hakkın bağımsızlığını orta-
dan kaldırdığı görüşü esas alınmıştır. 
  
 Tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmiş bir üst hakkının kuruluşuna ilişkin resmi senet-
te, her nasılsa üst hakkı üzerinde sınırlı ayni hakların kurulabilmesi ile ilgili bir sınırlama bu-
lunması durumunda48, üst hakkı üzerinde ipotek kurulabilmesi ancak, ilgili sınırlamaya uyul-
ması ile mümkün olacaktır. Zira bu durumda her ne kadar genelge hükümlerine aykırı dahi 
olsa ortada MK.m.827 hükmü gereğince herkese karşı ileri sürülebilen bir sözleşme hükmü 
bulunmaktadır. Örneğin, üst hakkının ipoteğe konu olabilmesi bir bakanlığın iznine tabi kılın-
mışsa, ilgili bakanlığın rızası olmadan tescil edilen üst hakkı ipoteği yolsuz tescil hükmünde 
olacaktır. Bu bakımdan, üst hakkı resmi senedinde bir sınırlamanın bulunması durumunda, 
bu sınırlamaya uyularak ipotek kurulması yerinde olacaktır. Aksi durumda, söz konusu ipotek 
terkin edilebilecektir.  
 

2.  Üst Hakkı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin İpoteğe Etkisi 
 

Tapuya gayrimenkul olarak kaydedilen üst hakkı, asıl üst hakkına dayanan, ondan tü-
reyen bir konumdadır. Bu bakımdan, asıl üst hakkı yönünden oluşabilecek değişikliklerin ipo-
tek üzerindeki olası etkileri incelenmelidir. 

 
Gayrimenkul olarak tapuya kaydedilmiş bir üst hakkı üzerinde kurulan bir ipotek, her 

şeyden önce, üst hakkının dayandığı resmi senetle sınırlanmaktadır. İpotek, resmi senette 
yer alan üst hakkının kapsam ve içeriğine ilişkin kayıtlarla sınırlıdır49. Örneğin, üst hakkının 
tesisine ilişkin resmi senette, üst hakkının süresi ile ilgili bir hüküm konulmuşsa, bu üst hakkı 
üzerinde bulunan ipoteğin, söz konusu süre ile sınırlı olarak tesis edileceği açıktır. Bu du-
rumda ipotek alacaklısının, ipotek kurulmadan önce üst hakkına ilişkin resmi senedi incele-
mesi yararına olacaktır. 

 
Üst hakkı sahibi ile yükümlü gayrimenkul sahibi arasında, üzerinde ipotek tesis edilmiş 

bir üst hakkı için, üst hakkının kapsam ve içeriği ile ilgili bir değişiklik yapılması durumunda, 
bu değişiklikten üst hakkı üzerinde ipoteği bulunan kişinin etkilenmemesi gerekmektedir. Zira 
aksi durumda, üst hakkı sahibi ile yükümlü gayrimenkul sahibinin anlaşması neticesinde söz 
konusu ipotek alacaklısının ipoteği ortadan kaldırılabilecektir. Kanaatimce, bu tür sözleşme 
değişiklikleri, üst hakkı üzerindeki ipotek alacaklısının onayı olmadan gerçekleşemeyecektir. 
Dolayısıyla, böyle bir durumda tapu sicil memurları, üst hakkı üzerindeki ipotek alacaklısının 
da muvafakatini almak durumundadır. Örneğin, elli yıl süreli olarak kurulmuş ve tapuya gay-
rimenkul olarak kaydedilmiş bir üst hakkı bulunduğunu ve üst hakkı sahibinin mevcut kredi 
ihtiyacı için bu üst hakkını, üst hakkının geçerli olacağı elli yıllık süreyi göz önünde bulun-
durmak suretiyle ipotek olarak kabul eden bir bankaya, elli yıl süreli olarak ipotek verdiğini 
varsayalım. Bu durumda, ipotek alacaklısı bankanın, kredi ilişkisine girerken, söz konusu 
kredinin vadesi ile üst hakkının geçerlilik süresini50 birlikte değerlendirerek üst hakkı üzerinde 
kurulacak bir ipoteğin, kredi alacağını güvence altına alabileceğine ikna olduğu söylenebile-
cektir. İpoteğin kurulmasından sonra, üst hakkı sahibi ile yükümlü gayrimenkul maliki arasın-
da söz konusu üst hakkının süresinin azaltılması yönünde (örneğin 15 yıla düşürülmesi) bir 
sözleşmenin yapılması durumunda, bu sözleşmenin sadece ilgili taraflar arasında etkili olabi-
leceği ifade edilmelidir. Bu sözleşmenin resmi senede dönüşüp üst hakkının süresini düşür-
mesi ise ancak ipotek alacaklısı bankanın muvafakatine bağlı olacaktır.  

 
Netice olarak, üst hakkı üzerinde kurulu bulunan ipoteğin alacaklısına zarar verebilecek 

her türlü resmi senet değişikliğinin, ipotek alacaklısının muvafakati ile yapılabileceği kanaa-
tindeyim. 
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3. Üst Hakkının Süresinden Önce Devredilmesi 
 

Medeni Kanunumuzun 831. maddesi, taşınmaz malikine bazı koşulların gerçekleş-
mesi durumunda “üst hakkının ona bağlı bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte süresinden 
önce kendisine devredilmesini” talep etme yetkisini vermiştir. Gerçekten söz konusu mad-
deye göre, üst hakkı sahibi, bu haktan doğan yetkilerinin sınırını ağır biçimde aşar veya 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranırsa, malik, üst hakkının 
süresinden önce kendisine devrini isteyebilecektir. Ancak, bu durumda malik kendisine 
geçecek yapılar için uygun bir bedel ödemek zorunda olacaktır. Bedelin tespitinde, üst 
hakkı sahibinin kusuru da indirim sebebi olarak değerlendirilebilecektir51. Malik tarafından 
bu bedel ödenmeden veya bu bedel için üst hakkı sahibine güvence verilmeden üst hakkı-
nın devri gerçekleşmeyecektir52. 

 
Bunun yanında, üst hakkı sözleşmesinde, üst hakkı sahibinin yükümlülüklerine aykırı 

davranması halinde, malik lehine üst hakkının süresinden önce sona erdirilmesi veya süre-
sinden önce devrini talep yetkilerinin saklı tutulmuş olması durumunda, bu hakkın kullanımı 
da 831. ve 832. madde hükümlerine göre yapılacaktır. 

 
Tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmiş bir üst hakkı üzerinde kurulmuş bir ipoteğin, 

831. madde ve devamındaki hükümlerden nasıl etkileneceği hususu, ipotek alacaklısı bakı-
mından önem arz etmektedir. Üst hakkı sahibi ile doğmuş veya doğacak bir alacağın temi-
natlandırılması amacıyla rehin sözleşmesi imzalayan ve üst hakkını alacağına teminat olarak 
kabul eden alacaklı, ipoteğin kuruluşu aşamasında veya öncesinde, söz konusu ipoteğin 
konusunu teşkil eden üst hakkı resmi senedini inceleyecek, üst hakkının süresini, kapsamını 
ve kullanım biçimini değerlendirerek, ekonomik bir değer ifade ettiği sonucuna vardıktan son-
ra ilgili üst hakkını, teminat olarak kabul edecektir. 

 
İpotek alacaklısının, ipotek kurulduktan sonra, taşınmaz maliki ile üst hakkı sahibi 

arasındaki olası ihtilaflardan, üst hakkının devamı süresince etkilenmemesi gerekmekte-
dir. Dolayısıyla, üst hakkının, üst hakkı sahibinin kusurlu veya kusursuz bir davranışından 
kaynaklanan bir nedenle süresinden önce malike devredilmesi durumunda, ipotek hakkı 
bu devirden etkilenmeyecek; hiçbir zaman üst hakkı süresini geçmemek şartıyla, belirli bir 
süre için kurulmuşsa bu süre boyunca, üst hakkı süresi boyunca kurulmuşsa üst hakkı 
süresince geçerli olacaktır. Gerçekten kanun koyucu, 831. maddenin ikinci fıkrasında, üst 
hakkının ancak ona bağlı bütün hak ve yükümlülükler ile birlikte malike intikal edebilece-
ğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, üst hakkının, üzerindeki hak ve yükümlülüklerden arî 
olarak malike geçmesi kanun koyucu tarafından açıkça yasaklanmıştır. Bu anlamda ka-
nunda geçen “üst hakkına bağlı hak” ifadesi kapsamına ipotek rehninin de girdiği düşü-
nülmektedir. 

 
Bu konuda son olarak belirtmek gerekir ki, üst hakkının dayandığı resmi senette, malike 

üst hakkının süresinden önce devredilmesini talep yetkisi verilmiş olması durumunda da yu-
karıda anlatılan sonuç değişmeyecek, malik üst hakkını ona bağlı hak ve yükümlülükler ile 
birlikte devralacaktır. 

 
Üst hakkını, süresi dolmadan devralan malik, üst hakkı üzerindeki ipotek alacaklısının 

rızasını almadan üst hakkının terkinini talep edemeyecektir. Malik, üst hakkı üzerindeki ipo-
tekten; ipotek süreli olarak kurulmuşsa süre boyunca, süresiz olarak kurulmuşsa, üst hakkı 
süresinin sonuna kadar, sadece “üst hakkı ile” sorumlu olacaktır. 

 
Üst hakkını süresinden önce devralacak olan malik, kanun gereği, kendisine geçecek 

olan yapılar için uygun bir bedel ödemek zorundadır. Bu bedelin hesaplanmasında, üst hakkı 
üzerindeki ipotek alacağının da göz önüne alınması gerekmektedir.  
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4. Üst Hakkının Değerinin Zaman İçerisinde Düşmesi 
 

Üst hakkı, belirli bir zaman diliminde geçerli olmak üzere kurulduğu için, zaman geçtik-
çe üst hakkının ifade ettiği ekonomik değer de doğal olarak düşecektir. Örneğin, 50 yıl süre 
ile kurulan bir üst hakkının kurulduğu andaki değeri ile kuruluşundan 49 yıl geçtikten sonraki 
değeri aynı olmayacaktır. Zira elli yıl için kurulmuş bir üst hakkını, 49. yılda devralan kişi, üst 
hakkından sadece bir yıl faydalanabileceğinden, üst hakkının değeri bu bir yıllık kullanım 
süresine göre tespit edilecektir. Üst hakkı üzerinde ipotek kurulduğu durumlarda, ipotek ala-
caklısının üst hakkının düşen değeri bakımından Medeni Kanunumuzun 866. maddesi gere-
ğince ek güvence, eski hale getirme ve kısmi ödeme gibi talep haklarının olup olamayacağı 
konusu hem ipotek alacaklısı bakımından hem de üst hakkı sahibi bakımından önem arz 
etmektedir. 

 
Türk Medeni Kanunu’nun 866. maddesi şöyledir: “Rehinli taşınmazın değerinde düşme 

meydana gelmişse alacaklı, alacağı için başka güvence göstermesini veya rehinli taşınmazın 
eski hale getirilmesini borçludan isteyebilir. Alacaklı, rehinli taşınmazın değerinin düşmesi 
tehlikesinin mevcut olması halinde de güvence isteyebilir. Yeterli güvence hâkim tarafından 
belirlenen süre içinde verilmediği takdirde alacaklı, güvence eksiğini karşılayacak miktardaki 
alacak kısmının ödenmesini isteyebilir.” 

 
Konuyu, üst hakkındaki değer azalışının sebepleri bakımından ikiye ayırarak incele-

mekte fayda vardır. 
 
Üst hakkının değerinin azalması, sadece zamanın geçmesinden, yani üst hakkının sü-

resinin azalmasından kaynaklanıyorsa, o zaman ipotek alacaklısının 866. madde hükmünden 
faydalanamayacağı kanaatindeyim. Zira ipotek alacaklısı, üst hakkının zaman içerisinde, 
kurulduğu andaki durumuna göre değer yitireceğini bilmektedir. İpotek alacaklısı, şayet bu 
ipotek bir krediye teminat olarak veriliyorsa, kredinin vadesi ile üst hakkının süresinin uyumlu 
olması gereğini, en azından kredinin vadesi içerisinde, üst hakkının kredi miktarını karşılaya-
bilecek bir değer ifade etmesi zaruretini bilmekte ve tüm bunları değerlendirdikten sonra kredi 
vermektedir. Dolayısıyla, kanaatimce, ipotek alacaklısı, ipotek kurulurken üst hakkını ileride 
değerinin azalacağını bilerek ona göre hareket etmiş sayılacağından, TMK m.866 hükmün-
den faydalanamayacaktır. Zira üst hakkının doğası gereği, kurulduğu andan itibaren zamanın 
geçmesiyle değerinin azalması taraflarca baştan bilinen ve normal bir durumdur. 

 
Ancak, taraflar arasında akdedilen kredi sözleşmesine konulan bu yönde bir hüküm, 

ipotek alacaklısına, değeri düşen üst hakkı ipoteğinin yerine, başka bir teminat verilmesi veya 
bu yapılamıyorsa, teminatsız kalan kısmın derhal ödenmesi yönünde bir talep hakkı verebile-
cektir. 

 
 Üst hakkının değerinin azalmasına, sürenin geçmesi dışında başka bir durum sebep 

olursa, örneğin, üst hakkı sahibinin, üst hakkı sebebiyle malik olduğu (ipotekli) gayrimenkulu 
yıkması veya gayrimenkule zarar vermesi durumlarında olduğu gibi53, bu durumlarda ipotek 
alacaklısı 866. madde hükmüne göre, başka bir teminat isteyebileceği gibi, taşınmazın eski 
haline getirilmesini de isteyebilecektir. Yine ipotek alacaklısının, güvencenin belirli bir sürede 
verilmemesi üzerine alacağın bir kısmını talep etme hakkı da vardır. Değer düşmesinde üst 
hakkı sahibinin kusuru yoksa TMK m.867 hükmü uygulanacaktır54. 

 
5. Üst Hakkının Sona Ermesi Durumunda İpoteğin Akıbeti 

 
Üst hakkının sona ermesi durumunda, taşınmaz maliki kendisine kalan yapılar için, aksi 

kararlaştırılmamışsa üst hakkı sahibine bir bedel ödemek zorunda değildir. Ancak, bir bedel 
ödenmesi kararlaştırılmış ise, bu durumda söz konusu bedel üst hakkı kendileri için 
rehnedilmiş alacaklıların henüz ödenmemiş alacaklarının güvencesini oluşturacak ve bunla-
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rın rızası olmadan söz konusu bedel üst hakkı sahibine ödenmeyecektir55. Örneğin, üst hakkı 
üzerinde ipotek varsa, üst hakkının sona ermesi durumunda, taşınmaz maliki tarafından üst 
hakkı sahibine ödenmesi gereken bedel, ipotek alacaklısını alacağının güvencesini oluştura-
cak ve onun rızası olmadan, üst hakkı sahibine ödenmeyecektir. İpotek alacaklısının rızası 
olmadan söz konusu bedelin, üst hakkı sahibine ödenmesi durumunda, taşınmaz maliki ipo-
tek alacaklısına karşı “bedel tutarında” sorumlu olacaktır. 
 

Üst hakkının sonra ermesi durumunda ipoteğin akıbetinin ne olacağı sorunu aşağıda, 
üst hakkının her bir sona erme şekline göre ayrı ayrı incelenecektir. 

 
2.1. Terkin 

 
Üst hakkı, hak sahibinin yazılı talebi üzerine tapu sicilinden terkin edilebilir. Terkin talebi 

için, gayrimenkul sahibinin rızası gerekmez. Terkin talebi ile üst hakkı sona ereceği gibi, bu 
üst hakkına dayanılarak tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmiş üst hakkına ilişkin sayfa da 
re’sen kapatılacaktır56.  
 

Ancak, gayrimenkul olarak tapuya kaydedilen üst hakkı üzerinde bir ipotek varsa aynı 
şeyler söylenemeyecektir. Zira TMK. m. 1014 gereğince, bir tescilin terkin edilmesi veya de-
ğiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapı-
labilir. Dolayısıyla böyle bir durumda, terkin için ilgili ipotek alacaklısının da muvafakati gere-
kecektir57. İpotek alacaklısının muvafakatini almadan söz konusu terkin işlemi yapılamaya-
caktır. İpotek alacaklısının muvafakati yoksa terkin işlemi en erken üst hakkının süresinin 
bitmesi durumunda gerçekleşebilecektir. 

 
2.2. Sürenin Dolması  

 
Üst hakkı belirli bir süre için kurulmuşsa, bu sürenin dolması ile üst hakkı kendiliğinden 

sona erecektir. Bu durumda, taşımaz malikinin talebi üzerine, üst hakkı tapu sicili müdürlüğü 
tarafından TMK.m.1026/2 gereği re’sen terkin edecektir. Ancak uygulamada, terkinden önce, 
üst hakkı sahibine tebligat yapılarak bir aylık süre verildiği söz konusu süre içerisinde mah-
keme kararı getirilmediği takdirde üst hakkının terkin edileceği bildirilmektedir58. 
 

Şayet üst hakkı üzerinde bir ipotek varsa, sürenin dolması ile bu ipotek de kendiliğin-
den sona erecektir. İpotek rehni, üst hakkının süresi ile sınırlı olarak varlık kazanmaktadır. 
Dolayısıyla üst hakkının süresinin dolması ile ipotek de kendiliğinden sonra erecektir. İpote-
ğin süresiz olarak (yani fekki bildirilinceye kadar-fbk) kurulması halinde ki uygulamada genel-
likle bu tür ipotekler süresiz olarak kurulmaktadır. İpoteğin süresi en fazla üst hakkının süresi 
kadar olacaktır. 

 
2.3. Yüklü Taşınmazın Yok Olması 

 
Üst hakkı ile yükümlü taşınmazın tamamen yok olması durumunda da üst hakkı TMK. 

m. 858 hükmü gereği kendiliğinden sonra erecektir. Bu durumda gayrimenkul olarak tapuya 
kaydedilmiş üst hakkı da sona ereceğinden, ipotek de kendiliğinden sona erecektir. 

 
2.4. Mahkeme Kararı ve Kamulaştırma 

 
Üst hakkı mahkeme kararı ile sona erdirilebilir. Burada, hak sahibinin rızası aranmaksı-

zın üst hakkının sona ermesi söz konusudur. Bu durumda, üst hakkı üzerindeki ipotek de 
mahkeme kararı ile sona erecektir. Zira mahkeme kararı ile ayrı sayfaya kaydedilmiş üst 
hakkı sona ermektedir.  

 
Üst hakkı ile yükümlü olan gayrimenkulun kamulaştırılması neticesinde, ilgili gayrimen-

kul her türlü yükten arınmış olarak kamuya geçeceğinden, gayrimenkul üzerindeki üst hakkı 
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da sona erecektir. Ancak bu durumda, üst hakkı üzerindeki ipoteğin, üst hakkı süresince, 
kamulaştırma bedeli üzerinde devam edecektir. 

 
6. Üst Hakkı İpoteğinin Paraya Çevrilmesi 

 
Üst hakkı ipoteği ile güvence altına alınmış olan alacak ödenmediği takdirde, ipotek 

alacaklısı ipotek konusu “üst hakkı”nın paraya çevrilmesi için, üst hakkı sahibi borçlu göste-
rilmek suretiyle cebri icraya başvuracaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, burada taşınmaz re-
hininin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 
şudur; cebri icrada paraya çevrilecek değer, üst hakkının üzerinde kurulduğu gayrimenkul 
değil, bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkıdır. 
 

Üst hakkının, icrada satışından sonra, üst hakkını devralan kişi ile malik arasında yeni 
bir üst hakkı sözleşmesi imzalanabileceği gibi ilk sözleşme de taraflar arasında uygulanabile-
cektir. Ancak uygulamada, özellikle devlet arazileri üzerinde kurulmuş üst haklarının söz ko-
nusu olduğu cebri satışlarda, devlet, devralan yeni üst hakkı sahibi ile yeni bir üst hakkı söz-
leşmesi yapmayı zorunlu tutmaktadır. Yapılan bu yeni sözleşme süre bakımından eski söz-
leşmenin devamı niteliğindedir. Örneğin, 30 yıl için kurulmuş olan ve 15. yılında icra yoluyla 
satılan bir üst hakkı için, üst hakkını devralan ile taşınmaz maliki arasında kalan 15 yıl için 
geçerli olmak üzere bir üst hakkı sözleşmesi yapılacaktır. 
 

Son olarak belirtmek gerekir ki, satıştan sonra, taşınmaz maliki ile yeni üst hakkı sahibi 
arasında yeni bir sözleşme yapılması veya eski sözleşmenin değiştirilmesi, yeni üst hakkı 
malikinin rızası ile mümkündür. Ancak, resmi senette bu yönde bir hüküm bulunması duru-
munda, yeni sözleşme yapılması yeni üst hakkı sahibi için zorunlu olacaktır. Bu durumda, 
yeni üst hakkı sahibinin ve arazi malikinin isteğiyle söz konusu sözleşme değişikliği veya yeni 
sözleşme, tapuda “üst hakkı şart değişikliği” olarak resmi senede işlenecektir.  

 
IV. Sonuç 

 
Üst hakkı, hem gayrimenkul sahibine hem de üst hakkı sahibine çeşitli faydalar sağla-

yan bir irtifak hakkı çeşididir. Bunun yanında üst hakkının belki de ihmal edilmiş bir başka 
önemli özelliği de teminat olarak değerlendirilebilmesidir. Bu çalışmada, üst hakkı, üzerine 
ipotek konulabilecek bir ekonomik değer olarak incelenmiş ve bu süreçte doğabilecek sorun-
lar için çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 
 

Üst hakkının, bağımsız ve sürekli bir irtifak hakkı olarak tapuya gayrimenkul olarak 
kaydedilmesi, aynı zamanda taşınmaz rehinine konu olabilmesi anlamına da gelmektedir. 
Şüphesiz ki, tapuya gayrimenkul olarak kaydedilmiş bir üst hakkı, diğer sınırlı ayni haklara da 
konu olabilecektir. Ancak bu çalışmada, uygulamada en sık rastlanan taşınmaz rehini türü 
olduğu için sadece ipotek esas alınmıştır. 
 

Üst hakkının teminat olarak kullanılması ülke ekonomisi için önem arz etmekle 
birlikte bunun yeterince yaygınlaştığı söylenemez. Bu durum, hem üst hakkının toplum nez-
dinde yeterince bilinmemesi, hem de üst hakkının süreli oluşundan kaynaklanmaktadır. An-
cak, ülkemizde özellikle kamuya ait kıyı şeridindeki arazilerde, kamuya ait arazilerin değer-
lendirilmesi ve turizmin geliştirilmesi amaçlarıyla üst hakkının geniş bir uygulama alanı bul-
duğu söylenebilir. Dolayısıyla, üst hakkının kredi teminatı olarak değerlendirilmesi, istisnalar 
haricinde, sadece kıyı kesimlerinde ve turizm faaliyetleri kapsamında mümkün olmaktadır.  

 
Yaşanan ekonomik krizler neticesinde işletmelerin, ticari faaliyetlerinin devamı için kre-

diye olan ihtiyacı daha da artmış, kredi verenlerin ise teminatsız kredi verme isteği azalmıştır. 
Kriz dönemlerinde, kredilerin, ekonomik değeri olan ve paraya çevrilebilir bir teminata bağ-
lanması hem kredi alan için hem de kredi veren için büyük önem taşımaktadır. İşte bu nokta-
da, üst hakkının teminat vasfı öne çıkmaktadır.  
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Çalışmada, üst hakkının teminat olarak değerlendirilmesi durumunda ortaya çıkabile-
cek olası sorunlar üzerinde durulmuş ve bu olası sorunlara rağmen, üst hakkının önemli bir 
potansiyel teminat niteliğinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. Ancak, bu teminatın yaygın-
laşması her şeyden önce üst hakkının yaygınlaşmasına bağlıdır. Üst hakkının teminat vasfı-
nın toplumda yaygın şekilde anlaşılması ile hem atıl kalma riski bulunan üst hakkı bir ekono-
mik değer olarak sisteme dâhil edilmiş olacak hem de kredi alan ve kredi veren için var olan 
teminat sorununa bir çıkış kapısı daha eklenmiş olacaktır. 
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ğında üst hakkı kurmak suretiyle onu değerlendirmek imkânını verir. Öbür taraftan da arazi fiyatlarının gittikçe artma-
sı karşısında, inşaat yapamayacak durumda bulunan kişilerin nispeten ucuz bir fiyatla binaya olan ihtiyaçlarını karşı-
lama olanaklarını onlara sağlar.” Akipek, 123. 
15 Arazi malikinin böyle bir gelir imkânına sahip olabilmesi için bu durumun, taraflar arasında kararlaştırılmış olması 
gerekmektedir. 
16 “Keza, kuruluş belgeleri, sahip oldukları araziler üzerinde mülkiyet devri yasağı içeren (vakıf, kooperatif gibi) özel 
hukuk tüzel kişileri de üst hakkı tesisi imkânından yararlanabilirler.” Reimer, 15’den aktaran Gürzumar, 26. 
17 Üst hakkının sosyal bakımdan yararları için bak. Ünal/Mehmet, Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı, Ankara Üniv. 
S.B.E. Yayınları, No:1, Ankara, 1988, 16. 
18 Gürzumar, 26 vd. 
19 “ Latincede inanma, itimat etme anlamına gelen kredi, “creditum” sözcüğünden gelmekte, saygınlık ve itibarı ifade 
etmektedir.” Alıcı/Yaşar, Bankacılık Kanunu Şerhi, Beta Yayınları, İstanbul, 2007. 
20 Tekinalp/Ünal, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, 477. 
21 Gürses/Davut, Bankacılık Kanunu’na Göre Zimmet Suçu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2009, 121 vd. 
22 Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, RG. 01.11.2006, 26333. 
23 Söz konusu Yönetmeliğe göre, gayrimenkul ipoteği, karşılık ayrılmasında ikinci grup teminat olarak değerlendirile-
cektir. 
24 “Açık kredi, müşterinin şahsi kredi değerliliğine güvenilerek sadece kredili müşterinin imzası mukabilinde açılan 
kredidir. Bu kredi ani nakit ihtiyaçlarında veya banka tarafından çok iyi bilinen firma ve/veya projelerin finansmanında 
kullanılır.” Oy/Osman, Kredi Teminatları ve Kredi Suçları, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, 55 vd; “Yönetim kurulu 54. 
maddede öngörülen genel kredi sınırları dahilinde bir gerçek kişi veya tüzel kişiye hiçbir sınırlama olmadan, teminatlı 
veya açık kredi tahsisi kararı alabilir.” Resioğlu/Seza, Bankacılık Kanunu Şerhi Cilt 1-2, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 
2007, 668. 
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25 Benzer yönde. “Bu gibi kimseler gayrimenkulu satın almak mecburiyetinde kalmayacağı için onun bedelini öde-
mekten kurtulur ve inşaat hakkı (gayrimenkul olarak tapuya kaydedilen) ipotekle takyit edilebileceği cihetle inşaat için 
lüzumlu parayı da kolaylıkla temin edebilirler.” Aral,7. 
26 Ertaş, 505. 
27 Oğuzman/Seliçi, 643. 
28 Bak. TMK. m. 853. 
29 “Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilme işlemi, sürekli ve bağımsız üst hakkının hak olma özelliğini ortadan 
kaldırmayıp (yani onun bir taşınmaz eşya niteliği kazanmasına yol açmayıp), sadece bu hakkın, bazı bakımlardan 
taşınmaz olarak işlem görebilmesi sonucunu doğurur.” Gürzumar, 60 vd; “ Üst hakkı bağımsız ve sürekli hak karak-
teri arzedip tapu kütüğüne ayrı bir sahifeye kaydedilmişse, hakkın konusu olan inşaat ister mevcut olsun ister olma-
sın, bu hak bir taşınmaz gibi işlem görür (MK. m.726).” Oğuzman/Seliçi, 643. 
30 “Bağımsız ve sürekli bir üst hakkının tapuya taşınmaz olarak kaydedilmesi şart değildir.” Gürzumar, 58 vd. 
31 Freimüller, 30; Riemer, 24/25; Leemann, N.46Art.779 ZGB; Tour/Schnyder, 721; Ünal, 147; Hatemi/Serozan/ 
Arpacı, Hatemi,705; Akipek, Üst Hakkı Kavramı, 34; Kuntalp, 534-535; Oğuzman/Seliçi, 757/758 (1997 baskısı 
s.651); Gürsoy/Eren/Cansel, 893’den aktaran Gürzumar, 37. 
32 “...Böylece eşyaya bağlı irtifaklar (ayni irtifaklar) bu şartı haiz olmadıkları gibi, devir kabiliyeti olmayan kişiyle kaim 
irtifaklar –da bu şartı haiz değildir.” Oğuzman/Seliçi, 137. 
33 “…Üst hakkının bağımsızlığı, eşyaya veya şahsa bağlı olarak kurulması ile ilgili bir kavram sayılmamalıdır. Şahıs 
lehine kurulan bir üst hakkı bağımsız da olabilir, bağımlı da olabilir. Şahsi üst hakkının başkasına devri yasaklanmış 
ise bağımlı bir üst hakkı vardır. Buna karşılık eşyaya bağlı irtifak hakkı, hâkim fikrin aksine, kanımızca daima bağım-
sızdır. Çünkü eşyaya bağlı üst hakkının, başkasına devir edilemeyeceği kararlaştırılamaz. Yararlanan taşınmazın 
temliki zorunlu olarak üst hakkının da temlikini gerekli kılar.” Ertaş, s. 486; “Eğer inşaat hakkı bir gayrimenkul lehine 
tesis edilmiş bulunuyorsa, diğer bir ifade ile ayni bir irtifak hakkı bahis mevzuu ise, inşaat hakkının başkasına devri 
ve miras suretiyle intikali mümkün olacaktır.” Aral, 43. 
34 Bak. TMK. m.836. 
35 “Ancak böyle bir uzatma anlaşması yapılacağına ilişkin önceden yapılan taahhütler geçersizdir.” Oğuzman/ Seliçi, 
639. 
36  Ertaş’a göre, üst hakkı süresiz olarak kurulamayacaktır. Bak. Ertaş, s.486. 
37  Bak. Gürzumar, 58 vd. 
38 “Kanaatimizce, üst hakkıyla yüklü taşınmazın ve yapı alacaklılarının (sürekli ve bağımsız) bir üst hakkının tapuya 
taşınmaz olarak kaydedilmesini doğrudan (tapu sicil memurundan) talep yetkilerinin bulunduğunu kabul etmek, Me-
deni Kanunumuzun açık hükmü karşısında, mümkün değildir.” Gürzumar, 59; “…Bunun için mükellefe gayrimenkul 
malikinin ve eğer mevcutsa mükellef gayrimenkul üzerinde rehin hakkı veya irtifak hakkı sahibi olan kimselerin muva-
fakati şart değildir; zira sahife açılmasıyla hakkın mükellef gayrimenkulle olan münasebeti hiçbir veçhile değişmez.” 
Aral, 76; Aynı yönde, Bak. Oğuzman/Seliçi, 138. 
39 Oğuzman/Seliçi, 136. 
40 “Böylece, tapuda kayıtlı üst hakkının devri ve sınırlı ayni haklarla takyit edilmesi, taşınmazların devrine ve sınırlı 
ayni haklarla takyit edilmesine ilişkin kurallara tabi olur.” Gürzumar, 58 vd.; “Özet: TMK'nın 826. maddesi hükmü 
uyarınca tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli nitelikte bulunan üst hakkındaki payın üçün-
cü bir kimseye satılması halinde önalım hakkına konu teşkil eder.” Yarg. 6 HD.,E.N:2007/13277,K.N:2008/ 
323,21.01.2008, Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat Bankası,Ver:2.0.0.-50.Gün. No:411. 
41 Bak. TMK m.864. 
42 “Doktrindeki- bizim de paylaştığımız- baskın görüş, bağımsız bir üst hakkının sahibinin bu hakkı üzerindeki hukuki 
tasarruf özgürlüğünün (yetkisinin) sınırlandırılabileceği yönündedir. İsviçre Federal Mahkemesi’nin konuya ilişkin eski 
bir ilke kararı ile uyum içinde olan ve esasen üst hakkının irtifak hakkı niteliğine dayandırılan bu görüşe göre, bağım-
sız üst hakkı üzerindeki tasarruf olanağı, bu hakkın bağımsızlık özelliğini ortadan kaldırmayacak bir yoğunlukta ol-
mak şartıyla sınırlandırılabilir ve bu yöndeki bir sözleşme kaydı, üst hakkının içeriğine dâhil olan ayni etkili bir husus 
olarak herkese ileri sürülebilir.” Gürzumar, 43. 
43 Gürzumar, 44. 
44 “…Dava konusu 749 parsel üzerinde Turizm Teşvik Kanunu uyarınca tesis edilen irtifak hakkının Medeni Kanunun 
3678 sayılı yasa ile değişik 751. maddesinde düzenlenen üst hakkı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yasaya ekle-
nen 751/a maddesi uyarınca, malik üçüncü kişiye taşınmazının altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir 
yapıyı muhafaza etme yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, başkasına devredilebilen ve 
mirasçılara geçebilen bağımsız ve daimi nitelikte olan bu hak sahibinin talebi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak 
kaydedilir. Şahsi irtifak olan üst hakkının bağımsız olduğundan söz edebilmek için başkasına devrinin taraflarca 
kısıtlanmamış olması gerekir. Ancak, davacının kabul ettiği 2.4.1985 tarihli kesin tahsis şartlarının 5/h maddesinde, 
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davacı lehine tesis edilecek irtifak hakkının Bakanlığın izni olmaksızın başkasına devredilemeyeceği öngörülmüştür. 
Yani davacı lehine kurulan bu hakkın Bakanlığın izni ile devri mümkündür. Bu durumda, üst hakkının bağımsız oldu-
ğu ancak tasarruf sahibinin bu haktan yararlanmasının Bakanlığın iznine tabi tutularak sınırlandırıldığının kabulü 
gerekir. Dolayısıyla, davacı lehine kurulan bu şahsi irtifakın taraflar arasında kabul edilen koşulları uyarınca tapu 
kütüğüne tescil edilmesi mümkündür. Kadastro Genel Müdürlüğünün yazılı talebi ile bağımsız ve müstakil olarak 
kurulan üst hakkı üzerine konulan şerhin sözleşmeye uygun olduğunun kabulü gerekir. Gerekçesi her ne kadar ta-
puda yanlış işlem yapılması olarak gösterilmiş ise de, taahhütname ile kabul edilen 2.4.1985 tarihli kesin tahsis söz-
leşmesinin 5/h maddesindeki koşulların beyanlar hanesine yazılması, tapu kaydının eklentileri ile bir bütün olması 
nedeniyle, bu koşulların tekrarı niteliğinde olup, davacının durumunda onun aleyhine bir değişiklik yaratmamaktadır. 
Mahkemece, bu hususlar gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı nedenlerle davanın kabulü 
doğru görülmemiştir.” Yarg.14 HD.,E.N:2000/2430,K.N:2000/2573, 17.04.2000, Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat 
Bankası,Ver:2.0.0.-50.Gün.No:411. 
45 Belen/Herdem, Bağımsız Üst Hakkının Tasarruf Sınırlamalarına Konu Olmasının Hüküm ve Sonuçları (Makale) 
Prof.Dr. Vecdi Aral’a Armağan, KOÜ Hukuk Fakültesi, Kocaeli, 2001, 378 vd. 
46 http://www.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php?page=genelge&op=genelge_bilgileri&Id=435, (Erişim Tarihi: 07.10.2010). 
47 http://www.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php?page=genelge&op=genelge_bilgileri&Id=435, (Erişim Tarihi: 07.10.2010). 
48 Söz konusu sınırlamanın MK. m. 827 anlamında üst hakkının içerik ve kapsamına dahil olduğu varsayılmıştır. 
49 TMK m.827, İçerik ve Kapsam: “Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmi senette yer alan, özellikle 
yapının konumuna, şekline, niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan fay-
dalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için bağlayıcıdır.” “Somut olarak sözleşmede belirtilen ve hakkın kullanı-
lış biçimi ile inşaatın çeşidi, yüksekliği, yapılış ve kullanılış şekli, inşaat yapma mecburiyeti ve inşaata başlama tarihi 
ile ilgili olan hususlar bu hakkın muhtevasını oluştururlar. Aynı suretle arazinin inşaattan arta kalan kısmının nasıl 
kullanılacağına, üst hakkının süresine, üst hakkının bitiminde inşaatın kime ait olacağına ve hadim gayrimenkul 
malikine ödenecek bedele ve hakkın başkasına devredilemeyeceğine ya da mirasçılara geçmeyeceğine ilişkin hü-
kümler de üst hakkının muhtevasına girerler. Bu nedenle de aynî tesirler meydana getirirler. Sözleşmeden doğan 
muhtevanın aynî tesirler meydana getirebilmesi, ancak bunun tapu kütüğüne yapılan tescil işleminden ya da müsbit 
evrak dosyasına yapılan yollamadan anlaşılabilir olmasına bağlıdır (TMK 711/11, TMK 929).” Akipek, 127. 
50 Üst hakkının süresinin bitmesi ile birlikte tescilin herhangi bir hükmü kalmayacaktır. Bak; “Başka bir ifadeyle, süresi 
dolmuş olan üst hakkının, sicildeki tescili devam etse bile, bunun hukuki hiçbir değeri yoktur.” Gürzumar, 186. 
51 “Üst hakkı sahibinin kusurlu davranışı bedelin indirilmesi sebebi olarak kabul edilmiştir.” Oğuzman/Seliçi, 642. 
52  Bak. TMK. m.832. 
53 Bu durumda ipotek alacaklısı TMK.865 m. hükmüne göre, hâkimden, üst hakkı sahibinin bu davranışlarını yasak-
lamasını isteyebileceği gibi, gecikilmesinde tehlike bulunan hallerde kendisi de gerekli önlemleri alabilecektir. 
54 TMK. m. 867: “Değer düşmesi malikin kusuru olmadan meydana gelmişse alacaklı, ancak malikin zarardan ötürü 
aldığı tazminat miktarını aşmayacak ölçüde borçludan güvence vermesini veya kısmi ödeme yapmasını isteyebilir. 
Bununla birlikte alacaklı, değer düşmesinin önlenmesi veya giderilmesi için gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir. 
Alacaklı, bu amaçla yaptığı masraflardan dolayı rehinli taşınmaz üzerinde tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş 
olan diğer yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur. Malik, bu masraflardan kişisel olarak sorumlu değildir.” 
Uyap Mevzuat Programı, 9.0.265. 
55 TMK. m. 829: “Taşınmaz maliki, aksi kararlaştırılmadıkça, kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir bedel 
ödemez. Uygun bir bedel ödenmesi kararlaştırılmışsa, miktarı ve hesaplanış biçimi belirlenir. Ödenmesi kararlaştırı-
lan bedel, üst hakkı kendileri için rehnedilmiş olan alacaklıların henüz ödenmemiş alacaklarının güvencesini oluşturur 
ve rızaları olmaksızın üst hakkı sahibine ödenmez. Kararlaştırılan bedel ödenmez veya güvence altına alınmazsa, 
üst hakkı sahibi veya bu hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklı, bedel alacağına güvence olmak üzere, terkin edilen 
üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipoteğin tescilini isteyebilir. Bu ipotek, üst hakkının sona ermesinden 
başlayarak üç ay içinde tescil edilir.” Uyap Mevzuat Programı, 9.0.265. 
56 “Üst hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte olup, tapu kütüğüne taşınmaz olarak ayrı sahifeye kaydedilmişse, MK. m. 
828/f.2’ye göre sürenin sonunda bu sahife kapatılır. MK m. 783’deki kural gereği tapu memuru yüklü taşınmaza ait 
sahifedeki irtifak kaydını da terkin edecektir.” Oğuzman/Seliçi, 641. 
57 “Keza, tapuya taşınmaz olarak kaydedilmiş bağımsız ve sürekli bir üst hakkının terkininde de, üst hakkı sahibinin 
yazılı terkin talebine bu üst hakkı üzerinde sınırlı ayni hak sahibi kişilerin muvafakati eklenmiş olmalıdır.” Gürzumar, 
183; Aynı yönde. Bak. Aral,70 vd. 
58 “İlgi yazıda özetle; Manavgat İlçesi Sorgun köyü Ayıgürü mevkiinde bulunan Hazine adına tescilli 31700 m2 mik-
tarlı 721 nolu parsel üzerinde …………………‘ti. lehine 12/04/1984 tarihinde başlamak üzere 20 yıl süre ile irtifak 
hakkı tesisli iken, 20 yıllık süre dolmuş olduğundan Manavgat Malmüdürlüğünce irtifak hakkının (Daimi ve Müstakil 
Üst Hakkı niteliğinde) terkininin talep edildiği, Manavgat Tapu Sicil Müdürlüğünce söz konusu şirkete Medeni Kanu-
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nun 1026/2 maddesi ve 19/03/1991 tarih ve 1508 sayılı Genelge gereğince tebligat yapılarak 1 aylık süre tanınmış 
olup bu süre içerisinde itiraz edilip, bu konuda mahkeme kararı sunulmadığı takdirde lehine tesis edilmiş bulunan 
irtifak hakkının (Üst Hakkı) resen terkin edileceğinin bildirildiği…” Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 2009 Yılı Mütalaaları, www.tkgm.gov.tr, Erişim Tarihi: (28.12.2009), 66 vd. 
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Bankacılık Uygulamasında 
Güncel Hukuki Sorunlar 

 
 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde Abant’ta düzenlenen “Banka-
cılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar” konulu toplantıda TBB Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. 
Seza Reisoğlu ile TC Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurul Başkanı Erdal Sanlı tarafın-
dan yapılan açılış konuşmaları aşağıda sunulmuştur.  
 
Seminerde sunulan tebliğler ise devam eden bölümlerde yer almaktadır. 
 

Açılış Konuşmaları 
 
Prof. Dr. Seza Reisoğlu 
 
Yüce Yargıtay'ın Sayın Başkan Vekili, Sayın Konuklar, 
 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından 1998 yılından bugüne düzenlenmekte olan gelenek-

sel “Güncel Hukuki Sorunlar” seminerine hoş geldiniz. 
 
Birlik tarafından düzenlenen tüm seminerlerde olduğu gibi Tebliğlerin Yargıtay'ın, Tica-

ret Mahkemelerinin değerli Yargıçları ve/veya üniversitelerin sayın Profesör ve Doçentleri 
tarafından sunulması ve Tebliğlerin; bilimsel içerikli olması kuralına bu seminerde de titizlikle 
uyulmuştur. 

 
Sabah oturumunda 45’şer dakikalık iki Tebliğ verilecektir. 
 
Öğleden sonraki panelden önce TBB Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ekrem Keskin 30 

dakikalık "Ekonomide ve Bankacılıkta Son Gelişmeler” konulu değerlendirmesini sunacaktır. 
 
Sayın Panelistlerin serbestçe belirledikleri konulardaki Tebliğleri 20’şer dakika ile sınır-

landırılmış ise de, bir buçuk saatlik soru cevap bölümünde Tebliğlerin ayrıntılarına girilmesi 
mümkün olacaktır. 

 
Tüm Tebliğler önemli ve güncel konuları içermektedir 
 
Birlik tarafından düzenlenen diğer seminerlerde olduğu gibi Tebliğlerden sonraki soru 

cevap bölümlerinde değerli Yargıçlarımızın ve diğer sayın katılımcıların açıklayacakları gö-
rüşleri ve katkılarıyla bilimsel düzeyde aydınlatıcı ve doyurucu bir tartışma ortamının oluşa-
cağına inancımız tamdır. 

 
Tüm seminerlerde, halen mahkemelerde ve/veya Yargıtay'da görüşülmekte olan dava 

konuları ile ilgili olarak soru sorulmaması, görüş açıklanmaması kuralına katılımcıların bu 
seminerde de titizlikle uyacakları kuşkusuzdur. 

 
Bir süre aradan sonra bu seminerlerin devamına olanak sağlayan ve destek veren Yar-

gıtay Başkanımız Sayın Hasan Gerçeker’e, bu seminerde başkanlık görevlerini üstlenme 
lütfünde bulunan 11. Hukuk Daire Başkanı Sayın Yurdaer Özdilek'e, 19. Hukuk Daire Başka-
nı Sayın Seyit Çavdar'a; Tebliğ vermeyi kabul eden Sayın Yargıtay üyelerine, Profesör mes-
lektaşlarıma teşekkür eder, seminerin başarılı geçmesi dileklerimle saygılar sunarım. 
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Erdal Sanlı 
 
Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler, 
Hepinizi en içten sevgi ve saygı dileklerimle selamlıyorum. 
 
Öncelikle, Türkiye Bankalar Birliği tarafından 1998 yılından başlamak üzere geleneksel 

olarak düzenlenen ve birbirinden değerli katılımcıların bilimsel düzeyde karşılıklı fikir alışveri-
şinde bulunabilmelerine olanak sağlayan “Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorun-
lar” konulu seminer çalışmasında sizlerle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade 
etmek isterim.  

 
Ülkemizde, mevduat bankacılığı alanında üç kamusal sermayeli, onbir özel sermayeli, 

onbir Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli, altı da başka ülkede kurulup da Türkiye’de 
şube açan yabancı sermayeli olmak üzere otuzbir; kalkınma ve yatırım alanında ise üçü ka-
musal sermayeli, altısı özel sermayeli, dördü de yabancı sermayeli olmak üzere onüç adet ve 
bir de fon bankası olmak üzere toplam kırkbeş banka faaliyet göstermektedir.  

 
Bu sayısal değerler göstermektedir ki, artık ülkemizde sadece yerel bankalar değil ya-

bancı sermayeli bankalar da hiç azımsanmayacak sayıda olmak üzere çalışma alanı bulabil-
mektedir. Ulusal bankalarımızın yurt dışı faaliyetlerinin varlığı da göz önüne alındığında ban-
kacılık sektörünün sadece ulusal değil uluslar arası boyuta da sahip olması ve hukuki uyuş-
mazlıkların bu oranda daha da çeşitlilik göstermesi gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız.   

 
Hukukçuların, akademisyenlerin ve uygulamacıların bir araya gelerek hukuki düzenle-

melerin hayata geçişinde karşılaşılan sorunları irdelemesi, çözüm yolları araması ve karşıla-
şılan aksamaları en aza indirmeye yönelik fikirler üretmesi oldukça yararlı ve gereklidir.  

 
Bu ihtiyaç hukukun yaşayan bir dal olmasından ve en çok da yasa koyucunun düzen-

leme yaparken gerekli dikkat ve özeni göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
daha işin başında en önemli rol kanun koyucuya yani yasama organına düşmektedir.  

 
Günümüzde yasal düzenlemeler çoğu zaman mevcut sorunların giderilmesine değil, 

yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kanun metni ile gerekçesi çelişen, 
gerçek anlamda gerekçe taşımayan, kendi içinde de çelişkili hükümler içeren bir çok yasal 
düzenleme yapılmakta; en önemlisi de torba kanun olarak adlandırılan ve birbiriyle ilgisiz 
kanunları bir arada değiştiren düzenlemeler uygulamacıları tereddüde düşürmektedir. Tar-
tışmaya açık yasal düzenlemeler yargının iş yükünü çoğaltması yanında sektörde de sıkıntı-
lara neden olmaktadır. Hatta bazı yasalar daha yürürlüğe girmeden, birkaç kez değişikliğe 
uğramaktadır. İ.İ.Y.de olduğu gibi. 

 
Hemen burada en tipik örnek olmak üzere; bankaların harçtan muafiyeti konusunu 

anımsatmak isterim. Bazı kamu bankalarının harçlardan muafiyeti yönünde yapılan yasal 
düzenlemeler bulunmaktadır. 

 
Örneğin;  
 
Mülga 4389 sayılı Bankalar Yasasının ek 5. maddesinde, 5411 sayılı Bankacılık Yasa-

sının 140. maddesinde, aynı Yasanın geçici 13. maddesinde, 4603 sayılı Yasanın geçici 4. 
maddesinde ve 5230 sayılı Yasanın 11. maddesinde, harçlarla ilgili hükümler getirilmiştir. 

 
492 sayılı Harçlar Yasasının 123/son maddesi ile (bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları 

ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri 
ödenmelerine ilişkin işlemler bu kanunda yazılı harçlardan müstesnadır) hükmüne yer veril-
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miş; son cümlede daha önce yer alan “işlemler harca tabi tutulmaz” ibaresi “işlemler bu Ka-
nunda yazılı harçlardan müstesnadır” ibaresi ile değiştirilmiştir.  

 
Bu hükmün uygulamasında yasal gerekçenin metinle çelişkili olması nedeniyle gerek 

Yargıtay Özel Daireleri gerek Hukuk Genel Kurulu kararları arasında farklılıklar ortaya çıkmış; 
son olarak Hukuk Genel Kurulu’nun 06.10.2010 gün ve 2010/12-443-471 sayılı kararı ile bu 
husus; “…..Yasa koyucu anılan maddede; bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası 
kurumlarca kullandırılmak üzere temin edilen kredilere ait bazı işlemlerden harç alınmayaca-
ğını belirttiğine göre, bankaların kendi öz kaynaklarından veya diğer kredi kurumlarından 
temin ettikleri kredileri, genel kredi sözleşmesiyle gerçek veya tüzel kişilere teminatlı veya 
teminatsız olarak kullandırmaları, bu kişilerin 492 sayılı Kanunun değişik 123/son maddesin-
deki istisnadan faydalanamayacaklarını göstermektedir. Nitekim aynı ilkeler Anayasa Mah-
kemesi’nin 14.01.2010 tarih ve 2008/81 E.-2010/8 K. sayılı kararlarında da benimsenmiş-
tir...bankaların, Harçlar Kanununun 123/son fıkrasında yer alan yargı harçlarından istisna 
tutulma keyfiyeti dar tutulmuş olup, bu kapsama bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müş-
terilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde 
ödenmesi gereken yargı harçlarının girmediği belirgindir.” şeklinde karara bağlanmıştır.  

 
Seminer programında da yer alan “5941 Sayılı Çek Kanunu İle İlgili Uygulamada Orta-

ya Çıkabilecek Sorunlar”ın tartışılıp, çözüm aranmasında yarar vardır. Zira bu sorunlara daha 
Kanunun hazırlık aşamasında başta Yargıtay olmak üzere birçok görüş yazısında işaret 
edilmişse de kanun koyucu tarafından dikkate alınmamış; mevcut haliyle kanunlaştırılmıştır.  

 
Yine, ticari işletme rehni, banka alacaklarının tahsilinde ihtiyati haciz uygulaması, mev-

duat hesapları yönünden teselsül ilişkisi, mirasçılar yönünden murisin mevduatının durumu, 
ticari işlerde akdi faiz ve temerrüt faizi ve gerek ekonomi gerek bankacılıktaki son gelişmeler 
ve bunların birbirine etkisi üzerinde durulması gereken önemli hususlar olup, seminer prog-
ramında yer almaktadır. Konunun uzmanı değerli akademisyen, hukukçu ve uygulamacıların 
ve buna soru ve görüşleri ile iştirak edecek olan değerli katılımcıların bu sorunların çözümü-
ne ışık tutacak fikirler ortaya koyacaklarında ve bu çalışmaların ayrı bir kazanım teşkil ede-
ceğinde kuşku bulunmamaktadır.  

 
Böylesine yararlı seminer çalışmalarını, yasal değişiklik ve uygulamaları da takip ede-

rek planlayan ve çok güzel bir şekilde organize eden Türkiye Bankalar Birliğinin değerli yöne-
ticilerini hukuk alanına katkılarından dolayı kutluyor; çalışmaların başarılı geçmesi dileği ile 
hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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Yeni Çek Kanunu ve Başlıca Uygulama Sorunları 
 
 

Prof. Dr. Seza Reisoğlu*

                                            
* Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanışmanı. 

 
 
 

5941 Sayılı Çek Kanunu 20 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girmiş ve 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun ve bu Kanunu değiştiren 4814 Sayılı Kanunun geçici 1 ila 5. maddelerini 
yürürlükten kaldırmıştır (Md. 9). 

 
Ancak, 5941 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bankaların müşteri-

lerine verdikleri eski çek defterleri ile ilgili olarak 3167 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanma-
sına devam olunacaktır”. 
 
A. 5941 Sayılı Yasada İlk Defa Yer Alan Başlıca Düzenlemeler  
 
− Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine ilişkin esaslara yer verilmiş-

tir. Örneğin; ilk defa “tacir çeki, tacir kişiye ait olmayan çek” ve “hamiline çek” ile ilgili 
ayırım yapılmıştır (Md. 2/6). 4. maddede öngörülen hallerde Bankaların Gelirler İdaresi 
Başkanlığına bildirmede bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.    

 
− Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabında çek defteri verilmesini isteyen ger-

çek veya tüzel kişi her defasında tacir veya esnaf olup olmadığını ve hakkında çek ya-
sağı bulunup bulunmadığını beyan zorundadır. Ayrıca tüzel kişiden ilave bir beyan da 
istenmektedir (Md. 2/3). 

   
− Karşılıksız işlemin bankanın ödeme yükümlülüğünün dışında ve hamilin talebi halinde 

yapılması öngörülmüştür (Md. 3/2, 4). 
 
− Çekin karşılığının bulunması halinde, ödemede gecikme halinde her gün için binde üç 

oranında gecikme cezası getirilmiştir (Md. 3/7). 
 
− İleri tarihli keşide çekleri ile ilgili olarak çeki, vadeli çeke yaklaştıran bir düzenleme ya-

salaşmıştır (Md. 3/8). 
 
− Gerçek kişinin kendi adına çek düzenlemek üzere bir başkasına vekalet veremeyeceği 

kabul edilmiştir (Md. 5/3).  
 
− Karşılıksız çekte cezai sorumluluk sadece adli para cezası olarak belirlenmiş; cezalan-

dırmada karşılıksız çeki keşide eden değil, çek üzerindeki keşide tarihinde ve ibraz sü-
resi içinde hesap sahibi tüzel adına karşılığını bulundurmayan gerçek kişiler ile hesap 
sahibi gerçek kişiler sorumlu tutulmuştur (Md. 5/1). 

 
− Etkin pişmanlık kabul edilmiştir (Md. 6). 
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− Yeni Çek Kanununda öngörülen hususlara uymayanlar ile banka görevlileri için hapis ve 
adli para cezaları, banka tüzel kişileri için idari para cezası öngörülmüştür. 

 
− Geçici madde 2’de 3167 sayılı Kanunun 16. maddesinde tanımlanan suçtan dolayı 

01.11.2009 tarihi itibariyle haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da ke-
sinleşmiş bir hükümle mahkum olanlar hakkında soruşturma veya kovuşturmanın dur-
masına, hükmün ertelenmesine imkan veren bir düzenleme getirilmiştir. 

 
B. Uygulamada Ortaya Çıkabilecek Başlıca Sorunlar 
 

5941 sayılı Çek Kanunu 1 yıla yakın bir süredir uygulanmakta; Kanunun çeşitli 
maddelerinin uygulanmasında önemli sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunlarla ilgili olarak 
henüz çok sayıda Yargı kararı bulunmamaktadır. Ancak gerek çek hesabı açtıranlar; çek 
defteri talep edenler gerekse Çek Kanununu uygulayan banka görevlileri Çek Kanunu-
nun 7. maddesine göre hapis ve/veya adli para cezası tehdidi altında bulunduklarından 
bu sorunların tartışılması önem kazanmaktadır.  

 
Sorunlar tartışılırken; Çek Kanunu Tasarısının gerekçelerinden yararlanılmıştır. Ge-

rekçeler Yasa Koyucunun iradesinin yorumunda yardımcı olacaktır. Ancak kanun gerekçe-
lerinin mahkemeler için sadece yardımcı olduğu, bağlayıcı bulunmadığı da kuşkusuzdur. 
Örneğin Çek Kanununun cezalar ile ilgili 5. maddesindeki gerekçeler, Yasa maddesinde 
yer almadığı gibi; Türk Ceza Kanununa aykırı olduğundan geçersizdir.    

  
I. Yeni Çek Kanunu Düzenlemeleri İle İlgili Başlıca Sorunlar 
 
1. Ekonomik durumu yeterli olan kişinin sosyal durumunun elvermemesinin hukuki sonucu 

(Md. 2/1)  
 

Kişinin ekonomik durumu elverse de bankanın çek karnesi vermemesi gerekir. Hü-
kümet gerekçesinde (Md. 2/1) “ekonomik durumunun müsait olması yanı sıra, kişinin çek 
hesabı açtırmasını gerektirecek bir sosyal konuma sahip olması gerekir. Bu suretle bir 
ödeme aracı olan çeke duyulan güven korunmuş olacaktır” denilmiştir.  

 
2. Banka çek hesabı açtırmak isteyen kimselerden “yerleşim yeri belgesi” istemek zorunda 

mı (Md. 2/2)  
 

Çek Kanununun 2. maddesinin 2. fıkrasına göre bankaların isteyecekleri belgeleri 
arasında “yerleşim yeri belgesi” de bulunmaktadır. Yerleşim yeri belgesi alınmaması çe-
kin geçerliliğini etkilemeyecektir. Buna karşılık aynı Yasanın 7/10. fıkrasına göre 2. mad-
denin sağlanması gereken belgelere ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi halinde, ilgi-
li Bankaya idari para cezası verilmektedir. 

 
Yerleşim yeri belgesi 3167 sayılı Çek Yasasında da (Md. 3/2) yer almaktaydı. Ancak 

Nüfus Hizmetleri Kanununun 45. maddesinde 18.02.2009 tarihinde yapılan değişiklikte 
“Yerleşim yeri bilgileri” “kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faali-
yette bulunan bankaların paylaşımına açılabilir” denilmiştir. 08.05.2009 tarihinde Hükü-
met tarafından Meclise sevk edilen Tasarıda sehven “yerleşim yeri” belgesine de yer ve-
rilmiş olup; Tasarı bu şekliyle yasalaşmıştır.  

 
45. maddeye göre bankalar kimlik ve adres paylaşımı sisteminden doğrudan kişile-

rin yerleşim yeri bilgilerini alabileceklerinden; çek hesabı açtırmak isteyenlerden “yerle-
şim yeri belgesi” istenmeyecektir.  
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3. Tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişinin, beyanda bulunurken tüzel kişinin yönetim 
organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan çek yasaklısı bulunma-
dığını isimlerini tek tek belirtmek suretiyle beyanname verme yükümlülüğü olup olmadı-
ğı (Md. 2/3) 

 
Çek Kanununda ya da ilgili Hükümet gerekçesinde bu konuya değinilmemektedir. 

Özellikle yüzlerce temsilcisi ve imza yetkilisi olan büyük şirketlerde, bankalarda çek he-
sabı açtırılmak istenmesi halinde verilecek beyannamede tek tek isim belirtilmesi müm-
kün olmayacaktır.  

 
Tüzel kişi adına yetkili olan kişinin genel olarak isim vermeden 2/3. fıkrada belirti-

len nitelikteki kişilerin çek yasaklısı olmadığını belirtmesi yeterli olacak; banka bu beya-
na dayanarak tüzel kişi adına çek hesabı açacak; ancak beyanname verilen tarihte; tü-
zel kişide çek yasaklısı bulunması halinde, gerçek dışı beyanda bulunan kişi üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır (Md. 7/3).  

 
4. Tüzel kişi adına verilen beyannameye göre yetkililer arasında çek yasaklısı yok iken, 

beyannameyi takiben; çek yasaklısı olması halinde; bu durumun bankaya bildirilmesi 
yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı (Md. 2/3)   

 
Çek Kanununa göre; böyle bir yükümlülük bulunmamakta olup, tüzel kişi; mevcut 

çek hesabından çek defteri verilmesini talep halinde; her defasında yeniden bu konuda 
beyanname verecektir.  

 
5. Çek hesabı açılmasını veya çek defteri verilmesini isteyen; tüzel kişi çek yasaklısı ol-

madığı beyanı yanı sıra, yönetim organında görev yapan temsilcisi veya imza yetkilisi 
olan gerçek kişilerin de çek yasaklısı olmadığını beyan etme zorundadır (Md. 2/3). 
Bankanın ayrıca bu gerçek kişilerin çek yasaklısı olup olmadığını resen araştırma yü-
kümlülüğü bulunup bulunmadığı (Md. 2/3, 4) 

 
Uygulamada 2. maddenin (4). fıkrası tereddüt yaratmıştır. Bu fıkraya göre; “hak-

kında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin yönetim 
organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri ve-
rilmez”. Bu fıkranın (3) no lu fıkranın devamı yerine ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiş 
olması tereddüde yol açmıştır. Oysa (4). fıkra; tüzel kişinin (3). fıkradaki beyanında sa-
yılan kişilerden bir veya bir kaçının çek yasaklısı olmasını beyan etmesinin sonucunu 
düzenlemekte, bu beyanda bulunan tüzel kişiye çek defteri verilmeyeceğini belirtmek-
tedir. (4). fıkra eksik olup; bu beyanda bulunan tüzel kişiye çek hesabı da açılmayacak-
tır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Çek Kanununda bankaların gerçek kişilerin çek yasaklısı 
olup olmadığını araştırma yükümlülükleri sadece tüzel kişinin veya gerçek kişinin kendi 
adına çek hesabı açtırmak istemesi halinde söz konusudur (Md. 2/2). Buna karşılık çek 
hesabı olan gerçek veya tüzel kişi mevcut hesabından çek defteri isterse her defasın-
da, çek yasaklısı olmadığını yazılı olarak beyan edecektir. Banka 2. maddenin (3). fık-
rasındaki gerçek ve tüzel kişilerin çek yasaklısı ile ilgili beyanlarına itibar edecek, ayrıca 
bu beyanların doğru olup olmadığını araştırmayacak; bu beyanların sorumluluğu be-
yanda bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait olacaktır.  

 
Çek Kanununun 7/3. maddesi (3). fıkrasına göre “2. maddenin 3. fıkrasındaki yü-

kümlülüğe aykırı olarak bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi – hesap sahibi ger-
çek kişi ve tüzel kişi adına beyanda bulunan gerçek kişi – üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır”. 
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Aynı fıkraya göre ise banka görevlisinin cezai sorumluluğu sadece beyanname al-
madan veya beyannameye – çek yasaklısı olduğunu belirtmesine – rağmen çek defteri 
vermesi halinde söz konusu olacaktır.  
 

6. Esnaf ve Sanatkarların; işleri ile ilgili olarak mutlaka “tacir çeki” kullanmak zorunda olup 
olmadıkları (Md. 2, 4 , 11)  

 
“Esnaf ve sanatkarlar”  Tasarıda yok iken, Alt Komisyonda yapılan değişiklik, Ada-

let Komisyonunca da benimsenerek Yasaya (Md. 2/4) ilave edilmiştir. Alt Komisyon 
Raporuna göre; “…. Esnaf ve sanatkarlar olanların da esnaf ve sanatkarlar sicil kayıtla-
rının istenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılarak fıkraya “……… esnaf ve sanatkar 
olanların ise esnaf ve sanatkarların sicil kayıtlarının ilavesi eklenmiştir” denilmiştir. Ayrı-
ca Mecliste verilen bir öneri ile Tasarıya “2. maddenin 11. fıkra olarak Esnaf ve Sanat-
kar odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek hesabı açtıranlar hakkında bu 
Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır” şeklinde bir ilave yapılmıştır.  

 
Esnaf ve sanatkarların faaliyetleri ile ilgili olarak “tacir çeki” alma zorunda olup 

olmadıkları Çek Kanununun 2/3. maddesi yanı sıra 7/3. maddesini de ilgilendirmek-
tedir. Bu maddede “2. maddenin 3. fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya 
gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen hakkında çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev 
yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka 
görevlileri elli günden yüz elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” denil-
mektedir.  

 
2/3. maddeye göre esnaf ve sanatkar bu hususu beyan etmek zorundadır. Beyan 

etmediği takdirde 7/3. maddeye göre cezalandırılacaktır. Kişi esnaf ve sanatkar oldu-
ğunu ancak işleri – mesleki faaliyetleri – için “tacir kişiye ait olmayan çek” istediğini be-
yan edebilecek midir? Ederse banka görevlisi bu isteği kabul etmemeye yetkili olabile-
cek midir?  
 

2. maddeye Mecliste eklenen 11. fıkra, esnaf ve sanatkarların faaliyetleri ile ilgili 
olarak ancak istedikleri takdirde tacir kişilere özgü çek hesabı açtırabilecekleri şeklinde 
anlaşılmaya müsait olup, beyanlarına rağmen esnaf ve sanatkarların faaliyetleri için ta-
cir kişilere ait olmayan çek hesabı açtırabilecekleri ileri sürülebilecektir. Bu konuda nihai 
kararı Yargı verecek ise de; Yargı kararlarına kadar kişi esnaf ve sanatkar olduğunu 
beyan ederse, faaliyetleri ile ilgili olarak sadece “tacir çeki” istemesi tedbirli bir davranış 
olacaktır.   
 

7. “Tacir Çekleri” ve “Tacir Olmayan Kişilere Ait Çekler” ayrımının (Md. 2/6) Cenevre Yek-
nesak Kurallarına ve AB Ülkelerindeki mevzuata uygun olup olmadığı  

 
Hükümet Tasarısında “çekler hakkındaki Cenevre Yeknesak Kanunu dolayısıyla 

Birliğe dahil Avrupa Ülkeleri ile Türk Ticaret Kanununun bu Anlaşmadan alınmış bulu-
nan çeklerle ilgili hükümlerinde tacirlerin düzenledikleri çekler “tacir çeki” ile tacir olma-
yan kişilere ait çekler arasında hüküm farkı yoktur” denildikten sonra; Yasaya konuş 
nedeni şu şekilde açıklanmaktadır: “Konuş nedeni ABD ve AB ülkelerinde bankaların 
yanı sıra şirketler de kendi çeklerini bastırmakta, bu çeke güveni sağlamaktadır. Bu de-
neyimden yararlanmasında tacir çeki ve tacir olmayan kişilere ait çek birbirinden ayrıl-
mıştır. Böylece çeke güveni arttırmak amaçlanmıştır”. Bu açıklama yetersiz olup; şirket-
lerin çek bastırması düzenlenebilirdi. Asıl amaç çekin kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alınmasına katkıda bulunmasıdır. 
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8. Tacire, tacir olmayan kişiye ait çek defteri verilip verilemeyeceği 
 

Bununla ilgili veya engelleyen bir düzenleme Yasada yoktur. Tüzel kişilere – tüm 
işlemleri ticari iş olduğundan – tacir çeki verilmesi zorunludur. Buna karşılık tacir gerçek 
kişi, özel harcamaları için tacir olmayan kişiye ait çek karnesi alabilir.  

 
Hükümet gerekçesinde de buna imkan veren açıklamalar bulunmaktadır (Md. 2/4) 

“kişinin bir ticari ilişki çerçevesinde ve tacir sıfatı ile düzenleyeceği çekin münhasıran 
tacir kişiye özgü çek olması gerekir. Tacir sıfatını haiz tüzel kişiler, örneğin bir anonim 
şirket, limited şirket adına düzenlenecek olan bütün çekler ancak tacir çeki olacaktır”. 
 

9. Hamiline yazılı çeklerle ilgili düzenlemenin amacı (Md. 2/6)  
 

Bu amaç esas itibariyle vergi kaybını önleme, işlemleri kayıt altına almadır. Diğer 
ülkelerde bu tür bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 

10. Hamiline yazılı çeklerin “tacir çeki-hamiline çek”; olarak belirlenmesinin gerekip gerek-
mediği 
 

Bunu zorunlu kılan bir hüküm Yasada yer almıyor. Ancak Merkez Bankası tebliğin-
de “Tacir Hamiline” “Tacir Olmayan Hamiline” şeklinde bir ayrım var. Çeklerin baskısı 
buna göre yapılıyor. 

 
11. Emre ya da nama yazılı çek yaprağına, hamiline çek yazılmasının çeki geçersiz kılıp 

kılmadığı (Md. 2/6)  
 

Yasada açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte bu tür çeklerin geçerli olduğu 
sonucuna varılacaktır. Zira Çek Kanununun 2/9. maddesi uygulanacaktır. Hükümet ge-
rekçesinde de “….. geçersiz kılmaz, çek hukuku açısından hiçbir hüküm doğurmaz. 
Ancak Gelir İdaresi başkanlığı vergi hukuku yönünden inceleme başlatabilir” denilmek-
tedir. Çekler geçerli sayılsa da cezai sorumluluk söz konusudur (Md. 7/9). Bir aydan 
(TCK 49) bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

 
12. Çek üzerine “tüzel kişinin adı” nın yazılması (Md. 2/7), tacir olmayan tüzel kişilere çek 

karnesi verilmesi.  
 

Hükümet gerekçesinde “çek hesabı sahibinin tacir olması şart olmadığı için, tüzel 
kişide bağlantılı olarak “unvan” ibaresi kullanılmamıştır” denilmiştir. Tacir olmayan tüzel 
kişilere – vakıf, dernek – faaliyetleri ile ilgili “Tacir Olmayan Çek” karnesi verilecektir. 
Ancak bu tüzel kişilerin ticari işletmeleri varsa, ticari işletmeleri ile ilgili faaliyetlerinde 
tacir sayılırlar (TTK Md. 18) ve ticari işletmeleri ile ilgili faaliyetlerinde “Tacir Çeki” kul-
lanmak zorundadırlar.  

 
13. Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin, Çek Kanunu-

na aykırı olmasının sonuçları.  
 

2. maddenin 7. fıkrasında çek defterinin her bir yaprağına yazılacak hususlar tek 
tek sayılmıştır. Bunlar arasında yer alan çek hesabı sahibi gerçek ve tüzel kişinin ad ve 
soyadı TTK 692. maddedeki zorunlu unsurlar arasında yer almadığı; sadece çeki keşi-
de eden kimsenin (keşidecinin) imzası yeterli kabul edildiği gibi; çek hesabı sahibinin 
vergi kimlik numarası da keza TTK’ndaki zorunlu unsurlar arasında bulunmamaktadır. 
Çeklere tacir çeki, tacir olmayan kişi çeki veya hamiline ait çeklerle ilgili Çek Kanunu-
nun hükümlerinin uygulanmaması da (Md. 2/6) çekin geçerliliğini etkilemeyecektir. An-
cak Merkez Bankası Tebliği doğrultusunda bastırılan çeklerde Çek Kanununun 2/7. ve 
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2/6. maddesinde öngörülen tüm hususlara esasen yer verilmiş bulunduğundan uygu-
lamada bir sorun yaşanması söz konusu değildir. 

 
Aynı şekilde bankaların; 
 

• Çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden yasaklılık durumuna ilişkin adli sicil kayıtlarını 
ve diğerlerini araştırmadan çek hesabı açmaları (Md. 2/2) 

 
• İlgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan çek hesabı açmaları (Md. 2/3) 

 
• Hakkında çek yasağı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, tem-

silcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek hesabı açmaları (Md. 2/4) sonucu 
verdikleri çek defterleri geçerli olduğu gibi 

 
• Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin ad ve soyadının çek üzerinde yazılmaması da 

(Md. 2/8)  
 

• Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek çekilmesi çekin geçerliliğini 
etkilemeyecektir. 

 
Buna karşılık ceza hukuku açısından; 
 

• Tacir çeki kullanılması gerekirken, tacir olmayan kişinin çekini düzenlemek (Md. 7/1) 
 
• Tacir olmayan kişiye, tacir çek defteri vermek (Md. 7/2) 

 
• 2/3. maddeye göre gerekli beyanname alınmadan veya beyannameye rağmen çek 

defteri vermek (Md. 7/3) 
 

• Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan, hamiline çek düzenlemek  
 
• Hapis veya adli para cezası ile cezalandırıldığı gibi, 2/2. maddeye göre gerekli belge-

leri sağlamadan çek hesabı açan bankaya da idari para cezası verilmesi öngörülmüş-
tür. 

 
14. Kişinin mahkeme kararı ile çek düzenleme ve çek hesabı açmasının yasaklanmış olma 

durumuna düşmesi halinde çek hesabının kapatılıp kapatılmayacağı (Md. 2/10) 
 

Çek Kanununun 2/10. maddesine göre; “çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal 
temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dol-
ması üzerine kapatılabilir”. Tasarının 2/10. madde gerekçesinde de madde metni tek-
rarlanmaktadır.  

 
Mahkemenin verdiği çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının, yeni çek he-

sabı açma ile birlikte özellikle hesapta para bulunmaması halinde mevcut çek hesabı-
nın da kapatılması sonucunu vereceği ileri sürülebilirse de, Çek Kanununa göre sadece 
(Md. 5/6) hakkında çek yasağı kararı verilmiş olan “kişi adına yeni bir çek hesabı açı-
lamaması” denildiğinden, 5/7. maddede de, bu kişinin düzenlemiş bulunduğu ve henüz 
karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihleri, miktarları ve varsa lehtarları 
da gösterilmek suretiyle, muhatap bankaya liste halinde vermekle yükümlü olduğu göz 
önünde tutulduğunda, özellikle mevcut çek hesabında çeklerin karşılığı varsa veya kar-
şılığın, çekin düzenleme tarihine göre hesap sahibi tarafından hesaba yatırılması halin-
de; çeklerin ödenebilmesi için hesabın kapatılmaması uygun olacaktır. 
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15. Tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin ad ve soyadının çek yaprağı üzerine 
nasıl yazılacağı (Md. 2/8)  

 
2/8. fıkrada “tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı düzenlenen çek 

üzerinde açıkça yazılır” denilmektedir. Tüzel kişiyi temsil eden kişiler değişebileceğin-
den; temsilcilerin ad ve soyadının (Md. 2/8) çek basılırken yazılması zorunlu değildir. 
Merkez bankası tebliğine göre (3/c) “tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin ad ve so-
yadının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler konulabilir”. 
 
Gerçek kişi temsilcinin çek yaprağı üzerine adı ve soyadı  
 
• Matbu olarak 
• Kaşe basılmak suretiyle 
• El yazısı ile yazılabilir. 

 
16. Teselsüllü hesaplarda, her bir hesap sahibinin hesabı kapatıp kapatamayacağı (Md. 

2/10) 
 

Çek Kanununa göre; “çek hesabı ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı ta-
lebi üzerine kapatılabilir”. 

 
Yargı kararlarına göre teselsüllü hesaplarda hesap sahibi her işlemde kendisi adı-

na asaleten, diğer hesap sahipleri adına vekaleten hareket etmekte olup, sözleşmede 
hesabı kapatma yetkisi verilmemiş ise, hesap müştereken başvuru halinde kapatılacak-
tır. Buna karşılık sözleşmede hesaptan para çekme yanı sıra her türlü işlem yetkisi de 
varsa her hesap sahibi tek başına hesabı kapatabilecektir.  

 
17. Karşılıksız işlemi yapılması için hamilinin mutlaka talepte bulunmasının gerekip gerek-

mediği (Md. 3/4)  
 

Çek hamilinin talepte bulunması gerekir. Bu hususa Yasanın 3/4 fıkrasında açıkça 
değinilmiştir. Hükümet gerekçesinde de “Banka kısmen ya da tamamen karşılıksız olan 
bir çekte karşılıksız işlemini ancak hamilin talebi üzerine gerçekleştirecektir” denilmiştir.  

 
Karşılıksız işlemi Yasada (Md. 3/4) “çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz 

edildiği tarih, hesap durumu ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılma” şeklin-
de ifade edildiğinden, hamil çekin karşılıksız olduğunun yazılmasını istemez ise; banka 
hiçbir işlem yapmadan çeki hamile iade edecektir. Hamil T. Ticaret Kanununa göre çe-
kin arkasına sadece ibraz tarihinin yazılmasını da isteyebilecektir. Ancak çekin karşılık-
sız olduğu çekin arkasına yazılmadığı takdirde; hamilin – çekin ibrazı tarihinde hesapta 
karşılığının bulunmadığı belirlense dahi – çeke dayalı takibe geçmesi mümkün olmaya-
caktır.  
 

18. Çekin takasa ibrazı halinde; hamilin karşılıksız şerhini imzalaması sorunu (Md. 3/4)  
 

Çekin takas bankası tarafından takasa ibraz edilmesi kural olarak çek hamili tara-
fından çekin tahsil cirosu ile takas bankasına tevdii ile olacak; takasta çek karşılıksız 
çıkarsa; takas bankası (TTK 730/6 atfıyla TTK 600) tahsil cirosu sonucu çekten doğan 
bütün hakları kullanabileceğinden karşılıksız işlemini hamil adına imzalayacaktır. Ancak 
takas bankasının bu konuda hamil tarafından yetkilendirilmesi – bir iç işlem olarak – ge-
rekecektir. Çekin temlik cirosu – beyaz ciro - ile takas bankasına devri halinde ise ban-
ka bu defa kendi adına karşılıksız işlemini imzalayacaktır.  
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19. Hamilin karşılıksız şerhini imzalamaması halinde de, muhatap bankadan yasal yüküm-
lülüğünü yerine getirmesinin istenip istenemeyeceği (Md. 3/4)  

 
Yeni Çek Yasasına göre; “karşılıksız işlemi” muhatap bankanın hamile kanunen 

ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla 
sınırlı olarak yapılır (Md 3/2). Ancak bankanın keşideciye rücu edebilmesi için, çekin 
tamamen veya kısmen karşılıksız olduğunun çek üzerinden yer alması gerekir. Çekin 
arkasına karşılıksız yazılmasını talep etmeyen hamile, herhangi bir işlem yapılmadan 
çek iade edileceğinden bankadan yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi de istene-
meyecektir.  
 

20. Bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında karşılıksız olduğu çekin arka yü-
züne yazılırken; yasal yükümlülük miktarının belirtilmesinin zorunlu olup olmadığı (Md. 3/2) 

 
Çek Kanununa göre; “karşılıksız işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen öde-

mekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı 
olarak yapılır”. Bankanın yükümlü olduğu miktar düşüldükten sonra – karşılıksız miktarı 
kalırsa – sadece bu miktarın yazılması kanuna aykırılık oluşturmayacaktır. Ancak; ban-
ka yasal yükümlülüğünü yerine getirir ise; keşideciye rücu açısından, ödediğini belirle-
mek için çekin arkasına banka tarafından ödenen miktar da yazılacak ve çek hamili ta-
rafından da imzalanacaktır. Buna karşılık çek örneğin 600 TL veya altında bir miktar 
için keşide edilmiş ise ve hesapta para yoksa bu çek karşılıksız olmadığından, banka 
yasal yükümlülüğünü yerine getirecek ve çeki hamile imzalatarak aslını muhafaza ede-
cektir.  
 

21. Bankanın yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için hamilin talepte bulunmasının ge-
rekip gerekmediği (Md. 3/3) 

 
Çek Kanunu Tasarısında (Md. 3/3) “muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışın-

daki hamile talep ettiği takdirde” yasal ödeme yükümlülüğünün yerine getirileceğini ön-
görmüş iken Meclis Adalet Alt Komisyonunda “….. bankanın yükümlü olduğu miktarı, 
talep olmadan da hamile ödemesi veya ödemeyi teklif etmesi gerektiği düşüncesi ile 
“talep ettiği takdirde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır” denmiş ve Çek Kanununda 
bu ibareye yer verilmemiştir.  

 
Çek Kanunu Tasarısında yer almayan; daha sonra ilave edilen (Md. 7/5) “…. Ban-

kanın Kanunun ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, 
şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü nedeniyle hamilin 
ödeme talebi olmasa da; Banka görevlisinin kendiliğinden ödemede bulunmaması 
ya da ödemeyi teklif ettiğini ispat edememesi halinde cezalandırılıp cezalandırılamaya-
cağı büyük önem kazanmıştır.  

 
Belirtmek gerekir ki; bir alacak kanundan doğsa bile; ancak alacaklının talep etme-

si halinde ödenir. Talep edilmeden bir alacağın ödenmesi ancak; kanunda bu konuda 
açık bir düzenleme olması; alt komisyondaki gerekçenin Yasa hükmü haline getirilmesi 
halinde söz konusu olacaktır. Burada da “talep ettiği takdirde” ibaresinin Alt Komisyon 
tarafından Tasarıdan çıkarılması ve Alt Komisyonun gerekçesi ile ilgili olarak, kanunda 
“banka talep edilmeden de ödemek zorundadır” şeklinde bir ibarenin Yasada yer al-
maması nedeniyle, bankayı kendiliğinden ödeme yükümlülüğü altına sokmaz; kaldı ki 
3/5. maddede de “Hamilin bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep 
etmesi halinde” denilmektedir. Ancak konu Yargıda çözülünceye kadar, banka görevli-
sinin yasal yükümlülüğünü ödeme konusunda hamile teklifte bulunması, ceza hükmü 
içeren 7/5. madde açısından tedbirli bir davranış olacaktır. 
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22. Bankanın, yasal yükümlülüğünü ancak çekin kendisine teslimi halinde yerine getirece-
ğini ileri sürüp süremeyeceği (Md. 3/5, 6) 

 
Çek Kanununa göre; iki farklı uygulama söz konusudur. Çek hesabında hiç karşı-

lık bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tu-
tarın ödenmesini talep etmesi halinde, 3167 Sayılı Yasadan farklı olarak banka yü-
kümlü olduğu tutarı öder ve bu husus çekin arkasına kaydedilerek hamil tarafından 
imza edilir ve çekin aslı hamile geri verilir ve fotokopisi bankada saklanır. Banka bu 
durumda çekin fotokopisine dayanarak keşideciye başvurur ki, bu durum hukuki sorun 
yaratabilir (Md. 3/5). Çekin bankanın yükümlü olduğu miktarda – örneğin 500 TL – 
keşide edilmesi halinde karşılıksız olması söz konusu olmadığından 3/5. madde uy-
gulanmayacak, banka çekin imzalı aslı kendisine verilmedikçe ödemede bulunmaya-
caktır. 

 
Çekin kısmi karşılığı varsa; bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil ödeme 

halinde çekin aslı bankada kalır, fotokopisi hamile verilir. Hamil bu fotokopi ile icra taki-
bine geçebilir, savcılığa başvurabilir. İstem halinde banka çekin aslını ilgili menciye 
gönderir (Md. 3/6). 

 
Kısmi ödemenin – bankanın yükümlü olduğu miktar dahil – ödenmesinin hamil ta-

rafından kabul edilmemesi halinde de çekin aslı hamile verilir, fotokopisi bankada kalır 
(Md. 3/5). 

 
Ancak ödenmeyen kısmi karşılık, hamilin bankaya karşı bir alacağını oluşturdu-

ğundan, çek hesabından çıkarılarak hamil lehine bloke bir hesaba alınması uygun olur. 
 
Çekin kısmi karşılığı varsa; hamilin sadece bankanın yükümlülüğünü talep etmesi 

ve çekin aslının da kendisine verilmesini istemesi Çek Kanununa aykırıdır.  
 

23. Bankanın; çeki ibraz eden hamil dışında kalan kişilere karşı da yasal ödeme yükümlü-
lüğünün olup olmadığı 

 
Çek Kanununa göre (Md.3/3); “muhatap banka ibraz eden düzenleyici dışındaki 

hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için belli bir miktarı içeren bir yasal öde-
me yükümlülüğü altındadır”. Keza; karşılıksız çeki hamil, ibrazdan sonra bir üçüncü ki-
şiye ciro etse; TTK 705. maddeye göre bu ciro alacağın temliki hükmünde sayılır ise 
de; bu cironun ve temlik hükmünde sayılmasının hamilin Yasadan ötürü bankaya karşı 
olan alacağı ile bir ilgisi yoktur.  
 

Eski çeklere 3167 sayılı Yasa uygulanacak olup; bu Yasada da (Md. 10) süresinde 
ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde denildiğinden bankanın yasal öde-
me yükümlülüğü sadece çeki ibraz eden hamile karşıdır. 

 
Çeki ibraz eden hamil cirodan sonra bankadan yasal yükümlülüğünü yerine getir-

mesini isterse çekin aslını da bankaya ibraz edecek ve banka keşideciye rücu imkanı 
bulacaktır.  

 
24. Hesapta bulunan çek karşılığının ve/veya bankanın ödemekle yükümlü olduğu mebla-

ğın ödenmesinde gecikmenin hukuki (Md. 3/7) ve cezai (Md. 7/5) sonuçları  
 

3/7. maddeye göre bu durumda banka her geçen gün için binde üç gecikme cezası 
öder. Hamil bankadan ayrıca 3095 sayılı Yasaya göre gecikme faizi talep edemeyecek-
tir. 
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3/7. maddede açıkça belirtilmese de hesapta karşılık bulunmasına rağmen haklı 
nedenlerle ödemede gecikme halinde – örneğin hesapta karşılığın bulunmasına rağ-
men – haciz, rehin, intifa hakkı – gibi kısıtlamalar varsa; banka ödemede gecikme ne-
deniyle sorumlu tutulamayacaktır. Buna karşılık hesapta kısıtlamalar olsa dahi ibraz 
edilen çek nedeniyle karşılığın yeterli olmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü 
doğacak (Md. 5/3-b); banka çek hesabındaki kısıtlamaları sadece hesapta bulunan 
kısmi karşılık için ileri sürebilecek, karşılıksız kalan kısım ile ilgili yasal yükümlülüğünü 
yerine getirmediği her gün için binde üç gecikme faizi ödeyecektir. 

 
Çek Kanununun 7/5. maddesine göre ise karşılığı ve yasal yükümlülüğü ödemede 

geciken banka görevlisi şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak-
tır. 

 
25. İleri düzenleme tarihli çeklerle ilgili olarak yapılan yeni düzenlemelerin yorumu ve huku-

ki sonuçları (Md. 3/8) 
 

Çek Kanununun 3/8 maddesi Adalet Alt Komisyonunda önerilmiş ve Adalet Komis-
yonu tarafından benimsenerek yasalaşmıştır. 
 

• Çek Kanununun geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında “31.12.2011 tarihine kadar – bu ta-
rih dahil – üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazı geçersizdir” denildi-
ğinden 3/8. madde uygulaması 01.01.2012 tarihinde başlayacaktır. 

 
• Yeni düzenleme çeki vadeli çeke yaklaştırmakta ise de TTK’nun vadeli çek yasağı 

geçerliliğini korumaktadır. Zira hamil çeki keşide tarihinden önce de bankaya ibraz 
edebilecek ve karşılığı varsa ödenecektir (TTK. Md. 707). 

 
• Çekin kısmi karşılığı varsa ve hamil bu kısmı karşılığı almak isterse çekin aslını ban-

kaya bırakacak, fotokopisini alacaktır (Md. 3/5).  
 
• Keşide tarihinden önce ibraz edilen çeklerde; bankanın yasal yükümlülüğü söz konu-

su olmayacak, çekin keşide tarihinden itibaren ibraz süresi içinde ibrazı halinde ban-
kanın yasal yükümlülüğü olup olmadığı belirlenecektir. 

 
• Keşide tarihinden önce ibraz halinde, karşılık yoksa veya kısmi karşılık olmasına 

rağmen hamil bu kısmı karşılığı almak istemez ise, bankanın bu ibrazı çekin arkasına 
yazma açısından bir yasal yükümlülüğü olup olmadığı konusunda Çek Kanununda 
açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 3/8. maddede sadece keşide tarihinde veya 
daha sonra mutlaka ibraz zorunluluğu öngörülmüştür. Banka keşide tarihinden önce 
ibrazı çekin arkasına kaydetse bile, ikinci ibraz gerekli olacak, ibraz süresi içinde ikin-
ci ibraz yapılmaz ise çek ibraz edilmemiş sayılacaktır. Ancak yargı kararlarında keşi-
de tarihinden önce ibraz edilen çeklerde de talep halinde karşılıksız şerhinin yazılma-
sı zorunluluğu kabul edilirse, banka görevlisinin 7/4 fıkrasında öngörülen bir yıla ka-
dar hapisle cezalandırılması söz konusu olacağından, risk altına girilmemesi için, çek 
hamilinin talebi halinde çek üzerindeki keşide tarihinden önce ibraz edilen çeklere de 
karşılıksız şerhinin düşülmesi uygun olacaktır.  

 
26. 3/8. maddeye göre çekin ibrazında ödenmemesi halinde, hamili icra yoluyla hukuki ta-

kibe geçtiğinde hangi tarihten itibaren temerrüt faizi talep edilebileceği 
 

3/8. maddesine göre “ileri düzenleme tarihli çeklerle ilgili olarak hukuki takip yapı-
labilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ban-
kaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır” 6. maddede ise 
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“karşılıksız kalan çek bedeli üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni 
ibraz tarihinden işleyecek temerrüt faizinin ödenmesi hükme bağlanmaktadır”. 

 
3/8. maddede hukuki sorumluluktan değil, hukuki takipten – icra takibi, dava – söz 

edilmektedir. 8. fıkraya göre üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çek 
geçerli olarak ibraz edilebildiğine ve karşılığı kısmen ya da tamamen varsa ödeme ya-
pıldığına göre; çekin karşılıksız çıkması halinde temerrüt faizinin başlayacağı, ancak 
takibin çekin keşide tarihinden sonra ibraz süresi içinde ibrazı ile mümkün olduğu ileri 
sürülebilecektir.  

 
Buna karşılık Çek Kanununun 6. maddesinde karşılıksız kalan çek bedelini üze-

rinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 
temerrüt faizi ile ödeyen kişinin cezalandırılmayacağı da hükme bağlanmaktadır.  

 
6. maddede – ve 5/1. maddede – yer alan çekin üzerinde bulunan düzenleme ta-

rihinin ne anlama geldiği tartışılacaktır. Çek üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihi-
ne göre ibraz süresinin keşide tarihinden itibaren başlayacağı Tasarının gerekçesin-
den anlaşılmaktadır. Çek Kanununun ilgili maddelerinin karşılıksız çek nedeniyle ce-
zalandırma (Md. 5) ve etkin pişmanlık halinde cezanın ortadan kalkması (Md. 6) ile il-
gili olduğu göz önünde tutulduğunda; temerrüt faizinin karşılıksız çekin ilk ibrazından 
itibaren işleyeceği ileri sürülebilecektir.  

 
Bu konuda nihai kararı yargı verecektir. Ancak 3/8. maddenin hukuki takiple sınırlı 

yorumlanacağının kabulü halinde temerrüt faizinin ilk ibraz tarihinden itibaren işleye-
ceği göz önünde tutularak bankanın talep üzerine karşılıksız çekin ilk ibrazını da çek 
üzerine işlemesi tedbirli bir davranış olacak; aksi takdirde banka görevlisinin 7/4. 
maddeye göre cezalandırılması riskli ortaya çıkacaktır.  

 
27. Düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamayacağı 

hükmünün, icra takibi yapılamaması yanı sıra ihtiyati haczi ve ihtiyati tedbiri de kapsa-
yıp kapsamadığı (Md. 3/8); 

 
a. Çekin keşide tarihinden önce ibraz edilmesi ve karşılığı varsa ödenmesi zorunlu 

bulunmakta; çekin tamamen ya da kısmen karşılıksız olması halinde ise hukuki ta-
kip yapılabilmesi için çekin keşide tarihinden itibaren yeniden ibrazı ve karşılıksız 
yazılması gerekmektedir. Buna karşılık, keşide tarihinden önce ibraz edilen çek 
üzerinde bankanın talep halinde karşılıksız yazma zorunda olup olmadığı konu-
sunda 3/8. maddede bir açıklık bulunmamakta; bu konudaki yargı kararları gerek 
temerrüt faizinin talep edilmesi ve gerekse ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir bakımın-
dan büyük önem taşımaktadır. 

 
 İhtiyati haczin icra takibi sayılmaması koşulu ile 3/8. maddenin, sadece karşılık-

sız çekin hukuki takip açısından – icra takibi ve dava açılması – keşide tarihinden 
itibaren ibrazını öngördüğü; buna karşılık keşide tarihinden önce de geçerli ola-
rak ibraz edilen bir çekin karşılıksız ise, bunun yazılmasının gerektiği kabul edil-
diği takdirde; karşılıksız yazılma ile birlikte çek hamilinin alacağının muaccel ola-
cağı, ancak 3/8. maddedeki şartların oluşması ile birlikte hukuki takibin başlaya-
cağı ileri sürülebilecektir. Bu görüş ve karşılıksız çek hamilinin ihtiyati haciz talebi 
mahkemece kabul edilse dahi, 7 gün içinde hukuki takibe geçilememesi halinde, 
ihtiyati haciz kendiliğinden geçersiz olacağı için ihtiyati haciz kararı yarar sağla-
mayabilecektir.  

 
b. 3/8 maddesine göre; bankanın keşide tarihinden önce ibraz edilen çek karşılıksız 

ise, bankanın çek hamilinin talebi üzerine çekin arkasına bu hususu şerh etmek 
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zorunda olduğu kabul edildiği takdirde, mahkeme karşılıksız çek hamilinin başvu-
rusu üzerine, alacağın muaccel olup olmadığını tartışmaksızın “tehirinde tehlike 
olan veya mühim bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde (HUMK Md. 103) ihtiyati 
tedbir kararı verebilecek ise de; ihtiyati tedbir kararının alınmasını takip eden on 
gün zarfında esas hakkında dava açılamadığı hallerde” ihtiyati tedbir kararı kendi-
liğinden kalkacaktır (HUMK Md. 109). 

 
c. Ancak gerek ihtiyati hacizde ve gerekse ihtiyati tedbirde, sürelerin yargı tarafından 

3/8’inci maddeye göre hukuki takibin yapılabileceği tarihten itibaren başlayacağının 
kabul edilmesi hakkaniyete ve yasa koyucunun iradesine uygun olacaktır. 

 
28. Çek Kanununun 4/2. maddesine göre hangi hallerde gerçek kişi adına açılmış bulu-

nan çek hesaplarının tacir tüzel kişi adına açılmış sayılacağı ve hukuki sonuçları Hü-
kümet Tasarısının 4. maddesinin 2. fıkrası ile ilgili gerekçelerde “tasarıda güdülen bir 
amaçta, tacir sıfatını haiz tüzel kişinin taraf olduğu ticari ilişkilerde, bu tüzel kişinin 
borcuna karşılık olarak, organlarında görev yapan veya temsilci sıfatını taşıyan ya da 
herhangi bir gerçek kişi adına açılmış çek hesabı ile ilişkilendirilmiş çek düzenleme-
sinin önüne geçmektir. İkinci fıkra bu amacın gerçekleşmesini sağlamaya yönelik ola-
rak bankalar bakımından bir bildirim yükümlülüğü ihdas etmektedir” denildikten sonra 
buna göre 4/2. fıkradaki şartların oluşması halinde gerçek kişiler adına açılmış olan 
çek hesaplarının tacir tüzel kişiye ait çek hesapları olarak kabul edileceği, “bu itibarla 
söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin tespit edilmesi halinde mevcut delil-
leri ile birlikte durumu hesabın bulunduğu banka şubesinin Gelir İdaresi Başkanlığına 
bildirmesi” öngörülmektedir.  

 
Hükümet Tasarısının amacının; tacir tüzel kişilerin vergi kaybına yol açma sonu-

cunu verecek muvazaalı biçimde gerçek kişiler adına çek hesabı açmalarını veya aç-
tırmalarını önlemek; bu tür emarelerin bulunması halinde durumu Gelir İdaresi Baş-
kanlığına bildirme olduğu görülmektedir.  

 
4/2. fıkra hukuka tamamen aykırı ve uygulamada tam bir kargaşaya yol açacak 

bir düzenleme getirdiği gibi, bankaların maruz kalacakları davalar yanı sıra Çek Ka-
nununun 7. maddesinin “karşılıksız işlemi” yapılması yükümlülüğünü öngören 4. fık-
rasına, karşılığın hesapta bulunması ya da bankanın yasal yükümlülüğünün doğması 
halinde bankanın ödeme yükümlülüğüne aykırılık halinde şikayet üzerine banka gö-
revlilerinin bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları riski de taşımaktadır.  

 
4/2. maddede yer alan tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında olma çok süb-

jektif bir kavram olduğu gibi; bu fıkradaki “gerçek kişi adına açılmış olan çek hesabı 
tacir tüzel kişi adına açılmış sayılır” ibaresi uygulamada pek çok soruna yol açacaktır. 
Bankaların, tacir tüzel kişilere ait sayılan gerçek kişileri adına açılmış hesapları – 
emareleri – nasıl belirleyeceği; bu gerçek kişi çek hesaplarının açıldıkları tarihten iti-
baren mi tacir tüzel kişiye ait sayılacağı; gerçek kişiler tarafından bu hesaplara daha 
önce çekilmiş olan çeklerin – bu çekler ileri tarihli de olabilir – ödenip ödenmeyeceği; 
ödenmeyecek ise “karşılıksız” yazılıp yazılmayacağı, bu çek hesapları üzerinde tacir 
tüzel kişinin tasarrufta bulunup bulunmayacağı – hesaptan para çekme, çek defteri 
talep etme – “gerçek kişiye ait çek hesabının tacir tüzel kişiye ait sayılacağı” hususu-
nun kesin bir karine oluşturup oluşturmayacağı hususları Yargıda çözümleninceye 
kadar bankaların bu hesaplardan – özellikle Gelir İdaresi Başkanlığına bildirdikten 
sonra – ne adına hesap açtıkları gerçek kişiye; ne de çek hamiline veya adına hesap 
açılmış sayılan tacir tüzel kişiye ödemede bulunmamaları; hesapta para varsa mah-
kemeden tevdi mahalli talep etmeleri gerekebilecektir. Hükümet gerekçesine uygun 
Yasa hükmü, bu emarelerin bulunması halinde Gelir İdaresi Başkanlığını bilgilendir-
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mekten ibaret olmalıydı. Zira o takdirde Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaybı bulunup 
bulunmadığını araştıracak ve Yasa Koyucunun amacı gerçekleşecektir. 

 
29. Bankaların, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan düzenlenen bir hamiline çe-

kin, işlem yapılmadan iadesinin istenmesi halinde Savcılığa ve Gelir İdaresi Başkan-
lığına bildiri yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı (Md. 4/3) 

 
Çek Kanununda bankaların bu tür bir çekin düzenlendiğini tespit etmeleri halinde 

ihbar yükümlülüğü bulunduğundan, çek hamili çekin işlem görmeden iadesini istese 
bile; bankanın çeki iade etmeyerek Savcılığa ve Gelir İdaresi Başkanlığına ihbar et-
mesi gerekecektir. 

 
30. “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre süresi içinde ibraz edilen çek” ile 

ne kastedildiği (Md. 5/1, 4 Md. 6/1) 
 

Bu ibare T. Ticaret Kanunu açısından değerlendirildiğinde (TTK 707/2 ve 708) 
çekin tedavülde çıktığı tarihten itibaren çekteki keşide gününe göre hesaplanacak 
ibraz süresi sonuna kadar çek ibrazı “üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 
göre süresi içinde ibraz edilen çek” sayılacaktır. Yeni Çek Kanunu gerekçesinde de 
T. Ticaret Kanununun çeke ait hükümlerinde bir değişiklik yapılmadığı ifade edil-
mektedir. 

 
Ancak Çek Kanunu Tasarısının 5. maddesinin 1. fıkrası ile ilgili gerekçede “Türk 

Ticaret Kanununa göre ileri tarihli çek üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce de 
tahsil amacıyla bankaya ibraz edilebilir. Ancak bu tarihten önce ibraz edilen çekin 
kısmen veya tamamı karşılıksız çıkması ceza sorumluluğunu gerektirmeyecektir” de-
nilmek suretiyle ceza sorumluluğu ile ilgili olarak 5/1. maddedeki sürenin çekin keşide 
tarihinde başlayacağı belirtilmiştir. Bu ibarenin en azından cezai sorumluluk açısın-
dan “üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden itibaren süresi içinde ibraz edilen 
çek” olarak anlaşılması gerekecektir.  

 
31. Tüzel kişiler hakkında adli para cezası uygulanıp uygulanmayacağı (Md. 5/1) 

 
Yeni TCK’na göre (Md. 20/2) “tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. 

Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar 
saklıdır”. 

 
Bu nedenle, tüzel kişiler adına, tüzel kişilerin çek hesabından karşılıksız çek ke-

şidesi halinde; hesap sahibi tüzel kişi değil, fakat çekle ilgili olarak karşılıksız işlemine 
sebebiyet veren – hesapta para bulundurmayan – tüzel kişinin yetkili gerçek kişileri 
(Md. 5/1) cezalandırılmıştır.  

 
Buna karşılık tüzel kişilere genel olarak Kabahatler Kanununa göre idari para 

cezası verilebilir. Bankalar hakkında da eski Yasadan farklı olarak Çek Kanununda 
adli para cezası öngörülmemekte; fakat 7/10. fıkrada idari para cezasına yer veril-
mektedir.  

 
32. Kişinin Elinde Olmayan Sebeplerle Ortaya Çıkan Zorunluluk Hallerinde, Karşılığın 

Hesapta Bulundurulmamasının Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldırıp Kaldırmaya-
cağı (Md. 5/1) 

 
Tasarının 5. maddesinin gerekçesinde bu soruya gerekir şeklinde cevap veril-

mekte ayrıca “ Söz konusu suç objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç ola-
rak değil, en azından taksire dayalı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla kişinin 
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elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hali dolayısıyla, örneğin doğal 
afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple çekin ilgili hesapta zamanında bulundu-
rulmamış olması halinde ceza sorumluluğu olmayacaktır” denilmektedir. 
 

Gerekçeye katılmak mümkün değildir. Karşılıksız çek suçunun işlenebilmesi an-
cak kast veya olası kast halinde mümkündür. Kast, “suçun konusu tanımındaki un-
surların bilerek ve istenerek gerçekleşmesidir”, “kişinin suçun konusu tanımındaki 
unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiilin işlenmesi halinde olası 
kast vardır” (TCK Md. 20). Buna karşılık yeni Türk Ceza Kanununa göre bu suçun 
taksirle işlenmesi mümkün değildir. Zira; “taksirle işlenen fiiller, kanunen açıkça belir-
tildiği hallerde cezalandırılır” (TCK Md. 22). 

 
33. Çek hesabı sahibi gerçek kişinin, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını 

temsilci olarak tayin edememesinin hukuki ve cezai sonuçları (Md. 5/3) 
 

Kanun tasarısında sadece, çek hesabı sahibi gerçek kişinin çek düzenlemek 
üzere bir başkasını tayin edemeyeceği belirtilmiş olup; buna rağmen yetki verilmiş ise 
temsilci tarafından çekilen çekin geçerli olup olmadığı üzerinde durulmamış, Tasarı-
da da 5/3. madde gerekçesi olarak fıkranın tekrarı ile yetinilmiştir. Tasarı yasalaşır 
iken Mecliste verilen bir önerge ile 5/3. fıkraya “gerçek kişinin temsilcisi veya vekili 
olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumluluk çek 
hesabı sahibine aittir” cümlesi ilave edilmiştir.  

 
5/3. maddenin lafzı dikkate alındığında hesap sahibi gerçek kişi tarafından veri-

len vekaletin, dolayısıyla vekil tarafından çekilen çekin de geçersiz olup olmadığı, çek 
hesabı gerçek kişi hakkında ayrıca cezai yaptırım öngörülmesinin de bu çeklerin ge-
çersizliğinin delili sayılıp sayılmayacağı tartışılabilecektir.  

 
Kanımızca çekin niteliğinin, çek lehtarının ve çek hamillerinin korunmasının an-

cak tedavüldeki bu tür çeklerin geçerli sayılması ile mümkün olacağı; ne Yasanın ge-
rekçesinde, ne de 5/3. fıkrada bu çeklerin geçersiz olduğuna değinilmediği; vekâlet 
veren gerçek kişi hesap sahibinin cezalandırılmasının amacının çekin geçersizliğini 
değil, fakat hesap sahibinin vekâlet vermesinden caydırılması olduğu; hukuki ve ce-
zai sorumluluğun ise ancak geçerli bir çekin varlığı halinde ortaya çıkacağı sonucuna 
varılacaktır. 

 
Çek geçerli olduğu içindir ki, karşılığı varsa yapılan ödeme nedeniyle hesap sa-

hibi gerçek kişiye hukuken rücu mümkün olduğu gibi, çekin karşılıksız çıkması halin-
de de vekâlet veren hesap sahibi gerçek kişi 5/1 maddeye göre, çekin karşılığını he-
sapta bulundurmadığından sorumlu olacak, hakkında adli para cezası ve çek yasağı 
uygulanacaktır.  

 
Bu konuda nihai kararı Yargı verecek ise de banka görevlisinin çeki geçersiz sa-

yarak çekin karşılığını veya bankanın yasal yükümlülüğünü ödemeyi (Md. 7/5) veya 
“karşılıksız” şerhi düşmeyi reddetmesi (Md. 7/4) halinde – yargı kararları ile çekin ge-
çerli sayılması halinde – görevli hakkında bir yıla kadar hapis cezası riski ortaya çı-
kacaktır. 

 
Belirtmek gerekir ki, yargı kararları ile bu tür çekler geçersiz sayılsa dahi, banka 

keşidecinin bir havale talimatını yerine getirmiş olacağı için karşılığı olanı çeki ödedi-
ği zaman bankanın keşideciye rücu hakkı doğacaktır. Çek geçersiz ise; çekin arkası-
na “karşılıksız” şerhi düşülmesi Bankacılık Yasasının 73. maddesine göre de – 
hataen bu şerh düşüldüğü için – müşteri sırrının ihlali sayılmayacaktır.   
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34. Velayet veya vesayet altındaki kişinin yasal temsilcisi olan veli veya vasinin; bu kişiler 
adına çek hesabı açtırıp onlar adına çek keşide edip edemeyeceği (Md. 5/3) 

 
Çek Kanununun 2/3. maddesi yasal temsilci tarafından çek hesabı açılabileceği-

ni düzenlemektedir. Yasal temsilcinin; velayet veya vesayet altındaki kişi adına çek 
keşide edip edemeyeceği Medeni Kanun hükümlerine tabidir. MK 462/5’e göre vasi-
nin vesayet altındaki kişi adına kambiyo taahhüdü altına girmesi için vesayet maka-
mının; (Md. 397/2) izni gereklidir. MK 342/3. maddeye göre ise “vesayet makamları-
nın iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline tabi hususlar velayetteki temsil-
de de uygulanır”. 

 
35. TTK 730/5 maddesi atfı ile TTK nın 590. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı 

(Md. 5/3) 
 

TTK 590. maddesi “temsile salahiyetli olmadığı halde bir şahsın temsilcisi sıfatı” 
ile çek keşide edene uygulanacak; Çek Kanununa göre hesap sahibi gerçek kişinin 
vekâleti ile bir başka kişinin çektiği çekin geçerli olduğunun kabulü halinde, bu vekâ-
let de geçerli olacağından TTK 590. madde uygulanmayacaktır. Aynı maddenin “sa-
lahiyetini aşan temsilci için dahi hüküm böyledir” hükmü ise geçerliliğini koruyacaktır. 

 
36. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının hukuki niteliği, kimler hakkında çek 

yasağı kararı verilebileceği (Md. 5/4, 5, 6, 7, 8, 9) 
 

Hükümet gerekçesinde belirtildiği gibi, çek düzenleme ve çek hesabı açma ya-
sağı mahkeme tarafından – soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının talebi üze-
rine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde ise resen mahkeme tarafın-
dan – “gerek koruma tedbiri ve gerekse güvenlik tedbiri olarak” verilir. 

 
Adli para cezası sadece belli gerçek kişiler hakkında (Md. 5/1) verilebildiği halde; 

koruma ve güvenlik tedbiri daha geniş kapsamlı olarak gerek gerçek kişiler ve gerek-
se tüzel kişiler hakkında verilebilmektedir.  

 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı; 

 
• Karşılıksız çeki düzenleyen ve hesabında çekin karşılığını bulundurmayan hesap 

sahibi gerçek kişi  
 

• Verdiği vekâlet ile başkaları tarafından geçerli bir karşılıksız çek düzenlenmesi 
halinde hesap sahibi gerçek kişi 

 
• Kendisi çek keşide etmese dahi tüzel kişinin hesabında, çekin ibrazı tarihinde 

karşılığını bulundurmayan ve 5/2 maddesinde sayılan tüzel kişinin yetkilileri olan 
gerçek kişiler 

 
• Hesap sahibi tüzel kişinin kendisi hakkında uygulanır (Md. 5/4).  

 
Tasarının gerekçesine göre bu yasak karşılıksız çıkan her çekle ilgili olarak ayrı 

ayrı uygulanır.  
 

Buna karşılık; 
 

• Tüzel kişinin hesabında karşılıksız bulundurmakla yükümlü olan kişiler dışında 
olup da; tüzel kişi adına çek keşidesine yetkili kişilerin çektikleri çekler karşılıksız 
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çıktığı takdirde; karşılıksız çeki düzenleyen kişi hakkında çek düzenleme yasağı 
verilemez. 

 
• Çek Kanununa göre (Md. 5/3); “çek hesap sahibi gerçek kişi kendisi adına çek 

düzenlemek üzere bir başkasının temsilci olarak tayin edemez” gerçek kişinin ve-
kili tarafından çekilen çekin geçerli olduğu kabul edilirse; çekin karşılıksız çıkması 
halinde; çeki keşide eden ve karşılıksız çıkan çek nedeniyle temsilci hakkında çek 
düzenleme yasağı verilemez.  

 
37. Mahkemenin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına, bu yasağın bulunması 

halinde ise çek yasağının devamına hükmetmesinin nasıl yorumlanacağı (Md. 5/1) 
 

Tasarının ilgili madde gerekçesinde karşılıksız çıkan her çekle irtibatlı olarak ilgi-
liler hakkında ayrı ayrı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilecek-
tir” denilmektedir.  

 
Bu durumda; mahkeme her çekle ilgili olarak ayrı ayrı çek yasağına karar vere-

cek; son çek yasağı kaldırılıncaya kadar bu yasak devam edecektir.  
 

38. Çek yasağının kaç yıl süre için verilebileceği ve hangi hallerde sona ereceği (Md. 6/3) 
 

3167 sayılı Çek Yasasında (Md. 6/3) mahkeme ayrıca işlenen suçun niteliğine 
göre bir yıl ila beş yıl arasında belirleyeceği bir süre için çek hesabı açılmasının ya-
saklanmasına karar verirken, Yeni Çek Kanununda bir süre öngörülmemiş, buna kar-
şılık 6/3. maddede; 
 
a. Karşılıksız çek keşide edenin adli para cezasına mahkum olup cezası infaz edildik-
ten veya hakkında hapis uygulanıp serbest bırakılmasından itibaren üç yıl 
 
b. Herhalde yasağın konulduğu – kesinleştiği değil – tarihten itibaren on yıl geçtikten 
sonra hükmü veren mahkemeden çek yasağının kaldırılmasını isteyebileceği kabul 
edilmiştir.  
 

Keza kişi 6. maddeye göre etkin pişmanlık gösterir ve çekin karşılıksız miktarını 
gecikme faizi ile birlikte öderse savcılıkça ya da mahkemece verilecek karar ile ya da 
hamil şikayetten vazgeçerse keza mahkeme kararı ile çek yasaklılığı sona erecektir. 

 
39. Mahkemenin çek düzenlemesi ve çek hesabı açma yasağı kararının Adalet Bakanlığı 

Ulusal Yasal Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığı ile Merkez Bankasına bildirilmesi 
için kararın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği (Md. 5/8) 

 
T.C. Merkez Bankası tebliğinde (Md. 5) Mahkemenin çek yasağı kararı ile ilgili 

bildirimlerde diğer bilgilerin yanı sıra “e – kararın kesinleştiği tarih” in de bulunma şar-
tı yer almaktadır.  

 
Bu durumda; temyiz edilen mahkeme kararının kesinleşmesi çok uzun bir süre 

alabilecek; bu süre içinde çek yasağı uygulanmayacaktır. Ancak bu düzenleme Çek 
Kanununa ve bir güvenlik tedbiri olan çek yasağının konuş amacına aykırıdır. Yasaya 
göre (Md. 5/8); “çek yasağı kararına ilişkin bilgiler UYAP aracılığı ile bankalara duyu-
rulmak üzere Merkez Bankasına iletilir”. Hakkında çek yasağı kararı verilen kişi de; 
çek yasağı kararının kendisine tebliği üzerine elindeki tüm çek yapraklarını bankalara 
iade etme yükümlülüğü altında olduğu gibi; bu kişiye yeni çek hesabı açılmayacaktır 
(Md. 5/6). Bu önlemler için mahkemenin güvenlik tedbiri kararının kesinleşmesini 
beklemek söz konusu olamaz. 
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Çek Kanununda; çek yasağının konulması değil; fakat kaldırılması için bu ya-
sağın kaldırılmasına ilişkin kararın kesinleşmesi aranmakta; kesinleşmeyi müteakip 
Merkez Bankasına UYAP aracılığı ile bildirilmesi öngörülmektedir (Md. 6/3).  

 
Çek Kanunu Tasarısı ile ilgili gerekçede de “Çek düzenleme ve çek hesabı aç-

ma yasağı kararına ilişkin bilgiler, kararın kesinleşmesi beklenmeden, TC Merkez 
Bankasının ilgili birimine elektronik iletişim araçlarıyla bildirilecektir” denilmiştir. 

 
Buna karşılık aynı gerekçede çek yasağı kararının adli sicile – Adli Sicil Kanunu 

madde 4, fıkra 1, (c) bendinin 2 no su – kaydedileceği; ancak sicile kayıt için kararın 
kesinleşmesinin bekleneceği ifade edilmektedir. 

 
40. Tacir gerçek kişinin özel işlerinde kullanmak için bankadan aldığı “tacir olmayan kişi” 

için çek defterini ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlerinde kullanması halinde cezalandırı-
lıp cezalandırılmayacağı (Md. 7/1) 

 
7/1 maddesinin Hükümet gerekçesinde madde metni aynen tekrarlanmaktadır. 

Ancak birini fıkradaki “tacir olmayan kişinin çek defterini kullanma” ibaresinin başka 
kişilere ait çek defterlerini kapsayacağı gibi; bizzat gerçek kişi tacirin maliki olduğu bu 
tür çek defterlerini de kapsadığı sonucuna varılırsa 7/1 maddesi tacirin, tacir olmayan 
kişi çekine de uygulanacaktır.  

 
41. Geçici madde 2’ye göre; şikayetçi ile keşideci arasında anlaşma olmaksızın şikayet-

çinin başvurusu üzerine mahkemece evrak üzerinden hükmün ertelenmesine karar 
verilip verilemeyeceği  

 
Geçici madde 2’ye göre mahkemenin karar vermesi için başvurusu yeterli ol-

mayıp maddedeki şartların gerçekleşmesi gerekir. Ancak 6. maddeye göre, şikayetçi 
hüküm kesinleştikten sonra dahi her zaman şikayetten vazgeçebileceğinden; şika-
yetçinin 6. maddeye göre başvurduğunun kabulü halinde mahkeme evrak üzerinden 
hükmün bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına karar verecektir.  

 
II. Eski Çeklerle İlgili Başlıca Sorunlar 

 
1. Bankaların müşterilerden eski çek defterlerinin iadesini isteyip istemeyeceği (Geçici 

md. 1) 
 

Yasada bu tür bir yükümlülük veya hak öngörülmemiştir. Ancak bankalar eski 
kullanılmamış çek defterleri iade edilmeden yeni çek defteri vermeyi reddedebile-
ceklerdir.  

 
2. Geçici maddenin 1 ve 3. fıkrasına göre hangi çeklerin “eski” çek sayılacağı 

 
Geçici madde 1/1’e göre bankalar Merkez Bankasının yayınladığı tebliğ esasla-

rına göre – 20 Ocak 2010 – yeni çek defterlerini bastırırlar. Bankaların en geç 
01.07.2010 tarihine kadar yeni çek defterlerini müşterilerine vermeleri ve ellerindeki 
çek defterlerini imha etmiş olmaları gerekmektedir.  

 
Bu tarihten sonra, bankalar yeni çek defterlerini bastıramamış olsalar bile, elle-

rindeki çek defterlerini imha ve müşterilerine eski çek defteri vermeme yükümlülüğü 
altındadırlar.  

 
Eski çek defterleri ne zaman verilmiş olursa olsun geçerliliğini korumaya ve 

3167 sayılı Kanuna – yeni çek yasasının lehte olan ceza ve çek yasaklılığı hükümle-
ri dışında – tabi olmaya devam edecektir.  
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Hükümet tasarısında yer alan eski çeklerle ilgili (geçici md. 1/3) “Ancak üzerin-
de yazılı düzenleme tarihi henüz gelmemiş olsa bile, bu çeklerin en geç 01.07.2010 
tarihine kadar muhatap bankaya ibraz edilmesi gerekir. Bu tarihe kadar ibraz edil-
meyen çekler adi senet hükmündedir” fıkrası yasalaşmamıştır. Hukuka aykırı ve 
kargaşaya yol açacak bu hükmün yasalaşmaması isabetli olmuştur.  

 
3. Çek Kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden sonra da bankaların müşte-

rilerine eski çek defterleri verip veremeyeceği (Md. 2/3) 
 

20.12.2009 tarihinden itibaren Çek Kanununun 2/3. maddesi yürürlüğe gire-
ceğinden, ister eski isterse yeni çek hesabı açılsın bankalar bu hesaplardan en 
geç 01.07.2010 tarihine kadar eski çek defterleri verebilecek ancak çek defteri 
vermeden önce 2/3. maddedeki işlemleri yapacak ve gerekli yazılı beyanları ala-
caktır.  

 
4. 20.12.2009 tarihi ile 01.07.2010 tarihi arasında verilen çeklerde “tacir çeki”, “tacir 

olmayan kişiye ait çek”, “hamiline çek” ayırımı yapılıp yapılmadığı (Md. 2/6) 
 

Henüz yeni çekler bastırılmadan verilen çekler, daha önce bankalar tarafından 
verilen çekler olup bu ayırımlar söz konusu değildir. 

 
5. 4814 sayılı Yasanın geçici 5/3. maddesine göre eski çeklerde bankaların yasal yü-

kümlülüğünün 60 TL (altmış milyon) olarak devam edip etmeyeceği (3167 sayılı ge-
çici Md. 5/3) 

 
4814 sayılı Yasanın geçici 5/3 maddesinde bankaların üç ay içinde yeni çek 

defterlerini verip; eski çek defterlerini imha yükümlülüğü öngörülmüş olup daha 
önce veya üç ayın sonuna kadar bankaların verdikleri eski çek defterlerinden ötü-
rü yasal sorumlulukları her çek yaprağı için 60 milyon (60 TL) olarak sınırlandırıl-
mıştır. 

 
Yeni Çek Kanununun 9. maddesine göre ise 3167 sayılı Çek Yasası, bu Yasa-

da değişiklik yapan 26.02.2003 tarihli 4814 sayılı Kanunun 1 ila geçici 5. maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

 
Bu durumda tüm eski çekler – 4814 sayılı Yasanın kabul edildiği 26.02.2003 ta-

rihinden önce verilenler dahil– ile ilgili olarak bankaların yasal yükümlülükleri 3167 
sayılı Yasanın 10. maddesine göre Merkez Bankasınca her yıl belirlenecek olup; 
halen 500 TL’ dir.  
 

6. Çek Kanunu yürürlüğe girdikten sonra eski hesapların devam edip etmeyeceği (Md. 
2/3) 

 
Eski çek hesapları aynen devam edecek; ancak bankalar 01.07.2010 tarihinden 

sonra eski hesaplara dayanarak sadece yeni çek defteri verebilecekler ve eski he-
saplara yeni çek defteri verebilmek için 2/3. maddeye göre işlem yapacaklar ve ön-
görülen yazılı beyanları alacaklardır.  
 

7. Hukuki açıdan eski çeklere 3167 sayılı ve 5941 sayılı Kanunların uygulanacak 
maddeleri 

 
• Geçici madde 1/3’e göre sadece müşterilere verilmiş eski çek defterlerinin 3167 

sayılı Kanuna tabi olduğu göz önünde tutulacaktır. 
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• 1.1.2012 tarihine kadar keşide tarihinden önce çekler ibraz edilemeyeceğin-
den eski ve yeni çekler arasında bir fark olmayacak; ancak bu tarihten sonra 
üzerindeki keşide tarihinden önce ibraz edilen eski çekler karşılıksız çıkarsa 
derhal hukuki takibe geçilebilecek, eski çekin keşide tarihinden sonra yeniden 
ibrazı gerekmeyecektir. 

 
• Yeni Çek Kanununda vergi kimlik numarası bir geçerlilik koşulu oluşturmadığı 

halde, eski çeklerde vergi kimlik numarası bulunmaması çeki geçersiz kılmak-
tadır. 

 
• Eski çeklerle ilgili olarak bankaların yeni Yasaya göre (Md 4) Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğüne bildiri yükümlülüğü bulunmayacaktır. Buna karşı-
lık bankaların 3167 sayılı Yasanın 9. maddesinde öngörülen “yeterli karşılığı 
olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi hakkında gereken bilgileri 
on gün içinde Merkez Bankasına bildirme yükümlülükleri devam edecektir” 
denilmektedir. 9. maddede, 16/c maddesine göre karşılıksız çeki ödeme ha-
linde bu hususun Merkez Bankasına bildirilmesi de istenmekte ise de -16/c 
maddesi yürürlükten kalktığından- bu hükmün uygulanması artık mümkün de-
ğildir. Ancak karşılıksız çekin ödendiğinin Merkez Bankasına bildirilmesi ve 
kayıtlara geçmesi çek keşidecisinin lehine olduğundan, eski çeklerle ilgili ola-
rak karşılıksız çekin gecikme faizi ile birlikte çek hamiline veya bankaya 
ödenmesi halinde, on gün içinde -3167 sayılı Yasada yer alan- bu hususun da 
Merkez Bankasına bildirilmesi gerekecektir.  

 
•     Bankaların, çekleri karşılıksız çıkan çek hesabı sahiplerinin ellerindeki çek def-

terlerinin iadesini istemeleri gerekmekte ise de (3167 sayılı Yasa Md. 7), yeni 
Yasada – eski Yasadan farklı olarak – çek defterlerini iade etmeyenler hak-
kında cezai yaptırım öngörülmemiştir. Lehteki ceza hükümleri eski çeklere de 
uygulanacağından, savcıların bu kişiler hakkında herhangi bir işlem yapmaya-
cakları da göz önünde tutularak bankaların karşılıksız çek çekenlerden çekle-
rin iadesini istemelerinin – bir yaptırımı bulunmadığından– pratik bir sonucu 
olmayacağı gibi, savcılıklara ihbarda da bulunulmayacaktır.  

 
• 3167 sayılı Yasada bankalar için uygulanması öngörülen ağır para cezaları 

(Md 15) gerek yeni Ceza Kanununa göre tüzel kişiler için adli para cezası uy-
gulanamaması, gerekse yeni Çek Yasasında bankalar için – tek konuda idari 
para cezası (Md. 2/10) dışında – ceza öngörülmemesi nedeniyle uygulanma-
yacaktır.  

 
• Eski çeklerle ilgili olarak banka personeli hakkında yeni Çek Kanununda öngö-

rülen hapis veya para cezaları uygulanmayacaktır.  
 

• Eski çeklerle ilgili olarak karşılıksız çek çeken düzeltme hakkını teorik olarak 
kullanabilecektir (3167 sayılı Yasa Md. 8). Ancak Yeni Çek Kanununda, çek 
keşide etme yasağı mahkeme kararı ile verilebildiğinden, diğer bir deyişle kar-
şılıksız çek çekme halinde de keşideci yeni çek çekebileceğinden düzeltme 
hakkını kullanma keşideciye bir yarar sağlamayacaktır.   

 
• Yeni Yasadan farklı olarak, eski çeklerde gerçek kişiler kendi adlarına çek ke-

şidesi için vekile yetki verebileceklerdir. 
 

• Eski çeklerde gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin yöneticilerinin çek karşılıkla-
rını keşide tarihinde hesapta bulundurma yükümlülüğü – aksi takdirde karşılık-
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sız keşide edilen çeklerden ötürü cezalandırılmaları – söz konusu olmayacak-
tır. 

 
• Eski çeklerde, bankanın yasal yükümlülüğü düşüldükten sonra karşılıksız iş-

lemi yapılmasına gerek bulunmamakta olup geçen dönemdeki uygulamanın 
devamı mümkündür. 

 
• Eski çeklerde, bankanın yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için, yeni çek-

lerle ilgili tartışma durumu söz konusu olmayacak, mutlaka hamilin tazmin ta-
lebinde bulunması gerekecektir. 

 
• Eski çeklerde (3167 sayılı Yasa Md. 10); karşılıksız veya kısmen karşılıklı çe-

kin aslı bankaya bırakılmadığı takdirde, banka hamilin talebine rağmen yasal 
yükümlülüğünü yerine getirmeme hakkına sahiptir. 

 
8. Cezalandırma ve çek yasağı açısından eski çeklerle ilgili olarak 3167 sayılı ve 

5941 sayılı Çek Yasalarının hangi hükümlerinin uygulanacağı 
 
• Geçici 1. maddenin 3. fıkrasına göre TCK’nun 7. maddesi hükmü saklıdır. T. 

Ceza Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasına da “suçun işlendiği zaman yürür-
lükte bulunan Kanun ile sonradan yürürlüğe giren Kanunların hükümleri farklı 
ise, failin lehine olan Kanun uygulanır ve infaz olunur” denilmektedir. Ancak 
TCK 7. maddesine atıf yapılmasa dahi gerek Anayasa, gerekse T. Ceza Ka-
nununun ilgili maddelerine göre lehte hükümlerin uygulanacağı kuşkusuzdur. 
Buna karşılık sonraki Kanunda - 5941 sayılı Çek Kanunu -  aleyhine olan ceza 
hükümleri faile uygulanmayacaktır (TCK. Md. 7/1). 

 
• 5941 sayılı Yasada hapis cezası kaldırıldığından, karşılıksız eski çeki keşide 

eden hakkında hapis cezası uygulanmayacak, buna karşılık; adli para cezası-
nın ödenmemesi hapis cezasına dönüşecektir. 

 
• Eski çeklerde cezadan kurtulmak için karşılıksız çek keşide eden kişinin karşı-

lıksız kalan meblağı ve temerrüt faizini iade yanı sıra yüzde 12 ila yüzde 20 
arasında tazminat ödemesi gerekir iken (3167 sayılı Yasa Md. 16/c) yeni Ya-
sada (Md. 6) etkin pişmanlıkta tazminat ödenmesi gerekmemekte; bu hüküm 
karşılıksız çek çekenin lehine olduğundan; eski çeklerin keşidesi sonucu, çe-
kin karşılıksız çıkması halinde, eski karşılıksız çek keşide eden lehte hüküm-
den yararlanacaktır.  

 
• 5941 sayılı Yasada (Md. 5/1) karşılıksız çek çeken değil; fakat çekin keşide ta-

rihinde ve kanuni ibraz süresi içinde çek hesabında karşılık bulundurmayan 
gerçek kişi ve tüzel kişinin gerçek kişi yetkilileri adli para cezasına mahkum 
edilirken; bu fıkra 5. maddede sayılan ancak karşılıksız çeki fiilen keşide et-
meyen gerçek kişilere uygulanmayacaktır. 

 
• Keza Yeni Çek Kanununun 5. maddesinde sayılan kişilerden olmayan; ancak 

karşılıksız eski çek çeken gerçek kişiler hakkında adli para cezası uygulanma-
yacaktır. 

 
• Çek hesabı bulunan gerçek kişi ile çek hesabı bulunan tüzel kişinin 5941 sayı-

lı Kanunun 5/2. fıkrasına göre yetkilisi gerçek kişilerin bizzat - karşılıksız eski 
çek keşide ettikleri takdirde - iki Yasadan birine göre cezai sorumlulukları söz 
konusu olacak, 3167 sayılı Yasanın 16. maddesi ile 5941 sayılı Yasanın 5/1. 
maddesinden hangisi daha lehte ise o madde uygulanacaktır.  
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Bu durumda 5941 sayılı Yasanın 5/1 maddesinde “hükmedilecek adli pa-
ra cezası çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olamaz”, 3167 sayılı 
Yasanın 16. maddesinde ise “ancak verilecek para cezası seksen milyar –
seksenbin - liradan fazla olamaz” denildiğinden karşılıksız çek tutarı seksen 
bin TL den fazla olduğu takdirde lehte olan 16. madde uygulanacaktır.  

 
Buna karşılık 5941 sayılı Çek Kanununun 5/1. maddesinde “her bir çekle 

ilgili olarak bin beş yüz güne kadar adli para cezası uygulanır” denilmekte 
olup; adli para cezasının alt sınırı Türk Ceza Kanununda beş gün olarak be-
lirlendiğinden ve bir gün karşılığı para cezası en az yirmi ve en fazla yüz TL 
olduğundan, bu düzenleme kural olarak eski çek keşide edenlerin lehine 
olacaktır.  
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Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar 
 
 

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem* 
 
 
 

Giriş 
 

Teşebbüslerin finansman ihtiyacı, sürekli olarak artar. Bu finansmanın teşebbüs ortak-
ları dışındaki kaynaklardan sağlanması ise, güçlü teminatların varlığını gerektirir. Yoğunlaşan 
finansman ihtiyacı, teşebbüsleri yeni teminatlar bulmaya zorlar. Özellikle teşebbüsün menkul 
mal varlığının, makine, araç ve motorlu taşıma araçlarıyla, marka, model ve lisans gibi sınai 
mülkiyet haklarının ve çoğu zaman büyük kıymeti olan ticaret unvanı ve işletme adının temi-
nat olarak gösterilebilmesi bu ihtiyaca cevap verebilir. Ticari işletme rehni, kanun koyucunun 
bu ihtiyaca yönelik olarak oluşturduğu bir ayni teminat türüdür.  

 
Bu çalışmada ticari işletme rehnine ilişkin bazı güncel temel sorunlar üzerinde durulur. 

Ancak ticari işletme rehnine dair tüm sorunların burada ele alınması söz konusu değildir. 
Özellikle başlı başına ayrı bir incelemeyi hak eden rehnin paraya çevrilmesine ilişkin sorunlar 
bu çalışmada ele alınmıyor.  

 
İlk olarak, daha sonra tartışılacak konulara temel oluşturması amacıyla, ana hatlarıyla 

ticari işletme rehnine ilişkin hukuki esaslar üzerinde duruluyor; (I) Sonrasında ticari işletme 
rehniyle ilgili güncel sorunlar irdeleniyor. Bu çerçevede, yabancı para üzerinden rehin kurul-
ması, (II) Rehnin kapsamının belirlenmesi sorunları tartışılıyor. (III) Daha sonra Yargıtay içti-
hatlarında çokça ele alınan ve rehnin tescili için öngörülen 10 günlük sürenin işlevi belirleni-
yor ve (IV) Öğretide yeni gündeme getirilen “rehnin üçüncü kişi lehine kurulabilmesi” sorunu 
inceleniyor. (V) Rehinli alacağın temliki halinde rehnin akıbetinin belirlenmesi konusu (VI) 
Sanayi işletmeleri üzerinde ticari işletme rehni kurulması ile güncel sorunlara ilişkin tartışma-
lar tamamlanıyor. Bu değerlendirmelerin ardından sonuç kısmında değerlendirmelerimiz 
özetleniyor ve çeşitli çözüm önerileri sunuluyor.  
 
I. Ana Hatlarıyla Ticari İşletme Rehnine İlişkin Hukuki Esaslar 
 
A. Yasal Düzenleme ve Rehnin Amacı 
 

Ticari işletme rehni, Türk Hukuku’nda 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (“TİRK”)1 
ile düzenlenir. Ticari İşletme Rehni Hakkında Tüzük2 ve Ticari İşletme Rehni Tüzüğünün Uy-
gulanması Hakkında Yönetmelik3, Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler içerir. Yoğun 
bir çalışmanın4 ürünü olan bu Kanun, ticari işletmenin, kural olarak teslimli rehne tabi olan 
malvarlığı unsurlarının, bir bütün halinde tek bir rehin sözleşmesiyle rehnedilmesine olanak 
sağlar. Ticari işletme rehni niteliği itibariyle bir teslimsiz rehin işlemidir. Bu sayede tacir ticari 
işletmenin unsurlarından bunları rehin alana teslim etmeksizin bir teminat aracı olarak yarar-
lanır5.  
 

Gerçekten de, bu rehin türünün tacirlere sağladığı teminat işlevi, oldukça istisnai bir 
niteliktedir. Olağan koşullarda, tacirin temin ettiği finansmanı geri ödeyebilmesi, ticari işlet-
mesini başarılı bir biçimde işletmesine bağlıdır. Öyleyse tacir, “ticari işletme fonu” 6 olarak 

                                                 
*  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
Bu makalenin hazırlanmasındaki yardımlarından ötürü Anabilim Dalı üyemiz Dr. Anlam Altay’a teşekkür ederim. 
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adlandırılan bu özel malvarlığını elinde bulundurmalı ve işletmelidir ki, sağladığı finansmanı 
geri ödeyebilsin. Bu durumda, menkul rehninin rehin konusu menkullerin teslimini şart ko-
şan klasik görünüm biçiminden yararlanmak ve tacirin özellikle menkul işletme tesisatını 
rehnederek kredi sağlaması, amaca hizmet etmez. Zira bu unsurların ticari işletmenin dışı-
na çıkarılarak, rehin alana teslim edilmesi finansmanın amacıyla ve bu finansmanı geri 
ödeme borcuyla bağdaşmaz. Kuşkusuz ki, tacirin, ticari işletme fonuna dahil olan sınai 
mülkiyet haklarını, hak rehni (MK m. 954 vd.) hükümlerine göre rehnetmesi ve bu hakları 
bir teminat aracına dönüştürmesi önünde hukuken hiçbir engel yoktur. Halbuki ticari işlet-
meye özgülenen maddi malvarlığı unsurlarının değeri, bazen oldukça yüksektir ve bu un-
surların teslime bağlı rehne tabi olması, tacir açısından “mevcut bir güvence imkânından 
yararlanamamak” anlamına gelir.  
 

Ticari işletme rehni, doğrudan doğruya bu sıkıntının aşılması amacına yönelik olarak 
getirildi7. Bu rehin türünde, ticari işletmeye dahil olan bazı unsurların teslimsiz bir biçimde 
rehnedilmesi öngörülür. Bu sayede, tacir, rehnedilen malvarlığı unsurlarının zilyedi olarak 
kalmaya devam ederek rehnin konusundan, sözkonusu rehnin güvence altına aldığı borcu 
ödemek için faydalanır. Görüldüğü üzere ticari işletme rehninin düzenlenmesinin ardında, 
tacire yeni bir teminat aracı yaratma amacı yer alır. Bu teminat aracının karakteristik özelliği, 
aynî teminatların temelde bağlı olduğu şekil kurallarından (zilyetliğin nakli) soyutlanması ve 
teslimsiz bir biçimde gerçekleşmesidir.  
 
B. Konusu ve Kapsamı  
 
1. Rehnin Konusuna ve Kapsamına İlişkin Temel Kurallar 
 

Ticari işletme rehni, ticari işletme veya esnaf işletmesi üzerinde kurulur (TİRK m. 1). Ti-
cari işletme rehnine konu olan, esasen ticari işletmeye veya esnaf işletmesine özgülenen 
malvarlığı unsurlarıdır8. Bu malvarlığı unsurları, özü itibariyle Eşya Hukuku anlamında ayrı 
ayrı hak konusu olmakla birlikte, ticari işletme rehni anlamında bir bütün olarak sözleşmeye 
konu olur. Tacirin birden fazla ticari işletmesinin bulunması halinde bu işletmelerin tümü tek 
bir rehin sözleşmesine konu olabileceği gibi, bunlardan sadece birinin rehne konu olmasın-
dan diğer ticari işletmeler etkilenmez. 

 
Rehin konusu olan ticari işletme Kanun, Ek 1. maddede oldukça yetersiz bir hükümle 

tanımlanır: “Bu kanundaki ticari işletme tabiri, ticari veya sınai işletme ile Esnaf ve Sanatkarın 
işletmesindeki mesleğini icraya yarayan şeylerdir.” Kuşkusuz ki, ticari işletmenin Ticaret Sicili 
Tüzüğü’nün m.14/2 hükmünde tanımlanmış olması karşısında, kanun koyucunun böyle bir 
düzenlemenin tüzükte yapılmasını yeterli görmemesi ve kanunda bir tarif vermeye yönelmesi 
makul karşılanabilir. Ancak, TİRK’da verilen tanım, son derece yetersiz olduğu gibi, ticari 
işletmenin kavramsal unsurlarını barındırmaktan da uzaktır9. “Şeyler” deyiminin ticari işlet-
meyi tanımlamaktan çok uzak olduğu açıktır.  

 
Rehnin kapsamına, ticaret unvanı ve işletme adı, menkul işletme tesisatı ve ticari işlet-

meye özgülenen sınai haklar girer (TİRK m. 3/1). Rehnin kapsamına ilişkin hükümler, ticari 
işletme rehnine dahil unsurları “zorunlu unsurlar” ve “ihtiyari unsurlar” şeklinde gruplandırma-
ya olanak verir. Kural olarak rehnin zorunlu unsurları, ticaret unvanı, işletme adı ve menkul 
işletme tesisatıdır (TİRK m. 3/2). Bunlardan hiçbiri rehin kapsamı dışında bırakılamaz. Ticari 
işletmeye özgülenen ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar 
ise ihtiyari unsurlardır; zira bunların biri veya birkaçı rehnin kapsamı dışında bırakılabilir 
(TİRK m. 3/II). Bu unsurlar dışında kalan ve rehin sözleşmesinde belirtilmeyen tüm malvarlığı 
unsurları, rehin sözleşmesinin kapsamı dışındadır10. TİRK m.4 c.2 uyarınca rehin sözleşme-
sinde, rehne dair unsurların tam listesi ve bu unsurların ayırt edilmelerini mümkün kılacak 
özellikleri gösterilir. Ayrıca, gemi rehni de, ticari işletme rehninin kapsamı dışında bırakılmış-
tır (TİRK m.3 / son).  
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2. Kredili Satış Yapan Müesseseler Açısından Getirilen İstisna 
 

TİRK m. 2/I rehin alan taraf olarak kredili satış yapan müesseseleri de sayar. Buna kar-
şılık, bu müesseseler Kanunda tanımlanmaz. Bu müesseseler, vadeli satış esasına göre ta-
şınır eşya satan işletmelerdir. Bu itibarla, bu müesseselerin müşterileri arasında da ticari iş-
letmeler yer alır. Bu müesseseler, “rehin alan” sıfatıyla ticari işletme rehnine taraf olabilirse 
de, söz konusu sıfat TİRK m. 2/II hükmünde önemli ölçüde kısıtlanır. Bu müesseseler, ancak 
yaptıkları vadeli satışa konu olan menkul işletme tesisatı üzerinde rehin hakkını kazanır.  

 
Kredili satış yapan müesseselere getirilen bu sınırlamanın dayanağı ne Kanundan ne 

de Gerekçe’den anlaşılır11. Ancak hüküm incelendiğinde, kanun koyucunun bu müessesele-
rin hareket alanını daraltmak amacına yöneldiği düşünülür. Zira kanun koyucunun amacı, iki 
yönden ele alınmalıdır: Bir yandan kredi borçlusunu, ticari işletmesinin unsurlarından yoksun 
bırakmadan teminat olanaklarını genişletmek, diğer yandan kredi alacaklısının yeni bir gü-
venceye kavuşmasını sağlamak. Bu açıdan yaklaşıldığında, vadeli satış yapan müessesele-
rin “kredili satış müesseseleri” olarak adlandırılarak ticari işletme rehninde rehin alacaklısı 
konumuna yerleştirilmesi yadırganabilir. Bu yüzden, kanun koyucunun bu müesseselerin 
gerçek anlamda kredi sağlayan kuruluşlar olmadığı fikrinden hareket ettiği ve aslında banka-
lara özgü olan kredi faaliyetinin bu müesseseler tarafından sadece kendi faaliyet alanlarıyla 
(vadeli satış yapmak) kısıtlı olarak yürütülmesini sağlamayı amaçladığı sonucuna varılabilir.  

 
TİRK m. 2/II ışığında, kredili satış müesseselerinin taraf oldukları ticari işletme rehni 

sözleşmelerinde rehnin yegane konusu, vadeli satışa konu olan menkul işletme tesisatıdır. 
Taraflar arasındaki rehin sözleşmesi başka malvarlığı unsurlarını da kapsarsa, ilgili malvarlığı 
unsurları üzerinde kurulan rehin, hükümsüzdür. 
 
3. Sanayi İşletmeleri Açısından Getirilen İstisna  
 

TİRK’da yapılan bir değişiklikle, sanayi işletmeleri üzerinde kurulacak rehne yönelik bir 
düzenleme Kanuna eklendi. Kanun’un Ek 2. maddesi12 uyarınca “Sanayi işletmelerinde 3 
üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konu-
su yapılabilir, ticari işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet 
ve cihazlar rehnedilebilir”. Hüküm hem yasama tekniği hem de sözel yapısı itibariyle eleştiri-
ye açıktır13.  

 
İlk olarak, Ticaret Hukuku’nda “sanayi işletmesi” kavramı, kendisine hukuki sonuçlar 

bağlanan bir kavram değildir. İkinci olarak, hükmün sözü, rehnin kapsamı konusunda tered-
düt yaratır. Zira hüküm, ilk bakışta ticari işletmenin zorunlu unsurlarından olan menkul işlet-
me tesisatının tamamının rehin sözleşmesine konu yapılmaması yönünde bir sözleşme öz-
gürlüğü tanıyor izlenimini verir. “Bir veya birden fazla unsurun” rehin konusu yapılabileceği 
yönündeki bu düzenleme, TİRK m. 1 hükmünün aksine sanayi işletmelerinin taraf olduğu 
ticari işletme rehni sözleşmelerinde menkul işletme tesisatının tamamının rehin konusu ya-
pılmasının zorunlu olmadığı fikrini çağrıştırır. Ancak hükmün devamında, “… ticari işletme 
rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir”  
şeklindeki ifade, sadece tahsis edilen krediyle satın alınan malvarlığı unsurlarının rehne konu 
olmasına izin verir. 
 
C. Tarafları 
 

Ticari işletme rehni sözleşmesinin tarafları, bir tarafta kredi alan tacir veya esnaf; di-
ğer tarafta da kredi verendir. TİRK m. 2/I hükmünde kredi alan tarafın “ticari işletmenin ma-
liki gerçek veya tüzel kişiler” diye ifade edilmesi hatalıdır14. İlk olarak, ticari işletmenin mali-
kinden söz etmek yerine, “tacir” ifadesi kullanılabilirdi. İkinci olarak, rehin borçlusu tarafında 
TİRK m. 1 uyarınca esnaflar da yer aldığına göre, hükümde esnafların da belirtilmesi gere-
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kirdi. Eğer mutlaka hem ticari işletme hem de gerçek ve tüzel kişilerden söz etmek isteni-
yorsa “ticari işletmeyi işleten gerçek ve tüzel kişiler” ifadeleri uygun olurdu. TTK’nın tacir 
sıfatını en azından gerçek kişiler açısından ticari işletmenin “işletilmesi” esasına bağladığı 
gözden uzak tutulmamalıdır (TTK m. 14/I). Kanun, kredi verenleri sınırlandırır. Bunlar, kredi 
müesseseleri, kredili satış yapan müesseseler ve kooperatiflerdir. Rehin alanların kanunla 
sınırlandırılmasının amacı, istisnai nitelikteki bu rehnin ancak belirli kişiler arasında kurul-
masını sağlamaktır15. 

 
Kredi müesseseleri teriminden öncelikle bankaların anlaşılması gerekir (5411 Sayılı 

Bankacılık Kanunu m.1,3). Kredili satış yapan müesseseler terimi ise yukarıda incelendiği 
üzere Kanun’da tanımlanmaz. Bu müesseseler, vadeli satış esasına göre taşınır eşya satan 
işletmelerdir. Bu müesseselerin sırf vadeli satış yapmakta olmaları, bu işletmelerin kredi ve-
ren müesseseler olarak nitelendirilmeleri açısından kanımızca yeterli değildir. Bir yasal dü-
zenleme yapılması halinde, bu müesseselerin ayırıcı unsurları ve ticari işletme rehninde re-
hin alan taraf olmalarına dair koşullar açıklığa kavuşturulmalıdır.  

 
Diğer yandan, kooperatiflerin de rehin alan sıfatını kazanabilmeleri yadırganabilir. Ticari 

İşletme Rehni Kanunu Tasarısı sadece kredi ve kefalet kooperatiflerini kapsarken, Tasarı’nın 
kanunlaşma sürecinde bu ayrım kaldırıldı ve tüm kooperatifler rehin alan sıfatına layık görül-
dü. Bu düzenlemenin de lege feranda daraltılması gerekir. Taraf sıfatına ilişkin tartışmalar, 
bir yandan rehinli alacağın temliki, diğer yandan rehnin üçüncü bir kişi lehine tesis edilmesi 
çerçevesinde değişik bir boyut kazanır. Bu husus aşağıda tartışılacaktır. 

  
TİRK’da bir değişiklik yapılması halinde, kredili satış yapan müesseselerin rehin alanlar 

arasında sayılmaması ve ancak kredi ve kefalet kooperatiflerinin ticari işletme rehni sözleş-
mesine taraf olabilmeleri öngörülmelidir. Diğer yandan kredi kuruluşları, sadece Bankacılık 
Kanunu m. 3 anlamında mevduat ve katılım bankalarıyla sınırlı tutulabileceği gibi, rehin alan 
sıfatının kapsamına başkaca finansal kuruluşlar, örneğin finansal kiralama şirketleri ve 
faktoring şirketleri de dahil edilebilir16.  
 
D. Şekli ve Kurulması 
 
1. Sözleşmenin Yapılması ve Rehnin Tescil Edilmesi 
 
a. Sözleşmenin Yapılması 
 

Ticari işletme rehni sözleşmesi, şekil açısından ticari işletmenin sicil çevresindeki noter 
tarafından düzenleme yoluyla yapılır17 (TİRK m. 4). Bu şekil rehin açısından bir geçerlilik ko-
şuludur. Yargıtay, rehin sözleşmesinin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlen-
mesini, rehin sözleşmesini sakatlayan bir sebep olarak nitelendirir. Hükmün lafzı karşısında 
Yargıtay’ın bu yorumu haklıdır. Zira hüküm iki açıdan emredicidir. Sözleme noter tarafından 
düzenleme şeklinde yapılmalıdır ve bu noter ticari işletmenin sicil çevresindeki bir noter ol-
malıdır. Ancak Yargıtay’ın bu yorumu kanunca fazla şekilcidir. Hükmün bu kadar dar yorum-
lanmasının haklı bir gerekçesi yoktur. Gerçekte kanun koyucunun sicil çevresindeki noter 
üzerinde ısrar etmesi de anlamlı değildir. Önemli olan rehin sözleşmesinin noter tarafından 
düzenleme şeklinde yapılmasıdır. Tıpkı ipotekte tapu sicil memurunun ipotek senedini düzen-
lemesi gibi, ticari işletme rehninde de noter ticari işletme rehni sözleşmesini düzenler. Ancak 
noterin bunun ötesinde bir görevi ve işlevi yoktur. Bu nedenle hükmün sicil çerçevesindeki 
noterle bağlı olmayacak şekilde düzeltilmesinde ve bu yapılıncaya kadar Yargıtay tarafından 
bu şekilde yorumlanmasında yarar vardır. Örneğin ticari işletmenin İç Anadolu’da küçük bir 
ilçede bulunması durumunda ticari işletmeyi işleten tüzel kişi tacirin ve krediyi veren banka-
nın merkezinin İstanbul‘da olması halinde sözleşmenin İstanbul’da bir noterde yapılması 
kuşkusuz taraflar açısından daha büyük kolaylıktır ve işleme zarar veren veya onun güvenilir-
liğini tehlikeye sokan bir yönü de yoktur18.  
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Ticari işletme rehninin kurulmasında, rehin alan tarafında yer alan bankanın, kooperati-
fin veya kredili satış yapan müessesenin yetkili temsilcisinin yer alması gerekir. Rehin veren 
açısından ise, rehin sözleşmesinin akdedilmesiyle ticaret siciline kaydedilmesi arasında ay-
rım yapılmalıdır. İlk olarak, rehin sözleşmesinin yapılmasında, gerçek kişi tacir veya esnaf, 
borçlandırıcı işlemin gerçekleştirilmesinde bizzat yer alabileceği gibi, bu kimselerin ticari iş-
letme rehnini yapmak üzere özel olarak yetkili kıldıkları kişi de borçlandırıcı işlemi rehin vere-
ni temsilen gerçekleştirebilir. Tüzel kişi tacir açısından ise, yine tüzel kişinin temsil yetkisi 
olan organ veya temsilcisi (örneğin anonim şirkette yönetim kurulu üyeleri, murahhas üye 
veya murahhas müdür; limited şirkette müdür/müdürler) işlemi gerçekleştirebileceği gibi, özel 
olarak yetkili kılınmak kaydıyla ticari mümessil veya bu husus için atanmış temsilci de taciri 
temsilen hareket edebilir19. Kuşkusuz ki, tüzel kişi tacirin ticari işletmesini rehnetmesi için, 
tüzel kişinin niteliğine göre bir yönetim kurulu kararına veya ortaklar kurulu kararına gereksi-
nim vardır20.  

 
Ticari işletme rehni sözleşmesinin akdedilmesi için anonim ortaklıklarda esas sözleş-

mede bir hüküm bulunmasının gerekli olup olmadığı tartışılabilir. Ultra vires ilkesinin uygu-
lanmasında giderek daha esnek yaklaşımların benimsendiği gözetildiğinde, esas sözleşmede 
bu konuda açık bir hüküm bulunmasa dahi anonim ortaklığın ticari işletmesini 
rehnedebileceği düşüncesindeyiz21. 
 
b. Rehnin Kurulması 
 

Rehin hakkının doğumu için ise, söz konusu sözleşmenin Ticaret Sicili’ne veya Esnaf 
ve Sanatkarlar Sicili’ne kaydedilmesi gerekir (TİRK m. 5). Bu tescil, bir geçerlilik şartıdır22 ve 
kurucu niteliktedir23. Kanun, söz konusu rehin sözleşmesinin tescilinin 10 gün içinde istenme-
sini öngörür (TİRK m. 5/2). Bu sürenin niteliği aşağıda tartışılacaktır.  

 
Ticaret siciline tescil işleminin yapılmasında, doğrudan doğruya ilgili sıfatını haiz kimse-

lerin başvurması gereklidir (TTK m. 30). İlgililerin kimler olduğu ise TİRK m. 4’de açıklanır: 
“ticari işletme sahibi veya kredi müessesi veya alacaklı”. Bu hükümde de bir özensizlik vardır. 
Kanun koyucunun amacının taraflardan herhangi birinin talebiyle rehnin kurulması olduğu 
görülür. Rehnin tarafları TİRK m. 2’de düzenlendiğine göre TİRK m. 5’de sadece “sözleşme 
taraflarından herhangi birinin yazılı talebiyle” denmesi yeterli olurdu. Esnaf ve sanatkar sicili-
ne yapılacak kayıt açısından da, esnafın (5362 Sayılı Kanun24 m. 68/3) veya rehinli alacaklı-
nın başvuruda bulunması aranır.  
 
2. Tescilin Kapsamı 
 

Rehnin tescilinde nelerin kaydedileceğini TİRK m. 6 belirler. Buna göre, alacaklının tica-
ret unvanı, açık adresi ve ikametgahı, alacağın Türk lirası olarak miktarı, alacağın miktarı 
belirli değilse ticari işletmenin ne miktar için teminat oluşturacağı, alacak faizli ise faiz oranı 
kaydedilir. TİRK m. 6’nın bu hükmünden rehnin ana para rehni veya üst sınır rehni olarak 
kurulabileceği anlaşılır 25. 

 
Sicil kayıtlarına güvenen, diğer bir anlatımla ticari işletmenin sicil kayıtlarına güvenerek 

rehin hakkı kazanan tarafın hak edinimi korunur (TİRK m. 5/III). Kanımızca burada ticaret 
sicilinin olumsuz işlevi söz konusu olup (TTK m. 39/II), bu işlev TİRK’da esnaf işletmesine de 
teşmil edilir. Bu çerçevede, TİRK m. 5/III hükmünü, TTK m. 39/II ışığında yorumlamak ve 
iyiniyetli olmayan kişilerin edinimini geçerli saymamak gerekir.  
 

Ticari işletme rehni tescil ile kurulduğuna göre sicil kaydında ticari işletme rehni görül-
müyorsa bu kayda güvenerek rehin hakkının kazanılması TTK m. 39/II çerçevesinde de ko-
runur. Bununla beraber özel kanunlardaki düzenlemeleri de dikkate almak gerekir. Finansal 
Kiralama Kanunu m. 8 uyarınca, finansal kiralamaya konu menkul işletme tesisatı kiracının 
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ikametgâhı noterliğindeki özel sicile26 tescil edildikten sonra üçüncü kişilerin finansal kiralama 
konusu mal üzerindeki ayni hak iktisapları, bu çerçevede ticari işletme rehni, kiralayana karşı 
ileri sürülemez. 
 
3. Hükümleri 
 
a. Rehin Hakkının Doğumu 
 

Rehin hakkı, geçerlilik şekline uygun düzenlenmiş rehin sözleşmesinin ticari işletme için 
ticaret siciline, esnaf işletmesi için de esnaf siciline kaydedilmesiyle doğar (TİRK m. 5/I). Ti-
cari işletme rehni, bir teslimsiz rehin modeli olduğundan, rehnin kurulması için rehinli malların 
rehin alana teslimi söz konusu değildir.  

 
Bir ticari işletme üzerinde birden fazla rehin kurulabilir (TİRK m. 8/I). Bu takdirde rehin 

alanların hakları, tescil sırasına göre belirlenir (TİRK m. 8/II). Her ne kadar TİRK m. 20’de 
TİRK’da özel hüküm bulunmayan hallerde gayrimenkul rehni hükümlerinden bu Kanuna aykı-
rı olmayanların uygulanacağı belirtilmişse de, ipoteğe özgü sıra ve derece sistemi ticari iş-
letme rehninde uygulanmaz. Zira birden fazla rehin kurulması halinde sıranın tescil sırasına 
göre belirleneceğini öngören TİRK m. 8/I hükmü özel bir hükümdür ve TİRK m. 20’e başvuru-
larak doldurulması gereken bir boşluk yoktur 27. Tacirin, ticari işletme rehnine konu malvarlığı 
üzerinde ardıl ticari işletme rehinleri kurması, TİRK m. 8 hükmünde rehin alanın iznine bağlı 
değildir. Ancak, TİRK m. 10/II hükmünde, rehne konu olan münferit unsurların sınırlı bir ayni 
hakla kısıtlanmasının rehin alacaklısının rızasını gerektirdiği belirtilir. Bu hüküm çerçevesinde 
acaba ardıl ticari işletme rehinlerinin tesis edilmesi önceki ticari işletme rehni alacaklısının 
iznine mi tabidir?  

 
Kanımızca bu soruya olumsuz yanıt vermek gerekir. Zira, TİRK m. 10/II hükmü, münfe-

rit unsurların sınırlı ayni hakla kısıtlanmasından söz eder. Her ne kadar, ticari işletme 
rehninde rehin alacaklısının kredili satış yapan müessese olması olasılığında, sadece anılan 
müessese tarafından vadeli olarak satılan münferit unsurların ticari işletme rehnine konu ol-
ması söz konusuysa da, TİRK m. 10/II hükmünde “sonraki ticari işletme rehinlerinden değil”, 
“münferit unsurların sınırlı ayni hakla kısıtlanmasından” söz edildiğinden, burada kastedilen 
ticari işletme rehni değil, klasik anlamdaki menkul rehinleri olmak gerekir. Nitekim, bu türden 
rehin işlemlerinin rehnedilen malın teslimini gerektirdiği ve teslime bağlı rehnin de malın zil-
yetliğinin rehin alana geçirilmesini gerekli kıldığı göz önüne alındığında, hükümde kastedile-
nin sonraki ticari işletme rehinleri olmadığı anlaşılır.  
 
b. Rehin Hakkının Kapsamı ve Tacirin Tasarruf Yetkisine Yönelik Etkileri 
 

Rehnedilmesi zorunlu ve ihtiyari olan unsurlara ilişkin açıklamalarımız saklı kalmak 
kaydıyla, ticari işletme rehni, kurulduğu an itibariyle ekli listede yer alan unsurları kapsar28. 
İşletmeye ithal edilen yeni unsurların rehnin kapsamına dahil olması için, bu unsurların liste-
ye alınması ve ayrıca Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescili gerekir (TİRK m. 10/IV). 
Kuşkusuz ki bu işlem, rehin borçlusunun rızasını gerektirir. 

 
Ticari işletme rehninin teslimsiz rehin modeline dayanması, rehnedilen unsurların tacirin 

zilyetliğinde kalmasını sağlar. Tacir, rehinli malları ticari faaliyetinin yürütülmesinde olağan bir 
biçimde kullanmaya yetkilidir (TİRK m. 10/I). 

 
Tacirin tasarruf yetkisi, rehinli malların “normal” ticari faaliyette kullanılmasıyla sınırlıdır. 

Normal ticari faaliyetten anlaşılması gereken işletmenin olağan faaliyetleridir. Bu bağlamda, 
söz konusu malların devredilmesi, ayni hakla sınırlandırılması, başka bir yere nakledilmesi 
veya başkaları ile değiştirilmesi için rehin alanın rızası alınmalıdır (TİRK m. 10/II).  
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Rehin alanın rızasıyla rehnedilen malvarlığı unsurları yenileriyle değiştirilirse, bu deği-
şikliğin rehin listesine noter marifetiyle işletilmesi gerekir (TİRK m. 10/IV). Hükümde belirtil-
memekle birlikte, yeni malvarlığı unsurları üzerinde rehin hakkının doğumu için, bu unsurların 
da ticaret sicilindeki veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kayda eklenmesi gereklidir29. Zira 
tescil kurucu niteliktedir (TİRK m. 5/I). 
 
c. Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi 
 

Ticari işletme rehni, ilgili sicile kaydolunmakla doğar (TİRK m. 5/I). Ancak rehnedilen 
malvarlığı unsurlarından bir kısmı, başka sicillerde de kayıtlıdır. Motorlu araçlar sicili, marka 
sicili, patent sicili, buna örnek gösterilebilir. Bu nedenle kanun, rehnin diğer sicillere de bildi-
rilmesini ve kaydedilmesini öngörür (TİRK m. 7). Rehin hakkının ticaret siciline tescille doğa-
cağı dikkate alındığında, ticari işletme rehniyle sınırlı olmak üzere, diğer sicillere yapılan bildi-
rim, açıklayıcı niteliktedir30. Rehnin diğer sicillere bildirilmemesi rehnin geçerliliğini etkilemez. 
Yargıtay 19. HD.’de, 2001 tarihli içtihadında bu olguyu açıkça ortaya koyar31.  

 
Ticari işletme rehnine taşınmazlar konu olmamakla birilikte, ticari işletme rehni, tacirin 

maliki olduğu taşınmazın kayıtlı olduğu tapu siciline de bildirilir ve beyanlar hanesine kaydo-
lunur32. Bu kaydın niteliği, aşağıda rehnin kapsamının belirlenmesine özgü sorunlar çerçeve-
sinde incelenecektir.  
 
d. Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi 
 

Ticari işletme rehninin sicile kaydedilmesinin temel işlevlerinden birisi, rehin hakkının 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesinde kendisini gösterir. Alacaklının kanundan doğan 
rehin hakkı, ticari işletmeyi devralan herkese karşı ileri sürülebilir (TİRK m. 9/I). Bu hak 
sadece ticari işletmeyi devralanlara karşı değil, rehinli malvarlığı unsurlarını sicil bölgesi 
içinde edinen kimselere karşı da kullanılabilir33. Sicil bölgesindeki edinimlerin kaderi 
İRK’da düzenlenmiştir. TİRK m. 9/I, alacaklıya rehin hakkını ileri sürme imkanı tanıdığına 
göre, bu edinimler geçersiz değildir. Ancak rehinli alacaklının rehin hakkı korunur, ticari 
işletmeyi veya münferit bir unsuru sicil bölgesi içinde devralan, rehinle beraber devralır. 
Malik tarafından üçüncü kişi lehine bir rehin kurulursa, kurulan bu rehin ticari işletme 
rehninden sonra gelmek üzere geçerli olur. Ancak sicil bölgesi içindeki edinimler açısından 
üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi yoktur, zira rehin tescil ile kurulduğundan, üçüncü kişilerin 
bu tescili bilmediklerine yönelik iddia TTK m. 39/I çerçevesinde dinlenmez (ticaret sicilinin 
olumlu işlevi).  

 
Yargıtay 11 HD.’de 16.02.1990 tarih ve 964/1990 sayılı Kararında34 alacaklının onayı-

nın bulunmadığı hallerde rehin borçlusunun “…ticari işletmeyi veya bu işletmeye dahil bir 
unsuru devredebilmek hakkında tasarruf yetkisine sahip olmadığı[nı] …” belirtir. Yüksek Dai-
renin alacaklının onayını devir işleminin bir geçerlilik koşulu olarak gördüğü anlaşılır. Bu gö-
rüşe katılmak olanağı yoktur. Zira hükümde bu tür devirler yasaklanmaz, sadece alacaklının 
rızasının alınmadığı durumlarda, sicil bölgesi içinde ve dışında (devralanın iyi niyetli olması 
hali hariç) alacaklıya karşı ileri sürülemeyeceği belirtilir. Ayrıca alacaklının hakları çeşitli cezai 
yaptırımlar ve tazminat haklarıyla korunur35. 

 
Yargıtay 15. HD. 02.07.1986 tarih, 2312/2533 sayılı kararında ticari işletme rehni sicili-

nin aleni olduğunu, herkesin sicil kayıtlarını incelemeye yetkili bulunduğunu, devri alan açı-
sından iyiniyet savunmasının geçerli sayılamayacağını içtihat etmiştir. Kanımızca, iyiniyeti 
kaldıran sicilin aleniyeti değil, TTK m. 39/I hükmüdür36. Bu nedenle, Yüksek Dairenin bu ge-
rekçesine katılmıyorum. Buna karşılık, münferit rehinli malvarlığı unsurlarını sicil bölgesi dı-
şında edinen iyiniyetli üçüncü kişilerin edinimleri korunur (TİRK m. 9/II; MK m. 3)37. Şu kadar 
ki, bu kimselere karşı rehin borçlusunun devir karşılığında edindiği talep hakları, rehnin kap-
samına dahil olur (TİRK m. 9/II). 



Bankacılar Dergisi 

    49 

Sicil bölgesi dışında edinimin hangi anlama geldiği, dikkatle belirlenmelidir. TİRK m. 
9/II hükmünde, rehnin tesisi sırasında ticari işletmenin sicil bölgesi dışında bulunan malvar-
lığı unsurlarının mı, yoksa bu esnada sicil bölgesi dahilinde olup da sonradan bu bölgenin 
dışına çıkarılmak kaydıyla devredilen malların mı kastedildiği belli değildir. Kanımızca her 
ikisi de bu hükmün kapsamına girer. Sicil bölgesinden sicil bölgesi dışına çıkarılacak rehne 
dahil unsurlar için rehinli alacaklının rızası arandığından (TİRK m.10/II) rehinli alacaklı bu 
yönde verdiği iznin de sonuçlarına katlanır. Ayrıca sicil bölgesi dışındaki üçüncü kişileri, 
münferit malvarlığı unsurlarını devralırken ticaret sicilini inceleme yükümlülüğüne tabi tut-
mak doğru değildir. 

 
Diğer yandan, rehinli malvarlığı unsurlarının zarar görmesi nedeniyle üçüncü kişilerin 

ödemekle yükümlü olacakları tazminat ve sigorta bedelleri de rehin kapsamına dahildir (TİRK 
m. 9/III). Gerek hükmün ikinci fıkrasında öngörülen talep hakkını yerine getirmekle yükümlü 
kimseler, gerek üçüncü fıkrada öngörülen tazminat veya sigorta bedeli ödeme yükümlülüğü 
altına giren kimseler, kendilerine bu hususta ihbarda bulunulmak kaydıyla rehin borçlusuna 
değil, rehin alacaklısına ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu ihbara rağmen rehin borçlusuna 
ödemede bulunulmazsa, alacaklının bundan doğan zararını tazmin ile yükümlü olunur (TİRK 
m. 9/IV).  

 
Kuşkusuz ki rehin borçlusu, rehin alacaklısının rızasıyla, kendisine karşı yerine getirilen 

edimleri (ikinci ve üçüncü fıkralardan doğan talep haklarının yerine getirilmesi, tazminat veya 
sigorta bedelinin ödenmesi), sözkonusu malvarlığı unsurunun yerine yeni bir malvarlığı unsu-
runun ticari işletmeye dahil edilmesinde kullanabilir (TİRK m. 9/V). 
 
e. Rehin Borçlusunun Rehin Değerini Koruma Yükümlülüğü 
 

Rehnedilen malvarlığı unsurlarının kredi borçlusu konumundaki tacirin zilyetliğinde bı-
rakılması, rehin alacaklısı açısından çeşitli riskler yaratır. Kredi alacaklısı, rehinli malvarlığı 
unsurlarının izinsiz olarak (TİRK m. 10/II) ticari işletme dışına çıkarılması veya rehinli malla-
rın değerinin düşmesi olasılığında, fiili anlamda söz konusu teminattan yararlanma olanağını 
büyük ölçüde veya tamamen yitirebilir. Bu nedenle, tacirin rehinli mallar üzerindeki tasarruf 
yetkisi ciddi anlamda kısıtlandığı gibi (TİRK m. 10), tacire, rehin konusu malvarlığı unsurları-
nın değerini koruma yükümlülüğü de getirilir (TİRK m. 11). 

 
Tacirin rehinli malları ve bu malların değerini koruma yükümlülüğü iki yönden ortaya çı-

kar: Tacir, rehinli mallar üzerinde kendisine tanınan tasarruf yetkisini aşmamalı (TİRK m. 
10/II), ayrıca rehinli malların değerini de korumalıdır (TİRK m. 11).  

 
Tacirin bu tasarruf yetkisini aşması özel hukuki ve cezai yaptırımlara bağlıdır (TİRK m. 

12). Buna göre tacirin TİRK m. 10/II hükmünde sınırları çizilen tasarruf yetkisini aşması ve 
rehinli mallar üzerinde yasak tasarruflarda bulunması cezai yaptırımı beraberinde getirdiği 
gibi (TİRK m. 12/I), kanunda, hakimin kusurun ağırlığını gözeterek rehin borçlusu tacirin ala-
cak tutarı düzeyinde hükmedileceği bir ek tazminat da öngörülür38 (TİRK m. 12/III). 

 
Tacirin tasarruf yetkisini ihlal etmesi veya rehinli malvarlığı unsurlarının değerini koru-

yamaması, bu şekilde yaptırıma tabi tutulmuşken, TİRK m. 11, rehin alacaklısına mahkeme-
ye başvurarak hakimin rehin borçlusuna bir süre vermesini, bu sürede rehin borçlusunun 
değer kaybı tutarında teminat sunmaması veya eski hale iadeyi sağlamaması halinde, haki-
min rehin borçlusunu değer kaybına mahkum etmesini öngörür.  

 
TİRK m.11 ve 12 iki ayrı durumu düzenler ve m.12’deki cezai yaptırımların uygulanması 

ve ek tazminata karar verilmesi m.11’de öngörülen önlemlerin alınmamasından bağımsızdır. 
Bununla beraber, TİRK m.11’e aykırılık, m.12/III çerçevesinde hakim tarafından rehin borçlu-
sunun kusurunun ağırlığı değerlendirilirken dikkate alınır. 
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II. Yabancı Para Üzerinden Rehin Kurulabilmesi Sorunu 
 

TİRK m. 6 hükmünde, rehnin kapsamı belirlenirken, “Türk Lirası olarak alacak miktarı-
nın” belirtilmesi koşulu aranır. Bu düzenleme, ticari işletme rehninin yabancı para üzerinden 
kurulup kurulamayacağı konusunda tartışma yaratır. Konuyu ele alan Arkan39, MK m. 851/II 
hükmü uyarınca yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulabileceğini, TİRK m. 20 hük-
münün kanunda hüküm bulunmayan hallerde taşınmaz rehnine ilişkin hükümlere uygulama 
alanı sağladığını, ancak TİRK m. 6 hükmü karşısında artık MK m. 851/II hükmünün uygu-
lanmayacağını ve ticari işletme rehninin yabancı para üzerinden kurulamayacağını savunur. 
Yazarın görüşü, esasen kanunda bu konuda bir hüküm bulunması karşısında, taşınmaz 
rehnine ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulamayacağı esasına dayanır. 

 
Baştuğ/ Erdem40, TİRK m. 20 hükmünün açık atfından hareketle yabancı para üzerin-

den ticari işletme rehni kurulabileceğini benimser. Kayıhan41, güncel ekonomik koşullar ışı-
ğında, ticari işletme rehninin yabancı para üzerinden tesis edilmesine engel bulunmadığını 
savunur; TİRK m. 6 ve MK m. 851 (eski MK.m. 766a) hükümlerinin bir arada uygulanarak 
yabancı para üzerinden ticari işletme rehni kurulabileceğini kabul eder. Erten42, TİRK m. 20 
uyarınca, TİRK m. 6 hükmünün yorumlanmasında MK m. 851/II hükmünün mutlak anlamda 
dikkate alınması gerektiğini ileri sürer, her iki hükmün birlikte yorumlanmasından hareketle, 
yabancı para üzerinden taşınmaz rehni tesis edilmesine ilişkin koşulların varlığında yabancı 
para üzerinden ticari işletme rehninin tesis edilebileceğini belirtir.  

 
Yabancı para üzerinden rehin tesis edilmesinde bir yandan TİRK m.6’da yer alan dü-

zenlemenin hükmü, diğer yandan TİRK m.20 hükmü aracılığıyla MK m.851 hükmünün uygu-
lama alanı bulup bulamayacağı dikkatle değerlendirilmelidir. İlk olarak TİRK m.6 hükmünde, 
“alacağın Türk Lirası olarak miktarının belirlenmesinden” söz edilir. Böylelikle hüküm, kanı-
mızca alacağın TL karşılığının belirtilmesini öngörmekte olup; yabancı para alacağının ticari 
işletme rehni ile güvence altına alınmasına veya koşulların varlığı halinde yabancı para üze-
rinden rehnin tesis edilmesine engel oluşturmaz. TİRK m.6 hükmü doğru yorumlandığında, 
kanun koyucunun bir anlamda belirlilik ilkesini bu hükümde yinelediği ve güvence altına alı-
nan alacağın TL karşılığının belirtilmesini öngördüğü sonucuna erişilir.  

 
Bu çerçevede, TİRK’nun yabancı para üzerinden rehin kurulmasını düzenlemediği, bu 

nedenle TİRK m. 20 hükmü aracılığıyla MK m. 851/II hükmünün uygulama alanı bulacağı ve 
bu hükmün aradığı koşulların varlığı halinde yabancı para üzerinden ticari işletme rehni kuru-
labileceği görüşündeyiz.  

 
Ayrıca, Bankacılık Kanunu m. 132 uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, her türlü 

alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerin-
den, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve 
şahsi teminat almaya ehil ve yetkilidir. Bu hükümde de yabancı para üzerinden ticari işletme 
rehni kurulmasına açıkça cevaz vermektedir.  

 
Ticari işletme üzerinde birden fazla rehin kurulduğu takdirde farklı rehinlerin yabancı 

para veya Türk Lirası üzerinden kurulması mümkündür. Ancak aynı rehnin bir kısmı yabancı 
para diğer bir kısmı ise Türk Lirası üzerinden kurulamaz.  

 
Mevcut unsurlara eklenen unsurlar için rehin kuruluyorsa, bu rehin mevcut rehnin de-

vamı olarak kurulduğu takdirde, mevcut rehin hangi para birimi üzerinden kurulduysa, ek un-
surlara ilişkin rehnin de aynı para birimi üzerinden kurulması gerekir.  
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III. Rehnin Kapsamının Belirlenmesine Özgü Sorunlar 
 
A. Rehnin Kapsamına Dahil Unsurlar 
 

Ticari işletme rehni, ticari işletmenin tüm unsurlarıyla en geniş anlamda rehnedilmesini 
değil, TİRK’nun elverdiği unsurlarının rehnedilmesini konu edinir43. Bu rehin türünün özelliği, 
olağan koşullarda her biri tek başına rehnedilmesi gereken malvarlığı unsurlarının tek bir 
hukuki işlemle rehnedilmesine izin vermesidir.  

 
Ticari işletme rehninin kapsamının belirlenmesinde, tescil edilen rehin sözleşmesi belir-

leyicidir. Rehin sözleşmesinin ekinde listelenen tüm malvarlığı unsurları rehnedilmiş olur. 
Diğer yandan, listede yer almayan malvarlığı unsurlarının da, rehin kapsamında yer almaya-
cağı açıktır. Zayıf bir ihtimal dahi olsa, düzenleme şeklinde yapılan rehin sözleşmesi ile bu 
sözleşmenin sicile kaydedilen içeriği arasında farklılık varsa, kurucu olduğu için sicile yapılan 
kayıt esas alınmalıdır.  

 
Rehin kapsamına girmesi söz konusu olan malvarlığı unsurlarının niteliğinden hareket 

edildiğinde, kuralın mutlak olarak uygulanmayacağı anlaşılır. İlk olarak, TİRK m. 3/II uyarınca 
rehnin zorunlu kapsamına giren ticaret unvanı, işletme adı veya menkul tesisat rehin sözleş-
mesinin ekinde yer alan listede belirtilmese dahi rehnedilmiş sayılır44. Bu noktada sıklıkla rast-
lanılan bir durum, rehin sözleşmesinin yapıldığı sırada mevcut olan menkul işletme tesisatının 
tamamının listede yer almamasıdır. Bu konuda öğretide hakim olan yaklaşım, menkul işletme 
tesisatının tamamının listede yer almasının zorunlu olacağı, ihmal eseri olarak listede bazı un-
surların yer almamasının rehin sözleşmesini sakatlamayacağı, ancak tarafların bilinçli olarak 
menkul işletme tesisatının bir kısmını rehin sözleşmesinin kapsamı dışında bırakmaları halin-
de, rehin sözleşmesinin geçersiz olacağı doğrultusundadır45.  

 
Görüldüğü üzere, zorunlu unsurların sözleşmede belirtilmese dahi rehnin kapsamına gi-

receği yaklaşımı özellikle menkul işletme tesisatı açısından ciddi sorunlara gebedir. Belirli un-
surların bilinçli olarak rehnin kapsamı dışında bırakılması, TİRK m. 3/II’nin açık hükmüne aykı-
rıdır. Ancak, bu olasılıkta, Reisoğlu’nun46 görüşü uyarınca rehin işleminin geçersiz sayılması 
yerine, hariç bırakılan unsurların rehnin kapsamına dahil olduğu sonucuna varmanın daha isa-
betli olacağı, hukuki işlemlerin ayakta tutulması ilkesine daha iyi hizmet edeceği düşüncesin-
deyiz. Böylece, menkul işletme tesisatının tamamını listeye geçirtmeyerek ticari işletme söz-
leşmesinin sakatlanmasına yol açabilecek rehin borçlusu da korunmamış olur.  

 
Sanayi işletmelerinde sadece sağlanan krediyle satın alınan menkul işletme tesisatının 

rehne konu olabilmesini sağlayan TİRK’nun Ek m. 2 hükmü, incelendiği üzere, amaca uygun 
bir düzenlemedir. Zira, satın alınan menkullerin değeri, kredi alacağına güvence sağlayacak 
düzeyde olduğu takdirde, ticari işletmenin tüm menkul işletme tesisatının rehnedilmesi zorun-
luluğu ortadan kalkar.  

 
İhtiyari unsurların rehnedilmesi açısından ise, rehin sözleşmesinin ekinde yer alan re-

hinli mallar listesi mutlak anlamda belirleyicidir. Diğer bir ifadeyle, bu listede yer almayan 
menkullerin rehnin kapsamının dışında kaldığı kabul edilmek gerekir.  

 
Ticari işletmeye rehnin kurulmasından sonra dahil edilen unsurların rehnin kapsamına 

girebilmesi için, bunların listeye alınması ve sicile kaydedilmesi zorunludur (TİRK m. 10/IV). 
Kanun koyucunun sonradan edinilen unsurları, bunlar zorunlu unsurlar kapsamındaki menkul 
işletme tesisatı olsa dahi doğrudan kapsama almaması ve bunların listeye alınmaması bir 
başka anlatımla tarafların bu konuda anlaşmasını araması doğru bir yaklaşımıdır. Zira rehinli 
alacaklı rehnin kurulması anında rehin kapsamında bulunan unsurlardan tatmin olarak rehni 
kabul eder ve krediyi verir. Rehnin kurulmasından sonra işletmeye katılan unsurlar rehinli 
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alacaklı açısından ek teminat oluşturur ve rehin kapsamına geçmeleri rehin borçlusunun rı-
zasını gerektirir.    

 
Rehin kapsamında olması mümkün olmayan bazı unsurların da (örneğin taşınmazlar) 

her nasılsa rehin sözleşmesinde yer alması durumunda, rehin sözleşmesi tamamen değil, 
BK m. 20/II çerçevesinde kısmen batıl kabul edilmelidir47. 
 
B. Şube Üzerinde Ticari İşletme Rehni Kurulması 
 

Ticari işletme rehninin kapsamı bakımından tartışılabilecek bir diğer konu, ticari işlet-
menin şubelerinin bulunması halinde rehnin kapsamının belirlenmesidir. TİRK’da şubeye 
ilişkin olarak sadece 7. maddede, rehnin şubelerin bulunduğu sicillere de kaydedileceği vur-
gulanır. Kanımızca ticari işletmenin sadece merkezinde veya şubesinde bulunan malvarlığı 
unsurlarının rehnedilmesi mümkündür. Bu gereksinim kendini özellikle şube olarak tescil edi-
len ancak gerçekte bağımsız bir ticari işletme görünümünde olan üretim, depolama veya pa-
ketleme tesislerinde gösterir. TİRK m. 7 hükmünün uygulamasında, rehin işleminin hem mer-
kezin hem de şubelerin bulunduğu yerde tescil edilmesi, sadece merkezde bulunan veya 
şubede bulunan malvarlığı unsurlarının rehnedilmesine engel oluşturmaz. Şubenin merkez-
den bağımsız bir mal varlığı olmadığını ileri sürerek rehne cevaz vermemek de sorunu çöz-
mez48. Ancak, uygulamada ticaret sicil memurları şube üzerinde kurulan rehni tescilden kaçı-
nabilir. Bu durumda şubenin önce ticari işletme olarak tescili ve sonrasında rehnin kurulma-
sıyla sorun aşılabilir. Şubenin bu işlemi gerçekleştirebilmesi için, bu konuda şubeden sorum-
lu ticari mümessile özel bir yetki verilmelidir49.  
 
IV. Rehnin Kurulmasındaki 10 Günlük Sürenin Hukuki İşlevi 
 

TİRK m. 5/II hükmü, rehin sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde ticaret 
siciline tescilini öngörür. Hükmün niteliği ve bu süre zarfında tescilin yapılmamasının sonuç-
ları tartışmalıdır.  

 
Reisoğlu50, Erzurumluoğlu51, Kayıhan52 ve Erten53, TİRK m. 5/II hükmünün emredicili-

ğinden hareketle 10 günlük sürenin kaçırılması halinde yapılacak tescilin geçersiz olacağını 
ve geçerli bir rehin işlemi için borçlandırıcı işlemin baştan yapılması gerektiğini savunur.  

 
Yargıtay’ın yerleşik görüşü de, 10 günlük süreyi öngören TİRK m. 5/II hükmünün emre-

dici olduğu yönündedir. Yüksek mahkeme, kararlarında, 10 günlük süreye uyulmaması halin-
de rehnin geçersiz olacağını54, hükmün üçüncü kişileri korumak ve alacaklılardan mal kaçı-
rılmasını önlemek amacıyla getirildiğini55 belirtir.  

 
Öğretide ilk olarak Akyazan56, hükmün hak düşürücü bir süre öngördüğüne dair bir da-

yanağın bulunmadığını ileri sürerek, bu süre geçtikten sonra dahi rehnin tescil edilebileceğini 
savunur. Yazarın görüşü, İmregün57 tarafından da benimsenir. Arkan58 ve Kendigelen59 de, 
10 günlük sürenin geçirilmesi halinde dahi, rehnin geçerli bir biçimde tescil edilebileceği fik-
rindedir. Haznedar60 da esasen 10 günlük sürenin aşılması halinde muvazaalı işlemlerin ya-
pılacağı yönündeki kaygının yersiz olduğunu belirtir ve rehin hakkının zaten tescil ile doğa-
cağına işaret eder.  

 
Hükmün sözel yapısı, hükmün emredici hüküm olduğu izlenimini destekler. Şu kadar ki, 

hükmün konuluş amacı açısından bu izlenimi destekleyecek gerekçeler bulmak zordur. Zira 
ilk olarak rehin, sicile kayıtla doğar. Bu nedenle özellikle rehin alacaklısının menfaati, rehnin 
bir an önce tescilinden yanadır. Bu sürenin aşılması halinde borçlandırıcı işlemin yinelenmesi 
görüşü, gereksiz bürokrasi yaratır ve tarafların menfaatine de hizmet etmez. Aksine kredi 
veren açısından teminat zafiyeti yaratır. Kanımızca, TİRK m. 5/II hükmü bir düzen normu 
olup, ticari işletme rehninin uygulamasında hukuk güvenliği yaratma amacına yöneliktir.  
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On günlük sürenin aşılması olasılığında gündeme gelebilecek sakıncaların dikkatle ir-
delenmesi gerekir. Acaba tacirin gerçekten ticari işletme rehni sözleşmesini akdetmesi ve bir 
kenarda tutması, sonradan alacaklılarının cebri icra tehdidi üzerine sözleşmeyi derhal tescil 
ettirerek alacaklılardan mal kaçırması mümkün müdür? Kanımızca bu soruya olumsuz yanıt 
vermek gerekir. Zira bu tür bir girişime, her şeyden önce, İİK m. 279 hükmü engeldir. Ger-
çekten de, borçlunun alacaklılardan mal kaçırma amacıyla mallarını rehnettirmesi, tasarru-
fun iptaline tabidir. Ayrıca bu endişeler ticari işletme rehni kurulması usulü açısından da yer-
sizdir. Zira, ilk olarak sözleşme noter tarafından düzenleme şeklinde yapılarak (TİRK m. 4) 
taraflara birer nüsha verilir. İkinci olarak rehinli alacaklı ancak TİRK’da sınırlı olarak sayılan 
kişi ve kurumlar (TİRK m.2/I) olabilir. Bu nedenle rehin verenin muvazaalı yeni bir ticari iş-
letme rehni sözleşmesi yaparak diğer rehinden önce tescil ettirmesi kolay değildir. Üçüncü 
olarak rehin hakkını doğuran tescil hem rehin veren hem de rehinli alacaklı tarafından iste-
nebilir. Bu çerçevede rehinli alacaklı sözleşmenin akdedilmesinden itibaren derhal tescil 
talebinde bulunabilir. 
 
V. Rehnin Üçüncü Kişi Lehine Kurulabilmesi Sorunu 
 
A. Rehnin Üçüncü Kişi Lehine Kurulup Kurulamayacağı Konusundaki Görüşler 
 

Türk Hukuku’nda ağırlıklı olarak kabul edilen görüş, ticari işletme rehninin üçüncü kişi 
lehine kurulabileceği yönündedir. İlk olarak Reisoğlu61, ticari işletmenin üçüncü kişi lehine 
rehnedilebileceğini açıkça ortaya koydu ve meselenin ultra vires’e (TTK m. 137) özgü cephe-
si üzerinde durdu. Arkan62, TİRK m. 2/II hükmünden hareketle ancak kredili satış yapan mü-
esseselerin rehin hakkı açısından üçüncü kişi lehine rehin yapamayacağını savunur; banka-
lar ve kooperatifler açısından böyle bir sınırlama öngörmez. Antmen63 de bu doğrultuda gö-
rüş belirtir. Kayıhan64, Erten65 ve Poroy/Yasaman66 da ticari işletme rehninin üçüncü kişi lehi-
ne tesis edilebileceği görüşünden yanadır.  

 
Ticari işletmenin üçüncü kişi lehine rehnedilebileceğini öngören Kendigelen67, teminatın 

ayni nitelikte olduğunu ve kişisel sorumluluk doğurmayacağını belirtir; kredili satışlarda ise 
ticari işletmenin üçüncü kişi lehine rehnedilemeyeceğini vurgular.  

 
Öğretide aksi görüşü savunan Teoman68 ise, ticari işletme rehninin üçüncü kişi lehine 

kurulamayacağı görüşünü benimser. Yazar, kredili satışlarda krediyi kullanan ve ticari işlet-
mesini rehneden kişilerin aynı kişiler olması gerektiği yönündeki görüşten daha ileri giderek, 
rehnalan kim olursa olsun, ticari işletmenin üçüncü kişi lehine rehnedilemeyeceğini savu-
nur69. Yazara göre, kanun koyucunun bu müesseseyi yaratmasının ardındaki anlayış, bizzat 
tacirin ekonomik çıkarlarının gözönüne alınması olup, ticari işletmeye dahil olan unsurların 
zilyetliği geçirilmeksizin üçüncü kişi lehine rehnedilmesi kanunun amacına ve müessesenin 
istisnaî karakterine aykırı düşer70. Yazar, ticari işletmenin bir başka borçlunun borcunu 
teminen rehnedilmesi halinde, artık tacirin korunmasını gerektiren bir durumun söz konusu 
olmayacağını, böylelikle teslimsiz rehne imkan tanımanın dayanaksız kalacağını esas alır.  
 

Teoman, görüşünü sadece müessesenin ekonomik işlevine ve ratio legis’ine dayandır-
maz; aynı zamanda TİRK’nun bazı hükümleriyle de görüşünü destekler71. Bu bağlamda ya-
zar, TİRK m. 10/I ve 11 hükümlerinin, ticari işletmenin ancak tacirin kendi borcu için 
rehnedildiği olgusu gözetilerek sevk edildiğini, ayrıca ticari işletmenin sicilden terkini halinde 
alacağın muaccel olacağını öngören TİRK m. 18/II hükmünün de ancak ticari işletmenin taci-
rin kendi borcu için rehnedildiği durumlarda anlamlı olacağını ileri sürer.  

 
Son olarak yazar, lex commissoria yasağının öngörülmesinin (TİRK m. 14/I), rehnin ku-

rulması anında zor durumda bulunan borçlunun korunmasına yönelik olduğunu, oysa üçüncü 
kişi lehine rehin verenin ekonomik bakımdan zayıf bir kişi olarak nitelendirilmesinin yerinde 
olmayacağını savunur72.  
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B. Sorunun Değerlendirilmesi 
 

Üçüncü kişi lehine rehnin geçerliliği sorununun değerlendirilmesinde çıkış noktası, 
rehnin niteliği ve hukuki işlevidir. İncelendiği üzere, ticari işletme rehni teslimsiz rehin esasına 
dayanır. Bu istisnaî karakteri sayesinde tacirin rehnettiği menkul işletme tesisatını rehin de-
vam ederken kullanabilmesini sağlar. Teoman’ın, anılan rehin türünün bu istisnai karakterin-
den hareket etmesi haklıdır. Ancak yazarla aynı sonuca varabilmek için, ticari işletme 
rehninin mutlak anlamda tacirin yüklendiği borcu güvence altına almak için kurulduğu görü-
şünü benimsemek gerekir ki, bu yaklaşım rehnin temel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi,  
TİRK’nun düzenlemeleri ile de desteklenmez.  

 
İlk olarak, temel kural, üçüncü kişi lehine rehnedilebilirlik olduğuna göre, ticari işletme 

rehninin üçüncü kişi lehine kurulamayacağının kabul edilebilmesi için ya yasaklayıcı bir hü-
küm bulunmalı ya da kurumun niteliği bu sonuca varmayı gerekli kılmalıdır. Bu bağlamda 
kanunda açık bir yasaklayıcı hüküm bulunmadığı gibi, TİRK m. 10/I,11 ve 18/II hükümlerinin 
de bu doğrultuda yorumlanması söz konusu olmamalıdır. 

  
Anılan hükümlerde rehin borçlusu tacirin işletmesi üzerindeki tasarruf yetkisi (TİRK m. 

10), işletmenin değerini muhafaza etme yükümlülüğü (TİRK m. 11) ve işletmenin sicilden 
terkini halinde alacağın muaccel olması (TİRK m. 18/II) düzenlenir. Bu hükümler, rehin borç-
lusunun rehnin konusunu koruma ve değerini muhafaza etme yükümlülüklerinin ticari işlet-
me rehnine özgü görünüm biçimlerinden başka bir şey değildir. Ayrıca rehin konusunun si-
cilden terkininin alacağın muaccel olmasına yol açması da, alacaklının korunmasına yönelik 
bir önlemdir. Son olarak, lex commissoria yasağının (TİRK m. 14/I) getirilmesi de, rehnin 
üçüncü kişi lehine kurulamayacağı anlamına gelmez; çünkü teslim şartlı rehinde de, taşın-
maz rehninde de, rehnin üçüncü kişi lehine kurulması olasılığında yine bu yasak uygulama 
alanı bulur.  

 
Kurumun niteliği de üçüncü kişi lehine rehni engelleyecek özellikler barındırmaz. Yoğun 

finansman ihtiyacının tacirleri birbirini desteklemeye yöneltmesi, bazı alanlarda bir başka 
tacire finansman desteği vermekten kaçınan tacirin ileride aynı destekten mahrum kalma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunması, tacirlerin halihazırda serbest durumda olan teminat 
araçlarını diğer bir tacirin finansmanına tahsis etmesine yol açar. Kuşkusuz ki bir tacirin bir 
diğeri lehine ticari işletmesini rehnetmesi riskli ve abartılı bir yöntem olarak algılanabilir. An-
cak bazı durumlarda, bir tacirin kredi elde etmesi ve ayakta kalması, diğer tacirin de varlık 
sebebini oluşturabildiğinden, kurumun ekonomik niteliği, üçüncü kişi lehine rehinle çelişmez.  

 
Bununla birlikte, meselenin ultra vires boyutu, gözden kaçırılmamalıdır73. Kanımızca, 

tüzel kişi tacirin ticari işletmesini rehnetmesi için ana sözleşmesinde bir hüküm bulunması 
gerekmez. Zira ultra vires konusunda modern hukukta varılan nokta, bu ilkenin oldukça dar 
yorumlanması ve mümkün olduğunca hukuki işlemlerin geçerli olduğu doğrultusunda yorum 
yapılmasıdır. Ayrıca Yargıtay’ın bu konudaki yaklaşımı, üçüncü kişi lehine sunulan teminatlar 
açısından dahi ultra vires ilkesinin uygulanmaması yönündedir74.  
 
VI. Rehinli Alacağın Devrinin Rehnin Akıbeti Üzerindeki Etkileri 
 

TİRK m. 2 hükmünde rehin alan tarafında yer alabilecek kişiler bakımından getirilen sı-
nırlamanın, rehinli alacağın temliki olasılığındaki akıbeti, tartışmaya değer bir konudur. Ka-
nun koyucu, ticari işletme rehninde rehin alan tarafı sınırlı sayıda belirlediğine göre; acaba bu 
sınırlama, rehinli alacağın temliki halinde yine geçerli olur mu? Sözkonusu hukuki sorun, öğ-
retide farklı yönde iki görüşün ortaya atılmasına neden oldu. 

 
Öğretide ilk olarak Reisoğlu75, TİRK m. 2/II hükmündeki sınırlamanın sadece rehin ku-

rulurken geçerli olduğunu, bir kez ticari işletme rehni kurulduğunda, bu sınırlamanın etkisini 
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yitireceğini ileri sürerek, alacağı temlik alanın veya alacaklıya ifada bulunan kefilin söz konu-
su alacağı fer’isi olan rehinle birlikte edineceğini ortaya koydu. Kayıhan76, bu görüşe katılır. 
Arkan77, BK m. 168/I hükmünden hareketle, aynı görüşü benimser. Erten78, Poroy/Yasaman79 
ve Kendigelen80 de, rehin alan tarafa ilişkin bu sınırlamanın sadece rehnin kurulması anında 
geçerli olduğunu kabul eder.  

 
Doktrinde oybirliğiyle kabul edilen görüşe, Dural81 karşı çıkar. Yazar, TİRK m. 2 hük-

münün hak ehliyetine getirilen bir sınırlama olduğunu, kanunda rehin hakkı bir kez doğduktan 
sonra bu hakkı edinenler açısından bu sınırlamanın bulunmadığına dair açık bir düzenleme 
getirmediğini öne sürer82. Yazar, alacaklının ticaret unvanının rehin sözleşmesiyle birlikte 
tescil edilmesi zorunluluğunu (TİRK m. 6) ve rehin hakkının da serbestçe geçeceğinin kabulü 
halinde, ticari işletme rehninin konuluş amacına aykırı biçimde yaygınlaşacağını da gerekçe 
göstererek, alacağın temlik edilebileceğini, ancak rehin hakkının bu takdirde sona ereceğini 
savunur.  

 
Konuyu sonradan ele alan Haznedar83 da, alacağın temliki halinde temlik alanın rehne 

ancak temlike konu olan alacağın tahsili çerçevesinde başvurabileceğini, böylelikle ticari iş-
letme rehninin yaygınlaştırılmasından söz edilemeyeceğini ileri sürer. 

 
Yukarıda çeşitli vesilelerle incelendiği üzere, ticari işletme rehninde rehin alan tarafın 

TİRK m. 2 hükmünde tüketici biçimde sayıldığı açıktır. Bu düzenleme, hukuk güvenliğine 
hizmet eder. Ancak bu hükmün konuluş amacı, ticari işletme rehni sözleşmesinin ancak belir-
li kişiler arasında yapılmasıdır. Bu yaklaşım, kredi ilişkilerinin denetim altında tutulması dü-
şüncesinin eseridir. Ancak ticari işletme rehni, bir kez kanunun öngördüğü taraflar arasında 
akdedildiği zaman, bu ihtiyaç karşılanmış olur.  

 
Rehnin alacakla birlikte geçmesine, hak ehliyeti engel oluşturmaz. Zira hak ehliyeti, 

rehnin kurulması aşamasında aranır.  
 
Rehinli alacağın temlikine yönelik yasal bir engel bulunmadığı gibi, ticari işletme 

rehninin niteliğinin de temlike engel olan (BK m. 162) bir yönü yoktur. Ayrıca, fer’ilik ilkesi 
karşısında, Dural’ın görüşünü benimseyerek alacağın geçeceğini ancak rehin hakkının sona 
ereceğini kabul etmek doğru olmaz.  

 
Kanunda rehin alanların tüketici bir biçimde sayılması karşısında, alacağın temlikinin 

TİRK m. 2 hükmünü dolanmak amacıyla kötüye kullanılacağı düşünülebilir. Bu takdirde, diğer 
hukuki önlemlerden yararlanmak, başta kanuna karşı hile olmak üzere temlik işlemini geçer-
siz kılan diğer hukuki yolları devreye sokmak çözüm sağlar. 

 
Bu gerekçelerle, ticari işletme rehniyle güvence altına alınmış bir alacağın temlikinde, 

TİRK m. 2 hükmünden hareketle rehin hakkının sona ereceğini savunmak isabetli değildir.  
 
VII. Sanayi İşletmeleri Üzerinde Ticari İşletme Rehni 

 
TİRK Ek m. 2 öğretide farklı şekilde yorumlanır ve birinci fıkranın birinci cümlesinde 

hem teslimsiz bir rehnin hem de ticari işletme rehninin düzenlendiği ileri sürülür84. Kanımca 
bu görüş tartışmaya açıktır.  

 
İlk olarak bu fıkrada iki ayrı rehin ve özellikle teslimsiz bir menkul rehni düzenlenmesi-

nin yararı yoktur. Ticari işletme rehninin amacı zaten işletmeye dahil unsurlar üzerinde tes-
limsiz bir menkul rehni kurmaktır. TİRK genel olarak, TİRK Ek m. 2 de sanayi işletmelerine 
özel olarak bu konuyu düzenler. İkinci olarak TİRK m. 3 (c)’de sayılan sinai haklar zaten 
rehni teslime bağlı unsurlar değildir. Bu nedenle bunların teslimsiz menkul rehni olarak sa-
yılması gerekmez. Üçüncü olarak bu hükmün amacı sanayi işletmeleri için bazı istisnalar 
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yaratmakla sınırlıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TİRK m. 3 uyarınca işletmenin tüm men-
kul işletme tesisatı rehin kapsamında olmak gerekirken, sanayi işletmeleri için kanun koyucu 
bir istisna getirir ve “3. maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha 
fazlası[nın] rehnin konusu” olmasına izin verir. Hükmün devamında da “…ticari işletme 
rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir” 
diyerek, hangi unsurların rehin konusu olabileceği konusunda asgari sınırı belirler. Dördüncü 
olarak TİRK Ek m. 2/son bu maddeye göre kurulacak rehinleri de ticari işletme rehni hakkın-
daki hükümlere bağlar. Bu nedenle bir an için TİRK Ek m. 2/I’in ilk cümlesinin teslimsiz bir 
menkul rehni öngördüğü kabul edilse dahi bu rehin ticari işletme rehni hükümlerine uygun 
kurulur. Bu nedenle, ileri sürüldüğü gibi, hükümde ayrıca bir teslimsiz menkul rehni öngörül-
mesinin yararı ve işlevi yoktur.  

 
TİRK Ek m. 2/I’in iki cümlesi bütünüyle değerlendirildiğinde, sanayi işletmelerinin taraf 

olduğu ticari işletme rehni sözleşmelerinde, sadece ilgili krediyle satın alınan menkul işletme 
tesisatının rehnedilmesiyle yetinilebileceği anlaşılır. Zira sanayi ile uğraşan işletmelerinin 
oldukça geniş kapsamlı bir menkul işletme tesisatına sahip olduğunu, çoğu zaman sağlanan 
krediyle satın alınan malvarlığı unsurlarının tüm menkul işletme tesisatının küçük bir kısmını 
oluşturabileceğini dikkate almak gerekir. Bu durumda, sadece ilgili krediyle satın alınan men-
kullerin rehne konu olması, kredi alacaklısının güvence ihtiyacını karşılayabileceği gibi,  kredi 
borçlusunun sahip olduğu tüm menkul işletme tesisatının da rehne konu olması zorunluluğu-
nu ortadan kaldırır. Kuşkusuz ki, hükmün daha açık bir biçimde düzenlenmesine gerek var-
dır. Özellikle Ek 2. maddenin son fıkrasında, ticari işletme rehnine ilişkin hükümlerin sanayi 
işletmelerine de uygulanacağı yönündeki hüküm, tamamen kanun yapma tekniğine aykırıdır; 
çünkü hükmün yer aldığı kanun, bizatihi ticari işletme rehnini düzenlediği gibi, sanayi işletme-
lerinin de ticari işletme olduğu konusunda duraksamaya yer yoktur. 

 
Bazı durumlarda sadece bu unsurların rehnedilmesi, kredi verenin gereksinimini karşı-

lamayabilir. Bu açıdan, taraflara tanınan sözleşme özgürlüğünün, asgari sınırı belirlediği, yani 
her durumda asgari olarak krediyle satın alınan unsurların rehne konu olması gerektiğini vur-
gulamak gerekir. Böylelikle, rehin, bundan fazlasını da kapsayabilir ve örneğin menkul işlet-
me tesisatının tümünü konu edinebilir.  

 
TİRK Ek m. 2’de, 3 üncü maddenin (a) bendine atıf yapılmamış olması, ticaret unvanı 

ve işletme adının, rehnin zorunlu unsurlarından olup olmadığı konusunda kuşku yaratır. 
Hükmün ifadesi bu açıdan da başarısızdır. Ancak m. Ek 2’de getirilen düzenleme TİRK m. 3 
(a) açısından bir istisna oluşturmaz. Ticaret unvanı ve işletme adı, sınai işletmeler üzerinde 
kurulan ticari işletme rehni açısından da zorunlu unsurlardır85. 

  
TİRK Ek m. 2’de sayılan unsurların da, maddede açıkça belirtilmese dahi rehnin tescili 

anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmesi gerekir86. Zira TİRK Ek m. 2/son uya-
rınca bu madde uyarınca sanayi işletmeleri üzerinde kurulan rehinlere de ticari işletme 
rehnine ilişkin hükümler uygulanır.  
 
Sonuç 
 
Çalışmamızda vardığımız sonuçları, şu şekilde özetlemek mümkündür: 
 
1. Olası bir kanun değişikliğinde, kanunun terminolojisi bütünüyle gözden geçirilmelidir. Ti-

cari işletme sahibi gibi terimlerin yerine doğrudan “tacir ve esnaf” şeklinde yerleşik termi-
noloji kullanılmalıdır.  

 
2. TİRK Ek m.1’de yer alan ticari işletme tanımı yersiz ve yetersizdir. 
 
3. Rehin alan taraflara finansal kiralama ve faktoring şirketleri de eklenmelidir. 
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4. Rehnin sicil bölgesindeki noter tarafından yapılması bir geçerlilik koşulu olarak kabul 
edilmemelidir. 

 
5. Ticari işletmenin yabancı para üzerinden kurulmasına ilişkin bir hukuki engel yoktur.  
 
6. Rehnin tescili için öngörülen on günlük süre bir düzen kuralı olup, bu kuralın ihlali, rehin 

sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez. Önemli olan rehnin ayakta tutulmasıdır. Geç tescilin 
yaratacağı hukuki sakıncalar, başkaca hukuki önlemlerle giderilir.  

 
7. Ticari işletme rehni, sadece merkez veya şube nezdinde bulunan rehin konusu mallar 

üzerinde de kurulabilir.  
 
8. Ticari işletme rehni, üçüncü kişi lehine de kurulabilir. Kanun bunu yasaklamadığı gibi, 

kurumun niteliği ve işlevi de buna elverişlidir.  
 
9. Rehin alana ilişkin koşullar, sadece rehnin tesisi esnasında aranır. Alacağın TİRK 

m.2/I’de sayılanlardan farklı birine temliki, rehin hakkını sona erdirmez. 
 
10. Sanayi işletmelerinin rehnine ilişkin TİRK Ek m. 2 hükmü, ayrıca bağımsız bir teslimsiz 

menkul rehni öngörmez; rehnin kapsamını belirtirken sadece bazı unsurların da rehnine 
izin verir. Ancak asgari olarak krediyle alınan menkul malvarlığı rehnedilir.  
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Ticari İşlerde Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi 
 
 

Prof. Dr. Hamdi Yasaman* 
 
 
 
I. Faizin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Türleri 
 

Faiz, belirli bir meblağın, bu meblağın alacaklısına sağladığı “medeni semere” olarak 
tanımlanmaktadır. Asıl alacağa bağlı fer’i bir borçtur ve hukuki mukadderatı itibariyle ana 
para alacağını takip eder. Faiz talebinin hukuki temelini açıklayan üç teori mevcuttur:  

 
Bunlardan ilki, alacaklının, alacağını tahsil edemediği için finansal piyasalardan borçla-

nıp zarara uğrayacağını kabul eder ve bu nedenle faiz talebini fiili zararın (“damnum 
emergens”) bir parçası olarak görür.  

 
İkinci teori, alacaklının alacağını elde edemediği için parasını işletmek suretiyle kaza-

nabileceği geliri esas alır ve faizi yoksun kalınan kazanç (“lucrum cessans”) içerisinde müta-
laa eder.  

 
Üçüncü ve son yaklaşım ise, borçlunun ödemeyi zamanında yapmaması nedeniyle ala-

caklının aleyhine haksız olarak zenginleştiğini ve elde etmesi muhtemel tutarı alacaklıya 
ödemesi gerektiğini kabul eden sebepsiz zenginleşme (“negotorium gestio”) görüşüdür.  

 
Bilindiği üzere, faizin türleri bakımından çeşitli ayrımlar yapılmaktadır: Bu ayrımlar çer-

çevesinde, faiz; 
 
-  Taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış olup olmamasına göre: akdi faiz/ kanuni faiz, 
 
-  Vadeye kadar ya da vadeden itibaren işletilmesine göre: kapital faizi/ temerrüt faizi, 
 
-  Asıl alacağın temelinde bulunan ilişkinin niteliğine ve uygulanacak faiz oranına göre: adi 
faiz/ ticari faiz, 
 
-  Faizin ana paraya eklenerek yeniden faiz işletilip işletilmediğine göre: basit faiz/bileşik faiz 
 
şeklinde türlere ayrılmaktadır. 
 

Kapital faizi, bir alacağa, akdi veya kanuni olarak vadeye kadar işletilen faizdir. Temer-
rüt faizi ise, zamanında ödenmeyen alacağa, vadesinden sonra, vadeyi geçen günler için 
işletilen faizi ifade eder.  

  
Alacaklının zararı temerrüt faizinden az dahi olsa, akdi ya da kanuni temerrüt faizini ta-

lep etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla, temerrüt faizi, alacaklının, aksi ispat olunamayan fara-
zi zararının asgari oranda giderilmesine yönelik maktu ve götürü bir tazminat niteliğindedir. 
Temerrüt faizi talep edilebilmesi için borçlunun kusurlu bulunmasına gerek yoktur.  

                                                 
* Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 
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TTK md. 22 hükmü uyarınca, ticari işletmesi ile ilgili bir iş gören (avans veren ya da 
masraf yapan) tacir, arada faiz ödenmesine dair sözleşme bulunmasa dahi, ödeme tarihin-
den itibaren kapital (ve gereken hallerde temerrüt) faizi talep edebilir.   

 
Yargıtay uygulamasında, kredi sözleşmelerinde; hesabın işletildiği sürece ve bir ödeme 

tarihi (vade) öngörülmüşse bu tarihe kadar hesaplanan faiz kapital faizi, hesabın kat edilme-
sinden sonra işleyen faiz ise temerrüt faizi olarak kabul edilmektedir.   
 
II. 3095 Sayılı Kanun’un Sistemi 
 
1. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Faize İlişkin Olarak Öngörülen 
Düzenlemelerin Akıbeti  
 

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un md. 5/II hükmü, BK ve 
TTK’nda temerrüt faizini düzenleyen hükümlerin uygulanmayacağını öngörmektedir. Dolayı-
sıyla, 3095 sayılı Kanun, faiz konusunda “özel düzenleme” (“lex specialis”) konumundadır. 

 
Doktrindeki bir görüşe (Reisoğlu) göre ise, 3095 sayılı Kanun, BK ve TTK’ndaki faiz 

oranları ile ilgili hükümleri ilga etmemiş, sadece uygulanmalarını durdurmuştur. Enflasyonun 
düşmesi ve buna bağlı olarak 3095 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması halinde BK ve 
TTK’nda öngörülen hükümler yeniden uygulama alanı kazanabilirler. Bu görüşe göre, TTK 
md. 1461/II hükmünde ticari işler bakımından öngörülen iskonto faiz oranı, enflasyonun düş-
mesi ile birlikte yeniden uygulama alanı bulabilecektir. 
 
2. Adi Faiz   
 

Faiz ödemelerine ilişkin özel kanun (“lex specialis”) statüsündeki 3095 sayılı Kanuni Fa-
iz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un getirdiği sistem şu şekilde özetlenebilir: 
 
TL Faiz Oranları (md. 1 ve md. 2): 
 
- Adi İşlerde:  
 
Sözleşmede akdi faiz kararlaştırılmamış ise yıllık yüzde 12’dir (md. 1/I), 
 
(Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir  
katına kadar artırmaya yetkilidir- md.1/II-1.1.2010 tarihinden itibaren yüzde 9 olarak uygulan-
maktadır). Bu oran, hem kapital faizi hem de temerrüt faizi bakımından geçerlidir (md. 2/I ve 
2/III).  
 

Sözleşmede temerrüt faizinin kararlaştırılmadığı, yalnızca kapital faizinin kararlaştırılmış 
olduğu hallerde; sözleşmede kararlaştırılan kapital faizi kanunda belirtilen orandan yüksek ise, 
temerrüt faizi akdi kapital faizinden az olamaz (md. 2/III).   
 
3. Ticari Faiz  
 

Ticari işlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kısa vadeli avans işlem-
leri için uyguladığı faiz oranı üzerinden talepte bulunulabilir.  

 
TCMB’nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı ka-

nunda öngörülen orandan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi 
bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 
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31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha üzerinde farklı ise yılın 
ikinci yarısında bu oran geçerli olur- md. 2/II). 
 

Hem kapital faizi hem de temerrüt faizi bakımından ticari faiz (avans faizi) talebinde bulu-
nabilme imkânı mevcuttur. Ticari faizin dava dilekçesinde açık ve net olarak talep edilmesi ge-
rekir. Ticari faiz talebinde bulunulmadığı sürece, asıl olan adi faize hükmedilmesidir. 

  
Ticari faizin, avans faizi olarak talep edilmesi gerekir. Uygulamada rastlanıldığı şekilde 

avans faiz oranının altında bir oran üzerinden (örneğin 3095 sayılı Kanunun eski haline para-
lel olarak reeskont faiz oranı üzerinden) talepte bulunulması halinde, “taleple bağlılık” ilkesi 
gereğince daha az olan bu oran çerçevesinde faiz hesabı yapılacaktır.   
 
4. Yabancı Para Borçlarında Faiz  
 

Sözleşmede daha yüksek kapital veya temerrüt faizi kararlaştırılmadığı takdirde, yabancı 
para borcuna işletilecek faizin hesaplanmasında, devlet bankalarının, o yabancı para üzerin-
den açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı esas alınır. 
 

Bu düzenleme, hem kapital faizi hem de temerrüt faizi bakımından geçerlidir. 
 
III. Bileşik Faiz Yasağı  
 

Faizin anaparaya eklenerek bileşik faiz yürütülmesi kural olarak yasaktır: Kanuni kapital 
faizi ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez (3095 sayılı Kanun md. BK 
md. 104/III- BK md. 308/III). 

 
Yasağın istisnaları: TTK’da bileşik faiz işletilmesine imkân tanınan haller saklıdır (3095 

sayılı Kanun md. 3/II).   
 

TTK, iki istisnai halde bileşik faiz işletilmesine imkân tanımaktadır (TTK md. 8/II):  
 
-  Cari hesap sözleşmelerinde, 
 
-  Borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz olan karz (ödünç) akitlerinde,  
 
devre itibariyle üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin ana paraya eklenerek tekrar faiz yürü-
tülmesi (“bileşik faiz”) şartı öngörülebilmektedir.  
 

Ayrıca, faiz borcunun ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, icraya ya da mah-
kemeye müracaat gününden itibaren de faize faiz işletilebilir (BK md. 104/I ve II). İcraya ya 
da mahkemeye müracaat tarihinden önce ise bileşik faiz işletilebilmesi mümkün değildir (BK 
md. 104/III).   

 
Türk hukukunda, BK md. 104/I-II ve TTK md. 8/II hükümlerinde öngörülen istisnai halle-

rin dışında, bileşik faiz işletilmesi yasaktır. Bu yasağa aykırı sözleşme hükümleri, emredici 
hükme aykırılık nedeniyle geçersiz kabul edilirler (BK md. 308/III). Bu itibarla, bir cari hesap 
sözleşmesi ya da borçlu bakımından ticari iş niteliğinde bir karz (ödünç) akdi söz konusu ol-
madıkça, sözleşme ile dahi bileşik faiz kararlaştırılabilmesi mümkün değildir.   

 
Meseleye bankacılık uygulaması açısından yaklaşıldığında; 

 
-  Ancak ticari krediler yönünden bileşik faiz uygulanabileceği (zira TTK md. 8/II hükmünde 
kredi işleminin mutlaka borçlu bakımından ticari olması aranmaktadır), 
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-  Diğer kredi türleri bakımından ise bileşik faiz uygulanmasının mümkün olmadığı, ticari 
nitelikte olmayan kredilerin “Borçlu Cari Hesabı” adı altında açılmalarının da bu durumu 
değiştirmeyeceği; zira, banka ile kredi müşterisi arasında karşılıklı alacaklılık durumu bu-
lunmadığından, gerçekte hukuki anlamda (TTK md. 87 vd.) bir cari hesap ilişkisinin mevcut 
olmadığı, kredi için açılan hesabın “cari hesap” olarak isimlendirilmesinin bu gerçeği değiş-
tirmeyeceği, 
 
-  Nitekim, tüketici kredileri ve kredi kartları yönünden, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun’un md. 10 ve 10A/II hükümleri ile bileşik faiz uygulanmasının açıkça yasak-
landığı,  
 
-  Ticari kredilere bileşik faiz uygulanırken ise, faizin en az üçer aylık devrelerle ana paraya 
eklenmesi koşulunun mutlaka gözetilmesi gerektiği sonuçları ortaya çıkmaktadır.   
 

Bu noktada ise şu soru akla gelmektedir: Bankanın, söz konusu meblağı kredi olarak 
vermek için yurt dışından borçlandığı (örneğin sendikasyon kredileri vasıtasıyla) ve kendi 
alacaklısına bileşik faiz ödediği düşünüldüğünde; acaba kendi kredi borçlusundan (ticari kre-
diler dışında) bileşik faiz talep edememesi adil bir sonuç mudur?    
 
IV. Haksız Fiilde Faiz 
 

Akdi ilişkilerin dışında, haksız fiil halinde ödenmesi gereken tazminata uygulanacak faiz 
de incelenmelidir.  
 

TTK md. 21/II hükmünde yer alan, bir taraf için ticari sayılan mukavelelerin diğer taraf 
için de ticari kabul edilecekleri yönündeki karine sözleşmelere özgüdür; haksız fiillere uygu-
lanmaz. Bu itibarla, yalnızca haksız fiili yapan bakımından ticari nitelikte olan eylemlerden 
doğan tazminat yükümlülüğüne ticari faiz uygulanır (Yarg. 11. HD., 25.04.2006, E. 2005/4668 
K. 2006/4648). Fiili ika eden taraf bakımından ticari olmayan haksız fiillerde ise ticari faiz ta-
lep edilemez.  

 
Haksız fiil her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili ise (örneğin haksız rekabet halleri), 

eylem fiili ika eden bakımından her halükarda ticari olacağından, yine ticari faiz talep edile-
bilir.  
 
V. Vade Farkı 
 

Uygulamada, taraflar arasındaki sözleşmede temerrüt faizi konusunda anlaşma bulun-
madığı hallerde, borçlunun borcunu vadesinde ödememesi durumunda belirli bir oranda vade 
farkı ödeyeceğini öngören faturalar kullanılmaktadır. Vade farkı uygulanmasını öngören fatu-
raya 8 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde ise, TTK md. 23/II hükmü uyarınca fatura içe-
riğinin bağlayıcı kabul edilip edilemeyeceği tartışması ortaya çıkmaktadır.  

 
Bu mesele 27.06.2003 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına konu olmuştur (E. 2001/1 K. 

2003/1). Yarg. İBK Genel Kurulu, haklı olarak, taraflar arasında vade farkı (akdi temerrüt fai-
zi) ödenmesi yönünde sözleşme bulunmayan hallerde; vade farkı içeren faturaya itiraz edil-
memiş olmasının, bu faturayı “vade farkı yönünden” bağlayıcı hale getirmeyeceğine karar 
vermiştir.  

 
Gerçekten, vade farkı kaydı faturanın mutad içeriğine dahil değildir. Bu nedenle, süre-

sinde faturaya itiraz edilmemiş olması vade farkının da kabul edilmiş olduğu anlamına gel-
mez. Zira, vade farkı “akdi temerrüt faizi” niteliğinde olduğundan, sözleşmede açıkça öngö-
rülmüş olmadıkça uygulanabilmesi mümkün değildir.  
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VI. Temerrüt Faizini Aşan Zarar (Munzam Zarar)  
 

Temerrüt faizi ile karşılanamayan zararın tazmini için, BK md.105 hükmünün sunduğu 
“Munzam Zarar” talebinde bulunma imkânından faydalanılabilir. Söz konusu hükme göre (BK 
md.105/I): “Alacaklının düçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette borç-
lu kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile mü-
kelleftir”. 

 
BK md. 105 hükmü, temerrüde düşen borçlunun temerrüt sonucu alacaklının uğraya-

cağı tüm zarardan sorumlu tutulacağını öngören BK md. 102/I hükmündeki genel ilkenin, 
para borçlarına özel bir uygulamasından ibarettir. Başka bir ifadeyle, BK md. 102/I hükmü 
(verme, yapma ya da yapmama) her çeşit borcu kapsarken, BK md. 105 (“munzam zarar”) 
münhasıran para borçlarına özgü bir düzenleme öngörmektedir.       

 
Şu halde, alacaklı borçlunun temerrüdü sonucunda bir zarara uğrar ve olayda tahakkuk 

eden temerrüt faizi tutarı bu zararı karşılamaya yetmezse; alacaklı BK md. 105 hükmü çer-
çevesinde temerrüt faizi ile karşılanamayan zararı için tazminat talebinde bulunma hakkına 
sahiptir.  
 
i) Alacağın elde edilmesine yönelik girişimlerden doğan masraflar, 
 
ii) Temerrüdün alacaklının kendi alacaklısı ile arasındaki ilişkiyi olumsuz etkilemesinden do-
ğan zararlar, 
 
iii) Borçlu tarafından ödenmeyen paranın farklı kaynaklardan sağlanmasına yönelik masraf-
lar,  
 
iv) Yoksun kalınan kar, 
 
v) Paranın alım gücünün azalmasından doğan zararlar,  
 
vi) Yabancı para borçları bakımından kur farkından doğan zararlar,  
 
munzam zarar kavramı içerisinde yer alırlar.  
 
“Munzam zarar” olarak isimlendirilen bu zararın talep edilebilmesi için gereken şartlar ise 
şunlardır: 
  
a) Alacaklının temerrüt faizi ile karşılanamayan bir zararının bulunması  
 
Burada sözü edilen zarar miktarı, borç zamanında ifa edilmiş olsa idi alacaklının malvarlığı-
nın ulaşacağı durum ile borcun zamanında ifa edilmemesi nedeniyle malvarlığının içinde bu-
lunduğu durum arasındaki farktan ibarettir. 
  
b) Munzam zarar ile temerrüt arasında uygun illiyet bağının bulunması  
 
Zarar, genel hayat tecrübeleri ve olayların olağan akışı dikkate alındığında borçlunun temer-
rüdünden kaynaklanmaya elverişli olmalıdır  
  
c) Borçlunun kusursuzluğunu kanıtlayamamış olması  
 
Borçlu kusurlu bulunmasa dahi temerrüt faizinden sorumlu tutulur. Ne var ki, borçlunun mun-
zam zarardan sorumlu tutulabilmesi kusursuzluğunu ispat etmesine bağlıdır. Yasal karine 
borçlunun kusurlu bulunduğunu kabul eder; kusursuzluğunu ispat yükü borçluya aittir. 
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“Müspet zarar” niteliği taşıyan munzam zararın varlığını ve miktarını ispat yükü alacaklıya 
aittir. Alacaklının zararı ilk planda götürü bir tazminat niteliği taşıyan temerrüt faizi ile gideril-
diğinden, zarar miktarı temerrüt boyunca işlemiş bulunan toplam temerrüt faizi tutarından az 
veya ona eşit ise ortada tazmini gereken bir munzam zarar da bulunmaz. Dolayısıyla, ancak 
zararın temerrüt faizi toplamından fazla olduğunun ispatı halinde BK md. 105 hükmüne da-
yanılarak munzam zarar talebinde bulunulabilir.  
 

İspat konusunda en büyük güçlük, paranın alım gücünün enflasyon nedeniyle düşme-
sinden doğan zararın ispatında yaşanmaktadır. Paranın alım gücünün düşmesinden doğan 
zararın munzam zarar olarak kabul edileceği Türk Hukuku’nda neredeyse oybirliği ile kabul 
edilmektedir (Barlas, Kartal, Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, Akman, Kılıçoğlu, Uyar, 
Eren).  

 
Temerrüt faizinin üzerinde kalan enflasyonun, munzam zararın varlığına ilişkin maruf ve 

meşhur bir vakıa olarak HUMK md. 238/II ve MK md. 7 hükümleri çerçevesinde fiili bir karine 
teşkil edip edemeyeceği konusunda Yargıtay daireleri çelişkili kararlar vermiştir.  

 
Yargıtay 11. HD.si, yerleşik içtihadı ile yüksek enflasyonun mevcut olduğu durumda 

munzam zararın somut delillerle kanıtlanmasına gerek olmadığını, paranın faiz oranlarının 
üstünde değer yitirdiği bir dönemde para borcunun temerrüdünden doğan munzam zararın 
fiili bir karine olduğunu, alacağını zamanında elde eden bir tacirin bunu bir an önce yatırıma 
yönlendirmesinin hayatın olağan akışına uygun bulunduğunu kabul etmiştir.  

 
Buna karşılık, Yargıtay 15 ve 19. HD.’leri, bu yönde bir karine uygulanmasını reddet-

mekte ve paranın temerrüt süresince değer kaybetmiş olmasına dayanılarak munzam zararın 
tazmininin istenilmesi halinde, zararın somut delillerle ispat edilmesi gerektiği görüşünü sa-
vunmaktadırlar. 

 
Bu içtihat aykırılığını gidermek üzere toplanan İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kuru-

lu, 8.10.1999 tarih, 1997/2 E. ve 1999/1 K. sayılı kararı ile “içtihatların birleştirilmesine yer 
olmadığına” karar vermiştir.  

 
Bu yaklaşımın eleştiriye son derece açık olduğu ortadadır. Bu karardan sonra, Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu’nun, 1999 yılından itibaren, yeknesaklığı sağlamak adına müstekar bi-
çimde; “kamulaştırma alacağının tahsiline ilişkin uyuşmazlıklar dışındaki” tüm ihtilaflarda, 
alacağını geç alan alacaklının paranın değer kaybını önlemek adına getiri sağlayan yatırımla-
ra yöneleceğini “karine olarak” kabul etmiştir.  

  
Bu hususa ilişkin olarak son örnek, HGK’nun 7.2.2007 tarih ve 2007/11-55 E. 2007/53 

K. sayılı kararıdır. Bu karara göre, munzam zararın varlığı fiili bir karine olarak kabul edilmeli 
ve alacaklının parasını yatırım araçlarına yatıramaması nedeniyle uğradığı zarar, yani mun-
zam zarar miktarı: 
  
i) enflasyonun artış oranı,  
ii) bu oranın eşya fiyatlarına yansıma durumu (toptan eşya fiyatları endeksi), 
iii) mevduat faiz oranları, 
iv) devlet tahvillerine ödenen faiz oranları ve, 
v) döviz kurlarındaki değişiklikler dikkate alınarak,  
 
bilirkişi incelemesi yoluyla hesaplanmalı ve gereken hallerde BK md. 43/I hükmünün hakime 
tanıdığı takdir yetkisinden yararlanılmalıdır.  
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Munzam zarara ilişkin tazminat talebi, doktrinde asıl borcun bir uzantısı olarak değil ba-
ğımsız bir alacak hakkı olarak kabul edilmektedir (Barlas). Kanunda, söz konusu tazminat 
talebinin hangi zamanaşımı süresine tabi olacağı ayrıca gösterilmiş değildir. Bu konuda mev-
cut bulunan görüşlerden ilkine göre, tazminat talebine asıl borca uygulanan zamanaşımı sü-
resi uygulanmalıdır. Bu görüş, tazminat talebinin, asıl borcun ifası talebinin bir uzantısı oldu-
ğu düşüncesine dayanmaktadır. Yargıtay tarafından benimsenen ikinci görüşe göre ise, 
munzam zarar alacağı asıl borçtan bağımsız karakterde olduğundan, bu alacağa BK md. 125 
hükmünde öngörülen 10 yıllık genel zamanaşımı süresi uygulanmak gerekir (Yarg. HGK., 
7.2.2007, 2007/11-55 E. 2007/53 K.). 
 

Kanımızca, munzam zarar alacağının asıl alacaktan bağımsız olarak düşünülmesi doğ-
ru değildir. Munzam zarar, asıl alacağın vadesinde tahsil edilememesi nedeniyle uğranılan 
zararın bir parçasıdır; dolayısıyla asıl alacaktan bağımsız olarak nitelendirilemez. Bu itibarla, 
asıl alacağa uygulanan zamanaşımı süresinin munzam zarar talebi bakımından da geçerli 
kabul edilmesi daha doğru olacaktır. 

 
Son olarak, munzam zarar talebine ilişkin zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren 

işlemeye başlayacağı da tartışmaya açılmalıdır. Bir görüşe göre, munzam zarar miktarı an-
cak temerrüt faizi tahsil edildikten sonra ortaya çıkacağından, zamanaşımı temerrüt faizinin 
tahsil edildiği tarihten itibaren başlatılmalıdır. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir (Yarg. 11. 
HD., 14.10.2004, E. 2004/721 K. 2004/9798).  

 
Kanımızca, munzam zararın temerrüt ile birlikte doğup oluşmaya başladığı kabul edil-

melidir. Bu itibarla, zamanaşımı süresi de asıl alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren baş-
latılmalıdır. Zamanaşımının alacağın muaccel olduğu tarihten başlayacağını öngören BK md. 
128 hükmü bu sonucu zorunlu kılmaktadır.  

 
Kaldı ki, BK md. 105/II hükmü uyarınca, alacaklı, asıl alacak için dava ikame ederken 

temerrüt faizi ile karşılanamayacak munzam zararını da talep edebilme hakkına sahiptir. 
Gerçekten, söz konusu hükme göre, munzam zarar derhal takdir olunabilirse hakim, esasa 
dair karar verirken bu zararın miktarını dahi tayin edebilir. Alacaklı, asıl alacağı için dava 
açarken temerrüt faizinin zararını karşılayıp karşılayamayacağını rahatlıkla öngörebilir ve 
bunu hesaplayabilir. Bunun için, söz konusu parayı işletmek suretiyle elde edebileceği getiri 
oranı ile temerrüt faizi oranlarını karşılaştırması yeterlidir. Munzam zarar asıl alacak ile birlik-
te talep edildiği takdirde, alacaklıdan dava yoluyla talep ettiği zararın temerrüt faizi ile karşı-
lanan kısmını ayrıca ispat etmesi talep edilmeyecek, munzam zarar olarak talep ettiği kısmın 
ise ayrıca ispat edilmesi aranacaktır. Dolayısıyla, kural alacaklının asıl alacağı talep ederken 
munzam zararını da talep etmesi gerektiği yönünde olmalıdır. Bu noktada ise usul hukukun-
dan kaynaklanan bir engel ile karşılaşılmaktadır. Davanın ne kadar süreceği ve asıl alacağa 
ilişkin ödemenin ne zaman yapılacağı belli olmadığından, alacaklı talep edeceği munzam 
zarar tutarını nasıl belirleyecek ve bu tutar üzerinden nasıl nisbi harç ödeyecektir? Sorun şu 
yöntemle çözülebilir: Nasıl ki talep edilen temerrüt faizi için ayrıca harç ödenmesi gerekmi-
yorsa, asıl alacağa ek olarak talep edilen munzam zarar için de ayrıca nisbi harç ödenmesi 
aranmamalıdır. Bu takdirde, alacaklının asıl alacak için açtığı davada munzam zarar talebin-
de bulunabilmesinin önü açılmış ve usul ekonomisine büyük katkı sağlanmış olacaktır. Ger-
çekten, munzam zarar bağımsız değil fer’i nitelikte bir alacak olarak kabul edilecek olursa, 
yine fer’i nitelikte olan temerrüt faizi gibi munzam zarar için de ayrıca harç ödenmesi gerek-
meyecektir.   
 

Bu açıklamalar çerçevesinde, şahsi görüşüm, kural olarak asıl alacağın talep edildiği 
davada munzam zarar talebinde bulunulması gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, munzam 
zarar alacağı da asıl alacak ile birlikte muaccel hale gelmiş kabul edilmeli, zamanaşımı da 
asıl alacağın zamanaşımının başladığı tarihte başlatılmalıdır. Asıl alacağa ilişkin davada 
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munzam zarar talebinde bulunulmamış ise, asıl alacağın tabi bulunduğu zamanaşımı süresi 
içerisinde her zaman ıslah ya da ek dava yoluyla talebin munzam zarar alacağını da kapsa-
yacak şekilde genişletilebilmesi mümkündür.  

 
BK md. 105/II hükmü de bu görüşümü teyit etmektedir. Gerçekten, söz konusu hüküm, 

alacaklıya asıl alacağa ilişkin olarak ikame ettiği davada munzam zarar talebini ileri sürebil-
me hakkı tanıdığına göre; munzam zarara ilişkin zamanaşımının asıl alacağın fiilen ödendiği 
tarihte başlayacağı görüşü kabul edilecek olursa, Kanun’un henüz zamanaşımının başlama-
dığı bir tarihte alacaklıya munzam zararını talep etme hakkı tanıdığı sonucuna ulaşmak ge-
rekecektir. Böyle bir tablonun ise mümkün olmadığı aşikardır.  

 
Son olarak, uygulamada karşılaşılan tablonun aksine, munzam zararın tazminine yöne-

lik olarak açılmış olan dava devam etmekteyken, bu dava süresince yaşanan gecikme için 
ikinci bir munzam zarar davası açılması doğru değildir. Bu takdirde, munzam zarar davası 
ikame etme hakkı dolaylı olarak zamanaşımı süresinin dışına uzatılmış ve aynı alacak için 
süregiden bir davalar zinciri yaratılmış olmaktadır. Bu da haksız ve adaletsiz bir tablo teşkil 
etmektedir.  
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Banka Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Hacizle 
İlgili Sorunlar 

 

 

Doç. Dr. Adnan Deynekli∗ 
 

  

A. Giriş 
 

İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına al-
mak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. Ala-
caklının alacağını almak için yaptığı takip veya açtığı dava sonucunda borçlunun mallarına 
kesin haciz koydurma yetkisini elde etmesi, uzun bir zamanın geçmesini gerektirmektedir. 
Dava veya takip sırasında borçlu kendi malları üzerinde hukukî tasarrufta bulunabilir. Bu iti-
barla borçlunun ileride haksız çıkacağını tahmin ettiği bir dava veya takibin sonuçlarından 
kurtulmak için dava veya takip sırasında mallarını başkasına devretmesi mümkündür. İşte 
ihtiyati haciz müessesesi; alacaklının, borçlunun mallarını kaçırmasını önlemek için gerekli 
tedbirleri almasına olanak tanımaktadır1. 

 
Uygulamada bankalar kredi borçlarını zamanında ödemeyen müşterileri aleyhine ihtiya-

ti haciz talebinde bulunmaktadır. 
 
B. İhtiyati Haczin Koşulları Açısından Karşılaşılan Sorunlar 
 
İhtiyati haczin koşulları İİK.’nun 257’nci maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koşullar yö-

nünden vadesi gelmiş alacak ile vadesi gelmemiş alacak arasında ikili bir ayırım yapmıştır. 
 
I. Muaccel Alacak İçin İhtiyati Haczin Koşulları 

 
Muaccel (vadesi gelmiş) bir alacak için ihtiyati haciz verilebilmesinin koşulları şunlardır: 
 
1. Alacak para alacağı olmalıdır. 
2. Alacak rehinle temin edilmemiş olmalıdır. 
 

II. Müeccel Alacak İçin İhtiyati Haczin Koşulları 
 

Müeccel (vadesi gelmemiş) bir alacak için ihtiyati haciz istenebilmesinin koşulları şun-
lardır: 

 
1. Alacak para alacağı olmalıdır. 
2. Alacak rehinle temin edilmemiş olmalıdır. 
3. İİK.nun 257/2. maddesinde sayılan hallerden biri bulunmalıdır. 
 
-  Borçlunun belirli bir yeri yoksa, veya 
 
- Borçlu taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya 

kendisi kaçmaya hazırlanır veya kaçar ya da taahhütlerinden kurtulmak amacıyla alacaklı-
ların, haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa alacaklılar ihtiyati haciz isteyebilir. Bu-

                                                 
∗ Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Üyesi. 
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radaki nedenler alternatif nedenler olup birisinin gerçekleşmesi ihtiyati haciz istenebilmesi 
için yeterlidir. 

 
Şimdi banka alacaklarının tahsilinde ihtiyati haczin koşulları açısından karşılaşılan so-

runlar üzerinde duracağız. 
 
III. Muacceliyet Koşulu İle ilgili Sorunlar 
 
Kural olarak muaccel alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir. Alacağın muaccel olması, 

alacaklının ödemeyi talep hakkını kullanabileceği, borçlunun ise ödemede bulunmaktan kaçı-
namayacağı zamanın gelmesidir2. Muacceliyet ve vade aslından farklı kavramlardır. Borç 
herhangi bir vadeye bağlanmamışsa doğduğunda muaccel hâle gelir. 

 
Borcun ödenmesi vadeye bağlanmışsa alacaklı vadeden önce borcun ifa edilmesini is-

teyemez. 
 
Borcun muaccel hâle gelmesi ile borçlunun temerrüde düşmesi farklı kavramlardır. 

Borçlunun temerrüde düşmesi için borcun muaccel hâle gelmesi, alacaklı tarafından borçluya 
bir ihtar gönderilmesi veya ödeme gününün önceden belirlenmiş ve bugünün geçmiş olması 
gerekir. 

 
Bankalar borçlu cari hesap ve kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerle il-

gili hesabı katederek kredi borçlusu ve varsa kefiller yönünden ihtiyati haciz talep etmektedir. 
Cari hesap şeklinde işleyen kredilerde hesabın katedilmesiyle alacak muaccel hâle geldiğin-
den, kat ihtarı tebliğ edilememiş olsa bile bankaların ihtiyati haciz talep edebileceği kabul 
edilmektedir3. Uygulamada bazı mahkemeler ihtarın borçluya tebliğini aramakta, bazı mah-
kemeler de ihtiyati haciz kararı verebilmek için İİK.’nun 68/b maddesi koşullarının yerine geti-
rilmesini gerekli görmektedir. İhtarın borçluya tebliği borçlu yönünden temerrüt faizi uygulan-
ması açısından önemlidir. Yoksa alacağın muaccel olması için böyle bir zorunluluk bulunma-
maktadır. 

 
Alacağın İİK.’nun 68/b maddesinde sayılan prosedürün yerine getirilmesinden sonra ta-

lep edilmesi itirazın kesin kaldırılması talebi yönünden önemlidir. Yoksa ihtiyati haciz talebi 
yönünden önemli değildir4. 

 
Hesabın katedilmesine ilişkin ihtarnameye itiraz edilmiş olması alacağın muacceliyetini 

ortadan kaldırmaz5. 
 
Kredi sözleşmesinde yer alan ödeme tablosunda belirtilen tarihlerde ödemelerden biri-

nin yapılmaması hâlinde diğer taksitlerin de muaccel olacağına ilişkin hüküm geçerlidir6. An-
cak tüketici kredilerinde bu yöndeki kayıt, kredi veren bankanın bütün edimlerini yerine getir-
mesi ve birbirini izleyen iki taksidin ödenmemesi halinde kullanılabilir. Ayrıca bankanın en az 
bir hafta süre vermesi gerekir (4077 sayılı Kanun m.10). 

 
Bonoya yazılmış muacceliyet şartı yazılmamış sayılır. Ancak başka bir sözleşmede se-

netler belirtilmek suretiyle senetlerden birinin ödenmemesi halinde diğerlerinin de muaccel 
olacağına ilişkin şart geçerlidir7. 

 
Şimdi muacceliyetle ilgili uygulamada tereddüt yaratan diğer durumlara değineceğiz. 
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1. Kefil Yönünden Alacağın Muaccel Hale Gelmesi 
 

Adi kefalette alacaklı asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemeyece-
ğinden adi kefil aleyhine ihtiyati haciz de istenemez. 

 
Bankanın alacağı tüketici kredisine dayanıyorsa, 4077 sayılı Kanun’un 10. maddesine 

göre banka asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan kefil aleyhine ihtiyati haciz iste-
yemez8. 

 
Müteselsil kefalette, alacaklı asıl borçluya başvurmadan müteselsil kefilden alacağın 

ödenmesini isteyebileceği için müteselsil kefil aleyhine ihtiyati haciz de isteyebilir. 
 
Alacağın kefil yönünden muaccel hale gelmesi için kefile de ayrıca ihbarda bulunmak gerekir 

mi? 
 
BK.nun 491.maddesine göre “asıl borcun muacceliyet kesbetmesi evvelce borçluya ih-

bar yapılmasına bağlı ise bu ihbarın kefile de yapılması gerekir. Kefil hakkında borcun muac-
cel olması ihbar gününden başlar.” 

 
Alacağın asıl borçlu yönünden ihbar yapılmadan muaccel hale gelmesi halinde kefile 

ihbar yapılmasının gerekip gerekmediği, kefilin önceden ihbarda bulunulmasından vazgeçip 
geçemeyeceği konusu tartışılmalıdır. 

 
2. Riski Gerçekleşmemiş Teminat Mektubu Bedelinin Depo Edilmesi Amacıyla İhtiyati 
Haciz İstenip İstenemeyeceği 

 
Banka tarafından kredi müşterisine gayri nakdi kredi açılması mümkündür. Gayri nakdi 

kredi türü olan teminat mektubunu veren bankanın henüz tazmin edilmeyen mektup bedelinin 
depo edilmesini sözleşmede hüküm varsa isteyebileceği kabul edilmektedir. 

 
Bankanın tazmin edilmemiş teminat mektubu bedelinden kaynaklanan riski için ihtiyati 

haciz isteyip isteyemeyeceği konusunda uygulamada tereddütler bulunmaktadır. 
 
Yargıtay’ın bazı kararlarında sözleşmede hüküm bulunması halinde bankanın teminat 

mektubu bedellerinin depo edilmesini isteyebileceği kabul edilmektedir9. 
 
Yargıtay’ın bazı kararlarında ise tazmin edilmeyen teminat mektubu bedellerinin depo 

edilmesi için yapılan ihtiyati haciz talebinin alacağın muaccel olmaması nedeniyle reddedil-
mesi gerektiği kabul edilmektedir10. 

3. Kambiyo Senetlerine Dayanan Alacaklarda Alacağın Muaccel Olması 
 
Kambiyo senetlerinin müracaat borçluları konusunda Ticaret Kanunu’nun 625’nci mad-

desi özel düzenleme getirmiştir. Bu madde uyarınca; poliçe muhatabının kısmen veya ta-
mamen kabulden kaçındığını “kabul etmeme protestosu” ile kanıtlayan senet hamili vadenin 
gelmesini beklemeden ve “ödememe protestosu” çekmeden cirantalara ve onlara aval ve-
renlere (TK, m. 607; 625; 626), poliçe muhatabının veya bono keşidecisinin iflâs ettiğini ka-
nıtlayan senet hamili, poliçe ve bononun müracaat borçlularına (TK, m. 625; 616, son), ka-
bule arzı yasaklanmış poliçelerde keşidecinin iflâs etmiş olması hâlinde (TK, m. 604) bu 
senetlerin müracaat borçlularına (cirantalara ve aval verenlere), karşı senet hamili ihtiyati 
haciz isteyebilir. 

 
5941 sayılı Çek Kanununun 3/8’nci maddesi uyarınca keşide tarihinden önce ihtiyati 

haciz istenemez11. 
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IV. Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması İle İlgili Sorunlar 
 
İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın rehinle temin edilmemiş olması gerekir 

(m. 257/I). Rehinle temin edilmiş bir alacak için zaten bir geçici hukukî himaye tedbiri olan 
ihtiyati hacze gerek yoktur. Bu nedenle rehinle temin edilmiş bir alacak için ihtiyati haciz kara-
rı verilmesi hâlinde ihtiyati hacze itiraz edilebilir12. 

 
Borçlar Kanunu’nun 487’nci maddesi uyarınca alacak rehinle temin edilmiş olsa da ke-

filler aleyhine ihtiyati haciz istenmesine bir engel bulunmamaktadır. Ancak kefilin, kefalet bor-
cu için rehin tesis etmesi hâlinde kefil aleyhine ihtiyati haciz istenemez13.  

 
Alacak rehinle temin edilmiş olsa bile alacaklının elinde kambiyo senedi varsa, bu se-

nede dayanarak ihtiyati haciz isteyebilir (İİK. m.45/3, 167). 
 
Rehinli mal paraya çevrilmesine rağmen alacaklı alacağını alamamışsa bakiye alacağı 

için ihtiyati haciz isteyebilir (İİK.m.45/1). 
 
Rehinli malın değerinin borcu karşılayamayacağının anlaşılması halinde alacaklı karşı-

lanmayan kısım yönünden ihtiyati haciz isteyebilir (İİK.m.150/f) Limit ipoteği tesis edilmiş, 
ancak alacaklının limitten fazla alacağı varsa limitten fazla alacak yönünden ihtiyati haciz 
istenebilir14. 

 
V. Alacaklıya İlişkin Koşullarla İlgili Sorunlar 
 

İİK’nın 257/I hükmüne göre, “Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcu-
nun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve 
alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.” Bu hükümde ihtiyati haciz isteyebilecek 
kişinin alacaklı olabileceği açıkça belirtilmiştir. Alacak için ihtiyati haciz isteyen kişinin o ala-
cağın alacaklısı sıfatına sahip olması gerekir. Ancak alacağın alacaklısı ihtiyati haciz isteyebi-
lir. O hâlde ihtiyati haciz isteyenin alacaklı sıfatına sahip olmadığı biçimindeki itiraz, ihtiyati 
haczin dayandığı sebepler kapsamında değerlendirilmelidir.  

 
Örneğin, kambiyo senedinin alacaklısı, o senedin yetkili hamilidir. Kambiyo senedi ciro 

edilmemişse yetkili hamil senedin lehdarıdır. Kambiyo senedi lehtar tarafından ciro edilmişse 
yetkili hamil, müteselsil ve birbirine bağlı ciro zincirine göre lehine son ciro yapılan hamildir 
(TK, m. 598; 690; 702)15. İhtiyati haciz isteyenin yetkili hamil olmadığı (alacaklı sıfatının bu-
lunmadığı) gerekçesiyle ihtiyati hacze itirazda bulunulması mümkündür. Bu nedenle kambiyo 
senedinde tahrifat yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa ve yapılan tahrifat kambiyo senedinin zorun-
lu unsurlarına ilişkin ise ihtiyati haciz kararı verilmeyebilir ya da verilen ihtiyati haciz kararı 
kaldırılabilir.  

 
C. İhtiyati Hacze İtirazla İlgili Sorunlar 

 
İcra ve İflâs Kanunu'nun 265/I hükmüne göre, “Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihti-

yati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan 
hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren 
yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.” Bu hükme göre itiraz, mahkemenin 
yetkisine, teminata ve ihtiyati haczin dayandığı sebeplere yapılabilir.  

 
İtiraz sebepleri arasında yer alan mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin itirazların 

kapsamının tespiti önemli bir güçlük arz etmez. Ancak “ihtiyati haczin dayandığı sebepler” 
kavramı konusunda benzer bir sonuca ulaşmak zordur. Bu kavramı, ihtiyati haciz müessese-
sinin en tartışmalı konuları arasında saymak dahi mümkündür. Çalışmamızda bir itiraz nedeni 
olarak “ihtiyati haczin dayandığı sebepler” üzerinde durulacaktır. Ayrıca İİK’nın 265’inci mad-
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desinde açıkça sayılanların dışındaki nedenlerden dolayı ihtiyati hacze itirazın mümkün olup 
olmadığı da irdelenecektir16. 

 
Öğretideki ihtiyati haczin kapsamına ilişkin görüşler iki temel grup altında değerlendirile-

bilir. Birincisi, ihtiyati hacze itirazın İİK’nın 257’nci maddesi ile sınırlı olarak ihtiyati haciz koşul-
larının bulunup bulunmadığına hasreden görüştür. Ancak bu görüşteki yazarların bir kısmı 
mevcut durumun, hakkında ihtiyati haciz kararı verilen borçlunun haklı itirazları için dahi birçok 
hâlde hukukî korumadan mahrum kaldığını belirtmişlerdir. İtiraz sebeplerinin sınırlı olarak yo-
rumlanması hâlinde borçlunun, alacaklı karşısında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerini de zedeleye-
cek ölçüde kötü bir konuma düştüğü söylenebilir. İkincisi ise ihtiyati hacze itiraz nedenlerinin 
İİK’nın 265’inci maddesinde sınırlı olarak sayılmasına rağmen bu sebeplerin olabildiğince ge-
nişletilmesini ve olası bir kanun değişikliğinde borçlu aleyhine olan mevcut durumun menfaat-
ler dengesine uygun şekilde düzeltilmesini savunmaktadır. Bu görüş, mevcut yasal düzenle-
menin borçlu aleyhine neden olabileceği sakıncaları bir ölçüde gidermeye çalışmaktadır. 

 
I. İmzanın Sahteliğine ve İmza Atanın Yetkili Olmadığına İlişkin İtiraz  

 
İhtiyati haczin dayandığı belgedeki imzanın sahteliği ileri sürülemez17. İhtiyati haczin 

dayandığı belgede imzası bulunan kişinin yetkili olmadığı ileri sürülerek ihtiyati haczin kaldı-
rılması istenemez. 

 
II. Ödeme veya Alacağın Mevcut Olmadığı İtirazı 

 
Borcun ödendiği veya borcun mevcut olmadığı yönündeki itirazların İİK’nın 265’inci 

maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uygulamada da sıklıkla ortaya 
çıkan bir sorundur. Gerçekten söz konusu kanun hükmü incelendiğinde sınırlı şekilde sayılan 
itiraz sebepleri arasında “alacağın mevcut olmadığı” veya “borcun ödendiği” biçiminde ifade-
ler yer almamaktadır. İhtiyati hacze itiraz yargılamasında alacağın esasına ilişkin inceleme 
yapılması da mümkün olmadığından, bu tür itirazların İİK’nın 265’inci maddesi kapsamında 
değerlendirilmemesi gerektiği iddia edilebilir. 

 
Borçlunun ihtiyati haciz kararı verilirken dinlenmemesinin sebebi bu süre içinde malları-

nı kaçırma ihtimalinin bulunmasıdır. Böyle bir ihtimal yoksa hâkim borçluyu da davet ederek 
ihtiyati haciz kararı vermelidir. Sonuç olarak borçluyu dinlemeden ihtiyati haciz kararı veril-
mesi, borçlunun savunma hakkının kısıtlanmasını değil, mal kaçırmasını önlemeyi amaçla-
maktadır. Dolayısıyla borçlu dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararına yapılan itiraz, borçlu-
nun hukukî dinlenilme hakkını ihlal etmemelidir18. Uygulamada, ihtiyati haciz sebeplerinin 
sınırlı olmasından dolayı bazı itirazların İİK’nın 265’inci maddesi kapsamında olmadığı ge-
rekçesiyle dinlenmediği ve değerlendirilmediği görülmektedir. Bunlardan biri de borcun mev-
cut olmadığına ilişkin borçlunun sunduğu delillerin ve iddiaların alacağın esasına ilişkin olma-
sı nedeniyle reddedilmesidir. Bu şekilde borçlu dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararına 
yapılan itirazda, İİK’nın ihtiyati hacze ilişkin düzenlemesinin amacının dışına çıkılarak borçlu-
nun savunma hakkı sınırlanmaktadır19. Örneğin ihtiyati haciz isteminin duruşmalı incelenmesi 
hâlinde borcunun ödendiğine ilişkin noter senedini mahkemeye ibraz ederek ihtiyati haciz 
kararı verilmesine engel olabilecek olan borçlu20, yokluğunda verilen ihtiyati haciz kararına 
yaptığı itirazda borcu ödediğini itiraz nedeni olarak süremeyecektir. Böyle bir yorum tarzı ka-
bul edilemez. Bu tür durumda şöyle bir ölçüt getirmek gerekir. İhtiyati haciz kararı verilirken 
borçlu dinlenseydi ve itiraz sırasında sunduğu delilleri ileri sürseydi, mahkeme yine de ihtiyati 
haciz kararı verecek idiyse, itiraz reddedilmelidir. Aksi hâlde itiraz kabul edilmeli, ihtiyati haciz 
kararı verilirken alacağın varlığına ilişkin hâkimde oluşan kanaatin değişmesi hâlinde ihtiyati 
haciz kararı kaldırılmalıdır. Bu sınırlar içerisinde ileri sürülebilecek itirazlar İİK’nın 265’inci 
maddesi kapsamında kabul edilmelidir21. 
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D. Teminata İlişkin Sorunlar 
 

İcra ve İflâs Kanunu'nun (İİK’nın) 259/I hükmüne göre, ihtiyati haciz kararı verildiğinde, 
alacaklıdan “…ileride haksız çıkması hâlinde borçlunun ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğra-
yacakları bütün zararları karşılamak için …” teminat alınır. Alacaklı, ihtiyati haciz kararında 
takdir edilen teminatı mahkeme veznesine yatırmadıkça ihtiyati haciz kararı kendisine veril-
mez22. İhtiyati tedbirde ise tedbir isteyenin teminat göstermesi hâkimin takdirine bırakılmıştır 
(HUMK m.110)23. 

 
İhtiyati haciz kararı verildiğinde kanunda teminat alınmamasına ilişkin istisnaî bir durum 

mevcut değilse24, İİK’nın 259’uncu maddesi uyarınca alacaklının mahkemece takdir edilen 
teminatı göstermesi gerektiği açıktır. Ancak bankanın alacaklı olması durumunda, banka le-
hine kredi sözleşmesine konulan teminattan muafiyete ilişkin kayıtlar nedeniyle uygulamada 
önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hâkimin sorumluluğuna ilişkin bir davada Hukuk Genel 
Kurulu’nun 9.6.2004 T., 2004/4-351 E, 2004/339 K. sayılı içtihadının değerlendirilmesi de 
konumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bazı hallerde bankanın ihtiyati haciz 
talep etmesi hâlinde kendi teminat mektubunu verebileceğine ilişkin kayıtlar nedeniyle farklı 
uygulamalar söz konusu olmaktadır. 

 
I. Teminattan Muafiyet Kaydı 

 
Bazı kredi sözleşmelerinde, ihtiyati haciz talep edilmesi hâlinde bankanın teminat gös-

termekten muaf olduğu şeklinde bir kayıt konulmakta ve bu sözleşme hükmü dayanak göste-
rilmek suretiyle mahkemeden teminatsız ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edilmektedir. Bu 
tür bir kayıt, sözleşme serbestisinin sınırları çerçevesinde emredici hukuk kuralları ile icra 
hukukunun amaç ve ilkeleri karşısında bazı hukukî sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca söz 
konusu muafiyet kaydının haksız ihtiyati haciz nedeniyle zarar görme riski altında olan üçün-
cü şahıslar açısından da incelenmesi gerekir. Genel kredi sözleşmesinde ya da tip sözleş-
mede yer alan ihtiyati haciz talep edilmesi hâlinde bankanın teminattan muaf olacağı şeklin-
deki kayıt, genel işlem şartları arasında yer almakla birlikte icra hukukuna ilişkin bir sözleşme 
hükmüdür. Bu nedenle icra sözleşmelerinin tâbi olduğu hukukî esaslar çerçevesinde mesele-
nin değerlendirilmesi gerekir25. 

 
İcra sözleşmeleri, alacaklı ile borçlunun karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıy-

la meydana gelen, kanun tarafından belirlenmiş olan icra hukuku kurallarından ayrılmayı ön-
gören ve dolayısıyla icra sürecini etkilemeyi amaçlayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerle 
tarafların, icra sürecini bir şekilde etkilemesi ve yasal olarak öngörülmüş kurallardan ayrılarak 
cebri icra imkânlarını genişletmesi veya sınırlandırması ya da bertaraf etmesi söz konusudur. 
Buna uygun olarak Alman hukuk öğretisinde icra sözleşmeleri için, icrayı genişleten, icrayı 
daraltan ve icrayı engelleyen sözleşmeler şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. En azından teorik 
olarak bu ayrımın genel kabul gördüğü belirtilmiştir26. 

 
İİK’da sözleşme yapılmasına izin veren ya da sözleşme yapılmasını yasaklayan kuralla-

rın uygulandığı hâllerde, irade özgürlüğünün sınırları kanun hükmü ile çizilmiş olduğundan 
sözleşme hükümlerinin geçerliliğinin değerlendirilmesinde bir sorun yaşanmaz. İİK’da düzen-
leme bulunmayan durumlarda ise özellikle de sözleşme özgürlüğüne yer veren genel bir 
hükmün kanunda (İİK’da) bulunmaması nedeniyle sözleşmenin hukukî değeri tartışmalara yol 
açmaktadır. İcra sözleşmeleri, etkisini icra hukukunda gösterdiği için sınırlarının tespitinde de 
icra hukukuna ilişkin düzenlemeler, emredici kurallar ile amaç ve ilkeler belirleyici olmalıdır27. 
Bankaların genel işlem koşullarında yer alan icra sürecine ilişkin hükümler, genellikle alacak-
lının icra imkânlarını genişletme amacıyla konulmuş olduğundan icrayı genişleten sözleşme-
ler çerçevesinde değerlendirilmeleri gerekir28.  
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II. Teminattan Muafiyet Kaydının Üçüncü Kişilere Etkisi 
 

İİK’nın 259/I hükmüne göre, “ihtiyati haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı takdir-
de borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (HUMK’un) 96’ncı maddesinde yazılı teminatı vermeye 
mecburdur.” Bu kanun hükmünde yer alan ve incelenen hukukî sorun açısından dikkate 
alınması gereken iki önemli öğe bulunmakta olup, bunların ayrıntılı şekilde irdelenmesi, ko-
nunun bütünlüğü açısından yararlıdır. Birincisi; teminat, sadece borçlunun haksız ihtiyati ha-
ciz nedeniyle uğrayacağı zararları karşılamak için değil, üçüncü şahısların da zararlarını kar-
şılamak amacı ile alınmaktadır. İkincisi; alacaklının teminat verme yükümlülüğü “mecburdur” 
şeklinde bir kelime ile ifade edilmiştir29.  

 
Yukarıda değinilen ilk öğe açısından sorun incelendiğinde; İİK’nın 259/I hükmünün ihti-

yati haciz müessesesinin bütünlüğü içerisinde ve konuyla ilgili diğer kanun hükümleri ile bir 
tutarlılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. İhtiyati haciz kararı verilirken, borçlunun malvarlığı 
değerlerinin neler olduğu mahkemece önceden bilinmediğinden, “… borçlunun borcuna yete-
cek miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten 
haczine …” şeklinde genel bir ifade kullanılmaktadır. Üçüncü kişilerin de zarar görme ihtimali 
bulunduğundan kanun koyucu, bu kişilerin zararlarının da güvence altına alınmasını gerekli 
görmüş ve ayrıca üçüncü kişilere de ihtiyati hacze itiraz etme olanağı sağlamıştır (İİK 
m.265/I)30. Üçüncü kişi, kendi hakları söz konusu olduğunda bağımsız hareket etme yetkisine 
sahip olup, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen borçlu tarafından temsil edilen veya ona yar-
dımcı olan ya da fer’i müdahil gibi sınırlı usulî yetkileri bulunan bir kişi değildir31. Ayrıca kanun 
hükmünde belirtilen üçüncü kişi, borçlunun küllî veya cüzî halefi de olmayıp, sınırları öngörü-
lebilen, nitelikleri veya özellikleri ile ayırt edilebilen, borçlunun yakın çevresinde bulunan bir 
gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler grubu olarak da nitelendirilemez. Bu kanun hükmünde yer 
alan üçüncü kişi, herkes olabilir32.      

 
Sözleşmede bankanın ihtiyati haciz talep etmesi hâlinde teminattan muaf olacağına ilişkin 

kayıt geçerli kabul edilse bile bu sözleşme hükmünün üçüncü kişileri nasıl bağlayıcı açıklan-
maya muhtaçtır. Her sözleşme kural olarak, sadece taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurur. 
Banka ile sözleşme imzalayan borçlunun teminattan muafiyete ilişkin kaydı kabul etmesi, an-
cak temsil yetkisinin bulunması hâlinde üçüncü kişileri bağlayabilir. Borçlar Kanununun 32/II 
hükmüne göre ise akit yapılırken kural olarak mümessil sıfatının açıkça bildirilmesi gerekir. An-
cak ileride uygulanacak bir ihtiyati haczin zarar verebileceği üçüncü kişiler bilinemeyeceğinden, 
borçlunun mümessil sıfatıyla hareket etmesi de mümkün değildir. Ayrıca bir kimsenin banka ile 
sözleşme yaparken tüm üçüncü kişileri de temsil edebileceğine ilişkin kanun hükmü ya da fara-
ziye de bulunmamaktadır. İhtiyati hacizde teminat üçüncü kişilerin zararlarını da karşılamak 
amacıyla verildiğine göre, bankanın bu kişilerle önceden teminattan muafiyete ilişkin bir söz-
leşme imzalaması veya imzaladığının varsayılması da kabul edilemez. Bu nedenle teminatın 
üçüncü kişilerin de haksız ihtiyati haciz nedeniyle zararlarını güvence altına aldığı dikkate alın-
dığında, sadece borçlu ile imzalanacak sözleşmedeki teminattan muafiyete ilişkin bir hükmün 
geçerli olmadığı sonucuna ulaşmak gerekir33.     

 
III. Teminattan Muafiyet Hâlleri 

 
Kural olarak teminatsız ihtiyati haciz kararı verilemez ise de; kanunda teminat alınma-

yacağına ilişkin hükümlerin bulunması hâlinde, bu istisnaî kuralların amacı ve kapsamı ile 
sınırlı olarak teminatsız ihtiyati haciz kararı verilebilir. İİK’nın 259’uncu maddesinde ilâma 
dayanan alacaklarda teminat aranmayacağı, ilâm niteliğindeki belgelerden doğan alacaklar-
da ise teminatın gerekip gerekmediğinin hâkimin takdirine bağlı olduğu belirtilmiştir. İİK’nın 
301/II hükmünde de konkordatonun reddi hâlinde teminatsız ihtiyati haciz kararı verileceği 
öngörülmüştür. Teminatsız ihtiyati haciz kararı verilebileceğine ilişkin istisnaî hükümler İİK 
dışında bazı özel kanunlarda da yer almaktadır. Örneğin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 
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140/IV hükmünde kamu tüzel kişiliği olan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na, aynı Kanunun 
geçici 13’üncü maddesinde, sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi 
bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalara (Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası A.Ş. dâhil), 
4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Tür-
kiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun Geçici Madde 4/II hükmü uyarınca, 
anılan Kanunda sayılan bankalara, bu konuda istisna tanınmıştır.   

 
IV. Bankanın Kendi Teminat Mektubunu Teminat Olarak Vermesi 

 
Bankanın ihtiyati haciz talep etmesi durumunda teminat olarak kendi teminat mektubu-

nu kullanabileceğine ilişkin sözleşme hükümlerine de rastlanmaktadır. Yukarıda bankanın 
teminattan muaf olduğuna ilişkin kayıtların hukukî değeri ile ilgili yaptığımız açıklamalar çer-
çevesinde ve gereksiz tekrardan da kaçınmaya özen göstererek bu soruna da konunun bü-
tünlüğü açısından kısaca değinmek gerekir. Öncelikle sözleşme hükümlerinin sadece söz-
leşmenin taraflarını bağlayacağı dikkate alındığında, bankanın teminat olarak kendi teminat 
mektubunu verebilmesine ilişkin kaydın üçüncü kişiler açısından bağlayıcı olmadığı ve bu 
nedenle üçüncü kişilerin olası zararlarını da güvence altına alan İİK’nın 259/I hükmüne uygun 
düşmeyeceği açıktır34.  

 
Bankanın kendi teminat mektubunu verebileceğine ilişkin sözleşme hükmünü, teminat 

mektubunun niteliği ile de bağdaştırmak kolay değildir. Öğretide belirtildiği üzere, bir banka-
nın kendi borcu için teminat mektubu vermesi hukukî herhangi bir sonuç doğurmaz. Bir kimse 
nasıl kendi borcu için kefalet veremezse, kendi borcu için garanti vermesi de geçerli olamaz. 
Bu nedenle bankanın kendi borcunu (lehtar) teminen, örneğin mahkemeye verdiği teminat 
mektubu – bankanın (A) şubesinin (B) şubesi (lehtar) lehine teminat mektubu vermesi – bir 
garanti niteliği taşımaz. Bir teminat mektubunda aynı kişinin hem garanti veren, hem de fiilî 
taahhüt edilen kişi (lehtar) olması mümkün değildir35. Nitekim, 11.6.1969 tarih 1969/4 E, 
1969/6 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında, “Banka teminat mektuplarının mahiyet 
itibarıyla Borçlar Kanununun 110’uncu maddesinde sözü edilen 3’üncü kişinin fiilini taahhüt 
niteliğinde bir garanti akdi olduğu” belirtilmiştir. 

 
Her teminat mektubu mutlaka belirli bir riski garanti eder36. İhtiyati hacizde ise banka, 

teminat mektubu ile haksız ihtiyati hacizden doğan zararları belirlenen sınırlar içerisinde kar-
şılayacağını taahhüt etmekte ve bağımsız bir borç yüklenmektedir. İhtiyati haciz uygulatan 
alacaklının ileride haksız çıkması hâlinde, borçlu veya üçüncü kişilerin uğrayacakları zararla-
rın giderilmesi taahhüt edilmektedir. Bu nedenle bankanın verdiği teminat mektubu, ihtiyati 
haciz kararı alınabilmesi için yerine getirilen biçimsel bir koşul değil, ileride zararın kısmen 
veya tamamen karşılanamaması hâlinde zarara uğrama ihtimali olan borçlu veya üçüncü 
kişiler için gerçekleşmesi muhtemel riskleri teminat altına alan bir işleve sahiptir. Bankanın 
ihtiyati haciz taleplerinde kendi teminat mektubunu verebileceğinin kabulü hâlinde, teminat 
mektubunun bir riski garanti ettiği ileri sürülemez. Bilakis, riskin garanti edilmediği, bankaların 
ihtiyati haciz taleplerinde teminat aranmayacağı şeklinde kabul edilmesi mümkün olmayan bir 
sonuç ortaya çıkar. Kamu bankalarının yanı sıra Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu gibi kamu 
tüzel kişiliği olan bir kurumun dahi ihtiyati haciz taleplerinde teminat aranmayacağı, ancak 
özel kanun hükümleri ile yapılan düzenlemeler sayesinde mümkün hâle gelmişken, özel hu-
kuk tüzel kişisi olan bir bankanın, teminat mektubunun mahiyetiyle bağdaşmayan bir yorumla 
teminattan muaf tutulmasına benzer bir hukukî sonuca ulaşılması isabetli değildir. Kişiler ara-
sında Anayasanın 10’uncu maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırı şekilde 
bankalara, kanunlarla tanınmayan bir imtiyazın sağlanması da isabetli olmaz. Bankalar, kural 
olarak özel hukuk hükümlerine tâbi olup, ancak kanunlarda açıkça belirtilen imtiyazlardan 
yararlanabilirler37.  
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E. İhtiyati Hacizde İştirak İle İlgili Sorunlar 
 

İhtiyati haciz ile kesin haciz arasındaki iştirak ilişkisinde, İİK’nın 100’üncü maddesindeki 
şartların aranıp aranmayacağı konusunda öğretideki tartışmalar ve uygulamada yaşanan 
sorunlar nedeniyle 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunla İİK.’nın 268’inci maddesinde yapı-
lan değişiklikle konu açıklığa kavuşturulmuştur. İİK.’nın 268’inci maddesinin 1’nci fıkrasına 
göre “261’nci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşme-
den önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, 
ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100’üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden 
ve muvakkaten iştirak eder. Rehinden önce ihtiyati veya icrai haciz bulunması hâlinde amme 
alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez.” 

 
Hacze iştirak konusu m. l00’de düzenlenmiştir. İhtiyati hacizlerde ise bu sorun m. 

268’de ele alınmıştır. İhtiyati haciz ve kesin haczin birbirlerine ne şekilde iştirak edecekleri 
problemi ortaya çıktığında her iki düzenlemenin de dikkate alınması gerekmektedir. Yasanın 
sistematiği ve yorum kolaylığı açısından ihtiyati hacizde iştirake ilişkin hükümlerin de kesin 
hacze iştirak hükümleri arasında düzenlenmesi daha uygun olurdu. 

 
İcra ve İflâs Kanununa göre borçlunun mallarını ilk defa ihtiyaten haczettiren alacaklının 

aynı borçlunun diğer alacaklıları karşısında bir rüçhan hakkı yoktur (m.268/III). Diğer alacaklı-
lar tarafından da borçlunun ihtiyaten haczedilen mallarına ihtiyati veya kesin haciz konabilir. 
Bu durumda ilk haciz koyduran alacaklının haczine daha sonra haciz koyduran alacaklıların 
hangi şartlar altında iştirak edebilecekleri sorunu ortaya çıkar. Bu konuyu çeşitli ihtimallere 
göre incelemek gerekir. 

 
I. İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştirakinin Koşulları 
 

1. İhtiyati Haciz Konulmuş Olması 
 

İhtiyati haczin ilk hacze iştiraki için ihtiyati haczin mahcuz veya para üzerinden uygu-
lanmış olması gerekir. Sadece ihtiyati haciz kararının alınmış olması hacze iştirak imkânı 
vermez. 

 
2. 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 icrası-
nı istememesi veya yargı çevresi dışında icra ettirmesi hâlinde ihtiyati haciz kararı kalkar38. 
Bu şekilde kalkan ihtiyati haciz kararı alacaklıya ilk hacze iştirak imkânı 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 bu-
lunmuyorsa ihtiyati haciz tutanağının tebliğ tarihidir (İİK. m. 264/I). Maddede öngörülen süre-
ye uyulmaması hâlinde ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz hâle gelir ve ilk hacze iştirak 
imkânı sağlamaz. 

 
Alacaklının icra takibinden sonra borçlunun ödeme emrine itirazı mevcutsa, alacaklı iti-

razın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde itirazın kaldırılması için icra mahkemesine veya 
itirazın iptali davası için mahkemeye başvurmalıdır. Aksi hâlde ihtiyati haciz hükümsüz hâle 
geleceğinden ilk hacze iştirak imkânı kalmayacaktır.  
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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 1 ay içinde takip talebinde bulunmalıdır. Anılan süreye uyulmamışsa ihti-
yati haczi hükümsüz hâle geleceğinden ilk hacze iştirak imkânı kalmayacaktır. 

 
3. 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 
ilâmsız takip ise, takip tarihi esas alınır, eğer ilk hacze ilişkin takip ilâmlı takip ise, takibin da-
yanağı ilâmın dava tarihi esas alınarak öncelik koşulu belirlenir. Diğer bir anlatımla ihtiyati 
haczi uygulayan alacaklının alacağının duruma göre ilk haczin dayanağı takip veya dava 
tarihinden önce doğmuş olması gerekir. 

 
İİK.’nın 268’nci maddesinin atıf yaptığı 100’üncü maddede ilk haciz üzerine satılan ma-

lın tutarının vezneye girmesine kadar iştirakin mümkün olduğu belirtilmektedir. İlk haczin, 
hangi haciz olduğu konusunda hükümde açıklık yoksa da, bu haczin kesin haciz olduğu ka-
bul edilmelidir. İhtiyati hacizlerde ve muvakkat hacizlerde malın satışı mümkün olmadığından, 
bu haczin kesin haciz olduğu örtülü olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

 
İlk hacze iştirak etmek isteyen ihtiyati hacizle ilgili takiplerin dayanağı olan belgeler, ön-

celik koşulunun kanıtlanması bakımından İİK. m. 100'de dört bent hâlinde tahdidi olarak sa-
yılmıştır. Buna göre, alacaklarını ancak kanunda sayılı olan belgelerden biri ile (mukaddem 
olmak kaydı ile) kanıtlayan takip alacaklıları ilk hacze iştirak edebilirler. 

 
Bu belgelerin tahdidi olarak sayılmasının sonucu, bunların kıyas yolu ile artırılması 

mümkün değildir. Bu yüzden, örneğin m. 100, I/l-4'de sayılan belgeler arasında bulunmayan 
imzası ikrar edilmiş adi senede dayanarak hacze iştirak etmek mümkün değildir39. 

 
Kuru'ya göre; “adi senede dayanarak ilk haciz sahibinin koydurduğu hacze iştirak edil-

memesi, kötü niyetin önlenmesi bakımından yerindedir. Ancak, HUMK. m. 299/II'ye göre tari-
hi kesinleşmiş olan adi senedin tarihinin alacaklı ile borçlu tarafından anlaşmak sureti ile de-
ğiştirilmesi mümkün olmadığından, HUMK. m. 299/II'ye göre kesinleşen tarihi itibariyle adi 
senedin ilk hacze iştirakinin mümkün olması gerekir”40. 

 
Yargıtay, İİK.’nın 100’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin kararlarında hükmü dar 

yorumlamaktadır. Örneğin noter tasdikli kredi sözleşmesini41, icra kefaletnamelerini42 bu 
maddede sayılan belgelerden kabul etmemiştir. 

 
II. İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştirak Usulü 

 
İİK.’nın 268’nci maddesinde iştirak yönünden 100’üncü maddeye atıf yapıldığından ihti-

yati haczin hacze iştirak usulü 100’üncü maddeye göre olacaktır. İİK.’nın 100’üncü madde-
sinde hacze iştirak isteminin satılan malın tutarının icra veznesine girmesine kadar yapılması 
gerektiği hükme bağlanmıştır. İİK.’nın 100’üncü maddesine göre haciz isteme yetkisi gelmiş 
ve maddede sayılan belgelere sahip alacaklıların haciz uygulamadan hacze iştirak talebinde 
bulunması mümkündür. Oysa İİK.’nın 268’nci maddesine göre alacaklı önce ihtiyati haciz 
uyguladığından ayrıca iştirak talebinde bulunmasına gerek yoktur. 

 
İhtiyati haczin hacze iştirak usulünü çeşitli ihtimallere göre değerlendireceğiz. 
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1. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kesin Olarak Haczedilmesi 
 

İhtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce bu alacaklı ta-
rafından haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100’üncü maddedeki şartlar dai-
resinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder (İİK. m. 268). Maddede belirtilen iştirak edi-
lecek 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 düzen-
lenirken iştirak koşulları mevcutsa, sıra cetveline göre ihtiyati haciz sahibi alacaklıya pay ayrı-
lır ve icra müdürü İİK.’nın 138/son maddesi uyarınca işlem yapar. Diğer bir anlatımla ihtiyati 
haciz kesin hacze dönüşmemiş olsa bile ilk hacze iştirak etmişse, alacaklıya pay ayrılır, ihti-
yati haciz kesin hacze dönüştüğünde ödenmek üzere muhafaza edilir (İİK. m. 138/son). İhti-
yati haciz hükümsüz olduğu takdîrde, 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. 

 
2. 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 ihti-
yati haciz ilk haciz kabul edilir ve bu hacze iştirak edebilecek alacaklılar İİK.’nın 100, 101 ve 
268’nci maddelerine göre belirlenir. Konuyu bir örnek vererek açıklayalım: 

 
Borçluya ait mallar 1.1.2010 tarihinde A tarafından, 5.1.2010 tarihinde B tarafından 

20.1.2010 tarihinde C tarafından ihtiyaten haczedilmiştir. 
 
A’nın ihtiyati haczi 10.2.2010 tarihinde, B’nin ihtiyati haczi 5.2.2010 tarihinde, C’nin ihti-

yati haczi 1.2.2010 tarihinde kesin hacze dönüşmüştür. 
 
Bu durumda yapılması gereken öncelikle ilk haczin saptanmasıdır. İlk haciz kesin haciz 

olduğundan ihtiyati hacizlerden 1.2.2010 tarihinde kesin hacze dönüşen C’nin haczi ilk ha-
cizdir. Bu hacze A ve B’nin ihtiyati hacizleri daha önce olduğundan A ve B 100. maddedeki 
belgelere sahipse iştirak edebilecektir. 

 
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 ihti-

mal üzerinde duralım. 
 
A’nın ihtiyati haczi 5.2.2010 tarihinde, B’nin ihtiyati haczi 1.2.2010 tarihinde, C’nin ihtiya-

ti haczi de 10.2.2010 tarihinde kesin hacze dönüşmüştür. 
 
Bu durumda 1.2.2010 tarihinde kesin hacze dönüşen B’nin haczi ilk haciz olup A ve 

C’nin 1.2.2010 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 1.2.2010 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 hac-
zi daha sonra olsa bile kesin hacizden önce olduğundan ve 100’üncü maddedeki belgelere 
sahip bulunduğundan ilk hacze iştirak edecektir. 
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3. Kesin Olarak Haczedilen Malların Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi 
 

Kesin olarak haczedilen malların daha sonra ihtiyaten haczedilmesi hâlinde İİK.’nın 
268’nci maddesindeki koşullar oluşmayacaktır. Bu durumda anılan yasa hükmünde sözü edi-
len geçici (muvakkat) iştirakten bahsetmek mümkün değildir. Ancak ihtiyati haciz sahibi ala-
caklının yasanın sırf bu (ihtiyati haciz) niteliği dolayısıyla kendisine tanıdığı bu istisnai hakkın 
oluşması, koşulları bulunduğu taktirde genel olarak hacze iştirak olanağını ortadan kaldırma-
yacaktır. 

 
Hacizli malların bedeli icra veznesine girinceye kadar, ihtiyati haciz, icrai hacze dönüş-

mezse, konu İİK.mad.268 çerçevesinde değerlendirilecek ve ihtiyati haciz sahibi, hacze işti-
rak edemeyecektir. Buna karşın, icraen haczedilen mallar daha sonra ihtiyaten haczedilir ve 
mahcuzların satış bedeli vezneye girmeden önce, ihtiyati haciz icrai dönüşürse (İİK. mad. 
264/IV) artık ihtiyati hacizle kesin haczin değil, doğrudan doğruya birden fazla kesin haczin 
iştiraki, yani İİK. mad. 100 koşullarının mevcudiyetinin araştırılması söz konusu 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. mad. 100, I/l-
4'de sayılan belgelere dayanması gerekmektedir. 

 
Açıklanan varsayıma göre, mahcuz malların satış bedeli vezneye girmeden henüz ihti-

yati haciz kesin hacze dönüşmemişse, ihtiyati haciz sahibi gerek İİK. mad. 268 ve gerekse 
mad. 100 hükümlerine göre, hacze iştirak edemez. Hemen belirtelim ki, bu varsayımda eğer 
ilk haciz sahibi alacağını tamamen aldıktan sonra satış bedeli artığı mevcutsa, ihtiyaten hac-
zedilen mallar nakde 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 
hâlinde artan para borçluya iade edilir. Ancak, diğer alacaklılar alacaklarının tamamını alma-
mışlarsa, bu durumda ihtiyati haciz alacaklısına ayrılan pay sıra cetveline göre diğer alacaklı-
lara dağıtılır. 

 
4. İhtiyaten Haczedilen Malların Aynı Gün Kesin Olarak Haczedilmesi 

 
Uygulamada bu ihtimal daha çok sicil kaydına şerh konulmak sureti ile haczedilen mal-

ların haczinde, haciz saatinin tespit edilememesi hâlinde ortaya çıkmaktadır. İİK.’nın 268. 
maddesinde; iştirakin oluşması için ihtiyati haczin, icrai hacizden “evvel” olması gerektiği be-
lirtilmiş olup, “aynı anda” uygulanan ihtiyati ve kesin hacizlerin karşılaşması öngörülmediğin-
den, bu durumda ihtiyati haczin icrai hacizle aynı anda uygulanması veya uygulandığının 
kabulü hâlinde ihtiyatı haciz alacaklısının İİK. mad. 268 hükmüne göre kesin hacze iştirak 
olanağı yoktur. 

 
İhtiyati hacizle icrai haczin aynı gün uygulanmakla beraber, saat olarak icrai hacizden 

evvel uygulandığı saptanırsa ve 100’üncü maddedeki belgelerden biri mevcutsa kesin hacze 
iştirak edecektir. 

 
5. Aynı Gün Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Farklı Günlerde Kesin Hacze Dönüşmesi 

 
Aynı gün uygulanan ihtiyati hacizlerden biri diğerinden sonra kesin hacze dönüşse bile, 

İİK.’nın 268’nci maddesindeki iştirak koşulları mevcutsa iştirak mümkün olacaktır. 
 
Örneğin 1.1.2010 tarihinde A ve B borçlunun mallarına ihtiyati haciz uygulamışlar, B.’nin 

ihtiyati haczi 20.4.2010 tarihinde A.’nın ihtiyati haczi 25.1.2010 tarihinde kesin hacze dönüş-
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müştür. Alacaklı A, İİK.’nın 100’üncü maddesindeki belgelere sahipse B.’nin haczine iştirak 
edecek bu belgelerden birine sahip değilse B.’nin haczine iştirak edemeyecektir. 
 
6. Farklı Tarihlerde Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Aynı Gün Kesin Hacze Dönüşmesi 

 
İİK. m.268 hükmüne göre; “İhtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dö-

nüşmeden önce bir diğer alacaklı tarafından haczedilirse” iştirakten söz etmek mümkündür. 
Madde hükmünü sadeleştirirsek, önceki haczin ihtiyati, sonrakinin kesin haciz olması gerek-
mektedir, diğer bir ifade ile, sonraki ihtiyati haczin diğerinden önce kesin hacze dönüşmesi 
gerekir. 

 
Örneğin, borçlunun malları 1.1.2010 tarihinde A, 2.1.2010 tarihinde B, 3.1.2010’da C ta-

rafından ihtiyaten haczedilmiş, hepsi de 10.1.2010 günü kesin hacze dönüşmüştür. Bu du-
rumda A tarafından 1.1.2010 günü ihtiyaten haczedilen malların kesinleşme tarihi olan 
10.1.2010’dan önce haczedilmiş (kesin) olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle 
A.’nın haczine diğerlerinin iştirakini 100. maddedeki belgelere sahip olsalar bile kabul etme-
mek gerekir. 

 
Ancak, aynı tarihte uygulanan ihtiyati hacizler yine aynı tarihte kesinleşirse, her iki ala-

cağın aynı dereceyi paylaşmaları ve satış bedelinin garameten taksimi gerekir. 
 
Yargıtay İİK.’nın 268’nci maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki 

kararlarında, farklı tarihlerde uygulanmış olmakla beraber aynı gün kesin hacze dönüşen 
ihtiyati haciz sahibi alacaklılara garameten pay ayrılması gerektiği görüşündeydi43. 

 
İİK.’nın 268’nci maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapıldıktan sonrasına ilişkin 

Yargıtay kararına ise rastlamadık. 
 

7. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Rehnedilmesi 
 

İhtiyaten haczedilen malların ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce rehnedilmesi 
hâlinde satış bedelinin nasıl paylaşılacağı konusu da önemlidir. 

 
Yargıtay bir kararında, ihtiyaten haczedilen bir taşınmaz üzerine, ihtiyati haciz kesin 

hacze dönüşmeden önce ipotek tesis edilmesi hâlinde satış bedelinin İİK.’nın 268’nci mad-
desi uyarınca garameten taksim edilmesi gerektiğini kabul etmiştir44. 

 
Yargıtay başka bir kararında ipotekli alacağın rüçhanlı olduğunu ve ipotek alacaklısının 

satış bedelinde öncelikle yararlanması gerektiğini belirtmiştir45. 
 
Karar düzeltme talebi üzerine Yargıtayın ilgili Dairesi bu görüşünden dönmüş ve ipoteği 

daha önce konulan ve sonra kesinleşen ihtiyati haczi geçersiz kılmayacağına, satış bedelinin 
öncelikle haciz alacaklısına ödeneceğine karar vermiştir46. 

 
Kanaatimizce; ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden ipotek konulması hâlinde, İİK. 

mad. 268 hükmünün kıyasen uygulanarak, ihtiyati haciz ve ipotek alacaklısının garameye 
girmesi, madde metninde açıkça “haciz”den bahsedildiğinden mümkün değildir. Yasa koyucu 
ihtiyati hacizden sonra konulan hacze iştirake değinmiş, olayda olduğu gibi rehni öngörme-
miştir. Esasen iştirak kurumu içinde ihtiyati, muvakkat ya da kat'i hacizden söz edilir, ancak 
rehin bu kapsamda düşünülemez. Çünkü haczin rehne, rehnin hacze iştiraki diye bir şeyden 
söz etmek mümkün değildir. Kanun haciz ve rehni kendi içinde ayrı ayrı sıraya tâbi tutmuş, 
birinin diğerine iştirakine dair hüküm ihdas etmemiştir. Bu nedenle ihtiyati hacizle ipoteğin 
garamesinde adalet hissinin zorlamasından başka sağlam ve tutarlı bir dayanak gözükme-
mektedir. 
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İİK. m. 206'ya göre, rehinli alacak rüçhanlıdır. Ancak 206’ncı madde münhasıran iflâs 
hâlinde şablon olarak kullanılabilen bir sıralama tablosu olup, hacze iştirak hâlinde haciz yolu 
ile takibin kendine özgü nitelikleri bu merdivenin basamaklarını yerinden oynatabilmektedir. 
En basit örneği ile, rehinden önce konulan “haciz”, alacağın niteliğine bakılmaksızın ipotekten 
önce sıra alır. Haciz yolu ile takipte haciz tarihi önem arz eder. Oysa iflâs yolu ile takipte iflâ-
sın kesinleşmesi ile bütün takipler dolayısıyla hacizler düştüğünden evvelce konulan haciz 
tarihinin önemi olmadığı gibi, iflâs tarihi bütün alacaklılar hakkında aynı anda hüküm ifade 
ettiğinden, birinin diğerine tercihini gerektiren hacizdekine benzer nitelikte bir tarih söz konu-
su değildir. 

 
Haciz, borçlunun tasarruf hakkını sınırladığı için sonradan hak iktisap eden kişilere kar-

şı da ileri sürülebilmektedir. Bu nedenle soruna ihtiyati haczin ipoteğe karşı hacizle aynı 
hükmü doğurup doğurmayacağını tartışarak yaklaşmak gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığın-
da, ihtiyaten haczedilen taşınmaza kâti hacze dönüşmeden konulan ipotek, ihtiyati haczi ber-
taraf eder dersek, ipotek tesisinden daha güçlü bir tasarruf şeklî olan mülkiyetin nakli hâlinde 
ihtiyati haczin kıymet arz etmeyeceğinde hiç kuşku duymamak gerekir. 

 
Gerçekten kanun koyucu, ihtiyati haczi geçici bir tedbir olarak mütalaa etmiş, ancak ih-

tiyati tedbir başlığı altında yetersiz kalan işlevini temin için “ihtiyati haczi” ayrı bir kurum ola-
rak düzenleme ve farklı niteliklerle donatma gereğini duymuştur. Nitekim İİK. m. 261 hükmü-
ne göre; ihtiyati haciz kararları, 79'dan 99'a kadar olan maddelerdeki haczin ne suretle yapı-
lacağına dair hükümlere göre icra edilir. İhtiyati haciz de kesin haciz gibi, borçlunun malvarlı-
ğının, belli bir alacağı karşılayan bölümüne hukuken el konulmasından başka bir şey değildir. 
Hacizden tek farkı takip başlamadan evvel ya da başladıktan sonra fakat kesinleşmeden ev-
vel uygulanması ve takip kesinleşene kadar taşıdığı “geçicilik” niteliğidir. İhtiyati haciz icrai 
hacze dönüştüğünde bu geçicilik niteliğinin de daha sonra konulan ipotek alacağına hiçbir 
faydası kalmayacaktır. İhtiyati haciz, borçlunun yapacağı tasarruflar bakımından (İİK. mad. 
79-99 arasında yer alan) m. 86/I ile taşınırlar ve 91/I uyarınca taşınmazlar üzerindeki tasarruf 
hakkını sınırlamak suretiyle hacizle aynı sonucu doğurur. Borçlunun iradesi ile üçüncü kişi 
lehine ipotek tesis edildiğinde, taşınmaz üzerinde ihtiyati haciz var ise, bu taşınmazın ipotek 
alacaklısı için ifade etmesi gereken iktisadî değer, taşınmazın bedelinden ihtiyati haciz tutarı-
nın mahsubundan sonra arta kalan değeridir. Bu nedenle ipotek alacaklısının bu hususu bile-
rek yaptığı işlemin sonuçlarına katlanması gerekir. 

 
İİK.’nın 268’nci maddesindeki değişiklikten sonra ihtiyati haczin iştiraklerinde 100’üncü 

maddedeki koşullar aranacaktır. Bu nedenle değişiklikten sonra ihtiyati haciz sahibi alacaklı-
nın 100’üncü maddedeki belgelere sahip olması hâlinde öncelik tanınması düzenlemenin 
amacına uygun bir yorum olarak kabul edilebilir. Ancak ihtiyati haczin rehne iştiraki şeklinde 
bir düzenleme bulunmadığından ihtiyati haciz sahibi alacaklıya değişiklikten sonra da öncelik 
tanınması gerekir. 
 
8. İhtiyaten Haczedilen Alacağın İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşmeden Temlik 
Edilmesi 

 
Borçlunun alacağına konulan ihtiyati hacizle borçlunun bu alacak üzerindeki tasarruf 

hakkı kısıtlanmaktadır. İhtiyati haczin ileride kesin hacze dönüşmesi koşuluyla ihtiyati haciz 
sahibi alacaklıya 100’üncü maddedeki belgelere sahip olsun olmasın öncelik tanınmalıdır. 
Zira ihtiyati hacizle borçlunun tasarruf hakkı kısıtlandığından temlik ederek üzerinde tasarruf 
yapabileceği bir alacağı bulunmamaktadır. Yargıtay da alacaklının ihtiyaten haczedildiği borç-
lunun üçüncü kişideki alacağı üzerinde tasarruf hakkı kısıtlandığı gerekçesiyle ihtiyati haciz 
sahibi alacaklıya öncelik tanınması gerektiği görüşündedir47. 
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9. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kamu Alacağından Dolayı Haczedilmesi 

 
İhtiyati haciz uygulanan malların daha sonra kamu alacağından dolayı haczedilmesi hâ-

linde iştirakin nasıl olacağı konusu, İİK.’nın 265’nci maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişik-
lik yapılmadan önce tartışmalıydı. 

 
Bir görüşe göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden ön-

ce bir kamu alacağından dolayı haczedilmesi hâlinde, ihtiyati haciz bu hacze iştirak edemez, 
satış bedelinden öncelikle kamu idaresine pay ayrılmalıdır48. 

 
Diğer bir görüşe göre ihtiyati hacizden sonra konulan haczin kamu alacağına dayalı ol-

masının önemi yoktur, ihtiyati haciz sahibi alacaklı kamu alacağından dolayı konulan hacze 
iştirak edebilecek ve satış bedeli garameten paylaştırılacaktır49. 

İİK.’nın 268’nci maddesinde 4949 sayılı Kanunla değişiklik yapıldıktan sonra bu konu-
daki tartışmaların önemi kalmamıştır. 

 
İİK.’nın 4949 sayılı Kanunla değişik 268’nci 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’üncü maddedeki 
şartlar dairesinde iştirak edecektir. Görüldüğü gibi ihtiyati haciz sahibi alacaklı 100’üncü 
maddedeki belgelere sahipse daha sonra konulan haciz İcra ve İflâs Kanununa göre veya 
başka herhangi bir kanuna (örneğin 6183 sayılı Kanun) göre konulmuşsa bu hacze iştirak 
edecektir. 

 
Önce ihtiyati haciz uygulayan alacaklı 100’üncü maddedeki belgelerden birine sahip 

değilse, bu durumda kamu alacağından dolayı konulan hacze iştirak edemeyecek ve satış 
bedeli kamu idaresine ödenecektir. 

 
F. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Hacze İlişkin Sorunlar 

 
Tasarrufun iptali davası açılmadan önce, dava açılırken veya dava devam ederken ihti-

yati haciz istenebilir.  
 
Dava açılmadan önce İİK’nun 281’nci maddesi uyarınca dava konusu yapılacak mala 

yönelik olarak ihtiyati haciz kararı alan alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda 
yapılmışsa haciz tutanağının tebliğinden itibaren 7 gün içinde tasarrufun iptali davası açmalı-
dır. Bu süreden sonra ancak İİK’nun 284’üncü maddesinde öngörülen süre içinde dava açıl-
masına engel yoktur. Ancak bu durumda ihtiyati haciz hükümsüz hale gelir.  

 
İptal davasından önce alınan ihtiyati haciz kararı ile ilgili tamamlayıcı merasim yönün-

den iptal davası değil de alacak davası açılırsa tamamlayıcı merasim yerine getirilmiş ol-
maz50. 

 
Tasarrufun iptali davası ile birlikte veya davadan sonra ihtiyati haciz talep edilir ve uy-

gulanırsa tasarrufun iptaline ilişkin karardan sonra tamamlayıcı merasimin nasıl yerine getiri-
leceği konusunda İcra ve İflas Kanununda açıklık yoktur. Doktrinde bu durumda ihtiyati hac-
zin dava yoluyla tamamlanması hakkındaki hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı görüşü 
ileri sürülmüştür51. 

 
Tasarrufun iptali davasını elinde geçici veya kesin aciz vesikası bulunan alacaklı açabi-

lir (m. 277). Davanın alacaklının daha önce borçlu aleyhine başlattığı ve kesinleştirdiği bir 
takibi zaten vardır. Bu nedenle alacaklıyı ihtiyati haczin dava yoluyla tamamlanmasına ilişkin 
İİK’nun 264/III. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde takipte bulunmaya 
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zorlayamayız. Zira davacı alacaklının aciz vesikasına esas bir takibi zaten vardır. Bu durum-
da alacaklı kararın tebliğinden sonra kararı icra dosyasına sunarak malın haczini ve satışını 
isteyebilir. 
 
G. Ticari İşletme Rehninde İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim 
 

Ticari işletmeye dahil bulunan menkul malların teslim edilmeksizin bir borca karşılık te-
minat gösterilmesini sağlamak amacıyla Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) çıkarılmıştır. 
Borçlunun işletmesinde kullandığı malları alacaklısına teslim etmeden rehin vermesine imkân 
tanınarak, menkul malların teslimsiz rehin edilemeyeceğine ilişkin MK’nın 939’uncu maddesi-
ne bir istisna getirilmiştir. Bu şekilde borçlunun rehnettiği iktisadi varlıkları kullanmasına ola-
nak sağlanmıştır.  

 
 İİK’nun 257/I hükmü uyarınca rehinle temin edilmiş alacaklar için ihtiyati haciz talep 

edilemez. Zira rehin alacak için yeterli bir teminat oluşturduğundan, alacağı teminat altına 
almaya yönelik mükerrer bir himaye gereksizdir. Ne var ki ticari işletme rehni kapsamındaki 
mallar alacaklının değil, borçlunun zilyetliğinde olduğundan, rehin kapsamındaki malların her 
zaman alacaklı için bir güvence oluşturduğunu kabul etmek zordur. Bu nedenle TİRK, belirti-
len bu eksikliği gidermek amacıyla alacaklı ve borçlu arasındaki menfaatler dengesini de gö-
zeterek bir çözüm yolu bulmuştur. Kanunun 14.maddesine göre, “Borçlu borcunu ödemediği 
takdirde, alacaklıya; ticari işletmeyi veya münferit bir unsurunu temellük etmek hakkını veren 
her türlü mukavele hükümsüzdür. Borçlu borcunu vadesinde ödemezse, alacaklı merhunun 
satış bedelinden alacağını istifa eder. İşletme rehnine dahil her unsur borcun tamamına kar-
şılık teşkil eder. Alacaklı, alacağın temini için umumi hükümler dairesinde ticari işletmenin 
veya münferit unsurlarının ihtiyaten haczettirilmesini isteyebilir. Bu takdirde, ihtiyati haczi ta-
mamlama merasimi rehnin paraya çevrilmesi yoluyla olur.” 

 
Bu hüküm uyarınca alacaklı, borcun vadesinde ödenmemesi halinde ihtiyati haciz talep 

etme imkânına sahiptir. Ancak Kanun bu işlemi basit bir hukukî himaye önlemi olarak değil, 
ihtiyati haciz şeklinde nitelendirerek İİK’ya da atıfta bulunmuştur. O hâlde alacaklı almış oldu-
ğu ihtiyati haciz kararına istinaden İİK’nun 261’inci maddesinde öngörülen şekilde 10 gün 
içinde ihtiyati haczin uygulanmasına talep edecek, ayrıca İİK’nun 264’üncü maddesindeki 
tamamlayıcı merasime de riayet edecektir. Aksi hâlde ihtiyati haciz hükümsüz kalır. Daha 
açık bir anlatımla İİK’nun 261/I hükmüne göre ihtiyati haciz infaz edildikten sonra alacaklı 
yedi gün içinde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapacak, itiraz edilmesi halinde 
ise İİK’nun 264’üncü maddesindeki süreler gözetilerek, ihtiyati haczin aşamaları tamamlan-
maya çalışılacaktır. Anılan bu hükümlere aykırı davranılması halinde ihtiyati haciz hükümsüz 
kalacaktır. Bu şekilde alacaklıya ticari işletme rehni kapsamındaki malları muhafaza etme 
imkânı tanınırken, diğer taraftan borçlunun durumunun uzun süre belirsiz kalmasına neden 
olmamak için ihtiyati haczi tamamlayan merasime riayet edilmesi gerekliliği benimsenmiştir. 
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tonu üzerine haciz koydurduğunu, mahcuzların 13-14 Aralık 1993 tarihinde satıldığını, düzenlenen sıra cetve-
linde satış bedelinin tamamının davalı alacaklıya ödenmesine karar verildiğini, ancak düzenlenen sıra cetveli-
nin İİK.'nun 100. maddesine aykırı olduğunu, müvekkili bankanın alacağının 19.6.1990 tarihli, noter tasdikli 
kredi sözleşmesine dayandığından, sözleşmedeki alacağın davalının alacağından önce doğduğundan, İİK.'nun 
100/3. maddesi uyarınca davalının haczine iştirak etmesi gerektiğini belirterek sıra cetvelinin iptalini talep et-
miştir. 

 

 Davalı vekili, davacı bankanın 15.11.1993 tarihli takip dosyasında dayanak olarak 19.6.1990 tarihli kredi söz-
leşmesini gösterdiğini ve 7.12.1993 tarihinde borçluya ait fabrika makinaları ile satışa konu meyve konsantresi 
üzerine haciz koydurduğunu, kredi sözleşmesinin borç ikrarını havi bir belge olmadığından İİK.'nun 100/3. 
maddesi hükmünün uygulanamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir. 
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 Mercii Hakimliğince kredi sözleşmesinin İİK.'nun 100/3. maddesinde belirtilen tarih ve imzası tasdikli senetler-
den olduğu, bu sözleşmenin ipotekle teminat altına alındığı gerekçesiyle satış bedelinin davacı ve davalı ara-
sında garameten paylaşılacak şekilde düzenlenmesi için sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı veki-
li tarafından temyiz edilmiştir. 

 

 Muteriz alacaklı bankalar ilamsız haciz yoluyla takiplerinde takip dayanağı olarak 9.8.1989 tarihli kredi sözleş-
mesini göstermişlerdir. İİK.'nun 100/3. maddesi hükmünce hacze iştirak edebilmek için mukaddem tarihli resmi 
veya tarih ve imzası tasdikli bir senede dayanılması gerekmektedir. Resmi senetler, tapu memurları tarafından 
düzenlenen tapu senetleri ile noterler tarafından re’sen düzenlenen borç ikrarını kapsayan senetlerdir. Tarih ve 
imzası tasdikli senetler ise noterlerce onaylanan borç ikrarını içeren senetlerdir. 

 

     Alacaklı bankalar ile borçlu şirket arasında akdedilen 19.6.1990 tarihli noter tasdikli kredi sözleşmesi borç ikra-
rını içeren bir belge olmadığından, bu belgeye dayanarak İİK.'nun 100/3. maddesine göre hacze iştirak edile-
mez. Mahcuz meyve konsantreleri 6.11.1992 tarihli ipotek belgesi kapsamında bulunmadığından, bu mallar re-
hinli de sayılamaz. Bu nedenle Mercii Hakimliğince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
hüküm kurulması isabetsizdir.” 19.H.D., 28.6.1994, 4588, 6938 (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005, s. 205). 

42 “Davacı vekili, Kütahya 1. İcra Müdürlüğünün 1993/1778 sayılı dosyasından borçlu Hüseyin Ercüyel’e icra kefili 
olan babası Mehmet Ercüyel’e ait taşınmazın başka bir borçtan dolayı haczedilerek satıldığını, satış bedelinin 
dağıtımına ilişkin 14.11.1994 tarihli sıra cetvelinde, İİK.'nun 100. maddesinin koşulları oluştuğu halde müvekki-
line para ayrılmadığını, icra kefaletine dayanan alacağın ilk hacze iştirak ettirilmesi ve satış bedelinin 
garameten paylaştırılması gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini istemiştir. 

 

   Mercii Hakimliğince evrak üzerinde inceleme yapılarak hacze iştirak derecelerinin teşkilinde hacizlerin konul-
duğu tarihlerin dikkate alınması gerektiği, haciz tarihlerine göre, iştirak koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle şi-
kayetin reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. 

 

 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamasına ve özellikle, icra kefaletnameleri’nin İİK.'nun 100/1-4. maddesinde sayılan belgelerden olmamasına, 
duruşma yapılmamasının sonuca etkili bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına,” 19.H.D., 28.3.1995, 1984, 2922 
(Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005, s. 203). 

43 “Davacı vekili, borçlu Planet Giyim Ltd. Şti'ne ait mallara müvekkilinin ihtiyati haciz uyguladığını, aynı malların 
daha sonra davalı tarafından muhafaza altına alınarak satıldığını, müvekkili şirkete pay ayrılmamasının hatalı 
olduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

 Mercii Hakimliğince bedeli paylaşıma konu mallara haciz uygulayan davacıya sıra cetvelinde yer verilmemesi-
nin hatalı olduğu gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

 

 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamasına ve özellikle davacı alacaklının bedeli paylaşıma konu iki kalem mal üzerinde davalının ihtiyati haczi 
daha önce ise de aynı gün kesin hacze dönüşmeleri nedeniyle satış bedeli bu mallar yönünden garameten 
paylaştırılacağından mercii hakimliğince sıra cetvelinin iptaline karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmaması-
na göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan 
Mercii kararının İİK.nun 366. Maddesi uyarınca onanmasına, (Y.19.H.D. 24.5.2001, 2705 E. 4038 K.)19. H.D., 
24.5.2001 T, 2705 E, 4038 K.” (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005 s. 220). 

44 12.H.D., 14.9.1988, 13849 E, 9573 K. (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005, s.264) 
45 “Alacaklı Yapı Kredi Bankasının, taşınmaz üzerine alacağı için 11.8.1987 tarihinde ihtiyati haciz konulmuş olup, 

takibin kesinleşmesinden önce, itiraz eden alacaklı Tütüncüler Bankasının alacağı yönünden 25.8.1987 tarihin-
de 2.derecede ipotek tesis edilmiş bulunmasına göre, ipotek alacağı sıra cetvelinde öncelikli alacak olarak yer 
alması gerekirken uygulama yeri bulunmayan İİK.'nun 268. maddesi hükmü doğrultusunda karar verilmesi yan-
lıştır. Bu durumda itirazın kabulü gerekirken reddi kararının, bozulması gerekir.” 19.H.D., 4.3.1993, 195/ 1626.” 
(Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005, s.260) 

46 “Gayrimenkul rehni borçlunun yaptığı bir tasarruf olup, taşınmaz üzerine davalı tarafından daha önceden konu-
lan ve sonra kesinleşen ihtiyati haczi geçersiz kılmayacağından, satış bedelinin öncelikle davalı haciz alacaklı-
sına ödenmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre hükmün onanması gerekirken Dairemiz-
ce bu husus gözden kaçırılarak hüküm bozulmuş olduğundan davalı vekilinin HUMK.nun 440. ve izleyen mad-
delerine uygun olarak karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. 
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 Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 4.3.1993 
tarih, 1993/195-1626 sayılı bozma kararının kaldırılarak usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına,” 
19.H.D., 24.9.1993, 5959/5859. (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005, s.258) Karara karşı oy yazısı yazan üye 
Nail Sucu, İhtiyati borcun icra takibinin başlaması anlamında olmadığı, ipotekten sonra kesin hacze dönüşen 
ihtiyati hacze öncelik verilemeyeceğini, ipotek hakkına rüçhan hakkı tanınması gerektiğini belirtmiştir. 

47 19. H.D., 24.6.1999, 392/4397. (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2002, s.240); 12. H.D., 18.10.1988, 13001, 15601. 
(Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2002, s.240-241) 

48 Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2002, s.32; 19.H.D., 12.12.2002, 9386/7788 (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli, 2005, s. 
215). 

49 Uyar, Talih: Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 1998, Sa.66, s.103; Özekes, M: İcra İflâs Hukukunda İhtiyati Ha-
ciz, 1999, s.303. 

50 Özekes, s. 166-167. 
51 Özekes, s. 392. 
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Müşterek ve Müteselsil Hesaplara İlişkin  
İşlemler İle Murisin Mirasçılar Yönünden 

Mevduatının Akıbeti 
 
 

M.Umur Tarhan* 
 
 
 

Değerli Katılımcılar, Sevgili Meslektaşlarım, 
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Benim sunumum, Sayın Oturum Başkanının da işaret ettiği üzere müşterek ve müte-

selsil hesaplara ilişkin işlemler ile murisin mirasçılar yönünden mevduatının akıbeti konularını 
içeriyor.  

 
Sunumu hazırlarken değerli katkılarını esirgemeyen Yargıtay 11.HD’nin Sayın Başkanı 

Yurdaer Özdilek başta olmak üzere değerli daire üyesi ve tetkik hakimi meslektaşlarıma hu-
zurlarınızda teşekkür ederim. Ayrıca, özellikle müşterek hesaplara ilişkin işlemler konusunda 
-derinlemesine olmasa da- bir saha çalışması yapmak, bankaların konuyla ilgili banko hiz-
metleri, işlem şemaları konusunda bilgi almak gereksinimi duydum. Bu konuda bana yardım-
cı olan Sayın Mustafa Halit Ezman’a da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.  
 

Saygıdeğer katılımcılar, 
 
Sunum konum, farkedileceği üzere iki ayrı kavrama ilişkin olmakla birlikte, her iki kavram 

bazı somut durumlarda birlikte ele alınmak, değerlendirilmek durumunda da kalınabiliyor. An-
cak, sıraya uyarak öncelikle müşterek hesaplara ilişkin bilgilerimi sizlerle paylaşacağım.  

 
Önce bir tanım yapalım. Müşterek hesap nedir? Bankacılık uygulamasında müşterek 

hesap birden fazla kişinin bankada açtırdıkları, üzerinde münferiden yahut müşterek olarak 
tasarrufta bulundukları para yahut kıymetli evrak ihtiva eden hesap türüdür. Bu hesaplar va-
deli yahut vadesiz açılabilir. Hesabın, hesap sahipleri dışında üçüncü bir kişi tarafından açıl-
ması mümkün olduğu gibi yine hesap sahipleri dışındaki kişiler tarafından hesaba para yatı-
rılmasına engel bir hal bulunmamaktadır.  

 
Aslında müşterek hesaplar kural olarak münferiden açılmış bulunan hesaplar hangi hü-

kümlere tabi ise o hükümlere tabidir. Ünal Tekinalp hocamızın belirttiği gibi her iki hesap da 
“açık tevdi” ilkesine dayalı olup; fark, hesap sahiplerinin sayısında ve tasarruf biçimlerinde 
kendini göstermektedir 1.  

 
Tanımdan hareket ederek söylemek gerekirse, bir hesabın müşterek hesap sayılması 

için öncelikle birden fazla hesap sahibinin bulunması gerekir. Hesap sahipleri gerçek veya 
tüzel kişi olabilir. Keza bir gerçek kişi ile tüzel kişinin de müşterek hesap sahibi olmalarına 
engel bir durum bulunmamaktadır.    
 

Hesap sahiplerinin hesaptaki tasarruf biçimleri ise müşterek hesapların türünü belirler. 
Bir başka anlatımla, müşterek hesap ve türleri deyince ortaya bir ayrım koymamız gerekir ve 
                                                 
* Yargıtay Üyesi. 
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bu ayrım hesap sahiplerinin hesap üzerindeki tasarruf biçimlerine göre yapılmalıdır. Tasarruf 
biçimleri deyince hemen aklımıza birkaç olasılık geliyor. Birden fazla hesap sahibi hesap 
üzerinde birlikte yahut münferiden tasarrufta bulunabilirler, ya da hesap sahiplerinin hesap 
üzerinde tasarrufta bulunabileceği miktar yahut hesaptaki payları belirgindir ya da değildir. 
İşte müşterek hesap türlerine ilişkin ayrım, akla gelen tüm bu olasılıklar üzerinden hareketle 
yapılmaktadır.  

 
Öncelikle söylemem gerekir ki, dairemizin kararlarında sözünü ettiğim ayrım -eski de-

yimle tasnif- teselsüllü ve teselsülsüz ya da yer yer kullanılan biçimiyle bölünebilir müşterek 
hesaplar olarak yapılmaktadır2.  

 
Dairemiz kararlarında, teselsüllü müşterek hesap, hesap sahiplerinden her birinin he-

sapta münferiden yani tek imza ile hesabın bütünü üzerinde tasarrufta bulunabilmesi hali 
olarak tanımlanmakta olup BK’nun 148. maddesi uyarınca hesap sahiplerinin bankaya karşı 
müteselsil alacaklı konumunda bulunmaları gibi bir durumu tevlit eder.  

 
Teselsülsüz müşterek hesaplar ise hesap sahiplerinin hesabın tümü üzerinde tasarruf 

yetkisine sahip olmadıkları, bir diğer söyleyişle tasarruf yetkilerinin kısıtlı olduğu, ya birlikte 
tasarrufta bulundukları, yahut da hesap üzerinde ancak belli pay yahut oran üzerinden tasar-
rufta bulunabilecekleri müşterek hesap türü olarak belirlendiği, tanımlandığı gözlenmektedir  

 
Doktrinde de aynı ayrımın genel olarak benimsendiğini söylemek olanaklı ise de bazı 

farklı yaklaşımların yahut terim farklılıklarının varlığına da rastlamaktayız.  
 
Örneğin Seza Reisoğlu hocamız, belirttiğim şekilde bir ayrımı benimserken3 Tekinalp ve 

Tandoğan hocalarımız ise hesap sahiplerinin birlikte hareket edip etmemelerini de gözetmek 
suretiyle bir tasnif metodunu önermekte, bu anlamda üçlü bir ayrımın yapılması gerektiğine 
işaretle, tek imzayla yahut müşterek imzayla tasarruf yetkisi taşıyan müşterek hesaplardan 
ve bir de hesap sahiplerinin hesaptaki pay durumuna göre bölünebilir müşterek hesap kav-
ramını içeren bir tasnif metodunu benimsemiş görünmektedirler4, 5. Reisoğlu hocamızın te-
selsülsüz ortak hesap tanımını yaparken aslında Tandoğan ve Tekinalp hocalarımızın ayrı-
mında kullandıkları “bölünebilir hesap” kavramına işaret ettiğini görüyoruz. Hocamız oturum 
başkanıdır ve buradadır, farklı bir değerlendirmesi olacağını sanmıyorum. 

 
Bankacılık uygulamasında ise çoğu bankanın işlem şemalarında sadece teselsüllü ve 

teselsülsüz müşterek hesap terimini kullandıkları, işlemleri bu ayrım üzerinden ve hesap sa-
hiplerinin münferiden yahut müştereken işlem yapabilmeleri kıstası üzerinden hazırlanan 
talimatlar çerçevesinde yürüttüklerini gözlemledim6 . 

 
Peki müşterek hesap sahiplerinin hesaptaki tasarruf biçimlerini, buradan hareketle he-

sap türünü nasıl belirleyeceğiz?  
 
Bu konuda kural olarak, hesap sahiplerinin tasarruf yetkileri konusunda açık irade be-

yanında bulunmuş olmaları aranmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, hesap 
sahiplerinin içsel ya da kendilerince malum iradelerinden ziyade bankaya bildirilen yahut 
banka tarafından anlaşılabilen, yani görünür hale gelen iradesine önem verilmesi gerekliliği-
dir. Yani aslında hesap sahipleri ile banka arasında yapılan sözleşmede bu husus açıkça 
belirlenmelidir. Doktrinde de bazı yazarların aynı görüşte olduklarını gözlemledim 7.  
 

Gerçi, BK’nun 148/1. maddesinin lafzından hareket edersek, teselsüllü müşterek hesap 
bakımından alacaklıların yani hesap sahiplerinin iradesinin değil; borçlunun yani bankanın 
irade açıklamasının belirleyici rol oynaması gerektiği düşünülebilirse de gerek dairemiz uygu-
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lamasında ve gerekse de doktrinde müşterek hesaplarla ilgili tasarruf yetkisi konusunda he-
sap sahiplerinin iradesine önem verilmesi gerektiği kabul olunmaktadır.  

 
Banka uygulamasında ise hesap cüzdanına ve hesap kartonları üzerine hesabın tesel-

süllü olduğunun belirtilmesi suretiyle tasarruf biçiminin kaydedilmesi yönteminin kullanıldığını, 
bunun yeterli görüldüğünü gözlemlemiş bulunmaktayım8 . 

 
Açık irade beyanında bulunulmuş ve bu husus bankaca gerek sözleşmeye ve gerekse 

de hesapla ilgili kayıtlara geçirilmiş ise, hesap türünün belirlenmesi ve işlemlerin bu tasarruf 
biçimine göre yürütülmesinde bir sorun olmayacaktır.  

 
Peki, hesap sahipleri bu konuda bankaya açık bir irade beyanında bulunmamış iseler 

hesap türü ne şekilde belirlenecektir? İşte burada, gerek dairemiz kararlarında ve gerekse de 
doktrinde farklı anlayış ve yaklaşımların varlığı göze çarpmaktadır.  

 
Doktrinde, bu konuda tam bir fikir birliğinin bulunduğu söylenemez. Seza Reisoğlu ho-

camızın yukarıda sözünü ettiğim kitabında dairemizin bir kararına da atıfla açıklık bulunma-
ması halinde müşterek hesabın teselsülsüz olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesine yer 
vermiş olduğu görülüyor9.  

 
Ancak Ünal Tekinalp hocamız ise, hesap sahiplerinin tasarruf yetkisine ilişkin bir açıklık 

bulunmaması halinde, hesabın teselsüllü müşterek hesap sayılması gerektiğini düşünmekte-
dir. Tekinalp hoca, yapmış olduğu ayrımda yer alan bölünebilir müşterek hesap ile ilgili açık-
lamalarında da, aynı husustaki Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın görüşlerine de atıfla, tasarruf 
yetkisine ilişkin hiçbir bildirim bulunmaması, somut olayın özellikleri ve hesabın teselsüllü 
olarak nitelendirilememesi halinde, bölünebilir müşterek hesap olarak addedilmesi gerektiğini 
belirtmektedir10.  

 
Dairemizin bazı eski kararlarında hesap sahiplerinin hesaptaki parayı müşterek imza ile 

çekecekleri konusunda bir talimatları bulunmaması halinde, yani müşterek hesabın teselsül-
süz olduğunun bildirilmemiş olması halinde hesabın teselsüllü müşterek hesap addedilmesi 
gerektiği belirtilerek Tekinalp hocamızın benimsediği görüşe yaklaşılmış ise de(11), dairemizin 
daha sonraki pek çok kararında bu görüşün terkedildiği ve böyle bir bildirimin bulunmaması 
halinde hesabın bölünebilir ya da teselsülsüz müşterek hesap kabul edilmesi gerekeceği 
konusunda bir uygulamanın benimsendiği ve halen de bu uygulamanın istikrarla sürdürüldü-
ğü görülmektedir12.  

 
Konuyla ilgili HGK’nun kararlarına bakıldığında istikrarlı bir uygulamanın bulunmadığı 

göze çarpıyor. Örneğin üçüncü hukuk dairesinin 2005 yılında vermiş olduğu bir bozma kara-
rında tasarruf yetkisi konusunda bir açıklık bulunmaması halinde hesabın teselsüllü hesap 
sayılması gerektiği, üstelik bu konuda doktrinin ittifak ettiği belirtilmiş, bozmaya karşı yerel 
mahkemece verilen direnme kararı 2006 yılında verilen kararla oyçokluğuyla bozulmuş13; 
ancak dairemizin biraz önce sözünü ettiğim ve halen de istikrarla sürdürülen uygulamasına 
ilişkin 2005 tarihli bir bozma kararına karşı verilen direnme kararı ise 2007 yılında bu kez 
oybirliği ile bozulmuş; bu suretle tasarruf yetkisine ilişkin bir açıklık olmaması halinde hesabın 
teselsülsüz sayılması gerektiği uygulaması benimsenmiş görünmektedir14 . 

 
Müşterek hesaplardaki tasarruf yetkisinin niteliğine göre yapılan ayrım ve konuyla ilgili 

yargısal uygulama ile doktrindeki görüşler kısaca arz ettiklerimden ibaret görünüyor.  
 
Şimdi, kendimce önemli bulduğum bir ayrıntı üzerinde durmak suretiyle, müşterek he-

saplar ile diğer sunum konumu oluşturan murisin mirasçılar yönünden mevduatının akıbeti 
konusuna geçmek istiyorum.  
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Öncelikle, “müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde ne olacaktır” sorusuna 
yanıt aramakla başlayalım. Böylelikle her iki sunum konusu arasındaki yakın ilişkinin de izahı 
mümkün olabilecek düşüncesindeyim. Soruya yanıt ararken, bankanın böylesi bir durumdaki 
pozisyonunun açıklanması ile yetineceğim. Hesap sahipleri arasındaki içsel ilişkiye ve bu 
ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık konularına ise çok kısa değineceğim. 

 
Yukarıda belirtilen teselsüllü-teselsülsüz müşterek hesap ayrımından hareketle söyle-

mek gerekir ki, teselsülsüz müşterek hesaplar bakımından hesap sahiplerinden birinin ölümü 
halinde bankaya karşı mirasçıları kaim olur. Esasen bu durum, yani hesap sahiplerinden biri-
nin ölümü olgusu, hesap sahiplerinin ister birlikte hareket etmeleri gerekliliğinden, isterse 
hesaptaki paylarının bölünebilir (belirgin) olması nedeniyle her bir hesap sahibinin ancak 
kendi payı üzerinde tasarrufta bulunabilme yeteneğinden olsun, işlem anında belirgin hale 
geleceğinden, banka, ıttıla ettiği bu halde, mirasçılara belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme 
yapmakla borcundan kurtulur. Bu halde, çözüm berrak ve bazı ayrıntılar dışında sorunsuz 
görünüyor.  

 
Ancak, müşterek hesabın teselsüllü olması ve hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde 

işler biraz karışıyor. Bir kere, sağ kalan teselsüllü hesap sahibi, münferiden hesap üzerinde 
tasarruf yetkisine sahip olmakla, diğer hesap sahibinin ölümüne karşın hesaptaki paranın tü-
münü çekerse ne olacaktır? Böyle bir durumda, banka, BK’nun 148/2. maddesi uyarınca müte-
selsil alacaklılardan birine yaptığı ödeme ile kural olarak borcundan kurtulacak mı?   

 
Bu sorulara yanıt bulmak için önce doktrine kısaca bir bakalım.  
 
Seza Reisoğlu hocamız, böyle bir durumda, kural olarak, hesabın teselsüllü olduğuna 

ilişkin kayıtların ancak MK’nun vasiyet hükümleriyle birlikte değerlendirilebileceğini, yani öle-
nin vasiyetnamesinde de bu yolda bir hüküm bulunması ile geçerli olabileceğini, aksi halde 
hesabın –bu benim kişisel yorumum- bölünebilir hesap niteliğine dönüşmek suretiyle ölenin 
mirasçılarına yahut sağ kalan hesap sahibine, paylar belirgin ise o pay üzerinden, değil ise 
hesap sahipleri sayısına göre hesaptaki meblağ eşit bölünerek saptanacak pay tutarı üzerin-
den ödemede bulunulması gerektiğini belirtiyor15. Hocamızın bu görüşüyle ilgili olarak kita-
bında yer verdiği bir HGK kararında da bu anlayışın benimsenmiş olduğu belirtilmekte ise de, 
bu karara medar olan uyuşmazlığın, hesap sahiplerinin kendi aralarındaki içsel hesaplaşma-
dan kaynaklanması, bankanın uyuşmazlığın dışında kalması nedeniyle banka ile hesap sa-
hipleri arasındaki ilişkiyi izah bakımından elverişli niteliği bulunmadığını düşünüyorum16. Ünal 
Tekinalp hocamızın konuyla ilgili olarak Reisoğlu hocamız ile aynı paralelde bir görüşe sahip 
olduğu, yukarda sözünü ettiğim kitabında bu konuya ayırdığı paragraftan anlaşılıyor17.  

 
Rahmetli Haluk Tandoğan hocamızın ise teselsüllü hesaplar bakımından çeşitli görüşle-

re temas etmekle birlikte, konuyla ilgili sınırlayıcı özel bir duruma, görüşe yer vermediğini 
saptadım. Yani teselsüllü müşterek hesapta hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, diğe-
rinin münferiden tasarruf yetkisine dayanarak hesaptaki tüm parayı çekmesinin olanaklı ol-
duğunu benimsediği anlaşılmaktadır18. 

  
Yargısal uygulamaya baktığımızda, dairemizin konuyla ilgili yeni sayılabilecek bir kara-

rında teselsüllü müşterek hesaplar bakımından hesap sahiplerinden birinin ölümü durumun-
da, diğer hesap sahibinin yahut sahiplerinin hesap üzerinde münferiden yapmış olduğu işlem 
nedeniyle bankanın, ölen hesap sahibinin mirasçılarına karşı sorumlu tutulamayacağı ilke 
olarak benimsenmiş durumdadır19.  
 

Bu durumda, Dairemiz kararına yansıyan yargısal uygulamanın müteselsil alacaklılık 
esaslarıyla ve bu anlamda Tandoğan hocamızın görüşleriyle örtüştüğünü söylemek müm-
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kündür. Kanımca da bu uygulama doğru ve BK’nun müteselsil alacaklılık ile ilgili sistematiği-
ne uygundur. 

 
Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde yapılacak işlemler konusunu böy-

lece özetledikten sonra, murisin mevduatının mirasçılar bakımından akıbeti konusuna geçe-
lim.  

 
Bu konuda gerek yargısal uygulamanın ve gerekse de doktriner düşüncelerin berrak ol-

duğu göze çarpmaktadır. Böyle bir durumda, ölen hesap sahibinin mirasçıları arasında 
TMK’nun 599 ve 640. maddeleri uyarınca ve aynı yasanın 701/2. maddesi çerçevesinde bir 
elbirliği ortaklığından ve bu nedenle mirasçıların tümünün birlikte hareket etmesi gerektiğin-
den söz edilmelidir. Bir başka söyleyişle, bankadaki murise ait mevduatın ödenmesi için tüm 
mirasçıların birlikte başvuruda bulunması gerektiği açıktır. Mirasçılar arasından birini vekil 
tayin etmek yahut miras ortaklığına temsilci tayin ettirilmesi suretiyle tasarrufta bulunmanın 
mümkün olduğu da izahtan varestedir. Keza, hesap sahibinin ölümüyle mirasçılar bakımın-
dan yasadan ötürü oluşan elbirliği ortaklığının paylı mülkiyete çevrilmesi (TMK 644) duru-
munda, mirasçıların her birinin veraset ilamındaki payı oranında ödemede bulunulmasını 
talep etmesi de mümkün ve muhtemeldir.  

 
Bu konudaki dairemiz uygulaması, önceleri, hesaptaki para yahut kıymetli evrakın misli 

eşya olmasından hareketle ve belki de pratik amaçlar gözetilerek, mirasçılardan her birinin 
veraset ilamındaki paylar oranında bankadan talepte bulunabileceği yönündeyken, konuyla 
ilgili olarak 19.HD’nce verilen bir karara yönelik direnme kararı üzerine tesis olunan bir hukuk 
genel kurulu kararından20 sonra, bu karara yansıyan ilkeler benimsenmek suretiyle yukarıda 
belirttiğim yönde değiştirilmiş olup mevcut uygulama halen istikrarlı bir biçimde sürdürülmek-
tedir21.   

 
Saygıdeğer katılımcılar,  
 
Son olarak müşterek hesaplarla ilgili olarak bir kısım banka uygulamasına değinecek ve 

bu uygulamalara ilişkin kısa değerlendirmeler yapacağım.  
 
Bu anlamda, başta sözünü ettiğim saha çalışması sırasında öğrendiğim bazı hususları 

sizlerle paylaşacağım. Eğer değineceğim uygulamalarda farklılıklar varsa ya da değerlendir-
melerime katılmayan olursa kişisel olarak yararlanacağımı da söylemek isterim.   

 
Müşterek hesaplar üzerinden çek keşide edilebilir mi? Teselsüllü hesaplar bakımından 

çek keşidesine izin verilmekte ise de, teselsülsüz hesaplardan çek keşidesinin ise kural ola-
rak benimsenmediğini, bankaların özel müşterilerine müdür onayı ile çek karnesi vermeleri 
yolunda sınırlı bir uygulamaları olduğunu görmüş bulunuyorum. Kişisel olarak bu hesabın 
türü ve işleyiş biçimi bakımından çek keşide edilmesine uygun olmadığını düşünmekteyim.  

 
Böyle bir durumda teselsülsüz hesap sahibi ile banka arasında aynı zamanda cari he-

sap şeklinde çalışan bir kredi ilişkisi kurulması gerektiği açık olduğu gibi, müşterek imza ile 
tasarruf edilen teselsülsüz hesaplar bakımından böyle bir durumun dahi karmaşık bir hal ya-
ratacağı ve bu hesaplar bakımından çek keşide edilmesine izin verilmemesi gerektiğini dü-
şünüyorum. 

 
Ancak, teselsüllü hesaplarda çek keşide edebilme olanağı vardır ve uygulamada da bu 

durumun benimsendiğini öğrendim. Ancak benim saha çalışması yaptığım bir banka bu nite-
likteki hesap sahiplerinden en fazla ikisine bu olanağı tanımakta olup neden tüm teselsüllü 
hesap sahipleri yerine iki kişi ile sınırlı olarak bu hizmet verilmekte, bunu anlayabilmiş deği-
lim. Açıklanırsa memnuniyetle dinlemeye hazırım.  
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Uygulamada, her iki tür müşterek hesapta da hesap cüzdanı olmaksızın da hesap sa-
hiplerine tasarrufta bulunma olanağı verildiğini, banka personelinin bu yolda talimatlan-
dırıldığını gözledim. Yine farklı bir uygulama söz konusu ise ve açıklanırsa sevinirim.  

 
Yine banka talimatlarına göre, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilişkisini 

kesmek istemesi halinde, özellikle teselsülsüz hesaplar bakımından diğer hesap sahipleri 
lehine bir feragatnamenin alınması gerektiğinin bildirildiğini gözlemekteyim. Bunun banka 
açısından korumalı bir durum yaratıyor olmakla birlikte, hesap sahiplerinin içsel ilişkisi bakı-
mından sorun yaratır nitelikte olduğunu da belirtmek isterim.  

 
Yine bankaların, müşterek hesap bakiyesinin eksiye düşmesi halinde, bu kere, hesap 

sahiplerinin bankaya karşı müteselsil borçlu durumuna girmesi gibi hukuksal bir durumun 
varlığına da işaret etmek gerekir diye düşünüyorum.  

 
Değerli katılımcılar, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Beni sabırla dinlediğiniz için he-

pinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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namelerinin ibraz edilmesi yahut da miras ortaklığına temsilci atanması ya da TMK’nun 644. maddesi uyarınca 
iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi gerekir. Muris hesapları ile ilgili Dairemizin son 
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Bebeklere tıbbi müdahale, hayati önem ta ıyor 

T.C. çi leri Bakanlı ı Nüfus ve Vatanda lık leri Genel Müdürlü ü istatistiklerine ve T.C. 

Sa lık Bakanlı ı tarafından yayınlanan “Türkiye’de Sa lı a Bakı  2007” raporuna göre, 

ülkemizde her yıl ortalama 1 milyon 100 bin çocuk do uyor. Yeni do an her bin çocuktan 

22’si, di er bir deyi le günde 60’dan fazla bebek, ya amının daha ilk yılında hayata veda 

ediyor.  

 

Bebekler, erken do um, do u tan gelen fiziksel sorunlar ve mikrobik hastalıklar ba ta olmak 

üzere, pek çok nedenle tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bebeklere, zamanında tıbbi müdahale, 

hayati önem ta ıyor. Bu da, hastanelerde yeterli cihaz donanımına sahip acil ve yo un bakım 

servisleri bulunması gereklili ini do uruyor. Ne yazık ki, ülkemizdeki pek çok hastane bu 

alanda imkansızlıklarla bo u uyor. 

 

Bebek sa lı ı, toplumların kalkınma düzeyinin göstergesidir 

Sa lık alanında yapılan ara tırmalar, bebek ve çocuk ölüm oranları açısından Avrupa Birli i 

ile aramızda büyük farklar oldu una dikkat çekiyor. Oysa bebek ve çocuk ölüm oranları, bir 

toplumun kalkınma düzeyi ve sa lık ko ullarının göstergesi olarak kabul ediliyor. Birle mi  

Milletler’e üye tüm ülkelerin liderleri tarafından kabul edilen ve 2015 yılına kadar 

gerçekle tirilmesi öngörülen “Binyıl Kalkınma Hedefleri” arasında ise, bebek ölüm oranlarının 

dü ürülmesi ilk sıralarda yer alıyor.  

 

“Çok Ya a Bebek” 8. yılında Türkiye’nin 65 iline ula tı 

Türkiye Bankalar Birli i,  bebeklere tam ve yeterli tıbbi müdahale sunulmasına katkı 

sa lamak için tıbbi destek ve sosyal yardım programı “Çok Ya a Bebek”i 2003 yılında 

ba lattı. Birlik üyesi tüm bankaların destek verdi i program, Çocuk Acil Tıp ve Yo un Bakım 

Derne i, Türk Pediatri Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi’nden uzmanlarca olu turulan 

Danı ma Kurulu i birli inde sürdürülüyor.  

 

“Çok Ya a Bebek” kapsamında bugüne kadar Edirne’den Kars’a, Ordu’dan Hatay’a kadar 

Türkiye’nin 65 ilindeki 180 hastaneye ba ı ta bulunuldu. Hastanelerin yenido an ve çocuk 

bölümlerine 8 yılda ba ı lanan 833 cihazla bugün yakla ık 30.000 bebek “hayat”a tutunuyor. 

Çe itli dönemlerde e itim faaliyetleri ile de zenginle tirilen program, her yıl yeni il ve 

hastanelere yapılan yardımlarla geni liyor. 

 

www.cokyasabebek.org web sitesi, programa ili kin detaylı bilgi sunarken, sa lık 

profesyonellerine, görev yaptıkları kurumun cihaz ihtiyaçlarını Türkiye Bankalar Birli i’ne 

bildirme olana ı da sa lıyor. 



Yazarlara Duyuru

1. Bankac›lar dergisinde yay›mlanmak üzere gönderilecek makaleler, word format›nda arial yaz› ka-
rakterinde, 11 punto ile tek aral›kl› ve paragraflar aras›nda bir sat›r boflluk b›rak›lmak üzere Türkçe
olarak yaz›lmal›d›r.

2. Yaz›n›n kapak sayfas›nda flu bilgiler yer almal›d›r; a) yaz›n›n bafll›¤›, b) yazar(lar)›n ba¤l› bulun-
duklar› kurulufllar ve ünvanlar›, c) varsa yazar(lar)›n yard›mlar›n› gördü¤ü kifli ve/veya kurumlara
teflekkür, d) iletiflim kurulacak yazar›n ad›, adresi varsa telefon ve faks numaralar›.

3.Yaz› içinde yer alan tablo ve flekiller arial yaz› karakterinde 10 punto ile haz›rlanmal›, bafll›k ve s›ra
numaras› verilmeli, kaynaklar› ise alta yaz›lmal›d›r. Denklemlere s›ra numaras› verilmelidir. (Denk-
lemlerin türetilifli k›sa olarak gösteriliyorsa, hakemlere verilmek üzere türetme ifllemi tüm basamak-
lar›yla ek bir sayfada gösterilmelidir).

4. Dipnotlar›n numaraland›r›lmas› ve ayr› bir sayfada “Dipnotlar” bafll›¤› alt›nda toplanmas› gerek-
mektedir.

5. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de¤il, metin içinde aç›lacak ayraçlarla yap›lmal›d›r. Ayraç için-
deki s›ra; yazar(lar)›n soyad›, kayna¤›n y›l›, sayfa numaralar› fleklinde olmal›d›r.

6. Metinde gönderme yap›lan veya yap›lmayan tüm kaynaklar, kaynaklar listesinde yer almal›d›r.
Kaynaklar ayr› bir sayfada alfabetik s›rayla yaz›lmal›d›r. Kaynakçada afla¤›da örneklenen biçim ku-
ral›na uyulmal›d›r.
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