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ÖNSÖZ 

Değerli Meslektaşlarım, 

Avukatlık Kanununun 76. Maddesi barolara, “avukatlık mesleğini 

geliştirmek” konusunda önemli bir yükümlülük yüklemektedir. Ancak 

bir zorunluluktan ziyade mesleğimiz bir bilgi mesleğidir, bu bilgi üzerine 

mesleğimizi icra ederiz. Kısacası bu meslekte bizim yegane sermayemiz 

sahip olduğumuz “bilgi” mizdir. 

Bu düşünceden hareketle baromuz tarafından, 2011 yılında değişen 

ve yenilenen üç temel yasa olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk 

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu basılarak meslektaşlarımıza üc-

retsiz olarak dağıtılmış ve stajlarını tamamlayarak ruhsat alan meslektaş-

larımıza hediye edilmişti. Aradan geçen uzunca bir süreden sonra yayın 

konusunda baromuzun çok büyük bir eksikliğinin olduğunu düşünerek 

mesleki yaşamımızda çokça ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz İtira-

zın İptali Davası ile Tahsil (Eda) Davası, Tasarrufun İptali Davaları, 

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, İcra İflas Kanununda Yapılan Değişik-

likler, Getirilen Yenilikler ve Bu Konulara İlişkin Son İçtihatlar, Ceza 

Muhakemesi Hukuku, ANAYASA-TCK-CMK ve İlgili Mevzuat, aynı 

zamanda bir staj rehberi olan gerek ulusal gerekse uluslararası Avukatlık 

Mevzuatının tamamını bir araya getirip derleyip toparlayıp en yeni içti-

hatlar ve belgelerle güçlendirerek basmış olduğumuz Avukatlık Kanunu 

ve İlgili Mevzuat kitaplarından sonra bu kez de çok daha kapsamlı İcra 

Hukukunda İstihkak Davaları, İcra Hukukunda İhtiyati Haciz ve İcra Hu-

kukunda Şikayet olmak üzere 10. kitabımızı yaklaşık 1 yıllık görev sü-

remize sığdırmış bulunmaktayız. Yine kütüphanemize de son dönem ba-

sılan en yeni ve güncel, kapsamlı kitaplarımızla da zenginleştirdik. Ayrı-

ca basımını yapmış olduğumuz tüm kitaplarımızı PDF formatında yeni-

lemiş olduğumuz baro sitemize de eklemiş bulunmaktayız. Dileyen mes-

lektaşlarımız sitemizden de kitaplarımıza erişebilmektedir. Ancak her şe-

yin sanal hale geldiği günümüzde kitaba dokunmanın, sayfalarını çevir-

menin ve o güzel kağıt kokusunu hissetmenin keyfinin kitap okumaktan 

geçtiğini de hatırlatmak isteriz… 

Pek çok meslektaşımız İcra Hukukuna çok mesafeli durmayı tercih 

etmekle beraber unutmamak gerekir ki hemen hemen her türlü davanın 

sonucu İcra Hukuku ile kesişmek durumundadır. Dolayısıyla İcra Huku-

ku, avukatlık mesleğinde bir davanın sonucunu ve final kısmını oluşturur. 

İlk bakışta pek çok dava türü İcra Hukuku ile ilintisiz gibi görünse de ör-

neğin ceza davalarında katılan lehine hükmedilen vekalet ücreti, haksız 
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tutuklama ve tedbir nedeniyle tazminat davaları, aile hukukunda tazmi-

natların tahsili, çocuk teslimi gibi işlemlerin çözümü ancak İcra Hukuku 

ile mümkün olabilmektedir. 

İcra ve İflas Hukuku alanında uygulamada çok sık açılan ve karşıla-

şılan davaların gerek açılmasında gerekse yargılama sırasında pek çok 

hata yapıldığı ve bu hataların tarafların mağduriyetlerinin artmasına ve 

yargılamanın uzamasına neden olduğu bilinmektedir. Av. Talih UYAR, 

Av. Alper UYAR ve Av. Cüneyt UYAR tarafından hazırlanan bu kitap-

larda “İcra Hukukunda İstihkak Davaları, İcra Hukukunda İhtiyati Haciz 

ve İcra Hukukunda Şikayet” davalarının hangi yetkili ve görevli mahke-

melerde açılacağı, davalıların ve davacıların kimlerin olacağı, davanın 

dayandığı olayların nasıl açıklanacağı, delillerin nasıl gösterileceği, hu-

kuki sebep ve sonuç ilişkileri ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, bilimsel 

görüşler Yargıtay içtihatları ve dilekçe örnekleri ile birlikte meslektaşla-

rımıza sunulmaktadır. 

Baromuzca yayınlanması ve meslektaşlarımıza ulaşması için gerek 

engin bilgi, tecrübe ve eserlerini herhangi bir telif hakkı ve bedel talep 

etmeksizin bizimle paylaşan gerekse baromuz kütüphanesine çok önemli 

eserlerini hiçbir ücret talep etmeden bağışlayarak kütüphanemizi zengin-

leştiren gerekse de seminer verme davetimize hiçbir zaman hayır deme-

yen meslektaşımız Sayın Av. Talih UYAR’a şahsım ve Şanlıurfa Barosu 

adına teşekkürlerimi sunarım. 

Bu kitapların basımını ise özellikle baromuzun 66. Kuruluş Yıldö-

nümüne ve yeni bir yıla yeni bir umutla gireceğimiz 2018 yılının hediyesi 

ve başlangıcına denk getirebilmek için de özel bir çaba harcadık. Bu ve-

sileyle yönetim kurulu adına tüm meslektaşlarımızın yeni yılını tebrik 

eder, yeni yılın tüm meslektaşlarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini di-

leriz. 

Meslektaşlarımızın yoğun biçimde yararlanacağından emin olduğu-

muz bu önemli eserlerin hazırlanmasında büyük emeği olan Bilge Yayı-

nevi emekçilerine ve tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla. 

27.12.2017 

Av. Ahmet TÜYSÜZ 

Şanlıurfa Barosu Başkanı



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sevgili öğrencilerime, 

 Başarı dileklerimle... 

 T.U. 
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SUNUŞ 

Bu «küçük» kitabımız, daha önce(*) yayımlamış olduğumuz «İcra Huku-

kunda İstihkak Davaları» isimli eserimizin ‘kısaltılmış’ yeni bir baskısı de-

ğildir. 

Bu kitabımız, i s t i h k a k  d a v a l a r ı  konusunu bütün yönleriyle ay-

rıntılı olarak inceleyen bir ‘monografi’ de değildir. 

Bu kitamızıda, İİK. m. 96-99 çerçevesinde icra mahkemesine hitaben 

bir ‘istihkak dava dilekçesi’nin «nasıl hazırlanacağı» -(bu davanın ‘hangi 

yetkili ve görevli mahkemede açılabileceği’, ‘davacı’ ve ‘davalının kimler ola-

bileceği’, ‘davanın konusunun nasıl belirtileceği’, ‘davanın dayandığı olayların 

nasıl açıklanacağı’, ‘davanın dayandığı kanıtların nasıl gösterileceği’, ‘hukuki 

sebep’in, ‘sonuç ve istem’in nasıl belirtileceği vb.)- bu konudaki ‘eser’ ve ‘ma-

kale’ler ile ‘Yargıtay’ın içtihatları’na atıfta bulunularak, çok ayrıntılı biçim-

de incelenmiştir… 

Bu amaçla kitabımızda (5) adet dilekçe örneğine (§1. «İSTİHKAK İD-

DİASI»NDA BULUNMA DİLEKÇESİ «İİK. 96/I)», §2. «İSTİHKAK İDDİASINA 

İTİRAZ» DİLEKÇESİ «İİK. 96/II, 97/I», §3. «İSTİHKAK DAVASI»NA AİT Dİ-

LEKÇE ÖRNEĞİ «İİK. 97», §4. «İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

«İİK. 99), §5. «İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ «İİK. 99) yer 

verilmiştir. 

Kitabın «ARAMA CETVELLERİ»nin hazırlanmasında emeği geçen sayın 

Stj. Av. F. Ece KARADAĞ’a teşekkür ederiz. 

Bu çalışmamızın -öncekiler gibi- özellikle genç meslektaşlarımıza ya-

rarlı olmasını dileriz. 

En iyi dileklerimizle… 

Ocak/2018-İzmir Av. T.UYAR/Av. A.UYAR/Av. C.UYAR 

 

                                                 
(*)  UYAR, T. İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Bası, 1248 sayfa, Mart/1994 
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§ 1. «İSTİHKAK İDDİASI»(1)NDA BULUNMA DİLEKÇESİ 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 96/I) 

 

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE(2) 

    İ Z M İ R(3) 

      Dos. No: 2015/3416 

 

Alacaklı .......................... : Ahmet Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR) 

[TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Ali Yıldırım (Akdeniz Cad. No: 1, K: 2 - İZMİR) 

Borçlu ............................. : Basri Borçsever (Fethi Bey Cad. No: 210, K: 3 -             

İZMİR) 

İstihkak iddiasında 

bulunan ......................... : Ümit Atılgan (1242 Sok. No: 10/3 - İZMİR) 

Konusu ........................... : İstihkak iddiası(4) 

 

28.11.2017 tarihinde, borçlunun gösterilen adresteki ikametgahında, 

alacaklının talebi üzerine, «borçluya ait olduğu iddiasıyla» bir adet AEG 

marka, kurutmalı çamaşır makinası haczedilmiştir.(5) 

Haczedilen bu çamaşır makinası borçlu Basri Borçsever’e ait olmayıp, 

bana aittir. Çamaşır yıkaması için, o gün borçlunun eşine «âriyet olarak» 

vermiştim. 

Yapılan hacizden, ziyaret sebebiyle gitmiş olduğum İstanbul’dan dön-

düğüm 15.12.2017 tarihinde, haberdar oldum.(6) 

Sonuç ve istem  ........... : Belirttiğim nedenlerle, süresinde(7) yaptığım istih-

kak iddiamın kabul edilerek, İİK. mad. 96/I, II, 97/I 

gereğince işlem yapılmasını(8) saygı ile talep 

ederim. 17.12.2017(9) 

(İstihkak İddiasında Bulunan) 

Üçüncü Kişi 

Ümit Atılgan 
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(1) I- Bilindiği gibi haciz ancak borçlunun malları üzerine konabilir 

(ĠĠK. mad. 85/I).1 Alacaklı bunun için «borçlunun elinde bulunan» mallarla 

birlikte, borçluya ait olup da «üçüncü kişinin elinde bulunan» malları da 

haczettirebilir. Çünkü, borçlu haciz yolu ile takipte, bütün malvarlığı ile so-

rumludur. Alacaklı, haciz uygulaması sırasında Ģu durumlarla karĢılaĢabilir.2 

a) Alacaklı, borçlunun malvarlığını haczettirirken; «mülkiyeti üçüncü 

kişiye ait bulunan ve borçluya rehin olarak verilen» ya da «mülkiyeti borç-

luya ait olup da üçüncü kişiye rehin verilmiş fakat halâ borçlunun zilyetli-

ğinde bulunan» taĢınır malları da haczettirmiĢ olabilir. 

b) Alacaklı, borçlunun üçüncü kişiye rehin verdiği eşyayı da bularak, o 

kiĢinin elinde iken haczettirmiĢ olabilir. 

II- Borçlunun elinde görülen herhangi bir «taĢınır» mal, alacaklı tara-

fından haczettirilmek istenir ve borçlu3 bu malın «üçüncü kişiye ait olduğu-

nu» veya «üçüncü kişiye rehini bulunduğunu» söylerse ya da üçüncü kiĢi ta-

rafından4 o mal üzerinde «mülkiyet veya rehin hakkı» ileri sürülürse, haczi 

uygulayan memur, malı haczetmekle beraber, aynı zamanda bu «istihkak id-

diası»nı da tutanağa geçirir (mad. 96/I) 

BaĢka bir deyiĢle, ĠĠK. mad. 96/I‘e göre; 

a) Borçlunun «haczedilen taşınırın kendisine ait olmayıp üçüncü kişiye 

ait (üçüncü kişinin mülkü) olduğunu» ya da «haczedilen taşınırı üzerinde 

üçüncü kişinin rehin hakkı bulunduğunu» ileri sürmesi veya, 

b) Üçüncü kiĢinin «borçluya ait sanılarak haczedilen taşınırın kendisi-

ne ait olduğunu» ya da «haczedilen borçluya ait taşınır üzerinde kendisinin 

rehin hakkı bulunduğunu» ileri sürmesi «istihkak iddiası» sayılır. 

Keza; borçlu yahut borçlu ile malı elinde bulunduran Ģahıslar «taşınır 

mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ay-

ni hakkının bulunması» (veya taĢınır malın üçüncü bir Ģahıs tarafından hac-

zedilmiĢ olması) halinde, bu hususu haczi yapan memura beyan etmek ve 

beyanın haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, (haczi yapan memur da, 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Ġcra Hukukunda Haciz, 3. Baskı, 

2016, s: 6 vd., 81 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, 2014, s: 1693 vd. - 
UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, 2006, s: 7477 vd. 

2
 CANSEL, E. Türk Menkul Rehni Hukuku, C: 1, Teslim ġartlı Menkul Rehni, 1967, s: 232 

3 Bknz: 8. HD. 02.12.2013 T. 12002/18218; 17. HD. 07.12.2010 T. 11243/10710; 21. HD. 
4.10.2004 T. 6585/7919; 18.3.2004 T. 102/2587; 24.2.2004 T. 11404/1457 

4 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 1590/8391; 02.12.2013 T. 12002/18218; 12. HD. 12.01.2015 T. 
22458/274; 12.01.2015 T. 22460/275; 17. HD. 20.03.2012 T. 1416/3363; 21. HD. 6.4.2004 
T. 2705/3393; 12. HD. 17.12.2002 T. 25384/26826; 21. HD. 5.11.2002 T. 6811/9225 
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borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran Ģahısları bu beyana 

davet etmek) zorundadır. (ĠĠK. mad. 85/II)5 

Bu durumda; «borçlu»6 ya da «üçüncü kişi»7 tarafından, üçüncü kiĢi le-

hine yapılmıĢ «istihkak iddiası» söz konusudur. 

Yüksek mahkeme «İİK.’nun 96. maddesine göre i s t i h k a k  i d d i- 

a s ı n ı n  borçlu tarafından üçüncü kişi lehine veya üçüncü kişi tarafından 

bizzat kendi lehine ya da İİK.’nun 85/II. maddesi uyarınca borçlu ile malı 

birlikte elinde bulunduran kişilerin, diğer bir üçüncü kişi lehine ileri sürüle-

bileceğini»8 ifade etmiĢtir. 

Gerçekten, yüksek mahkeme bu hususu; 

√ «Dava konusu haciz, borçlunun ve davalı 3. kişinin yokluğunda, da-

valı borçlunun kardeşi olduğunu belirten kişinin huzurunda yapılmış, borç-

lunun kardeşi, davalı 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunmuş haczin İİK 

99. madde gereğince yapıldığı, borçlunun kardeşinin, davalı 3. kişinin yetki-

lisi olmadığı gibi borçlu da olmadığından 3. kişi lehine istihkak iddiasında 

bulunma hak ve yetkisine sahip olmadığı, bu nedenle geçerli bir istihkak id-

diasının varlığından sözedilemeyeceği- Mahkemece; istihkak iddiasında bu-

lunan 3. şahsın istihkak iddiasının reddine karar verilmiş ise de; hacizde ha-

zır bulunan borçlunun kardeşiniin kendi adına istihkak iddiasında bulunma-

dığı, davalı 3. kişi tarafından açılan istihkak davasının, süresinde yapılmış 

usule uygun bir istihkak iddiası olmadığından, ön koşul yokluğu nedeniyle 

reddi gerekeceği»9 

√ «İİK.nun 96 vd. maddesine göre istihkak iddiası borçlu tarafından 3. 

kişi lehine veya 3. kişi tarafından bizzat kendi lehine ya da İİK.nun 85/2. 

maddesi uyarınca borçlu ile malı birlikte elinde bulunduran kişilerin, diğer 

bir 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunabileceği, bu kişilerin tarafından 

yasal sürede yapılan istihkak iddiası ile dava açma süresi kesileceği»»10 

Ģ e k l i n d e  ifade etmiĢtir. 

Tapuda borçlu adına kayıtlı bulunan «taĢınmaz»ların alacaklılar tara-
fından haciz edilmesi üzerine, borçlu «bu taşınmazın gerçekte üçüncü kişiye 
ait olduğunu» ya da üçüncü bir kiĢi «bu taşınmazın borçluya değil kendisine 
ait olduğunu» ileri sürebilir. Gerçekten, üçüncü kiĢiler «borçlu adına olan 

                                                 
5 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 122 - UYAR, 

T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1694 
6 Bknz: 21. HD. 4.10.2004 T. 6585/7919; 18.3.2004 T. 102/2587; 24.2.2004 T. 11404/1457 
7 Bknz: HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727; 21. HD. 24.5.2004 T. 4356/4871; 29.4.2004 T. 

3680/4307 
8 Bknz. 17. HD. 24.02.2011 T. 983/1584; 25.01.2011 T. 7969/363 
9 Bknz: 8. HD. 02.06.2016 T. 20303/9666; 02.06.2016 T. 18405/9715 
10 Bknz: 8. HD. 15.04.2015 T. 3055/8479 
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tapu kaydının iptali için mahkemede dava açtıklarını ve davanın devam etti-
ğini,11 (ya da «açtıkları davanın sonuçlandığını»), «kaydına haciz konulan 
taşınmazın, hacizden önce kendilerine satılmış (ancak, tapuda resmi senet 
düzenlenmiş olmasına rağmen, satışın yanlışlıkla tapu kütüğüne işlenmemiş) 
olduğunu»12 «haczedilen taşınmazın, daha önce kendilerine satışının vaad 
edildiğini, bu konuda düzenlenen resmi taşınmaz satış vadinin -haciz tari-
hinden önce- tapuya şerh verildiğini»13 bildirerek «istihkak iddiası»nda bu-
lunabilirler. 

Yüksek mahkeme  ö n c e l e r i; 

√ «Taşınmaza ilişkin istihkak davasının, haczin öğrenilmesinden itiba-
ren yedi gün içinde açılabileceğini»14 

√ «Kooperatif, ortağın kurada çıkan dairesinin kendisine kooperatifçe 
tahsis edildiği tarihte dairenin mülkiyetini kazanmış olacağını, bu tarihten 
sonra kooperatif borcundan dolayı bu daireye konulan haczin kaldırılması 
için açtığı istihkak davasının kabulü gerekeceğini»15 

√ «İstihkak davasına konu taşınmaz hakkında açıldığı bildirilen tasar-
rufun iptali davasının sonucunun beklenmesi gerekeceğini»16 

√ «Dava konusu taşınmaz hakkında açıldığı bildirilen tescil davasının 
sonucunun, istihkak davasında ‘bekletici sorun’ yapılması gerekeceğini»17 

√ «İstihkak davasının hem taşınır ve hem de taşınmazlar hakkında açı-
labileceğini»18 

belirtmiĢti... 

Doktrinde19«taşınmazlar hakkında da istihkak davası açılabileceği» 

genellikle20 belirtildiği gibi, Yargıtay 1521 ve -yakın zamana kadar istihkak 

                                                 
11 Bknz: 12. HD. 23.12.1988 T. 3903/15948  
12 Bknz: 15. HD. 5.3.1986 T. 551/823 
13 Bknz: 15. HD. 7.2.1986 T. 4547/380  
14 Bknz: 21. HD. 9.12.1997 T. 7927/8132; 15. HD. 27.7.1987 T. 2100/2977; KarĢ: 12. HD. 

08.12.2011 T. 7183/27381; 20.06.2011 T. 31912/12459  
15 Bknz: 21. HD. 30.9.1997 T. 5828/5917 
16 Bknz: 15. HD. 10.3.1997 T. 739/1272  
17 Bknz: 15. HD. 20.12.1990 T. 4066/5702 
18 Bknz: 15. HD. 12.10.1984 T. 2300/3037  
19

 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 2, 1990, s: 1155 - KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku El Ki-
tabı, 2. Baskı, 2013, s: 588 - ÜSTÜNDAĞ, S. Ġcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, 2004, s: 207 
- UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 3. Bası, 1994, s: 18 - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1828 vd. - KARATAġ, Ġ./ERTEKĠN, E. Ġcra ve Ġflâs Hu-
kukunda Ġstihkak Davaları, 1998, s: 79 - GÜNEREN, A. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak 
Davaları Ġle Tasarrufun Ġptali Davaları, 2004, s: 110 - ASLAN, K. Hacizde Ġstihkak Davası, 
2005, s: 107, 127 vd. - POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, s: 380 - TEKĠ-

NAY, S.S. Hacizden Mütevellit Ġstihkak Davaları, 1953, s: 17 vd. 
20

 KarĢ: YILMAZ, E. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, 2016, s: 547 (Bu görüĢe göre; «Kanunun is-
tihkak davaları ile ilgili 96 vd. hükümleri, taşınır mallar hakkında uygulanır. Taşınmazlar 
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davalarına iliĢkin kararları temyizen incelemiĢ olan- 2122 ve 17.23 Hukuk 

Dairelerince de bu görüĢ benimsendiği halde -yeni tarihli kararlarında- 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi24, 8. Hukuk Dairesi25 ve Hukuk Genel Ku-

rulu26«taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması isteğinin ‘istihkak davası’ 

açarak değil ‘şikayet’ yoluyla ileri sürülebileceği» görüĢündedir... 

III- ĠĠK. 96/I, c: 1‘deki «elde bulundurma» kavramı ile ne ifade edil-

mek istenmiĢtir. 

Burada «elde bulundurma» hukukî bir kavram olan «zilyetliğin» karĢıtı 

olarak kullanılmıĢ değildir. Kastedilen husus, zilyetliğin maddi ve harici 

öğesi olan «şey üzerinde fiili egemenlik (hakimiyet), fiili tasarruf kudre-

ti»dir. Bu kavram, zilyetliğin «manevi unsuru»nu oluĢturan iradeyi içerme-

yip sadece fiili hakimiyet unsurunu içerir. Bu nedenle, maddenin kenar baĢ-

lığında yer alan «zilyetlik» sözcüğünden sadece «mal üzerinde fiili egemen-

lik, malda fiilen tasarrufta bulunma kudreti»nin anlaĢılması gerektiği dok-

trinde oybirliği ile kabul edilmektedir.27 

Ġcra müdürü, Ġcra ve Ġflâs Kanunun anladığı anlamda «zilyed»i sapta-

mak için, sadece maddi ve görünür olaylar değerlendirmekle yetinmeli, asla 

çok kritik bir mesele olan28 zilyetlik hakkında derin araĢtırma ve incelemele-

re giriĢilmemelidir. Federal Mahkemenin de yerinde olarak belirttiği gibi29 

burada «kimin malik olduğu» meselesinin önemi yoktur; «fiili egemenlik ki-

min lehinedir, ona bakmak yeterli»dir. 

                                                 
üzerindeki istihkak iddiaları, istihkak davası şeklinde değil, şikayet yolu ile ileri sürülebi-
lir…») - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2015, s: 75 (Bu görüĢe gö-
re; «…ĠĠK. m. 96 ve m. 99 hükümlerini ĠĠK. 96/1 ve m. 99/1 hükümlerinde mülkiyet hakkına 
dayanan istihkak davaları bakımından ‗mal‘ ibaresi ile kanun koyucunun kasdının sadece ‗ta-
Ģınır‘ mal olduğu sonucuna varmak gerekir…») 

21 Bknz: 15. HD. 05.03.1986 T. 1986 T. 551/823; 27.07.1987 T. 2000/2977; 10.03.1997 T. 
739/1272; 20.02.1990 T. 4066/5702; 12.10.1984 T. 2300/3037 

22 Bknz: 21. HD. 09.12.1997 T. 7927/8132 
23 Bknz: 17. HD. 19.11.2012 T. 12709/12753; 14.02.2012 T. 16807/1560; 03.10.2011 T. 

4572/8496; 15.03.2011 T. 4983/2234 
24 Bknz: 12. HD. 23.02.2017 T. 11186/2497; 19.03.2013 T. 291/10098; 12.03.2013 T. 

33367/8997; 26.06.2012 T. 2487/22321; 3.11.2011 T. 5150/21498/; 21.6.2011 T. 
30818/12817; 8.12.2011 T. 7183/27381; 27.9.2011 T. 1647/16882; 20.6.2011 T. 
31912/12459; 27.9.2011 T. 1647/16882; 4.3.2005 T. 4032/4477; 10.1.2005 T. 23143/236; 
10.02.2004 T. 11281/841; 30.10.2003 T. 17303/21235 vb. 

25 Bknz: 8. HD. 19.04.2017 T. 17800/5773; 29.09.2016 T. 12431/12746 
26 Bknz: HGK. 7.4.2004 T. 12-210/208; 13.6.2001 T. 12-461/516; 24.9.1997 T. 15-461/729 
27

 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 384 - KURU, B. age. C: 2, s: 961 - KURU, B. El Kitabı, 2. 
Baskı, s:542 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 209 - BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġer-
hi, 1948, s: 281 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 39 - ASLAN, K. age. s: 254 

28
 TEKĠNAY, S. S. a.g.e. s: 28 vd. 

29 Naklen; SEVĠG, V. R. Açıklamalı Ġcra ve Ġflâs Kanunu, C: 2, 1966, s: 152 
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Ġcra müdürü, borçluya ait olmadığı açıkça anlaĢılan taĢınırları haczet-

memelidir. Harici karinelere göre taĢınırın borçluya ait olduğu kanısına va-

rırsa, o zaman, o taĢınırı haczetmelidir.30 

Buraya kadar açıklanan kural, taĢınırlar hakkında aynen uygulanır. Ta-

Ģınmazlarda ise, tapu sicili bu konuda ıĢık tutar. TaĢınmaz, tapu sicilinde 

kimin adına kayıtlı gözüküyorsa onun malı sayılır ve ancak onun borcundan 

dolayı haczedilebilir. Üçüncü kiĢi adına tapuda kayıtlı bulunan taĢınmazın, 

borçlunun borcundan dolayı haczedilebilmesi için, her Ģeyden önce, tapu 

kaydının borçlu lehine düzeltilerek, taĢınmazın borçlu adına tescili gerekir. 

Bunun için de, alacaklının ĠĠK. mad. 120 çerçevesinde üçüncü kiĢiye karĢı 

«tapu kaydının düzeltilmesi davası» açması gerekir.31 

Kıymetli evraka bağlı haklara, bunları fiilen elinde bulunduran kimse 

«zilyet» sayılır. 

Diğer alacaklarda ise, «elinde bulundurma» koĢulunu, «hak üzerinde fi-

ilen tasarruf edebilmek olanağına sahip olan kimse» gerçekleĢtirir. Örneğin; 

sıfatını belgelerle kanıtlayabilen alacaklının, alacağı elinde bulundurduğu 

yani «alacaklı sıfatını taĢıdığı» kabul edilir. Bu nedenle, alacağı devraldığını 

ileri süren üçüncü kiĢi, devir belgesine (TBK. mad. 184; HUMK. mad. 

299/II , «yeni 6100 sayılı HMK.‘na bu hükmün alınması unutulmuĢsa da; 

bugün için aynı uygulamanın sürmesi gerekmektedir.») sahipse, artık alacağı 

elinde bulundurduğu yani o alacağın sahibi olduğu kabul edilir.32 

IV- ġimdi «hangi haklara dayanılarak istihkak iddiasında bulunulabi-

leceği» sorunu üzerinde duralım. 

ĠĠK. 96/I metninde; «borçlu; elinde bulunan bir malı başkasının mülkü 

veya rehni olarak gösterdiği»33 yahut «üçüncü bir kişi tarafından o mal üze-

rinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde»34 bunun „istihkak 

iddiası‟ olarak kabul edileceği öngörülmüĢtür. 

                                                 
30

 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 377 - BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 277 - AS-

LAN, K. age. s: 250 vd. 
31

 ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 210 - Bu uygulama doktrinde -kimi hukukçular tarafından- eleĢtiri-
lerek, Ġsviçre‘de olduğu gibi, bizde de, «alacaklının, üçüncü kiĢi üzerindeki taĢınmazın borç-
luya ait olduğunu gösteren sebepleri icra müdürüne açıklaması halinde, bu taĢınmazın  
-ĠĠK. mad. 99 çerçevesinde- haczedilmesinin uygun olacağı» belirtilmiĢtir (Bknz: POSTA-

CIOĞLU, Ġ. Ġcra Ġflâs Kanunu ile Ġlgili Bazı Yargıtay Ġçtihatlarında Uygulanan Yorum ġekli 
Hakkında DüĢünceler ve Bu Ġçtihatların DeğiĢtirilmesi Lüzumu ile Ġlgili Mülahazalar «YaĢar 
Karayalçın‘a 65 inci YaĢ Armağanı», 1988, s: 586 vd.) 

32
 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1153 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 211 

33 Bknz: Yuk. dipn. 3 
34 Bknz: Yuk. dipn. 4 
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Önce; «İstihkak» kelimesinin sözlük anlamının «hak ediş», «hak etme», 

«hakkı olma», «hak isteme», «hak kazanma» ve «hak edilen şey», «hak ka-

zanılan şey» dir.35 

Hukukta -özellikle, takip hukukunda- ise, «istihkak davası» «alacaklı-

nın haciz koydurduğu malın borçluya ait olmadığının, bir başka kişiye ait 

olduğunun» veya «haciz konulan mal üzerinde başka bir kişinin rehin hakkı 

bulunduğunun»  b o r ç l u  ya da malın sahibi  ü ç ü n c ü  k i Ģ i  tarafından 

icra müdürüne bildirilmesidir (ĠĠK. mad. 96/I). 

Yüksek mahkeme çeĢitli içtihatlarında «borçlunun -hangi beyanları-

nın- üçüncü kişi lehine istihkak iddiası niteliğinde sayılacağını»36 ve 

«üçüncü kişinin hangi beyanlarının kendi lehine istihkak iddiası niteliğini 

taşıyacağını»37 belirtmiĢtir... 

17.7.2003 tarihinde kabul edilmiĢ olan 4949 sayılı Kanun ile ĠĠK. mad. 

85/II, c. 1‘de yapılan değiĢiklik sonucu; «borçlu ile birlikte malı elinde bu-

lunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya re-

hin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkın bulunması (halinde)... bu hususu haciz 

yapan memura beyan etmek» zorunda bulunduklarından, bu değiĢiklikten 

sonra, haciz sırasında üçüncü bir kiĢi tarafından «haciz edilen taşınır malın 

borçluya değil üçüncü bir kişiye ait olduğunun ya da haciz edilen taşınır 

mal üzerinde, üçüncü bir kişinin rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkı bu-

lunduğu»nun belirtilmesi -örneğin; haciz sırasında karşılaşılan borçlunun 

annesinin «haciz edilen buzdolabı, çamaşır makinası, koltuk takımı vs.’nin 

borçlu oğlunun değil gelinine ait olduğunu» ifade etmesi- 4949 sayılı Ka-

nunla ĠĠK. mad. 85/II, c: 1‘de yapılan değiĢiklikten önce istihkak iddiası ni-

teliğindeki bir beyan sayılmazken,38 4949 sayılı Kanun ile, anılan maddede 

yapılan değiĢiklikten sonra39 istihkak iddiası niteliğinde sayılmaktadır... 

                                                 
35

 YILMAZ, E. age. s: 546 
36 Bknz: 21. HD. 4.10.2004 T. 6585/7919; 18.3.2004 T. 102/2587; 24.2.2004 T. 11404/1457 

vb. 
37 Bknz: 21. HD. 6.4.2004 T. 2705/3393; 17.12.2002 T. 25384/26826; 5.11.2002 T. 6811/9225 

vb. 
38 Bknz: «UyuĢmazlık 3. kiĢilerin ĠĠK‘nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak dava-

sına iliĢkindir. Davacı Av. E. F. C. ile borçlu Av. A. E. E. kardeĢ olup ihtiyati haciz 1.6.1999 
tarihinde birlikte çalıĢtıkları büro iĢyerinde uygulanmıĢtır. Haciz uygulanan iĢyeri aynı za-
manda davacı F.‘nin kocası olan diğer davacı M.C.‘nin de sigorta iĢyeri adresidir. Haciz sıra-
sında «haczedilen malların kendisine ait olduğunu» ileri süren E. F. 4.6.1999 tarihinde Ġcra 
Müdürlüğüne verdiği dilekçede bu kez «bu mahcuzların kendisine ve eĢine (M.) ait olduğu» 
iddiasında bulunmuĢtur. ĠĠK‘nun 96/1 hükmü gereği istihkak iddiası 3. kiĢi tarafından kendi 
lehine, borçlu tarafındanda 3. kiĢi lehine ileri sürülebilir. 3. kiĢi tarafından haczedilen malın 
borçlu dıĢında bir baĢka kiĢiye ait olduğu yolundaki açıklamalar «istihkak iddiası» niteliğin-
de bulunmadığından davadan önce davacı Mete lehine geçerli bir istihkak iddiasından söz 
etmek mümkün değildir...» (21. HD. 17.4.2000 T. E: 2872, K: 3013) - «8.2.1994 tarihindeki 
8.2.1994 tarihindeki haciz, davacı üçüncü kiĢinin yokluğunda ancak ona ait iĢyerinde yapıl-
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V- ĠĠK. mad. 96/I‘de her ne kadar, «mülkiyet ve rehin hakkı»na dayanı-

larak istihkak iddiasında bulunulabileceği40 öngörülmüĢse de, gerek dok-

trinde41 ve gerekse Yargıtay içtihatlarında42 «maddede geçen mülkiyet ve 

rehin sözcüklerinin sınırlayıcı anlam taşımadığı, ayrıca ‘sınırlı ayni hak-

lar’a, ‘tapuya şerh verilmiş kişisel haklar’a, ‘hapis hakkı’na, ‘mülkiyeti mu-

hafaza sözleşmesi’ne, ‘intifa hakkı’na, ‘finansal kiralama sözleşmesinden 

doğan haklar’a dayanılarak da istihkak iddiasında bulunulabileceği» kabul 

edilmektedir... 

Yüksek mahkeme «borçlunun mevduatlarına haciz yazısı (ihbarname-

si) gönderilmesi üzerine, bankaların bu mevduat üzerinde ‘kendisinin, hapis 

ve rehin hakkının bulunduğunu’ ileri sürmesinin istihkak iddiası niteliği ta-

şıdığını, uyuşmazlığın istihkak prosedürüne göre çözümlenmesi gerektiği-

ni»43 bildirmiĢtir. 

Buna karĢı yüksek mahkeme «kira sözleşmesinden kaynaklanan kişi-

sel hakkına dayanarak kiracının istihkak iddiasında bulunamayacağını,44 bu 

                                                 
mıĢtır. Bu haciz sırasında iĢyerinde hazır olan üçüncü kiĢinin oğlu S.Y. bir beyanda bulun-
mamıĢ, muhafaza iĢleminin yapıldığı 23.2.1994 tarihinde ise «mahcuz fotokopi makinasının 
babası H.Y.‘ye ait olduğunu» bildirmiĢtir. Ġstihkak iddiasını ileri sürme hakkı borçlu ve 
üçüncü kiĢiye tanındığından, üçüncü kiĢinin oğlu S.Y.‘nin bu Ģekildeki beyanı istihkak iddia-
sı niteliğinde değerlendirilemez...» (15. HD. 27.9.1994 T. E: 4298, K: 5237) vb. 

39 Bknz: HGK. 15.12.2004 T. 4356/4871; 21. HD. 24.5.2004 T. 29.4.2004 T. 3680/4307 
40

 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 1590/8331 
41

 ÖĞÜTÇÜ, T./ÇĠTOĞLU, A. Uygulamalı Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 1, 1977, s: 499 - POS-

TACIOĞLU, Ġ. age. s: 378 vd. - TEKĠNAY, S. S. age. s: 11 - YILMAZ, E. age. s: 549 - 
KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2016, s: 267 - KURU, B. 

age. C: 2, s: 1145 - KURU, B. El Kitabı, s: 544 KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ 
Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2016, s: 267 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 205 - KARATAġ, 

Ġ./ERTEKĠN, E. age. s: 78 - BELGESAY, M. R. age. s: 278 - ANSAY S. ġ. Hukuk, Ġcra ve 
Ġflas Usulleri, 1960, s: 175 - BERKĠN, N. age. s: 275 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. 

ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1835 - UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 1993, s: 27 - GÜ-

NEREN, A. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2014, s: 111 - PEKCANITEZ, 

H./ATALAY, O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 
336 - ASLAN, K. age. s: 100 vd. - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 1, 2013, s: 684 - 
MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2015, s: 91 vd. - GÜRDOĞAN, B. 
age. s: 94 - OLGAÇ, S. Ġcra-Ġflas, C: 1, 1978, s: 832 vd. - TEKĠNAY, S. S. age. s: 11 - 
KAYGANACIOĞLU M. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (Yarg. D. 1982/4, s: 645 - SE-

VĠĞ, V. R. age. s: 175 
42 Bknz: 8. HD. 13.02.2014 T. 1614/2233; 17. HD. 10.05.2012 T. 1420/6019; 05.04.2011 T. 

2635/3122; 02.04.2012 T. 974/3914; 20.02.2012 T. 11986/1838; 29.12.2011 T. 
10529/13284; 22.12.2011 T. 9760/12752; 13.12.2011 T. 8238/12219; 05.12.2011 T. 
7366/11684; 12.11.2011 T. 3108/10720; 03.11.2011 T. 7031/10261; 03.11.2011 T. 
6304/10257; 20.10.2011 T. 9530/9479; 30.06.2011 T. 1450/6875; 09.12.2010 T. 
4405/10798; 20.10.2011 T. 9530/9479; 5.4.2011 T. 2635/3122; 21. HD. 24.2.2004 T. 
679/1466; 20.11.2003 T. 7562/9657; 9.12.2002 T. 7219/10430; HGK. 12.1.1966 T. Ġc. Ġf. - 
76/4 

43 Bknz: 17. HD. 02.04.2012 T. 974/3914 
44 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 20309/10611 
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konuda açılan davanın ‘önşart yokluğu’ (aktif husumet ehliyeti bulunmama-

sı) nedeniyle reddi gerektiğini»45 ifade etmiĢtir. 

VI- A-«Mülkiyet hakkı»na dayanılarak istihkak iddiasında bulu-

nulması: Ġstihkak iddiasında bulunmanın en doğal Ģekli, o mal üzerinde 

«mülkiyet hakkı» ileri sürülmesidir. Ġleri sürülen mülkiyet hakkı müstakil, 

müşterek veya iştirak halinde46 47 bulunabilir. 

Bir Ģeyin «tamamlayıcı (bütünleyici) parçaları» (mütemmim cüzüle-

ri) (MK. mad. 684), asıl Ģeyden ayrı olarak haczedilemeyeceklerinden48 ayrı 

bir «istihkak iddiası»na da konu edilemezler. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Soğuk hava kompresörlerinin haczin yapıldığı soğuk hava deposu 

niteliğindeki taşınmazın bütünleyici parçası olup ondan ayrı olarak haczedi-

lemeyeceğini49 

√ «Fotosel kapı», «asma kat», «asansör», «klima» ve «kat kalorife-

ri»nin bulunduğu binanın bütünleyici parçası olduğunu, bu nedenle binadan 

ayrı olarak haczedilemeyeceğini»50 

√ «Traktöre takılan motorun, onun tamamlayıcı parçası haline gelmiş 

olacağını ve sadece motora ilişkin olarak istihkak davası açılamayacağı-

nı»51 

√ «Taşınmaz ipoteği kurulunca, üzerinde bulunan bütünleyici parçala-

rın (ve eklentilerin) -ipotek akit tablosunda yazılı olmasalar bile- kendiliğin-

den ipoteğin kapsamına gireceğini bu nedenle bunlar hakkında istihkak da-

vası açılamayacağını»52 

                                                 
45 Bknz: 17. HD. 22.12.2011 T. 10529/13284; 22.12.2011 T. 9760/12752; 13.12.2011 T. 

8238/12219; 05.12.2011 T. 7366/11684; 03.11.2011 T. 6304/10257; 20.10.2011 T. 
9530/9479; 30.06.2011 T. 1450/6875; 17.11.2011 T. 3108/10720; 09.12.2010 T. 4405/10798 

46 Bknz: 21. HD. 19.4.2004 T. 2936/3909; ĠĠD. 19.4.1973 T. 4386/4307; 11.7.1972 T. 
7604/7881 

47
 ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 205 - KURU, B. age. C: 2, s: 962 - ANSAY, S. S. age. s: 118 - 

KAYGANACIOĞLU, M. agm. s: 646 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 95 vd. - ASLAN, 

K. age. s: 119 vd. 
48 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Haciz, 2. Baskı, 1990, s: 281 vd. - 

UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Ġcra Hukukunda Haciz, s: 125 vd. - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 1532 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 4975 vd. - Bu ko-
nuda ayrıca bknz: ĠĠK. mad. 83/c 

49 Bknz: 17. HD. 12.05.2011 T. 4052/4701 
50 Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9186/10722; 21.10.2003 T. 6604/8279; 20.10.2003 T. 

6210/8175; 16.10.2000 T. 7155/6905 
51 Bknz: 21. HD. 11.3.2003 T. 633/1927  
52 Bknz: 21. HD. 23.11.2000 T. 8182/8395 
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√ «Arsanın (arazinin) tamamlayıcı parçası niteliğindeki bina hakkında 

müstakil olarak istihkak davası açılamayacağını»53 

√ «Üzerinde bulunduğu taşınmazdan ayrılıp bağımsız bir varlık kazan-

mamış olan bina enkazı hakkında istihkak davası açılamayacağını»54 

√ «Elektrikle çalışan fabrikanın yüksek gerilim hattı hakkında istihkak 

davası açılamayacağını»55 

√ «Rehnedilen arsa üzerinde yapılan bina için istihkak iddiasında bu-

lunulamayacağını»56 

belirtmiĢtir... 

Fakat baĢkasının arsası üzerine yapılan -kulübe, büfe, çardak, baraka 

gibi- hafif binalar, yapanın mülkü olduğundan (MK. mad. 728), bunların ar-

sa sahibinin borcundan dolayı haczedilmesi halinde, yapanlar «istihkak iddi-

ası»nda bulunabilirler.57 

Buna karĢın «tabii semereler» (MK. mad. 685; ĠĠK. mad. 84)58 59 ve 

«eklentiler» (teferruatlar) (MK. mad. 686)60 asıl Ģeyden ayrı olarak haczedi-

lebileceklerinden bunlar hakkında örneğin; intifa hakkı sahibi veya hasılat 

kiracısı tarafından «istihkak iddiası» ileri sürülebilir.61 62 

Yüksek mahkeme; «kiraladığı taşınmaz (tarla) içinde ürün (karpuz) 

yetiştirmiş olan üçüncü kişi-kiracının, yetiştirdiği ürünün maliki olacağını ve 

bu ürünün kiralayan- tarla sahibinin borcundan dolayı haciz edilemeyece-

ğini»63 belirtmiĢtir. 

Aynı Ģekilde, kavak ve söğüt ağaçları, yetiĢtiğinde kesilip götürülmek 

(satılmak) üzere ekonomik amaçla dikildiğinden, bulundukları arzın «ta-

mamlayıcı parçası» sayılmazlar. Bu nedenle, arz sahibinin borcundan dolayı 

                                                 
53 Bknz: 21. HD. 29.1.2002 T. 79/479; 13. HD. 19.6.1975 T. 5078/4800 
54 Bknz: 15. HD. 27.11.1990 T. 3985/5094 
55 Bknz: 15. HD. 13.11.1985 T. 4022/3672 
56 Bknz: ĠĠD. 8.12.1958 T. 6661/6578 
57 Bknz: HGK. 29.16.1978 T. E: 1977-120/84, K: 1023  
58 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. age. s: 281 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 

242 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1807 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 
C:5, s: 7471 vd. 

59 Bknz: 17. HD. 03.11.2011 T. 6423/10267; 15.11.2011 T. 10366/10612 
60 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 125 vd. - UYAR, 

T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1807 vd. 
61

 ERMAN, E. ġ. Bir Gayrimenkulün Mütemmim Cüzüleri ve Bu Meyanda Tabii ve Medeni 
Semereleri Müstakilen Hacze ve Ġstihkak Davasına Konu Olabilir Mi? (Ad. D. 1965/9-10, s: 
1169) 

62 Bknz: HGK. 12.1.1966 T. Ġc. Ġf. 76/4 
63 Bknz: 21. HD. 12.5.2003 T. 3534/4550 
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haczedilmeleri durumunda, bu ağaçları dikip yetiĢtirenler «istihkak iddia-

sı»nda bulunabilirler…64 

B- Rehin hakkı dıĢındaki «sınırlı ayni haklar»a dayanılarak istih-

kak iddiasında bulunulması:  «Ġrtifak hakkı», «sükna hakkı» ve «taĢınmaz 

yükümlülüğü»ne dayanarak, sınırlı ayni hak sahibi olarak, istihkak iddiasın-

da bulunmak mümkündür.65 

Yüksek mahkeme de, yerinde olarak, bir irtifak hakkı türü olan, «intifa 

hakkı»na dayanılarak, ‗istihkak iddiasında bulunulabileceğini‘ kabul etmiĢ-

tir.66 

C- «Rehin hakkı»na dayanılarak istihkak iddiasında bulunulması:  

Rehin hakkı sahibi de -bir sınırlı ayni hak sahibi olarak- istihkak iddiasında 

bulunabilir. Bu durumda, iddianın yerinde bulunması halinde, mahkemece 

«dava konusu taĢınırların rehin hakkı ile kısıtlı olarak haczedilmiĢ sayılma-

sına» Ģeklinde karar verilir.67 

Yüksek mahkeme «rehin cirosu ile senede hâmil olan bankanın da is-

tihkak iddiasında bulunabileceğini» belirtmiĢtir…68 

«Alacaklının alacağını deniz servetinden öncelikle almasını sağlayan 

bir tür kanuni rehin hakkı» olan «gemi alacaklısı hakkı»na dayanılarak is-

tihkak iddiasında bulunabilir. 

Borçlunun elinde bulunan bir taĢınır mal hakkında; -mad. 96/I‘de belir-

tilen- üçüncü kiĢi tarafından rehin hakkı ileri sürülmesi nasıl mümkün olabi-

lir? Çünkü, «taĢınır rehni»nin meydana gelebilmesi için, rehin edilen Ģeyin 

alacaklıya teslimi gerekir (MK. mad. 939).69 Bu nedenle, borçlunun elinde 

bulunan bir mal üzerinde, kural olarak rehin hakkı kurulamaz. «Hükmen 

teslim» taĢınır rehninde kabul edilmemiĢtir. (MK. mad. 766)70 MK. mad. 

943 gereğince, rehin alanın izni ile, rehin alınan, rehin verenin zilyetliğinde 

kalırsa, rehin hükümleri askıda kalır. Bu aĢamada, rehin verilen, borçlunun 

alacaklıları tarafından haczedilebilir. Üçüncü kiĢinin «rehin hakkı» iddiası 

bu durumda dinlenemez.71 Üçüncü kiĢi, «borçlunun elinde bulunan (ve hac-

zedilen) mallar hakkında» ancak teslimsiz olarak doğan rehinler için, rehin 

                                                 
64 Bknz: 4. HD. 23.9.1993 T. 153/10964; HGK. 1.4.1992 T. 1-137/214  
65

 ASLAN, K. age. s: 173 vd. 
66 Bknz: 17. HD. 14.02.2011 T. 12259/1112; 21. HD. 22.05.2000 T. 3912/4134; 13. HD. 

1.4.1976 T. 1300/2713  
67 Bknz: 21. HD. 13.11.2001 T. 7952/7587; 21.11.2000 T. 7758/8223; 15. HD. 29.5.1991 T. 

322/2848 
68 Bknz: 15. HD. 25.5.1987 T. 1295/2340 
69 Bknz: 21. HD. 7.10.2002 T. 6832/8172  
70

 ÖZSUNAY, E. Medeni Hukuk Pratik ÇalıĢmaları, II, s: 143 
71

 CANSEL, E. a.g.e. s: 210, 233 
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hakkı iddiasında bulunabilir. Üçüncü kiĢiye, rehin hakkı iddiasında buluna-

bilme olanağı veren durumlar Ģöyle sıralanabilir.72 

1- Teslimsiz ve sicilli taĢınır rehni türleri: 

a) Hayvan rehni (MK. mad. 940) 

b) Gemi ipoteği (TTK. mad. 1013/1014; 1016-1057) 

c) Maden iĢletme haklarının ve cevherinin rehni (3213 s. K. mad. 39) 

2- Teslimsiz ve sicilsiz taĢınır rehni türleri: 

a) Rehinli tahvilat (MK. mad. 960-972) 

b) Devletin, kamu alacaklarına iliĢkin rehin hakkı (6183 s. K. mad. 12) 

Borçlunun elinde bulunurken baĢka alacaklıları tarafından haczedilen 

taĢınır mallar hakkında -yukarıda belirtilen durumlar dıĢında- «haczedilen 

bu malların, içinde bulundukları taĢınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kapsa-

mı içinde bulundukları» (MK. mad. 862; ĠĠK. mad. 83 c)73 ileri sürülerek de 

ipotekli alacaklı tarafından «istihkak iddiası»nda bulunulabilir. Gerçekten, 

ipotekli alacaklı, baĢka alacaklılar tarafından ‗taĢınmazla birlikte‘ haczedil-

miĢ bulunan taĢınır malların, «taĢınmazın eklentisi» (teferruatı) niteliğini ta-

Ģıdığını ve bu nedenle MK. mad. 862 uyarınca ipoteğin kapsamı içinde kal-

dığını -ve eğer; taĢınmaz haczedilmeden ‗sadece bu taĢınır mallar haczedil-

miĢse‘; ĠĠK. 83 c uyarınca «bu eklenti (teferruat) niteliğindeki taĢınırların, 

taĢınmazdan ayrı olarak haczedilemeyeceğini»- belirterek, «istihkak iddia-

sı»nda bulunabilir.74 75 

                                                 
72

 CANSEL, E. a.g.e. s: 5 - REĠSOĞLU, S. Menkul Ġpoteği (Teslimsiz Menkul Rehni), 1965, 
s: 11 vd. - TÜRKER, E. Ticari ĠĢletme Rehni, 1981, s: 35 vd. - UYAR, T. Ġcra Hukukunda 
Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2. Bası, 1992, s: 26 vd. 

73 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 126 vd. - UYAR, 

T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1680 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 7450 
vd. 

74 Bknz: 21. HD. 23.11.2000 T. 8182/8395; 15. HD. 10.12.1990 T. 4429/5367; 23.5.1990 T. 
1283/2378 

75 Uygulamadaki önemi nedeniyle Ģu hususu belirtelim ki, «mülkiyet hakkı»na dayanan istih-
kak davaları sonucunda -iddianın kanıtlanması halinde- icra mahkemesince ‗haczin kaldırıl-
masına‘, «rehin hakkı»na dayanan istihkak davaları sonucunda ise ‗dava konusu Ģeyin rehin 
hakkı ile kısıtlı olarak haczedilmiĢ sayılmasına‘ karar verilmesi gerekirken, bu olasılıkla yani 
«üzerinde ipotek bulunan taĢınmaz -tapu kaydına haciz konularak- haczedilmeden sadece  
-taĢınmazın içinde bulunan ve onun teferruatı (eklentisi) durumunda bulunan- taĢınırların 
haczedilmesi halinde» ipotekli alacaklı tarafından açılan istihkak davası sonucunda icra mah-
kemesince -iddianın kanıtlanması halinde- ‗teferruat niteliğindeki taĢınırlar üzerindeki haczin 
kaldırılmasına‘ karar verilmesi gerekir. Çünkü; Yasada açıkça öngörülen bu ‗haciz yasağı‘ 
nedeniyle; ipoteğinin kapsamındaki teferruat niteliğindeki taĢınırların -taĢınmazdan ayrı ola-
rak- haczedilmesi üzerine, ipotekli alacaklı «istihkak davası» açarak ‗haczin kaldırılması‘nı 
isteyebileceği gibi (bknz: 21. HD. 23.11.2000 T. 8182/8395; 10.10.2000 T. 6503/6675; 15. 
HD. 10.12.1990 T. 4429/5367; 23.5.1990 T. 1283/2378 vd.) «Ģikâyet» yolu ile de (bknz: 12. 
HD. 17.10.2002 T. 19565/21122; 6.6.2002 T. 10742/12095 aynı sonuca ulaĢabilir. Yüksek 
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Ancak hemen belirtelim ki, ipotekli alacaklının «başka alacaklılar ta-

rafından haczedilen taşınırların ipoteğin kapsamı içinde bulunduğunu» ileri 

sürerek istihkak iddiasında bulunabilmesi için; kanımızca ipotekli taĢınma-

zın, ipotekli alacağı karĢılamaması gerekir. Eğer ipotekli taĢınmazın kıymeti, 

ipotekli alacaklının alacağını karĢılıyorsa, artık ipotekli alacaklı, ipotekli ta-

Ģınmazın teferruatlarının baĢka alacaklılar tarafından haczedilmesine karĢı 

koyamamalıdır. Aksine davranıĢın, «hakkın kötüye kullanılması» olarak de-

ğerlendirilmesi gerekir. 

Yukarıdaki durumlarda, üzerinde «rehin hakkı» bulunan borçlunun 

elindeki taĢınır; borçlunun alacaklıları tarafından haczedilirse, «rehin hakkı 

sahibi alacaklı» haczedilen bu taĢınır üzerinde -rehin hakkına dayanarak- 

«istihkak iddiası»nda bulunabilir. Ancak hemen Ģu hususu belirtelim ki, 

borçlu; üzerinde -yukarıda belirtilen- «teslimsiz rehin hakkı» bulunan taĢınır 

malını iyi niyetli üçüncü kiĢilere satarsa76 bu satıĢ MK. mad. 988 hükmünce 

geçerli olacağından, bu durumda, satılan taĢınır üzerinde rehin hakkı bulu-

nan alacaklı «istihkak iddiası»nda bulunamaz.77 

«Alacaklıya, zilyetliğinde bulunan ve geri vermekle yükümlü olduğu 

borçluya ait taşınır malları veya kıymetli evrakı, alacağının teminatı olarak 

alıkoyma ve paraya çevirme yetkisi veren bir aynî hak» olarak78 tanımlanan 

ve MK. mad. 950-953‘de düzenlenmiĢ bulunan hapis hakkı da, ĠĠK. mad. 23 

                                                 
mahkeme, «MK: mad. 621 ve 777 ile ilgili Ģikâyetlerin süreye bağlı olmadığını» (Bknz: 12. 
HD. 29.6.2004 T. 13080/17146; 2.6.1986 T. 12712/6560; «haczedilen taĢınırların -örneğin 
makinelerin ipotekli taĢınmazın ‗tamamlayıcı parçası‘ ya da ‗eklentisi‘ olduğu içip ipotek 
kapsamı içinde bulunduğundan taĢınmazdan ayrı olarak haczedilemeyeceğini» (ĠĠK. 83c) 
iliĢkin Ģikayetin süresiz olarak yapılabileceğini (Bknz: 12. HD. 26.6.2004 T. 27168/40621) 
belirtmiĢtir. 

76 Bazı «teslimsiz sicili taĢınır rehni» türlerinde üzerinde rehin hakkı bulunan taĢınmazları satın 
alan üçüncü kiĢilerin belirli koĢullarda «iyiniyet» iddiasında bulunabilecekleri öngörülmüĢ-
tür. Örneğin; 1447 sayılı Ticari ĠĢletme Rehni Yasasının 9. maddesine göre, rehinli alacaklı-
nın, bu yasadan doğan rehin hakkını «ticari iĢletmeyi devralan herkese karĢı ileri sürebilece-
ği» öngörülerek, ticari iĢletmeyi borçludan devralmıĢ olan üçüncü kiĢilerin, rehinli alacaklıya 
karĢı «iyiniyet iddiası»nda bulunamayacakları kabul edilmiĢtir... Yine aynı maddede; iĢlet-
meye dahil taĢınırların tek tek iktisabı yönünden de iyiniyet ancak sınırlı bir Ģekilde korun-
muĢ ve MK. mad. 988 hükmüne «sicil bölgesi içindeki iktisaplar için» bir unsuru, ancak sicil 
bölgesi dıĢında iktisap eden üçüncü kiĢinin iyiniyetinin korunacağı» aksi takdirde yani, «tica-
ri iĢletmeye dahil bir unsuru sicil bölgesi içinde iktisap eden üçüncü kiĢinin iyiniyetinin ko-
runmayacağı», «kendisine karĢı rehin hakkının ileri sürülebileceği» kabul edilmiĢtir. (bknz: 
REĠSOĞLU, S. a.g.e. s: 23 vd. - TÜRKER, E. a.g.e. s: 106 vd.). 

77 Bknz: 13. HD. 14.1.1974 T. 828/38; ĠĠD. 22.5.1970 T. 5325/5451; ĠĠD. 4.11.1958 T. 
5863/5740 

78 Ayrıntılı bilgi için bknz: CANSEL, E. Türk Hususî Hukukunda Hapis Hakkı, s: 19 vd. - 
OĞUZMAN, K./SELĠÇĠ, Ö. EĢya Hukuku, 2015, 18. Baskı, s: 1033 - KÖPRÜLÜ, 

B./KANETĠ, S. Sınırlı Aynî Haklar, 1982/1983, s: 512 vd. - ĠMRE, Z. Hapis Hakkı Üzerin-
de Bir Tetkik (ĠHFM. 1952, C: XVIII, s: 744 vd.) 
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gereğince bir «taşınır rehni» türü olduğundan, hapis hakkı sahibi alacaklı-

nın, bu hakkına dayanarak «istihkak iddiası»nda bulunması mümkündür.79 

Alacaklı ancak; borçlunun rızası ile zilyedi durumuna geldiği (borçlu-

nun kendisine teslim ettiği)80 taĢınır mal veya kıymetli evrak üzerinde,  

-zilyetliğindeki eĢya ve kıymetli evrak ile bağlantılı (irtibatlı) olan- muaccel 

alacağı için hapis hakkı kullanabilir (MK. 950/I). Örneğin; alacaklı, zilyetli-

ğinde bulunan mallar için yaptığı masraflar hakkında81 hapis hakkına daya-

narak istihkak iddiasında bulunabilir. 

Hukukumuzda, Ģu durumlarda alacaklılara «MK. 950’deki genel hapis 

hakkı koşullarına uygun (paralel) olarak» hapis hakkı -özel olarak- tanın-

mıĢtır.82 

aa) TBK. mad. 502/3 ve 510  uyarınca, vekalet akdinde; vekil «yaptığı 

masraf ve verdiği avanslar, üstlendiği borçlar, uğradığı zarar ve ziyan ile üc-

ret alacağı» için, 

bb) TBK. mad. 541 ve TTK. mad. 923 vd. uyarınca komisyon akdinde; 

komisyoncu «ücret, masraf ve uğradığı zarar» için, 

cc) Borçlar Kanununda ayrıca düzenlenmemiĢ bulunan, suigeneris bir 

akit tipi olan satıĢ için tevdi akdinde; -satıĢ gerçekleĢmemiĢse ve bunda mü-

vekkilin de kusuru varsa- satıcı «zaruri ve faydalı masraflar ile eĢya dolayısı 

ile uğradığı zararlar» için, 

dd) TBK. mad. 520 vd. ve TTK. mad. 100 vd. uyarınca tellallık akdin-

de; tellal, «ücret, masraf ve uğradığı zararlar» için, 

ee) TTK. mad. 119 uyarınca, acentelik akdinde; acente, «ücret, masraf, 

verdiği avanslar ve uğradığı zararlar» için, 

ff) TTK. mad. 891, 892 uyarınca -eĢyaya iliĢkin- taĢıma akdinde; taĢı-

yıcı, «ücret ve diğer masraf alacakları» için, TTK. mad. 913 uyarınca -yolcu 

taĢımacılığına iliĢkin- taĢıma akdinde; taĢıyıcı «ücret ve diğer masraf alacak-

ları» için, 

gg) TBK. mad. 574/3 uyarınca ardiye akdinde; ardiyeci (ve TTK. mad. 

832 uyarınca faaliyette bulunan umumi mağazalar), «ücret, masraf ve uğra-

dığı zararlar» için, 

                                                 
79 Bknz: 21. HD. 1.4.2013 T. 2502/4542; 12.12.2000 T. 8078/8985; 17. HD. 22.5.2012 T. 

1971/6996; 3.11.2011 T. 6326/10299; 13. HD. 14.6.1976 T. 2942/4834 
80 Hapis hakkı kural olarak «borçluya ait taĢınır mallar ve kıymetli evrak üzerinde» kullanılabi-

lir. Fakat; «güvenin korunması ilkesi» gereğince (MK. 950/III), alacaklı iyiniyetli ise, borçlu 
tarafından kendisine teslim edilen üçüncü kiĢilere ait taĢınır mallar üzerinde de -MK: 988 ve 
990 hükümlerine göre- hapis hakkına sahip olur... 

81 Bknz: ĠĠD. 21.11.1963 T. 12018/12204 
82 Ayrıntılı bilgi için bknz: CANSEL, E. a.g.e. s: 113 vd. 
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hh) TBK. mad. 561 vd. düzenlenmiĢ bulunan âdi vedia akdinde;  

-yasada açıkça öngörülmemiĢ olmakla beraber -TBK. mad. 574/3 uyarınca, 

müstevdi, «ücret ve sair masraf alacakları» için, 

ii) TBK. mad. 526 vd. düzenlenmiĢ bulunan vekaletsiz iĢ görmede;  

-yasada açıkça öngörülmemiĢ olmakla beraber- vekaletsiz iĢ gören, «ücret 

masraf ve zarar ziyan alacağı» için, 

jj) MK. mad. 725 uyarınca, intifa hakkı sahibi; «masraf ve uğradığı za-

rarlar» için, 

kk) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu mad. 166 uyarınca avukat; «ücret ve 

masraf alacağı» için, 

ıı) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu mad. 62 uyarınca, eser 

sahibinin alacaklısı «ücret, masraf ve uğradığı zararlar» için, 

mm) TBK. mad. 308, 272/II, 324, 365/II, 309, 275, 254, 276  uyarınca, 

kiracı; «masraf ve uğradığı zararlar» için, 

nn) TBK. mad. 401, 403, 413/II, 336/II, 437  uyarınca -doktrinde tar-

tıĢmalı olmakla beraber- iĢçi; «ücret, masraf, kârdan hisse ve tazminat ala-

cağı» için, 

oo) TBK. mad. 470, 480/2, 485/1  uyarınca istisna akdinde; müteahhit, 

«ücret, masraf alacağı» için, 

öö) TBK. mad. 381/2  uyarınca, âriyet akdinde; âriyet alan «fevkalâde 

masrafları» için, hapis hakkını kullanabilir. 

Hukukumuzda, Ģu durumlarda ise, alacaklılara «MK. madde 950‘deki 

genel hapis hakkı koĢullarına uygun olmayarak» hapis hakkı tanınmıĢtır.83 

aa) MK. mad. 994/I uyarınca, iyiniyetli zilyed; -zilyet bulunduğu ‗taĢı-

nır‘ ya da ‗taĢınmaz‘ üzerinde- «zaruri ve faydalı masrafları» için, 

bb) MK. mad. 752/II uyarınca, taĢınmaz maliki «uğradığı zararlar» 

için, 

cc) TBK. mad. 68 uyarınca, taĢınmazın zilyedi -taĢınmaza zarar veren 

hayvan üzerinde- «taĢınmazda meydana gelen hasar» için, 

dd) TBK. mad. 336-338 (ve 362)  uyarınca, kiralayan84 85-âdi kirada;86 

iĢlemiĢ bir senelik ve iĢleyecek altı aylık; hasılat kirasında,87 bir senelik- «ki-

ra alacağı» için, 

                                                 
83 Ayrıntılı bilgi için bknz: CANSEL, E. a.g.e. s: 165 vd. 
84 Ayrıntılı bilgi için bknz: BUDAK, A. C. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkı, 

2003 
85 Bu durumda «kira alacağını tahsil etmek amacı ile kiralananda bulunan eĢya üzerindeki» ha-

pis hakkını kiralayanın «hapis hakkı için defter tutulurken» ileri sürmesi ve hapis hakkının 
icra müdürü tarafından deftere kaydedilmesi gerekir... Defter tutulurken ileri sürülmeyen is-
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ee) TBK. mad. 580/1 uyarınca, otelci, hancı ve garajcı «otel ve yolcuya 

ait eĢyanın ve hayvanların muhafaza ve bakımı için yapılan masraflar» için, 

hapis hakkına sahiptir. 

D- «KiĢisel haklar»a dayanılarak, istihkak iddiasında bulunulması: 

ĠĠK. mad. 96/I‘de sadece «mülkiyet» ve «rehin» hakkından bahsedil-

miĢse de bu belirtme sınırlayıcı bir anlam taĢımamaktadır. Gerek Ġsviçre ve 

gerekse bizdeki doktrin88 ve Yargıtay içtihatları89 bunu çok geniĢletmiĢtir. 

Bu konuda egemen olan görüĢe göre, istihkak iddiasının ileri sürülmüĢ 

olduğunun kabul edilebilmesi için, «haczedilen mal üzerinde, borçlunun ta-

sarruf yetkisine sahip olmadığının» belirtilmiĢ olması gereklidir. Bu amaçla 

ileri sürülecek olan iddia aynî (nesnel) bir hakka olduğu kadar kiĢisel bir 

hakka da dayanabilir. Ancak, ileri sürülen kiĢisel hak, niteliği gereği haciz-

den önce tercih edilmesi gereken bir kiĢisel hak olmalıdır. 

a) Kural olarak, kiĢisel haklar örneğin; «alıcının satılanı talep hakkı», 

«kiracının kiralananı teslim istemi» istihkak davasına konu teĢkil etmez.90 

Ancak, «tercih edilmesi gereken kiĢisel haklar» denilebilecek olan ve 

niteliği gereği hacizden önce gelmesi gereken bir kısım kiĢisel haklar, istih-

kak iddiasına dayanak teĢkil edebilir. Örneğin; «malik olmayan bir kimsenin, 

başkasına kiraya verdiği şeyi kiracıdan geri isteme hakkı», «malik olmayan 

tevdi edenin tevdi ettiği şeyi, tevdi edilenden geri isteme hakkı» (TBK. 568), 

«malik olmayan bir kimsenin başkasına âriyet olarak verdiği şeyi, âriyet 

alandan geri isteme hakkı» (TBK. 384) istihkak iddiasına konu teĢkil edebi-

lir. Çünkü, istihkak iddiasında bulunan bu kimselerin zilyetlik hakları, malı 

elinde bulunduranlara nazaran tercih edilir durumdadır ve malı elinde bu-

lunduranlar onun üzerindeki haklarını, o malı kendilerine vermiĢ olan kim-

selere karĢı kullanamazlar (MK.  mad. 986/II)91 92 Aynı Ģekilde, «ürün (hası-

lat) kiracısı yetiştirdiği ürün üzerinde arazi sahibinin alacaklısına karşı, ha-

cizden önceki kira sözleşmesinden doğan kişisel bir hakka dayanarak» istih-

kak iddiasında bulunabilir.93Kendi namına ve müvekkili hesabına kazandığı 

Ģeyleri müvekkiline vermekle yükümlü olan vekil (TBK. mad. 509) ve ko-

                                                 
tihkak iddiasının, en geç «malların deftere kaydedildiğinin öğrenilmesinden itibaren» yedi 
gün içinde icra dairesine bildirilmesi gerekir... (BUDAK, A. C. age. s: 93 vd.) 

86 Bknz: 13. HD. 16.6.1975 T. 4968/4134 
87 Bknz: 15. HD. 6.2.1985 T. 4254/372  
88 Bknz: Yuk. dipn. 33 
89 Bknz: Yuk. dipn. 34 
90

 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1152 - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 206 - POSATCIOĞLU, Ġ. a.g.e. 
s: 380 - TEKĠNAY, S. S. a.g.e. s: 11 

91
 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1152 - TEKĠNAY, S. S. a.g.e. s: 13 - ASLAN, K. age. s: 182 vd. 

92 Bknz: 13. HD. 25.2.1988 T. 466/1044 
93 Bknz: HGK. 12.1.1966 T. E: Ġc. Ġf. 76, K: 4 
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misyoncunun (TBK. mad. 532) alacaklıları tarafından, kazanılan bu Ģeylerin 

haczedilmesi halinde, vekalet veren (iĢ sahibi) bu Ģey veya hakların hacizden 

kurtarılmasını «istihkak iddiasında» bulunarak sağlayabilir.94 

b) Kuvvetlendirilmiş kişisel haklar yani nesnel (aynî) hak kuvvetine sa-

hip olmak üzere, tapuya Ģerh verilen; «taĢınmaz malikinin, taĢınmazını bir 

üçüncü kiĢiye satması halinde, tek taraflı bir beyan ile taĢınmazın alıcısı ola-

bilme yetkisini veren, yenilik doğuran bir hak» olan (MK. mad. 735) şuf’a 

(ön alım), «taĢınmazını baĢkasına devretmiĢ (satmıĢ) olan kimseye, tek taraf-

lı irade beyanı ile taĢınmazı geri alabilme yetkisini sağlayan yenilik doğuran 

bir hak» olan (MK. mad. 736) vefa (geri alım) ve «hak sahibine, tek taraflı 

bir beyanla, belirli bir bedelle taĢınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren, 

yenilik doğuran bir hak» olan (MK. mad. 736) iştira (alım) hakları «istihkak 

iddiası» olarak ileri sürülebilecek haklar arasında yer alır.95 

Doktrinde96 «şuf’a (önalım), iştira (alım) ve vefa (geri alım) hakları 

sahibinin taşınmaz haczedilince haczin kaldırılması veya bu hakkının tanın-

ması için istihkak iddiasında bulunamayacağı ve istihkak davası açamaya-

cağı, çünkü tapuya şerh verilmiş olan bu hakların haciz alacaklısına (ve ta-

şınmazı icradan satın alacak olana) karşı da ileri sürülebileceği (MK. mad. 

1009/II), bu haklara dayanarak istihkak davasının ancak mükellefiyetler lis-

tesinin tebliğinden sonra -haciz alacaklısının, 3 gün içinde bu haklara itiraz 

etmesi üzerine- açılabileceği» belirtilmesine rağmen, kanımızca, uygula-

mada tüm satıĢlarda icra müdürlüklerince düzenli biçimde «mükellefiyet lis-

tesi» hazırlanmayıp, «mükellefiyet listesi yerine geçmek üzere tapu kayıt 

örneklerinin ilgililere tebliği ile» yetinildiğinden ve ayrıca «mükellefiyet lis-

tesinin içeriği ve iĢlevi» gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatların-

da tartıĢmalı olduğundan; biz haczedilen taĢınmaz üzerinde -tapuya Ģerh ve-

rilmiĢ- Ģuf‘a, iĢtirak ve vefa hakkı bulunan kiĢinin, haczi öğrenir öğrenmez 

«istihkak iddiası»nda bulunabileceği (ya da istihkak davası açabileceği) gö-

rüĢündeyiz. Bu kiĢiler, dayandıkları Ģuf‘a, iĢtira ve vefa sözleĢmesinde bu 

haklarını kullanabilmeleri için öngörülen koĢullar -örneğin; «süre koĢulu», 

«bedel koĢulu»- gerçekleĢmiĢse haczin kaldırılmasını eğer bu haklarını kul-

lanabilme koĢulları henüz gerçekleĢmemiĢse, bu haklarının tanınmasını yani 

                                                 
94

 ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 207 - ASLAN, K. age. s: 185 
95

 TEKĠNAY, S. S. a.g.e. s: 14 vd. - KURU, B. a.g.e. s: 1148 - KAYGANACIOĞLU, M. Ġcra 
Hukukunda Ġstihkak Davası (Yarg. D. 1962/4, s: 651) - GÜNEREN, A. age. s: 433 vd. - 
ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 206 - ANSAY, S. ġ. age. s: 118 - MUġUL, T. age. s: 609 - PEK-

CANITEZ, H./ATALAY, Y. O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKEġ, M. age. s: 335 - ASLAN, K, 
age.s: 191 vd. 

96
 KURU, B. age. C: 2, s: 1148 - KURU, B. El Kitabı, s: 586 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 14 - 

ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. age. s: 139 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, 

M. S./ÖZEKES, M. age. s: 176 
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«haczin iştira ya da vefa hakkı ile kısıtlı olarak yapılmış sayılmasını» iste-

yebilirler…97 

Önemi nedeniyle Ģu hususu belirtelim ki, tapuya Ģerh verilmiĢ ‗«vefa» 

ve «iştira» hakkı sahibi‘, hacizden haberdar olduktan sonra ĠĠK. mad. 96 vd. 

göre istihkak iddiasında bulunmak zorunda değildir. Bu kimseler, süresi 

içinde istihkak iddiasında bulunmazlarsa -bu haklarının «yükümlülük liste-

si»nde (ĠĠK. mad. 128) yer alması koĢulu ile- daha sonra, taĢınmazın açık 

arttırma ile satıĢı sonucunda taĢınmazın maliki olan kimseye «Ģerhte gösteri-

len süre içinde (Ģerhten itibaren en geç on sene içinde)» bu haklarını ileri sü-

rebilirler (MK. mad. 736). Bu belirtilen husus ‗«şuf’a hakkı» sahibi‘ için ge-

çerli değildir. Çünkü; gerek 4.5.1940 T. ve 57/17 sayılı Ġçt. Bir. K.‘da (sade-

ce kanundan doğan önalım hakkı için) ve gerekse yeni MK. mad. 733/I‘de 

açıkça «cebri artırmayla satışlarda -gerek kanundan ve gerekse sözleşme-

den doğan (MK. 735/III) önalım (şuf’a) hakkının kullanılamayacağı» kabul 

edilmiĢ olduğundan, tapuya Ģerh verilmiĢ Ģuf‘a hakkı sahibi, taĢınmaz mali-

kinin borcundan dolayı taĢınmaz üzerine konulduğunu öğrenince, istihkak 

iddiasında bulunmazsa taĢınmazı açık arttırmada (icrada) satın almıĢ olan 

alıcıya karĢı bu hakkını kullanamaz. BaĢka bir deyiĢle, gerek MK. 733/I ve 

gerekse 4.5.1940 T. ve 57/17 sayılı Ġçt. Bir. K. tapuya Ģerh verilmiĢ Ģuf‘a 

hakkı sahibinin «istihkak iddiasında bulunma hakkı»nı sınırlandırmıĢtır.98 

c) Üçüncü kiĢi, borçluya ait taĢınmazı «satıĢ vaadi sözleĢmesi» ile sa-

tın almıĢ ve bu sözleĢmeyi de tapuda iĢletmiĢse, bu iĢlenmeden (Ģerhten) 

sonra o taĢınmaz üzerine konulacak -ipotek, haciz gibi- sınırlamalar kendisi-

ni etkilemeyeceğinden, sahip olduğu ve tapuya iĢlettiği hakka dayanarak, is-

tihkak iddiasında bulunabilir.99 

TaĢınmaz satıĢ vadi, bilindiği gibi, bir tarafa veya iki tarafa, bir taĢın-

mazın satıĢ akdinin -kararlaĢtırılan hükümlere göre- yapılmasını istemek 

hakkını sağlar. Hem Noterler (1512 sayılı K. mad. 60) ve hem de -doktrinde 

tartıĢmalı olmakla beraber- tapu sicil müdürleri (Tapu K. mad. 26) tarafın-

dan yapılabilen taĢınmaz satıĢ vaadinden doğan kiĢisel hakkın (taĢınmazı sa-

tın alma hakkının) tapu kütüğüne Ģerh edilmesi, hakkın niteliğinde bir deği-

Ģiklik yaratmazsa da, bu hakkın güçlenmesine, Ģerhten sonra taĢınmaz üze-

rinde hak sahibi olan üçüncü kiĢilere karĢı da ileri sürülebilmesine -Ģerhten 

itibaren beĢ yıl süre ile (Tapu K. mad. 26; MK.1009)- neden olur (MK. mad. 

                                                 
97 Aynı görüĢte: ASLAN, K. age. s: 194 vd. 
98 Bunun nedeni; «alım» ve «geri alım» haklarının, mülkiyet hakkını «ön alım» hakkına göre, 

daha fazla sınırlandırmasıdır... Bu nedenle, «ön alım» hakkına iliĢkin MK. 733/I‘e paralel bir 
hüküm, «alım» ve «geri alım» hakları için de, kanunda yer almamıĢtır... 

99 Aynı görüĢte: KAYGANACIOĞLU, M. a.g.e. s: 651 vd. 



«İSTİHKAK İDDİASI»NDA BULUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 96/I) 

 

19 

1009/II). BaĢka bir deyiĢle, Ģerh sayesinde, alıcının kiĢisel bir hakkı olan 

«taĢınmazı satın alma hakkı» aynı etkili bir hak haline gelir.100 

«Tapuya Ģerh verilmiĢ taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesi»nden doğan 

taĢınmazı satın alma hakkına dayanarak, daha sonra taĢınmazın satıcının 

borcundan dolayı haczedilmesi üzerine, lehine vaadde bulunulan alıcının 

«haczin kaldırılması» (ya da «taĢınmazın satıĢ vaadi ile yükümlü olarak hac-

zedilmiĢ sayılması» için istihkak iddiasında bulunabileceği konusunda dokt-

rinde ve uygulamada tereddüt bulunmamasına rağmen, alıcının bu istihkak 

iddiasını nasıl ve ne zaman kullanabileceği konusunda görüĢ ayrılığı vardır. 

MK. mad. 1009/II gereğince, tapu kütüğüne Ģerh edilen kiĢisel haklar, 

Ģerhten sonra taĢınmazda kazanılan yalnız «aynî (nesnel) haklara karĢı» de-

ğil, «her türlü hakka karĢı» ileri sürülebileceğinden, tapuya Ģerh edilen kiĢi-

sel hak sahibinin (alıcının), taĢınmaz malikinin (satıcının) borcundan dolayı, 

«Ģerhten sonra taĢınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması ya da taĢınma-

zın satıĢ vaadi ile yükümlü olarak haczedilmiĢ sayılması için» hem MK. 

mad. 716 uyarınca «maddi hukuk davası» ve hem de ĠĠK. mad. 97 vd. uya-

rınca -‗istihkak davası‘ veya sıra cetveline itiraz davası‘ Ģeklinde- «takip 

hukuku davası» açabileceği, yani kiĢisel hak sahibi alacaklının bu konuda 

‗yarıĢan‘ (telahuk eden) hakkı nedeniyle tercih hakkına sahip olduğu, me-

deni hukuk doktrininde101 belirtilmiĢtir. 

Ġcra hukuku doktrininde102 ise; «taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesinin 

(TBK. mad. 237/II; Not. K. mad. 60/3) tapuya Ģerh verilmesinden (MK. 

mad. 1009) sonra satıcının borcu için haczedilmesi halinde, taĢınmaz satıĢ 

vaadi alıcısının istihkak iddiasında bulunmasına gerek olmadığı, çünkü ta-

puya Ģerh verilmiĢ olan taĢınmaz satıĢ vaadinin, haciz koyduran alacaklıya 

(ve taĢınmazı icradan satın alacak olan kiĢiye) karĢı ileri sürülebileceği (MK. 

mad. 1009/II; Tapu K. mad. 26/VI), satıĢ aĢamasına gelindiğinde, taĢınmaz 

satıĢ vaadinin «mükellefiyetler listesi»ne geçirileceği ve haciz koyduran ala-

caklıya tebliği üzerine, üç gün içinde itirazda bulunması halinde (ĠĠK. mad. 

                                                 
100 Ayrıntılı bilgi için bknz: KOCAYUSUFPAġAOĞLU, N. Türk Medeni Hukukunda Gayri-

menkul SatıĢ Vaadi, 1959, s: 196 vd. - ÇENBERCĠ, M. Gayrimenkul SatıĢ Vaadi, 1973, s: 
38 vd; 51 - GÜRSOY, K. T. Türk EĢya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili, 1970, s: 350 vd. 
- SUNGURBEY, Ġ. KiĢisel Hakların Tapu Kütüğüne ġerhi, 1963, s: 117 vd. - OĞUZMAN, 

K./SELĠÇĠ, Ö. a.g.e. s: 392 vd. - CANPOLAT, S./CONBOLAT, B. Gayrimenkul SatıĢ 
Vaadi Davaları, 1985, s: 18 vd. - ERTAġ, S. EĢya Hukuku, 1991, s: 139 - MATE-

MĠ/SEROZAN/ARPACI, EĢya Hukuku, s: 436 vd. - KARAHASAN, M. R. Türk EĢya 
Hukuku, C: 1, 1991, s: 646 vd. - REĠSOĞLU, S. Türk EĢya Hukuku, C: 1, «GiriĢ-Zilyetlik-
Tapu Sicili, s: 175 vd. - ADAY, N. KiĢisel Hakların ġerhi (ĠBD. 1992/7-8-9, s: 632 vd.) 

101
 SUNGURBEY, Ġ. a.g.e. s: 124 - KOCAYUSUFPAġA, N. a.g.e. s: 206 - KARAHASAN, 

M. R. a.g.e. s: 647 vd. 
102

 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1149 - KURU, B. El Kitabı, s: 586 vd. - MUġUL T. Ġstihkak Dava-
ları, s: 130 
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128/II) ancak o zaman taĢınmaz satıĢ vaadi alıcısının istihkak davası açmak 

zorunda kalacağı» bildirilmiĢtir... 

Uygulamada; hemen her satıĢta düzenli bir Ģekilde -yasanın (ĠĠK. mad. 

128)- açık hükmüne rağmen «mükellefiyet listesi» düzenlenip ilgililere teb-

liğe gönderilmediğinden -bunun yerine tapu kayıtları tebliğe gönderildiğin-

den- lehine satıĢ vaadinde bulunulmuĢ -ve bu sözleĢmeden doğan kiĢisel 

hakkını tapuya Ģerh vermiĢ-103 olan alıcılar, satıĢ vaadine konu olan taĢınmaz 

üzerine, satıcının borcundan dolayı haciz konulduğunu öğrenince; 

aa) Eğer, taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesinde, taĢınmazın alıcı adına 

tescil edilebilmesi için öngörülen koĢullar -örneğin; süre koĢulu, bedelin 

ödenmiĢ olması koĢulu- gerçekleĢmemiĢse; «taĢınmaz üzerindeki haczin 

kaldırılmasını sağlamak için», ya satıcıyı (veya hem satıcıyı hem de taĢın-

maz üzerine haciz koydurmuĢ olan alacaklıyı) «davalı» olarak gösterip  

-genel mahkemelerde- «ferağa icbar» (cebri tescil) (MK. mad. 716) davası 

açmakta veya sadece haciz koydurmuĢ olan alacaklıyı «davalı» olarak göste-

rip -icra mahkemesinde- süresi (7 gün) içinde «istihkak davası» (ĠĠK. mad. 

97) açmakta (ya da icra dairesine baĢvurup «istihkak iddiasında» bulunup, 

bu iddiasının haciz koyduran alacaklı tarafından kabul edilmemesi üzerine 

icra mahkemesinde «istihkak davası» açmakta) yahut hem -genel mahkeme-

de- «ferağa icbar» (cebri tescil) davası hem de -icra mahkemesinde süresi 

içinde (7 gün) «istihkak davası» açmaktadırlar... 

Hemen belirtelim ki, belirtilen yollardan birine ancak taşınmaz satış 

vaadi sözleşmesinden doğan hakkını tapuya şerh verdirmiş olan alıcı baĢvu-

rabilir. Nitekim yüksek mahkeme; 

√ «Tapuya şerh verilmemiş taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iyiniyetli 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğini»,104 

√ «Tapuya işlenmemiş taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin (ve mahke-

meden alınan ‘tescil kararı’nın) üçüncü kişilere (tapuya haciz koydurmuş 

alacaklılara) karşı ileri sürülemeyeceğini»,105 

belirtmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen yollardan birincisini yani genel mahkemelerde «fe-

rağa icbar» (cebri tescil) davası (MK. mad. 716) açmak yolunu izlemek is-

teyen lehine satıĢ vaadinde bulunulmuĢ olan alıcıların, bu davada hem «satı-

cı»yı hem de «taĢınmaz üzerine haciz koydurmuĢ olan alacaklı»yı davalı 

olarak göstermeleri çok isabetli olur. Bu davada, alıcının «satıĢ vaadine ko-

nu olan taĢınmazın takyitsiz olarak -yani; tapuya Ģerh ettirdiği taĢınmaz satıĢ 

                                                 
103 Bknz: 15. HD. 12.9.1988 T. 1374/2782 
104 Bknz: 12. HD. 1.4.1993 T. 15646/5700 
105 Bknz: 15. HD. 12.9.1988 T. 1374/2782; 8.3.1985 T. 69/788; 13. HD. 10.2.1975 T. 693/814 
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vaadi sözleĢmesinden sonra tapu kaydına konulmuĢ olan hacizlerin silinerek 

(terkin edilerek)- adına tescilini» talep etmesi gerekir. Çünkü, yüksek mah-

keme- «cebri tescil davaları» sonucunda verilen kararları temyizen inceleyen 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi106 bu doğrultuda içtihatta bulunmaktadır. 

Eğer, alıcı tarafından sadece satıcı aleyhine «ferağa icbar» davası açılır ve 

dava kazanılırsa, bu kez alıcının aldığı bu ilâmı -ilâmda taraf olmayan haciz 

koyduran alacaklı hakkında- infaz ettirmesi yani tapudaki haczi kaldırması 

kendisi için hukukî sorun yaratabilir. Çünkü, bu ilâma dayanarak alıcının, 

haciz koyduran alacaklıya karĢı «istihkak davası» açması gerektiği düĢünü-

lebilirse107 de açılan böyle bir dava «haczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün 

geçtikten sonra açıldığı için» (ĠĠK. mad. 96/III) reddedilebilir. 

Yukarıda belirtilen yollardan ikincisinin izlenmesi yani, haciz koyduran 

alacaklıya karĢı icra mahkemesinde «istihkak davası» (ĠĠK. mad. 97) açılma-

sı halinde, icra mahkemeleri sadece tapuya Ģerh verilmiĢ taĢınmaz satıĢ vaa-

di sözleĢmesi uyarınca «istihkak iddiasının kabulüne» karar vermemekte ve 

davacıya; genel mahkemede satıcı aleyhine «ferağa icbar» (cebri tescil) da-

vası açmak üzere süre vermekte ve açılacak bu davanın sonuçlanmasını 

«bekletici sorun» yapmaktadırlar. «Ġstihkak davaları» sonucunda verilen ka-

rarları temyizen incelediği dönemde Yargıtay 15. Hukuk Dairesi,108 bu 

doğrultuda içtihatta bulunmuĢ olduğu gibi, «istihkak iddiaları» hakkında ve-

rilen kararları temyizen inceleyen, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi109 de, öte-

den beri aynı görüĢü savunmuĢtur. Yani, ‘lehine satış vaadinde bulunulan 

alıcının sadece tapuya şerh verilmiş «satış vaadi sözleşmesi»ne dayanarak, 

tapudaki haczin kaldırılmasını isteyemeyeceği, bunun için, taşınmazın adına 

tesciledilmiş -ve bunun kesinleşmiş- olduğuna dair mahkemenin lehine ver-

diği ilâmı icra mahkemesine sunması’ gerekli görülmektedir. 

Eğer alıcı, daha önce satıcı aleyhine «ferağa icbar» (cebri tescil) davası 

açıp lehine ilâm almıĢsa, elindeki bu «tescil ilâmı»nı sunarak istihkak davası 

açabilir ve tapudaki haczin kaldırılmasını isteyebilir.110 

Yukarıda belirtilen yollardan üçüncüsünün izlenmesi yani, hem genel 

mahkemede «ferağa icbar» (cebri tescil) davası, hem de icra mahkemesin-

de «istihkak davası» açılması halinde, genel mahkemede açılan «ferağa ic-

bar» davasının sonucu, icra mahkemesince bekletici mesele yapılmaktadır. 

                                                 
106 Bknz: 14. HD. 3.5.1977 T. 1726/2758; 12.10.1976 T. 3842/4758 
107

 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1150 
108 Bknz: 15. HD. 15.5.1995 T. 2551/2808; 14.2.1995 T. 511/781; 22.3.1994 T. 5997/1414; 

27.11.1989 T. 3458/4974; 27.7.1987 T. 2100/2977  
109 Bknz: 12. HD. 25.10.1990 T. 3035/10522 
110 Bknz: 13. HD. 28.2.1976 T. 8238/1131 
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bb) Eğer, taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesinde, taĢınmazın alıcı adına 

tescil edilebilmesi için öngörülen koĢullar gerçekleĢmemiĢse; örneğin, henüz 

alıcı tarafından satıĢ bedelinin tamamı satıcıya ödenmemiĢse ya da alıcının 

adına tescil iĢleminin yapılması için sözleĢmede öngörülen süre dolmamıĢsa, 

alıcının «taĢınmazın satıĢ vaadi ile yükümlü olarak haczedilmiĢ sayılmasının 

tesbiti için», tapuya Ģerh verilmiĢ taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesine dayana-

rak, haczi öğrendiği tarihten itibaren süresi (7 gün) içinde icra dairesine baĢ-

vurup «istihkak iddiası»nda (ĠĠK. mad. 96) bulunması (ve bu iddiasının ala-

caklı tarafından kabul edilmemesi üzerine icra mahkemesinde «istihkak da-

vası» (ĠĠK. mad. 97) açması veya doğrudan doğruya icra mahkemesinde «is-

tihkak davası» (ĠĠK. mad. 97) açması gerekir. 

Kanımızca, böyle bir durumda, icra mahkemesinin «taĢınmaz satıĢ va-

adinin tapuya Ģerh verilme tarihi» ile «tapuya haciz konulma tarihi»ni araĢtı-

rıp, davacı-alıcının taĢınmaz satıĢ vaadini, davalı-alacaklının tapuya koydur-

duğu hacizden önce Ģerh ettirmiĢ olduğunu tesbit etmesi halinde, davacı-

alıcının istihkak davasını (iddiasını) kabul ederek «taĢınmazın satıĢ vaadi ile 

yükümlü olarak haczedilmiĢ sayılmasına» karar verilmesi gerekir... 

Bu konu ile ilgili olarak Ģu hususu da belirtelim ki, lehine satıĢ vaadin-

de bulunulan alıcı, tapuya Ģerh ettirdiği taĢınmazı satın alma hakkına daya-

narak, taĢınmazın haczedildiğini öğrendikten sonra, süresinde «istihkak id-

diası»nda (ĠĠK. mad. 96 vd.) bulunmaz veya doğrudan doğruya «istihkak 

davası» (ĠĠK. mad. 97 vd.) açmazsa (yahut, Yargıtayın istemi (düĢüncesi) 

doğrultusunda, satıcı aleyhine ‗ferağa icbar ve tescil davası‘ açmazsa) haciz 

sahibi alacaklının istemi üzerine taĢınmazın açık arttırma ile satıĢından son-

ra, taĢınmazı açık arttırmada satın almıĢ olan yeni malike karĢı «taĢınmazın 

ihalesine iliĢkin yükümlülük listesi‘nde (ĠĠK. mad. 128) tapuya Ģerh verilmiĢ 

taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesinin gösterilmiĢ olması koĢuluyla», taĢınmaz 

satıĢ vaadi sözleĢmesinde öngörülen süre içinde ve en geç Ģerhten itibaren 

beĢ sene içinde (Tapu K. mad. 26), «ferağa icbar ve tescil davası» açabilir.111 

Tapu müdürü, tapuya Ģerh verilmiĢ «satıĢ vaadi sözleĢmesi»ni, icra 

müdürlüğüne bildirmez ve taĢınmaz bu Ģekilde iyiniyetli bir üçüncü kiĢiye 

ihalede satılırsa, satıĢ vaadi sözleĢmesini tapuya Ģerh ettirmiĢ olan kiĢi, MK. 

mad. 1007 uyarınca, hazine aleyhine tazminat davası açabilir mi? Yüksek 

mahkeme, böyle bir olayda; ‗alıcı aleyhine «tescil davası» veya «ihalenin 

feshi davası» açmayan bu durumdaki hak sahibinin ‗ağır kusurlu‘ davranmıĢ 

sayılacağını ve bu nedenle Devletin sorumluluğunun sözkonusu olamayaca-

ğını‘ belirtmiĢtir.112 

                                                 
111

 GÜRSOY, K. T. a.g.e. s: 351 - ÇEMBERCĠ, M. a.g.e. s: 49, dipn. 18 
112 Bknz: 4. HD. 26.1.1987 T. 7807/482 
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Uygulamadaki önemi nedeniyle, bu konuyla ilgili olarak Ģu hususu da 

vurgulayalım ki; gerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesi113 ve gerekse Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu114 -son içtihatlarında- «istihkak davalarının ‗taĢı-

nır‘lara yönelik olarak açılabileceği, ‗taĢınmaz‘lar üzerindeki haczin kaldı-

rılması isteminin ‗Ģikayet‘ yoluyla ileri sürülmesini» istediğinden, haciz ta-

rihinden önce tapuya iĢlenmiĢ «taĢınmaz satıĢ vaadi» sözleĢmesine dayanıla-

rak -tescil tarihinden itibaren beĢ yıl içinde genel mahkemede taĢınmaz ma-

liki hakkında dava açılıp «tescil kararı» alınmıĢ ve bu karar kesinleĢmiĢse, 

icra memurunun, bu kararla baĢvuran satıĢ vaadi  alacaklısının talebini kabul 

edip, tapudaki haczi kaldırması gerekir.115 

d) «Mülkiyeti muhafaza sözleĢmesine dayanılarak istihkak iddia-

sında bulunulması: Geçerli bir «mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi» (MK. 

mad. 764) ile satılıp alıcısına teslim edilen -ve henüz satıĢ bedelinin tamamı 

alıcısı tarafından satıcıya ödenmemiĢ olan- taĢınır malların haczinde ileri sü-

rülecek istihkak iddiaları da oldukça özellik taĢır. 

Mülkiyeti muhafaza sözleĢmesinin geçerli olabilmesi -ve buradaki 

açıklamalar ile kuralların uygulanabilmesi- için, TBK. mad. 260 ve MK. 

mad. 764 uyarınca, yapılmıĢ olan sözleĢmenin -herhangi bir noterde -«resmi 

şekilde yapılmış» ve «alıcının yerleşim yeri noterliğindeki özel sicile tescil 

edilmiş» olması gerekir. Bu Ģekil, sözleĢmenin geçerlik koĢuludur. Eğer, no-

terde resmi Ģekilde yapılan sözleĢme, alıcının yerleĢim yeri noterliğinde bu-

lunan özel sicile tescil edilmemiĢse, satıĢ «kesin satıĢ» sayılır ve «noterde 

yapılan sözleĢme»den sonra «sözleĢme konusu taĢınırın alıcıya teslimi» ile, 

mülkiyet alıcıya geçmiĢ olur.116 

Bu konuyla ilgili olarak ayrıca hatırlatalım ki; -hayvan satıĢlarında, tes-

limsiz rehin suretiyle satıĢ parası güvence altına alınabildiğinden (MK. mad. 

940)- hayvan satıĢlarında mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi yapılamadığı gibi 

(MK. mad. 764/II), -taĢınmaz mallarda mülkiyet alıcıya tescil ile geçtiğin-

den- taĢınmaz mallar da, bu sözleĢmeye konu edilemez... 

Mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi ile satılmıĢ olan taĢınır malların -henüz 

alıcının satıĢ bedelinin tamamını ödeyerek malik duruma gelmediği dönem-

de- haczedilmesi halinde dört varsayımla karĢılaĢılır.117 

                                                 
113 Bknz: 12. HD. 4.3.2005 T. 4032/4477; 10.1.2005 T. 23143/236; 30.10.2003 T. 17303/21235 

vb. 
114 Bknz: HGK. 7.4.2004 T. 12-210/208; 13.6.2001 T. 12-461/516  
115 Bknz: 12. HD. 6.11.2001 T. 17103/18142; HGK. 18.10.2000 T. 12-1220/1285; 24.9.1997 T. 

15-461/729 
116 Bknz: 17. HD. 23.12.2010 T. 8671/11490; 21. HD. 25.5.2004 T. 4198/5109; 28.2.2003 T. 

14/1028; 6.5.2004 T. 2980/4593 
117

 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1157 vd. - KURU, B. El Kitabı, s: 591 vd. - BERKĠN, N. a.g.e. s: 
233 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 263 vd. - POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 381 vd. - TAY-
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A- Mülkiyeti muhafaza koĢuluyla satılan malın, alıcının alacaklıları 

tarafından haczedilmesi: Kural olarak, mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi ile 

satılıp teslim edilen bir taĢınır malın mülkiyeti alıcıya geçmez, satıcının üze-

rinde kalır. Mülkiyetin alıcıya geçmesi için, satıĢ parasının alıcı tarafından 

tamamen satıcıya ödenmiĢ olması gerekir. Bu koĢulun gerçekleĢmesinden 

önceki dönemde, yani henüz satıĢ bedelinin tamamı satıcıya ödenmeden, alı-

cıya mülkiyeti muhafaza sözleĢmesiyle satılıp teslim edilmiĢ olan mal, alıcı-

nın alacaklıları tarafından -alıcıya ait olduğu sanılarak- haczedilirse, gerek 

«satıcı» ve gerekse «alıcı» (borçlu), ‗haczedilen bu taĢınırın mülkiyetinin 

borçluya geçmemiĢ olduğunu‘ belirterek «istihkak iddiasında» bulunabi-

lir.118 ileri sürülen bu istihkak iddiası üzerine; 

a) Alıcının alacaklıları, borçlu-alıcının, satıcıya olan borcunu kendileri 

ödeyerek alıcıyı «malik» duruma getirip sonra mülkiyeti muhafaza koĢulu 

ile satın aldığı malı haczettirip sattırabilirler. 

b) Alıcının alacaklıları, alıcı-borçlunun, satıcıya olan taksit borcunu 

ödemeye yanaĢmazlarsa; 

aa- Alıcı, satıcıya olan taksit borçlarını ödememiĢ ve direngen (müte-

merrit) duruma düĢmüĢse; 

                                                 
LAN, E. Taksitle SatıĢlar (Yasa D. 1980/6, s: 810 vd.) - ARAL, F. Mülkiyeti Muhafaza 
Kaydıyla Satılan Bir Malın, Alıcının Alacaklıları Tarafından Haczi (AHFD. 1973, C: XXX, 
s: 197 vd.) - ZEVKLĠLER, A. Ġflâsta Mülkiyeti Muhafaza (AHFO. 1968/3-4, s: 195 vd.) - 
ELBĠR, H. K. Mülkiyeti Muhafaza Mukavelesinin Haciz Halinde Ġcra Ettiği Tesirler (ĠBD. 
1952/1; s: 1 vd.) - KAYGANACIOĞLU, M. a.g.m. s: 654 vd. - EREL, ġ. Mülkiyeti Muha-
faza Kaydıyla Satılan Malın, Satıcı ve Satıcının Alacaklıları Tarafından Haczi (SBFD. 1977, 
C: XXXII, S: 1-4, s: 147 vd.) - ÖNEN, E. Ġcra ve Ġflâs Yoluyla Takipte ve Konkordatoda 
Mülkiyeti Muhafaza (AHFD. 1987, C: XXII, s: 535 vd.) - GÜRKANLAR, M. Mülkiyeti 
Saklı Tutma ġartıyla Satın Alınan Mallar Hakkında Cebri Ġcra ve Ġflas Uygulanması (AĠ-
TĠAD. 1976/1-2, s: 205 vd. - PULAġLI, H. Mülkiyeti Saklı Tutma AnlaĢması ve Bundan 
Doğan Sorunlar (TNBHD. 1987, S: 56, s: 25 vd. - 1988, S: 57, s: 5 vd.) - BAYSAL, M. N. 

MK.‘nun 688. Maddesi Hakkında Bir Ġnceleme Mülkiyeti Muhafaza Mukavelesi (Ad. D. 
1990, S: 3, s: 21 vd.) - TEKĠNAY, S.S. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan SatıĢlar Hak-
kında DüĢünceler (Bursa Bar. D. 1993/Temmuz, s: 4 vd.) - ASLAN, K. age. s: 134 vd. 

118 Satıcı, mülkiyeti muhafaza koĢulu ile alıcıya sattığı (teslim ettiği) malın, alıcının alacaklıları 
tarafından haczettirilmiĢ olduğunu öğrenmesine rağmen 7 gün içinde -«haczedilmiĢ olan ma-
lın kendisine ait olduğunu» bildirerek- icra dairesine baĢvurup «istihkak iddiası»nda bulun-
maz (ya da, doğrudan doğruya icra mahkemesine «istihkak davası» açmazsa); bir görüĢe göre 
(KURU, B. a.g.e. s: 1159; 1166); ‗mülkiyeti muhafaza koĢulu ile alıcıya (borçluya) devre-
dilmiĢ olan mal, borçlunun gibi haciz koyduran alacaklının talebi üzerine satılır ve bedelin-
den alacaklı (alıcı-borçlunun alacaklısı) tatmin edilir... Buna karĢın diğer bir görüĢe göre; 
(POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 382) mülkiyeti muhafaza koĢulu ile satılmıĢ olan malın alıcının 
alacaklıları tarafından haczedilmesi halinde, satıcı dilerse akdi feshetmeyerek alıcıda kalan 
taksit alacağını talep etmek yetkisine de sahiptir. Böyle bir akdin, satıcıya temin edeceği fay-
da, alıcı aleyhine icra takibine giriĢen üçüncü kiĢilere karĢı, rüçhan (öncelik) hakkına sahip 
olmaktan ibarettir. 
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aaa) Satıcı, «mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi»ni -MK. mad. 765 ve 

TBK. mad. 259 gereğince- «almıĢ olduğu taksitleri geri vererek» bozarsa 

(feshederse) sattığı taĢınırı geri alır ve ödediği (geri verdiği) taksitlere de, 

alıcının alacaklıları haciz koydurabilirler. 

Alıcının, satıcıya olan taksit borçlarını ödememiĢ ve direngen (müte-

merrit) duruma düĢmüĢ olması halinde, alıcının alacaklısının, mülkiyeti mu-

hafaza koĢulu ile satılan mal üzerine koydurduğu hacze karĢı, süresi (7 gün) 

içinde istihkak iddiasında bulunan -veya doğrudan doğruya istihkak davası 

açan- satıcı, bu suretle MK. mad. 765‘deki fesih hakkını kullanmıĢ sayılır.119 

bbb) Alıcı, satıcıya olan taksit borçlarını ödemediği için direngen du-

ruma düĢmüĢ olmasına rağmen, satıcı «mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi»ni 

bozmaz ve TBK. mad. 259 gereğince «ödenmeyen taksit alacaklarının» 

ödenmesini isterse, bu isteğini «istihkak davası» açarak Tetkik Merciine de-

ğil, mülkiyeti muhafaza sözleĢmesini ve ödenmemiĢ olan taksit alacaklarını 

-örneğin; elindeki senetleri- icra dairesine sunarak icra müdürüne bildirecek-

tir. Çünkü; Yargıtay‘ın pek çok kararında120 açıkça belirttiği gibi, mülkiyeti 

muhafaza sözleĢmesi, satıcıya, alıcı aleyhine icra takibine giriĢen üçüncü ki-

Ģilere karĢı öncelik hakkı sağlar. Bu nedenle, icra müdürünün, satıcının bu 

baĢvurusu üzerine, «mülkiyeti muhafaza koĢulu ile satılmıĢ olan malın açık 

arttırma ile yapılan satıĢından elde edilen paranın dağıtımında» satıcıya ön 

sırada yer vermesi gerekir.121Alıcının diğer alacaklıları, ancak, satıcının ka-

lan taksit alacağını almasından sonra artan paradan alacaklarını alabilirler. 

bb- Alıcı, satıcıya olan taksit borçlarını düzenli Ģekilde ödemekte ise, 

satıcının alıcıdaki taksit alacağından dolayı, sattığı mal üzerinde öncelik 

hakkı -rehin hakkı gibi- vardır. Bu nedenle mülkiyeti muhafaza koĢuluyla 

sattığı malın, alıcının alacaklıları tarafından haczi üzerine satıcı, «haczin 

kaldırılmasını ve onun tamamının mülkiyetinin kendisinde olduğunu» ileri 

süremez,122ancak, onun satıĢ bedelinden öncelikle satıcının yararlanma hak-

kı vardır. Ġcra müdürünün yapacağı «derece kararı»nda, satıcının taksit ala-

cağına öncelik tanıması ve onun ödenmesinden (karĢılanmasından) sonra, 

artan parayı, alıcının alacaklısına ödemesi gerekir. Yapılan açık arttırmada, 

teklif edilen bedelin, satıcının kalan taksit alacağını karĢılaması, aksi halde, 

satıĢın -pey süren alıcıya- yapılmaması gerekir. 

Alıcının, taksit borçlarını düzenli Ģekilde ödediği durumlarda, mülkiyeti 

muhafaza koĢuluyla satılan Ģeyin, alıcının alacaklıları tarafından haczedil-

mesi üzerine, satıcının icra mahkemesine baĢvurup «istihkak davası» açma-

                                                 
119

 ELBĠR, H. K. a.g.m. s: 14 - ARAL, F. a.g.m. s: 224 - KURU, B. a.g.e. C: 2,  s: 1133 
120 Bknz: 12. HD. 3.5.1988 T. 7326/5930; 20.2.1978 T. 1322/1545 vb.  
121 Bknz: 12. HD. 5.7.1977 T. 5836/6783  
122 Bknz: 13. HD. 8.4.1974 T. 840/794 
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sına gerek yoktur. Satıcının, alıcıdaki taksit alacağını belgeleri ile birlikte ic-

ra müdürüne bildirip, «kendisine satıĢ bedelinden öncelik hakkı tanınması-

nı» istemesi gerekir. Ġcra müdürünün buna uymaması halinde ise, hatalı olan 

bu iĢlem hakkında icra mahkemesine Ģikâyette bulunması gerekir. 

B- Mülkiyeti muhafaza koĢuluyla satılan malın, satıcı tarafından 

haczedilmesi:Mülkiyeti muhafaza koĢuluyla satıp alıcıya teslim ettiği malı, 

satıcı da -ister taksit alacağı ister baĢka bir alacağı için- haczettirebilir. Böy-

le hareket etmekle, satıcı mülkiyeti muhafaza sözleĢmesinden vazgeçmiĢ sa-

yılır.123 

Satıcı, alıcıdaki taksit alacağı için icra takibi yapıp, mülkiyeti muhafaza 

koĢulu ile sattığı malı haczettirdikten ve aynı malın baĢka alacaklılar tara-

fından daha önce haczedildiğini öğrendikten sonra, icra mahkemesine baĢ-

vurup «istihkak davası» açamaz. Kendisi, mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi 

gereğince satıp teslim ettiği malı haczettirmekle, mülkiyeti muhafaza söz-

leĢmesinden vazgeçmiĢ durumdadır. Kanımızca, satıcı yine icra müdürüne 

baĢvurarak ‗satıĢ bedelinden kendisine taksit alacağı için «öncelik tanınma-

sı»nı‘ isteyebilir ve icra müdürünün olumsuz tutumu karĢısında, icra mah-

kemesine baĢvurabilir. 

C- Mülkiyeti muhafaza koĢuluyla satılan malın satıcının alacaklıla-

rı tarafından haczedilmesi: Bu durumu, alıcının taksit borçlarını ödemede 

direngen olup olmadığına göre ele alıp açıklamak gerekir: 

a) Eğer mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi ile satın aldığı malın taksit-

lerini ödemede alıcı direngen değilse, yani düzenli biçimde borcunu ödü-

yorsa, satıcının alacaklıları tarafından yapılacak iĢlem sadece, satıcıya 

ödenmekte olan bu taksitlere haciz koydurup (ĠĠK. mad. 89) bunların kendi-

lerine ödenmesini sağlamaktan ibarettir. Yoksa, mülkiyeti muhafaza sözleĢ-

mesi ile satılmıĢ olan malı haczettiremezler. 

b) Eğer alıcı, taksit borçlarını ödememekte ve; 

aa) Satıcı da, mülkiyeti muhafaza sözleĢmesini -MK. mad. 765 ve 

TBK. 259 gereğince- aldığı taksitleri geri verip, bozmuĢ ve sattığı malın ia-

desini istemiĢse, satıcının alacaklıları bu malın haczini isteyebilirler. 

Ancak bu halde, alıcıya ödemiĢ olduğu taksitlerin geri verilmesi gerek-

tiğinden ve alıcının bu taksitler kendisine ödeninceye kadar o mal üzerinde 

hapis hakkı bulunduğundan (MK. mad. 950), satıcının alacaklılarının talebi 

üzerine, haczedilmiĢ olan malın satılabilmesi için, satıĢta «alıcının taksit ala-

cağından daha fazla bir bedel»in teklif edilmiĢ olması gerekir.124 

                                                 
123

 ELBĠR, H. K. agm. s: 18 - KURU, B. age. C: 2 s: 1168 - KURU, B. El Kitabı, s: 596 
124

 KURU, B. age. C: 2, s: 1168 
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bb) Satıcı, mülkiyeti muhafaza sözleĢmesini bozmamakta ise, satıcının 

alacaklıları için yine alıcıdaki taksit alacağının haczini istemekten baĢka ya-

pacak bir Ģey yoktur. Kendileri, satıcının yerine geçip, «mülkiyeti muhafaza 

sözleĢmesini bozduklarını» bildirip, satılmıĢ olan malın haczini isteyemez-

ler. 

D- Mülkiyeti muhafaza koĢuluyla satılan malın, alıcıdan haricen 

satın alan ikinci alıcının alacaklılarıtarafından haczedilmesi: Buraya ka-

dar incelediğimiz varsayımlarda, mülkiyeti muhafaza koĢuluyla satın alın-

mıĢ olan mal, henüz alıcının elinde iken -satıcının ya da alıcının alacaklıları 

tarafından ya da doğrudan doğruya satıcı tarafından- haczedilmiĢti. Bu var-

sayımda ise, satıcıdan mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi uyarınca taĢınır malı 

satın alan ve teslim alan alıcı, bunu üçüncü bir kiĢiye satmıĢ ve teslim etmiĢ-

tir. Böylece «ilk alıcı»nın elinden çıkan ve «yeni alıcısına» teslim edilen 

mal, bu alıcının alacaklıları tarafından haczedilince, ilk alıcıya mülkiyeti 

muhafaza koĢulu ile o malı satmıĢ olan malın maliki, yeni alıcının alacaklı-

larına karĢı da «kendisinin ilk alıcıdaki alacağından dolayı öncelik tanınma-

sını» isteyebilirmi? Yargıtay önceleri125buna olumsuz cevap vererek «MK. 

mad. 988 gereğince, ilk alıcıdan iyiniyetle taĢınır malı iktisap etmiĢ olan 

ikinci alıcının bu iktisabının korunacağını» belirtmiĢken, daha sonraki bir 

kararında;126 «mülkiyetin ancak satıĢ sözleĢmesinde öngörülen koĢulların 

gerçekleĢmesi halinde ilk alıcıya geçeceğini, onun satıĢ bedelinin tamamını 

ödemedikçe, malın maliki durumuna gelemeyeceğini, böyle olunca da, ma-

lik olmadığı Ģeyi satamayacağını» belirterek, ilk alıcıya mülkiyeti muhafaza 

koĢuluyla malı satmıĢ olan satıcının, ilk alıcıdaki taksit alacaklarından dola-

yı öncelik hakkına sahip olacağını kabul etmiĢtir. Ekseriyetle verilen bu son 

içtihattaki görüĢe karĢı olanlar -önceki kararda belirtilen gerekçelere benzer 

gerekçelerle- «satıcının, ilk alıcıdan iyiniyetle malı satın almıĢ olan ikinci 

alıcının alacaklılarına karĢı öncelik hakkına sahip olamayacağını» bildirmiĢ-

lerdir. Kanımızca, yüksek mahkemenin ilk kararındaki -ve son kararının kar-

Ģı oy yazısındaki- görüĢ, hukuk tekniğine daha uygun düĢmektedir. Mülkiye-

ti muhafaza sözleĢmesine konu olan malın niteliği (taĢınabilir, kolayca el 

değiĢtirebilir olması) ve MK. 988 hükmü, bu sonucun daha doğru olacağını 

desteklemektedir. 

E- Maddede; «Borçlu, elinde bulunan bir malı baĢkasının mülkü veya 

rehni olarak...» denmek suretiyle, acaba sadece taĢınır ve taĢınmaz malların 

haczi halinde mi «istihkak iddiası»nın ileri sürülebileceği belirtilmek isten-

miĢtir? Yani, hak ve alacaklar‘ın haczedilmesi halinde «istihkak iddiası»nda 

bulunulamayacağı mı belirtilmek istenmiĢtir? 

                                                 
125 Bknz: 12. HD. 13.10.1973 T. 7518/9133 
126 Bknz: 12. HD. 28.6.1976 T. 5098/8058 
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Önceleri, «alacak ve haklar»larda, yasanın öngördüğü Ģekilde bir «el-

de bulundurma»nın gerçekleĢemeyeceği düĢüncesi ile, «istihkak iddiasına 

bunların konu teĢkil etmeyeceği» görüĢü savunulmuĢken127 daha sonra, ada-

letsiz olan bu çözüm Ģekli terk edilerek, haczedilen «alacak ve haklar» hak-

kında da, istihkak iddiası ileri sürülebileceği görüĢü benimsenmiĢtir.128 129 

Böylece, borçlunun borçlusu, alacağın varlığını kabul etmekle beraber, bir 

üçüncü kiĢi, «alacağın takip borçlusuna değil, kendisine ait olduğunu» ileri 

sürdüğü takdirde, bu konudaki uyuĢmazlığın «istihkak davası» yolu ile çö-

zümlenmesi gerekecektir. Buna karĢın; borçlunun borçlusu, alacağın varlığı-

nı inkâr ederse, bu durumda istihkak davası açılamaz ve uyuĢmazlığın, 

ĠĠK‘nun 89 ya da 120. maddelerine göre çözümlenmesi gerekir…130 

F- Âdi ortaklıklarda, âdi ortaklardan birinin kişisel borcundan dolayı, 

ortaklık malvarlığına haciz konulması halinde, diğer ortak(lar); istihkak id-

diasında bulunarak, haczin kaldırılmasını sağlayabilirlermi 131 

Günlük yaĢamda sık sık karĢılaĢılan, kuruluĢları Ģekle bağlı olmadığı 

için kolay olan, tüzel kiĢiliği bulunmayan ve Türk Borçlar Kanununun 620-

645 hükümlerine tâbi olan âdi Ģirketlerde; gerek ortakların kiĢisel alacaklı-

larının ve gerekse Ģirketten alacaklı olan kiĢilerin durumları, ticaret Ģir-

ketlerinden farklılık gösterir.132 

«Âdi şirket ortaklarından alacaklı olan kişiler»: 

a- Ortağın kiĢisel malvarlığına genel hükümler uyarınca baĢvurabile-

cekleri gibi, 

                                                 
127 Bknz: 19 Temmuz 1935, JdT. II.165 (Naklen; BELGESAY, M. R. a.g.e. s: 278) 
128

 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1153 vd. - KURU, B. El Kitabı, s: 588 - POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. 
s: 380 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 207 - BERKĠN, N. a.g.e. s: 276 - KAYGANACIOĞ-

LU, M. a.g.m. s: 660 vd. - ASLAN, K. age. s: 108, 206 
129 Ayrıca belirtelim ki; Ġsviçre Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nda 1997 yılında yapılan değiĢiklikle «ala-

caklıların da istihkak davasına konu olabileceği» açıkça öngörülmüĢtür (ASLAN, K. age. s: 
206). 

130
 KURU, B. El Kitabı, s: 503 vd. - KAYGANACIOĞLU, M. agm. s: 662 vd. 

131
 Bu konuda ayrıca bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 465 vd. 

132 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Kooperatifler ile Adi ġirketlerde; «ġirket»ten 
Ve/Veya «ġirket Ortağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket Or-
tağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ABD. Sayı: 2016/1, s: 525-535) - UYAR, T. Kollektif ve 
Komandit ġirketlerde; «ġirket»ten Ve/Veya «ġirket Ortağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢi-
lerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ĠBD. Mart-Nisan/2016, 
Sayı: 2016/2, Cilt: 90, s: 95-115) - UYAR, T. Anonim ve Limited ġirketlerde; «ġirket»ten 
Ve/Veya «ġirket Ortağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket Or-
tağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ĠBD. Kasım-aralık/2015, S: 2015/6, s: 66-83 - UYAR, T. 

Ticaret ġirketleri ile Kooperatiflerde ve Adi ġirketlerde, ġirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan 
Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı, (ABD. 1978/5, s: 774 vd.) - 
UYAR, T. Kooperatiflerde ve Âdi ġirketlerde, Alacaklı Üçüncü ġahısların Kooperatif, Âdi 
ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 1980/8, s: 1085 vd.) - UYAR, T. Ġcra 
Hukukunda Haciz, s: 460 vd.) 
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b- Önce, ortağın «Ģirket dıĢındaki» hak ve alacaklarına baĢvurmaksızın 

ya da baĢvurduktan sonra, «Ģirketteki» Ģu hak ve alacaklarının haczini iste-

yebilirler: 

aa) Ortağın kâr alacağının haczi: TBK. 622 ve 623 uyarınca, her ortak 

Ģirketin kârına iĢtirak hakkına sahip olduğundan, ortağın kiĢisel alacaklıları, 

borçlu ortağın «Ģirketteki kâr payı»nı ĠĠK. 89‘a göre haciz ettirebilirler. 

bb) Ortağın ücret alacağının haczi: Kural olarak, âdi Ģirket idarecileri-

ne ücret verilmez. Ancak, ortaklık sözleĢmesinde, «idarecilere ücret verile-

ceği» öngörülmüĢ olabilir. Bu durumda, idareci ortağın kiĢisel alacaklısı, bu 

ücreti ĠĠK. 83 uyarınca haczettirebilir. 

cc) Ortağın faiz, masraf ve avans alacağının haczi: Kural olarak, ortak-

lara Ģirkete koydukları sermaye için faiz verilmez. Ancak, Ģirket sözleĢme-

sinde, bunun aksi öngörülmüĢ olabilir. Keza ortaklar Ģirket adına yaptıkları 

masraf ve verdikleri avanslara faiz alırlar (TBK. 627/2). ĠĢte ortakların bu 

faiz alacakları, ortağın kiĢisel alacaklıları tarafından ĠĠK. 89‘a göre haczedi-

lebilir.Aynı Ģekilde, ortaklar, normal sermaye taahhütleri dıĢında, Ģirket nam 

ve hesabına masraf yapmıĢ ya da ödünç vermiĢ olabilirler. Bunları, Ģirketten 

talep etmek hakkına sahip olduklarından (TBK. 627), alacaklılar, borçlu or-

tağın, Ģirketteki bu masraf ve avans alacaklarının da haczini ĠĠK. 89‘a göre 

isteyebilirler. 

dd) Ortağın şirketteki tasfiye payının haczi: Tasfiye bakiyesi, bilindiği 

gibi, «Ģirketin tasfiye edilmesi halinde doğan ve tasfiye devresinin kârı» ni-

teliğindeki bir haktır (TBK. mad. 643). 

Tasfiyeye giren bir âdi Ģirket malvarlığından; önce, Ģirketten alacaklı 

olan üçüncü kiĢilerin hakları ödenir. Sonra ortaklara, koydukları sermayeler 

iade edilir. Eğer bundan sonra, Ģirket malvarlığında olumlu bir artık varsa, 

bu «tasfiye bakiyesi» olarak yine ortaklar arasında «ortaklık sözleĢmesinde-

ki hükümlere göre» ya da «kâr dağıtım kurallarına göre» paylaĢtırılır. 

ĠĢte, bir âdi Ģirket ortağının kiĢisel alacaklısı, borçlu ortağın Ģirketteki 

tasfiye bakiyesini (payını) haczettirebilir (TBK. mad. 638).133 Âdi Ģirketler-

de, tüzel kiĢilik bulunmadığından, Ģirket tarafından kazanılan mal ve kıymet-

lerle, ortakların sermaye olarak koydukları Ģeyler, MK. mad. 701-703‘de 

düzenlenmiĢ olan «iĢtirak halindeki mülkiyet» (elbirliği mülkiyeti) rejimi‘ne 

tâbi olduğundan (TBK. mad. 638) ortağın kiĢisel alacaklısı ancak ortağın 

Ģirketteki hissesini ĠĠK. mad. 94‘e göre haczedip, ĠĠK. mad. 121‘e göre bu-

nun paraya çevrilmesini talep edebilir. 

                                                 
133 Bknz: 17. HD. 11.07.2011 T. 6478/7328; 04.05.2012 T. 2848/5681 
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Doktrinde134 «ortağın kişisel alacaklısının ortağın borcundan dolayı 

ortaklık malları üzerine -teknik olarak- haciz koyduramayacağı, ancak borç-

lu ortağın ‘tasfiye payına’ (ortaklığın tasfiyesi sonucunda borçlu ortağa dü-

şecek paya) haciz koydurabileceği» (TBK. mad. 638) belirtilmiĢtir. 

Ġstihkak davaları sonucunda verilen kararları inceledikleri dönemlerde 

gerek Yargıtay Ġcra ve Ġflâs Dairesi135 ve gerekse Yargıtay 13. Hukuk 

Dairesi136 ile Yargıtay 21. Hukuk Dairesi137 bu konudaki çeĢitli içtihatla-

rında, «âdi ortaklıklarda, ortaklardan birinin kişisel alacaklısının ancak 

borçlu ortağın tasfiye payını haczettirebileceğini, ortaklık malları üzerine 

haciz koyduramayacağını, eğer ortaklık mallarını haczettirmişse, diğer or-

takların istihkak iddiasında bulunarak bu haczi kaldırtabileceklerini» vurgu-

lamıĢlardır. Buna karĢın, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinden önce bu karar-

ları temyizen incelemiĢ olan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi138 ile Hukuk 

Genel Kurulu139 ise; «...BK’nun 534. maddesinde (şimdi; TBK. 638'de) ‘bir 

ortağın alacaklılarının haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde 

kullanabileceği’ belirtilmişse de, bu hüküm, ortaklığa ait bir mal üzerinde  

-borçlu ortağın payı oranında- haciz koymaya engel değildir. Çünkü o malın 

içinde, borçlu ortağın payı da bulunmaktadır. Esasen, İİK’nun 94 ve 121. 

maddeleri uyarınca, âdi ortaklık payının haciz ve satışının yapılması müm-

kündür...» Ģeklindeki gerekçe ile, âdi ortaklardan birinin kiĢisel borcundan 

dolayı, ortaklık malvarlığına -borçlu ortağın payı oranında- haciz konulabi-

leceğini içtihat yolu ile kabul etmiĢtir. 

Buna karĢın «istihkak iddiaları» (ĠĠK. mad. 96) hakkında icra mahke-

melerince verilen kararları temyizen inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Daire-

si140 ise, «âdi ortaklardan birinin borcundan dolayı âdi ortaklığa ait malla-

rın haciz edilemeyeceği ve muhafaza altına alınamayacağı» görüĢündedir. 

Yakın zamana kadar, istihkak davalarına ait icra mahkemelerince ve-

rilmiĢ olan kararları temyizen incelemiĢ olan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 

de «adi ortaklığı oluşturan ortakların kişisel alacaklarının ortaklığa ait mal 

                                                 
134

 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 670 - DOMANĠÇ, H. Âdi Kolektif ve Komandit ġirketler, 1988, s: 
95 vd. - ASLAN, K. age. s: 123 vd. 

135 Bknz: ĠĠD. 30.3.1973 T. 3754/3436 
136 Bknz: 13. HD. 24.1.1983 T. 7812/238; 29.11.1982 T. 6565/7211; 24.5.1982 T. 3318/3685; 

6.12.1976 T. 5340/8111; 3.5.1976 T. 1949/3569; 30.11.1975 T. 5730/6897 
137 Bknz: 21. HD. 20.9.2004 T. 6297/7333; 9.3.2004 T. 11415/2176; 4.3.2003 T. 162/1638 vb. 
138 Bknz: 15. HD. 11.12.1996 T. 5335/6599; 13.11.1996 T. 6042/6104; 4.7.1996 T. 3367/3894 

vb. 
139 Bknz: HGK. 28.2.1990 T. 15-702/138 
140 Bknz: 12. HD. 12.12.2013 T. 33105/39845; 22.12.1992 T. 9349/16873; 25.6.1992 T. 

1669/8768 
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(ve para) üzerine haciz koyamayacaklarını (ortağın şirketteki tasfiye payına 

haciz koyabileceklerini)»141 belirtmiĢtir. 

Kanımızca, alacaklıların icra takibinden kurtulmak için kötüniyetli 

borçluların «âdi ortaklık» halinde faaliyette bulunmalarının önüne geçmek 

için, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin bu konuda benimsemiĢ olduğu çözüm 

Ģekli daha isabetlidir. Ancak «âdi ortaklığa ait malvarlığının ortaklardan bi-

rinin borcundan dolayı bu şekilde haczedilebileceğini» bu kararlarını temyi-

zen incelediği dönemde kabul etmiĢ olan 15. Hukuk Dairesi; alacaklının 

bundan sonra nasıl bir yol izlemesi gerektiğini -yani; haczedilen bu malların 

nasıl satılacağını- hiçbir kararında belirtmediği için, bu konudaki tereddüt 

uygulamada giderilememiĢtir. Gerçekten, bu haciz konusuna iliĢkin tüm ka-

rarlarında, yüksek mahkeme sadece ĠĠK. mad. 121‘e atıf yaparak «satış ko-

nusunda 121. maddenin göz önünde bulundurulması gerekeceğini» vurgu-

lamakla yetinmiĢtir. ĠĠK. mad. 121 incelendiğinde ise bu hükmün «intifa 

hakkı, taksim edilmemiĢ bir miras hissesi, Ģirket hissesi veya iĢtirak halinde 

tasarruf edilen bir mal hissesi gibi Ģeylerin nasıl paraya çevrileceğini» ayrın-

tılı Ģekilde düzenlemediğini, bu konuda «icra müdürünün satıĢın nasıl yapı-

lacağını icra mahkemesinden soracağı ve satıĢın nasıl yapılacağını icra mah-

kemesinin kararlaĢtıracağı»nın öngörüldüğü görülecektir. 

Kanımızca, borçlu ortağın tasfiye payına mahsuben, -borçlu ortağın 

payı oranında- ortaklık mallarının haczini (ve muhafaza altına alınmasını) is-

teyen alacaklının daha sonra -ĠĠK. mad. 121 uyarınca- icra mahkemesine 

baĢvurarak «borçlu-ortağın payı oranında, ortaklık mallarına haciz uygulan-

dığını» belirtip, iĢtirak halindeki mülkiyet rejimine tâbi olan âdi ortaklıktaki 

borçlu ortağın tasfiye payının tesbiti ve ortaklığın tasfiyesi için ticaret mah-

kemesinde dava açmak üzere kendisine «yetki belgesi» verilmesini talep et-

mesi ve alacağı bu yetki belgesi ile ticaret mahkemesinden «âdi ortaklığın 

tasfiyesi için» dava açması gerekir. 

Ortaklık mallarının kaçırılmamasını sağlamak için, alacaklının ayrıca, 

Ticaret Mahkemesine baĢvuru dilekçesinde, ortaklık mallarının -daha sonra 

tasfiye memuruna teslim edilmek üzere- tesbitini (ve ortaklardan birisine 

veya üçüncü bir kiĢiye teslimini) talep etmesi uygun olur... 

ĠĠK. mad. 121 uyarınca, icra müdürünün borçlunun âdi ortaklıktaki tas-

fiye payının haczinden sonra, alacaklının satıĢ isteminde bulunması üzerine, 

«satıĢın nasıl yapılacağını» icra mahkemesinden sorması ve icra mahkeme-

sinin de «haczedilen tasfiye hissesinin açık artırma ile satılmasına» karar 

vermesi veya «satıĢ için bir memur tayin etmesi» gerekirse de,142 uygulama-

                                                 
141 Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 3801/4713; 13.02.2012 T. 11847/1430; 25.10.2011 T. 

4731/9813 
142

 DOMANĠÇ, H. a.g.e. s: 96 
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da, icra mahkemesine «icra müdürü» değil, «borçlu ortağın tasfiye payına 

haciz koydurmuĢ olan alacaklı»lar baĢvurup -ortaklığın tasfiyesini sağlamak 

üzere- «yetki belgesi» istemektedirler. 

Bu konu ile ilgili olarak Ģu önemli hususu da vurgulayalım ki, TBK. 

mad. 639/3 gereğince, «ortağın tasfiye payı üzerine haciz konulması, ortak-

lığı sona erdirir» ise de, borcun ödenmesi, sona ermeyi engellediğinden,143 

âdi ortaklığın sona ermesini istemeyen diğer ortak (veya ortaklar) borçlu or-

tağın borcunu ödeyerek icra takibini sona erdirebilirler. 

G-Finansal kiralama (leasing) konusu -taĢınır/taĢınmaz malların-

kiracının/kiralayanın borcundan dolayı haciz edilmesi halinde de istih-

kak iddiası gündeme gelebilir. 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri 

Kanununa144 göre; finansal kiralama sözleĢmesi‘nin geçerli olabilmesi için; 

«finansal kiralama konusu taĢınır ya da taĢınmazlara iliĢkin sözleĢmenin 

-herhangi bir- noterlikçe düzenleme Ģeklinde yapılması» ve «taĢınır mala 

iliĢkin sözleĢmenin, kiracının yerleĢim yerindeki noter tarafından özel sicili-

ne tescil edilmesi» zorunludur. Bu koĢullara uygun olmayarak yapılmıĢ  

-örneğin; düzenleme Ģeklinde noterlikçe yapılmıĢ olsa bile kiracının yerle-

Ģim yeri noterliğindeki özel sicile tescil edilmemiĢ ya da noterlikçe düzen-

leme Ģeklinde yapılmamıĢ olan finansal kiralama sözleĢmesi geçerli olmaz. 

SözleĢmenin geçerli olmaması halinde, sözleĢmeye dayanılarak istihkak id-

diasında bulunulamaz. Bu durumda yapılacak yoruma ve sözleĢme koĢulla-

rına göre, sözleĢme  âdi kira sözleĢmesi ya da vâdeli satım sözleĢmesi sayı-

larak, varılacak sonuca göre karar verilir.145 

a) Finansal kiralama konusu malların, kiracının alacaklıları tara-

fından haczedilmesi halinde; 

aa- Kiracı ve kiralayan; yedi gün içinde Ģikâyet yoluyla, «haczin kaldı-

rılması» (finansal kiralama konusu, malın icra takibi dıĢında bırakılmasına) 

karar verilmesini isteyebileceği (6361 s. K. mad. 29/2) gibi, 

                                                 
143

 YALMAN, M./TAYLAN, E. Âdi Ortaklık, s: 90 
144 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: TOPUZ, M. Finansal Kiralama SözleĢmesi, 2013, s: 249 

vd. - NAZLIOĞLU, G. Açıklamalı ve Ġçtihatlı Finansal Kiralama Kanunu - TEKĠNALP, 

Ü. Hukuki Yönden Finansal Kiralama Kanunu (Seminer, 5-6 Aralık 1985) - ALTOP, A. 

Özellikle Menkul Yatırım Mallarına ĠliĢkin Finansal Kiralama (Leasing) SözleĢmesi, 1990 - 
KUNTALP, E. Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing) Tanımı ve 
Hükümleri - KUNTALP, E/PEKGÜÇLÜ, G. Finansal Kiralama Kanunu‘nun Uygulanma-
sında Ortaya Çıkan Bazı Önemli Sorunlar (BATĠDER, 2000, C: XX, S: 4, s: 5 vd.) 

145 Bknz: 21. HD. 19.4.2004 T. 2902/3871; 4.11.2003 T. 7357/8832; 16.6.2003 T. 4246/5710; 
15. HD. 22.2.1995 T. 4987/939  
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bb- Kiralayan icra dairesine «istihkak iddiası»nda bulunabileceği gibi 

doğrudan doğruya «istihkak davası» da açabilir (ĠĠK. mad. 96, 97).146 

Buna karĢın, bu durumda kiracı «istihkak iddiası»nda bulunamayacağı 

gibi, «istihkak davası»da açamaz. Sadece -yukarıda (aa)‘da belirtildiği gibi- 

icra mahkemesine «şikayet» de bulunabilir.147 

b) Finansal kiralama konusu malların, kiralayan tarafından, «kira bor-

cu» için haczedilmesi halinde; 

Kiracı, «şikayet» yoluyla haczin kaldırılmasını isteyebilir. Çünkü finan-

sal kiralama konusu mallar kiralayan tarafından da haczedilemez (6361 s. K. 

mad. 24).148 

c) Finansal kiralama konusu malların kiralayanın alacaklıları tara-

fından haczedilmesi halinde; gerek «kiralayan» gerek «kiracı» Ģikayet yo-

luyla, haczin kaldırılmasını isteyebilir. Çünkü, kiralayanın mülkiyetinde 

olan (6361 s. K. mad. 23) finansal kiralama konusu mallar, sözleĢme süresi 

içinde haczedilemez (6361 s. K. mad. 23/2).149 

(2) «İstihkak iddiası»nın, icra dairesine bildirilmesi gerekir. Ġcra mah-

kemesine «şikâyet» Ģeklinde bildirilemez.150 

Yetkisiz icra dairesine yapılan bildirim kanımızca geçerli olmaz.151 

«Ġstihkak iddiası»nın mutlaka «yazılı olarak» (dilekçe ile) bildirilmesi 

zorunluluğu yasada öngörülmemiĢ olduğundan152 «sözlü olarak» da -icra 

(haciz) tutanağına istihkak iddiasının yazdırılması suretiyle de- istihkak id-

diasında bulunmak mümkündür. 

Ayrıca belirtelim ki, üçüncü kiĢi, «istihkak iddiası»nda bulunmadan (ya 

da «istihkak davası» açmadan) şikâyet yolu ile ‗haczedilen malın kendisine 

satılmıĢ olduğunu ileri sürerek‘ «haczin kaldırılması»nı istemeyeceği153 gibi, 

«haczedilen malın kendisine ait olduğunu» ileri sürerek «istihkak iddia-

                                                 
146 Bknz: 12. HD. 12.5.2003 T. 8659/10665; 2.12.2002 T. 23933/25641; 2.11.2000 T. 

17445/17986; 15. HD. 7.6.1995 T. 2875/3446 
147 Bknz: 21. HD. 4.7.2002 T. 5577/6542; 22.12.1998 T. 8058/8985; 12. HD. 30.1.1999 T. 

14700/15348 
148 Bknz: 12. HD. 15.11.1994 T. 13181/14330 
149 Bu konuda ayrıca bknz. UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 7142 vd. 
150 Bknz: 12. HD. 30.6.1993 T. 7954/11848; 16.6.1993 T. 6464/10892; 21.4.1986 T. 

10661/4641 
151 KarĢ: ASLAN, K. age. s: 289 
152 Bknz: 15. HD. 30.1.1984 T. 3771/170  
153 Bknz: 12. HD. 22.04.2015 T. 999/11066; 13.2.1984 T. 11778/1385  
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sı»nda bulunan («istihkak davası» açan) üçüncü kiĢi, ayrıca  şikâyet yolu ile 

«haczin kaldırılmasını» isteyemez.154 

Ġstihkak iddiasının, haciz uygulanan her takip dosyası için ayrı ayrı ya-

pılması gerekir.155 

(3) Ġstihkak iddiası «takibin yapıldığı icra müdürlüğüne» bildirilir. 

Talimatla (istinabe yoluyla) uygulanan hacze karĢı ileri sürülen istihkak 

iddiasının «asıl takibin yapıldığı icra müdürlüğüne» bildirilmesi gerekir. 

Talimatla uygulanan hacze karĢı ileri sürülen istihkak iddiaları üzerine, 

96. maddedeki iĢlemler, haczi uygulatan (yani asıl takibin yapıldığı) icra da-

iresince yapılır. Yani; haciz sırasında istihkak iddiasında bulunulması halin-

de, İİK’nun 96, 97 ve 99. maddelerinden hangisinin uygulanması gerekece-

ğine, asıl icra takibinin yapıldığı icra dairesi karar verebilir, talimat icra dai-

resi bu konuda karar veremez.156 

Bu gibi durumlarda; borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste- malların haczedilmiş olması halinde, 

96-97. maddelere göre iĢlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçün-

cü kiĢiye, buna karĢın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiş 

olması halinde ise, 99. maddeye göre iĢlem yapılarak istihkak davası açma 

külfetinin alacaklıya yükletilmesi gerekir.157 

Yapılan haciz iĢlemi üzerine icra müdürlüğünce ‘istihkak davası açmak 

üzere üçüncü kişiye’ süre verilmesi nedeniyle, Ģikayetçinin ‗uygulanan hac-

zin niteliği itibariyle taĢınır malların maliki olan kendisine değil, alacaklıya 

süre verilmesi gerektiği‘nden bahisle icra mahkemesine Ģikayette bulunmak-

ta hukuki yararı vardır.158 

Bu iĢlemlerin yapılmasından doğan uyuĢmazlıklar da asıl takibin yapıl-

dığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince karara bağlanır.159 Ġcra 

mahkemesinin bu yetkisi kesin yetki kuralıdır. Bu nedenle, icra mahkemesi-

nin yetkili olup olmadığını doğrudan doğruya (kendiliğinden) araĢtırması 

gerekir.160 

                                                 
154 Bknz: 12. HD. 15.12.1980 T. 7422/8768  
155 Bknz: 12. HD. 3.5.1984 T. 2044/5588  
156 Bknz: 12. HD. 18.10.2004 T. 17728/21954; 8.3.2004 T. 3553/5220; 25.9.2003 T. 

14427/18407 vb.  
157 Bknz: 12. HD. 15.4.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 3.4.2003 T. 3902/7096  
158 Bknz: 12. HD. 2.11.2004 T. 21041/22958; 30.10.2000 T. 15635/16081  
159 Bknz: 12. HD. 18.3.2004 T. 1521/6346  
160 Bknz: 12. HD. 28.6.1993 T. 7129/11692; 4.3.1986 T. 8623/2407  
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«Yapılan haciz işleminde, İİK’nun 96 veya 99. maddelerinin uygulanıp 

uygulanamayacağı»na iliĢkin Ģikayet üzerine icra mahkemesince verilen ka-

rarlar -ĠĠK. mad. 363/6 uyarınca- temyiz edilebilir.161 

(4) Ġstihkak iddiası; borçlunun «haczedilen malın üçüncü bir kişiye 

ait olduğunu veya üçüncü bir kişiye rehinli bulunduğunu» ya da üçüncü ki-

Ģinin «o malın kendisine (veya başka bir üçüncü kişiye) ait olduğunu veya o 

mal üzerinde kendisinin (veya başka bir üçüncü kişinin) rehin hakkı bulun-

duğunu» ileri sürmesidir (ĠĠK. mad. 96/I, 85/II, c: 1).162 

Ġstihkak iddiasının amacı «borçlunun sanılan herhangi bir mal, alacak 

ya da hak üzerinde cebri icraya imkan olup olmadığını tesbit etmek»tir.163 

Ġstihkak iddiasının ileri sürülebilmesi için ortada geçerli bir haciz bu-

lunması gerekir. Bu nedenle; «haciz uygulanmamış (yapılmamış»164 veya 

«haciz yapıldıktan sonra kaldırılmış165 ya da takibin icra mahkemesince ip-

tal edilmiş,166 alacaklının süresinde satış istenmemiş (İİK. mad. 106, 110)167 

ihtiyati haczin süresinde kesin hacze çevrilmemiş168 (İİK. mad. 264) olması 

nedeniyle düşmüş» yahut «takip kesinleşmeden (İİK. mad. 78) haciz yapıl-

mışsa»169, istihkak iddiası‘nda bulunmak mümkün değildir. 

Yüksek mahkeme bu konuda «istihkak iddiasının ileri sürülebilmesi 

(istihkak davasının dinlenebilmesi) için, ortada yetkili icra dairesi tarafın-

dan yapılmış170 ve kesinleşmiş icra takibi sonucunda konulmuş171 geçerli bir 

haciz bulunmasının zorunlu olduğunu bu nedenle ‘takip konusu borcun 

ödenmiş olması’172, ‘icra dosyasında geçerli bir haciz tutanağı bulunmama-

sı’173, ‘ödeme emrinin iptal edilmiş olması’174, ‘takibin iptal edilmiş olma-

                                                 
161 Bknz: 12. HD. 14.5.2004 T. 7965/12364  
162 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1827 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 

7886 vd. 
163 Bknz: ĠĠD. 2.3.1971 T. 2578/2429; 27.9.1963 T. 9887/10124; 21. HD. 17.11.2003 T. 

6357/9436; 24.10.2003 T. 6641/8426; 6.5.2003 T. 2828/4322  
164 Bknz: 17. HD. 28.05.2012 T. 6548/6905; 12. HD. 6.2.1990 T. 950/732; 21. HD. 21.10.2002 

T. 7692/8806  
165 Bknz: 15. HD. 13.11.1985 T. 3909/3704  
166 Bknz: 21. HD. 16.4.2002 T. 2903/3369 
167 Bknz: 21. HD. 4.5.2004 T. 3472/4474  
168 Bknz: 21. HD. 29.4.2004 T. 2996/4293  
169 Bknz: 17. HD. 19.09.2011 T. 2189/7668; 21. HD. 24.9.2002 T. 6263/7378  
170 Bknz: 17. HD. 18.10.2011 T. 5273/9463 
171 Bknz: 17. HD. 08.03.2011 T. 7951/2077; 19.11.2012 T. 10972/12734; 15.02.2011 T. 

7494/1194; 19.09.2011 T. 2189/7668 
172 Bknz: 17. HD. 26.06.2012 T. 4638/8193; 03.04.2012 T. 1639/4034; 30.01.2012 T. 

10831/725; 05.07.2011 T. 1863/7052; 21.12.2010 T. 7727/11396 
173 Bknz: 17. HD. 21.12.2010 T. 7185/11334 
174 Bknz: 17. HD. 03.04.2012 T. 2317/4052 
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sı’175, ‘konulmuş olan haczin süresi içinde satış istenmemiş olması nedeniyle 

düşmüş olması’176, ‘takip konusu kambiyo senedindeki imzaya yönelik itira-

zın kabul edilmiş ve bu kararın kesinleşmiş olması’177, ‘haczin kaldırılmış 

olması’178, ‘takipten feragat edilmiş olması’179, ‘istihkak iddiasından vazge-

çilmiş olması’180, ‘haczedilen taşınırların bütünleyici parça niteliğinde bu-

lunması’181 h a l l e r i n d e  açılmış olan davanın ‘hukuki yarar yokluğu ne-

deniyle reddine’182 (veya ‘konusu kalmaması’ nedeniyle; ‘konusu kalmayan 

dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına’183 şeklinde) karar verilme-

si gerekeceğini , çünkü ‘geçerli haciz bulunma’ koşulunun ‘dava koşulu 

olup, mahkemece yargılamanın her aşamasına re’sen gözetileceğini’184  be-

lirtmiĢtir. 

Yine yüksek mahkeme bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Taşınırların belirleyici niteliklerini düzenlenen haciz tutanağında 

belirtilip, kıymetlerinin de yazılması halinde, haciz işleminin gerçekleşmiş 

olacağını, bunların yediemine teslim edilmemelerinin haczi geçersiz hale ge-

tirmeyeceğini»185 

√ «İstihkak davası sırasında, İİK.’nun 106. maddesindeki süreleri işle-

memesi nedeniyle, ‘satış istenmediği’ gerekçesiyle, davaya konu olan mallar 

üzerindeki haczin düşürülemeyeceğini»186 ifade etmiĢtir. 

Karayolları Trafik Kanununda, 2918 sayılı Kanun ile değiĢiklik yapıl-

madan önce trafik siciline kayıtlı araçlar «taĢınır» sayılıp, satıĢ ve devirle-

rinin noterde yapılması aranmamakta ve araç kimin elinde bulunuyorsa  

-trafik kaydı kime ait olursa olsun- onun mülkü sayılıyordu. Bu neden,e araç 

sahibini belirlemede trafik kayıtlarına itibar edilmiyor ve sadece trafik kay-

                                                 
175 Bknz: 17. HD. 18.02.2013 T. 13403/1712 
176 Bknz: 17. HD. 11.02.2013 T. 15580/1342; 17.03.2011 T. 8761/2330 
177 Bknz: 17. HD. 18.12.2012 T. 12432/14298; 18.01.2011 T. 11513/137 
178 Bknz: 17. HD. 07.06.2012 T. 5127/7464; 19.04.2012 T. 12269/1839; 12.07.2011 T. 

1722/7389; 14.06.2011 T. 1129/6182; 15.03.2011 T. 9441/2236 
179 Bknz: 17. HD. 27.10.2011 T. 6251/9916 
180 Bknz: 17. HD. 08.03.2012 T. 12755/2800 
181 Bknz: 17. HD. 01.12.2011 T. 2932/11547; 12.05.2011 T. 4052/4701 
182 Bknz: 17. HD. 26.06.2012 T. 4638/8193; 20.02.2012 T. 12269/1839; 18.10.2011 T. 

5273/9463; 15.02.2011 T. 7494/1194 
183 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3011/5012; 18.12.2012 T. 12432/14298; 07.06.2012 T. 

5127/7462; 19.04.2012 T. 2241/4937; 16.04.2012 T. 1013/4722; 03.04.2012 T. 1639/4034; 
03.04.2012 T. 2317/4052; 02.04.2012 T. 3690/3925; 08.03.2012 T. 12755/2800; 30.01.2012 
T. 10831/725 vb. 

184 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3011/5012; 25.03.2013 T. 14605/4092; 11.02.2013 T. 
4607/1337; 16.04.2012 T. 1013/4722; 18.10.2011 T. 5273/9463 

185 Bknz: 17. HD. 09.04.2012 T. 1328/4264; 19.04.2012 T. 1989/4924; 24.01.2012 T. 
13137/494 

186 Bknz: 17. HD. 17. HD. 24.01.2012 T. 12352/488 
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dına konulan haciz üzerine aracın hukuken haczedilmediği kabul edilerek 

«araç fiilen haczedilmedikçe kayıt sahibinin istihkak iddiasında bulunama-

yacağı» ifade edilmekte idi.187 

Bugün -Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı Kanun ile değiĢik 

20/d maddesi uyarınca- trafikte kayıtlı her türlü araçların satıĢ ve devirleri 

ancak noterde yapılan sözleĢmelerle mümkün olduğundan «fiilen haciz yapı-

lıp, araca el konulmadan da sadece trafik sicilindeki kayda haciz konulunca 

istihkak iddiasında bulunulabileceği» kabul edilmektedir.188 

Aynı Ģekilde; rehin hakkına dayanılarak istihkak iddiasında bulunula-

bilmesi için; ortada doğmuĢ geçerli bir rehin hakkı bulunmalıdır. Yüksek 

mahkeme189 «rehnedilenlerin rehin alma veya onun yerine yediemine teslim 

edilmemiş olması halinde, rehin sözleşmesi geçersiz olacağından, buna da-

yanılarak ileri sürülen istihkak iddiasının kabul edilemeyeceğini» belirtmiĢ-

tir… 

(5) Ġstihkak iddiasında bulunulabilmesi için uygulanan haczin (ĠĠK. 

mad. 78) kesin (icrai) haciz olması zorunlu değildir. Uygulanan ihtiyati190 

(İİK. mad. 261) muvakkat (ĠĠK. mad. 69/I, ilave (ĠĠK. mad. 100/II) ya da ta-

mamlayıcı (ĠĠK. mad. 139) haciz olabilir. 

ĠĠK. mad. 261/II‘de açıkça «ihtiyati haciz kararının, -kesin hacze ilişkin 

olan- ‘79’den 99. maddeye kadar olan hükümlere göre uygulanacağı» öngö-

rülmüĢtür.191 Ayrıca uygulamadaki önemi nedeniyle Ģu hususu da belirtelim 

ki, borçlunun itirazı ile ihtiyati hacze dayanan takip durmuĢ dahi olsa, istih-

kak iddiasında bulunulması üzerine yine ĠĠK. 96 vd. göre iĢlem yapılması 

gerekir. Çünkü, ancak ihtiyati haczin hükümsüz hale gelmesi -örneğin; ala-

caklı tarafından süresinde icrai hacze çevrilmemesi- ile, istihkak iddiası (ve 

davası) konusuz kalır.192 Borçlunun itirazda bulunarak takibi durdurması, 

baĢlı baĢına ihtiyati haczi hükümsüz bırakmaz.193 

Fakat, ihtiyati tedbir (HMK. mad. 389 vd.) konulmuĢ mallar hakkında, 

ĠĠK. mad. 96 vd. göre istihkak iddiasında bulunmak mümkün değildir. Böyle 

bir kararla muhafaza altına alınan mallarla ilgili olarak genel mahkemelere 

baĢvurarak istihkak iddiasında bulunulması gerekir.194 

                                                 
187 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2. Bası, s: 29 vd.  
188 Bknz: 21. HD. 24.2.2004 T. 11060/1532; 4.6.2001 T. 4245/4428; 16.4.2001 T. 2734/2972 
189 Bknz: 21. HD. 21.11.2000 T. 7408/8218  
190 Bknz: 21. HD. 24.3.2003 T. 1157/2414; 15. HD. 2.3.1984 T. 4019/664  
191 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Ġcra Hukukunda Haciz, s: 979 vd. 
192 Bknz: 21. HD. 29.4.2004 T. 2996/4293  
193 Bknz: 12. HD. 21.6.1984 T. 5604/7972  
194 Bknz: 12. HD. 25.1.1983 T. 10196/328; 13. HD. 4.5.1976 T. 2030/3634; ĠĠD. 4.5.1967 T. 

4053/4314 
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Aynı Ģekilde, kamu alacağından dolayı -6183 sayılı Yasa uyarınca- ko-

nulan hacizler nedeniyle de, genel mahkemelere baĢvurularak istihkak iddi-

asında bulunulması gerekir.195 Yani bu hacizler hakkında da ĠĠK. mad. 96 

vd. hükümlerine göre istihkak iddiasında bulunulamaz. 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerde -ĠĠK. mad. 150 

g‘deki yollama nedeniyle- ĠĠK. mad. 96 vd. hükümlerine göre istihkak iddia-

sında bulunulması gerekir. Doktrinde196 «rehnin paraya çevrilmesi yolu ile 

takiplerde ‘haciz’ aşaması bulunmadığından, istihkak iddiasının ancak reh-

nin satışının istenmesinden sonra ileri sürülebileceği» ifade edilmiĢse de, 

kanımızca, rehinli alacaklı, rehin konusu mal üzerine haciz konulduğunu sa-

tıĢtan önce öğrenmiĢse, öğrenme tarihinden itibaren, istihkak iddiasında bu-

lunabilir... 

(6) «Borçlu» ya da «üçüncü kiĢi» ancak ‘haczi öğrendiği tarihten itiba-

ren yedi gün içinde’ istihkak iddiasında bulunabilir.197 

Yedi gün içinde «istihkak iddiası»nda bulunulması ile -icra mahkeme-

sinde açılacak- «istihkak davası» açma süresi kesilir.198 

Yedi günlük istihkak iddiasında bulunma süresini kaçıran (geçiren) 

üçüncü kiĢinin, «eski hale getirme» yoluna baĢvuramayacağı doktrinde tar-

tıĢmalıdır.199 

«Haczi öğrenme tarihi»nde uyuĢmazlık olursa, bunun isbatı, istihkak 

iddiasında bulunan üçüncü kiĢiye değil, alacaklıya düĢer.200 Çünkü, haciz 

kendisine tebliğ edilmediği için, üçüncü kiĢi, «hüsnüniyet karinesi»nden ya-

rarlanır.201 

Dosya içeriğinden üçüncü kiĢinin «haczi daha önce öğrendiği» anlaĢı-

lamıyorsa, üçüncü kiĢinin «haczi öğrenme konusunda» bildirdiği tarihe iti-

bar edilir.202 

                                                 
195 Bknz: 17. HD. 22.11.2016 T. 21940/10771; 8. HD. 15.02.2016 T. 12065/2417; 15. HD. 

4.7.1991 T. 2671/3506; 14.3.1991 T. 689/1252; 27.11.1990 T. 3867/5097 
196 GÜRDOĞAN, B. Türk-Ġsviçre Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 1967, s: 

86 
197 Bknz: 15. HD. 21.12.1988 T. 3282/4465  
198 Bknz: HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727; 27.9.2004 T. 6606/7623; 28.4.2004 T. 6137/7729 
199 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 298 

vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 1590 vd.  - Bu konuda ayrıca bknz: TERCAN, E. Ġcra ve 
Ġflas Hukuku Açısından Eski Hale Getirme (BATĠDER, 1998, C: XIX, S: 4, s: 117-130) - 
ASLAN, K. age. s: 284 vd. 

200 Bknz: 21. HD. 1.3.2004 T. 11421/1721; 8.4.1997 T. 2287/2482  
201 BERKĠN, N. a.g.e. s: 278 - ERTEN, S. Haczedilen Mallara Ait Ġstihkak Ġddiaları ve Davala-

rı, (Ansay Armağanı, 1964, s: 288) 
202 Bknz: 21. HD. 15.3.2004 T. 96/2355; 9.4.2002 T. 2436/3053  
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ĠĢtirak halinde bulunan bir mal veya miras payının haczi halinde, pay-

daĢlardan en sonuncusunun öğrenme tarihi, «haczi öğrenme tarihi» olarak 

kabul edilir.203 

Tüzel kiĢiler adına ancak yetkili temsilcileri istihkak iddiasında buluna-

bilir. Bu kiĢiler yerine, tüzel kiĢinin çalıĢanlarının (iĢçilerinin, bekçilerinin) 

yaptıkları istihkak iddiaları geçerli sayılmaz…204 

Tüzel kiĢinin temsil yetkisine sahip organının haczi öğrendiği tarihten 

itibaren istihkak iddiasında bulunma süresi iĢlemeye baĢlar.205 

Yedi günlük istihkak iddiasında bulunma süresinin son gününün resmi 

tatile rastlaması halinde, yedi günlük süre, tatili izleyen günde biter.206 Ka-

mu görevlilerinin Bakanlar Kurulunca idari izinli sayıldıkları gün(ler), 

«resmi tatil» sayılmaz ve süreler iĢler.207 

Kanunkoyucu «haczi öğrenme» konusunda ayrıca bu karine kabul ede-

rek; «istihkak iddiasının yapıldığı (veya «istihkak davasının» açıldığı) tarih-

te, istihkak iddia eden üçüncü kişiyle birlikte oturan kimseler» ile «bu kişile-

rin iş ortakları»nın, malın haczini, «istihkak iddiasının yapıldığı tarihte öğ-

renmiş olacaklarını»208 belirtmiĢtir (ĠĠK. mad. 96/son). Bu bir «kesin kanuni 

karine» olup209 sözü geçen kiĢiler, bunun tersini, yani «hacizden haberdar 

olmadıklarını» ileri sürüp bunu kanıtlayamazlar.210 Bu karinenin var sayıla-

bilmesi için, daha önce bir kiĢinin «istihkak iddiasında» bulunmuĢ (veya «is-

tihkak davası» açmıĢ) olması gerekir. Kanun koyucu, bu Ģekilde daha önce 

«istihkak iddiasında» bulunmuĢ (veya «istihkak davası» açmıĢ) olan kimse 

ile «birlikte oturan kimselerin» veya «bu kimsenin iĢ ortaklarının» haczi öğ-

renmiĢ sayılacaklarını» farzetmiĢtir... 

«Belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için kanun tarafından çıkarı-

lan sonuç» olan211  ‗kanuni karine‘ dıĢında, uygulamada «haciz tarihinde, 

haciz uygulanan yerde, borçlu ile birlikte oturan kimselerin (borçlunun eşi-

                                                 
203 KAYGANACIOĞLU, M. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 118) 
204 Bknz: 17. HD. 19.11.2012 T. 11012/12735; 17.09.2012 T. 6896/9421; 03.04.2012 T. 

1302/4033; 26.12.2011 T. 7768/12911; 21.11.2011 T. 8292/10832 vb.  
205 Bknz: HGK. 22.9.2004 T. 21-406/434  
206 Bknz: 21. HD. 26.6.2001 T. 4835/5085 
207 GÜNEREN, A. Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġstihkak Davaları ile Tasarrufa Ġptal Davaları, 2004, 

s: 53 
208 Bknz: 15. HD. 5.6.1987 T. 1795/2494  
209 ERTEN, S. agm. s: 288 - BERKĠN, N. a.g.e. s: 279 - KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usu-

lü, 6. Baskı, 2001, C: 2, s: 2013 - POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 390 vd. - ASLAN, K. age. s: 
279 

210 UMAR, B. Ġsbat Yükü, 1968, s: 99,dipn. 27 - KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, 
2001, s: 2013 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1891 

211 Ayrıntılı bilgi için bknz: KURU, B. Usul, C:2, s: 2013 
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nin, gelininin, iş ortağının) haczi, haczin yapıldığı gün öğrenmiş sayılacak-

ları» konusunda «fiili karine»den212 de yararlanılmaktadır. Yüksek mah-

keme, çeĢitli içtihatlarında, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢilerin bu 

iddialarını -belirtilen fiili karine nedeniyle- «haczin öğrenilmesi tarihinden 

itibaren yedi günlük süre geçtikten sonra ileri sürüldüğü» gerekçesiyle red-

detmiĢtir.213 

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Noterde yapılan sözleşme ile aracı satın alan üçüncü kişinin fiili 

haczi aynı gün öğrenmiş sayılacağını»214 

√ «Haczin davacı şirketin ortağı veya yetkili temsilcisi olmayan fakat 

murakıp olduğu anlaşılan kişinin yüzüne karşı yapılmış olması halinde, is-

tihkak iddiasında bulunma süresinin, haciz tarihinden itibaren başlamaya-

cağını»215 

√ «Borçlunun huzurunda, üçüncü kişinin yokluğunda yapılan hacizden, 

borçlu ile üçüncü kişinin avukatlarının aynı kişi olmasının ‘üçüncü kişinin, 

haczi aynı gün öğrendiğini ifade etmeyeceğini»216 

√ «Borçlunun muhasebecisinin, İİK. 96/III’de öngörülen kişilerden sa-

yılamayacağını»217 

√ «Haczi öğrenerek istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi ile ‘haczi 

daha önce öğrendiğini’ ileri sürerek daha geç istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişinin vekillerinin aynı olmasının, üçüncü kişilerin aynı anda haczi 

öğrenmiş olduklarını göstermeyeceğini»218 

belirtmiĢtir... 

Yedi günlük içinde istihkak iddiasında bulunmayan «borçlu» ya da 

«üçüncü kiĢi», aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder (ĠĠK. 

mad. 96/son).219 

 

 

                                                 
212 Fiili karine: «Belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için hakim tarafından çıkarılan so-

nuç»tur. (Bknz: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: II, s: 2006) 
213 Bknz: 21. HD. 23.2.2004 T. 11450/1386; 13.10.2003 T. 6192/7936; 16.6.2003 T. 4617/5664 

vb.  
214 Bknz: 17. HD. 29.11.2011 T. 3112/8396 
215 Bknz: 21. HD. 28.6.2004 T. 5406/6359  
216 Bknz: 15. HD. 26.11.1990 T. 3937/5054 
217 Bknz: 15. HD. 31.5.1990 T. 569/2550  
218 Bknz: 12. HD. 14.1.1981 T. 6679/129  
219 Bknz: 21. HD. 24.10.2003 T. 6489/8428; 25.2.2003 T. 11018/1353; 7.5.2002 T. 3755/4168 

vb.  
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Yedi günlük istihkak iddiasında bulunma süresi, hak düşürücü süre 

olup,220 icra dairesince doğrudan doğruya gözetilir. Eğer yedi günlük süre 

geçtiği halde istihkak iddiasında bulunulmuĢsa, icra müdürünün bunu iĢleme 

koymaması gerekir. Ġcra müdürü geç bildirilen istihkak iddiasını -ĠĠK. mad. 

96/I gereğince- taraflara bildirirse, alacaklı (ve borçlu) buna «şikâyet» yolu 

ile karĢı koyabilir.221 

Yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmamanın müeyyidesi, «o ta-

kipte» bir daha istihkak iddiasında bulunmamaktır.222 O takipte, süresinde is-

tihkak iddiasında bulunamamıĢ kimse, bir baĢka takipte istihkak iddiasında 

bulunabilir.223 

Daha önce belirtilen ve ĠĠK. mad. 96/II‘de öngörülen «kesin kanuni ka-

rine»den, farklı olarak, «fiili karine»nin aksi isbat edilebilirse de, uygulama-

da, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢilerin, aleyhlerindeki fiili karine-

nin aksini isbat edebildikleri hemen hemen hiç görülmemektedir.224 Ayrıca 

belirtelim ki, Ġcra ve Ġflâs Kanununun 103. maddesinde -1988 yılında- 3494 

sayılı Yasa ile yapılan değiĢiklik sonucu 103. madde de «...Haciz sırasında 

borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe et-

kili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsı ve-

rilir. Borçlu veya alacaklıya ayrıca haber verilmez» Ģeklini almıĢ olduğun-

dan, yüksek mahkemenin daha önce «fiili karine» olarak kabul ettiği durum-

lar böylece yasal dayanağa kavuĢmuĢtur... 

Yüksek mahkeme, haczi öğrenme konusunda; 

√ «‘Müvekkilinin trafik sicilindeki haczi ..... tarihinde trafiğe başvurdu-

ğunda öğrendiğini’ bildirmiş olan üçüncü kişi vekilinin bu tarihe göre yedi 

günlük süreyi geçirmeden istihkak iddiasında bulunması gerekeceğini»225 

√ «İİK. mad. 8 uyarınca, icra tutanakları aksi kanıtlanıncaya kadar ge-

çerli olduğundan, haciz sırasında hazır bulunduğunu tesbit eden tutanak ne-

deniyle, üçüncü kişinin haciz (tutanak) tarihinden itibaren 7 gün içinde, is-

tihkak iddiasında bulunması gerekeceğini»226 

                                                 
220 Bknz: 17. HD. 02.04.2012 T. 1519/3890; 13.12.2011 T. 8758/12224; 08.12.2011 T. 

8244/11975; 01.12.2011 T. 8010/11553; 228.11.2011 T. 6708/11300; 13.06.2011 T. 
1009/6090; 12.05.2011 T. 6534/4802 vb.; 21. HD. 25.2.2003 T. 11018/1353; 15. HD. 
12.11.1996 T. 5944/5946  

221 POSTACIOĞLU, Ġ. 538 sayılı Kanunun Ġcra ve Ġflas Kanununa Getirdiği Yenilikler, 1965, 
s: 29 

222 Bknz: 21. HD. 24.10.2003 T. 6489/8428; 25.2.2003 T. 11018/1353; 7.5.2002 T. 3755/4168 
vb.  

223 Bknz: 12. HD. 3.5.1984 T. 2044/5588  
224 KAYGANACIOĞLU, M. a.g.m. s: 119 
225 Bknz: 21. HD. 14.6.2004 T. 5409/5818  
226 Bknz: 15. HD. 8.6.1994 T. 2704/3707; 20.4.1994 T. 868/2488  
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√ «Almanya’da oturan bir kişinin istihkak davası açma (iddiasında bu-

lunma) süresi yönünden ‘haczi öğrenme tarihi’nin varsayımlara göre (tes-

bit) edilemeyeceğini»227 

√ «İİK. 96/II’de alacaklı için öngörülen 3 günlük sürenin son gününün 

tatile rastlaması halinde; sürenin, tatili izleyen çalışma gününün çalışma 

saati sonuna kadar uzayacağını»228 

belirtmiĢtir... 

(7) Bknz: Yuk. dipn. 6 

(8) Ġcra müdürü, borçlu ya da üçüncü kiĢi tarafından bildirilen «istihkak 

iddiası»nı, bu iddia haciz sırasında bildirilmiĢse «haciz tutanağı»na, haciz-

den sonra, dairede bildirilmiĢse, «icra tutanağı»na yazar. 

a) Ġstihkak iddiası, üçüncü kiĢi tarafından ileri sürülmüĢse, durum 

hem alacaklıya, hem de borçluya bildirilir229 -ĠĠK. mad. 85/II uyarınca- 

«borçlu ile birlikte bulunan üçüncü kiĢi tarafından -baĢka bir üçüncü kiĢi 

lehine- ileri sürülmüĢse, bu iddianın da hem alacaklıya ve hem de borçluya 

bildirilmesi gerekir... 

b) Eğer borçlu tarafından -üçüncü kiĢi lehine- istihkak iddiasında 

bulunulmuĢsa -yani borçlu «haczedilen malın kendisine ait olmayıp üçüncü 

kişi X’e ait olduğunu» bildirmiĢse- durum sadece alacaklıya bildirilir, üçün-

cü kiĢiye ayrıca bildirim yapılması gerekmez.230 231 232 

Ġstihkak iddiasının -yukarıda belirtilen ilgililere- bildirilmesi «tefhim» 

ya da «tebliğ» Ģeklinde olur. Ġstihkak iddiasında bulunulduğu sırada, borçlu 

ve alacaklı -ya da vekili- hazır ise, durum kendilerine hemen «tefhim» olu-

nur. Aksi takdirde, ileri sürülen istihkak iddiası ilgililere yazılı olarak bildi-

rilir (tebliğ edilir). Uygulamada, «istihkak iddiasında bulunulduğu sırada»  

-çok kez haciz esnasında- «borçlu» veya «alacaklı» hazır ise, haciz (veya ic-

ra) tutanağına geçirilen istihkak iddiası hemen kendilerine bildirilmekte 

(tefhim edilmekte) ve istihkak iddiasına itirazları olup olmadığını bildirme-

leri için de üç günlük süre -ĠĠK. mad. 96/II uyarınca- verilmektedir. 

                                                 
227 Bknz: 15. HD. 20.11.1985 T. 3039/3844  
228 Bknz: 12. HD. 31.1.1985 T. 11230/795  
229 Bknz: 12. HD. 2.2.1981 T. 8836/825; 13. HD. 7.7.1980 T. 3428/3531  
230 Aynı görüĢte: AKYAZAN, S. Ġcra ve Ġflâs Kanunundaki Yeni ve DeğiĢik Hükümler Ġncele-

me ve Açıklamalar, 1965, s: 75 - KURU, B. El Kitabı, s: 548 - OLGAÇ, S./KÖYMEN, H. 
Ġçtihatlarla Ġcra ve Ġflas Kanunu, 1965, s: 803 vd. - ULUKAPI, Ö. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 
2015, s: 275 - KAYGANACIOĞLU, M. agm. s: 116 - GÜNEREN, A. Ġcra ve Ġflâs Huku-
kunda Ġstihkak Davaları, 2008, s: 72 

231 Bknz: 13. HD. 7.7.1980 T. 3428/3531; 12. HD. 28.6.2004 T. 13145/16858  
232 Aksi görüĢ: BELGESAY, M. R. DeğiĢen Maddeler ġerhi, 1966, s: 71 - TEKĠNAY, S. S. 

a.g.e. s: 22 - ASLAN, K. age. s: 298 vd. 
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Ġstihkak iddialarının -hazır bulunmayan- taraflara bildirilmesinde, uy-

gulamada -Yön. mad. 46 uyarınca hazırlanmıĢ- «basılı örnek»ler «örnek: 

23» kullanılmaktadır. Hacizden sonra ve «örnek:23» ‗ĠSTĠHKAK ĠDDĠA-

SININ BĠLDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN BELGE‘nin tebliğinden önce icra dai-

resine baĢvuruda bulunan ilgililere; durum, icra tutanağına yazılarak bildiri-

lebilir. 

«Örnek: 23» nolu belge, haczin talimatla uygulanan durumlarda, asıl 

icra dairesince gönderilir.233 

Alacaklı ve borçluya, istihkak iddiası ile birlikte, «bu iddiaya karĢı iti-

razları olup olmadığını bildirmek için» üç günlük bir süre verilir. Bu husu-

sun, kendilerine çıkarılacak tebligatta açıkça belirtilmesi gerekir.234 Aksi 

takdirde, yapılan bildirim geçersiz olur. 

Ġcra müdürlüğünce, istihkak iddiasının ilgili -yukarıda belirttiğimiz- ki-

Ģilere bildirilmemesi ilgili kiĢilerce «süresiz şikâyet» konusu yapılabilir.235 

ĠĠK. mad. 96/II‘de «istihkak iddiasına, itiraz için» öngörülen 3 günlük 

süre ‗hak düşürücü süre‘dir. 

Ayrıca belirtelim ki, icra memurunun «istihkak iddiası» hakkında yuka-

rıdaki iĢlemleri yapmadan, istihkak iddiası yokmuĢ gibi, takibe devam etme-

si ve hacizli malın bu takip sonucunda satılması halinde, İİK. mad. 5’deki 

koşullar çerçevesinde236 devletin sorumluluğu gündeme gelebilir.237 

Madde de açıkça belirtildiği gibi, istihkak iddiasının ileri sürülmesi, 

malın haczini önlemez.238 Ġcra müdürü, kural olarak, alacaklı tarafından 

borçluya ait olduğu bildirilen malları haczetmek zorundadır. Ancak, hakkın-

da istihkak iddiası ileri sürülen malların haczini sonraya bırakır (ĠĠK. mad. 

85/II).239 Bu kural kuĢkusuz, mantık kuralları çerçevesinde uygulanmalıdır. 

Yani icra müdürü, alacaklının haczedilmesini istediği taĢınırın borçluya ait 

olmadığını açık seçik olarak anlamadığı takdirde haczi yapmalı, aksi takdir-

de, hacizden kaçınmalıdır.240 

                                                 
233 Bknz: 17. HD. 17.11.2011 T. 6955/10703 
234 Bknz: 12. HD. 22.3.1983 T. 810/2169; 12.3.1981 T. 970/2432; 2.2.1981 T. 8836/825  
235 Bknz: 12. HD. 20.1.1986 T. 6830/414  
236 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, 2014, s: 52 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:1, 2004, s: 373 vd. 
237 ASLAN, K. age. s: 295 
238 Bknz: 12. HD. 30.6.2004 T. 13208/17306; 9.9.2003 T. 15585/16314  
239 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1694 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:5, s: 7478 vd.  - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 86 
240 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 377 
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Keza, istihkak iddiasının ileri sürülmesi, alacaklının satış istemesini de 

önlemez.241 Ġcra mahkemesince, «takibin ertelenmesine» dair bir karar ve-

rilmedikçe, sadece istihkak iddiasında bulunulmuĢ olması, hacizli malın sa-

tılmasını önlemez... 

Ġstihkak iddiasında bulunan, bu iddiasından her zaman vazgeçebilir. 

Ancak, istihkak iddiasından vazgeçildiği hususu «tanık» ile isbat edilemez. 

Bu husus ancak, istihkak iddiasında bulunmuĢ olan kimsenin «vazgeçme is-

teğinin yazılıp kendisine imzalatıldığı» icra (veya haciz) tutanağı ile kanıtla-

nabilir.242 

Talimatla uygulanan hacze karĢı ileri sürülen istihkak iddiaları üzerine, 

96. maddedeki iĢlemler, haczi uygulatan (yani asıl takibin yapıldığı) icra da-

iresince yapılır. Yani; haciz sırasında istihkak iddiasında bulunulması halin-

de, İİK’nun 96, 97 ve 99. maddelerinden hangisinin uygulanması gerekece-

ğine, asıl icra takibinin yapıldığı icra dairesi karar verebilir, talimat icra dai-

resi bu konuda karar veremez.243 

Bu gibi durumlarda; borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste- malların haczedilmiĢ olması halinde, 

96-97. maddelere göre iĢlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçün-

cü kiĢiye, buna karĢın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiĢ 

olması halinde ise, 99. maddeye göre iĢlem yapılarak istihkak davası açma 

külfetinin alacaklıya yükletilmesi gerekir.244 

Yapılan haciz iĢlemi üzerine icra müdürlüğünce ‘istihkak davası açmak 

üzere üçüncü kişiye’ süre verilmesi nedeniyle, Ģikayetçinin ‘uygulanan hac-

zin niteliği itibariyle taşınır malların maliki olan kendisine değil, alacaklıya 

süre verilmesi gerektiği’nden bahisle icra mahkemesine Ģikayette bulunmak-

ta hukuki yararı vardır.245 

Bu iĢlemlerin yapılmasından doğan uyuĢmazlıklar da ‘asıl takibin ya-

pıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince’ karara bağlanır.246 

Ġcra mahkemesinin bu yetkisi kesin yetki kuralıdır. Bu nedenle, icra mahke-

mesinin yetkili olup olmadığını doğrudan doğruya (kendiliğinden) araĢtır-

ması gerekir.247 

                                                 
241 Bknz: 12. HD. 27.3.1990 T. 10777/3410; 14.11.1983 T. 7570/8852  
242 Bknz: 15. HD. 12.12.1988 T. 3011/4278; HGK. 9.4.1969 T. E: 1968/Ġc. Ġf. 780, K: 220 
243 Bknz: 12. HD. 18.10.2004 T. 17728/21954; 8.3.2004 T. 3553/5220; 25.9.2003 T. 

14427/18407 vb.  
244 Bknz: 12. HD. 15.4.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 3.4.2003 T. 3902/7096  
245 Bknz: 12. HD. 2.11.2004 T. 21041/22958; 30.10.2000 T. 15635/16081  
246 Bknz: 12. HD. 18.3.2004 T. 1521/6346  
247 Bknz: 12. HD. 28.6.1993 T. 7129/11692; 4.3.1986 T. 8623/2407  
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«Yapılan haciz işleminde, İİK’nun 96 veya 99. maddelerinin uygulanıp 

uygulanamayacağı»na iliĢkin Ģikayet üzerine icra mahkemesince verilen ka-

rarlar edilebilir (ĠĠK. mad. 363/I; 364/I).248 

Buraya kadar açıklamaya çalıĢtığımız kısaca «borçlunun sanılan her-

hangi bir mal» alacak ya da hak üzerinde cebri icraya imkân olup olmadı-

ğını» tesbit  a m a c ı n ı  güden249 «istihkak iddiaları» takip hukukunun uy-

gulamada pek çok uyuĢmazlıklara neden olan, alacaklıları, icra dairelerini, 

icra mahkemelerini ve hatta yasa yapıcıyı çok üzen250 bir konusudur. 

(9) Bknz: Yuk. dipn. 6 

***

                                                 
248 Bknz: 12. HD. 14.5.2004 T. 7965/12364  
249 Bknz: 21. HD. 17.11.2003 T. 6357/9436; 24.10.2003 T. 6641/8426; 06.05.2013 T. 

2828/4322 
250 ARAR, K. Ġcra ve Ġflâs Hükümleri, s: 211 - GORBON, A. R. Ġsviçreli Ġcra Mütehassısının 

Raporu Hakkında Bir DüĢünüĢ (ĠBD. 1939/4, s: 220) 
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§ 2. «İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ» DİLEKÇESİ 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 96/II, 97/I) 

 

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE(1) 

    İ Z M İ R(2) 

      Dos. No: 2014/3416 

 

İstihkak iddiasına itiraz 

eden(3) (Alacaklı) ............ : Ahmet Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR) 

[TC:.........] 

Borçlu ............................. : Basri Borçsever (Fethi Bey Cad. No: 210, K: 3 -             

İZMİR) 

İstihkak iddiasında bulu- 

nan (Üçüncü kişi) ........... : Ümit Atılgın (1242 Sok. No: 10/3 İZMİR) 

Konusu ........................... : İstihkak iddiasına itiraz’dır. 

 

08.12.2017 tarihinde, Dairenizce borçlu Basri Borçsever’in gösterilen 

adresteki evinde haczedilen «AEG marka, kurutmalı çamaşır makinası» hak-

kında, 10.12.2017 tarihinde üçüncü kişi Ümit Atılgan tarafından ileri sürülen   

i s t i h k a k  i d d i a s ı  tarafıma 15.12.2017 tarihinde bildirilmiştir.(4) 

Üçüncü kişinin bu istihkak iddiasını kabul etmediğimi üç günlük süresi 

içinde(5) bildirir, istihkak iddiası üzerine gerekli kararın verilmesi için(6) dosyanın 

İİK. mad. 97/I uyarınca icra mahkemesine sunulmasını saygı ile talep 

ederim. 28.12.2017(7) 

İstihkak iddiasına itiraz 

eden 

(Alacaklı) 

Ahmet Haklı 

 

(1) «Borçlu» ya da «alacaklı» istihkak iddiasına  s ö z l ü  olarak -bu 

takdirde, icra müdürünün «istihkak iddiasına itiraz edildiğini» icra tutanağı-

na yazıp altını ilgilisi ile birlikte imzalaması gerekir- itiraz edebileceği gibi,  

y a z ı l ı  olarak da (dilekçe ile)  itiraz edebilir.1 

                                                 
1 AZMĠ, S./N. ĠZZET, Ġcra ve Ġflas Kanunu Esasları ve ġerhi, 1933, s: 207 
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Yüksek mahkeme; 

√ «Alacaklının ‘haczedilen malların yediemine teslimini’ isteyip, muha-

faza altına aldırmasının ‘istihkak iddiasına itiraz’ niteliğinde olduğunu»2 

√ «Borçlunun üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunan alacaklı-

nın bu beyanına karşı susmuş olmasının, ‘istihkak iddiasını kabul ettiği’ an-

lamına gelmeyeceğini»3 

belirtmiĢtir. 

Gerek «borçlu» ve gerekse «alacaklı» haczedilen mal hakkında üçüncü 

kiĢi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasına karĢı bir takipte itiraz ettikleri 

halde, baĢka bir takipte itiraz etmeyebilirler. Yani, bir takipte, istihkak iddia-

sına karĢı yapılan itiraz, diğer bir takipte müdür (memur) tarafından doğru-

dan doğruya dikkate alınmaz.4 

Bu konu ile ilgili olarak ayrıca Ģu hususu da hatırlatalım; taĢınmazlara 

iliĢkin açık arttırma ile satıĢlarda «yükümlülük listesi»ni (ĠĠK. mad. 128) ha-

zırlayan icra müdürü bunun birer örneğini «haciz koydurmuş olan alacaklı-

lar» ile «borçlu»ya tebliğ ettikten sonra «alacaklı»(lar) ya da «borçlu» yü-

kümlülük listesine  üç gün içinde itirazda bulunurlarsa,5 icra müdürünün 

dosyayı hemen -ĠĠK. mad. 97/I gereğince- icra mahkemesine göndermesi ge-

rekir. 

Bu durumda, icra mahkemesinin -biraz sonra belirteceğimiz gibi- ‘dos-

ya üzerinde’ ya da ‗duruĢmalı olarak‘ inceleme yapıp «takibin devamına» 

-yükümlülük listesine; tapu kaydına ya da geçerli bir belgeye dayanılmadan 

itiraz edilmiĢse veya itiraz konusu hak, hacizden yahut ipotekten sonra ku-

rulmuĢsa- veya «takibin ertelenmesine» -itiraz tapu kaydına dayanıyorsa- 

karar vermesi gerekir.6 7 

                                                 
2 Bknz: 12. HD. 20.2.1986 T. 304/598  
3 Bknz: 12. HD. 6.6.1988 T. 10361/7354; 13. HD. 1.2.1982 T. 623/907  
4 TEKĠNAY, S. S. Hacizden Mütevellit Ġstihkak Davaları, 1953, s: 23 
5 Bknz: 13. HD. 26.5.1977 T. 2518/3005 
6 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, 3. Bası, s: 

140 vd. 
7 Doktrinde (POSTACIOĞLU, Ġ. Ġpotekle Yüklü Bir Gayrimenkulü Haczeden Alacaklı, Ġpo-

teğin Hükümden DüĢtüğünü Ne Yolda Ortaya Koyabilir? «Ġzmir Bar. D. 1985/1, s: 30 vd.); 
«Ġpoteği sona ermiĢ (hükümden düĢmüĢ) bulunan bir ipotekli taĢınmazı haczettirmiĢ bulunan 
alacaklının, satıĢ aĢamasında bu ipoteğin ‗arttırma Ģartnamesi‘ne geçirilmesi üzerine, icra da-
iresine ípoteğin gerçekte sona ermiĢ olduğunu‘ bildirerek (istihkak iddiasına itirazda buluna-
rak) bunun alacaklıya tebliğini sağlaması ve alacaklının alacağında ısrar etmesi halinde, dos-
yanın icra mahkemesine -ĠĠK. 97/I uyarınca- gönderilmesini temin edip, icra mahkemesinin 
vereceği karardan sonra -7 gün içinde- ipotekli alacaklıya karĢı dava açması gerektiği» görü-
Ģü ileri sürülmüĢtür. 
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Ayrıca belirtelim ki; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi8 ve 8. Hukuk Dai-

resi9 ile Hukuk Genel Kurulu10 11 «İİK. mad. 97/I hükmünün  t a ş ı n m a z  

hacizlerinde değil  t a ş ı n ı r  hacizlerinde uygulanabileceğini» belirtmiĢ-

tir... 

(2) Ġstihkak iddiasına itiraz için -haciz talimatla uygulanmıĢ olsa dahi- 

«takibin yapıldığı icra dairesine» baĢvurulması gerekir. 

(3)-a) İstihkak iddiasına  b o r ç l u  itiraz ederse; itirazında haklı çıktı-

ğı takdirde, bundan -istihkak iddiasına itiraz eden ve etmeyen- tüm alacaklı-

lar yararlanırlar. Çünkü, borçlunun itirazının yerinde görülmesi, «istihkak 

iddiasına konu teşkil eden malların hacizden ayrık tutulamayacağını» belir-

tir. Bu nedenle, itiraz eden borçlu, haciz koydurmuĢ olan tüm alacaklıların 

temsilcisiymiĢ gibi hareket etmiĢ sayılır.12 

b) İstihkak iddiasına takipte bulunan  a l a c a k l ı (lar) itiraz etmiĢse; 

üçüncü kiĢinin istihkak iddiasında haksız çıkması halinde, bundan sadece 

«istihkak iddiasına itiraz etmiĢ olan» alacaklılar yararlanırlar ve yalnız onlar 

haczedilen Ģeyden alacaklarını alabilirler.13 Ġtiraz etmeyen alacaklılara düĢen 

pay, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢiye ait olur. Ġstihkak iddiasına 

itiraz etmemiĢ olan alacaklılar, davacı üçüncü kiĢi lehine haklarından feragat 

etmiĢ sayılırlar.14 Ancak Ģu hususu da belirtelim ki, istihkak iddiasına itiraz 

etmemiĢ olan bir alacaklı da, itiraz etmiĢ olan alacaklının alacağının gerçek-

te bulunmadığına ya da miktarının fazla olduğuna itiraz edebilir. Bu durum-

da, ĠĠK. mad. 142 uygulanarak, itirazında haklı çıkarsa, o alacaklının payına 

düĢen paradan alacağını alabilir.15 

Ġstihkak iddiası, üçüncü kişi tarafından ileri sürülmüĢse; bu iddianın 

hem alacaklı ve hem de borçluya bildirilmesi ve bunlardan biri tarafından 

itiraz edilmesi halinde dosyanın icra müdürünce icra mahkemesine gönde-

                                                 
8 Bknz: 12. HD. 23.02.2017 T. 11186/2497; 12.03.2013 T. 33367/8997; 26.06.2012 T. 

2487/22321; 03.11.2011 T. 5150/21498; 21.06.2011 T. 30818/12817; 08.12.2011 T. 
7183/27381; 27.09.2011 T. 1647/16882; 20.06.2011 T. 31912/12459; 27.09.2011 T. 
1647/16882; 04.03.2005 T. 4032/4477; 10.2.2004 T. 11281/841; 29.1.2001 T. 504/1331 

9 Bknz: 8. HD. 19.04.2017 T. 17866/5773; 29.09.2016 T. 12431/12746 
10 Bknz: HGK. 07.04.2004 T. 12-210/208; 13.06.2001 T. 12-461/516; 24.09.1997 T. 15-

461/729  
11 Çünkü yüksek mahkeme içtihatlarında «taşınmazların istihkak davasına konu olamayacağı-

nı, taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasının şikayet yoluyla sağlanabileceğini» belirtmek-
tedir. Bknz: 12. HD. 23.02.2017 T. 11186/2497; 28.03.2013 T. 2106/11739; 19.03.2013 T. 
291/10098; 4.3.2005 T. 4032/4477; 10.1.2005 T. 23143/236; HGK. 7.4.2004 T. 12-210/208; 
13.06.2001; 8. HD. 19.04.2017 T. 17866/5773; 29.09.2016 T. 12431/12746 vb.  

12 POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, s: 392 - BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs 
Kanunu ġerhi, 1948, s: 280 - KANIK, T. Ġstihkak Davaları (Ad. D. 1951/4, s: 572) 

13 BELGESAY, M. R. a.g.e. s: 280 - POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 392 vd. 
14 TEKĠNAY, S. S. a.g.e. s: 23 
15 BELGESAY, M. R. a.g.e. s: 280 



«İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 96/II, 97/I) 

 

49 

rilmesi gerektiği halde, borçlu tarafından üçüncü kiĢi lehine istihkak iddia-

sında bulunulması halinde; durumun sadece alacaklıya bildirilmesi ve onun 

tarafından bu iddianın kabul edilmemesi halinde dosyanın icra müdürlüğün-

ce icra mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bu son durumda, istihkak iddia-

sının ayrıca üçüncü kiĢiye bildirilmesine ve onun cevabının beklenmesine 

gerek yoktur.16 

(4) Ġ s t i h k a k  i d d i a s ı : «alacaklının haciz koydurduğu malın, 

borçluya ait olmayıp, başka bir kişiye ait olduğunun,  b o r ç l u  ya da  

-malın sahibi-  ü ç ü n c ü  k i ş i  tarafından icra memuruna bildirilmesi»ni 

ifade ettiğinden, «borçlu» ve «malın sahibi üçüncü kiĢi» dıĢındaki kimsele-

rin «o malın borçluya ait olmadığını» bildirmeleri teknik olarak «i s t i h- 

k a k  i d d i a s ı» niteliğinde kabul edilemez. Bunun sonucu olarak da; böy-

le bir iddianın «alacaklı» ve «borçlu»ya bildirilmesi -ĠĠK. mad. 96/I uyarın-

ca- gerekmez. 

Ġstihkak iddiası, üçüncü kişi tarafından bildirilmiĢse; bu iddianın hem 

alacaklı ve hem de borçluya bildirilmesi ve bunlardan biri tarafından  i t i- 

r a z  edilmesi halinde dosyanın icra müdürünce icra mahkemesine gönde-

rilmesi gerektiği halde, borçlu tarafından üçüncü kişi lehine istihkak iddia-

sında bulunulması halinde; durumun sadece alacaklıya bildirilmesi ve onun 

tarafından bu iddianın kabul edilmemesi halinde dosyanın icra müdürlüğün-

ce icra mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bu son durumda, istihkak iddia-

sının ayrıca üçüncü kiĢiye bildirilmesine ve onun cevabının beklenmesine 

gerek yoktur. 

(5) ĠĠK. mad. 96 gereğince ileri sürülen istihkak iddiası‘na karĢı, «ala-

caklı» ya da «borçlu» -veya her ikisi- üç gün içinde (mad. 96/II) itiraz eder-

se, icra müdürü -tarafların ayrıca istemde bulunmasını beklemeden, kendili-

ğinden-17 18 gerekli kararın verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine 

gönderir.19 Eğer itiraz, «üç günlük süreden sonra» yapılırsa, geçersiz olur ve 

sonuç doğurmaz.20 Bu durumda, icra müdürü dosyayı icra mahkemesine 

gönderemez. Çünkü; «üç günlük hak düşürücü süre21 içinde istihkak iddia-

                                                 
16 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, age. C: 2, 2014, s: 1863 
17 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 392 - AKYAZAN, S. Ġcra ve Ġflâs Kanunundaki Yeni ve Deği-

Ģik Hükümler Üzerinde Ġnceleme ve Açıklamalar, 1965, s: 75 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 24 - 
KAYGANACIOĞLU, M. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 120) - 
ASLAN, K. Hacizde Ġstihkak Davası, 2005, s: 308 

18 KarĢ: BELGESAY, M. R. age. s: 231 vd. 
19 Bknz: 12. HD. 20.9.1993 T. 9587/13706; 15. HD. 1.11.1988 T. 2979/3499; 15. HD. 

27.5.1983 T. 1275/1467  
20 Bknz: 13. HD. 26.5.1977 T. 2518/3005  
21 Bknz: 15. HD. 4.12.1985 T. 3232/4072; 16.9.1985 T. 1095/2711 
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sına itiraz etmemiş olan alacaklı (ve borçlu) istihkak iddiasını kabul etmiş» 

sayılır.22 

Ġcra müdürünün, istihkak iddiasına itiraz üzerine 97. maddeye göre iĢ-

lem yapmaması, süresiz şikâyet konusu olur.23 Bunun dıĢında, istihkak iddi-

asına itiraz edilmesi üzerine, takip dosyasını -«takibin ertelenmesi» ya da 

«takibin devamı» konusunda karar vermek üzere -icra mahkemesine gön-

dermeyerek takibe devam edip -hiç istihkak iddiasında bulunulmamıĢ gibi- 

hacizli malı satan icra müdürü kusurlu hareket etmiĢ sayılır ve -İİK. 5 vd. 

göre- Adalet Bakanlığı aleyhine tazminat davası açılmasına neden olur.24 

Ayrıca belirtelim ki; icra müdürünün istihkak iddiasına itiraz üzerine 

yapacağı iĢlem; takip dosyasını icra mahkemesine göndermekten ibaret olup, 

bunun yerine kendisi «istihkak davası açmak üzere» borçluya süre vere-

mez.25 

(6) Dosyayı alan icra mahkemesi; ya «takibin ertelenmesine» ya da 

«takibin devamına» karar verir. Ġcra mahkemesinin, istihkak iddiasının esası 

hakkında (yani mülkiyet ya da rehin uyuĢmazlığını çözümler biçimde) «hac-

zin kaldırılmasına»26 (veya «istihkak davasının kabulüne», «istihkak iddia-

sının kaldırılmasına»27 «istihkak davasının kabulüne»28 «dava konusu şeyin 

davacıya teslimine»29 vb. Ģeklinde) karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırı 

olur... Yine bu durumda icra mahkemesi «takibin iptaline» de karar vere-

mez.30 

Gerçekten yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Temyize konu dosyada; İcra Müdürlüğü’nce üçüncü kişi lehine 

İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca ileri sürülen istihkak iddiası ile ilgili, 

İİK’nun 97/1. maddesi uyarınca takibin devamı ya da taliki yönünde bir ka-

rar verilmesi talebinde bulunulduğundan; mahkemece; İİK’nun 97. maddesi 

gereğince takibin devamına veya talikine karar vermekle yetinilmesi gere-

                                                 
22 Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4974/8421; 15. HD. 23.5.1990 T. 1293/2379; 13.9.1988 T. 

3210/2835  
23 Bknz: 12. HD. 8.7.1980 T. 3435/5981; 12. HD. 20.9.1993 T. 9587/13706  
24 Bknz: 4. HD. 11.10.1994 T. 2588/8350  
25 Bknz: 21. HD. 5.12.2000 T. 2588/8350; 12. HD. 20.9.1993 T. 9587/13706 
26 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 11020/5113; 12. HD. 10.6.2004 T. 10540/14757; 2.12.1994 T. 

15177/15358  
27 Bknz: 8. HD. 01.10.2015 T. 2324/17015; 15.04.2015 T. 22806/8481 
28 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 20550/10609 
29 Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 11735/12571; 13.12.2012 T. 15150/13985; 12. HD. 4.2.2003 T. 

29759/1965; 29.9.1998 T. 8827/9831 
30 Bknz: 12. HD. 30.12.1997 T. 14373/14808  
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kirken, yazılı şekilde usulüne uygun açılmış bir istihkak davası varmış gibi, 

esasa girilerek verilen kabul kararının doğru olmadığını»31 

√ «İİK’nun 97. maddesi gereğince; istihkak iddiasına karşı alacaklı ve-

ya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memurunun dosyayı hemen icra 

mahkemesine vermesi gerektiği; icra mahkemesinin, dosya üzerinde veya lü-

zum görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesin-

de varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikine karar vereceği; bu 

kapsamda, somut olayda mahkemece takibin ertelenmesine karar verilmesi 

ile yetinilmesi gerekirken istihkak iddiasının kabulüne ve haczin kaldırılma-

sına ilişkin yazılı biçimde hüküm kurulmasının hatalı olduğu gibi, İİK’nun 

97/13. maddesinde; yer alan ‘…Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktı-

ğı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede 

gösterilen teminat alınır…’ düzenlemesi gereğince, takibin taliki halinde te-

minat alınması gerektiği halde mahkemece, teminat alınmamış olması da 

doğru olmadığından hükmün bozulmasına karar vermek gerektiğini»32 

√ «Harcı yatırılarak ve dava dilekçesi tanzim edilerek açılmış usulüne 

uygun bir istihkak davasının bulunmadığından, mahkemece; İİK’nun 97. 

maddesi gereğince takibin devamına veya talikine karar vermekle yetinilme-

si gerekirken, yazılı şekilde usulüne uygun açılmış bir istihkak davası varmış 

gibi, esasa girilerek verilen kabul kararının doğru olmadığını»33 

√ «İcra Müdürlüğü’nce, icra dosyasının icra mahkemesi’ne gönderil-

mesi üzerine, icra mahkemesi’nce yapılacak inceleme üzerine, takibin de-

vamına veya ertelenmesine karar verilmekle yetinilmesi gerektiği, bu ince-

leme yapılırken icra mahkemesi’nce duruşma açılabilir ise de açılmış bir is-

tihkak davası varmışçasına, esastan inceleme yapılarak haczedilen mallar 

üzerindeki 3. kişinin istihkak iddiasının kaldırılmasına karar verilemeyece-

ği- 3. kişinin İİK’nun 97/6. maddesi gereğince istihkak davası açma hakkı-

nın bulunduğunu»34 

√ «Uyuşmazlık, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca 

mülkiyet hakkına dayalı olarak ileri sürdüğü istihkak iddiasına alacaklı ta-

rafın itiraz etmesi üzerine İİK’nun 97/1. maddesi uyarınca icra müdürlü-

ğü’nün icra mahkemesi’nden takibin taliki ya da devamı konusunda bir ka-

rar verilmesi isteğine ilişkin olup, ‘takibin devamına veya ertelenmesine’ 

karar vermekle yetinilmesi; açılmış bir ‘istihkak davası’ varmışçasına ince-

                                                 
31 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 20550/10609 
32 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 11020/5113  
33 Bknz: 8. HD. 25.02.2016 T. 2373/3318  
34 Bknz: 8. HD. 01.10.2015 T. 2324/17015  
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leme yapılarak haczedilen mallar üzerindeki 3. kişinin istihkak iddiasının 

kaldırılmasına karar verilmemesi gerekeceğini»35 

belirtmiĢtir. 

Ġcra mahkemesi bu kararını «dosya üzerinde yapacağı inceleme ile» ya 

da «tarafları çağırıp duruşma yaparak» verir (mad. 97/I).36 

Uygulamada, genellikle duruĢmaya gerek görülmemekte ve dosya üze-

rinde inceleme ile yetinilerek gerekli karar verilmektedir. 

Ġstihkak iddiasına itiraz üzerine «takibin devamına» ya da «takibin erte-

lenmesine» karar verecek olan icra mahkemesi, asıl takibin yapıldığı icra 

müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesidir. Yoksa, haczin talimatla  

-istinabe olunan icra müdürlüğünce- uygulandığı durumlarda, talimat (isti-

nabe olunan) icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin bu konuda ka-

rar verme yetkisi yoktur.37 Bu yetki kuralı kamu düzeni ile ilgili olduğundan, 

yetki konusunu icra mahkemesi doğrudan doğruya araĢtırır.38 

Ġcra mahkemesince neye göre «takibin ertelenmesi» ya da «takibin de-

vamı» kararı verilecektir? ĠĠK. mad. 97/II bu hususu aydınlatmaktadır. Ġcra 

mahkemesince «istihkak iddiasının sırf satışı geri bırakmak amacı ile, kötü-

niyetle (dürüstlük kuralına aykırı olarak)39 yapıldığını gösteren ciddi neden-

ler bulunduğu takdirde» «takibin devamına»  aksi halde «takibin ertelen-

mesine» karar verilecektir. 

Doktrinde,40 ‘icra mahkemesinin «kural olarak» takibin ertelenmesine 

karar vermesi gerekeceği’ ileri sürülmesine rağmen yüksek mahkeme; 

√ «Haciz işleminin borçlunun elindeki mallara uygulanması halinde 

haciz yerinde bulunan borçlunun üçüncü kişi adına vergi levhası ibraz etme-

sinin bu işyerinin üçüncü kişiye ait olduğunun yeterli kanıtı olamayacağını, 

icra mahkemesince bu durumda ‘takibin devamına’ yerine, ‘takibin ertelen-

mesine’ karar verilmesinin yerinde olmadığını»41 

                                                 
35 Bknz: 8. HD. 15.04.2015 T. 22806/8481; 15.04.2015 T. 22805/8482 
36 Bknz: 12. HD. 27.9.2011 T. 1649/16913 - UYAR, T. Ġcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yar-

gılama Usulü, 2. Bası, 1991, s: 391 - KUT, K. H. Ġstihkak Ġddiasına Ġtiraz (Ġleride Hukuk 
Dergisi, 1951/Ağustos, s: 1243 vd.) 

37 Bknz: 12. HD. 21.6.2004 T. 11434/16344; 2.6.2003 T. 10638/12695; 15.5.2003 T. 
8340/11087 vb.  

38 Bknz: 12. HD. 28.6.1993 T. 7129/11692  
39 Bu konuda ayrıca bknz: ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s: 

135 vd. 
40 POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 393 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. Ġcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, 

2004, s: 215 - PEKCANITEZ, H./ATAKAY, O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. Ġcra ve 
Ġflâs Hukuku, 11. Bası, 2013, s: 338 - KAYGANICIOĞLU, M. a.g.m. s: 120 

41 Bknz: 12. HD. 1.2.2005 T. 24457/1507  
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√ «Borçlu adresinde yapılan haciz sırasında borçlu yerine üçüncü ki-

şiyle karşılaşılması halinde icra müdürlüğünce İİK’nun 97 vd.’na göre işlem 

yapılması gerekirken İİK’nun 99. maddesine göre işlem yapılmasının yerin-

de olmadığını»42 

√ «Haciz sırasında borçlu ile babasının hazır bulunması ve borçlunun 

babasının istihkak iddiasında bulunması halinde istihkak davası açma yü-

kümlülüğü üçüncü kişiye ait iken icra mahkemesince mevcut kanıtlar karşı-

sında «takibin devamına» karar verilmesi gerekirken bu konuda olum-

lu/olumsuz bir karar verilmeden, istihkak davası açma yükümlülüğünün ala-

caklıya yükletilmesinin isabetli olmadığını»43 

√ «Haciz yapılan yerin borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adres 

olması nedeniyle, haciz sırasında karşılaşılan üçüncü kişinin, ödeme emri-

nin tebliği tarihinden bir hafta sonraya ait vergi levhası ibraz etmesinin, bu 

yerdeki malların borçluya ait olmadığını göstermeyeceğini»44 

√ «Haciz uygulanan yerin borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği yer 

olması durumunda icra müdürlüğünce İİK’nun 97. maddesi yerine 99. mad-

desi doğrultusunda işlem yapılamayacağını»45 

√ «Haciz yapılan yerde borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmemiş ol-

masına rağmen bu yerin kapı zilinde borçlunun isminin yazılı olmasının ve 

borçlunun icra müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçede ‘burasını üçüncü ki-

şiyle birlikte kullandığını’ belirtmiş olması nedeniyle İİK. 97a uyarınca ha-

cizli taşınır malların borçluya ait olduğunun kabulü gerekeceğini»46 

√ «Mülkiyet ya da rehin hakkı iddiasında bulunmadan sadece kiracı ol-

duğunu ileri süren üçüncü kişinin bu istemi, İİK’nun 99. maddesinin kapsa-

mına girmeyeceğinden, ‘İİK.’nun 97. maddesinin uygulanması’ yönünden 

icra müdürlüğü kararının kanuna uygun olduğunu»47 

√ «Yediemine teslim edilmiş taşınırlar üzerindeki haczin de, ‘borçlu ye-

dinde yapılmış haciz’ sayılması gerekeceğini»48 

√ «Borçlu ile üçüncü kişinin hacizli malı birlikte ellerinde bulundurma-

ları halinde -99. maddenin değil-  96 ve 97. maddeye göre işlem yapılacağı-

nı»49 

                                                 
42 Bknz: 12. HD. 16.9.2004 T. 14116/19286  
43 Bknz: 12. HD. 16.1.2004 T. 23902/454  
44 Bknz: 12. HD. 30.12.2003 T. 22703/26736  
45 Bknz: 12. HD. 26.6.2003 T. 13047/15197  
46 Bknz: 12. HD. 7.6.2002 T. 10537/12188  
47 Bknz: 12. HD. 9.4.2001 T. 5030/5983  
48 Bknz: 12. HD. 5.10.1998 T. 9461/10156 
49 Bknz: 12. HD. 28.5.1990 T. 273/6462  
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√ «İstihkak iddiasının şüpheli görülmesi halinde ‘takibin devamına’ ka-

rar verilmesi gerekeceğini»50 

belirtmiĢtir. 

Doktrinde, icra mahkemesince verilen «takibin ertelenmesi» kararının 

hukuki niteliği hakkında görüĢ birliği bulunmamaktadır. Bir görüĢe göre51 

«icra mahkemesince verilen takibin ertelenmesi kararı teknik anlamda ‘ihti-

yati tedbir kararı’ sayılmaz... Bu nedenle, ihtiyati tedbir ile ilgili hükümler 

(HMK. mad. 389 vd.) bu karar hakkında uygulanamaz...» Diğer bir görüĢe 

göre52 ise «buradaki takibin ertelenmesi kararı, ihtiyati tedbir kararı olarak 

nitelendirilebilir. Çünkü, icra mahkemesi istihkak iddiasına konu olan mal 

hakkında, bu malın satılmasını önleyici nitelikte bir karar almaktadır. Bu 

karar hakkında öncelikle İİK’ndaki özel hükümler (İİK. mad. 97/VI, XIII) 

özel hüküm bulunmayan hallerde ise, HMK’nun ihtiyati tedbire ilişkin genel 

hükümleri uygulanır...» 

Bu konuda Ģu önemli hususları belirtmek gerekir: 

a- Acaba mad. 97/II; «takibin devamına karar verilebilecek tek duru-

mu» mu belirtmektedir, yoksa maddede bu husus sadece örnek olarak mı be-

lirtilmiĢtir? Kanımızca, mad. 97/II; icra hakiminin «takibin devamı» kararı 

verebileceği bir durumu sadece örnek olarak belirtilmiĢtir. Eğer yasa yapıcı-

nın amacı, takibin devamı kararı verilmesini sadece ikinci fıkrada yazılı du-

rum için öngörmek olsaydı bu fıkrayı, takibin ertelenmesi ya da devamı ka-

rarının «yapılacak inceleme sonucunda varılacak kanıya göre verilmesini» 

emreden kaypak ve geniĢletici yoruma müsait olan birinci fıkra hükmünden 

ayrı ve bağımsız olarak düzenlemezdi. Üçüncü kiĢinin, pekalâ «sırf satışı 

geri bırakmak» amacı ile hareket etmeksizin, iyiniyetle bağdaĢmayan bir is-

tihkak iddiasında bulunmuĢ olması mümkündür.53 

Ayrıca ĠĠK. mad. 97/VII‘de de, «takibin devamına» karar verilmesini 

gerektiren bir baĢka durum öngörülmüĢtür. Kanun yapma tekniği bakımın-

dan, ikinci fıkradan sonra gelmesi gereken bu hükme göre; kiralayan, hapis 

hakkını kullanırken, üçüncü kiĢi istihkak iddiasında bulunursa, hapis hakkı-

nın kullanılması ile ilgili takibin «ertelenmesi»ne karar verilebilmesi için, 

üçüncü kiĢi, TBK. mad. 337‘deki durumun mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. 

                                                 
50 Bknz: ĠĠD. 23.1.1980 T. 9914/396 
51 YILMAZ, E. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, 2001, C: 1, s: 804 
52 KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, 2001, C: IV, s: 4324, 4408 vd. - KURU, 

B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 551 - UYAR, T. Ġcra Tetkik Merciinde 
Yargılama Usulü (75. YaĢ Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, 2004, s: 739 vd.) - 
ULUKAPI, Ö. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2015, s: 275, dipn.403 - ÖZKÖK, S. Ġhtiyati Tedbirler, 
2002, s: 100 vd. - ASLAN, K. a.g.e. s: 317 vd. - AKIN, M. Ġstihkak Davalarında Ġhtiyati 
Tedbir Meselesi (ĠBD. 1996/1-2, S: 93) 

53 TEKĠNAY, S. S. a.g.e. s: 26 
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Yani, üçüncü kiĢi, kiralanan yerdeki hapis hakkına konu olan eĢya hakkında 

istihkak iddiasında bulunursa, icra mahkemesi, «alacaklının, eşyanın üçüncü 

kişiye ait olduğunu bilip bilmediğini ya da bu eşyanın istihkak iddiasında 

bulunan üçüncü kişinin elinden, rızası dışında çıkmış olup olmadığını» araĢ-

tıracaktır. Bu araĢtırma sonucunda, alacaklının, «hapsedilen eĢyanın borçlu-

ya ait olmadığını» bildiği ya da bilmesi gerektiği kanısına varırsa veya sözü 

geçen eĢyanın «üçüncü kiĢinin elinden rızası dıĢında çıktığını» anlarsa, «ta-

kibin ertelenmesine» karar verecektir. Çünkü, kiralananda bulunsa bile, kira-

layan, kiracıya ait olmadığını bildiği veya çalınmıĢ olan eĢya üzerinde hapis 

hakkı kullanamaz.54 Bu nedenle, davacının sadece «hapsedilen malın kendi-

sine ait olduğunu» kanıtlaması yeterli değildir. 

b- Ġkinci fıkrada geçen «istihkak davası» ve «takibin taliki (ertelenme-

si) talebini reddeder» sözcükleri maddede yersiz olarak kullanılmıĢtır. Ger-

çekten, burada geçen «istihkak davası» ile belirtilmek istenen, «istihkak id-

diası»dır. Çünkü, «istihkak davası» haczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün 

içinde açılabileceği gibi, «istihkak iddiası» üzerine, «takibin ertelenmesi» ya 

da «devamı» kararının bildirilmesinden (tefhim veya tebliğinden) itibaren 

yedi gün içinde açılabilir. 

Keza, fıkranın son kısmında yer alan; «takibin taliki (ertelenmesi) tale-

bini reddeder» sözcükleriyle ifade edilmek istenen husus da icra mahkeme-

sinin «takibin devamına karar vermesi» olduğundan, fıkrayı bu Ģekilde an-

lamak gerekir. 

A- Ġcra mahkemesi, «takibin ertelenmesine» karar verirse, haksız çıktı-

ğı takdirde, alacaklının uğrayacağı zararı karĢılamak üzere (mad. 97/XIII), 

davacı üçüncü kiĢiden HMK. mad. 42‘de ve ĠĠK. mad. 36‘da gösterilen tür-

den bir  g ü v e n c e  ister.55 «Güvencenin miktarının, mevcut delillerin du-

rumuna göre takdir olunacağı» mad. 97/III‘de yazılı ise de,56 bunu mad. 

97/XIII ile birlikte yorumlamalıdır. Yani, gösterilecek güvence her halde 

İİK. mad. 97/XIII’deki asgari yüzde yirmi karşılayacak düzeyde olmalıdır.57 58 

Üçüncü kiĢinin, istenen teminatı göstermemesi, daha sonra «istihkak 

davası» açmasına engel değildir. Teminat gösterilmemesi sadece «takibin 

                                                 
54 BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 279 - ERTEN, S. ĠĠK‘nun Bazı Maddelerini 

DeğiĢtiren Yeni Kanun Tasarısı Muvacehesinde Haczedilen Mallara Ait Ġstihkak Ġddiaları ve 
Davaları (Ansay Armağanı, 1964, s: 297) - BUDAK, C. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Kiralayanın 
Hapis Hakkının Kullanılması, 2003, s: 96 

55 Bknz: 17. HD. 12.12.2012 T. 11727/13932; 12. HD. 19.2.2001 T. 2377/3064  
56 Bknz: 12. HD. 28.6.1984 T. 5910/8252; 9.9.1976 T. 7818/8929  
57 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 1, 1988, s: 984 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 30 - ASLAN, 

K. age. s: 320 vd. - KARATAġ, Ġ./ERTEKĠN, E.  Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davala-
rı, 1968, s: 69 

58 KarĢ: BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu DeğiĢen Maddeler ġerhi, 1966, s: 74 
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ertelenmesi» kararının uygulanmasına engel olur.59 BaĢka bir deyiĢle, temi-

nat yatırılmazsa, icra müdürü alacaklının «satış talebi» üzerine satıĢ hazır-

lıklarına baĢlar ve satıĢı yapar.60 Ġcra mahkemesince -ĠĠK. mad. 97/III ve 

XIII hükümleri göz ardı edilerek- hiç güvence istenmeden «takibin ertelen-

mesine» karar verilemez.61 

Ayrıca belirtelim ki, «36. maddede öngörülen güvence gösterme zorun-

luluğundan, Devletin ayrık tutulmasına ilişkin hükmün, örnekseme (kıyas) 

yoluyla 33. madde hakkında uygulanmasına imkân olmadığını» belirten 

4.4.1945 T. 18/7 sayılı Ġçt. Bir. Kararının62 ıĢığı altında, istihkak davacısı 

Hazine de olsa, «takibin ertelenmesi»ne karar verilen durumlarda, hükmedi-

len güvencenin gösterilmesi gerekir. 

«Takibin ertelenmesi»ne karar verilen durumlarda; 

a) Eğer üçüncü kiĢi mülkiyet  iddia etmiĢse, «ertelenme kararı» satıĢı 

önler. Yani alacaklı, hakkında istihkak iddiasında bulunulan malın satıĢını 

isteyemez. Bu durumda, alacaklı için, ĠĠK. mad. 106‘da öngörülen satıĢ is-

teme süreleri iĢlemez.63 64 

b) Eğer istihkak iddiasının konusu rehin hakkı ise, bakılır; haczedilen 

Ģeyin kıymeti istihkak iddia eden kimsenin alacağından az ise satıĢ yapıla-

maz. Haczedilen Ģeyin kıymeti, istihkak iddia eden kimsenin alacağından 

fazla ise, «takibin ertelenmesi» kararı verilmiĢ olmasına rağmen, haczedilen 

Ģey paraya çevrilir ve rehin hakkı iddia eden üçüncü kiĢinin alacağını karĢı-

layacak miktardaki para, satıĢ bedelinden ayrılır. 

c) Diğer aynî (nesnel) hak iddialarında ise, haczedilen mal, bu hakla-

ra zarar vermeyecek Ģekilde, bu haklarla kısıtlı olarak satılır. 

Bu açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi, ĠĠK. mad. 97‘de geçen «takibin 

ertelenmesi (taliki)» ve «takibin devamı» sözcükleriyle, asıl icra takibinin 

değil, haciz edilen Ģeye iliĢkin takip iĢlemlerinin «ertelenmesi» ve «devamı» 

                                                 
59 KURU, B. age. 1990, C: 2, s: 985 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 216 - POSTACIOĞLU, Ġ. age. 

s: 394, dipn. 22 - BERKĠN, N. age. s: 279 - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, 
2013, s: 707 - MUġUL, T. Ġstihkak Davası, 2015, s: 267; 269 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 30 - 
ASLAN, K. age. s: 321 

60 Bu durumda, teminat gösterememiĢ olan üçüncü kiĢi, sonuçta istihkak davasını kazansa bile, 
satılan malı bu dava ile alıcıdan geri alamaz, ancak borçluya karĢı ‗tazminat davası‘ açabi-
lir... (AZMĠ, S./ĠZZET, N. age. s: 210) 

61 Bknz: 21. HD. 9.2.2004 T. 10536/781  
62 Bknz: RG. 25.7.1945 T. No: 6066 
63 Bknz: 12. HD. 2.6.2011 T. 30597/11347; 27.3.1990 T. 10777/3410 14.11.1983 T. 7570/8852  
64 Buna karĢın; icra mahkemesi «takibin ertelenmesine» (talikine) değil de «takibin devamına» 

(«takibin tâliki talebinin reddine») karar verirse, bu karar alacaklının «satıĢ isteminde bulun-
masını» önlemediğinden, icra mahkemesinin bu kararı «satıĢ isteme süreleri»nin iĢlemesini 
durdurmaz. 
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kastedilmiĢtir.65 Bu nedenlerle, icra mahkemesinin vereceği kararda bu hu-

susu açıklaması, kararın yerine getirilmesinde herhangi bir sorun çıkmasını 

önler. Örneğin; icra mahkemesinin tüm icra takibinin değil, «haczedilen X’e 

ilişkin icranın ertelendiğini» kararında belirtmesi, her türlü duraksamayı gi-

derir. 

ç) «Takibin ertelenmesi» kararından sonra açılan ‗istihkak davası‘ red 

edilirse, bunun en önemli sonucu; 

Ġstihkak davasının reddinin en önemli sonucu, «alacaklının alacağın-

dan, bu dava nedeniyle istifadesi geciken miktarının % 20’sinden az olma-

mak üzere», bir tazminatın davacıdan tahsiline (alınmasına) karar verilmesi-

dir (ĠĠK. mad. 97/XIII). Bu maddede geçen; «alacaklının alacağından bu 

dava nedeniyle istifası geciken miktar» sözcükleri ile ne kastedilmiĢtir? 

Yüksek mahkeme66 istihkak davasının reddi halinde -diğer yasal koĢulların 

gerçekleĢmesi koĢulu ile- «haczedilen malın değeri ile takip konusu alaca-

ğın miktarından hangisi az ise, onun % 20’si oranında tazminata hükmedil-

mesi gerektiğini» belirterek, konuya açıklık getirmiĢtir. 

Bu tazminata uygulamada «gecikme tazminatı» denilmektedir. 

Davacının tazminata mahkûm edilebilmesi için; 

aaa) «Takibin ertelenmesine (tâlikine)» veya «ihtiyati tedbir yolu ile 

durdurulmasına» -ya da «satışın durdurulmasına» teminat karĢılığında karar 

verilmiĢ olmalıdır.67 

Ġcra mahkemesince «dava konusu malın satıĢ bedelinin yargılama so-

nunda (sonucuna) kadar alacaklıya ödenmemesine» -ĠĠK. mad. 97/X uyarın-

ca- karar verilmiĢse, sonuçta «davanın reddine» karar verilirse, kanımızca 

davalı - alacaklı lehine tazminata hükmedilmesi gerekir.68 69 70 

Buna karĢın, icra mahkemesince «teminat karşılığında, satış bedelinin 

alacaklıya ödenmesine» karar verilmiĢse, sonuçta «davanın reddine» karar 

verilmesi halinde, kanımızca davalı - alacaklı lehine tazminata hükmedile-

mez.71 72 73 

                                                 
65 Bknz: 15. HD. 23.9.1986 T. 3023/2947  
66 Bknz: 21. HD. 15.2.2005 T. 7162/1204; 28.12.2004 T. 10292/12234; 15.3.2004 T. 752/2398  
67 Bknz: 17. HD. 11.10.2012 T. 3595/10911; 31.05.2012 T. 4874/7061; 06.02.2012 T. 

12232/1123; 27.10.2011 T. 8693/9942; 20.10.2011 T. 2453/9480; 16.06.2011 T. 1672/6284; 
21. HD. 1.3.2005 T. 10264/1915; 15.2.2005 T. 10903/1216; 1.2.2005 T. 10375/486  

68 KURU, B. age. C: 2, s: 1086 - KURU, B. El Kitabı, s: 490 - ASLAN, K. age. s: 609 - GÜ-

NEREN, A. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2012, s: 1234 
69 Aynı doğrultuda: 15. HD. 16.9.1996 T. 4230/4306  
70 KarĢ: 13. HD. 6.11.1974 T. 4576/2796  
71 Aynı görüĢte: ASLAN, K. age. s: 610 
72 Aynı doğrultuda: 15. HD. 24.1.1989 T. 4328/207  
73 Aksi görüĢte: KURU, B. a.g.e. C: 1, s: 1086 
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Bu konuyu düzenleyen mad. 97/XIII‘de her ne kadar, «istihkak davası 

üzerine takibin tâlikine karar verilip de...» denmiĢse de, bu cümle pek isa-

betli sayılmaz. Çünkü, «takibin tâlikine» (ertelenmesine); «istihkak davası 

açıldıktan sonra»74 -sunulan kanıtların durumuna göre- karar verilebileceği 

gibi, «istihkak iddiası‘na borçlunun veya alacaklının itirazı üzerine» (ĠĠK. 

mad. 97/I, II) de karar verilmiĢ olabilir... 

Ġcra mahkemesince «hacizli malların teminat karşılığında üçüncü kişi-

ye yediemin olarak teslim edilmesine» karar verilmiĢse, bu karar ĠĠK. mad. 

97/XIII kapsamında «takibin ertelenmesi» anlamına gelmediğinden, davacı-

üçüncü kiĢi % 20 tazminatla sorumlu tutulamaz.75 

bbb)«Takibin ertelenmesi» kararı -gerekli teminat alınarak76 yerine ge-

tirilmiĢ olmalıdır.77 78 Bu koĢul gerçekleĢmemiĢse -mahkemenin vermiĢ ol-

duğu «takibin ertelenmesi» kararı infaz edilmemiĢse- fiilen icra takibi dur-

durulmamıĢ olacağından alacaklı takibe devam edebilecek (satıĢ isteyebile-

cek), dolayısı ile alacaklının istihkak davasından «zarar görmüĢ olması» söz 

konusu olmayacaktır... 

Bu nedenle; icra mahkemesince «teminat alınmadan» (ya da; «teminat 

alınması kararlaştırılmadan») takibin ertelenmesine karar verilmiĢse veya 

«karar altına alınmış olan teminat üçüncü kişi tarafından yatırılmamışsa» 

davacı % 20 tazminatla sorumlu tutulamaz.79 

ccc) Ġstihkak davası reddedilmiĢ olmalıdır80 

Eğer icra mahkemesince -ĠĠK. mad. 97/X uyarınca- «satış bedelinin te-

minat karşılığında alacaklıya ödenmesine» karar verilmiĢ, satıĢ bedeli bu 

koĢulla alacaklıya ödendikten sonra istihkak davası red edilmiĢse, icra mah-

kemesince davalı -alacaklı lehine- % 20 tazminata hükmedilemez.81 

                                                 
74 KarĢ: POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 405 
75 Bknz: 21. HD. 29.3.2004 T. 1464/2997  
76 Bknz: 13. HD. 23.12.1982 T. 7886/8015 
77 Bknz: 17. HD. 21.01.2013 T. 10712/298; 01.04.2013 T. 4448/4548; 18.03.2013 T. 

3128/3555; 21. HD. 23.2.2004 T. 686/1444  
78 KURU, B. age. C: 2, s: 1081 - KURU, B. El Kitabı, s: 566 - GÜNEREN, A. age. s: 1234 - 

MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, C: 1, s: 728 vd. - ASLAN K. age. s: 599 - MU-

ġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 397 vd. 
79 Bknz: 17. HD. 23.05.2013 T. 6434/7572; 20.09.2012 T. 2470/9597; 01.10.2012 T. 

9842/10289; 03.12.2012 T. 14833/13390; 12.04.2012 T. 14781/13388 ;12.04.2012 T. 
643/4598; 02.02.2012 T. 11732/995 vb.; 21. HD. 1.3.2005 T. 717/1907; 26.10.2004 T. 
9170/8946  

80 Bknz: 21. HD. 23.2.2004 T. 686/1444; 15. HD. 7.10.1994 T. 4482/5598  
81 Bknz: 15. HD. 24.1.1989 T. 4328/207  
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Ġcra mahkemesince «davanın reddine» değil de -«takip konusu borcun 

ödenmiĢ olması»82 «hacizli taĢınır mallar üzerindeki haczin kaldırılmıĢ ol-

ması»83 vb. nedenlerle- «konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine 

yer olmadığına» Ģeklinde karar verilmiĢse, davacı % 20 tazminatla sorumlu 

tutulmaz.84 Çünkü; ĠĠK. mad. 97/XIII uyarınca, davalı-alacaklı yararına % 

20 tazminata karar verilebilmesi için, «istihkak davası nedeniyle, alacaklının 

alacağını tahsil etmesine olanak vermeyecek (engel olacak) şekilde, ‘takibin 

ertelenmesine (talikine)» karar verilmesi ve yargılama sonunda ‘davanın 

reddine’ karar verilmiş olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi» gere-

kir...85 

Davacının tazminata mahkûm edilebilmesi için, alacaklının istemde bu-

lunması gerekli midir? Yargıtay‘ın yeni içtihatlarınca da benimsenen86 bir 

görüĢe göre87 88 bu tazminata istem olmadan da icra mahkemesince doğru-

dan doğruya (re’sen) hükmedilir. Yargıtay‘ın eski tarihli içtihatlarında89 

benimsenen ve katıldığımız diğer bir görüĢe göre ise;90 bu maddede yer 

alan tazminat hükmü, kamu düzeni ile ilgili değildir. Ayrıca istemde bulu-

nulmaması halinde, icra mahkemesi kendiliğinden tazminata hükmedemez. 

Hükmedilecek tazminatın miktarı; % 20‘dan aĢağı olamayacağından91 

davacı, «davalının zararının olmadığını» kanıtlayarak tazminat isteminin 

reddini sağlayamaz.92 % 20 tazminata hükmedebilmek için alacaklının ge-

cikmeden dolayı uğradığı zararı kanıtlamasına gerek yoktur. Ancak, zarar % 

                                                 
82 Bknz: 21. HD. 3.5.2004 T. 972/4388  
83 Bknz: 21. HD. 21.10.2003 T. 6592/8277  
84 KarĢ: KURU, B. age. C: 2, s: 1105 vd. - ASLAN, K. age. s: 598 
85 Bknz. 17. HD. 03.12.2012 T. 12411/13414 
86 Bknz: 17. HD. 15.12.2011 T. 10526/12428; 21. HD. 4.2.2003 T. 10411/723; 26.11.2002 T. 

8580/10194 
87 KORKUT, E. Tatbikattan Misaller, s: 339 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 400 - YIL-

MAZ, E. Ġcra Tazminatı (Haluk Konuralp Anısına Armağan, 2009, C:2, s:740) - KAYGA-

NACIOĞLU, M. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (Yarg. D. 1983/1-2, s: 127) - OLGAÇ, 

S./KÖYMEN, H. Ġçtihatlarla Ġcra ve Ġflâs Kanunu, 1965, s: 806 - MUġUL, T. age. C: 1, s: 
728 - ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. age. s: 482  - GÜNEREN, A. age. s: 1244 - ġĠMġEK, 

E. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun ġerhi, 1996, s: 670 - PEKCANITEZ, 

H./ATALAY, O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. age. s: 344 
88 Aynı doğrultuda; Bknz: 15. HD. 19.10.1995 T. 5711/5704; 13. HD. 12.1.1978 T. E: 5170, K: 

105; 6.11.1974 T. 4576/2796 
89 Bknz: ĠĠD. 6.4.1951 T. 1890/1809; 10.10.1950 T. 4085/4345 
90 KURU, B. age. C: 2, s: 1083 - BERKĠN, N. age. s: 283 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 66 - DA-

LAMANLI, L. Hacizden Mütevellit Ġstihkak Davaları (Ad. D. 1961/9-10, s: 907) - ASLAN, 

K. age. s: 602 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1933 
91 Bknz: 15. HD. 29.11.1994 T. 5782/7141 
92 Aksi görüĢ; BELGESAY, M. R. DeğiĢen Maddeler ġerhi, s: 75 
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20‘den fazla ise alacaklının bunu kanıtlaması gerekir. Kanıtlayamazsa, % 20 

hükmedilir.93 94 

Alacaklının ĠĠK. mad. 99‘a göre açtığı davayı kazanması halinde, mah-

kemece -ĠĠK. mad. 97/XIII‘de öngörülen koĢulların gerçekleĢmesi halinde- 

alacaklı lehine tazminata hükmedilir.95 

‗Ġstihkak davasının reddi halinde, «davacı - üçüncü kiĢi kusurlu ya da 

kötüniyetli olsun olmasın», % 20‘dan aĢağı olmamak üzere bir tazminata 

mahkûm edilmesinin «kusur sorumluluğu» kurallarına ters düĢtüğü‘ belir-

tilmiĢtir. Özellikle «kötüniyetli görülmeyen, kanıt yokluğu nedeniyle iddia-

sını isbat edemeyen davacının alacaklının dava dolayısı ile bir zararı olmasa 

dahi; % 20 tazminata mahkûm edilmesinin adalet duygularını inciteceği» 

ifade edilmiĢtir.96 

Ġstihkak davası sonucunda verilen kararda -ĠĠK. mad. 97/XIII uyarınca- 

hükmedilen tazminatın matrahın -yani; «takip konusu alacak miktarı»nın 

veya «haczedilmiĢ olan malın kıymeti»nin (daha doğrusu; bunlardan miktarı 

az olanının)- açıkça belirtilmesi gerekir.97 

DuruĢmada tefhim edilen «kısa karar» ile daha sonra yazılan «gerekçe-

li karar» arasında, alacaklı lehine hükmedilen tazminat miktarı bakımından 

fark bulunması halinde, «kısa karar»a itibar edilir.98 

Ġcra mahkemesi, «istihkak davasının reddine» karar verirken, «alacaklı 

istemde bulunmadığı» veya «alacaklının istemine rağmen unuttuğu» için, 

alacaklı lehine asgari % 20 tazminata hükmetmemiĢ ve karar bu Ģekliyle ke-

sinleĢmiĢse, alacaklı, istihkak davasının reddine iliĢkin kararın kesinleĢme-

sinden itibaren bir yıl içinde, «haksız icra takibinin ertelenmesi kararı nede-

niyle» alacağını geç almıĢ bulunmaktan doğan zararının ödenmesi için, 

üçüncü kiĢiye karĢı genel mahkemelerde bir «tazminat davası» açabilir. 

Böyle bir tazminat davasının hukukî nedeni, ĠĠK. mad. 97/XIII hükmü değil,  

HMK. mad. 392 hükmü olduğundan, alacaklının «icra takibinin haksız ola-

                                                 
93 KURU, B. age. C: 1, s: 1083 - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 401 - KAYGANACIOĞLU, M. 

agm. s: 126 - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 1, s: 728 vd. - GÜNEREN, A. age. s: 
1244 - ASLAN, K. age. s: 606 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 400 

94 Bknz: HGK. 24.12.1969 T. Ġc. Ġf. 734/892  
95 Bknz: 17. HD. 36.06.2012 T. 11559/821; 20.10.2009 T. 7726/6632 
96 TEKĠNAY, S. S. age. s: 67 
97 Bknz: 17. HD. 28.01.2013 T. 11648/640; 29.12.2011 T. 10345/13278; 22.12.2011 T. 

8089/12822; 12.12.2011 T. 7581/12081; 05.12.2011 T. 9908/11681; 24.10.2011 T. 
6271/19672; 27.06.2011 T. 5655/6656; 21. HD. 30.11.2004 T. 10306/10376; 12.10.2004 T. 
7815/8344; 12.4.2004 T. 2756/3583  

98 Bknz: 15. HD. 18.10.1984 T. 2823/3126  



«İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 96/II, 97/I) 

 

61 

rak ertelenmesi nedeniyle uğradığı gerçek zararı» -bu zarar, % 20‘dan az da 

olabilir- kanıtlaması gerekir.99 100 

«Ġstihkak davasının reddine» iliĢkin kararda ĠĠK.mad. 97/XII gereğince 

lehine tazminata hükmedilen alacaklı, fazla zararının ödenmesi için, üçüncü 

kiĢiye karĢı, ayrı bir tazminat davası açabilir mi? Doktrinde101 «alacaklının 

ancak istihkak davasında % 20‘den tazminatı (veya daha fazlasını) istemiĢ, 

fazlaya iliĢkin hakkını saklı tutmuĢ ve icra mahkemesinin de alacaklının is-

tediği kadar tazminata hükmetmiĢ olması halinde, alacaklının saklı tutmuĢ 

olduğu fazlaya iliĢkin tazminat için, genel mahkemelerde ayrı bir tazminat 

davası açabileceği» ileri sürülmüĢtür... 

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Davalı alacaklı yararına İİK’nun 97/13. maddesi gereğince hükme-

dilen tazminata, kıymet takdir raporuyla, mahcuzların değeri olarak belirle-

nen ve aynı zamanda dava değeri olan 368.000 TL üzerinden takdir edilmesi 

gerekirken, daha fazla olan alacak miktarının içinden, kapital haline gelmiş 

işlemiş faizler düşülmek suretiyle, asıl alacak olarak kabul edilen 146.000 

TL üzerinden takdir edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»102 

√ «97 Borçlu şirketin üçüncü kişi şirket adına düzenlediği faturaların 

bulunduğu, bunların kısmen mahcuzlara uyduğu, ödeme ile ilgili bilginin 

bulunmadığı, borçlu ve üçüncü kişi şirketler arasında ortaklık yapısı itibari 

ile organik bağ bulunduğu, aynı alanda aynı adreste faaliyet gösterdikleri, 

hacizde borçluya ait belgelerin bulunduğu, borçlunun borcun doğumundan 

sonra mahcuzların üçüncü kişiye sattığı, takibin durdurulması yönünde ted-

bir kararının bulunduğu, tazminata ilişkin koşulların oluştuğu gerekçesi ile 

davanın reddi ile alacaklı yararına tazminata hükmedilmesinin isabetli ol-

duğunu- İİK’nun 97/13. maddesindeki tazminat gecikme tazminatı niteliğin-

de olup, takibin taliki nedeni ile alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla 

istifası geciken miktar üzerinden, yani alacak miktarı ile hacizli malın değe-

rinden hangisi az ise onun üzerinden hesaplanması gerekeceğini»103 

√ «Hacizde İİK’nun 96, 97. maddelerinin uygulanmasına yönelik 

şikâyet başvurusuna dair icra mahkemesince verilen kararın kesin nitelikte 

bulunduğunu- 02.07.2012’de yürürlüğe giren 6532 s.K. ile değişik İİK. mad. 

97/13’deki tazminat oranının % 20’ye indirilmiş olduğu, bu orandan düşük 

tazminata hükmedilmesinin isabetsiz olduğu, bu tazminatın alacaklı miktarı 

                                                 
99 KURU, B. age. C: 2, s: 1084 - KURU, B. El Kitabı, s: 567 
100 Bknz. 4. HD. 23.1.1986 T. 8652/378  
101 KURU, B. age. C: 2, s: 1085 
102 Bknz: 8. HD. 26.05.2016 T. 12571/9140 
103 Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 15540/9931 
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ile hacizli malın değerinden hangisi az ise onun üzerinden hesaplanması ge-

rektiğini»104 

√ «İstihkak davasına konu mahcuz yönünden verilen takibin durdurul-

ması kararının fiilen uygulanıp uygulanmadığına dair, İcra Müdürlüğü ka-

rarının temin edilip eklenmesinden sonra gönderilmesi için dosyanın mahal-

line geri çevrilmesi üzerine İcra Müdürlüğü tarafından 28.03.2016 tarihli 

cevabi yazıda teminat karşılığı tedbir kararının uygulanarak takibin durdu-

rulmasına karar verildiğinin bildirilmiş olması da dikkate alındığında, 

İİK’nun 97/13. maddesi gereğince bu dava nedeniyle davacı 3. kişinin tutu-

mu sonucu alacaklının alacağının tahsili geciktiğinden, davanın reddi nede-

niyle alacaklı yararına % 20 tazminata hükmedilmesi gerekeceğini»105 

√ «Takibin durdurulmasına ilişkin bir karar olmadığı halde, İİK. mad. 

97/13 uyarınca ‘tazminata hükmedilmesi’nin hatalı olduğunu»106 

√ «Teminat yatırılmış olması nedeni ile takip durduğundan, İİK’nun 

değişik 97/13. maddesi gereğince, % 20 oranı ile davalı alacaklı yararına 

tazminata karar verilmesi gerektiğini- 02.07.2012 tarihinde 6352 s. Ka-

nun’un 19. maddesi ile bu tarihten itibaren İİK. mad. 97/13’de düzenlenen 

tazminat oranının % 20 olarak uygulanması gerektiğini»107 

√ «Teminatın yatırılmış olması nedeni ile takip durduğundan, İİK. mad. 

97/13 gereğince, istihkak iddiası nedeniyle alacaklının tahsilde geciktiği 

alacak miktarı yahut mahcuz değerinden hangisi az ise, bu değer üzerinden 

% 20 oranında, davalı alacaklı yararına gecikme tazminatına hükmedilmesi 

gerektiğini»108 

√ «İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede da-

va reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geci-

ken miktarın % 20’den aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına 

hükmolunacağının kurala bağlandığını»109 

√ «İİK.nun 97/13. maddesi hükmüne göre istihkak davası üzerine taki-

bin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alaca-

ğından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın % 20’den aşağı olma-

mak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunacağının kurala bağ-

landığı, somut olayda da takibin durdurulmasına karar verildiğine göre 

İİK.nun 97/13. maddesi gereğince bu dava nedeniyle davacı 3. kişinin tutu-

                                                 
104 Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 3602/9932 
105 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 6459/8120 
106 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 14616/7626 
107 Bknz: 8. HD. 11.04.2016 T. 5595/6528 
108 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 13269/6004 
109 Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 25852/6776 
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mu sonucu alacağın tahsili geciktiğinden davanın reddi nedeniyle alacaklı 

yararına % 20 tazminata hükmedilmesinin gerekeceğini»110 

√ «İİK’nun 97/13. maddesine göre dava reddedilmiş ve mahcuzların 

satış bedelinin alacaklıya ödenmemesine karar verilmiş olduğundan alacaklı 

lehine tazminata karar verilmesinde, usulsüzlüğün bulunmadığı, ancak hük-

medilecek tazminat miktarında takip konusu alacak miktarından daha az 

olan dava konusu mahcuzların satış bedeli 19.000 TL’nin esas alınması ge-

rekirken, dava konusu olmayan mahcuzların da hesaplamaya katılmasının 

usul ve yasaya aykırı olduğunu»111 

√ «Alacaklı yararına tazminata hükmedilebilmesi için İİK’nun 97. 

maddesindeki tüm koşulların bir arada bulunması, buna göre üçüncü kişinin 

istihkak iddiasının reddinin yanı sıra takibin ya da satışın ertelenmesi kara-

rının bulunması, bu kararın infaz edilmiş olması, aynı zamanda alacaklının 

tazminata ilişkin talebinin bulunması gerekeceğini»112 

B- Ġcra mahkemesi -üçüncü kiĢinin sunduğu kanıtlara göre, istihkak id-

diasının haksız olduğu yani, «sırf satışı geri bırakmak amacı ile kötüniyetle 

yapıldığı» kanısına vararak- «takibin devamına» karar verirse; istihkak iddi-

asına konu olan hakkın niteliği ne olursa olsun, artık hacizli malın satılması-

na bir engel kalmaz. Ġcra mahkemesinin, «takibin devamına» karar vermesi 

halinde, satıĢ isteme süresi (ĠĠK. mad. 106) iĢlemeye devam eder. 

Ġcra mahkemesinin vereceği «takibin ertelenmesi kararı» istinaf/temyiz 

edilebilir.113 (ĠĠK. mad. 363/I; 364/I). Buna karĢın, icra mahkemesinin vere-

ceği «takibin devamı kararı» istinaf/temyiz edilemez (ĠĠK. mad. 97/V).114 

(7) Bknz: Yuk. dipn. 5 

***

                                                 
110 Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 26051/6777 
111 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 24775/5977 
112 Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11882/3001 
113 Bknz: 12. HD. 1.10.1999 T. 10181/11438 
114 Bknz: 12. HD. 23.01.2014 T. 35310/1480; 1.10.1999 T. 10181/11438  



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

64 

§ 3. (Haczedilen malın borçlunun elinde bulunması) 

 v e y a 

 (Haczedilen malı, borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulundurmaları) 

 h a l i n d e  a ç ı l a c a k 

 «İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 97) 

 

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE(1) 

      İ Z M İ R(2) 

 

Davacı(3) (Üçüncü kişi) .... : Ayşe Atılgan (1214 Sok. No: 10/3 - İZMİR) 

[TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Ünal Emiroğlu (Cumhuriyet Cad. No: 40/3 -        

İZMİR) 

Davalılar(4) ...................... : 1) Ahmet Haklı «Alacaklı» (İnönü Cad. No: 412, 

K: 4 İZMİR) 

 2) Basri Borçsever «Borçlu» (Fethi Bey Cad. No: 

210, K: 3 - İZMİR) 

Konusu(5) ........................ : Haczin kaldırılması (istihkak) 

Harca esas kıymeti(6) ...... : 6.000,00 TL 

 

 O L A Y  

18.12.2017 tarihinde alacaklı Ahmet Haklı’nın, borçlu Basri Borçse-

ver’deki (4.450,00) lira alacağından dolayı, borçlunun adresinde bulunan 

müvekkilim Ayşe Atılgan’a ait (6.000,00) lira kıymetindeki bir adet Singer 

marka dikiş makinası haczedilerek,(7) borçlunun eşine yediemin olarak bıra-

kılmıştır. 

Bu hacze, İİK. mad. 96/II gereğince süresinde icra dairesine «istihkak 

iddiası»nda bulunarak 20.12.2017 tarihinde itiraz edilmişse de, icra daire-

since icra dosyasının mahkemenize gönderilmesi üzerine, mahkemenizce 

«iddiayı kanıtlayan herhangi bir belge (fatura vs.) ibraz edilmediği» gerek-

çesiyle «istihkak iddiasının reddine ve takibin devamına» karar verilmiş ve bu 

karar müvekkilime 25.12.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Haczedilen dikiş makinasının müvekkilime ait olduğunu gösteren kanıt-

ları (fatura, şahit vs.(8)) duruşmada takdim edeceğiz. 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

65 

Deliller .......................... : İzmir 2. İcra Dos. No: 2017/9410, Fatura, Şahit, 

vs. yasal deliller 

Hukukî sebepler ........... : İİK. mad. 97 

Sonuç ve istem  ........... : Belirttiğimiz nedenlerle, duruşma açılarak,(9) hac-

zedilen dikiş makinası üzerindeki haczin kaldırıl-

masını, %15 tazminatın(10) davalı alacaklıdan 

tahsilini, masraf ve vekalet ücretinin davalıya 

(davalılara) yüklenmesini, vekaleten arz ve talep 

ederim. 29.12.2017(11) 

Davacı (Üçüncü kişi) 

Ayşe Atılgan 

Vekili 

Av. Ünal Emiroğlu 

 

(1) Ġstihkak davaları, dava konusu taşınır / taşınmaz malın kıymetine 

bakılmaksızın, icra mahkemesinde görülür (ĠĠK. mad. 97/VI).1 2 3 Görev ko-

nusu kamu düzenine iliĢkin olduğundan, yargılamanın her safhasında mah-

kemece re‘sen gözetilir.4 

I- Ayrı icra mahkemesi bulunmayan yerlerde, davaya «icra mahkeme-

si» sıfatıyla bakıldığının5 duruĢma tutanağında ve kararında belirtilmesi ge-

rekir.6 

Burada Ģu hususu da belirtelim ki, her ne kadar -6100 s. yeni HMK ile 

yürürlükten kaldırılmıĢ olan, daha doğrusu yeni HMK‘na alınmamıĢ olan- 

HUMK. mad. 512; «mahcuz mallara ilişkin istihkak davası»nı düzenlemekte 

ve bu konuda «görevli» olarak genel mahkemeleri göstermekte ise de, bu 

hüküm ĠĠK. mad. 97 ve 99 karĢısında anlamsız kaldığından7 icraen -kesin 

                                                 
1 GÜNEREN, A. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2014, s: 166 vd. - ASLAN, K. 

Hacizde Ġstihkak Davası, 2005, s: 324 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, 
2014, s: 1898 vd. 

2 Bknz: 15. HD. 18.9.1989 T. 2110/3619; 2.5.1988 T. 804/1748  
3 Fakat Yargıtay 8. ve 12. Hukuk Dairesi ile Hukuk Genel Kurulu, «taşınmazlar hakkında 

istihkak davası açılamayacağı, uyuşmazlığın şikayet yoluyla çözümlenmesi gerektiği» görü-
Ģündedir. (Bknz: Yuk. § 1. Dipn. 19-26) 

4 Bknz: 17. HD. 29.03.2011 T. 1782/2861 
5 Bknz: 15. HD. 22.3.1988 T. 1077/1151  
6 Bknz: ĠĠD. 1.6.1962 T. 6020/6458; ĠĠD. 6.12.1960 T. 9053/8617 (Naklen; ERTEN, S. 

ĠĠK‘nun Bazı Maddelerini DeğiĢtiren Yeni Kanun Tasarısı Muvacehesinde Haczedilen Mal-
lara Ait Ġstihkak Ġddiaları ve Davaları (S. ġ. Ansay‘ın Hatırasına Armağan, s: 291, dipn. 6; 
Ad. D. 1964/2, 141, dipn.6) 

7 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Kanunu DeğiĢikliği Tasarısı Hakkında DüĢünceler, 1962, s: 63 - 
KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, 2001, s: 535 dipn. 347 - KURU, B. Ġcra ve 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

66 

olarak ya da ihtiyaten8 haczedilen mallar hakkında açılacak istihkak davala-

rının icra mahkemesinin görevine gireceğinde kuĢkuya düĢmemek gereki-

yordu.9 Tekrar belirtelim ki, yeni HMK.‟nda bu hükmün karĢılığı olan bir 

maddeye yer verilmemiĢtir. 

«İhtiyati tedbir» kararına konu olan mallar hakkında açılan istihkak da-

valarına ise, icra mahkemesinde bakılmayıp, bunlar genel mahkemelerin gö-

revine girer.10 

Ġstihkak davasının «görevsiz» bulunan -örneğin; kamu alacağından do-

layı uygulanan haciz hakkında- genel mahkemede açılmıĢ olması halinde, 

mahkemece sadece «dava dilekçesinin görev yönünden reddine» Ģeklinde 

karar verilmekle yetinilmemesi ayrıca «istek halinde dosyanın görevli icra 

mahkemesine gönderilmesine...» Ģeklinde karar verilmesi gerekir.11 

II- ĠĠK. 97/17 gereğince, istihkak davasına karĢı alacaklı tarafından 

«karşılıklı dava» Ģeklinde açılan iptal davalarına da icra mahkemesinde 

bakılır.12 13 

III- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Ka-

nuna göre, «istihkak davaları»  g ö r e v  bakımından; 

a) Vergi borcundan dolayı yapılan takipler nedeniyle açılan istihkak 

davaları -6183 s. K. mad. 68/I uyarınca- asliye hukuk mahkemelerinde,14 

b) SSK’nun prim borcundan dolayı yapılan takipler nedeniyle açılan is-

tihkak davaları -5510 s. K. mad. 88/20 uyarınca- Kurumun alacaklı birimi-

nin bulunduğu yer iĢ mahkemesinde,15 

görülür... 

                                                 
Ġflâs Hukuku, C: 1, 1988, s: 1012 - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 1, s: 
691, dipn. 42 - ASLAN, K. age. s: 326 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, 
s: 1898 

8 Bknz: 15. HD. 2.3.1984 T. 4019/664 - ĠĠD. 14.1.1964 T. 14466/4031; 31.12.1956 T. 
7157/7334  

9 Yasanın bu düzenleme biçiminin eleĢtirisi için bknz: TEKĠNAY, S. S. Hacizden Mütevellit 
Ġstihkak Davaları, 1953, s: 55 - BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, 1948, s: 287 
- KURU, B. DüĢünceler, s: 64 

10 Bknz: 12. HD. 25.1.1983 T. 10195/328; 13. HD. 4.5.1976 T. 2030/3634; ĠĠD. 4.5.1967 T. 
4053/4314  

11 Bknz: 15. HD. 19.10.1989 T. 3059/4351 
12 Bknz: 21. HD. 29.1.2003 T. 9439/464  
13 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1916 vd. - 

UYAR, T.   ĠĠK. ġerhi, C:5, 2006, s: 8190 vd.  
14 Bknz: 17. HD. 22.11.2016 T. 21940/10771; 8. HD. 15.02.2016 T. 12066/2417; 17. HD. 

15.12.2011 T. 8816/12287; 24.11.2011 T. 7229/11143; 03.11.2011 T. 7728/10300; 
27.10.2011 T. 8251/9911; 13.10.2011 T. 7626/9118; 21. HD. 28.4.2003 T. 2900/3908; 
28.1.2003 T. 10204/514  

15 Bknz: 17. HD. 20.03.2012 T. 7737/3350; 09.02.2012 T. 100/1351; 23.1.2012 T. 7106/356; 
21. HD. 2.12.2003 T. 8260/9850; 16.5.2000 T. 3886/3915 
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IV- Ġstihkak davası, görevli olmayan yerde -örneğin; icra mahkemesi 

yerine asliye hukuk mahkemesinde- açılmıĢ olduğu için «görev yönünden» 

red edilir ve bu karar kesinleĢirse görevsizlik kararı üzerine yapılacak iĢlemi 

belirten HMK. mad. 20/1 burada da -yani icra hukukunda da- kıyasen (ör-

neksemeyle) uygulanabilir mi? Yani, baĢvurduğu mahkemenin «görevsizlik 

kararı» vermesi ve «bu kararın kesinleşmesi» üzerine,  i k i  h a f t a  içinde 

görevli olduğu anlaĢılan icra mahkemesine baĢvuran ilgili (davacı), süresi 

içinde istihkak davasını açmıĢ sayılır mı? 

Bu konu doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre,16 Ġcra ve Ġflâs Ka-

nununda, Hukuk Muhakemeleri Kanununa açıkça yapılmıĢ bir atıf olmadık-

ça, HMK‘nun hükümleri, icra hukukunda uygulanamaz. Bu nedenle, 

HMK‘nun mad. 20‘e yapılmıĢ bir atıf olmadığı için, bu hükmün icra huku-

kunda uygulanması mümkün değildir. Diğer bir görüĢe17 göre ise, icra 

mahkemesi, hukuk mahkemeleri ile aynı yargı koluna dahil özel bir mahke-

medir. Bu nedenle, HMK. mad. 20 kıyasen icra hukukunda da uygulanır. 

Ġstihkak davalarına iliĢkin verilen kararları temyizen incelediği dönem-

de Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,18 yukarıdaki görüĢlerden birincisini be-

nimsemiĢken sonra aynı kararları temyizen daha incelemiĢ olan Yargıtay 

15. Hukuk Dairesi19 ve yakın zamana kadar bu kararları temyizen incele-

mekte olan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi20 ile Yargıtay Hukuk Genel Ku-

rulu21 ikinci görüĢe katılmıĢtır... 

Kanımızca, «mahkeme»lerde açılan «dava»lar sonucunda verilen ‗gö-

revsizlik‘ (ve yetkisizlik) kararları üzerine yapılacak iĢlemi belirten 

HMK‘nun 20. maddesini icra hukukunda doğrudan doğruya uygulamak, 

zaman kazanmak amacı ile, kötüniyetle icra mahkemesi yerine mahkemeye 

baĢvuran kiĢilerin ödüllendirilmesine neden olur. Bu nedenle, Ġcra ve Ġflâs 

Kanununda görev konusunda -ĠĠK. mad. 50/I‘de olduğu gibi- HMK‘ya bir 

atıf (yollama) bulunmadığı için, açılan istihkak davaları hakkında mahkeme-

lerin verdiği «görevsizlik» kararları hakkında, bu karar kesinleĢtikten sonra 

                                                 
16 POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, 4. Bası, s: 111 - ÜSTÜNDAĞ, S. Ġlâmsız 

Ġcrada Ġcra Dairesinin Yetkisine Ġtiraz (ĠBD. 1986/10-11-12, s: 625) - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1900 
17 KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, s: 60; dipn. 31 - KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hu-

kuku, C: 1, s: 373; C: 2, s: 1014 vd. - KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, 
2013, s: 555 - ARSLAN, R. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Feshi, 1984, s: 161 - 
PEKCANITEZ, M. Ġcra-Ġflâs Hukukunda ġikâyet, 1986, s: 124 - ASLAN, K. age. s: 171 
vd. - GÜNEREN, A. age. s: 343 vd. 

18 Bknz: 13. HD. 22.11.1982 T. 7791/7058  
19 Bknz: 15. HD. 7.2.1994 T. 348/597; 19.10.1989 T. 3059/4351  
20 Bknz: 21. HD. 28.3.2002 T. 1072/2597  
21 Bknz: HGK. 3.2.1999 T. 15-48/63  
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on gün içinde icra mahkemesine baĢvurulursa, yapılan baĢvuru süresinde 

yapılmamıĢ sayılmalı ve icra mahkemesince incelenmemelidir.22 

(2) I- A- 1086 sayılı HUMK.‟nun yürürlükte bulunduğu 01.10.2011 

tarihine kadarki safhada; 

Ġstihkak davalarına hangi icra mahkemesinde bakılacağı, Ġcra ve Ġflâs 

Kanununda gösterilmemiĢti. Ġstihkak davalarında yetkili mahkemeyi23 (icra 

mahkemesini) HUMK. mad. 512 -taĢınır mallara iliĢkin istihkak davaları 

bakımından- belirtmiĢti. Bu hükme göre; istihkak davası: 

aa) «Haczin konulduğu yerde», 

bb) «EĢyanın bulunduğu yerde» açılabilmekteydi. 

«Eşyanın bulunduğu yer» ile «haczin konulduğu yer»in birbirinden 

farklı yerler olabileceği Ģöyle bir örnekle de açıklanabilir. Asıl takibin yapıl-

dığı yer (Beyoğlu) Ġcra Müdürlüğünce yazılan «haciz talimatı» üzerine, 

borçluya ait malın bulunduğu (Üsküdar) Ġcra Müdürlüğünce haczedilip ye-

diemin olarak borçluya bırakılan taĢınır mal baĢka bir yerde (Polatlı‘da) otu-

ran üçüncü kiĢiye satılıp teslim edildikten sonra, asıl takibin yapıldığı (Be-

yoğlu) Ġcra Müdürlüğünce gönderilen talimat üzerine, Polatlı‘da muhafaza 

altına alınırsa, malı elinden alınan üçüncü kiĢinin -mülkiyet hakkına dayana-

rak- «eĢyanın bulunduğu yer» olan Polatlı‘da «istihkak davası açabilmek-

teydi. Yüksek mahkeme,24 «haczi uygulayan (talimat) icra dairesinin bu-

lunduğu yer» ile «eşyanın bulunduğu yer»in birbirinden farklı olması halin-

de, üçüncü kiĢinin «eşyanın bulunduğu yerde» istihkak davası açabileceğini 

kabul etmiĢti... 

Bu dönemde «istihkak davalarının açılabileceği yer» konusunda yük-

sek mahkeme bu davaların; 

a) Davalının ikametgahının bulunduğu, 

b) Asıl icra takibinin yapıldığı, 

c) Haczi uygulayan talimat icra dairesinin bulunduğu, 

ç) Haczin uygulandığı yer ile eşyanın bulunduğu yerin farklı olması du-

rumunda, eşyanın bulunduğu, 

yerdeki icra mahkemesinde açılabileceğini» belirtmiĢti…25 

                                                 
22 UYAR, T. Ġcra Hukukunda Yetkili - Görev ve Yargılama Usulü «Tetkik Mercii» 2. Bası, 

1991, s: 422 vd. - UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikâyet, 2. Bası, 1991, s: 620 
23 Her ne kadar, HUMK. 512/I‘de «mahkeme»den sözedilmekte ise de, bunu ĠĠY. 97, 99 hü-

kümleri gereğince «icra mahkemesi» olarak kabul etmek gerekir. Nitekim uygulama da bu 
doğrultuda sürmüĢtür. 

24 Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 474/1958 
25 Bknz: 17. HD. 25.10.2011 T. 5242/9736; 17.10.2011 T. 5538/9308; 21.02.2012 T. 474/1958 
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B- 6100 sayılı yeni HMK.‟nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihin-

den sonra; 

Ġstihkak davalarının ‘hangi yerdeki mahkemelerde açılabileceği’ eski 

1086 sayılı HUMK.‘dan farklı olarak yeni kanunda açıkça düzenlenmemiĢ 

olduğundan -yani; yeni 6100 sayılı HMK.‘da, HUMK.‘un 512. maddesine 

takabül eden yeni bir hükme yer verilmemiĢ olduğundan- bundan böyle is-

tihkak davalarının «haczin konulduğu yerde» ve «eşyanın bulunduğu yerde» 

açılabilmesi mümkün olmayacaktır... 

Ġcra ve Ġflas Kanununda yapılacak olan düzenlemede bu konudaki boĢ-

luğun, yürürlükten kalkmıĢ bulunan HUMK.‘nun 512. maddesine paralel Ģe-

kilde düzenlenmesi isabetli olacaktır. 

Bugün istihkak davalarının sadece «genel yetki kuralı» uyarınca «dava-

lının ikametgahının bulunduğu yerde» (HMK. mad. 6) açılması gerekir...26 27 

Bu yetki kuralı kamu düzeninden değildir.28 

Ġstihkak davaları sonucunda icra mahkemelerince verilen kararlar, tem-

yizen incelediği dönemde Yargıtay 17. Hukuk Dairesi; «hacizden kaynak-

lanan taşınır mallara ilişkin istihkak davalarının; haciz, icra takibinin ya-

pıldığı yerde konulmuş ise o yerde; haciz, (asıl icra dairesinin talimatı üze-

rine istinabe yoluyla) başka bir icra dairesinde konulmuş ise (İİK. m. 79/II) 

hacizli malın bulunduğu yerde veya eşya başka yere götürülmüşse o yerde 

de açılabileceğini» belirtmiĢtir. Gerekçe olarak da «hacizli malın bulunduğu 

yerde kanıtların bulunduğu düşünülürse, bunların gerek icra mahkemesi 

önüne götürülmesinde kolaylık gerekse hacizli mal üzerinde keşif yapmak 

hakimin eşyayı bizzat görüp buna ilişkin bilgisini pekiştirmek, maddi olguya 

nüfuz etmek gibi uyuşmazlığı çabuklukla çözümleyecek olanakları elde et-

mesi yönünden davanın bu yerde açılmasının yararlı olduğu gibi dava eko-

nomisine ve takip hukukunun amacına uygun düşeceği ortadadır…29 Ģeklin-

de içtihatta bulunmuĢtu… 

                                                 
26 KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2016, s: 270 - KURU, B. 

El Kitabı, s: 556 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1902 
27 KarĢ: ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2. Baskı, 2016, s: 

288 (Bu görüĢe göre; istihkak davası, ‗icra takibinin yapılmakta olduğu‘ veya ‗hacizli malın 
bulunduğu yerdeki‘ icra mahkemesinde açılabilir…) - YILMAZ, E. ĠĠK. ġerhi, 2016, s: 556 
(Bu görüĢe göre; istihkak davalarında yetkili mahkeme, ‗asıl takibinin yapıldığı yer mahke-
mesi‘ (HMK. m. 6) - Aynı görüĢte: MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 
2016, s: 157 

28 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 20865/10822; 04.04.2016 T. 13280/6002; 31.03.2016 T. 
15662/5892; 20.02.2015 T. 1636/4750; 06.12.2013 T. 14998/18493; 24.06.2013 T. 
4370/9857; 18.06.2013 T. 5805/9394 

29 Bknz: 17. HD. 06.12.2012 T. 12466/13669 
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Bugün, bu kararları temyizen inceleyen Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 

ise; 

√ «İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile 

davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğu, dava-

lının birden fazla olması halinde davanın, davalılardan birinin yerleşim yeri 

mahkemesinde açılabileceğini»30 

√ «İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile 

davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğu, dava-

lının birden fazla olması halinde davanın, davalılardan birinin yerleşim yeri 

mahkemesinde açılabileceğini»31 

√ «İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile 

davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkün bulunduğunu- 

Davalının birden fazla olması halinde davanın, bunlardan birinin yerleşim 

yeri mahkemesinde açılabileceğini»32 

√ «Basit yargılama usulüne uygun yürütülen taşınır mala ilişkin istih-

kak davalarında Yasa’ca kesin yetki kuralı öngörülmediğinden yetki ilk iti-

razının HMK’nun 19/2, 117 maddeleri gereğince cevap dilekçesiyle ileri sü-

rülmesi gerekeceği, HMK’nun 19/4. maddesine göre de, süresi içinde ve 

usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunulmazsa, davanın açıldığı mah-

kemenin yetkili hale geleceğini»33 

√ «HMK’da, HUMK’nun 512. maddesine paralel bir düzenlemeye yer 

verilmemiş olduğundan, HMK yürürlüğe girdikten sonra açılan istihkak da-

vasında, İİK’nun yetkiye ilişkin 4 ve 50. maddeleri ile HMK’nun 5 ve 6. 

maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerektiği; buna göre 

istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının 

yerleşim yeri mahkemesinde açılmasının mümkün olduğu; davalının birden 

fazla olması halinde davanın, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde 

açılabileceğini (HMK. mad. 7/1)- İstihkak davaları, İİK. mad. 97/11 gere-

ğince genel hükümler dâhilinde basit yargılama usulüne tabi olduğundan ve 

taşınır mala ilişkin istihkak davalarında kesin yetki kuralı öngörülmediğin-

den yetki ilk itirazının HMK. mad. 19/2 gereğince cevap dilekçesiyle ileri 

sürülmesi gerektiğini»34 

√ «Davalı alacaklı süresinde yetki itirazında bulunmadığından, ve 

üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı ‘istihkak’ davasın-

                                                 
30 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 13780/12554 
31 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 13780/12554 

32 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 20865/10822 

33 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 13280/6002 

34 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 13929/6001 
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da kesin yetki kuralı bulunmadığından, mahkemece re’sen yetkisizlik kararı 

verilmesinin isabetsiz olduğunu»35 

√ «Şikayetin konusunun, hacizli malların, istihkak iddia eden 3. kişinin 

elinde haczedilmiş sayılıp sayılmayacağı, buna bağlı olarak muhafaza altına 

alınıp alınamayacağına yönelik olduğu; İİK’nun 4. maddesi gereğince icra 

ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların in-

celenmesi yetkisinin icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesine ait ol-

duğu; bu hususun kamu düzeni düşüncesiyle getirilmiş kesin yetki kuralı ol-

duğu; haczin talimat icra müdürlüğü’nce yapılması halinde ise, hacizle ilgili 

şikayetleri incelemeye talimat icrasının bağlı olduğu icra mahkemesinin yet-

kili olduğu; somut olayda, şikayete konu İİK m. 97. uyarınca haciz ve muha-

faza işleminin, ...İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle 

Kocaeli İcra Hukuk Mahkemesi yetkili olduğundan mahkemece şikayetin 

esasına ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiğini»36 

√ «Basit yargılama usulüne uygun yürütülen taşınır mala ilişkin istih-

kak davalarında Yasa’ca kesin yetki kuralı öngörülmediğinden yetki itirazı-

nın HMK’nun 19/2 maddesi gereğince cevap dilekçesiyle ileri sürülmesi ge-

rekeceğini»37 

√ «İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile 

davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğu, 

HMK’nun 7/1. maddesi gereğince, davalının birden fazla olması halinde da-

vanın, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği, aksi 

halde yetki itirazında bulunulmuşsa HMK’nun 19, 331. maddeleri uyarınca 

yetkisizlik kararı verilmesi gerekeceğini»38 

√ «Basit yargılama usulüne uygun yürütülen taşınır mala ilişkin istih-

kak davalarında Yasa’ca kesin yetki kuralı öngörülmediğinden yetki itirazı-

nın HMK’nun 19/2 maddesi gereğince cevap dilekçesiyle ileri sürülmesinin 

gerekeceğini»39 

√ «Dava, 6100 sayılı HMK’nun yürürlüğe girdikten sonra açılmış olup 

bu Kanun’da 1086 sayılı HUMK’nun 512. maddesine paralel bir düzenle-

menin getirilmediği, bu durumda İİK’nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ve 

6100 sayılı HMK’nun 5, 6. maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygu-

lanmasının gerekeceği, buna göre istihkak davalarının asıl icra takibinin 

yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılma-

sının mümkün olduğu, HMK’nun 7/1. maddesi gereğince davalının birden 

                                                 
35 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15662/5892 

36 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 11830/5112 

37 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 9751/387 

38 Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 9455/724 

39 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 9756/384 
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fazla olması halinde davanın, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde 

açılmasının mümkün olduğu, aksi halde yetki itirazında bulunulmuşsa 

HMK’nun 19, 331. maddeleri uyarınca yetkisizlik kararı verilmesinin gere-

keceğini»40 

√ «HMK.’da HUMK.’nun 512. maddesine paralel bir düzenleme geti-

rilmemiş olup, İİK.’nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ile HMK. mad. 5 ve 6 

uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerektiği ve bunun sonucunda 

istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının 

yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğunu- HMK. mad. 

7/1. maddesi gereğince davalının birden fazla olması halinde davanın, bun-

lardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceğini- Eldeki istihkak 

davasında davalı-borçlular üç kişi olup, davalı-borçlulardan ikisinin yerle-

şim yeri adresleri Ankara ili sınırları içinde kaldığına göre davanın da An-

kara İcra Hukuk Mahkemesi tarafından ele alınıp sonuçlandırılması gerek-

tiğini»41 

√ «İİK’nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ve 6100 sayılı HMK’nun 5, 

6. maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygulanıp, istihkak davalarının 

asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mah-

kemelerinde, davalının birden fazla olması halinde davanın, bunlardan biri-

nin yerleşim yeri mahkemesinde açılmasının mümkün olduğunu»42 

√ «Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı istihkak 

davası, 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdikten sonra açılmış olup, bu Kanun-

da 1086 sayılı HUMK’nun 512. maddesine paralel bir düzenleme getirilme-

diğinden, İİK’nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ve 6100 sayılı HMK’nun 5, 

6. maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerekeceği, buna 

göre, istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile da-

valının yerleşim yeri mahkemelerinde açılmasının mümkün olduğunu»43 

√ «İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile 

davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması gerektiğini»44 

«6100 s. HMK.’nda 1086 s. HUMK.’nun 512. maddesine paralel bir 

düzenlemenin getirilmemiş olduğunu, HMK.’nun yürürlüğe girmesinden 

sonra açılan istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi 

ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılabileceğini (İİK. mad. 4, 50; 

HMK. mad. 5, 6), davanın bunların dışındaki bir yerde açılması halinde ise, 

                                                 
40 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 23883/5612 

41 Bknz: 8. HD. 20.02.2015 T. 2598/4748 

42 Bknz: 8. HD. 20.02.2015 T. 1636/4750 

43 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 958/4103 

44 Bknz: 8. HD. 15.01.2015 T. 20406/695 
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yetki ilk itirazında bulunulmuşsa, yetkisizlik kararı verilmesi gerekeceğini 

(HMK. mad. 19, 331)»45 

belirtmiĢtir... 

II- Ġstihkak davası, yukarıda yetkisi belirtilen icra mahkemelerinden bi-

rinde değil de, baĢka bir (yetkisiz) icra mahkemesinde açılırsa, bu icra mah-

kemesi kendiliğinden «yetki yönünden» davayı reddedemez. Davalının «ilk 

itirazlar»dan olan yetki itirazı yasal süresi (iki hafta) «HMK. mad. 127» 

içinde «cevap dilekçesinde» (HMK. mad. 19/(2)) yetki itirazının süresi için-

de ileri sürülüp sürülmediği icra mahkemesi tarafından doğrudan doğruya 

araĢtırılır.46 

Yetki itirazında bulunan davalının, «yetkili icra mahkemesinin neresi 

olduğunu» yetki itirazında bildirmesi ve icra mahkemesinin de, davalının 

yetki itirazında bildirmediği yer icra mahkemesinin «yetkili olduğu»ndan 

bahisle, yetkisizlik kararı vermemesi gerekir.47 

Yüksek mahkeme, «yetki itirazı» konusunda; 

√ «İstihkak davalarının, İİK’nun 97/11. maddesi gereğince, genel hü-

kümler dâhilinde basit yargılama usulüne tabi olduğu, basit yargılama usu-

lüne uygun yürütülen taşınır mala ilişkin istihkak davalarında kesin yetki 

kuralı öngörülmediğinden, yetki ilk itirazının HMK. mad. 19/2 gereğince ce-

vap dilekçesiyle ileri sürülmesi gerektiğini»48 

√ «Yetkisizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren iki haftalık süre 

geçtikten sonra başvuruda bulunulduğu, iki haftalık sürenin hak düşürücü 

nitelikte olup mahkemece yargılamanın her safhasında kendiliğinden nazara 

alınacağı, bu itibarla HMK’nun 20. maddesi hükmü göz önünde tutularak 

davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekeceğini»49 

belirtmiĢtir. 

III- Buraya kadar açıklamalar taşınır mallara ilişkin istihkak davaları 

için geçerlidir. 

Taşınmaz mallara ilişkin istihkak davalarına HMK. mad. 12. gereğince 

«taĢınmazın bulunduğu yerde» bakılacağı gerek Yargıtay‟ın eski tarihli iç-

tihatlarında50 ve gerekse doktrinde51 kabul edilmiĢken, yüksek mahkeme 

                                                 
45 Bknz: 8. HD. 24.06.2013 T. 4370/9857; 18.06.2013 T. 5805/9394; 6.12.2013 T. 

14998/18493 
46 Bknz: HGK. 29.5.1991 T. E: 15-218, K: 312  
47 Bknz: 15. HD. 19.6.1992 T. 2243/3175  
48 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 16138/8130 

49 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 9148/341 

50 Bknz: 15. HD. 12.9.1990 T. 1937/3297  
51 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku. C: 2, s: 1019 vd. - KURU, B. Usul, C: 1, s: 539 - KURU, 

B. El Kitabı, s: 556 
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yeni tarihli içtihatlarında52 «taşınmaz mallar hakkında istihkak davası açı-

lamayacağını, şikayet yolu ile haczin kaldırılmasının sağlanması gerektiği-

ni» belirtmiĢtir... 

IV- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Ka-

nuna göre; «istihkak davaları»  y e t k i  bakımından; 

a) Vergi alacağından dolayı, yapılan takiplerden doğan istihkak dava-

larının «haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki genel mahke-

mede»53 

b) SGK’nun prim alacağından dolayı yapılan takiplerden doğan istih-

kak davalarının «alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iĢ 

makinesinde»54 açılması gerekir... 

V- Ġstihkak davası yetkili olmayan icra mahkemesine açılmıĢ olduğu 

için «yetki yönünden» red edilir ve bu karar kesinleĢirse, yetkisizlik kararı 

üzerine yapılacak iĢlemi belirten HMK. mad. 20 burada da -yani icra huku-

kunda da- kıyasen (örneksemeyle) uygulanabilir mi? Yani; baĢvurduğu icra 

mahkemesinin «yetkisizlik kararı» vermesi ve bu kararın kesinleĢmesi üze-

rine on gün içinde yetkili olduğu anlaĢılan icra mahkemesine baĢvuran ilgili 

(davacı) süresi içinde istihkak davasını açmıĢ sayılır mı? 

Bu konu doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre55 Ġcra ve Ġflâs Kanu-

nunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa açıkça bir atıf olmadıkça, 

HMK‘nun hükümleri, icra hukukunda uygulanamaz. Bu nedenle, HMK. 

mad. 20‘e (HUMK. mad. 193‘e) yapılmıĢ bir atıf olmadığı için, bu hükmün 

icra hukukunda uygulanması mümkün değildir. Diğer bir görüĢe göre56 ise, 

icra mahkemesi, hukuk mahkemeleri ile aynı yargı koluna dahil özel bir 

mahkemedir. Bu nedenle, HMK. mad. 20 (HUMK. mad. 193) kıyasen icra 

hukukunda da uygulanır. 

Yüksek mahkeme ikinci görüĢü benimseyerek ‗HMK. mad. 20 hük-

münün -«görevsizlik kararları»nda olduğu gibi57 «yetkisizlik kararları»nda 

da aynen uygulanacağını‘58 belirtmiĢtir... 

                                                 
52 Bknz: 12. HD. 23.02.2017 T. 1186/2497; 19.03.2013 T. 291/10098; 12.03.2013 T. 

3367/8997; 8. HD. 19.04.2017 T. 17800/5773; 29.09.2016 T. 12431/12746 vb. 

53 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1904 - ASLAN, K. age. s: 336 - GÜ-

NEREN, A. age. 1665 
54 Bknz: 15. HD. 11.6.2002 T. 2476/3177  
55 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 111 - ÜSTÜNDAĞ, S. Ġlâmsız Ġcrada Ġcra Dairesinin Yetkisine 

Ġtiraz (ĠBD. 1986/10-11-12, s: 625) 
56 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 1, s: 373; C: 2, s: 1457 - ARSLAN, R. age. s: 161 - 

PEKCANITEZ, H. age. s: 124 - ASLAN, K. age. s: 335 - GÜNEREN, A. age. s: 195 vd. 
57 Bknz: 21. HD. 28.3.2002 T. 1072/2597; 15. HD. 7.2.1994 T. 348/597; HGK. 3.2.1999 T. 15-

48/63   
58 Bknz: 17. HD. 3.4.2012 T. 13048/4029; 12. HD. 21. 9.1990 T. 1332/8837; 29.9.1987 T. 

12742/9504; 22.4.1985 T. 12985/3796  15. HD. 12.12.1985 T. 3539/4202  
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Kanımızca, yetki konusunda, ĠĠK. mad. 50/I‘de HMK.‘na yapılan atıf 

nedeniyle, HMK. mad. 20 hükmü, icra hukukunda da uygulanmalıdır.59 

(3) Ġstihkak davasında  d a v a c ı;  «istihkak iddiasında bulunan üçüncü 

kişi»dir (ĠĠK. mad. 97/I).60 

BaĢkası lehine (yararına) istihkak iddiasında bulunan kiĢilerin -örneğin; 

haciz sırasında hazır bulunan ve «haczedilen eşyaların borçlu oğluna değil 

gelinine ait olduğunu» belirten borçlunun annesinin- istihkak davası açma 

hakkı yoktur.61 

Ġstihkak davası açmıĢ olan üçüncü kiĢinin dava konusu Ģey üzerinde 

«mülkiyet», «rehin», «intifa», «sükna» gibi bir aynî hak veya tapuya Ģerh 

verilmiĢ «Ģuf‘a», «iĢtira», «vefa», «satıĢ vaadi» gibi kuvvetlendirilmiş kişisel 

hakka62 -yani; «kendisine istihkak davası açma yetkisi veren bir hakkına»63-

dayanması gerekir. Bu nedenle -kural olarak- kişisel hakka -örneğin «kira 

sözleşmesi»ne64 -kural olarak- kiĢisel hakka dayanılarak istihkak davası açı-

lamaz. Yüksek mahkeme bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Kiracının, finansal kiralama konusu malların kendi borcundan do-

layı haczedilmesi üzerine Finansal Kiralama Kanunu’nun 19. maddesine 

(şimdi; 6361 s. K. mad. 28.) göre sadece «şikayet» hakkı bulunduğu, «istih-

kak davası» açma hakkı bulunmadığını»65 

√  «Hacizli mala ilişkin istihkak davasının sadece «mülkiyet» ve «re-

hin» hakkı ileri süren üçüncü kişilerce açılabileceği İİK. 96/I’de yazılı ise de 

istihkak davasının konuluş amacına göre, buradaki «mülkiyet» ve «rehin» 

hakkı sözcüklerinin sınırlayıcı olmadığını, başka haklara dayanarak da is-

tihkak davası açılabileceğini, örneğin hacizden önce malikinden taşınmazı 

kiralamış olan kişinin yetiştirdiği ürün üzerine borçlu taşınmaz malikinin 

borcundan dolayı konulmuş olan haczin kaldırılması istemiyle ürünü yetiş-

tirmiş olan kiracının istihkak davası açabileceğini»66 

belirtmiĢtir. 

 

 

                                                 
59 UYAR, T. Ġcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, s: 422 vd. 
60 Bknz: 21. HD. 9.12.2002 T. 7219/10430  
61 Bknz: 15. HD. 4.4.1989 T. 537/1726  
62 Bknz: 15. HD. 4.12.1984 T. 4341/3765  
63 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1840 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:7899 
64 Bknz: 21. HD. 26.6.2001 T. 4844/5094; 22.5.2000 T. 3912/4134  
65 Bknz: 21. HD. 22.4.2003 T. 2877/3766; 4.7.2002 T. 5577/6542; 15.5.2001 T. 3636/3803 
66 Bknz: 21. HD. 9.12.2002 T. 7219/10430  
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Bu açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi, haczedilen mal borçlunun  (ya 

da -ileride ĠĠK. mad. 97/a‘da- görüleceği gibi, borçlu ile birlikte üçüncü 

kiĢinin (müĢterek) zilyetliğinde  (ĠĠK. 96, 97) ise, istihkak davası açma yü-

kümlülüğü «istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢi»ye ait ise de icra müdü-

rü bu durumda -hatalı olarak- haciz koydurmuĢ olan alacaklıya «istihkak da-

vası açmak üzere» yedi günlük süre vermiĢ ve istihkak davası bu süre içinde 

alacaklı tarafından açılmıĢsa, icra mahkemesinin açılan bu davayı da ince-

lemesi -yani husumet yönünden reddetmemesi- gerekir.67 

Sezgin olmayanlar; medeni hakları kullanma ehliyetinden (eylem ehli-

yetinden) yoksun olduklarından (MK. mad. 14), istihkak davası açamazlar. 

Sezgin küçük ve kısıtlılar; sadece «istihkak iddiası»nda bulunmakla 

kendilerine zarar verebilecek bir yüklenim (taahhüt) altına girmiĢ olmaya-

caklarından (MK. mad. 16/II), baĢkasının borcu için haczedilen kiĢisel mal-

ları hakkında «istihkak iddiasında» bulunabilirler. Buna karĢın, «istihkak 

davası» açmak, ya da üçüncü kiĢi tarafından açılan (ĠĠK. mad. 99) istihkak 

davasında «davalı» olmak, sezgin küçük ve kısıtlılar için zararlı sonuçlar 

(mahkeme giderlerini ve karĢı tarafa hükmolunacak avukatlık ücretini öde-

mek, mad. 97/XIII gereğince tazminat ödemek gibi) doğurabilir. Bu bakım-

dan, istihkak davası açmak, sezgin küçük ve kısıtlılar için, «izne bağlı işlem-

lerden» (MK. mad. 16/I) sayılır. 

Bu konu ile ilgili olarak ayrıca Ģu hususa da değinelim ki, her ne kadar 

ĠĠK. mad. 97/XVI‘da «koca aleyhine yapılmış bir hacizde, kadının kişisel 

mallarının kocasının borcundan dolayı haczedilmiş olması halinde, kadın 

tarafından bu mallar hakkında istihkak iddiasında bulunabileceği (ve istih-

kak davası açabileceği)» öngörülmüĢse de, bugün için bu hükmün pratik bir 

önemi kalmamıĢtır. Çünkü, bu maddede atıf yapılan, (eski) MK. 160 hükmü, 

yeni MK‘na alınmamıĢtır. Yürürlükten kalkmıĢ olan 743 sayılı MK. döne-

minde -«mal birliği» ve «mal ortaklığı» rejimlerinin kabul edildiği durum-

larda- evli kadına doğrudan doğruya «istihkak davası» açma hakkını tanımıĢ 

olan bu hükmün, yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu döneminde, önemi 

ve uygulama alanı kalmamıĢtır. 

Dava konusu hacizli mal, yargılama sırasında baĢka bir kiĢiye temlik 

edilirse, istihkak davası açmıĢ olan üçüncü kiĢinin davacılık sıfatı sona erer, 

dava konusu Ģeyi devralan, davacının yerine geçerek, davaya devam eder.68 

Borçlunun da istihkak davası açma hakkı yoktur.69 

                                                 
67 Bknz: 21. HD. 15.4.2004 T. 2324/3827, 13. HD. 18.11.1981 T. 7033/76396  
68 Bknz: 21. HD. 21.9.1999 T. 5247/5922  
69 Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 4002/12567; 26.09.2011 T. 2042/8144; 05.07.2011 T. 

2948/7091; 19.04.2011 T. 11717/3690; 1.7.2010 T. 10728/6168; 21. HD. 24.5.2004 T. 
4186/4864; 17.11.2003 T. 7354/9429; 10.12.2002 T. 25046/26127  
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Yüksek mahkeme; bu konu -yani; istihkak davası açabilecek üçüncü 

kişiler- hakkında ayrıca; 

√  «Dava konusu hacizli eşyaları daha önce satın alan kızına verdiğini 

belirten ve kendi adına düzenlenmiş fatura sunarak bu iddiasını kanıtlamış 

olan davacının -hacizli taşınır mallar, kızına bağışlanmış sayıldığından- kızı 

yerine kendisinin açtığı istihkak davasının reddi gerekeceğini»70 

√  «Haciz sırasında haczedilen malların kendisine ait olduğu hususun-

da herhangi bir beyanda bulunmayan borçlunun eşinin sonradan istihkak 

iddiasında bulunarak dava açabileceğini»71 

√  «Borçlu ile üçüncü kişinin birlikte bulunduğu yerdeki taşınırlara ha-

ciz konulması üzerine istihkak davasının taşınırlara ilişkin adına fatura dü-

zenlenmiş olan kişi tarafından açılabileceğini»72 

√  «Dava tarihinde dava konusu hacizli eşyaların maliki olmayan kişi-

nin istihkak davası açamayacağını»73 

√  Hacizli taşınır malları daha önce icra dairesince yapılan ihalede sa-

tın alarak borçlu ile yaşayan kızına vs. verdiğini ileri süren üçüncü kişinin 

açtığı davanın -teslimle taşınırların mülkiyeti kızına geçmiş olduğundan- 

«sıfat» (aktif dava ehliyeti) yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerekeceğini»74 

√  «Dava tarihinden önce dava konusu hacizli eşyaları dava dışı üçün-

cü kişiye sattığını belirten davacının açtığı davanın sıfat (aktif dava ehliyeti) 

yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerekeceğini»75 

√  «Hacizli taşınır malların davacı tarafından çeyiz eşyası olarak borç-

lu kızına ve damadına bağışlanmış olduğunun kanıtlanması halinde hacizli 

malların mülkiyetiyle davacının ilgisi kalmamış olduğundan davacı tarafın-

dan açılmış olan davanın bu nedenle reddi gerekeceğini»76 

√  «Noterde yapılan -işyerindeki taşınır eşyaya ilişkin- satış sözleşmesi 

ile ‘teslim’ işlemi gerçekleşmedikçe mülkiyet alıcıya geçmeyeceğinden, alı-

cının açtığı istihkak davasının ‘sıfat yokluğu’ nedeniyle reddedilmesi gere-

keceğini»77 

                                                 
70 Bknz: 17. HD. 21.06.2011 T. 540/6451; 21. HD. 19.4.2004 T. 2953/3855  
71 Bknz: 21. HD. 9.2.2004 T. 24893/2115  
72 Bknz: 21. HD. 26.1.2004 T. 10013/521; 23.12.2003 T. 9376/10793; 9.12.2003 T. 

7459/10076  
73 Bknz: 21. HD. 5.11.2002 T. 7731/9238; 2.5.2000 T. 2181/3548 
74 Bknz: 21. HD. 4.3.2002 T. 1408/1478; 13.2.2001 T. 694/1035; 16.10.2000 T. 6939/6896  
75 Bknz: 21. HD. 13.2.2001 T. 695/1036; 3.10.2000 T. 5536/6461; 7.4.1999 T. 2149/2169 
76 Bknz: 21. HD. 7.7.1998 T. 4810/5225  
77 Bknz: 13. HD. 10.6.1982 T. 3396/4309  
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√  «Haczedilen mal üzerinde istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi-

nin, taraf olmadığı için ‘takibin iptali ile haczin kaldırılması’ isteminde bu-

lunamayacağını, ancak ‘ihtiyati haczin geçerli olmadığını’ ileri sürmekte 

hukuki yararı olduğundan, bu yolla ‘haczin kaldırılmasını’ isteyebileceği-

ni»78 

√  «İflâsın açılması ile, istihkak davası açma hakkının iflâs idaresine 

geçeceğini»79 

belirtmiĢtir. 

(4) Ġstihkak davası haciz koydurmuş olan ve üçüncü kişinin istihkak id-

diasına itiraz etmiş olan alacaklıya karĢı açılır.80 Bu davalarda uyuĢmazlık 

«istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi» ile «alacaklı» arasında bulundu-

ğundan, açılan istihkak davalarında mutlaka «alacaklı»nın davalı olarak gös-

terilmesi gerekir.81 Alacaklı, haciz koydurmuĢ olmasına rağmen, üçüncü ki-

Ģinin istihkak iddiasına itiraz etmemiĢse, ona karĢı istihkak davası açıla-

maz... 

Alacaklı, takip dosyasındaki alacağını dava açılmadan önce üçüncü ki-

Ģiye devretmiĢse (temlik etmişse); açılacak istihkak davasında alacağı dev-

ralmıĢ olan yeni alacaklının «davalı» olarak gösterilmesi gerekir. Dava ehli-

yeti kalmayan eski alacaklı huzurunda yargılamaya devam edilemez. Açılan 

davanın husumet yönünden reddi gerekir.82 

Buna karĢın, dava açıldıktan sonra, alacaklının takip konusu alacağını 

üçüncü bir kiĢiye devretmiĢ (temlik etmiş) olması halinde, alacaklının «dava-

lı sıfatı» sona erer ve bu durumda alacağı devir (temlik) alan yeni alacaklıya 

tebligat yapılarak yargılamaya devam edilmesi gerekir.83 84 

Birden fazla alacaklının aynı takipte «takip arkadaşı» durumunda bu-

lunmaları halinde, eğer bunlar arasında -miras Ģirketinin alacağından dolayı 

tüm mirasçıların birlikte takip yapmak zorunda bulunmaları halinde olduğu 

gibi- zorunlu takip arkadaşlığı varsa, istihkak davasının bunların hepsine 

karĢı açılması, buna karĢın -müteselsil alacaklılarda olduğu gibi- ihtiyari ta-

                                                 
78 Bknz: 12. HD. 24.2.1981 T. 50/1766 
79 Bknz: ĠĠD. 4.11.1968 T. 9095/9886  
80 Bknz: 21. HD. 14.9.2004 T. 6135/6976; 13.4.2004 T. 207/3590; 21.1.2003 T. 10144/190  
81 Bknz: 17. HD. 03.10.2011 T. 6682/5808; 22.09.2011 T. 6445/8003; 24.05.2011 T. 296/5192; 

03.05.2011 T. 11788/4259 
82 KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 2, s: 1020 - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, 

C: 1, s: 699 - ASLAN, K. age. s: 366 vd. - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 188 
83 MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 188 vd. 
84 Bknz: 21. HD. 21.2.2005 T. 9656/1443; 25.1.2005 T. 10114/77; 21.3.2001 T. 128/175 
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kip arkadaşlığı varsa, istihkak davasının sadece istihkak iddiasına itiraz eden 

alacaklılara karĢı açılması gerekir.85 

«Borçlu» kural olarak, istihkak davasında davalı olarak yer almaz. 

«Kural olarak» diyoruz, çünkü; borçlunun da «davalı» olarak gösterilebil-

mesi için onun «haczedilen malın kendisine ait olduğunu» belirterek uyuĢ-

mazlık yaratmıĢ olması86 baĢka bir deyiĢle, üçüncü kiĢinin istihkak iddiasını 

kabul etmemiĢ (istihkak iddiasına itiraz etmiĢ) olması gerekir.87 Daha teknik 

bir belirtiĢle; borçlu «haczedilen malın üçüncü kişiye ait olduğunu» bildir-

miĢse (ĠĠK. mad. 96/I) ya da üçüncü kiĢinin istihkak iddiası kendisine bildi-

rilince, üç günlük süreyi itiraz etmeksizin geçirirse -istihkak iddiasını kabul 

etmiĢ sayıldığından- (ĠĠK. mad. 96/II), borçlunun açılan istihkak davasında 

«davalı» olarak gösterilmesine gerek yoktur.88 

Yüksek mahkeme89 yokluğunda haciz yapılan -dolayısı ile istihkak id-

diasını kabul edip etmediği belli olmayan- ‘borçlu’nun da, istihkak davasın-

da ‘davalı’ olarak gösterilmesi gerektiğini» belirtmiĢtir. 

«Alacaklı» ile «borçlu»nun açılan istihkak davasında birlikte ‗davalı‘ 

olarak yer almaları gereken durumlarda -istihkak iddiasına hem alacaklının 

ve hem de borçlunun itiraz etmiş olmaları halinde- ‗mecburi dava arkadaĢlı-

ğı‘ söz konusu olduğundan, açılmıĢ olan davada her ikisinin ‘davalı’ olarak 

gösterilmiĢ olup olmadığı icra mahkemesi tarafından doğrudan doğruya gö-

zetilir ve bunlardan birisinin davada yer almadığının anlaĢılması halinde, 

davacı-üçüncü kiĢiye, bu kiĢinin de davaya katılmasını sağlaması için süre 

verilir.90 91 

Ġstihkak iddiasına alacaklı itiraz etmeyip sadece borçlu  itiraz etmiĢse, 

istihkak davasının sadece borçluya karĢı açılması gerekir. Açılan davada 

alacaklının da «davalı» olarak gösterilmesine gerek yoktur. 

                                                 
85 ASLAN, K. age. s: 366 
86 Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 3782/3722; 13.12.2012 T. 14456/13984; 22.11.2012 T. 

13756/12880; 01.11.2011 T. 9/10121; 22.11.2011 T. 4919/10990; 26.09.2011 T. 2037/8138; 
11.06.2012 T. 5497/7564; 23.02.2011 T. 11222/2097 vb.; 21. HD. 13.3.2001 T. 1670/1836  

87 Bknz: 21. HD. 21.1.2004 T. 11891/384; 30.6.2003 T. 5097/6171; 1.10.2002 T. 6495/7889  
88 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 2, s: 1024 - BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, s: 294 - 

ERTEN, S. Haczedilen Mallara Ait Ġstihkak Davaları (Ansay Armağanı, s: 292; Ad. D. 
1964/2, s: 142) - ERKUYUMCU, M. Mahcuz Mallara Ġstihkak Davaları, (Ad. D. 1946/7, s: 
699) 

89 Bknz: 15. HD. 24.9.1992 T. 3233/4267; 12. HD. 28.12.1981 T. 7406/8605  
90 Bknz: 17. HD. 24.5.2011 T. 296/5192; 24.6.2010 T. 703/6104; 29.6.2010 T. 1254/6047; 21. 

HD. 14.9.2004 T. 6135/6976; 13.4.2004 T. 207/3590; 21.10.2002 T. 7974/8776  
91 KarĢ: 15. HD. 10.6.1991 T. 2342/3094 
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Ġstihkak davası yanlış kişiye karĢı açılmıĢsa yani, istihkak davasında ha-

sım yanlıĢ gösterilmiĢse, «davanın reddine» karar verilmesi gerekir. Yoksa, 

ıslah yolu ile hasım değiĢtirilemez.92 

Ġstihkak davasının «davalı»sı durumundaki alacaklı, «davacı» üçüncü 

kiĢiye karĢı karĢılık dava olarak iptal davası açabilir (ĠĠK. mad. 97/XVII).93 

Bu durumda «borçlu»nun da davalı olarak gösterilmesi gerekir.94 

Ġstihkak davalarında icra müdürlüğü davalı olarak gösterilemez.95 

Yüksek mahkeme; bu konu -yani; aleyhine istihkak davası açabilecek 

kiĢiler- hakkında, ayrıca; 

√ «İİK’nun 97/17 maddesine göre karşı dava olarak ancak İİK’nun 97 

ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan istihkak davasının konusu olan 

mal veya hak ile ilgili olarak tasarrufun iptali davası açılabileceğini»96 

√ «Yokluğunda yapılan haciz işleminden haberdar edilmeyen, İİK’nun 

103. maddesine göre davetiye tebliğ edilmeyen borçlunun istihkak iddiasına 

karşı tutumu belirlenememiş olduğundan, borçlunun davalı sıfatı ile davaya 

katılmasının sağlanması gerektiğini»97 

√ «Yokluğunda alınan haciz kararlarından haberdar edilmeyen, 103 

davet kağıdı da tebliğ edilmeyen borçlunun, istihkak iddiasına karşı tutumu 

belirlenemediğinden hukuki dinlenilme hakkını kullanabilmesi açısından 

borçlunun davalı sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması gerektiğini»98 

√ «Yargıtay’ın ve ilgili dairesinin istikrar kazanan uygulamasına göre; 

takip borçlusunun istihkak iddiasına karşı tutumu belirli ise ve duruşmalara 

dahil edilmesi, işin esasına etki etmeyecekse davada taraf olarak gösteril-

mesinin gerekli olmadığı; ne var ki, yokluğunda alınan haciz kararlarından 

ve istihkak iddiasından haberdar edilmeyen,103 davet kağıdı da tebliğ edil-

meyen borçlunun istihkak iddiasına karşı tutumu belirlenemediğinden huku-

ki dinlenilme hakkını kullanabilmesi açısından davalı sıfatı ile davaya katıl-

masının sağlanması için davacıya süre verilerek taraf teşkilinin sağlanması, 

tarafların tüm delillerinin toplanmasının ardından işin esası hakkında bir 

karar verilmesi gerekeceğini»99 

                                                 
92 Bknz: 13. HD. 5.4.1982 T. 2086/2376 
93 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1916 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8190 
94 Bknz: 15. HD. 6.4.1994 T. 458/2093  
95 Bknz: 21. HD. 21.1.2003 T. 10144/190; 15. HD. 6831/7420  
96 Bknz: 17. HD. 13.12.2016 T. 15775/11533 

97 Bknz: 8. HD. 01.12.2016 T. 24876/16383 

98 Bknz: 8. HD. 29.09.2016 T. 12923/12743 

99 Bknz: 8. HD. 21.09.2016 T. 13419/12468 
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√ «Yokluğunda alınan haciz kararlarından ve istihkak iddiasından ha-

berdar edilmeyen,103 davet kağıdı da tebliğ edilmeyen borçlunun istihkak 

iddiasına karşı tutumu belirlenemediğinden hukuki dinlenilme hakkını kulla-

nabilmesi açısından davalı sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması için 

davacı 3. kişiye süre verilerek taraf teşkilinin sağlanması gerekeceğini»100 

√ «Takip borçlusu haciz sırasında hazır bulunmuş, haczedilen taşınır-

ların 3. kişiye ait olduğunu bildirmiş ve alacaklı ile arasında uyuşmazlık çı-

karmış olduğundan alacaklının açtığı istihkak davasında borçlunun, üçüncü 

kişi ile birlikte davalı tarafta zorunlu dava arkadaşı olduğu ve 3. kişi yanın-

da borçlunun da davalı sıfatıyla yer alması gerekeceğini»101 

√ «Yokluğunda alınan haciz kararlarından haberdar edilmeyen, 103 

davet kağıdı da tebliğ edilmeyerek haciz zaptının bir suretinin 103 davetiye-

si yerine geçmek üzere 3. kişiye teslim edilmesiyle yetinilen borçlunun, istih-

kak iddiasına karşı tutumunun belirlenemediği, bu nedenle borçlunun davalı 

sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması için, davacı 3. kişiye süre ve imkan 

verilerek taraf teşkilinin sağlanması, tarafların tüm delillerinin toplanması-

nın ardından, işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini»102 

√ «Yokluğunda alınan haciz kararından ve istihkak iddiasından haber-

dar edilmeyen, İİK.nun 103. maddesi gereğince kendisine davet kağıdı da 

tebliğ edilmeyen borçlunun, istihkak iddiasına karşı tutumu belirlenemedi-

ğinden hukuki dinlenilme hakkını kullanabilmesi bakımından davalı sıfatı ile 

davaya katılmasının sağlanması için, davacı 3. kişiye süre verilerek taraf 

teşkilinin sağlanması, tarafların tüm delillerinin toplanıp birlikte değerlen-

dirilmesinin ardından, gerçekleşecek sonucuna göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»103 

√ «Yokluğunda alınan haciz kararlarından haberdar edilmeyen, 103 

davet kağıdı da tebliğ edilmeyen borçlunun istihkak iddiasına karşı tutumu 

belirlenemediğinden, davalı sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması için, 

davacı alacaklıya süre verilerek taraf teşkilinin sağlanması gerekeceğini»104 

√ «Borçlunun 3. kişi yararına istihkak iddiasında bulunması veya haciz 

sırasında hazır bulunmasına karşın 3. kişinin istihkak iddiasına karşı çık-

maması ya da İİK’nun 96/2. maddesi gereği yokluğunda yapılan 3. kişinin 

istihkak iddiası kendisine bildirilmesine rağmen verilen 3 günlük süre içinde 

itiraz etmemesi durumunda istihkak davasında davalı gösterilmesine gerek 

olmadığı, çünkü bu durumda borçlunun istihkak iddiasını kabul etmiş sayı-

                                                 
100 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 11166/10888 

101 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 21145/10556 

102 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 19227/10614 

103 Bknz: 8. HD. 02.06.2016 T. 17288/9716 

104 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 14583/7086 
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lacağı, haciz sırasında hazır bulunmayan ve dava konusu menkullerin hac-

zine ilişkin tutanağın İİK’nun 103.maddesi uyarınca tebliğ işlemi de kendi-

sine yapılmayan borçlunun, istihkak iddiasına karşı çıkıp çıkmadığının anla-

şılamayacağını»105 

√ «Yokluğunda yapılan hacizlerden haberdar edilmeyen, 103 davet ka-

ğıdı da tebliğ edilmeyen borçlunun, istihkak iddiasına karşı tutumu belirle-

nemediğinden, davalı sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması için, davacı 

alacaklıya süre verilerek taraf teşkilinin sağlanması, davaya dahil edilmesi 

halinde tarafların tüm delillerinin toplanmasının ardından, işin esası hak-

kında bir karar verilmesi gerekeceğini»106 

√ «Yokluğunda alınan haciz kararlarından haberdar edilmeyen, 103 

davet kağıdı da tebliğ edilmeyen borçlunun istihkak iddiasına karşı tutumu 

belirlenemediğinden, davalı sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması için 

davacı 3.kişiye süre verilerek taraf teşkilinin sağlanması, tarafların tüm de-

lillerinin toplanmasının ardından, işin esası hakkında bir karar verilmesi 

gerekeceğini»107 

√ «İcra takibinin borçluları, haciz mahallinde bulunmadıkları gibi, 

sonradan haciz ve istihkak iddiasından da haberdar edilmedikleri, haciz 

mahallinde bulunmayan borçluların tamamı davaya dahil edilmeksizin ka-

rar verilerek savunma hakkının kısıtlanmasının doğru olmadığı, bu hususun 

kamu düzenine ilişkin olup re’sen dikkate alınması gerekeceği, bu durumda 

mahkemece davacıya süre verilerek takip borçlularına dava dilekçesinin 

tebliği ile taraf teşkilinin sağlanmasının zorunlu olduğunu»108 

√ «Yokluğunda alınan haciz kararlarından haberdar edilmeyen, 103 

davet kağıdı da tebliğ edilmeyen borçlunun, istihkak iddiasına karşı tutumu 

belirlenememiş olacağından, borçlunun davalı sıfatı ile davaya katılmasının 

sağlanması için, davacı üçüncü kişiye süre ve imkan verilerek taraf teşkili-

nin sağlanması gerektiğini»109 

√ «Gerekçe ile hüküm birbirine bağlı olup, çelişki bulunmaması gere-

keceği- Haciz sırasında hazır bulunmayan ve dava konusu menkullerin hac-

zine ilişkin tutanağın İİK’nun 103.maddesi uyarınca tebliğ işlemi de kendi-

sine yapılmayan borçlunun, istihkak iddiasına karşı çıkıp çıkmadığının anla-

şılamayacağı, bu kapsamda; mahkemece, borçluya yöntemince çıkartılacak 

açıklamalı davetiye ile davaya katılma olanağı sağlanması, duruşmaları ta-

                                                 
105 Bknz: 8. HD. 14.04.2016 T. 5928/6793 

106 Bknz: 8. HD. 13.04.2016 T. 18459/6740 

107 Bknz: 8. HD. 11.04.2016 T. 13900/6607 

108 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 15478/5958 

109 Bknz: 8. HD. 17.03.2016 T. 12289/4913 
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kip etmesi halinde, istihkak iddiasına karşı tutumunun belirlenmesi, varsa 

delilleri de toplanarak yargılamaya devam edilmesi gerekeceğini»110 

√ «Kural olarak, istihkak davasında borçlunun davalı gösterilmesi için 

üçüncü kişinin istihkak iddiasına karşı çıkmış olmasının gerekeceği, borçlu-

nun üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında bulunması veya haciz sırasında 

hazır bulunmasına karşın üçüncü kişinin istihkak iddiasına karşı çıkmaması 

ya da İİK’nun 96/2. maddesi gereği yokluğunda yapılan üçüncü kişinin is-

tihkak iddiası kendisine bildirilmesine rağmen verilen 3 günlük süre içinde 

itiraz etmemesi durumunda istihkak davasında davalı gösterilmesine gerek 

olmadığı, çünkü bu durumda borçlunun istihkak iddiasını kabul etmiş sayı-

lacağını»111 

√ «Mahkemece yapılması gereken işin, İcra Müdürlüğü’nden İİK’nun 

96/2. maddesindeki prosedürün uygulanıp uygulanmadığını ve borçlunun is-

tihkak iddiasına itiraz edip etmediğini araştırmak olmasının gerekeceği, 

borçlu istihkak iddiasından haberdar edilmemiş ya da edilip de karşı çık-

mışsa bu kez davaya dâhil edilerek öncelikle taraf teşkilinin sağlanarak, 

kendisine davayı takip ederek delillerini sunma, 6100 sayılı HMK’nun 321. 

maddesine uygun biçimde davaya ilişkin son diyeceklerini de bildirme ola-

nağının tanınmasının gerekeceğini»112 

√ «Haciz sırasında hazır bulunmayan ve dava konusu menkullerin hac-

zine ilişkin tutanağın İİK’nun 103 üncü maddesi uyarınca tebliğ işlemi de 

kendisine yapılmayan borçlunun, istihkak iddiasına karşı çıkıp çıkmadığının 

anlaşılamayacağı, borçluya usulüne uygun tebligat yapılarak üçüncü kişinin 

açtığı davaya katılımının sağlanması gerekeceğini»113 

√ «Haciz borçlu şirket temsilcisinin yokluğunda yapılmış ve icra dosya-

sına yansıyan bilgi ve belgelere göre, haciz tutanağı İİK. mad. 103 uyarınca 

borçlu şirket temsilcisine tebliğ edilmediğinden, eldeki davada, borçlu şirke-

te husumet yöneltilmesi gerekli ve taraf teşkilinin sağlanması bakımından 

dava şartı olduğundan, mahkemece, bu hususların gözardı edilerek yazılı 

gerekçe ile hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu, mahkemece, borçlu şirket 

kayıtları incelenmediği gibi, fatura bedelinin ödenip ödenmediği de araştı-

rılmadığından, maahkemece, dava konusu malların satışının gerçek olup 

olmadığının araştırılmaması ve gerçek bir satış olduğunun belirlenmesi ha-

linde ise, İİK’nun 44. ve 6098 s. TBK’nun 202. (818 s. BK’nun 179.) madde-

                                                 
110 Bknz: 8. HD. 01.02.2016 T. 381/1724 

111 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 461/6640 

112 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 2346/5933 

113 Bknz: 8. HD. 30.01.2015 T. 21458/1865 
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leri kapsamında işletme devri kapsamında kalıp kalmadığının tartışılıp de-

ğerlendirilmesi gerektiğini»114 

√ «Takip borçlusunun istihkak iddiasına karşı tutumu belirli ise ve du-

ruşmalara dahil edilmesi işin esasına etki etmeyecekse davada taraf olarak 

gösterilmesinin gerekli olmadığı, ancak, yokluğunda alınan haciz kararla-

rından haberdar edilmeyen, 103 davet kağıdı da tebliğ edilmeyen borçluya, 

istihkak iddiasına karşı tutumu belirlenemediğinden davalı sıfatı ile davaya 

katılma olanağının sağlanması, taraf teşkilinden sonra tarafların tüm delil-

lerinin toplanmasının ardından işin esası hakkında bir karar verilmesi gere-

keceğini»115 

belirtmiĢtir… 

(5) Hangi haklara dayanılarak «istihkak davası» açılabilir? BaĢka bir 

deyiĢle, -borçlu elinde- haczedilen mal hakkında, üçüncü kiĢiler ne gibi hak-

lar ileri sürerek «istihkak davası» açabilirler? Üçüncü kiĢilerin ileri sürülebi-

leceği hakların niteliği nedir? 

I- Bu konuda ĠĠK. mad. 96‘da (ve; üçüncü kiĢi elinde haczedilen mallar 

hakkında, ĠĠK. mad. 99‘da) sadece mülkiyet ve rehin hakkından söz edilmiĢ-

tir. Gerek doktrinde116 ve gerekse Yargıtay içtihatlarında117 bu saymanın 

(belirtmenin) sınırlayıcı (tahdidi) olmadığı kabul edilerek, üçüncü kiĢinin; 

a) «Mülkiyet hakkı»na118 

b) «Rehin hakkı dıĢındaki sınırlı aynî haklar»a119 

c) «Rehin hakkı»na120 

d) «Tercih edilmesi gereken kiĢisel haklar»a, (örneğin; «tapuya şerh 

verilmiş şuf’a, iştira, vefa hakkına»121 «taşınmaz satış vaadi sözleşmesi»122 

                                                 
114 Bknz: 8. HD. 29.01.2015 T. 13681/1801 

115 Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 19796/310 

116 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1831 vd. - 
UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7891  

117 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1832 - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7891  
118 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1832 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7891  
119 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1834 - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7893  
120 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1834 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7893 vd.  
121 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1840 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7899  
122 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1841 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7800 vd.  
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«mülkiyeti muhafaza sözleşmesine»123 «finansal kiralama (leasing) sözleş-

mesine»124 

e) «Alacaklar»a125 

dayanarak, istihkak davası açabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

II- Ġstihkak davasının açılabilmesi için ortada geçerli bir haciz bulun-

ması gerekir.126 Eğer geçerli bir haciz yoksa, açılan istihkak davasının red-

dedilmesi gerekir. BaĢka bir deyiĢle «geçerli bir haczin varlığı», istihkak 

davasının «ön koşulu»dur. 

Haczedilen Ģey, «para» veya «poliçe, bono, çek, tahvil, faiz ve kâr ku-

ponu sigorta poliçesi, konĢimento vb. gibi kıymetli evraka bağlanmıĢ se-

net» yahut «altın, gümüĢ gibi» kıymetli Ģey ise bunların haczedilmiĢ sayıla-

bilmesi -yani; bunlara uygulanan haczin geçerli olabilmesi- için; icra dairesi 

(müdürlüğü) tarafından el konulması (muhafaza altına alınması) (ĠĠK. mad. 

88/I) gerekir (ĠĠK. Yön. mad. 94).127 

Bir limited (anonim) Ģirkette, ortağın Ģahsi borcu nedeniyle, Ģirkete ait 

mallar haczedilemeyeceğinden, Ģirket malvarlığının, ortağın Ģahsi borcundan 

dolayı haciz edilmesi geçerli bir haciz işlemi sayılmaz ve Ģirketin açtığı is-

tihkak davasının kabulü gerekir.128 

İpotek kapsamında bulunan taşınırlar,129 tamamlayıcı parça (mütem-

mim cüz) niteliğindeki taşınırlar,130 tarlayı kiralamış bulunan kiracının ye-

tiştirdiği ürünler131 hakkında «istihkak davası» açılabilir. Keza haciz baskısı 

altında dava açma hakkını saklı tutarak- üçüncü kişi tarafından icra dosya-

sına yatırılan para132 hakkında da «istihkak davası» açılabilir. 

                                                 
123 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1846 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7905 vd. 
124 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1854 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7913  
125 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1850 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7910  
126 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1908 - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 8185  
127 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1725 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 789  
128 Bknz: 17. HD. 30.10.2012 T. 11712/746; 17.11.2011 T. 2461/10736; 05.05.2011 T. 

6733/4324  
129 Bknz: 17. HD. 17.11.2011 T. 3029/10715  
130 Bknz: 17. HD. 26.09.2011 T. 6972/8130 
131 Bknz: 17. HD. 15.11.2011 T. 6423/10267; 03.11.2011 T. 6423/10267 
132 Bknz: 17. HD. 03.07.2012 T. 6049/8577; 22.12.2011 T. 10461/12819 
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Buna karĢın, suça karıştığı için, müsadere edilerek «devlet malı» olmuş 

olan bir araç133 hakkında «istihkak davası» açılamaz… 

Haczedilen Ģey -az önce belirtilen kıymetli Ģeyler dıĢında kalan- bir ta-

Ģınır ise, bunlara konulan haczin geçerliliği için, icra dairesinin (müdürlüğü-

nün) fiilen el koyması (muhafaza altına alması) zorunlu değildir. Bunlar, 

masrafı alacaklıdan peĢin alınarak uygun bir yerde saklanabileceği gibi, ala-

caklı izin verdiği takdirde istenildiği zaman verilmek koĢulu ile geçici olarak 

borçlunun ya da üçüncü kiĢinin yanında da bırakılabilir (ĠĠK. mad. 88/II).134 

Karayolları Trafik Kanununda 2918 sayılı Yasa ile değiĢiklik yapılma-

dan önce trafik siciline kayıtlı araçlar «taĢınır» sayılıp, satıĢ ve devirleriinin 

noterde yapılması aranmamakta ve araç kimin elinde bulunuyorsa -trafik 

kaydı kime ait olursa olsun- onun mülkü sayılıyordu. Bu nedenle, araç sahi-

bini belirlemek trafik kayıtlarına itibar edilmiyor ve sadece trafik kaydına 

konulan haciz üzerine aracın hukuken haczedilmediği kabul edilerek «araç 

fiilen haczedilmedikçe kayıt sahibinin istihkak iddiasında bulunamayacağı» 

ifade edilmekte idi.135 

Bugün -Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı Yasa ile değiĢik 20/d 

madesi uyarınca- trafikte kayıtlı her türlü araçların satıĢ ve devirleri ancak 

noterde yapılan sözleĢmelerle mümkün olduğundan ve -trafik siciline kayıtlı 

araçlar, gemi siciline kayıtlı gemilere benzetilerek- «fiilen haciz yapılıp, ara-

ca el konulmadan da sadece trafik sicilindeki kayda haciz konulunca istih-

kak iddiasında bulunulabileceği» kabul edilmektedir.136 

Haczedilen Ģey taĢınmaz ise, taĢınmazın tapu kaydına haciz konulmak-

la taĢınmazın geçerli olarak haczedildiği kabul edilmektedir.137 

Yukarıda belirtilen Ģekillerde -bir taşınır ya da taşınmaz üzerine- geçer-

li olarak haciz -konulduktan sonra, 

√ «Borçlunun iflâsına karar verilir ve iflâs kararı kesinleşirse (İİK. 

mad. 193/II)»138 

√ «Üçüncü kişi istihkak iddiasından vazgeçtiğini bildirirse»139 

                                                 
133 Bknz: 17. HD. 20.10.2011 T. 5985/9498 
134 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1727 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7571 
135 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 2. Bası, s: 29 vd. 
136 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1963 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 8447  
137 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1828 - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 7887 
138 Bknz: 17. HD. 11.02.2013 T. 7289/1339; 15.01.2013 T. 9359/119; 12.11.2012 T. 

11015/12394; 11.06.2012 T. 3755/7589; 26.04.2012 T. 4526/5254  
139 Bknz: 17. HD. 08.03.2002 T. 12755/2800  
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√ «Takip konusu borç ödenirse»140 

√ «Borçlunun imzaya itirazının kabul edilmesi ve bu kararın kesinleş-

mesi ile konulmuş olan haciz düşerse»141 

√ «Alacaklı tarafından haciz kaldırılırsa»142 

√ «Alacaklı tarafından süresinde satış istenmediği için (İİK. mad. 

106/I), haciz düşerse (İİK. mad. 110)» 

√ «Alacaklı takipten feragat ederse»143 

√ «Alacaklı tarafından uygulanmış olan ihtiyati haciz -süresinde (İİK. 

mad. 264/I) takibe geçilmediği veya dava açılmadığı için- kendiliğinden hü-

kümsüz hale gelirse (İİK. mad. 264/IV)», yahut «ihtiyaten haciz edilen dava 

konusu mallar üzerindeki haciz, daha sonra borçlu hakkında verilen iflâs 

kararının kesinleşmesi ile düşerse (İİK. mad. 193/II)» açılmış olan istihkak 

davası konusuz kalır. Bu durumda mahkemece «davanın konusu kalmadı-

ğından, dava hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına»144 

Ģeklinde karar verilmesi gerekir… Ayrıca bu durumda mahkemece 

«yargılamaya devam edilerek yargılama giderlerinin, dava açılmasına ne-

den olan tarafa yükletilmesi»145 gerekir. 

Dava konusu Ģey üzerindeki haciz -«borcun ödenmesi», «feragat», «is-

tihkak iddiasının kabulü» gibi nedenlerle konusuz olarak değil de alacağı 

karĢılar miktardaki teminat karĢılığında kaldırılmıĢ olursa, açılmıĢ olan is-

tihkak davasının konusu kalmadığından bahisle reddedilmemesi tersine, 

haczin yerini almıĢ olan teminatın geleceği bakımından, istihkak davasına 

devam edilmesi gerekir.146 

Buna karĢın, dava konusu hacizli malın davadan önce -icra müdürlü-

ğünce- satılmıĢ ve satıĢ bedelinin alacaklıya ödenmiĢ olduğunun saptanması 

                                                 
140 Bknz: 17. HD. 03.04.2012 T. 1639/4034; 30.01.2012 T. 10831/725; 21.12.2010 T. 

7727/11396 
141 Bknz: 17. HD. 18.12.2012 T. 12432/14298  
142 Bknz: 17. HD. 19.04.2012 T. 2241/4937; 07.06.2012 T. 5127/7462; 12.07.2011 T. 

1722/7389; 14.06.2011 T. 1129/6182; 18.01.2011 T. 11513/137; 02.05.2011 T. 11987/4150  
143 Bknz: 17. HD. 27.10.2011 T. 6351/9916 
144 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1944 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 8320 
145 Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 5002/4555; 12.11.2012 T. 11044/12396; 15.12.2011 T. 

8944/12412; 18.12.2011 T. 6790/11977; 08.12.2011 T. 8040/11955; 24.11.2011 T. 
9613/11129; 15.11.2011 T. 10114/10610; 14.10.2011 T. 9054/9180; 30.06.2011 T. 
1808/6866; 16.06.2011 T. 1274/6226; 07.06.2011 T. 156/5809; 18.10.2011 T. 9178/9431; 
26.09.2011 T. 2317/8133 

146 Bknz: 15. HD. 16.9.1991 T. 3512/4145 
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halinde «açılmıĢ olan davanın -hukukî yarar kalmadığından- reddine» karar 

verilmesi gerekir.147 

Eğer, dava konusu hacizli mal -icra mahkemesince- «takibin devamı-

na» karar verilmiĢ olduğu için (ĠĠK. mad. 97/II) ya da «takibin ertelenmesi-

ne» karar verildiği halde (ĠĠK. mad. 97/III) üçüncü kiĢi gerekli güvenceyi 

gösteremediği için- dava sırasında -icra müdürlüğünce- satılmıĢ ise -satıĢ 

bedeli alacaklıya ödenmiĢ olsa da olmasa da- davanın konusu satış bedeline 

dönüşür ve davanın (iddianın) kabulü halinde «dosyadaki satış bedelinin (ya 

da; alacaklıya ödenmiş olan satış bedelinin) davacıya ödenmesine» Ģeklinde 

karar verilmesi gerekir.148 

Hacizli mal, yapılan ihalede alacaklıya, alacağına mahsuben satılmış ve 

alıcıya teslim edilmişse istihkak davası açılamaz,149 teslim edilmemişse açı-

labilir.150 

(6) Genel hükümler dairesinde ve «basit yargılama usulüne göre» bakı-

lan (ĠĠK. mad. 97/XI) istihkak davalarından alınacak harç hakkında ne 492 

sayılı Harçlar Kanununda ve ne de Ġcra ve Ġflâs Kanununda özel bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Yüksek mahkeme, çeĢitli içtihatlarında;151 «istihkak davalarından, da-

vanın değeri üzerinden nisbi olarak harç alınması gerektiğini» vurgulaya-

rak, bu konudaki boĢluğu doldurmuĢtur. 

Harçlar Kanununun 16. maddesinde, «değer ölçüsüne göre harca tâbi 

işlemlerde (1) sayılı tarifenin uygulanacağı» belirtildiğinden, istihkak dava-

larında, bu tarife uyarınca -1/4‘i dava açılırken peĢin olmak üzere- nisbi 

«karar ve ilâm harcı» ve maktu «başvurma harcı» alınması gerekir. 

Ġstihkak davasının değeri neye göre belirlenecektir? Davacının dava di-

lekçesinde gösterdiği «miktar»mı, takip konusu «alacak miktarı»mı yoksa, 

haciz edilmiĢ olan «malın kıymeti»mi? Uygulamada çok kez, davacının, da-

va dilekçesinde gösterdiği «harca esas kıymet» üzerinden baĢlangıçta harç 

alınmakta ve icra mahkemeleri alınan bu harca göre davayı sonuçlandırmak-

tadırlar. Halbuki, yüksek mahkemenin çeĢitli içtihatlarında152 açıkça belirtil-

                                                 
147 Bknz: 13. HD. 30.9.1981 T. 5465/6181; 9.12.1980 T. 6022/6667 
148 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, §G-bb «Ġstihkak Dava-

sının Sonuçları», AÇIKLAMA: III - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 8323 vd. 
149 Bknz: 21. HD. 16.10.2001 T. 6314/679 
150 Bknz: 21. HD. 4.7.2000 T. 4192/5351 
151 Bknz: 17. HD. 25.03.2013 T. 3675/4221; 18.03.2013 T. 3770/3721; 10.10.2012 T. 

3627/10811; 24.05.2012 T. 3046/6697; 05.04.2012 T. 13035/4103; 13.02.2012 T. 
11810/1434; 16.02.2012 T. 12303/1126 vb. 

152 Bknz: Yuk. dipn. 151‘deki içtihatlar 
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diği gibi; «alacak miktarı ile hacizli malın kıymetinin hangisi az ise, onun 

üzerinden» nisbi harç alınması gerekir. Bu davalarda maktu harç alınmaz. 

Ġstihkak davası açılırken -az önce belirtilen kıstasa (ölçüte) göre- yatı-

rılması gereken harcın noksan yatırılmıĢ olduğunun anlaĢılması halinde icra 

mahkemesinin «ne kadar harcın noksan yatırılmış olduğunu belirterek, bu-

nun hangi tarihe kadar tamamlanması gerektiğini» ara kararında açıklaması 

ve bu ara kararı gereğinin yerine getirilmemesi halinde- «davanın açılmamıĢ 

sayılmasına», ya da «davanın reddine» değil- Harçlar K. mad. 30 gereğince 

«dosyanın işlemden kaldırılmasına» Ģeklinde karar verilmesi gerekir.153 

Ġstihkak davasının «ilk oturumda» feragat, kabul ya da sulh ile sonuç-

lanması halinde, ‗karar ve ilâm harcı‘nın üçte biri alınır.154 Eğer «ilk otu-

rumdan sonra» dava belirtilen nedenlerle sona ererse, ‗karar ve ilâm har-

cı‘nın üçte ikisi alınır (492 s. Harçlar K. mad. 22). 

Mahkemece «dava önkoşulu bulunmadığından davanın reddine»155 ve-

ya «dava konusuz kaldığından, karar verilmesine yer olmadığına» karar ve-

rilen durumlarda maktu karar ve ilam harcına hükmedilir.156 

Yüksek mahkeme; 

« ‘İstihkak davasının kabulüne’ karar verilmesi halinde, alacak tutarı 

ile haczedilen malın değerinden hangisi az ise o değer üzerinden % 054 

oranında hesaplanacak karar ve ilam harcından peşin alınan karar ve ilam 

harcı indirilerek kalan karar ve ilam harcının davalıdan alınmasına hükme-

dilmesi gerekeceğini»157 

« ‘İstihkak davasının reddine’ karar verilmesi halinde, ‘maktu harç’a 

hükmedilmesi gerekeceğini»158 

Kimi kurum ve kuruluĢlar harçtan bağışık‘tır. Örneğin, yüksek mah-

keme; 

√ «T.C. Ziraat Bankasının»159 

√ «Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun»160 

√ «SSK’nun»161 

                                                 
153 Bknz: 15. HD. 5.10.1993 T. 2624/7823  
154 Bknz: 15. HD. 3.12.1987 T. 4277/4203  
155 Bknz: 17. HD. 27.12.2011 T. 9558/12993; 28.04.2011 T. 4059/4065 
156 Bknz: 17. HD. 14.01.2013 T. 7608/20; 10.10.2012 T. 5595/10815; 20.01.2011 T. 11930/234 
157 Bknz: 21. HD. 16.3.2004 T. 1593/2460; 29.4.2004 T. 3496/4314; 30.3.2004 T. 2194/3114 
158 Bknz: 21. HD. 17.9.2002 T. 5913/7071; 9.7.2001 T. 5134/5430  
159 Bknz: 17. HD. 31.10.2011 T. 10843/10035 
160 Bknz: 21. HD. 9.12.2003 T. 9836/10133; 18.11.2003 T. 7461/950; 26.11.2002 T. 

8814/10215 
161 Bknz: 21. HD. 12.5.2003 T. 3245/4549  
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√ «Bakanlıkların»162 

√ «Üniversitelerin»163 

harçtan bağıĢık olduğunu belirtmiĢtir... 

Ġstihkak davalarında alınacak harç konusunda, yüksek mahkeme ayrı-

ca; 

√   «Hacizli malların dava tarihi itibariyle değerinin tesbit edilerek 

hükmedilecek harcın ona göre belirlenmesi gerekeceğini»164 

√  «Ne dava dilekçesinde ve ne de haciz tutanağında haciz uygulanan 

taşınırların değerin belirtilmemiş olması halinde, dava konusu hacizli mal-

ların dava tarihi itibariyle değerlerinin uzman bilirkişi aracılığıyla saptan-

ması gerekeceğini»165 

√  «Nisbi harca tabi davalarda hükmü temyiz eden davalının ilam har-

cının 1/4’ünü peşin olarak yatırması gerektiğini»166 

√  «İstihkak davasının dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlaya-

rak üç ay geciktikten sonra yenilenmesi halinde -HUMK. 409/IV’e (şimdi; 

HMK. 150/4’e) aykırı olarak- davacıdan yeniden harç alınmamasının kanu-

na aykırı olduğunu»167 

√  «Davalı-alacaklının, cevap dilekçesi ile ‘davacı ile borçlu arasındaki 

satış tasarrufunun iptalini’ istemiş ancak, gerekli harç yatırmamış olması 

halinde, davalı alacaklıya ‘peşin harcı ödemesi için’ süre verilmesi gereke-

ceğini»168 

√ «Davacı tarafından peşin harcın yatırılmamış olması halinde, davaya 

devam edilemeyeceğini»169 

belirtmiĢtir. 

(7) Bknz: Yuk. dipn. 5 

(8) Borçlunun elinde bulunduğu sırada (İİK. mad. 96/I) haczedilen 

mallar hakkında -üçüncü kiĢi tarafından- açılan istihkak davalarında  i s b a t 

y ü k ü;  davacı -üçüncü kiĢiye düĢer.170 Bu husus, ĠĠK. mad. 97/a-II‘de «is-

                                                 
162 Bknz: 15. HD. 24.5.2001 T. 2392/2802  
163 Bknz: 15. HD. 2.11.2000 T. 3558/4786  
164 Bknz: 21. HD. 30.11.2004 T. 7721/10364  
165 Bknz: 21. HD. 18.3.2004 T. 195/2615; 9.12.2003 T. 8181/10106 vb.  
166 Bknz: 21. HD. 12.6.2001 T. 14524/4692; 4.7.2000 T. 4532/5335  
167 Bknz: 21. HD. 9.5.2000 T. 3611/3774  
168 Bknz: 15. HD. 18.11.1994 T. 5492/6870  
169 Bknz: 15. HD. 28.9.1994 T. 4043/5266  
170 Bknz: 15. HD. 19.6.1995 T. 3162/3653 
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tihkak davacısı ......... ispat etmekle mükelleftir.» Ģeklinde açıkça belirtilmiĢ-

tir. 

UyuĢmazlık konusu malın «borçlu»nun ya da «üçüncü kişi»nin elinde 

haczedilmiĢ olmasına göre isbat yükü yer değiĢtireceğinden, isbat yükünün 

hangi tarafa düĢtüğünün tesbiti için, hakiki zilyedin -daha doğrusu; hacizli 

malı gerçekte kimin elinde bulundurduğunun- araĢtırılması gerekir. Bu ne-

denle «borçlunun elinde bulunan -takip talebindeki ve ödeme emrinin tebliğ 

edildiği adreste- malların haczedilmiş olması halinde, İİK. 96-97. maddele-

re göre işlem yapılarak istihkak davası açma külfetinin üçüncü kişiye, buna 

karşın üçüncü kişinin elinde bulunan malların haczedilmiş olması halinde 

ise, İİK. 99. maddeye göre işlem yapılarak, istihkak davası açma külfetinin 

alacaklıya yükletilmesi» gerekir.171 

Dava konusu mal borçlunun elinde iken haczedilmesine rağmen, icra 

memurunun kanunu yanlıĢ (ĠĠK‘nun 96. ve 97. maddeleri yerine 99. madde-

sini) uygulaması nedeniyle dava açma külfetinin alacaklıya yüklenmesi, is-

pat yükünün yer değiştirmesine (alacaklıya geçmesine) neden olmaz. Ala-

caklının açmak zorunda bırakıldığı bu davada da ispat yükü yine (davalı) 

üçüncü kiĢiye düĢer.172 

Aynı Ģekilde, «alacaklı» ve «borçlu» aleyhine açılan istihkak davala-

rında borçlunun davayı kabul etmesi, alacaklıyı bağlamaz ve ispat külfetinin 

yer değiştirmesine (alacaklıya geçmesine) neden olmaz.173 

«Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan, mahiyetleri gereği kadın, er-

kek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılan ve örf ve âdet, sanat, meslek 

veya meşgale icabı olanlar bu kişilerin farz olunur. Bu karinenin aksini is-

bat yükü iddia eden kişiye düşer» (mad. 97/a-II).174 Bu nedenle, niteliği ge-

reği kadına ait bir eĢya -örneğin ziynet eşyası-175 hakkında koca tarafından; 

niteliği gereği erkeğe ait bir eĢya hakkında kadın tarafından ileri sürülen is-

tihkak iddiasının -kural olarak- reddedilmesi gerekir. Örneğin; kocanın bor-

cundan dolayı haczedilmiĢ olan kürk mantoya, karısı tarafından istihkak id-

diasında (davasında) bulunulması halinde, alacaklı ancak «borçlu kocanın 

kürk alıĢveriĢi yapan bir kimse olduğunu ve haczedilen kürkün de satıĢa su-

                                                 
171 Bknz: 12. HD. 15.4.2003 T. 5883/8348; 24.10.2003 T. 6833/8134; 3.4.2003 T. 3902/7096 

vb. 
172 Bknz: 21. HD. 14.6.2005 T. 1734/6126; 13.12.2004 T. 9618/11032; 12.10.2004 T. 

8316/8346, 13.5.2004 T. 4224/4803 
173 Bknz: 15. HD. 22.3.1994 T. 6334/1707 
174 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1973 vd.  UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s:8462 vd. 
175 Bknz: 17. HD. 22.09.2011 T. 4503/7995 
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nulan kürklerden olduğunu» isbat ederek, istihkak davasının reddini sağla-

yabilir.176 

Yüksek mahkeme; 

√ «Haczedilen montlar üzerinde işçilik ve diğer malzeme bedelleri 

ödenmediğinden davacı üçüncü kişinin hapis hakkının bulunduğunun kabulü 

gerekeceği, haczin 3. kişinin iş yerinde yapıldığı, bu itibarla mülkiyet kari-

nesinin davacı 3. kişi lehine olduğu, davanın İİK m. 96 gereğince 3. kişi ta-

rafından açılmasının ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmayacağı, 

mülkiyet karinesinin aksinin davalı alacaklı tarafından şüpheye yer verme-

yecek surette ispat edilmediği anlaşılmakla; davanın kabulü yerine, oluşan 

ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı biçimde reddine yöne-

lik yazılı biçimde hüküm kurulmasının isabetli olmadığını»177 

√ «Haciz işleminin takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış ol-

duğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğin-

den işbu davada mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğu, bu doğrul-

tuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğundan, davalı alacaklının dosyaya 

sunmuş olduğu deliller ile üçüncü kişi lehine olan karineyi çürüttüğünden 

bahsedilemeyeceğinden, bu sebeple ispat külfeti kendisine düşen davalı ala-

caklının karinenin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ka-

rar verilmesi gerekeceğini»178 

√ «Haczin ‘borçlunun elverişli adresinde’, ‘borçlunun (veya temsilcisi-

nin, şahsi veya kan hısımlarının, ortaklarının) huzurunda’, ‘borçluya ödeme 

(icra) emri tebliğ edilen adreste’, ‘borçlunun ipotek verdiği taşınmazın ad-

resinde’, ‘borçlunun ticaret sicilinde kayıtlı adresinde’  veya ‘borçlu ile 

üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulunan mallar üzerinde  (hakkında)’ y a- 

p ı l m ı ş  o l m a s ı  halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin borçlu  (dolayısıyla 

alacaklı) lehine sayılacağını, davacı üçüncü kişinin bu karinenin aksini güç-

lü ve inandırıcı delillerle isbat etmesi gerekeceğini (icra müdürünün 

İİK.’nun 97. maddesine göre işlem yapması gerekirken, hatalı olarak 

İİK.’nun 99. maddesine göre işlem yaparak, alacaklıyı dava açmak zorunda 

bırakmış olması halinde de isbat yükünün yer değiştirmeyeceğini, yine 

üçüncü kişinin hacizli malların kendisine ait olduğunu güçlü ve inandırıcı 

belgelerle isbat etmesi gerekeceğini»179 

                                                 
176 AKYAZAN, S. Ġcra ve Ġflâs Kanunundaki Yeni ve DeğiĢik Hükümler Üzerine Ġnceleme ve 

Açıklamalar, 1965, s: 77 
177 Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11853/2999 

178 Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 

179 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3566/5014; 01.04.2013 T. 5008/4557; 12.03.2013 T. 
16284/3241; 07.03.2013 T. 15335/2926; 21.02.2013 T. 6296/2018; 21.01.2013 T. 7315/300; 
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√ «Haczin, alacaklının gösterdiği borçlunun takip adresi dışındaki, ta-

mamen üçüncü kişinin ev veya işyeri adresinde  -İİK. 99’a göre- yapılmış 

olması halinde, ‘mülkiyet karinesi’nin üçüncü kişi lehine (yararına) sayıla-

cağını, bunun aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle isbat 

edilmesi gerekeceğini (icra müdürünün bu durumda hatalı olarak üçüncü ki-

şi dava açma külfetini yüklemiş olmasının bu sonucu değiştirmeyeceği yani 

bu suretle isbat yükünün yer değiştirmeyeceğini, ‘hacizli malın borçluya ait 

olduğunu’ alacaklının isbat etmesi gerekeceğini»180 

b e l i r t m i Ģ t i r… 

Ġstihkak davalarında ispat yükü kendisine düĢen taraf (üçüncü kiĢi) 

n e y i,  n a s ı l  ispat edecektir? 

§A. Ġstihkak davasında, isbat yükü kendisine düĢen taraf (üçüncü 

kiĢi)  n e y i  isbat edecektir? 

Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak dava-

larında, davacı «malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın borçlunun 

elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları göstermek ve 

bunları isbat etmekle yükümlü»dür (mad. 97/a-II).181 Burada üçüncü kiĢinin 

iki hususu kanıtlaması gerekmektedir: 

a) «Haczedilmiş olan malı ne suretle iktisap etmiş olduğunu»182 yani; 

hangi hukuki sebebe dayanarak mal üzerinde ileri sürdüğü hakkı kazanmıĢ 

olduğunu, örneğin; malı kimden satın almış olduğunu, malın kim tarafından 

kendisine bağışlanmış olduğunu, malın kimden kendisine miras yolu ile 

geçmiş olduğunu vb. açıklayıp kanıtlaması gerekir. 

Doktrinde183 üçüncü kiĢinin malı hangi hukukî sebebe dayanarak ikti-

sap ettiği hususu yanında ayrıca «bu hukukî sebebin tazammum ettiği (gerek-

tirdiği) ivazları ne yolda iktisap ettiğini»de -yani; davacı üçüncü kişinin, 

kendisine ait olduğunu (kendisi tarafından satın alındığını) ileri sürdüğü 

                                                 
21.01.2013 T. 7575/296; 15.01.2013 T. 15287/114; 18.12.2012 T. 3243/14281; 26.06.2012 
T. 5011/8192; 25.06.2012 T. 7697/7940 vb. 

180 Bknz: 17. HD. 16.10.2012 T. 10352/11174; 27.09.2012 T. 7695/10196; 20.09.2012 T. 
4019/9642; 10.05.2011 T. 4369/4539; 07.04.2011 T. 11248/3225; 17.03.2011 T. 871/2408; 
09.02.2012 T. 12783/1350; 09.12.2010 T. 9526/10789 

181 Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4143/8415; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.9.2002 T. 
5884/7082; 15. HD. 5.2.1996 T. 409/589 vb. 

182 Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 11717/3690; 12.12.2011 T. 7769/12076; 12.07.2011 T. 
2863/7376 

183 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 409 - POSTACIOĞLU, Ġ. 538 sayılı Kanunun Ġcra ve Ġflas Ka-
nununa Getirdiği Yenilikler, s: 29 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 220 - ANIL, Y. ġ. Ġstihkak Da-
valarında Menkul Mülkiyeti Karinesinin Aksini Ġspat Kuralları (Ad. D. 1988/2, s: 37 vd., - 
OLGAÇ, S. age. s: 850 - KAYGANACIOĞLU, M. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (Yarg. 
D. 1983/1-2, s: 129 vd.) - BERKĠN, N. age. s: 30 - ASLAN, K. age. s: 450 
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«dava konusu şey ya da şeyleri satın alma gücüne sahip olduğunu» da- isbat 

etmesi gerektiği -kanımızca da isabetli olarak- ileri sürülmüĢtür. 

Yüksek mahkeme de, «dava konusu şeyi satın alma gücüne sahip ol-

duğunu kanıtlayabilen davacının iddiasının kabulü (aksi takdirde yani; dava 

konusu şeyi satın alma gücüne sahip olduğunu kanıtlayamayan davacının 

iddiasının reddi) doğrultusunda karar verilmesi gerekeceğini» belirtmiĢtir. 

Bu konudaki içtihatlarında, yüksek mahkeme; 

√ «Borçlunun hacizli taşınırlarını daha önce «borçlu»dan ya da 

«üçüncü kişi»den satın aldığını ileri süren kimsenin -gelir ve kazancının bu-

lunmaması, ev kadını olması, emekli bir kişi olması, asgari ücretle çalışan 

biri olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabilecek ekonomik 

güçte olduğunu kanıtlayamaması halinde, İİK. 97a’da öngörülen ve borçlu 

yararına olan mülkiyet karinesinin aksini kanıtlamamış sayılacağını ve mül-

kiyetin alıcıya geçmemiş olacağını»184 

√ «Açık arttırmada taşınır malın satın alınmasıyla BK. 231 (şimdi; 

TBK. 279) uyarınca satın alınan malın mülkiyeti satın alana ihale tarihinde 

geçerse de, açık arttırmanın temelinde muvazaa olduğunun ileri sürülebile-

ceğini ve hacizli malları ihalede satın almış olan kişinin -gelir ve kazancının 

bulunmaması, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- ihale 

bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun kanıtlanmaması ha-

linde, İİK. 97a’da öngörülen ve borçlu yararına olan mülkiyet karinesinin 

aksini kanıtlamamış sayılacağını ve ihalede satın alınan malların mülkiyeti-

nin alıcıya geçmemiş olacağını»185 

belirtmiĢtir... 

b) «Haczedilmiş olan malın niçin borçlunun elinde bulunduğunu yani 

bu malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki (örneğin; dava 

konusu malı borçluya kiraya verdiğini ya da âriyet olarak bıraktığını) ve fiili 

(örneğin; dava konusu borçludan (ihaleden) satın alınan malın naklinin, sö-

külüp kaldırılmasının hemen mümkün olmaması nedeniyle bir süre daha 

borçlunun elinde bırakıldığını) sebep ve olayları» kanıtlaması gerekir.186 

                                                 
184 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5376/5021; 17.09.2012 T. 3358/9493; 06.02.2012 T. 

8997/1113; 26.12.2011 T. 9074/12915; 28.06.2011 T. 1776/6718; 27.06.2011 T. 754/6664; 
14.06.2011 T. 423/6179; 14.03.2011 T. 9435/2195 vb.; 21. HD. 18.10.2004 T. 8941/8532; 
27.9.2004 T. 6828/7627; 7.10.2003 T. 6359/7672  

185 Bknz: 17. HD. 17.01.2011 T. 4343/34; 21.06.2010 T. 10577/5704; 21. HD. 10.5.2004 T. 
4319/4638; HGK. 11.12.2002 T. 15-917/1041; 24.10.2002 T. 7912/9013  

186 Bknz: 17. HD. 12.12.2011 T. 7769/12076, 12.07.2011 T. 2863/7376; 19.04.2011 T. 
11717/3690; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604; 17.9.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 5.2.1996 
T. 409/589 
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§B. Ġstihkak davasında, ispat yükü kendisine düĢen taraf (üçüncü 

kiĢi), ispat yükünü  n a s ı l  yerine getirecektir? 

I- Ġstihkak davalarının çok kez, kötüniyetli borçlular tarafından alacak-

lılarına zarar vermek -alacaklarını hiç almamalarını veya geç almalarını sağ-

lamak- amacı ile açıldığını dikkate alan kanun koyucu «alacaklıları himaye 

etmek»187 düĢüncesiyle bir taraftan «özel isbat hükümleri» (ĠĠK. mad. 97/a) 

kabul ederken, diğer taraftan «istihkak davalarına genel hükümler dairesin-

de bakılacağını» (ĠĠK. mad. 97/XI)188 ve «istihkak davalarında tarafların 

gösterecekleri bütün delillerin serbestçe takdir olunacağını» (ĠĠK. mad. 

97/XVII, c. 2)189 «Ġstihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢi ile borçlunun  

-istihkak iddiası hakkında- birleĢmelerinin (yani, üçüncü kiĢinin istihkak id-

diasını borçlunun kabul etmesinin) alacaklıya bir etkisi olmayacağını»190 

(ĠĠK. mad. 97/XII, c. 1) ayrıca belirtmiĢtir. 

ĠĠK. mad. 97a/I‘de üç karine öngörülmüĢtür: 

1) Bir taşınır malı elinde bulunduran kimsenin, onun maliki sayılma-

sı (İİK. mad. 97a/I, c: 1): Bir taĢınır malı «elinde bulunduran» borçlu, onun 

maliki sayılır. Bu suretle kanun koyucu, borçlunun elinde bulunan taĢınır 

mallar için, borçlu lehine bir mülkiyet karinesi kabul etmiĢtir. 

«TaĢınır mallarda zilyetlik, mülkiyete karine» teĢkil ettiğinden (MK. 

mad. 898), bir taĢınır malı elinde bulunduran (ĠĠK. mad. 96/I) kimse (borçlu) 

onun maliki sayılır (ĠĠK. mad. 97/a-I, c. 1). Üçüncü kiĢi; borçlunun elinde 

bulunan ve haczedilen mal hakkında açtığı istihkak davasında ancak yukarı-

daki iki hususu -yani; «haczedilmiĢ olan malı ne suretle iktisap ettiğini» ve 

«haczedilmiĢ olan malın niçin borçlunun elinde bulunduğunu» kanıtlayarak; 

«borçlunun elindeki malın borçluya ait sayılması gerektiği» konusunda MK. 

mad. 898 ve ĠĠK. mad. 97/a-1, c. 1‘de öngörülen karinenin aksini isbat ede-

bilir. 

Buradaki «elde bulundurma» kavramı, zilyetliğe nazaran, onu da kap-

sayan daha geniĢ bir anlam ve içeriğe sahiptir.191 «Elde bulundurma» ile kas-

tedilen, taĢınır bir mal üzerinde  fiili hâkimiyet, fiili tasarruf kuvveti‘dir. 

BaĢka bir deyiĢle, elde bulundurma» kavramı, zilyetliğin manevi unsurunu 

                                                 
187 Bknz:538 sayılı Kanuna ait -ĠĠK. mad. 97a ile ilgili- Hükümet Tasarısı Gerekçesi  
188 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1906 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8183 vd. 
189 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1909 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8186 vd. 
190 Bknz: ĠĠD. 2.2.1970 T. 1017/1088  
191 ASLAN, K. age. s: 431 - ANIL, Y. ġ. agm. s: 33 - KAYGANACIOĞLU, M. agm. s: 128 
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teĢkil eden «irade»yi içermeyip, sadece «fiili hakimet» unsurunu ihtiva 

eder.192 

«Borçlunun elinde bulunan taĢınır malların, borçluya ait sayılması»nı 

öngören mülkiyet karinesi, borçlu (dolayısıyla; alacaklı) lehine olduğundan, 

borçlunun elinde haczedilen bir taĢınır mal hakkında istihkak iddiasında bu-

lunan üçüncü kiĢinin, bu karinenin aksini ispat etmesi yani karineyi çürüt-

mesi gerekir. 

Yüksek mahkeme, «mülkiyet karinesi» ve «mülkiyet karinesinin çürü-

tülmesi» «haciz yapılan yerde borçluya ait evrak/belge bulunması», «ödeme 

emrinin tebliğ edildiği yerin ve haczin yapıldığı yerin aynı adres olması» 

konularıyla ilgili olarak; 

√ «3. kişi şirketin borçlu şirketin sözleşmesi sona erdikten sonra başka 

bir akaryakıt firması ile anlaşarak akaryakıt istasyonu işletmeye başladığı, 

borçlu şirketin farklı bir firma adı altındaki işletmesine ait lisansının bittiği, 

3. kişi şirketin yeniden bayilik başvurusu olduğunun bildirildiği, bu bakım-

dan lisans devrinin söz konusu olmadığı, mahcuzlara ilişkin faturalar ile 

EPDK lisansına ilişkin başvuru ve belgeler, iş yeri ruhsatı, bayilik sözleşme-

lerinin sunulduğu hacizde borçlu şirkete ait bir belgeye rastlanmadığı, şir-

ketlerin ortaklık yapıları arasında da bir benzerlik bulunmadığı dikkate 

alındığında, davalı 3. kişinin İİK. mad. 97/a’de yer alan mülkiyet karinesi-

nin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatladığının kabulü gerektiğini»193 

√ «Davaya konu 11.11.2008 tarihli haciz tutanağı ve dosyadaki diğer 

bilgi ve belgelere göre dava konusu menkullerin davacıların mirasbırakanı 

E.S.’a ait taşınmazın içerisinde bulunduğu; tereke dosyasındaki 19.01.2012 

tarihli bilirkişi raporuna göre de, dava konusu eserlerin taşınmazda taşıyıcı 

unsur ve süsleme öğesi olarak duvarlarda kullanıldığı; bu bilgilere rağmen 

Mahkemece, mahcuzların taşınmazın bütünleyici parçası olup olmadığı, 

haczedilmesi ve taşınmazdan ayrılması durumunda tahribat görüp görmeye-

cekleri hususunda bir araştırma yapılmadığı; bu sebeple, öncelikle; arala-

rında arkeolog ve sanat tarihçisinin de bulunduğu bilirkişi heyetine incele-

me yaptırılarak, mahcuzların taşınmazın bütünleyici parçası olup olmadığı, 

haczedilmesi ve taşınmazdan ayrılması durumunda tahribat görüp görmeye-

cekleri konusunda rapor alınması gerektiği; ayrıca; mahcuzların tarihi eser 

niteliğinde olup olmadığı, bu doğrultuda hacze ve satışa konu olup olmaya-

cakları hususlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-

                                                 
192 ASLAN, K. age. s: 255, dipn. 76 - KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 2, s: 961 - KURU, B. 

El Kitabı, 2. Baskı, s: 542 vd. - ERĠġ, G. Hacizden Doğan Ġstihkak Davaları, 1994, s: 17 - 
POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 384 - ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. Ġcra ve Ġflas Hukukunda 
Ġstihkak Davaları, 1998, s: 19 

193 Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5524/4989 
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nunu ve Bu Kanun’un Uygulanmasını Gösterir Yönetmelik hükümleri de na-

zara alınıp, mer’i mevzuat hükümleri dairesinde tartışılarak, bundan sonra 

dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında 

bir karar verilmesi gerektiğini»194 

√ «Davalı borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin faaliyet alanlarının 

farklı olduğu, ticaret sicil kayıtlarına göre davalı borçlu şirketin haciz yapı-

lan adresten ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra, davalı 3.kişi şirketin söz konu-

su yeri kiraladığı, yine işletme devrinin düşünülebilmesi için önemli ölçüde 

emtia devri olması gerekmekte olup bu hususun da kanıtlanamadığı, kaldı ki 

haczin yapıldığı ve kiralanan yerin boş depo olduğu, ayrıca davalı 3.kişinin 

mahcuzlara ilişkin faturalar ibraz ettiği, bundan ayrı davalı 3. kişi şirket ile 

davalı borçlu şirket arasında organik bağın tespit edilemediği açıklanan ne-

denlerle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine 

olduğundan bu yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından, kesin ve 

inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini»195 

√ «Dava konusu haciz, borçlunun huzurunda yapıldığından, İİK. mad. 

97/a uyarınca üçüncü kişinin ispat yükü altında olduğunu- Hacze konu hay-

vanlardan bir kısmının kulak küpe numarası 3. kişi adına kayıtlı ise de, hay-

van pasaportları ile işletme tescil belgesine anılan belgeler, ilgilinin beya-

nına dayalı olarak düzenlendiklerinden, istihkak davalarında güçlü delil teş-

kil etmeyecekleri- Hacze konu hayvanların, borcun doğumundan sonra kü-

pelemesinin yapıldığı İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazısından anlaşıldığın-

dan, davacı 3. kişinin İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin aksini 

güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlayamaması nedeniyle davanın tümden 

reddine karar verilmesi gerektiğini»196 

√ «Haciz adresinin icra takibine konu senette yer alan adres olduğu, 

haciz tarihinden sonra yapılan ve dosya içerisinde yer alan vergi kaydı yok-

lamasına göre borçlunun halen haciz adresinde kayıtlı olduğu, davalı 3. kişi 

şirketin borcun doğumundan sonra kurulduğu, haciz tarihinden 5 gün sonra 

bir takım hisse devirleri gerçekleştirilerek SGK’lı çalışanlarına devredildiği 

dikkate alındığında, İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi-

nin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü ile bu yasal kari-

nenin aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü kanıtlarla ispatlanma-

sı gerektiği, davalı tarafından mahcuzlara ilişkin ayırt edici nitelikte fatura 

sunulmadığı gibi, sunulan ve takip konusu borcun doğumundan sonrasına 

ilişkin olan vergi ve sicil kayıtları ile birlikte dayanılan tanık beyanları ile 

                                                 
194 Bknz: 8. HD. 22.06.2016 T. 16843/11044 

195 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20017/9928 

196 Bknz: 8. HD. 09.05.2016 T. 14042/8554 
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mülkiyet karinesinin aksinin ispat edildiğinden söz edilmesi de mümkün ol-

madığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»197 

√ «Taraflar arasındaki başka bir icra dosyasında, aynı yerde yapılan 

haciz esnasında, klasör halinde bulunan evraklardan ve davacı üçüncü kişi 

tarafından delil olarak sunulan faturalarda dikkate alındığında, davaya ko-

nu mahcuzları birlikte ellerinde bulundurduklarının kabulü gerekeceğinden, 

İİK’nun 97/a maddesinde belirtilen mülkiyet karinesi borçlu dolayısı ile da-

valı alacaklı yararına olup, bu yasal karinenin aksinin davacı üçüncü kişi 

tarafından kesin ve güçlü delillerle kanıtlanması gerekeceğini»198 

√ «TMK. mad. 684 ve 686 kapsamında bütünleyici parça veya eklenti 

olup olmadıkları, noter satış senedi ve Finansal Kiralama Sözleşmesi kap-

samında kalıp kalmadıkları hususlarında bir makine mühendisi, bir inşaat 

mühendisi ve bir hesap/hukukçu bilirkişinin katılımı ile diğer istihkak dava-

sına bakan icra mahkemesinin kararına dayanak teşkil eden bilirkişi raporu 

da dikkate alınarak kapsamlı bir rapor düzenlenmesi, noter satış senedi ba-

kımından satış bedellerinin ödenip ödenmediği, fatura ve kayıtların defter 

kayıtlarında yer alıp almadığının, borçlu ve üçüncü kişi şirketin defter kayıt-

ları, banka kayıtları, faturalar incelenerek tartışılması için mali müşavir bi-

lirkişiden rapor alınması gerektiğini»199 

√ «Dava konusu haciz sırasında 3. kişinin istihkak iddiasında bulundu-

ğu görülmekte ise de borçlunun da haciz mahallinde olduğunun anlaşıldığı, 

buna göre; somut olayda, İİK’nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin 

borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceği, bu yasal 

karinenin aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle ispat 

edilmesi gerekeceğini»200 

√ «Takibe dayanak bono üzerinde yazılı adres ile ödeme emrinin tebliğ 

edildiği ve haczin yapıldığı adreslerin aynı adres olması, davacı 3. kişi ile 

davalı borçlunun faaliyet alanlarının benzer olması, mahcuzların borçlu ve 

3. kişi tarafından birlikte elde bulunduruluyor olması, üçüncü kişi tarafın-

dan haciz sırasında, ‘biz bu borcu ödemeye gayret ediyoruz’ şeklinde be-

yanda bulunulması dolayısıyla, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karine-

sinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceği, 

mülkiyet karinesinin aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü deliller-

le ispatlanması gerekeceğini»201 

                                                 
197 Bknz: 8. HD. 09.05.2016 T. 18335/8508 

198 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 14615/7088 

199 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 16408/7049 

200 Bknz: 8. HD. 14.04.2016 T. 5899/6792 

201 Bknz: 8. HD. 06.04.2016 T. 14512/6169 
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√ «Haciz, ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste, borçlunun huzurunda, 

borçlunun yaşadığı evin avlusunda yapıldığından, İİK. mad. 97/a uyarınca, 

mülkiyet karinesinin, borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunu- Davacı 

3. kişi, mülkiyet karinesinin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlaya-

madığından davanın reddi gerektiğini»202 

√ «Haczin takip, dolayısıyla borçlu şirketin adresinde yapılmış olması, 

gerek davacı 3. kişinin ve gerekse de davalı borçlunun, mahcuzların bulun-

duğu yerin borçluya ait depo olduğu yönündeki beyanları ve bu hususun ak-

sinin ileri sürülmemiş olması, borçlu şirketin faaliyet konuları gereğince, 

İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı 

yararına olduğunun kabulü gerektiğini- Mülkiyet karinesinin aksinin davacı 

3. kişi tarafından kesin ve güçlü delillerle ispatlanması gerektiğini- Davacı 

3. kişi tarafından sunulan nakliye tezkeresinin karinenin aksini kanıtlayacak 

nitelikte olmadığını»203 

√ «Borçlu şirketin haciz yapılan adreste daha önce faaliyette bulundu-

ğu, dava konusu takibe ilişkin olarak alacaklı tarafından açılan itirazın ipta-

li davasının kabul ile sonuçlanmasından hemen sonra alınan kararla borçlu 

şirketin bir başka adrese taşındığı üçüncü kişi şirketin; borçlu şirketin ta-

şındığı adreste borçlu şirketin ortaklarının kardeşleri tarafından, yine bor-

cun doğumundan sonra kurulduğu, haciz mahallinde borçlu şirket markasını 

taşıyan malların haczedildiği, bu itibarla İİK’nin 97/a maddesindeki mülki-

yet karinesinin -borçlu, dolayısıyla- alacaklı yararına olduğu, davanın ala-

caklı tarafından açılmış olmasının ispat külfetini değiştirmeyeceği davalı 

üçüncü kişi tarafından sunulan faturalar borcun doğum tarihinden sonra 

düzenlenmiş olup, ayırt edici özelliklerinin bulunmadığından, karinenin ak-

sini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olan davalı üçüncü kişinin, 

karinenin aksini kesin ve inandırıcı delillerle ispat edemediği anlaşılmakla, 

alacaklının İİK’nun 99. maddesine dayalı, üçüncü kişinin istihkak iddiasının 

reddi talebine yönelik açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-

ni»204 

√ «Davacı 3. kişi ve borçlu şirket arasındaki 13.03.2009 tarihli işletme 

sözleşmesine göre tesis içerisindeki demirbaşların davalı borçlu tarafından 

tedarik edildiği, söz konusu sözleşme 02.05.2011 tarihinde feshedilmiş ol-

masına rağmen 12.05.2011 tarihinde yapılan haciz sırasında borçlu şirket 

yetkilisinin hazır bulunduğu anlaşıldığından, İİK’nun 97/a maddesinde ön-

                                                 
202 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15514/5880 

203 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 13676/5896 

204 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 13691/5631 
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görülen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun 

kabulü gerekeceğini»205 

√ «Takibe konu senetteki takip talebindeki adres ile, bizzat borçluya 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin haciz adresi olduğu davacı 3. kişi ta-

rafından sunulan vergi levhasındaki adresin haciz adresinden başka bir ad-

res olması nedeniyle, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borç-

lu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu, bu yasal karinenin aksinin davacı 

3. kişi tarafından, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerektiği her 

ne kadar davacı 3. kişi tarafından, mahcuz mallara ilişkin faturalar sunul-

muş ise de; bu faturaların borcun doğumundan sonraki bir tarihe karşılık 

geldiği gibi, içeriği dikkate alındığında da ayırt edici unsurların belirtilme-

diği anlaşılmakla; yasal karinenin aksinin, davacı 3. kişi tarafından kesin ve 

inandırıcı delillerle ispat edilememesi nedeniyle davanın reddine karar ve-

rilmesi gerekeceğini»206 

√  «Haczin icra edildiği inşa edildiği yerde bir elektrik mühendisi, bir 

inşaat mühendisi ve bir mali müşavir eşliğinde keşif icra edilerek, hacze ko-

nu trafonun taşınmazın bütünleyici parçası (mütemmim cüz) olup olmadığı-

nın belirlenmesi, trafonun bütünleyici parça olduğunun tespit edilmesi ha-

linde taşınmazdan ayrı olarak bağımsız mülkiyete konu olamayacağının dü-

şünülmesi, bütünleyici parça olmadığının tespit edilmesi halinde ise, önce-

likle dava konusu mahcuz trafoya ilişkin elektrik satım sözleşmesi yapılıp 

yapılmadığının müzekkere ile sorulması, varsa sözleşme ile birlikte önceki 

yüklenici dava dışı şirket ile iş sahibi 3. kişi şirket arasındaki ilk sözleşme-

nin, trafonun sözleşme kapsamı dışında olduğunu bildiren hükmü ve borçlu-

nun dahil olduğu 01.10.2010 tarihli zeyilnamenin ilgili maddeleri, davanın 

açılmasındaki haklılık durumuna göre, vekalet ücreti ve yargılama gideri 

taktirine karar verilmesi gerektiğini»207 

√ «Dava konusu haciz üçüncü kişi şirketin faaliyet gösterdiği adreste 

yapılmış ve hacizde borçluya ait bazı belgeler ele geçmiş olup, buna göre 

öncesinde borçlunun da aynı adreste faaliyet gösterdiğinden, İİK’nun 97/a 

maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına ol-

duğunun kabulü gerekeceğini»208 

√ «İİK’nın 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini»209 

                                                 
205 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 2189/5632 

206 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 13228/4612; 14.03.2016 T. 6743/4537 

207 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 5017/351 
208 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 3521/8332 

209 Bknz: 8. HD. 08.04.2015 T. 2585/7922 
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√ «İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olup, ispat yükü altında olan üçüncü kişinin karinenin ak-

sini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olacağını»210 

√ «İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olup, ispat yükü altında olan üçüncü kişinin karinenin ak-

sini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olduğunu»211 

√ «İİK’nun 97/a maddesi gereğince mülkiyet karinesi borçlu dolayısı 

ile davalı alacaklı yararına olup, bu yasal karinenin aksinin davacı 3.kişi ta-

rafından kesin ve güçlü delillerle ispatlanması gerekeceğini»212 

√ «Dava konusu hacizde hazır bulunan dava ve takip dışı şahıs sera-

miklerin borçlu şirket tarafından getirildiği yönünde beyanda bulunduğu 

için İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla ala-

caklı yararına olduğunun kabulü gerekeceği, borcun doğum tarihinden son-

ra ticari emtiasının önemli bir bölümünü üçüncü kişiye devreden borçlunun 

alacaklıdan mal kaçırmak istediği, aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü ki-

şinin bu durumu bilebilecek durumda olduğu kabul edilerek, davanın reddi 

gerekeceği»213 

√ «Haciz işleminin takip adresi dışında başka bir adreste yapılmış ol-

duğu, davalı borçlunun da haciz mahallinde bulunduğu ispat edilemediğin-

den işbu davada mülkiyet karinesinin üçüncü kişi lehine olduğu, bu doğrul-

tuda ispat yükü davalı alacaklıda olduğundan, davalı alacaklının dosyaya 

sunmuş olduğu deliller ile üçüncü kişi lehine olan karineyi çürüttüğünden 

bahsedilemeyeceğinden, bu sebeple ispat külfeti kendisine düşen davalı ala-

caklının karinenin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ka-

rar verilmesi gerekeceğini»214 

√ «Davacı üçüncü kişinin işyerinde yapılan hacize üzerine açılan istih-

kak davasında, mahkemece, ‘ibraz edilen kira sözleşmesinin bu adrese ait 

olmadığı, davacı ve borçlunun aynı iş kolunda faaliyet gösterdiği, davacı ta-

rafından ibraz edilen faturaların haczedilen mallara uyumluluk gösterdiği 

ancak davacının ibraz ettiği defterlerde kaydına rastlanmadığı’ndan istihkak 

iddiasının davacı tarafça ispatlanamadığı gerekçesi ile ‘davanın reddi’ne 

karar verilmişse de; mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi yararına olup da-

vanın İİK. madç 96 uyarınca, üçüncü kişi tarafından açılmasının, ispat kül-

fetinin yer değiştirmesine neden olmayacağı, karine aksinin alacaklı tara-

fından ispatlanması gerektiği, ispat yükü altında olan alacaklı, karinenin ak-

                                                 
210 Bknz: 8. HD. 01.04.2015 T. 4566/7363 

211 Bknz: 8. HD. 01.04.2015 T. 4564/7362 

212 Bknz: 8. HD. 01.04.2015 T. 21911/7360 

213 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 27276/3989 

214 Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 27417/1029 
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sini kanıtlamaya elverişli, dava konusu mahcuzların borçluya ait olduğunu 

ve borçlu ile 3. kişinin adreste birlikte faaliyette bulunduğu kanaatini oluş-

turacak delilleri dosyaya sunamamış olduğundan, davacı üçüncü kişinin da-

vasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, mülkiyet karinesi hatalı değer-

lendirilerek karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»215 

√ «3. kişi şirketin borçlu şirketin sözleşmesi sona erdikten sonra başka 

bir akaryakıt firması ile anlaşarak akaryakıt istasyonu işletmeye başladığı, 

borçlu şirketin farklı bir firma adı altındaki işletmesine ait lisansının bittiği, 

3. kişi şirketin yeniden bayilik başvurusu olduğunun bildirildiği, bu bakım-

dan lisans devrinin söz konusu olmadığı, mahcuzlara ilişkin faturalar ile 

EPDK lisansına ilişkin başvuru ve belgeler, iş yeri ruhsatı, bayilik sözleşme-

lerinin sunulduğu hacizde borçlu şirkete ait bir belgeye rastlanmadığı, şir-

ketlerin ortaklık yapıları arasında da bir benzerlik bulunmadığı dikkate 

alındığında, davalı 3. kişinin İİK. mad. 97/a’de yer alan mülkiyet karinesi-

nin aksini güçlü ve inandırıcı delillerle ispatladığının kabulü gerektiğini»216 

√ «İİK’nun 8/2. maddesi gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli 

haciz tutanağı içeriğine göre, haciz mahallinde borçlu şirketin vergi levhası 

ile birlikte borçlu şirkete ilişkin bir takım evraklar görüldüğünden, ayrıca 

haciz sırasında hazır bulunan 3. kişi yetkilisinin, borçlu şirkete ait olan ver-

gi levhası suretini, haciz heyetine vermekten imtina ettiği ve davacı ile takip 

borçlusunun aynı konuda faaliyet gösterdikleri anlaşıldığından; somut olay-

da, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla ala-

caklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini»217 

√ «3.kişi tarafından İİK. mad. 96’e göre açılan davada; borcun doğum 

tarihinden sonra haciz adresine ilk gidildiğinde, borçlu şirket adına bir ta-

kım evrakların bulunması, borçlu firma çalışanlarının hazır bulunup davacı 

3. kişi şirket yetkilisi tarafından dışarı çıkartılmaları, yine davacı 3.kişi şir-

ket yetkilisinin söz konusu yeri satın aldıklarını, ancak depolardaki akarya-

kıtların halen borçluya ait olduğunu söylemesi, borçlu ile faaliyet alanları 

aynı olan davacının borçlunun durumunu bilebilecek durumda olması de-

ğerlendirildiğinde İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu do-

layısıyla alacaklı lehine olup bu yasal karinenin aksi davacı 3.kişi tarafın-

dan güçlü ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerektiğini»218 

√ «Takibin konusunun 04.09.2012 keşide tarihli çek olduğu, çeklerin ti-

cari hayatta ileri tarihli düzenlenebileceği, çek keşide tarihinden 1 gün evvel 

borçlu şirketin %99 hakim ortağı ve yetkilisi olan kişinin 03.09.2009 tari-

                                                 
215 Bknz: 8. HD. 16.01.2015 T. 15322/746 

216 Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5524/4989 

217 Bknz: 8. HD. 03.04.2017 T. 10526/4870 

218 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 11011/10890 
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hinde davacı şirketteki hisselerini devrederek ortaklıktan ayrıldığı, haciz 

anında borçlu şirkete ait kartvizit, ihtarname, kimlik gibi evraklar ile borçlu 

şirket adına ajanda bulunduğu, diğer davacı şirketin haciz yapılan adresi 

davacı şirket ile birlikte kullandığı dikkate alındığında İİK’nun 97/a madde-

sindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı lehine olduğunun 

kabulü gerekeceği, bu haliyle ispat yükü altında olan davacı 3. kişilerin, ka-

rinenin aksini güçlü ve inandırıcı deliller ile ispatlamaları gerekeceğini»219 

√ «Davalı borçlu ile davalı 3. kişi anne-oğul olup haciz tarihi itibariyle 

davalı 3. kişinin 18 yaşında olması, haciz mahallinde borçlunun diğer oğlu-

nun, önceden borçlu annesi ile davalı 3. kişi kardeşinin birlikte İ. Mobilya’yı 

işlettiklerini, sonradan annesinin İ. Mobilya’yı kapattığını, davalı 3. kişinin 

da ‘M.’ ünvanı ile mobilya ticaretine başladığını beyan etmesi, davalı 3. ki-

şinin işe başlama tarihinin 20.03.2013 olması, takibin dayanağı olan çekin 

09.03.2013 tarihinde keşide edilmiş olması, davalı 3. kişinin borcun doğu-

mundan sonra işe başladığının anlaşılması, hacizde borçluya ait bir kısım 

evraklara rastlanılması, her iki şirketin faaliyet alanlarının aynı olması ne-

deniyle, borçlunun ticari faaliyetine davalı 3. kişi üzerinden danışıklı olarak 

devam ettiği, bu haliyle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin 

borçlu dolayısıyla alacaklı lehine olduğunun kabulü gerektiğini»220 

√ «Bozma ilamında, ‘mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair 

araştırma ve inceleme yapılması’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel 

davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar 

haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların ta-

mamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait 

olduğu, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül 

ettiği, eş anlatımla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden 

ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner us-

tası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, 

davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile 

borçlu şirketin fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı anlaşıldığın-

dan, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine 

ilişkin açılan davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararının onanması 

gerekirken bozulduğunun anlaşıldığını»221 

√ «Dava konusu haciz, borçlu şirketin eski faaliyet adresinde yapılmış 

olup haciz esnasında borçlu şirket adına birçok evrak bulunduğu, somut 

olayda, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla 

                                                 
219 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 17984/9028 

220 Bknz: 8. HD. 09.05.2016 T. 18343/8556 

221 Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 
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alacaklı yararına olduğunun kabulünün gerekeceği, bu yasal karinenin ak-

sinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesinin 

gerekeceği, davacının dayandığı her zaman düzenlenmesi mümkün olan ve 

borcun doğumundan sonraki tarihi taşıyan faturalar ile borçlunun taraf ol-

duğu adi nitelikli kira sözleşmesinin karinenin aksini ispata yeterli olmadığı, 

sunulan vergi levhası ise haciz adresinden farklı bir adrese ilişkin olup, 

13.06.2012 tarihli yoklama fişi içeriğine göre de davacı şirketin haciz adre-

sinde şube faaliyetine takip tarihinden sonra başladığı, mahkemece bu hu-

suslar gözden kaçırılarak davanın reddine karar verilmesinin gerekeceği-

ni»222 

√ «Haciz mahallinde borçluya ait çok sayıda evrakların bulunması se-

bebiyle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla 

alacaklı yararına olduğunun kabulünün gerekeceği, bu sebeple, ispat yükü 

altında olan ve karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip 

olan üçüncü kişinin delillerinin ispat yükünü karşılayıp karşılamadığının ve 

aleyhine olan karineyi çürütüp çürütemediğinin irdelenmesinin gerekeceği, 

davalı 3. kişinin, eldeki davada delil olarak işyeri su faturasına, KDV tahak-

kuk fişi fotokopisine, 13.01.2011 tarihli faturaya ve tanık beyanlarına da-

yandığı, ancak su faturası ve tahakkuk fişinin haciz tarihinden sonraki dö-

nemlere isabet ettiği, sunulan faturanın da her zaman düzenlenmesi mümkün 

belgelerden olup istihkak davalarında güçlü delil teşkil etmeyeceği, ezcümle, 

davalı 3. kişinin dayandığı deliller ile alacaklı lehine olan karinenin aksini 

ispat edemediğini»223 

√ «Davaya konu haczin ödeme emrinin tebliğ edildiği yerde yapıldığı 

sırada borçluya ait belgelerin görüldüğü ve haciz adresinin davacı şirket 

adına kayıtlı olmadığı, istihkak iddiasının muvazaaya dayanıp, sunulan fatu-

ranın istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmadığı, açılan istihkak dava-

sının reddine karar verileceğini»224 

√ «Dava konusu haczin, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste 

yapılmış olması halinde mülkiyet karinesinin alacaklı yararına olduğu ve bu 

yasal karinenin aksinin davacı 3. kişi tarafından inandırıcı ve güçlü deliller-

le ispat edilmesi gerektiğini»225 

√ «Haciz tutanağındaki mahcuzların kayden davalı 3. kişiye ait olduğu 

gerekçesiyle alacaklının açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesinin 

isabetli olduğu- Ödeme emrinin tebliğ edildiği ve dava konusu haczin yapıl-

dığı adresin aynı olduğu, 3. kişinin borçlu şirketin eski çalışanı olduğu, 

                                                 
222 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 3468/6562 

223 Bknz: 8. HD. 16.03.2015 T. 2043/6036 

224 Bknz: 8. HD. 03.02.2015 T. 21101/1909 

225 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 2377/5211 
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borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının aynı olduğu, 3. kişinin borcun 

doğumundan sonra haciz mahallinde kırtasiye ürünlerinin satışına başladığı 

hususları birlikte değerlendirildiğinde, İİK. mad. 97/a maddesindeki mülki-

yet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü ve bu 

yasal karinenin aksinin davalı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle 

ispat edilmesi gerektiği- İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her türlü 

delille kanıtlama olanağına sahip davalı 3. kişinin sunduğu, isteyen her kişi 

adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğumundan sonra düzenlenmiş bulu-

nan fatura ve yine borcun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira 

sözleşmesi karinenin aksini ispata yeterli olmadığını»226 

√ «Borçluya ödeme emrinin haciz adresinde tebliğ edildiği, 24.12.2013 

tarihli haciz esnasında hazır bulunan borçlunun, ‘gereken işlemler ne ise 

yapabilirsiniz’ şeklindeki beyanı ile söz konusu yerin şahsi kullanımında ol-

duğunu kabul ettiği, alacaklı ile borçlu arasında 54.000 USD karşılığında 

imzalanan kira sözleşmesine istinaden haciz yapılan yerin otel olarak kulla-

nılmak üzere kiralandığı, takibin dayanağı olan bono lehtarı ile söz konusu 

oteli kiraya veren kişinin aynı olması dikkate alındığında borcun şahsi borç 

olmadığının anlaşıldığı, ayrıca borçlunun davacı 3.kişi şirketin ortağı oldu-

ğu hususları da dikkate alındığında İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet ka-

rinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı lehine olduğunun kabulü gerektiği, is-

pat yükü altında olan davacı 3. kişinin borcun doğumundan sonrasına ait fa-

tura dışında karinenin aksini kanıtlamaya elverişli delil sunamaması nede-

niyle davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»227 

√ «Takibe konu alacağın, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi 

alacağı olduğu, bu alacağa ilişkin davanın açılmasından önce, borcun do-

ğumundan sonra davalı 3. kişi şirketin kurulduğu, ödeme emrinin tebliğ 

edildiği adres her ne kadar 3. kişinin adresi ise de, borçluya çıkarılan tebli-

gatın o adreste, tebligat almaya yetkili olduğunu beyan edene tebliğ edildiği 

ve haczin de, ödeme emrinin tebliğ edildiği bu adreste yapıldığı, borçlu şir-

ketin ortağı, müdürü ve yetkilisinin, 3. kişi şirketin kurucularından birinn 

kardeşi olup, şirketin kuruluşunda kardeşine vekalet ettiği ve halen de 3. kişi 

şirketin çalışanı ve haciz sırasında da hazır olduğu hususları ile İİK’nun 

97/a maddesinde belirtilen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile davalı 

alacaklı yararına olması ve aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü 

delillerle kanıtlanması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde, davalı 3. kişi-

nin sunduğu, isteyen her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğu-

mundan sonra ve borçlu tarafından düzenlenmiş bulunan fatura ve yine bor-

cun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira sözleşmesi karinenin ak-

                                                 
226 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 20299/11062 

227 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 5039/8118 
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sini ispata yeterli olmadığından, alacaklı tarafından İİK’nun 99. vd. madde-

si uyarınca açılan istihkak iddiasının reddi talebine ilişkin davanın kabulü 

gerektiğini»228 

√ «Davacı 3. kişi tarafından bildirilen fabrikanın kiralanması, demir-

başların devralınması ve vergi levhası kapsamında faaliyete başlanması ta-

rihinden sonra borçluya bu adreste tebligatlar yapılması, borçlu şirket çalı-

şanlarının fabrikaya ilişkin işlemlere katılması karşısında devrin muvazaalı 

olduğu sonucuna ulaşılarak 3. kişinin açtığı davanın reddine karar verilmesi 

gerektiği- Danışıklı ve geçersiz bir devir söz konusu olduğundan, davalı ala-

caklı tarafından karşı dava olarak açılan tasarrufun iptali davasının ‘hukuki 

yarar yokluğundan reddine’ karar verilmesi gerektiğini»229 

√ «Takibe konu senetteki takip talebindeki adres ile, bizzat borçluya 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin haciz adresi olduğu davacı 3. kişi ta-

rafından sunulan vergi levhasındaki adresin haciz adresinden başka bir ad-

res olması nedeniyle, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borç-

lu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu, bu yasal karinenin aksinin davacı 

3. kişi tarafından, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerektiği her 

ne kadar davacı 3. kişi tarafından, mahcuz mallara ilişkin faturalar sunul-

muş ise de; bu faturaların borcun doğumundan sonraki bir tarihe karşılık 

geldiği gibi, içeriği dikkate alındığında da ayırt edici unsurların belirtilme-

diği anlaşılmakla; yasal karinenin aksinin, davacı 3. kişi tarafından kesin ve 

inandırıcı delillerle ispat edilememesi nedeniyle davanın reddine karar ve-

rilmesi gerekeceğini»230 

√  «Haczin halen borçluya ait olan adreste yapılması, borçlunun dava-

cı şirketin kurucu ortağı iken hissesini borcun doğum tarihinden sonra dev-

retmesi, davacının dayandığı faturaların ayırt edici özelliklerinin bulunma-

ması, faturadaki mallar ile mahcuzların tamamen örtüşmemesi karşısında, 

üçüncü açtığı istihkak davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»231 

√  «Haczin ödeme emri tebliğ edilen adreste yapılması, davacı üçüncü 

kişinin, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olması davacı üçüncü kişi ile borç-

lunun ticaret unvanları ile faaliyet alanlarının aynı olması karşısında, üçün-

cü kişinin istihkak iddiasını reddine karar verilmesi gerekeceğini»232 

√ «Bir taşınır malı elinde bulunduranın onun maliki sayılacağını (İİK. 

mad. 97a), haciz işleminin borçluya ödeme (icra) emrinin tebliğ edildiği ad-

reste yapılmış olması halinde mülkiyet karinesinin borçlu (ve dolayısı ile 

                                                 
228 Bknz: 8. HD. 17.03.2016 T. 12285/4912 

229 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 3583/4534 

230 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 13228/4612; 14.03.2016 T. 6743/4537 

231 Bknz: 17. HD. 09.05.2013 T. 5685/6580 
232 Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 6349/7050 
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alacaklı) yararına sayılacağını, davacı-üçüncü kişinin bu yasal karinenin 

aksini ancak ‘yemin’ ve ‘tanık’ dahil her türlü kesin ve inandırıcı delillerle 

kanıtlayabileceğini»233 

√ «Haciz yapılan yerde borçluya ait evrakların  (belgelerin), eşyaların 

bulunmasının, mülkiyet karinesinin  borçlu (ve dolayısıyla alacaklı) yararı-

na, sayılmasına neden olacağını, davacı üçüncü kişinin bu karinenin aksini 

ancak ‘kesin ve güçlü delillerle’ ispat edileceğini»234 

√  « ‘Fatura’, ‘vergi levhası’ ile ‘adi nitelikteki kira sözleşmesi’nin tek 

başına İİK.’nun 97/a maddesindeki borçlu lehine olan mülkiyet karinesinin 

aksini isbata yeterli olmadığını»235 

√  «Alacaklının haklarını etkilemeyen, borcun doğumundan ve ödeme 

emrinin tebliğinden sonra düzenlenmiş adi nitelikli kira sözleşmesi ile yine 

borcun doğumundan ve birinci haciz tarihinden sonra üçüncü kişinin haciz 

adresinde faaliyete başlandığını gösteren vergi levhasının, borçlu/alacaklı 

yararına olan İİK.’nun 97/a maddesindeki yasal karinenin aksini isbata ye-

terli sayılmayacağını»236 

√  «Adi nitelikteki kira sözleşmesi ile vergi levhasının her zaman tenini 

mümkün belgelerden olduğunu, sunulan faturaların kapsamında kalan eşya-

                                                 
233 Bknz: 17. HD. 03.10.2013 T. 8153/13253; 19.09.2013 T. 10847/12449; 28.03.2013 T. 

4280/4383; 28.02.2013 T. 16236/2428; 04.02.2013 T. 4781/972; 04.02.2013 T. 4678/969; 
12.11.2012 T. 11087/12398; 31.05.2012 T. 3078/7055; 21.05.2012 T. 5396/6456; 
05.04.2012 T. 1324/4115; 03.04.2012 T. 134/4044, 12.04.2012 T. 1383/4549; 05.04.2012 T. 
1909/4111; 02.04.2012 T. 1050/3895; 08.03.2012 T. 12135/2811; 07.02.2012 T. 
12413/1242; 29.12.2011 T. 9063/13231; 22.12.2011 T. 9017/12755; 22.12.2011 T. 
9073/12761; 15.12.2011 T. 9000/12344; 08.12.2011 T. 8413/11985, 01.12.2011 T. 
8156/11554; 22.12.2011 T. 8993/12759; 15.12.2011 T. 8658/12421; 22.12.2011 T. 
9875/12830; 26.12.2011 T. 9216/12912; 08.12.2011 T. 8283/11988; 05.12.2011 T. 
7408/11692; 08.12.2011 T. 8892/11962 vb. 

234 Bknz: 17. HD. 07.03.2013 T. 1094/2925; 25.02.2013 t. 16059/2251; 04.02.2013 T. 
16074/976; 28.01.2013 T. 16654/641; 29.11.2012 T. 4596/13259; 06.12.2012 T. 
4493/13675; 26.11.2012 T. 13408/13060; 24.09.2012 T. 7045/9929; 17.09.2012 T. 
6089/9424; 20.09.2012 T. 4310/9605; 13.09.2012 T. 2983/9263; 13.09.2012 T. 3047/9268; 
07.06.2012 T. 6793/7452; 17.05.2012 T. 2223/6286; 03.05.2012 T. 4517/5561; 05.04.2012 
T. 1997/4112; 15.03.2012 T. 250/3208; 30.01.2012 T. 11803/752; 19.01.2012 T. 11119/263; 
31.01.2012 T. 12471/830; 31.01.2012 T. 11334/838; 08.03.2012 T. 12458/2807; 12.03.2012 
T. 12606/2911; 26.01.2012 T. 11836/626; 19.01.2012 T. 11167/265; 19.01.2012 T. 
11108/262; 27.12.2011 T. 9560/2994; 22.12.2011 T. 8674/12764; 15.12.2011 T. 
8034/12420; 15.12.2011 T. 8597/12416  

235 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5374/5020; 28.02.2013 T. 16228/2430; 04.02.2013 T. 
4632/965; 22.11.2012 T. 6420/12877; 11.10.2012 T. 3277/10910; 28.06.2012 T. 6061/8266; 
11.06.2012 T. 6084/7565; 07.06.2012 T. 6065/7444; 31.05.2012 T. 5407/7056; 22.12.2011 
T. 9651/12825; 15.12.2011 T. 8656/12422 vb. 

236 Bknz: 17. HD. 28.04.2011 T. 2708/3999 
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ların ayırt edici özelliklerinin faturada belirtilmemesinin, faturalara göre 

karar verilmesini de engelleyeceğini»237 

√  «Sunulan vergi kaydı, vergi yoklama fişi ve tüm belgelerin borçlunun 

yeğeni olan davacı üçüncü kişinin adına kayıtlı olması; ancak üçüncü kişi-

nin önceden işçiyken borcun doğumundan sonra borçlu dayısına ait işyerin-

de faaliyete başlamış olması nedeniyle bu işlemlerin alacaklılardan mal ka-

çırmak amacıyla danışıklı olarak yapıldığını ortaya koyduğundan, danışıklı 

olarak yapıldığını ortaya koyduğundan, danışıklı işyeri devri alacaklının 

haklarını etkilemeyeceğinden mahkemece ‘davacı üçüncü kişinin açtığı is-

tihkak davasının reddine’ karar verlmesi gerekeceğini»238 

√  «Haciz sırasında borçlu şirkete ait vergi levhası ve bir takım belge-

lerin bulunması, haczin yapıldığı yerin davacı 3. kiişinin resmi adresi ol-

maması, borçlu şirket ile davası şirket yetkilileri arasında akrabalık ilişkisi 

bulunması nedeniyle mahkemece verilen ‘davanın reddine’ ilişkin kararda 

bir isabetsizlik bulunmadığını»239 

√  «Haczin, borçlu huzurunda yapılmış olması halinde, mülkiyet kari-

nesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı lehine sayılacağı, bu yasal karinenin ak-

sinin fatura ve vergi kayıtlarıyla ispat edilemeyeceğini»240 

√  «Haczin, borçlunun ticaret sicil kaydında geçen adresinde yapılmış 

olması, haciz sırasında borçluya ait belgelere rastlanması, ispat yükünün 

üçüncü kişiye ait olması, davacı tarafından sunulan vergi levhası ve kira 

sözleşmesinin takipten hemen sonra düzenlenmiş olması, tanık anlatımları-

nın istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmaması nedeniyle mahkemece 

verilen ‘istihkak davasının reddine’ ilişkin kararda bir isabetsizlik bulunma-

dığını»241 

√  «Menkul haczi yapılan adresin borçlunun adresi olup, bu adreste 

borçluya ait özel eşyalar bulunduğunun tespit edilmesi karşısında, İİK.’nun 

97/a maddesi uyarınca mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı ya-

rarına sayılacağını, üçüncü kişinin bu karinenin aksini kesin ve inandırıcı 

delillerle kanıtlanmasının gerekeceğini; ibraz edilen vergi levhası ve fatura-

ların davalı alacaklıyı bağlayamayacağını»242 

 

 

                                                 
237 Bknz: 17. HD. 28.04.2011 T. 11174/4067 
238 Bknz: 17. HD. 29.03.2011 T. 9738/2799 
239 Bknz: 17. HD. 17.06.2010 T. 10828/5579 
240 Bknz: 17. HD. 01.10.2009 T. 3259/5583 
241 Bknz: 17. HD. 01.10.2009 T. 3115/5911 
242 Bknz: 12. HD. 15.02.2008 T. 23908/2552 
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– «Vergi kaydı» («vergi levhaları») ile ilgili olarak: 

√ «Davacı 3. kişinin iddiasına dayanak yaptığı ve dava dosyasına sun-

duğu faturalar ve vergi levhası gibi belgelerin düzenlenmesi her zaman 

mümkün olup, istihkak davalarında güçlü delil teşkil etmeyecekleri, kaldı ki, 

davacının sunduğu faturaların ayırt edici özelliği olmadığı gibi, faturaların 

borcun doğumundan sonraya ilişkin olduğu, davacı 3. kişinin dayandığı de-

liller ile alacaklı-borçlu lehine olan karinenin aksini ispat edemediğini»243 

√ «Haciz işleminin ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste yapıldığı, da-

vacı 3. kişi tarafından sunulan vergi levhası ve faturaların, borcun doğu-

mundan sonraki tarihli olup her zaman düzenlenmelerinin mümkün olduğu, 

SGK kayıtlarına göre borçlunun 07.12.2012 tarihi itibariyle haczin yapıldığı 

iş yerinde sigortalı olarak çalıştığı, ne var ki haciz mahallinde borçlunun 

babasının da hazır olduğu, haczin yapıldığı iş yeri olan merkez oyuncak 

dükkanına ait borçlunun kartvizitinin bulunması karşısında davanın tümden 

reddine karar vermek gerekeceğini»244 

√ «3. kişinin İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı is-

tihkak istemine ilişkin davavada; borçlu ve 3. kişi şirketlerin her ikisinin de 

ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtla-

rı getirtilerek, taşeronluk sözleşmesinin feshi işleminin muvazaadan ari olup 

olmadığının ortaya konulması bakımından ticari defterlerinin (açılış ve ka-

panış tasdikleri de göz önünde bulundurularak) davacı ile alt taşeron borçlu 

arasındaki 13.5.2011 tarihli sözleşme, yanlar arasındaki sözleşmenin fesih 

ve ibra protokolü başlıklı 03.09.2012 tarihli fesihname, mahcuz malların 3. 

kişiye devrine ilişkin 07.09.2012 tarihli fatura içeriği, fesih protokolü ile ta-

şeronluk ilişkisinin tasfiyesine yönelik hakediş kayıtları, hakedişlerin mah-

cuz mallar değerini karşılaması bakımından mahsup ve ödeme ilişkileri de-

ğerlendirilerek mali müşavir ve hesap uzmanı (hukukçu) katılımı ile uzman 

bilirkişi raporu düzenlettirilmesi; bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava 

dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak so-

nuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»245 

√ «Borçlu şirket ile 3. kişi şirketin SGK kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması, 3. kişi şirketin malları satın aldığını bildirdiği, İstanbul 3. İcra Mü-

dürlüğü’nün 2009/23458 Esas sayılı dosyasındaki ihale belgelerinin eksiksiz 

olarak temin edilerek, gerekirse keşif yapılmak suretiyle bu dosyada ihaleye 

konu mallar ile davaya konu mahcuzların karşılaştırılması ile uzman bilirki-

şi raporu düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosya-

                                                 
243 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 14595/5212 

244 Bknz: 8. HD. 01.02.2016 T. 10578/1709 

245 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 552/10823 
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sında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca gö-

re bir karar verilmesi gerekeceğini»246 

√ «İİK’nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olduğunun kabulünün gerekeceği, bu yasal karine aksinin 

davacı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesinin gere-

keceği, davacının dayandığı her zaman sağlanması mümkün olan, borcun 

doğumundan ve takibe başlanmasından sonraki tarihi taşıyan fatura ve sevk 

irsaliyeleri ile yine takip tarihinden sonra 3. kişinin haciz adresinde faaliye-

te başladığını gösteren vergi levhasının karinenin aksini ispata yeterli olma-

dığını»247 

√ «Davacı 3. kişi şirketin dayandığı, her kişi adına düzenlenmesi müm-

kün olan faturaların mülkiyet karinesinin aksini ispat için yeterli olmadığı, 

üstelik söz konusu faturaların borcun doğum tarihinden hatta takip tarihin-

den sonraki tarihli olduğu ve malın ayırt edici özelliği de belirtilmediğinden, 

mahcuza ilişkin olup olmadığının kesin bir şekilde tespit edilemediği, ayrıca, 

davacının buradaki faaliyetin haciz tarihinden önce başladığını iddia eder-

ken, bir kira sözleşmesi dahi sunamadığı, sunduğu vergi levhasının ise be-

yana dayalı olarak düzenlenen her zaman temini mümkün belgelerden oldu-

ğu, bundan ayrı, davacının dava dilekçesinde borçlu şirket ortaklarından 

M.M.’nin eniştesi olduğunu beyan etmesi karşısında, davacı 3. kişi ile borç-

lu şirket ortakları arasında akrabalık ilişkisi bulunduğunun da açıkça anla-

şıldığı, bu koşullarda, istihkak iddiası kanıtlanamamış olup istihkak iddiası-

nın, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla danışıklı olarak ileri sürüldüğünün 

ve muvazaalı işlemler yapıldığının kabulünün gerekeceğini»248 

√ «Vergi levhası (kaydı) ‘karısı’, ‘kızı’, ‘kız kardeşi’ gibi bir yakını 

adına olan işyerinde haciz sırasında borçlunun bulunması (ve işyerinin 

borçlu tarafından çalıştırıldığının tanık beyanları ile kanıtlanması) halinde, 

işyerinin borçluya ait sayılacağını»249 

√ «Başka güçlü delillerle desteklenmeyen vergi kaydının tek başına, iş-

yeriniin vergi levhasında adı yazılı olan kişiye ait olduğunu göstermeyeceği-

ni»250 

                                                 
246 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 19106/8982 

247 Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 344/6779 

248 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 21966/6350 

249 Bknz: 21. HD. 17.2.2004 T. 10854/1201; 21.5.2002 T. 4216/4759; 15. HD. 25.2.1992 T. 
27/882  

250 Bknz: 17. HD. 22.11.2012 T. 6420/12877; 11.10.2012 T. 3277/10910; 08.06.2012 T. 
6061/8266; 11.06.2012 T. 6084/7565; 07.06.2012 T. 6065/7444; 22.12.2011 T. 9651/12825; 
15.12.2011 T. 8656/12422; 15.12.2011 T. 8972/12341; 05.03.2012 T. 12281/2512; 
05.12.2011 T. 6022/11679 vb. 
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√ «Vergi levhası (kaydı) davacı-borçlunun eşi ev kadını adına düzen-

lenmiş olsa dahi, ev kadını tarafından fiilen yapılamayacak -marangoz atöl-

yesi işletmek, soba ve karyola imalat ve satışı, demir ticareti gibi- nitelikteki 

işlerde, vergi levhasının (kaydının) -tek başına- işyerinin o kişiye ait oldu-

ğunu kanıtlamaya yeterli olmayacağını»251 

√ «Borçlunun fiilen işlettiği ve haciz sırasında kendisine ait olduğunu 

kabul ettiği fırının vergi kaydının başkası adına olmasının, fırının borçluya 

ait olmadığını kanıtlamayacağını»252 

√ «Davacı üçüncü kişi adına düzenlenmiş olan vergi kaydının -başka 

güçlü delillerle desteklenmedikçe- tek başına İİK. 97a’daki ‘mülkiyet karine-

si’nin aksini ispata yeterli olmayacağını»253 

√ «Vergi kaydı, borç doğumundan sonraki işyeri açma ve çalışma ruh-

satı ile hafta tatilii ruhsatının işyerinin üçüncü kişiye ait olduğunun kesin 

kanıtı olamayacağını»254 

√ «Vergi levhası (kaydı) ‘karısı’, ‘kızı’, ‘kız kardeşi’ gibi bir yakını 

adına olan işyerinde haciz sırasında borçlunun bulunması (ve işyerinin 

borçlu tarafından çalıştırıldığının tanık beyanları ile kanıtlanması) halinde, 

işyerinin borçluya ait sayılacağını»255 

√ «Vergi levhası (kaydı) davacı-borçlunun eşi ev kadını adına düzen-

lenmiş olsa dahi, ev kadını tarafından fiilen yapılamayacak -marangoz atöl-

yesi işletmek, soba ve karyola imalat ve satışı, demir ticareti gibi- nitelikteki 

işlerde, vergi levhasının (kaydının) -tek başına- işyerinin o kişiye ait oldu-

ğunu kanıtlamaya yeterli olmayacağını»256 

– «Bütünleyici parça» (mütemmim cüz) ile «eklenti»ler (teferruat-

lar) hakkında; 

√ «3.kişinin, İİK’nun 96. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak dava-

sında; gayrimenkulün Antalya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2009/.... sayılı dosya-

sından gönderilen talimat uyarınca alacaklı H. Bankası A.Ş tarafından ala-

cağa mahsuben satın alındığı; daha sonra üzerinde bulunan menkuller ile 

birlikte davacı 3. kişi şirkete 27/01/2011 tarihinde satıldığı; bu anlamda ta-

şınmazın tapu kayıtları getirtilip, ziraat mühendisi ve inşaat bilirkişisi katı-

lımı ile mahcuzlara ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzların Türk 

                                                 
251 Bknz: 15. HD. 7.10.1991 T. 4015/4572; 27.7.1987 T. 2091/2976; ĠĠD. 22.2.1960 T. 

1285/1289 
252 Bknz: 15. HD. 8.2.1984 T. 3953/296  
253 Bknz: 21. HD. 26.9.2005 T. 4453/8289; 21.9.2004 T. 6145/7456; 22.3.2004 T. 393/2684; 

22.12.2003 T. 8729/10611 vb.  
254 Bknz: 21. HD. 19.9.2002 T. 5929/7164  
255 Bknz: 15. HD. 24.1.1996 T. 41/341; 25.2.1992 T. 27/882 
256 Bknz: 15. HD. 7.10.1991 T. 4015/4572  
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Medeni Kanunu’nun 684 ve 686. maddeleri kapsamında taşınmazın bütünle-

yici parça veya eklentisi olup olmadığı hususunda denetime elverişli bilirkişi 

raporu alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğini»257 

√ «Haczin icra edildiği trafonun inşa edildiği yerde bir elektrik mühen-

disi, bir inşaat mühendisi ve bir mali müşavir eşliğinde keşif icra edilerek, 

hacze konu trafonun taşınmazın bütünleyici parçası (mütemmim cüz) olup 

olmadığının belirlenmesi, trafonun bütünleyici parça olduğunun tespit edil-

mesi halinde taşınmazdan ayrı olarak bağımsız mülkiyete konu olamayaca-

ğının düşünülmesi, bütünleyici parça olmadığının tespit edilmesi halinde ise, 

öncelikle dava konusu mahcuz trafoya ilişkin elektrik satım sözleşmesi yapı-

lıp yapılmadığının müzekkere ile sorulması, varsa sözleşme ile birlikte önce-

ki yüklenici dava dışı şirket ile iş sahibi 3. kişi şirket arasındaki ilk sözleş-

menin, trafonun sözleşme kapsamı dışında olduğunu bildiren hükmü ve 

borçlunun dahil olduğu 01.10.2010 tarihli zeyilnamenin ilgili maddeleri, 

davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine ilişkin düzen-

lenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütnameler de 

dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borçlunun trafo-

yu satın aldığı şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle (açılış ve 

kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) çok yönlü 

bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini»258 

√ «TMK. mad. 684 uyarınca bütünleyici parçanın ayrı bir mülkiyete 

konu olamayacağı ve asıl şeyden ayrı olarak haczinin mümkün bulunmadı-

ğını»259 

√ «İpotek akit tablosunda yazılı olmasa bile ipotekli taşınmazın eklenti-

si niteliğindeki menkuller taşınmazdan ayrı olarak haczedilip satılamayaca-

ğı- 3. kişi tarafından açılmış istihkak davasında, keşif yapılarak, haczedilen 

malların, üzüm işletmesi ve fabrikanın işletilmesi için zorunlu nitelikte olup 

olmadığı, fabrika tesisine özgülenip özgülenmediği hususlarının detaylı şe-

kilde tespitini içeren bilirkişi raporu alınması, varsa tapu kaydı teferruat lis-

teleri ve ekli belgelerin getirtilerek, mahcuzlarla karşılaştırılmasından sonra 

oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»260 

√ «Üçüncü kişinin, İİK’nun 96. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak 

davasına ilişkin davada, taşınmazın tapu kayıtları getirtilip, makine mühen-

disi ve inşaat bilirkişisi katılımı ile mahcuzlara ilişkin mahallinde keşif yapı-

larak, mahcuzların TMK. 684 ve 686 kapsamında bütünleyici parça veya ek-

lenti olup olmadığı hususunda denetime elverişli bilirkişi raporu düzenlen-

                                                 
257 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 17437/8072; 02.05.2016 T. 6676/8123 

258 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 

259 Bknz: 8. HD. 25.02.2016 T. 7614/3320 

260 Bknz: 8. HD. 31.10.2016 T. 22628/14751 
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mesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer 

delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi 

gerektiğini»261 

– «Mülkiyeti saklı tutma kaydı» ile ilgili olarak; 

√ «Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı-

nın, ancak resmî şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri no-

terliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli olacağını»262 

√ «Davacı 3. kişi tarafından açılan mülkiyeti muhafaza kaydıyla satım 

sözleşmesinin iptaline ilişkin davada; borçlu tarafından ‘peşinat dışındaki 

senet bedellerinin ödenmediği’ beyan edilmiş olsa da, alıcı-borçlu ve satıcı- 

3. kişi şirkete ait defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın bilir-

kişiye tevdii ile senet bedellerinin tamamının ödenip ödenmediği hususu üze-

rinde durulması gerektiğini»263 

√ «Davacı 3. kişi tarafından, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satım söz-

leşmesinin iptaline ilişkin açılan davada, borçlu tarafından peşinat dışındaki 

senet bedellerinin ödenmediği beyan edilmiş olsa da; alıcı-borçlu ve satıcı- 

3. kişi şirkete ait defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın bilir-

kişiye tevdii ile senet bedellerinin tamamının ödenip ödenmediği hususu üze-

rinde durularak elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delil-

lerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»264 

√ «Davacı üçüncü kişi kendisine ait yolcu uçağının alt kiracının bor-

cundan dolayı fiilen haczedildiğini, ayrıca icra müdürlüğünce yazılan yazı 

ile uçuştan men edilmesine ve uçağın kaldırılmasına karar verildiğini, uça-

ğın borçla bir ilgisi olmadığı gibi borçlu firma ile de hiç bir maddi bağı bu-

lunmadığını, söz konusu uçağın finansal kiralama yöntemi ile kiralandığını, 

Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre kiralamaya tabi ma-

lın haczolunamayacağını ve bu nedenle uçuştan men kararı ile uçağın fiilen 

haczine ilişkin itirazlarının reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının kaldı-

rılmasına karar verilmesini istemiş olup takip dosyasında bulunan, müzek-

kere cevabında, bahsi geçen uçakların dava konusu uçakla ilgili olmadığı 

hususu ile dava konusu uçağa ait olduğu iddia edilen, Tescil Sertifikası’nın 

da dosyada fotokopisinin bulunduğu, bu fotokopinin de davacı tarafça su-

nulduğu hususu dikkate alınarak; dava konusu uçakla ilgili sahiplik belgesi-

nin ve bulunduğu devletlerle yapılacak yazışma ile 6100 s. HMK. mad. 224 

                                                 
261 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 16590/7576 

262 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 12981/5897 

263 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 3481/4538 

264 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 19569/4539 
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de dikkate alınarak onaylı bir suretlerinin istenmesi, bu yollarla temin edile-

cek yabancı dilde yazılı belgeler geldikten sonra, yabancı dilden Türkçe’ye 

yapılan tercümelerle ilgili, özellikle davalı tarafça ileri sürülen, yapılan ter-

cümelerin sıhhatiyle alakalı itirazlar bulunması sebebiyle, yabancı dildeki 

evrakların tercümelerinin HMK. mad. 223/2. nazara alınarak tercüme etti-

rilmesi gerekeceği, bunlar yerine getirildikten sonra, ihtiyaç duyulması ha-

linde dosyanın sivil havacılık konusunda uzman bir bilirkişiye veya bilirkişi 

heyetine tevdi edilerek, bilirkişi raporu alınması gerekeceğini»265 

√ «Garanti belgesinin mülkiyeti belirleyici belgelerden olmadığını»266 

√«Apartman aidat makbuzu, telefon sözleşmesi ile vergi levhasının 

mülkiyeti ispata yeterli belgelerden olmadığını»267 

√ «Haciz uygulanan eve ilişkin tapu kaydının salt davacı adına oluşu-

nun, hacizli malların mülkiyetinin de davacıya ait olduğunu göstermeyece-

ğini»268 

√ «Mahkemeye sunulan taşınmaza ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleş-

mesinin taşınmazdaki hacizli taşınır ev eşyalarının davacıya ait olduğunu 

göstermeyeceğini»269 

√  «İnternet erişim faturasının mülkiyeti belirleyici belge niteliğinde 

olmadığını»270 

√  «Borçluya ait evde borçlu adına olan büyükbaş hayvanların İİK. 

97a’daki mülkiyet karinesi uyarınca borçluya ait sayılacağını»271 

√  «Haciz sırasında işyerinde bulunan borçluya ait ev ve cep telefonu 

faturaları, elektrik faturası gibi belgelerin, haciz yapılan yerin borçlunun iş-

yeri olduğunu göstereceğini»272 

√  «Davacının sırf gelir ve kazanç sahibi olmasının İİK. 97a’daki «mül-

kiyet karinesi»nin aksini isbata yeterli olmadığını»273 

√  «Bankadaki hesap kimin adına ise paranın da onun sayılacağını»274 

                                                 
265 Bknz: 8. HD. 01.02.2016 T. 16413/1725 

266 Bknz: 21. HD. 20.9.2004 T. 3948/7326; 19.1.2004 T. 9714/66; 2.7.2002 T. 5551/6439  
267 Bknz: 21. HD. 2.5.2005 T. 1672/4576; 1.7.2004 T. 681/1200  
268 Bknz: 21. HD. 8.3.2005 T. 10741/20722; 8.6.2004 T. 5462/6358; 22.3.2004 T. 754/2741; 

20.2.2001 T. 944/1338  
269 Bknz: 21. HD. 1.4.2004 T. 1791/3227  
270 Bknz: 21. HD. 9.3.2004 T. 11525/2187  
271 Bknz: 21. HD. 8.3.2005 T. 10741/2072; 27.5.2003 T. 3713/4987  
272 Bknz: 21. HD. 20.3.2003 T. 1068/2316  
273 Bknz: 21. HD. 2.1.2003 T. 10028/205 
274 Bknz: 21. HD. 2.10.2002 T. 6183/7942  



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

115 

√  «Yüklenicinin üstlendiği işin gereği, şantiyesini işverene ait taşın-

mazda kurmasının, şantiyedeki yükleniciye ait taşınır malların yasanın ara-

dığı anlamda «malın borçlu elinde bulunması ya da borçlu ile üçüncü kişi-

nin malı birlikte bulundurması» olarak kabul edilemeyeceğini»275 

√  «Borçlu tarafından getirildiği marinada haczedilen ve gemi siciline 

kayıtlı olmayan tekne taşınır sayıldığından, mülkiyet karinesinin borçlu ya-

rarına sayılacağını, bunun aksinin kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanması 

gerekeceğini»276 

√  «Borçlunun ağılında haciz edilen koyunların -aksi üçüncü kişilerce 

ispat edilmediği sürece- borçluya ait sayılacağını»277 

√ «Haczedilen, borçlunun zilyetliğindeki mandalina bahçesindeki man-

dalinaların borçluya ait sayılacağını»278 

√  «Kocasından ayrı yaşayan ve kocası hakkında nafaka arttırım davası 

açan kadının adresinde haciz edilen eşyaların kadına ait sayılacağını»279 

√ «Haczedilmiş olan malların sigorta poliçelerinin davacı-üçüncü kişi 

adına düzenlenmiş olmasının, onun malik olduğunu göstermeyeceğini»280 

√  «Borçlunun bankada kiraladığı özel kasa içindeki ziynet eşyalarının 

haczedilmesi halinde, mülkiyet karinesinin borçlu yararına sayılacağı, bu-

nun aksinin davacı üçüncü kişi tarafından yeterli ve inandırıcı biçimde ispat 

edilmesi gerekeceğini»281 

√  «Davacının zilyetliğinde bulunan hâmiline yazılı çekin, davacıya ait 

sayılacağını»282 

√ «Üçüncü kişinin kiraladığı ve işlettiği fabrikada haczedilen malların 

3. kişiye ait sayılması gerekeceğini»283 

√ «Borçlu elinde haczedilen -lehtarı belirtilmemiş olan- çeklerin, borç-

luya ait sayılacağını»284 

√  «Üçüncü kişinin, kendi işyerinde, borçludan hacizden iki sene önce 

satın ve teslim almış olduğu haczedilen teleks hakkında açtığı istihkak dava-

sının kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»285 

                                                 
275 Bknz: 21. HD. 17.9.2002 T. 6152/7024  
276 Bknz: 21. HD. 24.3.1998 T. 1404/2093  
277 Bknz: 15. HD. 29.9.1992 T. 3704/4386  
278 Bknz: 15. HD. 2.4.1992 T. 1692/1735  
279 Bknz: 15. HD. 9.10.1991 T. 4004/4680  
280 Bknz: 15. HD. 19.12.1990 T. 4689/5666  
281 Bknz: 15. HD. 29.3.1989 T. 273/1544  
282 Bknz: 15. HD. 3.7.1986 T. 2307/2576 
283 Bknz: 15. HD. 21.6.1984 T. 2162/2195 
284 Bknz: 15. HD. 31.10.1983 T. 2858/2719 
285 Bknz: 13. HD. 1.12.1982 T. 6475/7288  
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√  «Televizyon ruhsatının yalnız başına mülkiyeti kanıtlayamayacağı-

nı»286 

√ «Borçlunun üzerinde bulunan paranın, zilyetlik karinesi gereğince 

borçluya ait sayılacağını»287 

√  «Borçlunun hacizli taşınırlarını daha önce ‘borçlu’dan ya da ‘üçün-

cü kişi’den satın aldığını ileri süren kimsenin -gelir ve kazancının bulunma-

ması, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- bunları alabile-

cek ekonomik güçte olduğunu kanıtlayamaması halinde, İİK. 97a’da öngö-

rülen ve borçlu yararına olan ‘mülkiyet karinesi’nin aksini kanıtlayamamış 

sayılacağını ve mülkiyetin alıcıya geçmemiş olacağını»288 

√  «Açık arttırmada taşınır malın satın alınmasıyla BK. 231 (şimdi; 

TBK. 279) uyarınca satın alınan malın mülkiyeti satın alana ihale tarihinde 

geçerse de, açık arttırmanın temelinde muvazaa olduğunun ileri sürülebile-

ceğini ve hacizli malları ihalede satın almış olan kişinin -gelir ve kazancının 

bulunmaması, ev kadını olması, bir işte çalışmaması vb. nedenlerle- ihale 

bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun kanıtlanamaması ha-

linde, İİK. 97a’da öngörülen ve borçlu yararına olan ‘mülkiyet karinesi’nin 

aksini kanıtlayamamış sayılacağını ve ihalede satın alınan malların mülki-

yetinin alıcıya geçmemiş olacağını»289 

belirtmiĢtir... 

Hemen belirtelim ki, ĠĠK. mad. 97/a-I, c. 1‘de ifade edilen «bir taşınır 

malı elinde bulunduran kimsenin, onun maliki sayılacağı»na iliĢkin karine 

(mülkiyet karinesi) trafik siciline tescil edilmiĢ olan araçlar hakkında ge-

çerli değildir. Çünkü 2918 s. Karayolları Trafik Kanununun -3176 s. Kanun-

la değiĢik- 20/d maddesi uyarınca «trafik siciline tescil edilmiş araçların her 

çeşit satış ve devirleri noterlerce yapılır ve bu şekilde yapılmayan satış ve 

devirler geçerli olmaz.290 BaĢka bir deyiĢle, trafik siciline tescil edilmiĢ araç-

larda, «trafik kayıtları» aracın gerçek malikini gösterir.291 Bu nedenle, bir 

«taĢınır mal» niteliğini taĢımasına rağmen, borçlunun elinde haczedilen bir 

araç trafik sicilinde baĢkasının adına kayıtlı ise kayıt sahibine ait sayılır ve 

alacaklı «o aracın borçluya ait olduğunu» ancak noterde yapılmıĢ bir satıĢ 

veya devir sözleĢmesi ile ispat edebilir. 

                                                 
286 Bknz: 13. HD. 3.6.1981 T. 3614/4233  
287 Bknz: 12. HD. 16.5.1977 T. 4402/4988  
288 Bknz: 21. HD. 18.10.2004 T. 8941/8532; 27.9.2004 T. 6828/7627; 7.10.2003 T. 6359/7672 

vb.  
289 Bknz: 21. HD. 10.5.2004 T. 4319/4638; HGK. 11.12.2002 T. 15-917/1041; 21. HD. 

24.10.2002 T. 7912/9013 vb.  
290 Bknz: 21. HD. 19.4.2004 T. 2935/3908; 16.3.1999 T. 1439/1776; 15.4.1997 T. 2418/2750 

vd.  
291 Bknz: 15. HD. 8.2.1995 T. 105/616; 21.6.1994 T. 3024/4125  
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Buna karĢın, trafik sicilinde borçlu adına kayıtlı olan araç, üçüncü kiĢi-

nin elinde iken haczedilirse, üçüncü kiĢi «aracın kendisine ait olduğunu» an-

cak noterde yapılmıĢ bir satıĢ ve devir sözleĢmesi ile ispat edebilir. 

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 

28.3.1985 günlü, 3176 sayılı Kanunla değiĢik 20. maddesinde; «tescili zo-

runlu ve ilk tescili yapılacak araçların satın alma veya gümrükten çekme ta-

rihinden itibaren üç ay içinde araç sahiplerinin ilgili tescil kuruluĢuna baĢ-

vurmalarının zorunlu olduğu; tescil edilmiĢ araçların her çeĢit satıĢ ve devir-

lerinin, araç sahibi adına düzenlenmiĢ tescil belgesi esas alınarak noterlerce 

yapılacağı, bu satıĢların noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik 

edilmek suretiyle iĢleneceği, ayrıca, tescil edilmiĢ araçların satıĢ ve devir iĢ-

lemlerinin noterler tarafından sicile iĢlenmek üzere, iĢlemin tekemmülünü 

müteakip en geç yedi iĢ günü içinde ilgili tescil kuruluĢuna bildirileceği, no-

terlerce yapılmayan her çeĢit satıĢ ve devirlerin geçersiz olduğu, tescilli 

araçları satın veya devir alanların, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili 

tescil kuruluĢundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorunda ol-

dukları» hükme bağlanmıĢ ve tescil kuruluĢuna baĢvurmayan araç sahipleri 

ile tescil belgesi olmayan alıcılar ve bilgi vermeyen noterler için cezai yaptı-

rımlar öngörülmüĢtür. Ġlk kez 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile geti-

rilen bu hükmün gerekçesi olarak DanıĢma Meclisi Bayındırlık, UlaĢtırma, 

Ġmar ve Ġskan, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporunda özetle; «1- Uygu-

lamada, kazaya karıĢan aracın iĢleteninin, mal sahibinin kim olduğunun bili-

nemediği, mağdurların açtığı davalarda karıĢıklıklara yol açtığı, husumetin 

kime yöneltileceğinin bilinemediği; 2- Maliyenin, gizli elden mülkiyet de-

ğiĢtirmelerde, pek çok araç alım-satım vergisi kayıplarının doğduğu; 3- Mil-

yonlara varan değer ifade eden motorlu taĢıt alım-satımlarının sadece men-

kul niteliği göz önüne alınarak teslimle intikal ettiğinin kabulü, pek çok 

mülkiyet tespit davalarına sebep olduğu göz önüne alınarak, gemiler gibi bir 

ayrıcalık getirilmesi zaruri görülerek 20. maddenin (d) bendinin sonuna (No-

terlerce tanzim, tasdik ve tescil edilmemiĢ araç satıĢ ve devirlerinin geçersiz 

olduğuna) dair bendin yeniden eklendiği açıklanmıĢtır (DanıĢma Meclisi Tu-

tanak Dergisi, BirleĢim; 105-120. Yasama yılı: 2, Cilt 18, S. Sayısı; 397, s: 

13). DanıĢma Meclisi Genel Kurulunda bu bent üzerinde söz alan olmamıĢ, 

aynen kabul edilmiĢtir (Aynı Tutanak Dergisi, s: 619-620, BirleĢim 

9.6.1983). 

Milli Güvenlik Konseyi ĠçiĢleri Komisyonu raporunda; DanıĢma Mec-

lisince kabul edilen tasarının kimi maddeleri ile birlikte 20. maddesinin de 

redaksiyona tâbi tutulduğu ve diğer maddelerde yapılan değiĢikliklere para-

lel olarak maddelerin yeniden düzenlendiği belirtilmiĢ; 20. maddenin yuka-

rıda anılan (d) bendinin ilgili hükmü (Noterlerce yapılmayan her çeĢit satıĢ 
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ve devirler geçersizdir) biçiminde değiĢtirilerek bu Ģekilde kanunlaĢmıĢtır 

(Milli Güvenlik Konseyi 5. Sayısı 687, s: 18-83). 

Daha sonra 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun bazı maddeleri 

ve bu arada 20. maddesi 20.3.1985 günlü, 3176 sayılı Kanunla değiĢtirilmiĢ 

ise de (Noterlerce yapılmayan her çeĢit satıĢ ve devirler geçersizdir) hükmü 

aynen kalmıĢtır. Bu hüküm 18.6.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir 

(TBMM Tutanak Dergisi Dönem; 17. Cilt 14, Yasama yılı; 2, 79 uncu birle-

Ģim s: 353). 

Yukarıda açıklanan yasama belgelerine göre, motorlu araçların alım-

satımı ile her türlü devirlerinin noterlerce yapılmasının öngörülmesinin 

amacı, sadece tarafların hukuksal yararlarının korunmasından çok, üçüncü 

kiĢilerin ve Devletin yararını korumaktır. Böyle olunca söz konusu hüküm 

kamu yararı ve kamu düzeni amacıyla getirilmiĢ demektir. Öyle ise, geçersiz 

sözleĢmeye dayanılarak yapılan teslimle mülkiyet alıcıya geçmiĢ olmaz. Ak-

si halde, yasa koyucunun yukarıda açıklanan amacı hiç bir zaman gerçekle-

Ģemez. Yeni yasal düzenleme karĢısında, motorlu araçların ancak noterlerce 

yapılan satıĢ ve devir sözleĢmelerine dayanan teslimleri sonunda mülkiyetin 

alıcıya geçebileceğinin kabulü gerekecektir.292 

Buna karĢın; tescile tâbi olmayan -kepçe, traktör römorku293 gibi- araç-

lar, ‗taĢınır mal‘ niteliğinde olduğundan, satıĢ ve devirleri herhangi bir Ģekle 

bağlı değildir. Bu tür araçları elinde bulunduran kimse, onun maliki sayılır. 

Yüksek mahkeme bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Dava konusu iş makinasının, 2918 s. K. mad. 22/c-2 ve Karayolları 

Trafik Yönetmeliği’nin 29/A d-2 maddesi uyarınca, tescilinin zorunlu olup 

olmadığının sorulması ve varsa makinaya ilişkin tüm belgelerin istenmesin-

den sonra, davacı ve borçlu şirketlere ait banka kayıtları, kira ilişkisine iliş-

kin faturalar ve 2011 ve 2012 yılı ticari defterleri incelenmek suretiyle (açı-

lış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) çok 

yönlü bir araştırma ile mali müşavir ve makine mühendisi bilirkişi tarafın-

dan 2011 yılı itibariyle dava konusu makinanın ödenen bedeller karşılığında 

satın alınıp alınmayacağı hususu da gözetilerek, ‘haczedilen makine aksa-

mının, ana makinanın ayrılmaz bir parçası olup olmadığı’ da tespit edilerek 

uzman bilirkişi raporu hazırlanması, mahcuzun kiralandığı ya da taksitli 

ödemelerle satış sözleşmesine konu edilip edilmediği hususunun tanık be-

yanları da dikkate alınarak tartışılması ile istihkak iddiası hakkında bir ka-

rar verilmesi gerektiğini»294 

                                                 
292 Bknz: 13. HD. 22.1.1987 T. 6269/219 
293 Bknz: 21. HD. 11.12.2001 T. 8954/8598 
294 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 13576/7578 
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√ «Uyuşmazlık, 3.kişinin İİK’nun 96 vd. maddelerine dayalı istihkak 

davasına ilişkin olup, davaya konu iş makinası Ticaret ve Sanayi odasına 

tescili zorunlu araçlardan olduğundan, mahkemece bu husus araştırılmadan 

karar verilemeyeceği gözetilerek, iş makinasıyla ilgili olarak noterlerce dü-

zenlenmiş satış sözleşmesini sunmaları için taraflara süre verilmesi, ayrıca 

tarafların hangi ticaret odasına kayıtlı olduğu konusunda beyanda bulunma-

ları sağlanarak ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına müzekkere yazılmak suretiy-

le dava konusu iş makinasının tescilinin yapılıp yapılmadığının sorulması ve 

varsa makinaya ilişkin tüm belgelerin istenmesi, gelen belgelerin mahcuz 

mala olan uygunluğunun dosyada bulunan diğer tüm deliller ile birlikte de-

ğerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»295 

√ «Dava konusu araç, trafik kaydına haciz konulmasından önce Noter-

de yapılan sözleşme ile üçüncü kişi tarafından satın alınmış, mülkiyet haciz-

den önce davacıya geçmişse de, üçüncü kişinin satış işlemini Trafik Tescil 

kuruluşuna bildirmemesi nedeni ile dava konusu araç borçlu adına kayıtlı 

iken UYAP üzerinden haciz konulmuş olduğundan, davanın açılmasına se-

bebiyet vermeyen davalı alacaklının yargılama giderleri ve vekalet ücretin-

den sorumlu tutulmasının isabetsiz olduğunu»296 

√  «‘İş makinaları’ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 

22/c-2 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29/a-4-2 maddeleri uyarınca ti-

caret ve sanayi odalarına tescili zorunlu araçlar olduğundan, satış ve devir-

lerinin ancak noterlerce yapılabileceğini (eğer; iş makinasının ticaret ve sa-

nayi odasında kaydı yoksa, satış ve devir işleminin ‘sahiplik belgesi’ esas 

alınarak, yine noterlerce yapılabileceğini»297 

√  «2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20/d maddesine uygun 

şekilde noterde düzenlenen sözleşme ile, iyiniyetle aracı satın almış olan ki-

şinin mülkiyeti kazanacağını, mülkiyetin alıcıya geçmesi için trafik sicilinde 

aracın alıcı adına tescilinin -tescil işlemi ‘açıklayıcı’ bir işlem olup, satışın 

geçerliliğini etkileyici nitelikte ‘kurucu’ bir işlem olmadığından- zorunlu 

olmadığını»298 

                                                 
295 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 14326/3244 

296 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 5588/5981 

297 Bknz: 17. HD. 27.03.2012 T. 2776/3719; 08.03.2012 T. 327/2822; 05.03.2012 T. 682/2541; 
23.01.2012 T. 12286/353; 12.04.2012 T. 1521/4559; 11.10.2011 2776/3719; 05.04.2011 T. 
7155/3043; 15.12.2011 T. 8518/1215; 08.02.2011 T. 8300/906; 31.01.2011 T. 9725/558; 
24.11.2011 T. 3019/11194, 23.12.2010 T. 7603/11483; 20.05.2011 T. 12800/5036; 
30.05.2011 T. 547/5438; 27.10.2011 T. 10036/9935 vb. 

298 Bknz: 17. HD. 28.02.2013 T. 1826/2432; 21.02.2013 T. 11497/2019; 10.04.2012 T. 
1352/4340; 02.04.2012 T. 2507/3923; 22.11.2011 T. 4819/10971; 17.11.2011 T. 
7397/10694; 24.11.2011 T. 7178/11191; 03.11.2011 T. 6317/10255; 31.10.2011 T. 
5303/10044; 31.10.2011 T. 5390/10045; 25.10.2011 T. 5300/9743; 01.11.2011 T. 
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√  «Aracın trafik kaydına haciz konulduğu gün aracın noterde yapılan 

sözleşme ile satılmış olması halinde, satış sözleşmesinin, alacaklıdan mal 

kaçırmaya yönelik, danışıklı işlem niteliğinde sayılacağını»299 

√  «Aracı satın alan kişinin borçlunun eski ortağı, borçlu ile birlikte 

aynı adreste çalışan ya da oturan ya da borçlunun yakını olması durumunda 

yapılan satış işleminin danışıklı olduğunun kabulü gerekeceğini»300 

√  «Araç satışlarında önemli olan hususun borçlunun değil, borçludan 

aracı satın alan kişinin iyiniyetli olup olmadığı olduğunu, araç sahibinin ve-

kilini azlettiğine dair azilnamenin trafiğe veya alıcı olan üçüncü kişiye bildi-

rilmiş olması ile aracı satın alan üçüncü kişinin iyiniyetinin ortadan kalka-

cağını»301 

√  «2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20/d maddesine göre 

trafik siciline kayıtlı araçların satışı ve mülkiyetinin devri için noterde söz-

leşme yapılmasının zorunlu olduğunu, mülkiyetin geçişi için ayrıca zilyetli-

ğin devrinin gerekli olmadığını»302 

√  «‘Tarım makinaları’ (ve ‘zirai araçlar’, döver-biçer makinaları’), 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 22/c-2 ve Karayolları 

Trafik Yönetmeliğinin 29/A-d-2 maddeleri uyarınca ziraat odalarına tescili 

zorunlu araçlar olduğundan, satış ve devirlerinin noterler veya trafik büro 

ve şubelerince yapılabileceğini, adi satış sözleşmesiyle mülkiyetin alıcıya 

geçmeyeceğini (eğer tarım makinası ziraat odasına tescil edilmemişse, satış 

ve devirlerinin ‘sahiplik belgesi’ esas alınarak yine noterler veya trafik büro 

ve şubelerince yapılabileceğini)»303 

√  «Asıl olan borçlunun değil, alıcı davacının kötüniyetli olup olmama-

sı olduğundan, kaydında ‘haciz’, ‘tedbir’, ‘rehin’ bulunmayan aracı, trafik 

kaydına güvenerek iyiniyetle satın almış olan üçüncü kişi davacının açtığı 

istihkak davasının kabulü gerekeceğini»304 

√  «Haciz yazısının aynı gün telgraf ve APS ile ilgili trafik tescil şube-

sine bildirilmiş olmasına rağmen, kayıtlara yaklaşık bir ay sonra intikal et-

                                                 
10813/10145; 22.12.2011 T. 8842/12754; 08.12.2011 T. 8745/11983; 15.12.2011 T. 
10864/12288 vb.  

299 Bknz: 17. HD. 07.03.2013 T. 9902/2936; 12.12.2011 T. 7496/12077; 07.07.2011 T. 
5798/7193; 30.06.2011 T. 3576/6904 ; 10.05.2011 T. 12222/4571 

300 Bknz: 21. HD. 15.6.2004 T. 4948/5894; 2.4.2002 2663/2806; 4.5.1999 T. 2851/3062 
301 Bknz: 21. HD. 7.6.2004 T. 5031/5488; 20.1.2004 T. 9648/288; 17.10.2000 T. 7086/7011  
302 Bknz: 21. HD. 19.4.2004 T. 2935/3908; 16.3.1999 T. 1439/1776; 15.4.1997 T. 2418/2750  
303 Bknz: 21. HD. 24.2.2004 T. 11072/1534; 5.6.2001 T. 4197/4461  
304 Bknz: 21. HD. 24.2.2004 T. 11357/1580; 12.5.2003 T. 7833/10704; 13.11.2003 T. 

7263/9344 vb.  
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mesinin gerekçesinin icra mahkemesince trafik müdürlüğünden araştırılması 

gerekeceğini»305 

√  «Dava konusu zirai döver-biçerin ziraat odasında davacılar adına 

olan kaydının davacıların malik olduğunu göstereceğini»306 

√  «Hacizli traktörün trafik sicilinde kaydının bulunmaması halinde           

-Karayolları Trafik Yönetmeliği 35/c maddesi uyarınca- ancak ‘sahiplik 

belgesi’ ile devrinin noterlerce yapılabileceğini»307 

√  «Sicile güven ilkesi gereğince, sicilinde haciz şerhi bulunmayan 

-fakat; borçlu elinde iken fiilen haczedilip, borçluya yediemin olarak bıra-

kılmış olan- aracı, borçludan -noterde yapılan resmi senetle- satın alan 

üçüncü kişinin ‘iyiniyetli’ sayılacağını ve aracın mülkiyetini kazanacağı-

nı»308 

√  «Fiilen haczedilip, borçluya yediemin olarak bırakılan -ancak; kay-

dına haciz şerhi işlenmemiş olan- aracı borçludan satın alan üçüncü kişinin                 

-borçlunun yakın akrabası, iş ortağı vb. olması nedeniyle- ‘arabanın hacizli 

olduğunu bilebilecek durumda olması’ halinde, iyiniyet iddiasında buluna-

mayacağını»309 

√  «Trafik siciline kayıtlı araçların trampa işleminin, noterde resmi şe-

kilde yapılmış olmadıkça geçersiz olacağını»310 

√  «Traktör satıcısı kooperatif tarafından, satış ve teslim tarihinden 4 

ay sonra, fatura altına yazılan ‘üç yıl süre ile satılamaz, devredilemez’ kay-

dının yasal olup olmadığı araştırılmadan geçerli sayılamayacağını»311 

√ «Kontak anahtarı ve ruhsatnamesi ile teslim edilen otomobilin ‘sa-

tılmak üzere’ bırakıldığının kabulü gerekeceğini, ‘emanet bırakıldığı’ iddia-

sının kabul edilemeyeceğini, üzerindeki ruhsatnamede ‘hacizlidir, satılamaz’ 

kaydı bulunan otobüsü satın alan üçüncü kişinin iyiniyet iddiasında buluna-

mayacağını»312 

belirtmiĢtir. 

2) Borçlu ile üçüncü kişilerin taşınır bir malı birlikte elde bulundur-

maları halinde, malın borçlunun elinde sayılması (ĠĠK. mad. 97a/I, c: 2): 

                                                 
305 Bknz: 21. HD. 22.9.2003 T. 5651/7192  
306 Bknz: 21. HD. 15.9.2003 T. 5629/6749  
307 Bknz: 21. HD. 29.4.2003 T. 3066/4015  
308 Bknz: 15. HD. 13.3.1995 T. 1171/1390; 5.10.1994 T. 4209/5541  
309 Bknz: 15. HD. 2.3.1989 T. 4677/917  
310 Bknz: 15. HD. 27.2.1989 T. 4484/839  
311 Bknz: 13. HD. 17.11.1983 T. 2454/3049  
312 Bknz: 13. HD. 23.12.1982 T. 7886/8015  
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Haczedilen malı, borçlu ile üçüncü kiĢinin birlikte elde bulundurmaları ha-

linde, mal borçlunun elinde sayılır.313 

3) Birlikte oturulan yerlerdeki taşınır mallardan niteliklerine göre 

kadın, erkek ve çocuklara ait oldukları «açıkça anlaĢılanlar» ile «örf ve 

âdet, sanat, meslek veya meĢgale icabı olanların, bu kiĢilerin sayılması» 

(ĠĠK. mad. 97a/I, c: 3): 

Bir taĢınır malı «borçlu» ile «üçüncü kiĢi»nin birlikte elde bulundurma-

ları halinde, kural olarak «malın borçluya ait sayılacağını» karine olarak ka-

bul eden kanun koyucu bu karineye -bir baĢka karine öngörerek- bir istisna 

getirmiĢtir. Bu istisna da, az önce belirtilen «kadın» «erkek» ve «çocuk»lara 

iliĢkin karinedir. 

Bu «karine» uyarınca; bilezik, küpe, kolye, kürk manto, dikiĢ makinesi 

kadına ait, av tüfeği erkeğe ait, bisiklet çocuğa ait taĢınır mal sayılacaktır. 

Bu konuyla ilgili olarak uygulamada önem taĢıyan Ģu hususa da değine-

lim ki; birlikte oturulan yerlerde bulunan bir taĢınırın «kadın», «erkek» ya 

da «çocuklar»a ait sayılabilmesi ya malın niteliği gereği olmalı (bu husus 

açıkça anlaĢılamıyorsa, bu konuda bilirkiĢi incelemesi yaptırılmalı)314 ya da 

örf, âdet, sanat, meslek veya meĢgale gereği (örneğin; düzenlenen çeyiz se-

nedindeki eĢyaların kadına, evdeki piyano, müzik âletinin müzik öğretmeni 

olan eĢe ait sayılması gibi) olmalıdır... 

Yüksek mahkeme, «örf, âdet, sanat, meslek veya meşgale gereği o ki-

şiye ait farz edilen mallar» hakkında; 

√  «Dikiş makinesinin örf ve gelenek gereği kadına ait eşyalardan sa-

yıldığını»315 

√  «Örf ve adet gereği düzenlenmiş çeyiz senedine dayanılmaması ha-

linde, sadece tanıkların soyut anlatımlarının İİK. 97a’daki mülkiyet karine-

sinin aksini ispata yeterli olmayacağını»316 

√  «Adi nitelikteki çeyiz senedinin HUMK. 299 gereğince alacaklıların 

haklarını etkilemeyeceğini (alacaklıyı bağlamayacağını) (Not: Yürürlükten 

kalkmış olan HUMK. 299/II.’nin ‘Bir senedin kendisine ibraz olunduğu, ka-

tibiadil veya salahiyettar memur tarafından alelüsul tasdik edilmiş ise ibraz 

tarihi veyahut imza edenlerden birinin vefatı tarihi veya imza etmesine im-

kanı maddiyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi veyahut ol senedin bir mu-

amelei resmiyeye esas ittihaz kılındığı tarih üçüncü şahıslar hakkında da 

                                                 
313 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1958 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:6, s: 8440 vd. 
314 Bknz: 13. HD. 24.12.1981 T. 7835/8452  
315 Bknz: 21. HD. 5.7.2004 T. 4358/6558; 19.4.2004 T. 3299/3911; 1.3.2004 T. 11418/1734 vb.  
316 Bknz: 21. HD. 7.6.2004 T. 4347/5475; 12.11.1996 T. 5965/5943 
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muteber addolunur. Bu nevi senetlerde bahsolunan sair senetlerin tarihleri 

üçüncü şahıslar hakkında ancak son senet tarihinin musaddak addolunduğu 

tarihten itibar olunur.’ şeklindeki hükmü yeni HMK.’ya alınması unutulmuş-

sa da bu hükmün düzenlediği hususların bugün dahi aynen uygulanması ge-

rekir.)»317 

√  « ‘Kocasının borcundan dolayı müşterek oturulan evde haczedilen 

eşyaların -teamül gereği- evlenirken kayınpederi tarafından kendisine ve-

rilmiş olduğunu’ kadının mehir senedi ile ispat edebileceğini»318 

√  «Evli kadının ‘çeyiz eşyaları’ ve kayınpederi tarafından ‘mihri mü-

eccel’ ve ‘mihri muaccel’ olarak kendisine -evlenme sırasında- verilen eşya-

lar hakkında açtığı istihkak davasının kabulü gerekeceğini»319 

√  «Cihaz senedinde, kadına ait olduğu açıkça belirtilen ve kadın tara-

fından kocasının evine getirtilen eşyaların kocaya teslim edilerek birlikte 

kullanılmalarının, kadın tarafından açılan istihkak davasının reddine neden 

olamayacağını»320 

√  «Kadının ‘çeyiz eşyaları’ hakkında açtığı istihkak davasının kabulü 

gerekeceğini, bir eşyanın ‘çeyiz eşyası’ olduğunu isbatın belli bir şekle bağlı 

olmadığını ancak  olayın geçtiği yörede bu konuda ‘çeyiz senedi’ düzenlen-

mesinin teamül haline gelmiş olduğunun anlaşılması halinde, bu senedin 

davacıya ibraz ettirilmesi gerekeceğini»321 

√  «Evde haczedilen org müzik âletinin, lisede müzik öğretmeni olan 

davacı-kocaya ait olduğunun kabulü gerekeceğini»322 

«Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan niteliği gereği ‗kadın‘, ‗erkek‘ 

ve ‗çocuk‘lara aidiyetleri açıkça anlaĢılanın, onlara ait farz edildiği kabul 

edilen mallar» hakkında; 

√√  «‘Çamaşır makinesi’, ‘elektrik süpürgesi’, ‘bulaşık makinesi’, 

‘buzdolabı’, ‘kurutma makinesi’, ‘fırınlı ocak’ın niteliği gereği kadına ait 

eşyalardan sayılmadığını»323 

√√  «İki tekerlekli küçük çocuk bisikletinin niteliği gereği çocuğa ait eş-

ya sayılacağını»324 

                                                 
317 Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9375/10792; 17.4.2001 T. 2730/2969; 13.11.2000 T. 

7765/7918  
318 Bknz: 15. HD. 7.11.1991 T. 4796/5349  
319 Bknz: 15. HD. 28.12.1984 T. 4385/4275  
320 Bknz: 15. HD. 23.1.1984 T. 210/111  
321 Bknz: 15. HD. 28.1.1985 T. 3486/197 
322 Bknz: 21. HD. 3.3.1999 T. 976/4284  
323 Bknz: 21. HD. 20.2.2003 T. 10940/1145; 16.4.2001 T. 2729/2968; 26.2.2001 T. 1309/1553  
324 Bknz: 21. HD. 28.4.1998 T. 3201/3041  
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√√  «Altın bilezik ile altın beşibirliğin niteliği gereği kadına ait eşya-

lardan sayılacağını»325 

√√ «Epilasyon aleti ile fön makinesinin niteliği gereği kadına ait eşya-

lardan sayılacağını»326 

√√ «Kadının yedinde bulunan (ve kadının kullandığı) ziynet eşyalarının 

kadına ait sayılacağını»327 

√√  «Haczedilen ziynet eşyalarında 80 adet çeyrek altın, 4 adet ata lira, 

6 adet yarım altın ve isim yazılı künye  d ı ş ı n d a k i  ziynet eşyalarının 

‘kadına mahsus eşya’ niteliğinde bulunduğunu, ayrıca davacı kadına dü-

ğünde takılan altınların belirlenerek bunlar yönünden davanın gerekeceği-

ni»328 

belirtmiĢtir. 

II- Ġstihkak davasında -ĠĠK. mad. 97/XVII uyarınca- tarafların göstere-

cekleri bütün delilleri -kural olarak329 serbestçe takdir edecek olan icra ha-

kimi; 

a) Ġstihkak davalarında «tanık» dinleyebilir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Dava konusu haciz esnasında araç haczedilip borçlu haciz esnasın-

da hazır bulunduğu gibi haciz mahallinde borçluya ait evraklar bulundu-

ğundan, hacze konu aracın tescilinin ise haciz tarihinden önce fakat borcun 

doğumundan sonra davacı şirket adına oluşturulmuş olduğu görüldüğünden, 

davalı alacaklı cevap dilekçesi ile borçlunun muvazaalı olarak malvarlığını 

kaçırmaya çalıştığını, işyerinin borçluya ait olduğunu belirttiğinden, davalı 

alacaklının cevap dilekçesi ile tanık deliline dayanmış olduğu anlaşılmış 

olup mahkemece davalı tanıklarının dinlenmesi için kesin süre verilerek olu-

şacak sonuca göre tüm delillerin birlikte değerlendirilerek karar verilmesi 

gerekeceğini»330 

√ «Dava konusu haczin yapıldığı işyerinin çalışma ruhsatının, davalı 3. 

kişiye geçiş tarihinin ve davalı 3. kişinin esnaf siciline kayıt tarihinin borcun 

doğumundan hatta dava konusu hacizden sonra olması, davalı 3. kişi tara-

fından sunulan kira sözleşmesi de adi nitelikte olup, mahcuzlara ait olduğu 

                                                 
325 Bknz: 21. HD. 18.5.1999 T. 3037/3426  
326 Bknz: 21. HD. 29.4.1997 T. 2763/2836  
327 Bknz: 15. HD. 11.10.1985 T. 2091/3111  
328 Bknz: 17. HD. 27.09.2011 T. 7095/8235 
329 «Kural olarak» diyoruz, çünkü, bu davalarda da icra hakimi, diğer davalardaki hakimler gibi; 

ikrar ve yemin ile bağlıdır. Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1909 vd. - 
UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8186 vd. 

330 Bknz: 8. HD. 27.02.2015 T. 21455/5326 
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ileri sürülen faturaların tanzim tarihi de borcun doğumundan sonraki bir ta-

rihe isabet etmesi, dinlenen tanıkların beyanları da işyerinde bulunan kişiler 

ile borçlu arasındaki organik ve akrabalık bağını ortaya koymakta olup, ha-

ciz sırasında hazır bulunan borçlunun oğlunun haciz tutanağına yansıyan 

bilgilere göre, kimliğini gizlemeye dair eylemlerde bulunması, davacının 

temyiz dilekçesine ekli haciz tutanağında da, haciz sırasında davalı 3. kişi-

nin, borçlunun adresinde bulunduğuna ilişkin tespitlere rastlanması karşı-

sında davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»331 

√  «İİK. 97a’da öngörülen borçlu yararına olan ‘mülkiyet karinesi’nin 

aksinin, dinlenen davacı tanıklarının anlatımları ile -bu anlatımların yeterli 

ve hükme dayanak yapılacak nitelikte olmamaları nedeniyle- kanıtlanama-

ması halinde, davanın reddi gerekeceğini»332 

√  «Tanık listesi vermiş olan davacının tanıklarının -‘davanın aydın-

lanmış olduğu’ vb. gerekçelerle- dinlenmeden, davanın reddedilemeyeceği-

ni»333 

√  «Davacı-üçüncü kişinin ‘hacizli malları satın alacak gelire sahip ol-

duğunu’ tanıkla isbat edebileceğini»334 

√ «Davacının yakını ya da ortağı olan tanıkların ifadelerinin, yeterli 

delil sayılamayacağını»335 

√ «Birbiri ile çelişkili ve inandırıcı olmayan tanık sözlerine göre karar 

verilemeyeceğini»336 

√  «İstihkak davalarında kötüniyet iddiasının tanıkla isbat edilebilece-

ğini»337 

√  «Tanıkların -kural olarak- doğruyu söylediklerinin kabul edilmesi 

gerekeceğini»338 

belirtmiĢtir. 

b) Ġstihkak davalarında «bilirkiĢi incelemesi» yaptırabilir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Davacı vekili ‘dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü faturala-

rın dip koçanları ile davacı 3. kişinin ve borçlunun tutması zorunlu ticari 

defterlerinin getirtilerek makine mühendisi ve mali müşavir bilirkişilerden 

                                                 
331 Bknz: 8. HD. 14.04.2016 T. 16316/6794 

332 Bknz: 21. HD. 21.2.2005 T. 11337/1471; 31.1.2005 T. 8534/370; 4.5.2004 T. 3768/4410 vb.  
333 Bknz: 21. HD. 28.5.2002 T. 4547/4967; 12.3.2002 T. 1675/1817  
334 Bknz: 15. HD. 17.1.1996 T. 7156/171; 28.1.1991 T. 5479/220  
335 Bknz: 15. HD. 7.12.1994 T. 5737/7338  
336 Bknz: 15. HD. 6.7.1994 T. 3470/4618  
337 Bknz: 15. HD. 12.12.1991 T. 5435/6004 
338 Bknz: 15. HD. 30.3.1989 T. 382/1593  
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oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılmak sureti ile haczedilen mah-

cuzların davacının dayandığı faturalarda belirtilen menkul mallardan olup 

olmadığı, bu faturaların davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, iş-

lenmişse bu defterlerin usulune uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış 

tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının yapılan ödemeler, vergi ve 

banka kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, bundan ayrı 

davalı alacaklı tarafından dosyaya ibraz edilen faturaların hacze konu mal-

larla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi, haciz sırasında üzerinde borçlu 

firmanın ünvanı kolilerde mal bulunup bulunmadığı, var ise söz konusu fatu-

ralarla bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi, öte yandan davacı 3.kişi 

dava dilekçesinde ‘2010 yılı içerisinde Çerkezköy’de bulunan ve daha önce-

den borçlu adına kayıtlı olan işyeri niteliğindeki 4 parça taşınmazı satın al-

dığını’ açıkladığına göre, satın alınan taşınmazlar ile haciz mahallinin irti-

batı olup olmadığının araştırılması; taraflar arasındaki organik bağın araş-

tırılması, Vergi Dairesi’ndeki kayıtlar üzerinden haciz adresinde, haciz tari-

hinden itibaren geriye doğru kimlerin faaliyet gösterdiğinin araştırılması ve 

bu doğrultuda istihkak davasında karar verilmesi gerektiğini»339 

√ «Mahcuza ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzun özellikleri 

uzman bilirkişi eliyle tespit edilerek, davalı 3. kişi ve davacı alacaklı tara-

fından sunulan faturalar ile ayrı ayrı karşılaştırması, davacı 3. kişi tarafın-

dan sunulan faturanın mahcuzla uyumlu olması durumunda; faturanın 3. ki-

şi defterlerinde kayıtlı olup olmadığının (ticari defterlerinin açılış kapanış 

tasdikleri de göz önünde bulundurularak) araştırılması, dosya içerisinde 

borçlu ve 3. kişinin ortaklıklarının söz konusu olduğu iddia edildiğinden, 3. 

kişi ve borçlu şirketin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek, taraflar arasındaki ticari ilişkinin nevi 

ve yoğunluğu değerlendirilerek, taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması için mali müşavir ve hesap uzmanı katılımı ile uzman bilirkişi raporu 

düzenlettirilmesi gerektiğini»340 

√ «Borçlu ile davacı 3. kişinin arasındaki ticari ilişkinin ve borçlunun 

lojistik işiyle ilgili gerek 3. kişiyle gerekse başka şirketlerle olan ticari ilişki-

sinin incelenmesi için 3. kişi şirket ve borçlu şirketin ticari kayıtları üzerinde 

bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği- Bilirkişi raporu alındıktan sonra 

yapılan yapılan celsede, davacı vekili, borçlu şirketin defterleri üzerinde de 

inceleme yapılmasını talep etmiş, bu talep aynı celsede tesis edilen ara ka-

rarla, alınan raporda borçlu şirketin ticari defterlerinde de inceleme yapıl-

dığından bahisle reddedilmişse de, bu ara kararının dosya ve alınan bilirkişi 

raporunun kapsamına uygun bir ara karar olduğunundan bahsedilemeyece-

                                                 
339 Bknz: 8. HD. 27.04.2017 T. 16158/6348 
340 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 15622/5660 
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ği ve bozmadan sonra da mahkeme, uyulan bozma ilamının gereklerini yeri-

ne getirmek amacıyla borçlu şirkete defterlerini teslim etmesine dair bir 

muhtırayı da çıkarmamış olduğundan ve ayrıca celsede davalı vekilinin, 

borçlu şirketin iflas ettiğine dair sözlü beyanı duruşma zaptına geçirilmiş 

olmasına rağmen bu beyan doğrultusunda borçlu şirketin iflas edip etmediği 

araştırılmamış, olası iflas kararının bozma ilamının gereklerinin yerine geti-

rilmesi noktasında ve dava konusu takibe etkisi konusunda bir değerlendir-

me, inceleme de yapılmamış olduğundan, hükmün bozulmasına karar veril-

mesi gerektiğini»341 

√ «3. kişinin İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı is-

tihkak istemine ilişkin davavada; borçlu ve 3. kişi şirketlerin her ikisinin de 

ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtla-

rı getirtilerek, taşeronluk sözleşmesinin feshi işleminin muvazaadan ari olup 

olmadığının ortaya konulması bakımından ticari defterlerinin (açılış ve ka-

panış tasdikleri de göz önünde bulundurularak) davacı ile alt taşeron borçlu 

arasındaki 13.5.2011 tarihli sözleşme, yanlar arasındaki sözleşmenin fesih 

ve ibra protokolü başlıklı 03.09.2012 tarihli fesihname, mahcuz malların 3. 

kişiye devrine ilişkin 07.09.2012 tarihli fatura içeriği, fesih protokolü ile ta-

şeronluk ilişkisinin tasfiyesine yönelik hakediş kayıtları, hakedişlerin mah-

cuz mallar değerini karşılaması bakımından mahsup ve ödeme ilişkileri de-

ğerlendirilerek mali müşavir ve hesap uzmanı (hukukçu) katılımı ile uzman 

bilirkişi raporu düzenlettirilmesi; bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava 

dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak so-

nuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»342 

√ «Mahkemece, öncelikle; davalı borçlu ve davalı 3. kişinin ticari def-

terleri ile aralarında düzenlemiş oldukları faturalar ve banka kayıtları getir-

tilerek ve bundan sonra gerekiyorsa bu bilgi, belge ve kayıtlar üzerinde bi-

lirkişi incelemesi yaptırılarak davalılar arasındaki devrin gerçek bir devir 

olup olmadığının Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/732 Esas sa-

yılı dosyasındaki tanık ifadeleri de değerlendirilerek belirlenmesi, bundan 

sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak, uyuşmazlık hak-

kında bir karar verilmesi gerekeceğini»343 

√ «Borçlu şirket ve 3. kişi şirketin banka ödeme kayıtları, ticari defter-

leri, dava dışı şirket ile borçlu ve 3. kişinin imzaladığı sözleşme hükümleri, 

dosya içerisinde bulunan 3. kişi tarafından borçlu adına yapılan ödemelere 

ilişkin kayıtlar da incelenmek suretiyle (defterlerin açılış ve kapanış tasdik-

lerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) bankacı ve bir mali mü-

                                                 
341 Bknz: 8. HD. 27.09.2016 T. 2407/12623 

342 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 552/10823 

343 Bknz: 8. HD. 15.06.2016 T. 11162/10495; 15.06.2016 T. 3908/10494 
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şavir tarafından bilirkişi raporu düzenlenerek taraflar arasındaki ticari iliş-

kinin niteliğinin, mahcuzlara ilişkin ödemenin resmi kayıtlarda bulunup bu-

lunmadığının, borçluya 3. kişi tarafından yapılan ödemelerin, mahcuzların 

bedelini muvazaadan ari olarak karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi 

bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer deliller-

le birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gere-

keceğini»344 

√ «Banka ile borçlu arasında haciz tarihinden önce yapılmış 16.2.2009 

tarihli Hizmet Sözleşmesi bulunduğundan, bu sözleşme ve özellikle sözleş-

menin 20. maddesi gözönünde tutularak sözleşmede belirtilen fon hesabının 

sözleşmeye uygun kullanılıp kullanılmadığı, cari başka bir işlem yapılıp ya-

pılmadığı, ayrıca bankanın yasal sorumluluk miktarı kadar riski bulundu-

ğundan, davalı Banka’nın toplam riskinin tam olarak belirlenebilmesi amacı 

ile bankacı, mali müşavir ve iş hukukundan anlayan hesap uzmanı bilirkişi-

lerinden, Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, oluşacak sonuca göre 

karar verilmesi gerekeceğini»345 

√ «Mahkemece, öncelikle davaya konu mahcuzlara ilişkin faturaların 

dip koçanları ile borçlu şirketin ticari defterlerinin getirtilmesi, bunlar ile 

birlikte davacı 3.kişi tarafından mahcuzların bedelinin borçluya peşin öden-

diği iddia edildiğinden bu ödemelere ilişkin banka kaydı ve diğer belgelerin 

davacıdan temin edilip dosyaya ibrazından sonra dosyanın mali müşavir bi-

lirkişiye tevdii edilerek, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usu-

lüne uygun olup olmadığı ve borcun doğum tarihi de dikkate alınarak rapor 

alınması, bu rapor ile dosya içerisindeki diğer rapor ve tüm deliller birlikte 

değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceğini»346 

√ «3.kişinin, İİK’nun 96. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak dava-

sında; gayrimenkulün Antalya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2009/.... sayılı dosya-

sından gönderilen talimat uyarınca alacaklı H. Bankası A.Ş tarafından ala-

cağa mahsuben satın alındığı; daha sonra üzerinde bulunan menkuller ile 

birlikte davacı 3. kişi şirkete 27/01/2011 tarihinde satıldığı; bu anlamda ta-

şınmazın tapu kayıtları getirtilip, ziraat mühendisi ve inşaat bilirkişisi katı-

lımı ile mahcuzlara ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzların Türk 

Medeni Kanunu’nun 684 ve 686. maddeleri kapsamında taşınmazın bütünle-

yici parça veya eklentisi olup olmadığı hususunda denetime elverişli bilirkişi 

raporu alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğini»347 

                                                 
344 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 18941/8981 

345 Bknz: 8. HD. 12.05.2016 T. 18385/8767 

346 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 7534/8119 

347 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 17437/8072; 02.05.2016 T. 6676/8123 
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√ «Mahkemece, öncelikle davaya konu mahcuzlara ilişkin faturaların 

ve 2012-2013 yıllarına ait borçlu ve 3. kişi şirketin ticari defterlerinin getir-

tilmesi, ayrıca davacı 3. kişi tarafından dosyaya sunulan KOSGEB ile yapı-

lan anlaşmaya ilişkin evrakların birlikte mali müşavir bilirkişiye tevdii edi-

lerek, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup 

olmadığı ve borcun doğum tarihi dikkate alınarak, söz konusu mahcuzların 

borcun doğumundan önce edinilip edinilmediği hususunda rapor aldırılma-

sı, bu rapor ve dosya içerisindeki tüm deliller birlikte değerlendirilerek ka-

rar verilmesi gerekeceğini»348 

√ «Makine mühendisi bilirkişi katılımı ile mahcuz, sıcak yolluklu tuta-

mak kalıplarına ilişkin mahallinde keşif yapılarak, Finansal Kiralama Söz-

leşmesi kapsamında kalıp kalmadığının denetime elverişli bilirkişi raporu ile 

tespit edilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulu-

nan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir ka-

rar verilmesi, sözleşme konusu olan sıcak yolluklu tutamak kalıbının mah-

cuzlardan hangisi olduğuna ilişkin infaza elverişli hüküm kurulması gereke-

ceğini»349 

√ «Karara esas teşkil eden, … 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin dava dos-

yasının, okunaklı ve onaylı bir suretinin bulunduğu yerlerden temin edilip, 

dosya içerisine alınmasından sonra, kuyumcu bilirkişi refakete alınarak ke-

şif yapılmak suretiyle, sözü edilen dosyadaki mahcuzların dava konusu olan 

mahcuzlar ile aynı olup olmadığına ilişkin denetime elverişli, rapor düzen-

lettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin, dava dosyasında bulunan 

diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonua göre bir karar ve-

rilmesi gerekeceğini»350 

√ «Hükme dayanak alınan bilirkişi raporu, hüküm kurmaya yeterli ol-

madığından, mahkemece yeniden, seçilecek 2 elektrik mühendisi, 1 hukukçu 

bilirkişi aracılığıyla keşif yapılması, dava konusu icra dosyaları ile birlikte 

hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda bahsedilen emsal nitelikl icra ta-

kip dosyasının da getirtilerek, hazırlanacak raporda göz önünde bulundu-

rulmak üzere bilirkişilere tevdi edilmesi, dosya içerisinde bulunan davalı-

davacı 3. kişi ile borçlular arasındaki sözleşmeler, hakediş raporları ve 

ödeme kayıtları ile ilgili taraf delilleri ve belgeleri dikkate alınmak suretiyle 

mahcuzların durumlarını borçlu (yüklenicilere) veya ihaleyi yapana ait olup 

olmayacakları konusunda ayrıntılı, gerekçeli, hükme dayanak oluşturmaya 

yeterli ve Yargıtay denetimine elverişli bir bilirkişi raporu düzenlenmesinin 

sağlanması, sunulacak raporun dava dosyasında bulunan tüm delillerle bir-

                                                 
348 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 14878/7625 

349 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 9581/7574 

350 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 15144/7575 
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likte değerlendirilerek, gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi ge-

rektiğini»351 

√ «Dosya kapsamındaki delillere ek olarak, borçlu şirket ve davacı 3. 

kişiye ait fatura ve sevk irsaliyesi ile fatura dip koçanı, varsa banka ödeme 

kayıtları, davacı 3. kişinin mahcuzu satın aldığı şirketin ticari defterleri de 

incelenmek suretiyle (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz 

önünde bulundurularak) çok yönlü bir araştırma ile uzman bilirkişi raporu 

hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda istihkak iddiası hakkında bir karar 

verilmesi gerekeceğini»352 

√ «Faturalar, davacı 3. kişinin ve borçlunun tutması zorunlu ticari def-

terlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi ve borçluyla ilgili ticaret 

sicil kayıtları ve ödemeler dahil konuyla ilgili tüm banka kayıtları da getir-

tilmek suretiyle, bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, haczedilen makina-

ların davacının dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu fatu-

ranın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defter-

lerin usulune uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapı-

lıp yapılmadığı hususlarının yapılan ödemeler, ticaret sicil, vergi ve banka 

kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini»353 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü faturalar, davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, 

borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi borç-

lularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi 

Dairesi kayıtları da getirtilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir 

bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen 

makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olma-

dığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmiş-

se bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdik-

lerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtla-

rı da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyuşmazlık 

hakkında bir karar verilmesi gerektiğini»354 

√ «Davacı 3. kişi şirketin ticari defterlerinin ve sunulması durumunda 

davalı alacaklının ticari defterlerinin ve varsa sunacağı faturaların arala-

rında mali müşavir ve makine mühendisi bulunan bir bilirkişi heyetine ince-

lettirilerek, takip konusu borcun takip borçluları olarak gözüken ...’ın şahsi 

borcu mu, yoksa davacı 3. kişiye ait bir borç mu (eş anlatımla borcun şirke-

tin borcu mu) olduğunun belirlenmesi, bu araştırmalar sonucu elde edilecek 

                                                 
351 Bknz: 8. HD. 07.04.2016 T. 16555/6177 

352 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 14967/5957 

353 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15513/5893 

354 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 
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bilgi ve belgelerin dosyada bulunan diğer deliller ile birlikte değerlendirile-

rek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»355 

√ «Davacı 3. kişi tarafından, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satım söz-

leşmesinin iptaline ilişkin açılan davada, borçlu tarafından peşinat dışındaki 

senet bedellerinin ödenmediği beyan edilmiş olsa da; alıcı-borçlu ve satıcı- 

3. kişi şirkete ait defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın bilir-

kişiye tevdii ile senet bedellerinin tamamının ödenip ödenmediği hususu üze-

rinde durularak elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delil-

lerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»356 

√ «Mahkemece hükme esas alınan Hukukçu ... ve Mali Müşavir ... tara-

fından düzenlenen ... tarihli bilirkişi raporunda dava konusu mahcuzun ... 

tarihli fatura ile alındığı, sözkonusu faturanın davacının ticari defterlerde 

kayıtlı olduğunun belirtildiği; öte yandan; anılan bilirkişi raporunda dava-

cının 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 yıllarına ait yevmiye, 

kebir ve envanter defterlerinin incelendiği, bunların açılış tasdiklerinin ya-

pıldığı belirtilerek açılış tarihlerinin zikredildiği; 2010 yılı yevmiye ve 2011 

yılı yevmiye ve envanter defterlerinin kapanış tasdikinin bulunduğu tarihleri 

yazılmak suretiyle belirtilmiş olmasına rağmen diğer yıllara ait ticari defter-

lerin kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin bir tespite yer ve-

rilmediği; bu bilgilere göre, anılan bilirkişi raporunun hüküm kurmaya ve 

denetime uygun bir rapor olduğundan bahsedilemeyeceği; bu nedenle; mah-

kemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü fatura 

ve davacının ticari defter ve kayıtları esas alınmak suretiyle makine mühen-

disi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetine incele-

me yaptırılarak, haczedilen enjeksiyon makinasının davacının dayandığı fa-

turada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının ticari defter-

lerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulune uygun tutulup 

tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının 

açıklığa kavuşturulması, bu inceleme neticesinde davacı defterlerinin usulu-

ne uygun tutulmadığı, açılış ve/veya kapanış tasdiklerinin yapılmadığı tespit 

edilmesi durumunda ise; bu sefer, dava dışı satıcı firmanın ilgili yıla ait ti-

cari defter ve kayıtları ile ilgili fatura dipkoçanı getirtilerek bunlar üzerinde 

inceleme yaptırılması ve bundan sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de 

dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini»357 

√ «Mahkemece, 6100 sayılı HMK’nun ‘Hakimin Davayı Aydınlatma 

Ödevi başlıklı’ 31. maddesi uyarınca, davacının talebi açıklattırılarak, bildi-

                                                 
355 Bknz: 8. HD. 24.03.2016 T. 138/5378 

356 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 19569/4539 

357 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10742/4307 
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receği marka, model ve seri numaralı makine esas alınmak suretiyle, makine 

mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetine 

inceleme yaptırılarak, haczedilen enjeksiyon makinasının davacının dayan-

dığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının ticari 

defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uygun tu-

tulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı husus-

larının açıklığa kavuşturulması, bu inceleme neticesinde davacının defterle-

rinin usulüne uygun tutulmadığı, açılış ve/veya kapanış tasdiklerinin yapıl-

madığının tespit edilmesi durumunda ise; bu sefer, dava dışı satıcı firmanın 

ilgili yıla ait ticari defter ve kayıtları ile ilgili fatura dipkoçanı getirtilerek 

bunlar üzerinde inceleme yaptırılması ve bundan sonra dosyadaki diğer bil-

gi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi 

gerekeceğini»358 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü fatura ve davacının ticari defter ve kayıtları esas alınmak suretiyle 

makine mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi 

heyetine inceleme yaptırılarak, haczedilen enjeksiyon makinasının davacının 

dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının 

ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uy-

gun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı 

hususlarının açıklığa kavuşturulması, bu inceleme neticesinde davacı defter-

lerinin usulüne uygun tutulmadığı, açılış ve/veya kapanış tasdiklerinin ya-

pılmadığı tespit edilmesi durumunda ise; bu sefer, dava dışı satıcı firmanın 

ilgili yıla ait ticari defter ve kayıtları ile ilgili fatura dipkoçanı getirtilerek 

bunlar üzerinde inceleme yaptırılması ve bundan sonra dosyadaki diğer bil-

gi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi 

gerekeceği»359 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü fatura ve davacının ticari defter ve kayıtları esas alınmak suretiyle 

makine mühendisi, mali müşavir ve gümrük uzmanı bilirkişilerden oluşacak 

yeni bir bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen enjeksiyon maki-

nasının davacının dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu 

faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu def-

terlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin 

yapılıp yapılmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması, ayrıca mahcuzun 

ithal mal olması olasılığı da dikkate alınarak getirtilecek gümrük kayıtları 

ve buna dair ödeme belgelerinin de davacının iddiasını doğrulayıp doğru-

                                                 
358 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10559/4314 

359 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10547/4303; 10.03.2016 T. 10740/4306; 10.03.2016 T. 
13283/4298; 10.03.2016 T. 10546/4304 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

133 

lamadığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve bundan 

sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hak-

kında bir karar verilmesi gerekeceğini»360 

√ «Davalı 3. kişi bankanın bankaya gönderilen haciz müzekkeresi üze-

rine istihkak iddiasında bulunduğu, anılan tarih itibariyle, davalı 3. kişi 

banka yönünden rehin, hapis, takas ve mahsup şartlarının oluşup oluşmadı-

ğı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini»361 

√ «Mahkemece bilirkişi raporlarındaki çoğunluk görüşü ile azınlık gö-

rüşü arasındaki çelişkinin giderilmediğinden; dosyanın mali müşavir, güm-

rük uzmanı ve dış ticaret uzmanından oluşan yeni bir bilirkişi heyetine tevdi 

ile dosyada mevcut bilirkişi raporundaki çoğunluk görüşü ve azınlık görüşü 

arasındaki çelişkiyi giderecek şekilde rapor tanziminin istenmesi ve neticede 

inceleme sonucu elde edilen bilgiler ile dosyadaki diğer delillerin birlikte 

değerlendirilmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»362 

√ «Davalı borçlunun defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılma-

sı, borçlu ile 3. kişi şirketin ayrıntılı ticaret sicil bilgileri getirtilerek, şirket-

lerin ortaklık yapıları, kuruluş tarihleri, adreslerinin incelenmesi, dava ko-

nusu iş makinasının haciz tarihinde kimin adına kayıtlı olduğunun ilgili tica-

ret odasından sorulması ve neticede bu araştırma ve incelemeler sonucu el-

de edilen bilgiler ile dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi ile 

oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»363 

√ «Borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki ticari ilişkinin ve organik bağın 

ortaya konulması ve davalı 3. kişi tarafından sunulan faturaların doğrulu-

ğunun her iki taraf bakımından denetlenmesi için borçlu ve 3. kişi şirkete ait 

fatura ve defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın yeniden bilir-

kişiye tevdii, borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki takip dosyaları ve icra ceza 

mahkemesi dosyalarının dosya içerisine alınarak incelenmesi, yine taraflar 

arasındaki ticari ilişkinin takip konusu borcun doğumundan önce başlayıp 

başlamadığı, sonrasında da devam edip etmediği hususu üzerinde de duru-

larak elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte 

değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»364 

√ «Davacı 3. kişinin borçlu, davalı borçlunun ise istihkak iddiasında 

bulunan 3. kişi olarak taraf oldukları ......... İcra Hukuk Mahkemesi’nin is-

tihkak davası dosyası ve bu dosyada dava konusu edilen, ........ 1. İcra Mü-

dürlüğü’nün icra dosyasının bulundukları yerlerden getirtilerek, bu icra 

                                                 
360 Bknz: 8. HD. 03.03.2016 T. 952/3854 

361 Bknz: 8. HD. 25.02.2016 T. 13801/3319 

362 Bknz: 8. HD. 25.02.2016 T. 15856/3317 

363 Bknz: 8. HD. 16.02.2016 T. 14047/2495 

364 Bknz: 8. HD. 15.02.2016 T. 9055/2418 
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dosyası kapsamında gerçekleştirilen hacze ilişkin tutanağı düzenleyenlerin 

tanık olarak dinlenmesi, gerek görülmesi halinde her iki dava dosyasındaki 

mahcuzların karşılaştırılması ve tarafların sundukları fatura ve defter kayıt-

larının yeniden incelenmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye tevdii, tarafla-

rın her iki takip dosyasındaki beyanlarına bakılarak elde edilen bilgilerin, 

dava dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak 

sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»365 

√ «Davacının davaya konu römork’u satın aldığı ve buna ilişkin düzen-

lenen faturanın satıcısı olan şirketin 2013 yılına ait ticari defterleri ile mah-

cuz malın faturası olduğu iddia olunan fatura dip koçanının getirtilerek ge-

rekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak mahcuz malın davacı 

3.kişiye ait olup olmadığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptan-

ması gerekeceğini»366 

√ «Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı ‘istihkak’ 

davasında, davacı ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak 

bilirkişi incelemesi ile faturaların gerçek olup olmadığı, daha sonra ise yine 

uzman bilirkişi refakatinde mahallinde yapılacak keşif incelemesi ile dava 

konusu mahcuzların faturalardaki mahcuzlara uygunluğu denetlenerek tüm 

delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»367 

√ «Davacı üçüncü kişinin dayandığı takip dosyasının getirtilerek keşif 

ve bilirkişi incelemesi ile hacizli eşyanın ihale tutanağı ile kira sözleşmesi 

kapsamında kalıp kalmadığının araştırılması, kalıyorsa üçüncü kişinin açtı-

ğı istihkak davasının kabul edilmesi aksi halde reddedilmesi gerekeceği-

ni»368 

√ «Borçlunun parası (mevduatı) üzerinde rehin, hapis, takas, mahsup 

hakkı bulunduğunu ileri süren bankanın bu iddiasının doğru olup olmadığı-

nın bilirkişi incelemesi yapılarak araştırılması gerekeceğini»369 

√  «Haczedilen hayvanların kime ait olduğunun ‘hayvan pasaportları’ 

ile ‘kulak küpe numaraları’ üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak araştı-

rılması gerekeceğini»370 

                                                 
365 Bknz: 8. HD. 08.02.2016 T. 11087/1934 

366 Bknz: 8. HD. 08.02.2016 T. 10854/1986 

367 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 20214/4159 
368 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 14965/3986 

369 Bknz: 17. HD. 02.04.2013 T. 4952/4675; 18.02.2013 T. 16323/1718; 03.05.2012 T. 
1355/5544; 19.04.2012 T. 3307/4940; 08.03.2012 T. 13078/2808; 20.02.2012 T. 12321/849 
vb. 

370 Bknz: 17. HD. 27.10.2011 T. 8723/9948; 27.10.2011 T. 6409/9913; 20.10.2011 T. 
2714/9559; 20.10.2011 T. 3034/9547; 29.09.2011 T. 4137/8343 
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√  «Haczedilen kamyon kasasının, taşıtın bütünleyici parçası olup ol-

madığı konusunda uzman bilirkişi vasıtasıyla inceleme yapılması gerekece-

ğini»371 

√  «Haczedilen dava konusu eşyaların daha önce yapılmış olan ihale-

den satın alınan eşyalar olup olmadığı konusunda uzman bilirkişi aracılığıy-

la inceleme yapılması gerekeceğini»372 

√  «İbraz edilen fatura, irsaliye, ariyet belgesi, cari hesap ekstreleri ve 

teşvik belgesi vd. belgelerde yazılı taşınırların dava konusu hacizli taşınırla-

rı kapsayıp kapsamadığı konusunda, uzman maliye ve muhasebeden anlar 

bilirkişiler aracılığıyla ticari defterler, muhasebe ve envanter kayıtları üze-

rinde inceleme yaptırılması gerekeceğini»373 

√ «Mahkemece yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılarak dava 

konusu hacizli malların ‘bütünleyici parça ya da teferruat’ olarak nitelikle-

rinin saptanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»374 

√ «Kural olarak, yükleniciye ait şantiye sahasında haczedilen malların 

mülkiyetinin yükleniciye ait sayılacağını, bu malların mülkiyetinin borçlu iş 

sahibinin geçmesi için, hak ediş kapsamına giriş bedelinin iş sahibince yük-

leniciye ödenmiş olması gerekeceğini, bunu da ispat yükünün davalı alacak-

lıya düşeceğini, hacizli malların davacı ile borçlu arasında düzenlenen hak 

ediş kapsamına girip girmediğinin, girmişse davacıya yapılan ödemelerin 

hacizli malları kapsayıp kapsamadığının hak edişler ve kooperatif defter ka-

yıtları üzerinde bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak araştırılması gere-

keceğini»375 

√  «Uzman bilirkişi aracılığıyla dava konusu makine başında keşif ya-

pılarak makinenin niteliği, ağırlığı ve yerinden sökülüp taşınma gibi özellik-

leri nedeniyle ihale tarihinden haciz tarihine kadar geçen -yaklaşık bir ay-

lık- süre içerisinde davacı yanca alınıp götürülmesi olanağının bulunup bu-

lunmadığı konusunda rapor alınması gerekeceğini»376 

√  «Satışın cif satış olup olmadığı ve satışa konu yurt dışından getirilen 

taşınırların (makine ve yedek parçaların) mülkiyetinin hangi anda alıcıya 

geçtiği konusunda -taşımacılık hukuku alanında uzman bir hukukçu, gümrük 

ve ihracat işlerinden anlayan bir ihracatçı ve bir de bankacının dahil edile-

                                                 
371 Bknz: 21. HD. 5.7.2004 T. 4605/6666  
372 Bknz: 21. HD. 5.4.2004 T. 1947/3277; 11.3.2003 T. 195/1919 
373 Bknz: 21. HD. 9.2.2004 T. 10538/783; 9.2.2004 T. 10442/779; 22.9.2003 T. 8276/7174  
374 Bknz: 21. HD. 28.10.2003 T. 7803/8601  
375 Bknz: 21. HD. 27.10.2003 T. 7076/8511; 23.10.2002 T. 6905/8939; 30.1.2001 T. 9439/420  
376 Bknz: 21. HD. 24.10.2003 T. 8288/8419  
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ceği uzman bilirkişi oluşturularak- bilirkişi incelemesi yaptırılması gereke-

ceğini»377 

√ «Haczedilen taşınırların, «demirbaşları ile birlikte kiraya verilmiş 

olan otelin demirbaşı olup olmadığı» konusunda ticari defter ve envanter 

kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini»378 

√  «Haczedilen taşınırların, demirbaşları ile birlikte kiraya verilmiş 

olan otelin demirbaşı olup olmadığı» konusunda ticari defter ve envanter 

kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini»379 

√  «İstihkak davasına bakan hakimin dava konusu malların mülkiyeti-

nin kime ait olduğunu, davacının haklı olup olmadığını, mesleğinin gerektir-

diği bilgi ile çözümleyeceğini, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptıramaya-

cağını»380 

√  «Haczedilen telsizlerin dava konusu telsizler olup olmadığı konu-

sunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini»381 

√  «Yurt dışından getirildiği ileri sürülen eşyaların gümrük makbuzun-

da belirtilen eşyalar olup olmadığının, bilirkişi aracılığı ile araştırılması ge-

rekeceğini»382 

belirtmiĢtir... 

c) Ġstihkak davalarında «keĢif» yapılabilir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Mahcuzlara ilişkin faturalar, kira sözleşmeleri ve ekleri incelenerek 

gerekirse mahallinde keşif yapılmak suretiyle, mahcuzların sunulan kira söz-

leşmesi eki ve faturalarla karşılaştırılması, faturaların davacı 3. kişi defter-

lerinde kayıtlı olup olmadığı hususunda uzman bilirkişi raporu alınması, ta-

nıkların dinlenmesi ve bundan sonra dosyadaki tüm deliller birlikte tartışılıp 

değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»383 

√ «Mahcuza ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzun özellikleri 

uzman bilirkişi eliyle tespit edilerek, davalı 3. kişi ve davacı alacaklı tara-

fından sunulan faturalar ile ayrı ayrı karşılaştırması, davacı 3. kişi tarafın-

dan sunulan faturanın mahcuzla uyumlu olması durumunda; faturanın 3. ki-

şi defterlerinde kayıtlı olup olmadığının (ticari defterlerinin açılış kapanış 

                                                 
377 Bknz: 21. HD. 6.10.2003 T. 4749/7554; 7.4.2003 T. 1337/3036; 22.10.2002 T. 7226/8881 
378 Bknz: 21. HD. 27.6.2002 TK. 5514/6273  
379 Bknz: 21. HD. 26.3.2002 T. 1994/2492  
380 Bknz: 21. HD. 10.11.2000 T. 7510/7810; 15. HD. 12.5.1992 T. 2181/2392  
381 Bknz: 21. HD. 16.5.2000 T. 3766/3906 
382 Bknz: 15. HD. 19.9.1995 T. 4861/4799; 27.11.1990 T. 3007/5090  
383 Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 1252/6123; 24.04.2017 T. 10667/6081; 24.04.2017 T. 

10667/6081 
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tasdikleri de göz önünde bulundurularak) araştırılması, dosya içerisinde 

borçlu ve 3. kişinin ortaklıklarının söz konusu olduğu iddia edildiğinden, 3. 

kişi ve borçlu şirketin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek, taraflar arasındaki ticari ilişkinin nevi 

ve yoğunluğu değerlendirilerek, taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması için mali müşavir ve hesap uzmanı katılımı ile uzman bilirkişi raporu 

düzenlettirilmesi gerektiğini»384 

√ «Borçlu şirket ile 3. kişi şirketin SGK kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması, 3. kişi şirketin malları satın aldığını bildirdiği, İstanbul 3. İcra Mü-

dürlüğü’nün 2009/23458 Esas sayılı dosyasındaki ihale belgelerinin eksiksiz 

olarak temin edilerek, gerekirse keşif yapılmak suretiyle bu dosyada ihaleye 

konu mallar ile davaya konu mahcuzların karşılaştırılması ile uzman bilirki-

şi raporu düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosya-

sında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca gö-

re bir karar verilmesi gerekeceğini»385 

√ «3.kişinin, İİK’nun 96. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak dava-

sında; gayrimenkulün Antalya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2009/.... sayılı dosya-

sından gönderilen talimat uyarınca alacaklı H. Bankası A.Ş tarafından ala-

cağa mahsuben satın alındığı; daha sonra üzerinde bulunan menkuller ile 

birlikte davacı 3. kişi şirkete 27/01/2011 tarihinde satıldığı; bu anlamda ta-

şınmazın tapu kayıtları getirtilip, ziraat mühendisi ve inşaat bilirkişisi katı-

lımı ile mahcuzlara ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzların Türk 

Medeni Kanunu’nun 684 ve 686. maddeleri kapsamında taşınmazın bütünle-

yici parça veya eklentisi olup olmadığı hususunda denetime elverişli bilirkişi 

raporu alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğini»386 

√ «Makine mühendisi bilirkişi katılımı ile mahcuz, sıcak yolluklu tuta-

mak kalıplarına ilişkin mahallinde keşif yapılarak, Finansal Kiralama Söz-

leşmesi kapsamında kalıp kalmadığının denetime elverişli bilirkişi raporu ile 

tespit edilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulu-

nan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir ka-

rar verilmesi, sözleşme konusu olan sıcak yolluklu tutamak kalıbının mah-

cuzlardan hangisi olduğuna ilişkin infaza elverişli hüküm kurulması gereke-

ceğini»387 

                                                 
384 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 15622/5660 

385 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 19106/8982 

386 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 17437/8072; 02.05.2016 T. 6676/8123; 02.05.2016 T. 
6676/8123 

387 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 9581/7574 
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√ «Karara esas teşkil eden, … 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin dava dos-

yasının, okunaklı ve onaylı bir suretinin bulunduğu yerlerden temin edilip, 

dosya içerisine alınmasından sonra, kuyumcu bilirkişi refakete alınarak ke-

şif yapılmak suretiyle, sözü edilen dosyadaki mahcuzların dava konusu olan 

mahcuzlar ile aynı olup olmadığına ilişkin denetime elverişli, rapor düzen-

lettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin, dava dosyasında bulunan 

diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonua göre bir karar ve-

rilmesi gerekeceğini»388 

√ «Üçüncü kişinin, İİK’nun 96. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak 

davasına ilişkin davada, taşınmazın tapu kayıtları getirtilip, makine mühen-

disi ve inşaat bilirkişisi katılımı ile mahcuzlara ilişkin mahallinde keşif yapı-

larak, mahcuzların TMK. 684 ve 686 kapsamında bütünleyici parça veya ek-

lenti olup olmadığı hususunda denetime elverişli bilirkişi raporu düzenlen-

mesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer 

delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi 

gerektiğini»389 

√ «Haczin icra edildiği trafonun inşa edildiği yerde bir elektrik mühen-

disi, bir inşaat mühendisi ve bir mali müşavir eşliğinde keşif icra edilerek, 

hacze konu trafonun taşınmazın bütünleyici parçası (mütemmim cüz) olup 

olmadığının belirlenmesi, trafonun bütünleyici parça olduğunun tespit edil-

mesi halinde taşınmazdan ayrı olarak bağımsız mülkiyete konu olamayaca-

ğının düşünülmesi, bütünleyici parça olmadığının tespit edilmesi halinde ise, 

öncelikle dava konusu mahcuz trafoya ilişkin elektrik satım sözleşmesi yapı-

lıp yapılmadığının müzekkere ile sorulması, varsa sözleşme ile birlikte önce-

ki yüklenici dava dışı şirket ile iş sahibi 3. kişi şirket arasındaki ilk sözleş-

menin, trafonun sözleşme kapsamı dışında olduğunu bildiren hükmü ve 

borçlunun dahil olduğu 01.10.2010 tarihli zeyilnamenin ilgili maddeleri, 

davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine ilişkin düzen-

lenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütnameler de 

dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borçlunun trafo-

yu satın aldığı şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle (açılış ve 

kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) çok yönlü 

bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini»390 

√ «Davacı üçüncü kişinin dayandığı takip dosyasının getirtilerek keşif 

ve bilirkişi incelemesi ile hacizli eşyanın ihale tutanağı ile kira sözleşmesi 

kapsamında kalıp kalmadığının araştırılması, kalıyorsa üçüncü kişinin açtı-

                                                 
388 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 15144/7575 
389 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 16590/7576 

390 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 
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ğı istihkak davasının kabul edilmesi aksi halde reddedilmesi gerekeceği-

ni»391 

√ «Haciz mahallinde hazır bulunan işçiler inşaat alanında borçlunun 

mermerlerinin bulunduğunu ve öncesinde borçlu şirkette çalıştıklarını beyan 

etmiş olup, bu durumda borçlu şirket çalışanlarının davacı şirkette çalışma-

ya devam edip etmediğinin, SGK kayıtları getirtilerek araştırılması, taşeron-

luk sözleşmesinin sıhhatinin tesbiti ile sözleşmenin sona erip ermediğinin 

belirlenebilmesi için, davacı üçüncü kişi şirket ve borçlu şirketin defter ve 

kayıtları üzerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak taşeronluk 

sözleşmesinin tarafların ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığı ile sona 

erip ermediğinin, sona ermiş ise tarihi tespit edilerek borçlu şirketin inşaat 

alanında faaliyetine devam edip etmediğinin belirlenmesi gerektiği, üçüncü 

kişinin sunduğu faturaların gerçekliği, bunların mahcuzlara uygunluğu, ko-

nuları keşif ve bilirkişi incelemeleri ile tespit edilerek, bu sırada alıcı ve sa-

tıcı firmaların ticari kayıtlarına, ödeme vb. hususlara da bakılması, ve sunu-

lan delillerin istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olup olmadığı değer-

lendirilmesi gerektiğini»392 

√ «Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı ‘istihkak’ 

davasında, davacı ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak 

bilirkişi incelemesi ile faturaların gerçek olup olmadığı, daha sonra ise yine 

uzman bilirkişi refakatinde mahallinde yapılacak keşif incelemesi ile dava 

konusu mahcuzların faturalardaki mahcuzlara uygunluğu denetlenerek tüm 

delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»393 

√ «Davacı üçüncü kişinin dayandığı takip dosyasının getirtilerek keşif 

ve bilirkişi incelemesi ile hacizli eşyanın ihale tutanağı ile kira sözleşmesi 

kapsamında kalıp kalmadığının araştırılması, kalıyorsa üçüncü kişinin açtı-

ğı istihkak davasının kabul edilmesi aksi halde reddedilmesi gerekeceği-

ni»394 

√  «Sunulan faturaların mahcuz mallara uygunluğu konusunda keşif (ve 

bilirkişi) incelemesi yapılması gerekeceği»395 

√ «‘Haczin yapıldığı yerin saptanması’, ‘haczedilen eşyaların finansal 

kiralama sözleşmesi konusu olan mallar olup olmadığının belirlenmesi’, ‘rı-

zai taksim konusu malların fiilen kim tarafından kullanıldığının anlaşılma-

                                                 
391 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 14965/3986 

392 Bknz: 8. HD. 13.05.2015 T. 4042/11263 

393 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 20214/4159 

394 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 14965/3986 

395 Bknz: 8. HD. 27.12.2013 T. 10162/19751; 26.11.2013 T. 16276/17631; 26.11.2013 T. 
14009/17632; 21.11.2013 T. 7640/17241; 04.11.2013 T. 7561/15733 
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sı’, ‘faturaların hacizli mallara uygunluğunun saptanması’, ‘haczedilen ta-

şınırların taşınmazın tamamlayıcı parçası ya da eklentisi olup olmadığının 

belirlenmesi’, ‘haczedilen malların ihalede satın alınan mallar olup olmadı-

ğının anlaşılması’ vb. için gerektiğinde icra memuru, taraf tanıkları ve bilir-

kişi de hazır bulundurularak yerinde keşif yapılması gerekeceğini»396 

belirtmiĢtir. 

d) Ġstihkak davalarında «yemin» teklif edilebilir. 

Yüksek mahkeme; 

√  «Yemin delilinin kesin delil niteliğinde olduğu (HMK. mad. 225. vd); 

ispat yükü kendisine düşen davacı 3. kişi vekili dava dilekçesinde yemin deli-

line de dayanmış olduğundan, mahkemece, kendisine bu delili kullanma im-

kanı verilerek, 3. kişinin yeminine göre davayı sonuçlandırması gerekirken 

eksik inceleme ile karar verilmesinin hatalı olduğunu»397 

√  «İİK. 97/a’da yer alan karinenin aksini ve iddiasını ispat edemeyen 

davacı 3. kişiye tamamlayıcı yemin teklif edilmesinin isabetsiz olacağını»398 

√  «İspat yükü kendisine düşmeyen alacaklının teklif ettiği yeminin da-

vacı yanca eda edilmesinin hukuki sonuç doğurmayacağını»399 

√  «Mahkemece İİK. 97a uyarınca isbat yükü kendisine düşen davacı-

nın ‘haczedilen malların kendisine ait olduğuna’ ilişkin yeminine dayanıla-

rak davanın kabulüne karar verilemeyeceğini»400 

√  «Dava dilekçesinde ‘yemin’ deliline de dayanmış -ve iddiasını başka 

delillerle isbat edememiş- olan davacıya, ‘karşı tarafa yemin teklifinde bu-

lunabileceği’ hususunun hatırlatılması gerekeceğini, yeminin kesin delil ni-

teliğinde olduğunu»401 

belirtmiĢtir... 

e) Ġstihkak davalarında, ileri sürülen iddia, «ticari defter kayıtları» 

ile isbat edilebilir.402 

Yüksek mahkeme; 

√ «Haczin yapıldığı yer 3. kişiye ait şantiye sahası olup, her ne kadar 

borçlu burada daha önce faaliyette bulunsa da, davacı 3. kişi şirket ile ara-

                                                 
396 Bknz: 21. HD. 11.5.2004 T. 3958/4705; 26.2.2004 T. 404/1635; 3.2.2004 T. 8742/766 
397 Bknz: 17. HD. 25.9.2012 T. 4757/10026 
398 Bknz: 17. HD. 21.10.2010 T. 7717/11394 
399 Bknz: 21. HD. 13.10.2003 T. 6190/7934  
400 Bknz: 21. HD. 4.3.2002 T. 1345/1473 
401 Bknz: 17. HD. 25.09.2012 T. 4757/10026; 15. HD. 24.2.1992 T. 142/820  
402 Bknz: 8. HD. 09.12.2013 T. 17713/18622; 17. HD. 07.05.2012 T. 4588/5757; 21. HD. 

30.1.2001 T. 123/426; 27.5.1997 T. 3427/3593; 15. HD. 5.6.1996 T. 2634/3163 
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larındaki alt yüklenici sözleşmesinin 21/11/2013 tarihinde Kastamonu 2. 

Noterliği’nin 09089 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile fesh edildiği, ilgili ih-

tarnamede davacı 3. kişi tarafından alındığı ifade edilen demirlerin başka 

alacaklılar tarafından haczedildiğinin de bildirildiği anlaşıldığından önce-

likle taraflar arasındaki sözleşme hükümleri kapsamında malzeme ve hake-

dişlere ilişkin düzenlemeler, varsa şantiyeye ilişkin düzenlenen iş yeri teslim 

tutanakları, hakediş raporları dikkate alınarak, banka ödeme kayıtları, 

mahcuzlara ilişkin faturalar, şirketlerin ticari defterleri de incelenmek sure-

tiyle (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulunduru-

larak) mahcuz demirlerin davacı 3. kişi tarafından alınıp alınmadığı veya 

borçlu tarafından alınmış ise demirlere ilişkin bir ödeme yapılıp yapılmadı-

ğı, şantiyede kalan malların tasfiye ve paylaşımının davacı şirket kayıtların-

da kayıtlı olup olmadığının tespit edilmesi ile istihkak iddiası hakkında bir 

karar verilmesi gerektiğini»403 

√ «3. kişinin açtığı istihkak davasında öncelikle hacze konu parselde 

paydaş olan 3. kişi şirketin dayandığı faturalar ve ticari defterleri, varsa 

banka kayıtları getirtilerek parsel üzerine kurulu sera ve tesislere ilişkin fa-

turaların muhdesat teşkil eden mahcuzlarla uyumlu olup olmadığı, bu fatu-

raların ticari defterlerde (açılış ve kapanış tasdikleri de göz önünde bulun-

durularak) kayıtlı olup olmadığı değerlendirilerek uzman bilirkişilerden ra-

por istenmesi gerektiğini»404 

√ «Davacı 3. kişi ve borçlu arasında 7 adet fatura kesilmesinden bahis-

le aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini- 

Davacı tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir baş-

ka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve en-

vantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapa-

nış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, 

kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilir-

kişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibari ile dayanı-

lan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze 

ilişkin tutanakta, davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu 

şirket tarafından kullunıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği 

kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defter-

ler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delil-

lerle kanıtladığının kabulü gerektiğini»405 

√ «Mahkemece, öncelikle; motosiklet parçalarına ilişkin gümrük kayıt-

ları ve ithalat belgeleri getirtilip alanında ehil bir bilirkişiye inceleme yaptı-

                                                 
403 Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 17150/6124 

404 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 15240/12555 

405 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 
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rılarak, getirtilen gümrük kayıtlarının mahcuzları oluşturan parçalarla 

uyumlu olup olmadığı, sevk irsaliyelerinde bahsi geçen menkullerin davacı 

3. kişinin defterlerinde kayıtlı bulunup bulunmadığı hususlarında rapor 

alınması, ayrıca davacı ile borçlu arasında bu tür veya benzer ilişkiye matuf 

anlaşmalar olup olmadığı hususlarında araştırma yapılması ve bundan son-

ra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak, uyuşmazlık hakkın-

da bir karar verilmesi gerekeceğini»406 

√ «Mahkemece, öncelikle davaya konu mahcuzlara ilişkin faturaların 

dip koçanları ile borçlu şirketin ticari defterlerinin getirtilmesi, bunlar ile 

birlikte davacı 3.kişi tarafından mahcuzların bedelinin borçluya peşin öden-

diği iddia edildiğinden bu ödemelere ilişkin banka kaydı ve diğer belgelerin 

davacıdan temin edilip dosyaya ibrazından sonra dosyanın mali müşavir bi-

lirkişiye tevdii edilerek, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usu-

lüne uygun olup olmadığı ve borcun doğum tarihi de dikkate alınarak rapor 

alınması, bu rapor ile dosya içerisindeki diğer rapor ve tüm deliller birlikte 

değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceğini»407 

√ «Mahkemece, öncelikle davaya konu mahcuzlara ilişkin faturaların 

ve 2012-2013 yıllarına ait borçlu ve 3. kişi şirketin ticari defterlerinin getir-

tilmesi, ayrıca davacı 3. kişi tarafından dosyaya sunulan KOSGEB ile yapı-

lan anlaşmaya ilişkin evrakların birlikte mali müşavir bilirkişiye tevdii edi-

lerek, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup 

olmadığı ve borcun doğum tarihi dikkate alınarak, söz konusu mahcuzların 

borcun doğumundan önce edinilip edinilmediği hususunda rapor aldırılma-

sı, bu rapor ve dosya içerisindeki tüm deliller birlikte değerlendirilerek ka-

rar verilmesi gerekeceğini»408 

√ «Alacaklının, İİK’nun 99. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak id-

diasının reddi talebine ilişkin davada, mali müşavir tarafından sözleşme ile 

devredilen mallara ilişkin olarak banka ödeme kayıtları, faturalar, borçlu ve 

3. kişiye ait ticari defterler de incelenmek suretiyle, emsal nitelikteki icra 

hukuk mahkemesinin dosyası da göz önünde bulundurularak, çok yönlü bir 

araştırma ile taraflar arasındaki ticari ilişkinin gerçekliğinin tespit edilmesi 

bu doğrultuda elde edilen bilgilerin, dava dosyasında bulunan diğer delil-

lerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»409 

√ «Faturalar, davacı 3. kişinin ve borçlunun tutması zorunlu ticari def-

terlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi ve borçluyla ilgili ticaret 

                                                 
406 Bknz: 8. HD. 22.06.2016 T. 14041/11043 

407 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 7534/8119 

408 Bknz: 8. HD. 25.04.2016 T. 14878/7625 

409 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 15697/7051 
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sicil kayıtları ve ödemeler dahil konuyla ilgili tüm banka kayıtları da getir-

tilmek suretiyle, bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, haczedilen makina-

ların davacının dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu fatu-

ranın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defter-

lerin usulune uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapı-

lıp yapılmadığı hususlarının yapılan ödemeler, ticaret sicil, vergi ve banka 

kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini»410 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü faturalar, davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, 

borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi borç-

lularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi 

Dairesi kayıtları da getirtilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir 

bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen 

makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olma-

dığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmiş-

se bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdik-

lerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtla-

rı da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyuşmazlık 

hakkında bir karar verilmesi gerektiğini»411 

√ «Davalı borçlu tarafından sanayi sitesi içerisindeki iş yerlerine iliş-

kin düzenlenen iş yeri teslim tutanakları ve enerji satışını içeren taahhütna-

meler de dikkate alınarak, hakediş raporları, banka ödeme kayıtları, borç-

lunun trafoyu satın aldığı şirketlerin ticari defterleri de incelenmek suretiyle 

(açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) 

çok yönlü bir araştırma yapılması sonucunda karar verilmesi gerektiğini»412 

√ «Davacı 3. kişi şirketin ticari defterlerinin ve sunulması durumunda 

davalı alacaklının ticari defterlerinin ve varsa sunacağı faturaların arala-

rında mali müşavir ve makine mühendisi bulunan bir bilirkişi heyetine ince-

lettirilerek, takip konusu borcun takip borçluları olarak gözüken ...’ın şahsi 

borcu mu, yoksa davacı 3. kişiye ait bir borç mu (eş anlatımla borcun şirke-

tin borcu mu) olduğunun belirlenmesi, bu araştırmalar sonucu elde edilecek 

bilgi ve belgelerin dosyada bulunan diğer deliller ile birlikte değerlendirile-

rek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»413 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü fatura ve davacının ticari defter ve kayıtları esas alınmak suretiyle 

makine mühendisi, mali müşavir bilirkişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi 

                                                 
410 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15513/5893 

411 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 

412 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3915/5630 

413 Bknz: 8. HD. 24.03.2016 T. 138/5378 
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heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen enjeksiyon makinasının davacının 

dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının 

ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uy-

gun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı 

hususlarının açıklığa kavuşturulması, bu inceleme neticesinde davacı defter-

lerinin usulüne uygun tutulmadığı, açılış ve/veya kapanış tasdiklerinin ya-

pılmadığı tespit edilmesi durumunda ise; bu sefer, dava dışı satıcı firmanın 

ilgili yıla ait ticari defter ve kayıtları ile ilgili fatura dipkoçanı getirtilerek 

bunlar üzerinde inceleme yaptırılması ve bundan sonra dosyadaki diğer bil-

gi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi 

gerekeceğini»414 

√ «İstihkak davasında, haczedilen enjeksiyon makinasının davacının 

dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının 

ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulune uy-

gun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı 

hususlarının açıklığa kavuşturulması, ayrıca mahcuzun ithal mal olması da 

dikkate alınarak getirtilecek gümrük kayıtları ve buna dair ödeme belgeleri-

nin de davacının iddiasını doğrulayıp doğrulamadığının duraksamaya yer 

vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğini»415 

√ «Üçüncü kişi davacının dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü 

fatura ve davacının ticari defter ve kayıtları esas alınmak suretiyle makine 

mühendisi, mali müşavir ve gümrük uzmanı bilirkişilerden oluşacak yeni bir 

bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, haczedilen enjeksiyon makinasının 

davacının dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın 

davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin 

usulune uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp 

yapılmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması, ayrıca mahcuzun ithal 

mal olması da dikkate alınarak getirtilecek gümrük kayıtları ve buna dair 

ödeme belgelerinin de davacının iddiasını doğrulayıp doğrulamadığının du-

raksamaya ver vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğini»416 

√ «Davacı üçüncü kişinin talebi mahkemece HMK. mad. 31 uyarınca 

açıklattırılarak, bildireceği marka, model ve seri numaralı makine esas 

alınmak suretiyle yeni bir bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, haczedilen 

enjeksiyon makinasının davacının dayandığı faturada belirtilen makine olup 

olmadığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, iş-

lenmişse bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış 

tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması, bu 

                                                 
414 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10743/4308; 10.03.2016 T. 10553/4305 

415 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10755/4301 

416 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 13209/4299 
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inceleme neticesinde davacı defterlerinin usulüne uygun tutulmadığı, açılış 

ve/veya kapanış tasdiklerinin yapılmadığının tespit edilmesi durumunda ise; 

bu sefer, dava dışı satıcı firmanın (Türkiye’de yerleşik bir firma ise) ilgili yı-

la ait ticari defter ve kayıtları ile ilgili fatura dipkoçanı getirtilerek bunlar 

üzerinde inceleme yaptırılması ve bundan sonra dosyadaki diğer bilgi ve 

belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerek-

tiğini»417 

√ «Mahcuzun, kapanış tasdiki bulunmayan 2011 yılı defterlerinde itha-

lat kaydının bulunduğu, Gümrük İdaresi’ne yazılan müzekkere cevabına gö-

re haczedilen örgü makinesinin, davacı 3. kişi tarafından 01.08.2012 tari-

hinde ithal edildiği, alınan uzman bilirkişi raporuna göre ithal edilen mal ile 

mahcuzun seri numaralarının bire bir eşleştiği, borçlu ile davacı 3. kişi ara-

sında 13.01.2012 tarihli Noter tasdikli kira sözleşmesi bulunduğu, bu kira 

sözleşmesinin, makinenin seri numaraları da belirtilerek 2012 defterlerine 

kaydedildiğinin sabit olduğu, kira sözleşmesinin 13/01/2012 tarihli olduğu, 

tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, davanın kabulü gerekeceğini»418 

√ «Davalı borçlunun defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılma-

sı, borçlu ile 3. kişi şirketin ayrıntılı ticaret sicil bilgileri getirtilerek, şirket-

lerin ortaklık yapıları, kuruluş tarihleri, adreslerinin incelenmesi, dava ko-

nusu iş makinasının haciz tarihinde kimin adına kayıtlı olduğunun ilgili tica-

ret odasından sorulması ve neticede bu araştırma ve incelemeler sonucu el-

de edilen bilgiler ile dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi ile 

oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği- İstihkak davsına karşı da-

va olarak alacaklı tarafından açılan tasarrufun iptali davasının, süresinde 

açılmaması halinde, karşı davanın asıl dava olan istihkak davasından ay-

rılmasına karar verilmesi gerekeceğini»419 

√ «Borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki ticari ilişkinin ve organik bağın 

ortaya konulması ve davalı 3. kişi tarafından sunulan faturaların doğrulu-

ğunun her iki taraf bakımından denetlenmesi için borçlu ve 3. kişi şirkete ait 

fatura ve defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın yeniden bilir-

kişiye tevdii, borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki takip dosyaları ve icra ceza 

mahkemesi dosyalarının dosya içerisine alınarak incelenmesi, yine taraflar 

arasındaki ticari ilişkinin takip konusu borcun doğumundan önce başlayıp 

başlamadığı, sonrasında da devam edip etmediği hususu üzerinde de duru-

larak elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte 

değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»420 

                                                 
417 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10749/4316 

418 Bknz: 8. HD. 29.02.2016 T. 12543/3541 

419 Bknz: 8. HD. 16.02.2016 T. 14047/2495 

420 Bknz: 8. HD. 15.02.2016 T. 9055/2418 
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√ «3. kişinin İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı is-

tihkak istemine ilişkin davavada; borçlu ve 3. kişi şirketlerin her ikisinin de 

ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtla-

rı getirtilerek, taşeronluk sözleşmesinin feshi işleminin muvazaadan ari olup 

olmadığının ortaya konulması bakımından ticari defterlerinin (açılış ve ka-

panış tasdikleri de göz önünde bulundurularak) davacı ile alt taşeron borçlu 

arasındaki 13.5.2011 tarihli sözleşme, yanlar arasındaki sözleşmenin fesih 

ve ibra protokolü başlıklı 03.09.2012 tarihli fesihname, mahcuz malların 3. 

kişiye devrine ilişkin 07.09.2012 tarihli fatura içeriği, fesih protokolü ile ta-

şeronluk ilişkisinin tasfiyesine yönelik hakediş kayıtları, hakedişlerin mah-

cuz mallar değerini karşılaması bakımından mahsup ve ödeme ilişkileri de-

ğerlendirilerek mali müşavir ve hesap uzmanı (hukukçu) katılımı ile uzman 

bilirkişi raporu düzenlettirilmesi; bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava 

dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak so-

nuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»421 

√ « Şirketlerin ticari defterleri ve vergi dosyaları üzerinde bilirkişi in-

celemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme 

ile karar verilmesinin hatalı olduğunu»422 

√ «Mahkemece, öncelikle; davalı borçlu ve davalı 3. kişinin ticari def-

terleri ile aralarında düzenlemiş oldukları faturalar ve banka kayıtları getir-

tilerek ve bundan sonra gerekiyorsa bu bilgi, belge ve kayıtlar üzerinde bi-

lirkişi incelemesi yaptırılarak davalılar arasındaki devrin gerçek bir devir 

olup olmadığının Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/732 Esas sa-

yılı dosyasındaki tanık ifadeleri de değerlendirilerek belirlenmesi, bundan 

sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak, uyuşmazlık hak-

kında bir karar verilmesi gerekeceğini»423 

√ «Mahkemece, öncelikle davacı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirkete 

ilişkin ticari defterler getirilmesi, dosyanın mali müşavir ve bankacı bilirki-

şiye tevdii edilip, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne 

uygun ve eksiksiz tutulup tutulmadığı da göz önünde bulundurularak, mah-

cuzlara ilişkin banka ödeme belgeleri dikkate alınarak gerçek bir işletme 

devri olup olmadığının araştırılması düzenlenecek rapor ve dosya kapsa-

mındaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği-

ni»424 

 

                                                 
421 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 552/10823 

422 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 20309/10611 

423 Bknz: 8. HD. 15.06.2016 T. 11162/10495; 15.06.2016 T. 3908/10494 

424 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20290/9927 
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f) ĠĠK. mad. 97/a hükmü gereğince «borçlu» -dolayısı ile «alacaklı»- 

yararına olan karinenin aksi, davacı-üçüncü kiĢi tarafından âdi nitelikteki 

(haricen düzenlenmiĢ) -«satıĢ sözleĢmesi», «devir sözleĢmesi», «kira söz-

leĢmesi», «âriyet sözleĢmesi», «hak ediĢ belgesi», «ortaklık fesih sözleĢ-

mesi», «protokol», «fatura» vb. gibi- belgelerle -bu gibi belgelerin her 

zaman düzenlenmesi olanağı bulunduğundan (HUMK. 299)- isbat edilemez. 

Yürürlükten kalkmıĢ olan HUMK. 299/II.‘nin «Bir senedin kendisine ibraz 

olunduğu, katibiadil veya salahiyettar memur tarafından alelüsul tasdik 

edilmiş ise ibraz tarihi veyahut imza edenlerden birinin vefatı tarihi veya 

imza etmesine imkanı maddiyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi veyahut 

ol senedin bir muamelei resmiyeye esas ittihaz kılındığı tarih üçüncü şahıs-

lar hakkında da muteber addolunur. Bu nevi senetlerde bahsolunan sair se-

netlerin tarihleri üçüncü şahıslar hakkında ancak son senet tarihinin mu-

saddak addolunduğu tarihten itibar olunur.» Ģeklindeki hükmü yeni 

HMK.‘ya alınması unutulmuĢsa da bu hükmün düzenlediği hususlar bugün 

dahi aynen uygulanması gerekir. 

Üçüncü kiĢilerin, uygulamada borçlu ile «âdi şekilde» düzenledikleri                   

-protokol, kira, emanet vb.- sözleĢmelere dayanarak, hacizli mal hakkında 

istihkak davası açtıkları görülmektedir. Âdi yazılı Ģekilde düzenlenen bu tür 

sözleĢmelerdeki tarih, HUMK. mad. 299/II‘deki durumlar gerçekleĢmedikçe 

üçüncü kiĢilere -sözleĢmeye taraf olmayan kiĢilere- karĢı hüküm ifade etme-

yeceğinden, bu tür belgelere dayanılarak açılan davaların kabul edilmemesi 

gerekir. Az önce belirttiğimiz gibi; yeni HMK.‘da bu hükme yer verilmemiĢ 

olsa da, kanımızca uygulamanın değiĢmemesi gerekir. 

Yüksek mahkeme -HUMK. yürürlükte iken- bu konuyla ilgili ola-

rak; 

√  «Üçüncü kişinin ibraz ettiği ancak başka güçlü delillerle desteklen-

meyen adi nitelikteki kira sözleşmesinin HUMK. 299/I uyarınca alacaklıyı 

bağlamayacağını»425 

√ «Adi satış sözleşmesindeki tarihin HUMK. 299/I gereğince alacaklıyı 

bağlamayacağını»426 

belirtmiĢtir. 

 

 

                                                 
425 Bknz: 17. HD. 28.04.2011 T. 2708/3999; 02.06.2011 T. 1311/5600; 24.02.2011 T. 955/1582; 

21. HD. 27.9.2005 T. 3131/8365; 2.5.2005 T. 1838/4507; 7.2.2005 T. 10285/744; 7.12.2004 
T. 11825/10804; 7.10.2004 T. 6602/8092  

426 Bknz: 21. HD. 24.9.2002 T. 6371/7387  
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Nitekim HMK.‟nun yürürlüğe girmesinden sonra -bugün için istih-

kak davalarını temyizen incelemekte olan- 8. HD. ve ondan önce 17. HD.de; 

√ «Her zaman düzenlenmesi mümkün adi nitelikli kira sözleşmesi, fatu-

ra, vergi levhası vs. gibi belgelerle yasal mülkiyet karinesinin aksinin ispat 

edildiğinin kabul edilemeyeceğini»427 

açıkça ifade etmiĢtir. 

g) Ġstihkak davalarında faturaların delil gücü zayıftır. 

Borçlunun, satın aldığı malların faturasını -alacaklılarından mal kaçır-

mak amacıyla- yakınlarından birisi üzerine düzenlettirmesi mümkündür. Bu 

nedenle, faturaların aksi tanıkla isbat edilebilir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «3. kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, daha önce 

aynı adreste hiç bulunmadıkları, ortaklık yapılarının benzer olmadığı, tica-

ret siciline ayrı ayrı kayıtlarının yapıldığı ve ticari adreslerinin ayrı olduğu, 

ortaklarının ayrı olduğu, organik bağ olmadığı, mahcuz makinelerin ödeme-

lerinin banka vasıtası ile ödemiş olduğu, ticari defter kayıtları ile ibraz edi-

len faturaların birbirini doğruladığı, çalışanların her iki şirkette de çalışmış 

olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturma-

dığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişin ile yeğeninin davalı şirkette 

sigortalı olarak gözükmesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, 

haciz mahallinde satın alınan makinelere ait faturalar dışında borçluya ait 

başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin 

davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle kari-

nenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini»428 

√ «Mahcuza ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzun özellikleri 

uzman bilirkişi eliyle tespit edilerek, davalı 3. kişi ve davacı alacaklı tara-

fından sunulan faturalar ile ayrı ayrı karşılaştırması, davacı 3. kişi tarafın-

dan sunulan faturanın mahcuzla uyumlu olması durumunda; faturanın 3. ki-

şi defterlerinde kayıtlı olup olmadığının (ticari defterlerinin açılış kapanış 

tasdikleri de göz önünde bulundurularak) araştırılması, dosya içerisinde 

borçlu ve 3. kişinin ortaklıklarının söz konusu olduğu iddia edildiğinden, 3. 

kişi ve borçlu şirketin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek, taraflar arasındaki ticari ilişkinin nevi 

ve yoğunluğu değerlendirilerek, taraflar arasındaki organik bağın araştı-

                                                 
427 Bknz: 8. HD. 23.09.2013 T. 7072/12796; 10.6.2013 T. 4444/8701; 06.05.2013 T. 3854/6613; 

17. HD. 09.04.2012 T. 3429/4234 vb. 
428 Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

149 

rılması için mali müşavir ve hesap uzmanı katılımı ile uzman bilirkişi raporu 

düzenlettirilmesi gerektiğini»429 

√ «Davacı 3. kişinin iddiasına dayanak yaptığı ve dava dosyasına sun-

duğu faturalar ve vergi levhası gibi belgelerin düzenlenmesi her zaman 

mümkün olup, istihkak davalarında güçlü delil teşkil etmeyecekleri, kaldı ki, 

davacının sunduğu faturaların ayırt edici özelliği olmadığı gibi, faturaların 

borcun doğumundan sonraya ilişkin olduğu, davacı 3. kişinin dayandığı de-

liller ile alacaklı-borçlu lehine olan karinenin aksini ispat edemediğini»430 

√ «Davacı 3. kişi ve borçlu arasında 7 adet fatura kesilmesinden bahis-

le aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceği- 

Davacı tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir baş-

ka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve en-

vantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapa-

nış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, 

kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilir-

kişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibari ile dayanı-

lan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze 

ilişkin tutanakta, davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu 

şirket tarafından kullunıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği 

kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defter-

ler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delil-

lerle kanıtladığının kabulü gerektiğini»431 

√ «İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her türlü delille kanıtla-

ma olanağına sahip davalı 3. kişinin sunduğu, isteyen her kişi adına düzen-

lenmesi olanaklı, borcun doğumundan sonra düzenlenmiş bulunan faturala-

rın karinenin aksini ispata yeterli olmadığını»432 

√ «Davacı 3. kişi tarafından sunulan faturalar her zaman temini müm-

kün belgelerden olup vergi levhasının da karinenin aksini kanıtlayacak nite-

likte olmadığını»433 

√ «Davalı 3. kişinin dayandığı, borcun doğumundan sonraki tarihleri 

taşıyan ayırt edici özellikleri bulunmayan faturalar, işyeri çalışma ruhsatı, 

canlı müzik izin belgesi, kasa fişi gibi belgelerin ve borcun doğumundan ön-

ceki tarihli alkollü içki satış izin belgesi, ticaret odası kaydı, vergi levhasının 

temini her zaman mümkün belgelerden olup, istihkak davalarında güçlü de-

                                                 
429 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 15622/5660 

430 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 14595/5212 

431 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 

432 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 20879/11063 

433 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 22392/11086 
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lil teşkil etmeyecekleri ve bu belgelerin mülkiyet karinesinin aksini ispata 

yeterli olmadığını»434 

√ «Haciz tutanağındaki mahcuzların kayden davalı 3. kişiye ait olduğu 

gerekçesiyle alacaklının açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesinin 

isabetli olduğunu- Ödeme emrinin tebliğ edildiği ve dava konusu haczin ya-

pıldığı adresin aynı olduğu, 3. kişinin borçlu şirketin eski çalışanı olduğu, 

borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının aynı olduğu, 3. kişinin borcun 

doğumundan sonra haciz mahallinde kırtasiye ürünlerinin satışına başladığı 

hususları birlikte değerlendirildiğinde, İİK. mad. 97/a maddesindeki mülki-

yet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü ve bu 

yasal karinenin aksinin davalı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle 

ispat edilmesi gerektiğini- İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her 

türlü delille kanıtlama olanağına sahip davalı 3. kişinin sunduğu, isteyen 

her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğumundan sonra düzenlen-

miş bulunan fatura ve yine borcun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazı-

lı kira sözleşmesi karinenin aksini ispata yeterli olmadığını»435 

√ «Mahkemece, öncelikle; davalı borçlu ve davalı 3. kişinin ticari def-

terleri ile aralarında düzenlemiş oldukları faturalar ve banka kayıtları getir-

tilerek ve bundan sonra gerekiyorsa bu bilgi, belge ve kayıtlar üzerinde bi-

lirkişi incelemesi yaptırılarak davalılar arasındaki devrin gerçek bir devir 

olup olmadığının Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/732 Esas sa-

yılı dosyasındaki tanık ifadeleri de değerlendirilerek belirlenmesi, bundan 

sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak, uyuşmazlık hak-

kında bir karar verilmesi gerekeceğini»436 

√ «Alacaklının, İİK’nun 99. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak id-

diasının reddi talebine ilişkin davada, mali müşavir tarafından sözleşme ile 

devredilen mallara ilişkin olarak banka ödeme kayıtları, faturalar, borçlu ve 

3. kişiye ait ticari defterler de incelenmek suretiyle, emsal nitelikteki icra 

hukuk mahkemesinin dosyası da göz önünde bulundurularak, çok yönlü bir 

araştırma ile taraflar arasındaki ticari ilişkinin gerçekliğinin tespit edilmesi 

bu doğrultuda elde edilen bilgilerin, dava dosyasında bulunan diğer delil-

lerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»437 

√ «Dava konusu haczin yapıldığı işyerinin çalışma ruhsatının, davalı 3. 

kişiye geçiş tarihinin ve davalı 3. kişinin esnaf siciline kayıt tarihinin borcun 

doğumundan hatta dava konusu hacizden sonra olması, davalı 3. kişi tara-

                                                 
434 Bknz: 8. HD. 22.06.2016 T. 21799/11045 

435 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 20299/11062 

436 Bknz: 8. HD. 15.06.2016 T. 11162/10495; 23.06.2016 T. 20299/11062 

437 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 15697/7051 
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fından sunulan kira sözleşmesi de adi nitelikte olup, mahcuzlara ait olduğu 

ileri sürülen faturaların tanzim tarihi de borcun doğumundan sonraki bir ta-

rihe isabet etmesi, dinlenen tanıkların beyanları da işyerinde bulunan kişiler 

ile borçlu arasındaki organik ve akrabalık bağını ortaya koymakta olup, ha-

ciz sırasında hazır bulunan borçlunun oğlunun haciz tutanağına yansıyan 

bilgilere göre, kimliğini gizlemeye dair eylemlerde bulunması, davacının 

temyiz dilekçesine ekli haciz tutanağında da, haciz sırasında davalı 3. kişi-

nin, borçlunun adresinde bulunduğuna ilişkin tespitlere rastlanması karşı-

sında davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»438 

√ «İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceği, bu yasal karinenin aksinin 

davacı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gereke-

ceği, davacının dayandığı her zaman temini mümkün olan, borcun doğu-

mundan sonraki tarihi taşıyan fatura ile yine her zaman düzenlenmesi müm-

kün adi nitelikteki kira sözleşmesi karinenin aksini ispata yeterli olmadığın-

dan davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»439 

√ «Mülkiyet karinesinin aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü 

delillerle ispatlanması gerekeceği, davacı 3. kişi tarafından sunulan kira 

sözleşmesi, adi nitelikli olup her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu, 

aynı şekilde, sunulan faturaların da borcun doğumundan sonraki bir tarihe 

ilişkin olup, her zaman temininin mümkün belgelerden olduğu, davacı 3. kişi 

tarafından sunulan bu belgelerin, İİK.nun 97/a maddesinde belirtilen kari-

nenin aksini kanıtlayacak nitelikte, güçlü ve inandırıcı deliller olmadığı-

nı»440 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü faturalar, davacı üçüncü kişinin tutması zorunlu ticari defterler, 

borçluların işletme defterlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi borç-

lularla ilgili ticaret sicil ve esnaf odası kayıtları, anılan taraflara ait Vergi 

Dairesi kayıtları da getirtilmek suretiyle, makine mühendisi, mali müşavir 

bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen 

makinaların, davacının dayandığı faturada belirtilen makineler olup olma-

dığı, bu faturanın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmiş-

se bu defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdik-

lerinin yapılıp yapılmadığı hususlarının ticaret sicil ve vergi dairesi kayıtla-

                                                 
438 Bknz: 8. HD. 14.04.2016 T. 16316/6794 

439 Bknz: 8. HD. 11.04.2016 T. 14585/6603; 11.04.2016 T. 18743/4534; 11.04.2016 T. 
18743/4534 

440 Bknz: 8. HD. 07.04.2016 T. 14581/6176 
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rı da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması, ve bundan sonra uyuşmazlık 

hakkında bir karar verilmesi gerektiğini»441 

√ «Faturalar, davacı 3. kişinin ve borçlunun tutması zorunlu ticari def-

terlerindeki kayıtlar esas alınmak, davacı 3. kişi ve borçluyla ilgili ticaret 

sicil kayıtları ve ödemeler dahil konuyla ilgili tüm banka kayıtları da getir-

tilmek suretiyle, bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, haczedilen makina-

ların davacının dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu fatu-

ranın davacının ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defter-

lerin usulune uygun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapı-

lıp yapılmadığı hususlarının yapılan ödemeler, ticaret sicil, vergi ve banka 

kayıtları da dikkate alınarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini»442 

√ «Davacı 3. kişi şirketin ticari defterlerinin ve sunulması durumunda 

davalı alacaklının ticari defterlerinin ve varsa sunacağı faturaların arala-

rında mali müşavir ve makine mühendisi bulunan bir bilirkişi heyetine ince-

lettirilerek, takip konusu borcun takip borçluları olarak gözüken ...’ın şahsi 

borcu mu, yoksa davacı 3. kişiye ait bir borç mu (eş anlatımla borcun şirke-

tin borcu mu) olduğunun belirlenmesi, bu araştırmalar sonucu elde edilecek 

bilgi ve belgelerin dosyada bulunan diğer deliller ile birlikte değerlendirile-

rek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»443 

√ «Takibe konu alacağın, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi 

alacağı olduğu, bu alacağa ilişkin davanın açılmasından önce, borcun do-

ğumundan sonra davalı 3. kişi şirketin kurulduğu, ödeme emrinin tebliğ 

edildiği adres her ne kadar 3. kişinin adresi ise de, borçluya çıkarılan tebli-

gatın o adreste, tebligat almaya yetkili olduğunu beyan edene tebliğ edildiği 

ve haczin de, ödeme emrinin tebliğ edildiği bu adreste yapıldığı, borçlu şir-

ketin ortağı, müdürü ve yetkilisinin, 3. kişi şirketin kurucularından birinn 

kardeşi olup, şirketin kuruluşunda kardeşine vekalet ettiği ve halen de 3. kişi 

şirketin çalışanı ve haciz sırasında da hazır olduğu hususları ile İİK’nun 

97/a maddesinde belirtilen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile davalı 

alacaklı yararına olması ve aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü 

delillerle kanıtlanması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde, davalı 3. kişi-

nin sunduğu, isteyen her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğu-

mundan sonra ve borçlu tarafından düzenlenmiş bulunan fatura ve yine bor-

cun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira sözleşmesi karinenin ak-

sini ispata yeterli olmadığından, alacaklı tarafından İİK’nun 99. vd. madde-

                                                 
441 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15510/5879 

442 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15513/5893 

443 Bknz: 8. HD. 24.03.2016 T. 138/5378 
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si uyarınca açılan istihkak iddiasının reddi talebine ilişkin davanın kabulü 

gerektiğini»444 

√ «Takibe konu senetteki takip talebindeki adres ile, bizzat borçluya 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin haciz adresi olduğu davacı 3. kişi ta-

rafından sunulan vergi levhasındaki adresin haciz adresinden başka bir ad-

res olması nedeniyle, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borç-

lu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu, bu yasal karinenin aksinin davacı 

3. kişi tarafından, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerektiği her 

ne kadar davacı 3. kişi tarafından, mahcuz mallara ilişkin faturalar sunul-

muş ise de; bu faturaların borcun doğumundan sonraki bir tarihe karşılık 

geldiği gibi, içeriği dikkate alındığında da ayırt edici unsurların belirtilme-

diği anlaşılmakla; yasal karinenin aksinin, davacı 3. kişi tarafından kesin ve 

inandırıcı delillerle ispat edilememesi nedeniyle davanın reddine karar ve-

rilmesi gerekeceğini»445 

√ «Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri 

sürdüğü fatura ve davacının ticari defter ve kayıtları esas alınmak suretiyle 

makine mühendisi ve mali müşavir bilirkişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi 

heyetine inceleme yaptırılarak haczedilen enjeksiyon makinasının davacının 

dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının 

ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulüne uy-

gun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı 

hususlarının açıklığa kavuşturulması, bu inceleme neticesinde davacı defter-

lerinin usulüne uygun tutulmadığı, açılış ve/veya kapanış tasdiklerinin ya-

pılmadığı tespit edilmesi durumunda ise; bu sefer, dava dışı satıcı firmanın 

ilgili yıla ait ticari defter ve kayıtları ile ilgili fatura dipkoçanı getirtilerek 

bunlar üzerinde inceleme yaptırılması ve bundan sonra dosyadaki diğer bil-

gi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi 

gerekeceğini»446 

√ «İstihkak davasında, haczedilen enjeksiyon makinasının davacının 

dayandığı faturada belirtilen makine olup olmadığı, bu faturanın davacının 

ticari defterlerine işlenip işlenmediği, işlenmişse bu defterlerin usulune uy-

gun tutulup tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı 

hususlarının açıklığa kavuşturulması, ayrıca mahcuzun ithal mal olması da 

dikkate alınarak getirtilecek gümrük kayıtları ve buna dair ödeme belgeleri-

nin de davacının iddiasını doğrulayıp doğrulamadığının duraksamaya yer 

vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğini»447 

                                                 
444 Bknz: 8. HD. 17.03.2016 T. 12285/4912 

445 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 13228/4612; 14.03.2016 T. 6743/4537 

446 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 13160/4312; 10.03.2016 T. 13207/4310 

447 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 10755/4301 
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√ «Her ne kadar davacı 3. kişi ile dava dışı borçlu arasında düzenlenen 

mal ayrılığı sözleşmesi mevcut ise de; mahcuzlardan piyano ve televizyona 

ilişkin sunulan faturaların borcun doğumundan sonra düzenlenmesi, bu fa-

turaların tek taraflı olarak her zaman düzenlenmesi ve temini mümkün bu-

lunması, diğer mahcuzlar yönünden ise fatura ya da herhangi bir sahiplik 

belgesinin sunulmamış olması nedeniyle sunulan delillerin karinenin aksini 

ve istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmadığını»448 

√ «Borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki ticari ilişkinin ve organik bağın 

ortaya konulması ve davalı 3. kişi tarafından sunulan faturaların doğrulu-

ğunun her iki taraf bakımından denetlenmesi için borçlu ve 3. kişi şirkete ait 

fatura ve defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın yeniden bilir-

kişiye tevdii, borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki takip dosyaları ve icra ceza 

mahkemesi dosyalarının dosya içerisine alınarak incelenmesi, yine taraflar 

arasındaki ticari ilişkinin takip konusu borcun doğumundan önce başlayıp 

başlamadığı, sonrasında da devam edip etmediği hususu üzerinde de duru-

larak elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte 

değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»449 

√ «İsteyen her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğumundan 

sonra düzenlenmiş bulunan faturaların, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet 

karinesinin aksini ispata yeterli olmadığını»450 

√ «Davacı 3. kişi tarafından sunulan, isteyen her kişi adına düzenlen-

mesi olanaklı, borcun doğumundan sonra düzenlenmiş ve ayırt edici niteliği 

bulunmayan faturalar, yasal karinenin aksini ispata yeterli bulunmadığı gi-

bi, yine borcun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira sözleşmesinin 

de bu doğrultuda, yasal karinenin aksinin ispatına yarayacak belgelerden 

olmadığını- Mahkemece, davacının yasal kayıtlarında 2014 yılı Eylül sonu 

itibari ile 17.820,50-TL tutarında mal stoku bulunduğunu, haczedilen malla-

rın davacıya ait olmasının bu nedenle mümkün olmadığını bildiren bilirkişi 

raporunun aksine yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesinin doğru 

olmadığını»451 

√ «Davacının ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi 

ile borcun doğum tarihinden sonra borçludan önemli miktarda ticari emtia 

devralıp almadığının belirlenebildiği, böyle bir durumda alacaklıdan mal 

kaçırmak için danışıklı hareket ettiklerinin kabulü gerekeceğinden, bu şekil-

de bir emtia devri kayıtlarda yoksa İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet ka-

rinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekece-

                                                 
448 Bknz: 8. HD. 29.02.2016 T. 11319/3612 

449 Bknz: 8. HD. 15.02.2016 T. 9055/2418 

450 Bknz: 8. HD. 11.02.2016 T. 10178/2195 

451 Bknz: 8. HD.  21.01.2016 T. 21297/726 
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ğini- İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her türlü delille kanıtlama 

olanağına sahip olan üçüncü kişinin vergi levhası ve kira sözleşmesinin yanı 

sıra faturalara dayandığı ve buna göre faturaların gerçekliği ve mahcuzlara 

uygunluğunun yöntemince araştırılarak işin esası hakkında bir karar veril-

mesi gerekeceğini»452 

√ «Davalı 3. kişi şirket haciz adresinde borcun doğumundan sonra 

borçlu ile aynı alanda şube adresi olarak faaliyet göstermeye başlamış olup, 

davalı 3. kişi tarafından sunulan her zaman ve isteyen her kişi adına düzen-

lenmesi olanaklı bulunan borcun doğumundan sonra düzenlenmiş faturanın 

yasal karinenin aksini ispata yeterli olmayacağını»453 

√ «Üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı ‘istihkak’ 

davasında, davacı ve satıcı firmaların ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak 

bilirkişi incelemesi ile faturaların gerçek olup olmadığı, daha sonra ise yine 

uzman bilirkişi refakatinde mahallinde yapılacak keşif incelemesi ile dava 

konusu mahcuzların faturalardaki mahcuzlara uygunluğu denetlenerek tüm 

delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»454 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davası ile alacaklının karşı dava ola-

rak açtığı tasarrufun iptali davasına ilişkin davada, istihkak davası yönün-

den, fatura zincirindeki bir kişinin borçlu şirket ortağının kayınbiraderi; bir 

şirketin ise borçlu şirketin diğer ortağının kiracısı; bir başka şirketin ise or-

tak ve yetkililerinin aynı zamanda borçlu şirketin ortak ve yetkilileri olan ki-

şiler oldukları anlaşıldığından, ayrıca, davacı üçüncü kişiye mahcuzları sa-

tan şirket ile borçlu şirket arasında organik bağı olduğu mahkeme kararı ile 

sabit olduğundan, davacı üçüncü kişi ile borçlu şirket ve fatura zincirindeki 

kişiler arasında muvazaalı ilişkiler bulunduğu açıkça ortada olup üçüncü ki-

şi tarafından açılan istihkak davasının reddine karar verilmesi gerektiği- Ti-

cari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya önem-

li bir kısmını devir veya satın alan kişinin borçlunun da bu hallerde izrar 

kasdıyla hareket ettiğinin kabul olunacağı- Dava konusu iş makinalarının 

borçlunun ticari işletmesinin önemli bir kısmını oluşturduğu o halde mah-

kemece İİK’nun 280/3. maddesi uyarınca alacaklının açtığı tasarrufun iptali 

davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini»455 

√ «Davacı üçüncü kişinin işyerinde yapılan hacize üzerine açılan istih-

kak davasında, mahkemece, ‘ibraz edilen kira sözleşmesinin bu adrese ait 

olmadığı, davacı ve borçlunun aynı iş kolunda faaliyet gösterdiği, davacı ta-

                                                 
452 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 5139/10761 

453 Bknz: 8. HD. 01.04.2015 T. 26182/7359 

454 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 20214/4159 

455 Bknz: 17. HD. 29.01.2015 T. 10209/1136 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

156 

rafından ibraz edilen faturaların haczedilen mallara uyumluluk gösterdiği 

ancak davacının ibraz ettiği defterlerde kaydına rastlanmadığı’ndan istihkak 

iddiasının davacı tarafça ispatlanamadığı gerekçesi ile ‘davanın reddi’ne 

karar verilmişse de; mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi yararına olup da-

vanın İİK. mad. 96 uyarınca, üçüncü kişi tarafından açılmasının, ispat külfe-

tinin yer değiştirmesine neden olmayacağı, karine aksinin alacaklı tarafın-

dan ispatlanması gerektiği, ispat yükü altında olan alacaklı, karinenin aksini 

kanıtlamaya elverişli, dava konusu mahcuzların borçluya ait olduğunu ve 

borçlu ile 3. kişinin adreste birlikte faaliyette bulunduğu kanaatini oluştura-

cak delilleri dosyaya sunamamış olduğundan, davacı üçüncü kişinin davası-

nın kabulüne karar verilmesi gerekirken, mülkiyet karinesi hatalı değerlen-

dirilerek karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»456 

√  « ‘Fatura’ ve (vergi levhalarının, adi nitelikteki kira sözleşmelerinin 

ve vergi yoklama fişlerinin) İİK.’nun 97/a maddesindeki borçlu lehine olan 

mülkiyet karinesinin aksini isbata -tek başına- yeterli olmadığını»457 

√ «Borcun doğum tarihinden sonra düzenlenmiş olan faturanın, hiçbir 

ayırt edici özellik içermediğini ve mahcuzla karşılaştırılması mümkün olma-

yan her zaman temini mümkün belge niteliğinde olduğunu»458 

√ «...Haczedilen giysiler için sunulan fatura ise borcun doğumundan 

sonra düzenlenmiş olup, ayırt edici hiçbir özellik içermediğinden ve sunulan 

delillerin istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmadığının kabulü ile ka-

nıtlanamayan üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi ge-

rekeceğini»459 

√  «Faturaların dip koçanları getirilmeden, faturayı düzenleyen kişiler 

tanık olarak dinlenmeden, ticari defter üzerinde bilirkişi incelemesi yaptı-

rılmadan ve gerektiğinde faturaların hacizli mallara uygunluğu keşif yapıla-

rak belirlenmeden karar verilemeyeceğini»460 

√ «...Üçüncü kişinin mahcuzlara ilişkin sunduğu faturaların hiçbir ayırt 

edici özellik içermediğinden mahcuzlarla karşılaştırılması da mümkün ol-

                                                 
456 Bknz: 8. HD. 16.01.2015 T. 15322/746 
457 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5374/5020, 28.02.2013 T. 16228/2430; 04.02.2013 T. 

4632/965; 22.11.2012 T. 6420/12877; 11.10.2012 T. 3277/10910; 28.06.2012 T. 6061/8266; 
11.06.2012 T. 6084/7565; 07.06.2012 T. 6065/7444; 22.12.2011 T. 9651/12825; 15.12.2011 
T. 8656/12422; 15.12.2011 T. 8972/12341; 05.03.2012 T. 12281/2512; 05.12.2011 T. 
6022/11679, 12.07.2011 T. 2942/7386 vb. 

458 Bknz: 17. HD. 02.05.2013 T. 5675/6121; 01.04.2013 T. 2502/4542 
459 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 5374/5020 
460 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 2411/5033; 13.09.2012 T. 2796/9267; 26.06.2012 T. 

6648/8021; 28.05.2012 T. 6513/6908; 08.10.2012 T. 7963/10655; 02.04.2012 T. 1294/3884; 
02.04.2012 T. 702/3905; 29.03.2012 T. 1908/3791; 06.10.2011 T. 4977/8798; 14.10.2011 T. 
11234/9183 vb. 
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madığını, borçlunun yanında sigortalı olarak çalışan üçüncü kişinin çek ta-

rihinden kısa bir süre önce borçlunun iş yerinde ve aynı iş kolunda faaliyete 

başlamasının alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik örtülü iş yeri devri olarak 

da kabul edilmesi gerekeceğini»461 

√ «Sunulan faturalar kapsamında kalan eşyaların ayırt edici özellikleri 

belirtilmediğinden mahcuzlarla karşılaştırılmasının da mümkün olamayaca-

ğını»462 

√  «Takipten sonra, haciz tarihinden kısa bir süre önce veya haciz tari-

hinde yahut haciz tarihinden sonraki tarihte düzenlenmiş olan faturaların 

HUMK. 299/I uyarınca alacaklının haklarını etkilemeyeceğini ve İİK. 

97/a’da öngörülen mülkiyet karinesinin aksini isbata elverişli kanıt olarak 

kabul edilemeyeceğini»463 

√  «Gazete kampanyasından verilen -fatura, veraset ve intikal vergisi 

gibi- belgelerin, inandırıcı sayılacağını»464 

√  «Haczedilen ayarlarla ilgili eski tarihli faturalara ve bu faturaların 

doğruluğunu gösteren tanık beyanlarına dayanan davacı lehine karar veril-

mesi gerekeceğini»465 

√  «Faturası kesilen malın alıcıya teslim edilmemiş olması halinde, 

mülkiyetin alıcıya geçmiş olmayacağını»466 

√  «Haczedilen eşyayı borçludan aldığı fakat -onun istemi üzerine- bel-

gesinin (faturasının) başkası adına düzenlendiğinin anlaşılması halinde, fa-

turaya dayanılarak karar verilemeyeceğini»467 

√  «Haczedilen eşyalar hakkında sunulan faturaların gerçekten o eşya-

ya ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılarak, bir sonuca 

varılması gerekeceğini»468 

√  «Şirket tarafından işyerinde haczedilen mallar hakkında açılan istih-

kak davasında dayanılan faturaların şirketin defterlerine kaydedilmiş olup 

olmadığı ve hacizli malların şirket envanterinde kayıtlı olup olmadığı konu-

sunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini»469 

                                                 
461 Bknz: 17. HD. 25.06.2012 T. 6920/7928 
462 Bknz: 17. HD. 28.04.2011 T. 11174/4067 
463 Bknz: 21. HD. 14.3.2005 T. 721/2403; 8.2.2005 T. 11564/904; 28.12.2004 T. 9628/12229  
464 Bknz: 15. HD. 13.3.1995 T. 1205/1395 
465 Bknz: 15. HD. 12.9.2005 T. 8093/7623; 12.10.1993 T. 2681/3965  
466 Bknz: 15. HD. 17.3.1993 T. 909/1309  
467 Bknz: 15. HD. 1.3.1993 T. 492/882  
468 Bknz: 15. HD. 28.6.2005 T. 5298/6847; 17.6.1992 T. 2831/3139  
469 Bknz: 15. HD. 19.12.1990 T. 4729/5617  
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√  «Davacının gösterdiği faturaların ve bu faturaları düzenlemiş olan 

kişilerin tanık sıfatıyla verecekleri ifadelerin birlikte değerlendirilmesi gere-

keceğini»470 

belirtmiĢtir. 

h) Açık arttırmada (ihalede) borçlunun mallarını satın alan kiĢi,            

-kural olarak- ihale ile mülkiyeti kazanmıĢ olur (TBK. mad. 279). 

√  «BK. 231 (şimdi; TBK. 279) uyarınca, ihalede taşınır bir malı satın 

alan kimsenin onun mülkiyetini ihale anında kazanmış olacağını, ancak iha-

lenin temelinde muvazaa bulunduğu ve alıcının ihale bedelini ödeyebilecek 

ekonomik güce sahip olmadığı kanıtlanmadıkça alıcının ihale ile kazandığı 

mülkiyet hakkına itiraz olunamayacağını»471 

√  «Borçluya ait satışa çıkarılan taşınır malları ihalede satın almış 

olan kişinin bunları tekrar borçluda bırakmış olması halinde mülkiyetin alı-

cıya geçmeyeceğini»472 

√  «Borçlunun eşyalarının satıldığı ihalenin (ve ihalenin yapıldığı icra 

takibinin) sonraki takipleri sonuçsuz bırakmak amacı ile yapılmış olduğunun 

anlaşılması halinde ‘o eşyaları önceki ihalede satın aldığını’ ileri süren 

borçlunun eşinin açtığı istihkak davasının kabul edilemeyeceğini»473 

√  «Borçlu kocasının haczedilip satışa çıkarılan eşyalarını açık arttır-

mada satın aldıktan sonra, borçlu eşi ile birlikte kullanmaya devam eden 

kadının istihkak davasının kabulü gerekeceğini»474 

√  «Hakkında çeşitli alacaklılar tarafından yapılmış icra takipleri bu-

lunan  borçlunun eşinin, bir alacaklısının yaptığı icra takibini hemen kabul 

ederek eşyalarını haczettiren borçlu eşinin bu davranışından sonra hemen 

gerçekleştirilen ihaleye katılıp, satışa çıkarılan eşyaları almasının, muvaza-

alı sayılacağını»475 

√  «Borçlu-kocanın satışa çıkarılan eşyalarının açık arttırmada karısı-

nın babası tarafından satın alınıp tekrar borçluya ve karısına teslim edilme-

siyle, kadının eşyaların yeni maliki olacağını ve onun tarafından açılan is-

tihkak davasının kabulü gerekeceğini»476 

belirtmiĢtir. 

                                                 
470 Bknz: 13. HD. 17.4.1980 T. 2153/2524  
471 Bknz: 21. HD. 4.10.2004 T. 9342/7979; 5.4.2004 T. 1947/3277, 24.10.2003 T. 6641/8426 
472 Bknz: 21. HD. 5.6.2001 T. 4194/4458; 10.3.1997 T. 499/1268; 19.6.1996 T. 3327/3486  
473 Bknz: 15. HD. 12.9.1995 T. 4541/4499  
474 Bknz: 15. HD. 12.9.1994 T. 3547/4842; 28.3.1994 T. 76/1864  
475 Bknz: 15. HD. 31.12.1993 T. 5503/5757  
476 Bknz: 15. HD. 30.5.1988 T. 1199/2109  
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i) Ġstihkak davalarında «muvazaa»lı iddia, iĢlem ve boĢanmalarla 

sıkça karĢılaĢılır. 

Yüksek mahkeme; 

aa- «Muvazaa iddiaları» hakkında; 

√ «Takibin dayanağının 2 adet bono olduğu, bu takibe istinaden takip 

borçlularından eldeki davanın alacaklısına ödeme yapıldığı; bu bilgiler ışı-

ğında borcun doğum tarihinin bononun tanzim tarihi olduğu ve bu doğrul-

tuda dava konusu mahcuzların davalı borçludan davacı 3. kişiye geçiş tarihi 

dikkate alındığında, yapılan bu satım işleminin borcun doğumundan sonra-

ya tekabül ettiği; davalı borçlu babanın, aynı avluya açılan binada oturan 3. 

kişi konumundaki oğluna yapmış olduğu satışın muvazaalı olduğu; ve bor-

cun doğumundan sonra yapılan satışın muvazaalı olduğu ve bu halin ala-

caklıların haklarını etkilemeyeceği dikkate alınarak 3. kişinin davasının 

reddine karar verilmesi gerekeceğini»477 

√ «Davacı 3. kişi şirketin dayandığı, her kişi adına düzenlenmesi müm-

kün olan faturaların mülkiyet karinesinin aksini ispat için yeterli olmadığı, 

üstelik söz konusu faturaların borcun doğum tarihinden hatta takip tarihin-

den sonraki tarihli olduğu ve malın ayırt edici özelliği de belirtilmediğinden, 

mahcuza ilişkin olup olmadığının kesin bir şekilde tespit edilemediği, ayrıca, 

davacının buradaki faaliyetin haciz tarihinden önce başladığını iddia eder-

ken, bir kira sözleşmesi dahi sunamadığı, sunduğu vergi levhasının ise be-

yana dayalı olarak düzenlenen her zaman temini mümkün belgelerden oldu-

ğu, bundan ayrı, davacının dava dilekçesinde borçlu şirket ortaklarından 

M.M.’nin eniştesi olduğunu beyan etmesi karşısında, davacı 3. kişi ile borç-

lu şirket ortakları arasında akrabalık ilişkisi bulunduğunun da açıkça anla-

şıldığı, bu koşullarda, istihkak iddiası kanıtlanamamış olup istihkak iddiası-

nın, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla danışıklı olarak ileri sürüldüğünün 

ve muvazaalı işlemler yapıldığının kabulünün gerekeceğini»478 

√ «Borçlu ile alacaklının danışıklı sözleşme veya belgelere dayanarak, 

muvazaalı olarak birlikte hareket etmesi; çeşitli sebeplerle aralarında borç 

ilişkisi bulunmadığı halde alacaklının gerçekte olmadığı halde alacaklıymış 

gibi icra takibine başladığı durumların olduğu, 4721 sayılı TMK’nun 2. 

maddesi kapsamında bir kişinin, yasaların kendisine verdiği hakkı kötüye 

kullanarak yarar elde etmesinin, iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağı, bu 

durumlarda, davacı üçüncü kişinin, istihkak davası içinde muvazaa iddia-

sında bulunarak, muvazaa iddiasını muvazaalı işlemin tarafı olmadığından 

tanık ve yemin dahil her türlü delille ispat edebileceği, yani, geçerli bir borç 

                                                 
477 Bknz: 8. HD. 05.05.2016 T. 18633/8321; 03.05.2016 T. 16869/8194; 03.05.2016 T. 

17300/8196 

478 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 21966/6350 
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ilişkisinin varlığının, istihkak davasının görülebilmesi için şart olduğu, hal 

böyle olunca; mahkemece, öncelikle davacı üçüncü kişinin takibe dayanak 

borç ilişkisinin muvazaalı olduğu yönündeki iddiasının değerlendirilip kara-

ra bağlanmasının gerekeceğini»479 

√ «Haczin borçlunun eşi ve babasının huzurunda yapılması, davacı 

üçüncü kişinin borçlunun annesi olması, borçlunun ticaret sicilinde belirti-

len adresinde haczi kabil mal bulunamaması ve haczin yapıldığı adreste ti-

cari faaliyetini ailesi üzerinden gizlice sürdürmesi, davacı üçüncü kişi ile 

borçlu arasında alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazaalı iş-

lemler bulunması ve davacının dayandığı faturaların her zaman temin edile-

bilecek belgelerden olması karşısında üçüncü kişinin açtığı istihkak davası-

nın reddi gerekeceğini»480 

√ « ‘Dava konusu mahcuzun üçüncü kişi tarafından bir başka takip 

dosyasında kesinleşen ihalede satın alındığı ve hacze konu eşyanın borçluya 

ait olduğunun kanıtlanamadığı’ gerekçesi ile üçüncü kişinin açtığı istihkak 

davasının kabulüne karar verilmiş ise de, ihale dosyasındaki alacak miktarı 

320.000,00 TL olduğu halde hacizli üç aracın satışından da vazgeçilmiş ve 

ihale muhafaza işlemi gerçekleştirilmeden borçlunun işyerinde yapılmış 

olup bundan kısa bir süre sonra 3. kişi aynı yerde kiracı sıfatı ile ticari faa-

liyetine başlamış olduğundan, alacaklı tarafın ihale dosyasındaki icra taki-

binin muvazaalı yapıldığı yönündeki savunmasının yöntemince ve yeterince 

araştırılmadan karar verilmesinin hatalı olacağı, mahkemece borçlunun ti-

cari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak ihale dosyasındaki 

icra takibine konu borcun gerçekliğinin saptaması, üçüncü kişinin ticari iş-

letmesinin kapasitesinin borçlanmaya neden olan işlemin niteliği, ödeme 

konularının araştırılması, üçüncü kişinin borçlu şirket ortakları ile akraba-

lık ya da benzeri bir bağ (örn; sigortalı çalışanı olup olmadığı vb.) içinde 

bulunup bulunmadığının saptanması, muvazaanın bulunmadığı sonucuna 

varılırsa bu kez yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile haciz eşyanın tüm 

ayırt edici özelliklerinin belirlenip, bundan sonra ihale tutanağı ile karşılaş-

tırması yapılarak karar verilmesi gerekeceği»481 

√ «Borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla, üçüncü kişilerle 

yaptığı muvazaalı işlemlerin, iyiniyetli alacaklıların haklarını ihlal etmeye-

ceğini (onlara karşı hüküm ifade etmeyeceğini)»482 

                                                 
479 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5811/5551 

480 Bknz: 17. HD. 12.09.2013 T. 10078/12062 
481 Bknz: 17. HD. 23.05.2013 T. 5818/7587 
482 Bknz: 17. HD. 21.03.2013 T. 1195/3873; 14.03.2013 T. 159/3372; 12.03.2013 T. 

16505/3244; 12.03.2013 T. 16429/3243; 04.03.2013 T. 4514/2658; 04.02.2013 T. 4659/966; 
27.12.2012 T. 6903/14893 
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√ «‘Dava konusu satış işleminin muvazaalı olduğunu’ savunan davalı 

alacaklının bu savunmasının incelenebilmesi için alacaklının mutlaka İİK. 

277 vd.na göre tasarrufun iptalini dava etmesinin gerekli olmadığını, ala-

caklının bu iddiasının yargılamanın her aşamasında ileri sürüp, her türlü 

delille kanıtlanabileceğini»483 

√ «Muvazaa iddiasının istihkak davasının her safhasında ve süreye 

bağlı olmadan ileri sürülebileceği gibi mahkemece de doğrudan doğruya 

gözetileceğini»484 

√ «Haciz tarihine kadar haciz yapılan adreste borçlunun faaliyet gös-

termiş olmasının, borçlu şirket yetkilisinin davacı üçüncü kişinin ortağı bu-

lunmasının, yapılan işlemin muvazaalı olduğunu göstereceğini»485 

√ «Borçlunun birlikte yaşadığı gayri resmi eşinin kız kardeşine yaptığı 

işyeri devrinin, alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı bir işlem 

olarak kabulü gerekeceğini»486 

√ «Alacaklının istihkak davasına karşı İİK.’nun 277. maddesine göre 

tasarrufun iptali davası açmadan, borçlu tarafından üçüncü kişiye devredi-

len işletme hakkında, ‘devir işleminin muvazaalı olduğu’ iddiasında buluna-

bileceğini»487 

√ «Davacının taraf olduğu işlemde muvazaa iddiasını ancak yazılı bel-

ge ile kanıtlayabileceğini»488 

√ «Üçüncü kişinin, borçlu ile arasındaki muvazaayı, alacaklıya karşı 

ileri süremeyeceğini»489 

√  «Muvazaa iddiasının alacaklı tarafından isbat edilmesi gerekeceği-

ni»490 

√ «Davacının taraf olmadığı işlemde muvazaa iddiasını her türlü kanıt-

la isbat edebileceğini»491 

 

                                                 
483 Bknz: 17. HD. 19.11.2012 T. 12144/12744; 23.02.2012 T. 13149/2089; 30.01.2012 T. 

12784/831; 05.07.2011 T. 314/7050; 03.05.2011 T. 4429/4271; 01.02.2011 T. 5669/652; 
21.12.2010 T. 7234/11335; 21. HD. 5.2.2002 T. 290/705  

484 Bknz: 17. HD. 19.11.2012 T. 2144/12744; 15. HD. 30.10.1996 T. 5670/5613 
485 Bknz: 17. HD. 17.06.2010 T. 10858/5569 
486 Bknz: 17. HD. 28.05.2009 T. 910/697 
487 Bknz: 21. HD. 23.03.2006 T. 11159/2741 
488 Bknz: 15. HD. 11.10.1993 T. 2401/3936  
489 Bknz: 15. HD. 23.11.1992 T. 3454/5453  
490 Bknz: 15. HD. 29.1.1990 T. 4049/209  
491 Bknz: 15. HD. 17.5.2005 T. 3074/5188;11.10.1989 T. 2885/4141  
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√ «İstihkak davalarında da -tasarruf davalarına ilişkin- İİK.’nun 

278492, 279493 ve 280494 maddelerinin kıyasen uygulanabileceğini» 

√ «Cebri icra satışının muvazaalı olduğu -inandırıcı delillerle- kanıt-

lanmadıkça ‘yapılan açık artırmanın muvazaalı olduğu’nun kabul edileme-

yeceğini»495 

belirtmiĢtir. 

bb- «Mal kaçırmaya yönelik muvazaalı iĢlemler» hakkında; 

√ «Takip konusu borcun doğumundan sonra «gerçekleştirilen anlaşma-

lı boşanma sonucunda boşanan ve alım gücü bulunmayan eş tarafından 

borçlu eşin ihalede satılan mallarının alınmasının», «borçlu şirketin zilyet-

liğinde haciz edilen malların borcun doğumundan sonra borçlu şirketin or-

tağı tarafından devir sözleşmesiyle alınıp tekrar borçlu şirkete kiralanması-

nın», «boşanmadan önceki bir tarihte noter satış sözleşmesi ile borçlu eş ta-

rafından diğer eşe satılmasının», «borcun doğumundan sonra kısa aralıklar-

la gerçekleştirilen devirlerin, borçluya ait iş yerinin borcun doğumundan 

sonra borçlunun akrabası tarafından devir alınmasının», «borcun doğu-

mundan sonra borçlu oğlunun aracının annesi tarafından satın alınması-

nın», «borçluya ait ev ve eşyaları borçludan satın alan yeğeninin aynı gün 

adi şekilde düzenlenen bir sözleşme ile bunları borçlunun oğluna kiralama-

sının», «borçlunun sekreterinin dava konusu hacizli ev eşyalarını noterde 

düzenlenen kira sözleşmesiyle borçluya daha önce kiralamış olmasının», 

«borçlu şirkete ait tüm demirbaş eşyaların borcun doğumundan sonra borç-

lu şirket ortaklarının yakın akrabaları tarafından kurulan şirkete satılmış 

olmasının», «borçlunun ihalede satılan -televizyon, buzdolabı gibi- taşınır 

eşyalarının, alan tarafından tekrar borçluya kiralanmasının», «önceden hiç 

ticari faaliyette bulunmamış olan borçlunun boşandığı eşinin borcun doğu-

mundan sonra, boşandığı eşiyle aynı işyerinde faaliyete başlamasının», 

«borçlunun, borcun doğumundan sonra eski işçisine işyerinde bulunan taşı-

nır mallarını noterde düzenlenen satış sözleşmesiyle satmasının», «borçlu-

nun hacizden sonra % 99.5 oranında paya sahip olduğu limited şirketteki 

paylarını limited şirkete devretmesinin», «vergi levhası, fatura, işyeri açma 

ruhsatlarının borcun doğumundan sonra alınmış olmasının», «vergi kaydı 

                                                 
492 Bknz: 17. HD. 28.06.2011 T. 1718/6717; 15.03.2011 T. 10084/2290 
493 Bknz: 17. HD. 29.03.2011 T. 1690/2791 
494 Bknz: 17. HD. 18.02.2013 T. 15976/1717; 14.01.2013 T. 3756/41; 01.10.2012 T. 

9590/10291; 04.10.2012 T. 9560/10568; 10.10.2012 T. 7317/10821; 28.06.2012 T. 
6781/8268; 03.05.2012 T. 1228/5545; 12.06.2012 T. 10043/7745; 11.06.2012 T. 2981/7574; 
03.12.2012 T. 10853/13409; 20.09.2012 T. 3266/9640; 25.04.2012 T. 3034/5244; 
10.04.2012 T. 1999/4342 vb. 

495 Bknz: 15. HD. 12.12.1988 T. 3184/4295  
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annesi adına olan işyerinin borçlu tarafından işletmesinin», alacaklılardan 

mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlemler olduğunu»496 

√  «Borçlu şirket ile istihkak iddiasında bulunan şirketin ortaklarının 

aynı kişiler veya aynı soyadını taşıyan kişiler olması ya da temsilcilerinin 

aynı kişi olması halinde şirketler arasında organik bağ bulunduğunun ve do-

layısıyla bunlar arasındaki -devir, satış, kira gibi- işlemlerin -kural olarak- 

alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulü ge-

rekeceğini»497 

√  «Borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla üçüncü kişilerle 

yaptığı muvazaalı işlemlerin iyiniyetli alacaklıların haklarını ihlal etmeye-

ceğini (onlara karşı hüküm ifade etmeyeceğini)»498 

belirtmiĢtir. 

cc- «Muvazaalı (anlaĢmalı) boĢanmalar» hakkında; 

√  «Davacı eş ile davalı diğer eşin karı koca iken boşanmış olmalarına 

rağmen aynı evde birlikte oturmaya devam etmelerinin, boşanmanın ‘muva-

zaalı’ (alacaklılardan mal kaçırma amacına yönelik) olduğunu göstereceği-

ni, muvazaalı boşanmanın alacaklının takip hukukundan kaynaklanan hak-

larını etkilemeyeceğini, boşanma protokolünün üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülemeyeceğini, bu durumda İİK. 97/a uyarınca ‘mülkiyet karinesi’ borçlu 

yararına olacağından, haciz yapılan yerde bulunan taşınırların borçluya ait 

sayılacağını»499 

belirtmiĢtir. 

j) Ticaret sicili kayıtları, tek baĢına iĢyerinin kayıt sahibine ait ol-

duğu konusunda kesin delil teĢkil etmez. 

Yüksek mahkeme; 

√ «3. kişinin İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı is-

tihkak istemine ilişkin davavada; borçlu ve 3. kişi şirketlerin her ikisinin de 

ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtla-

                                                 
496 Bknz: 21. HD. 17.5.2005 T. 3074/5188; 19.4.2005 T. 3657/4032; 21.2.2005 T. 11573/1442; 

1.2.2005 T. 8095/484 vb.  
497 Bknz: 21. HD. 30.6.2005 T. 1732/7054; 17.5.2005 T. 13278/5257; 19.4.2005 T. 3678/4033; 

26.10.2004 T. 8326/8937; 26.2.2004 T. 10954/1663; 23.12.2003 T. 7079/10806 vb  
498 Bknz: 17. HD. 21.03.2013 T. 1195/3873; 14.03.2013 T. 159/3372; 12.03.2013 T. 

16505/3244; 12.03.2013 T. 16429/3243; 04.03.2013 T. 6903/14893; 25.06.2012 T. 
6920/7928; 11.06.2012 T. 3688/7584; 02.04.2012 T. 661/3883; 27.02.2012 T. 13095/2178; 
20.02.2012 T. 4/1817 vb. 

499 Bknz: 17. HD. 25.02.2013 T. 16517/2256; 25.06.2012 T. 885/7923; 08.12.2011 T. 
8798/11958; 24.05.2011 T. 12/5151; 03.05.2011 T. 4210/4240; 20.05.2011 T. 6275/5057; 
16.05.2011 T. 12186/4838; 03.11.2011 T. 3235/10297; 24.11.2011 T. 7324/11192; 
22.12.2011 T. 9892/12818; 08.12.2011 T. 8273/11989; 04.04.2011 T. 10975/2992 vb. 
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rı getirtilerek, taşeronluk sözleşmesinin feshi işleminin muvazaadan ari olup 

olmadığının ortaya konulması bakımından ticari defterlerinin (açılış ve ka-

panış tasdikleri de göz önünde bulundurularak) davacı ile alt taşeron borçlu 

arasındaki 13.5.2011 tarihli sözleşme, yanlar arasındaki sözleşmenin fesih 

ve ibra protokolü başlıklı 03.09.2012 tarihli fesihname, mahcuz malların 3. 

kişiye devrine ilişkin 07.09.2012 tarihli fatura içeriği, fesih protokolü ile ta-

şeronluk ilişkisinin tasfiyesine yönelik hakediş kayıtları, hakedişlerin mah-

cuz mallar değerini karşılaması bakımından mahsup ve ödeme ilişkileri de-

ğerlendirilerek mali müşavir ve hesap uzmanı (hukukçu) katılımı ile uzman 

bilirkişi raporu düzenlettirilmesi; bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava 

dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak so-

nuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»500 

√ «Borçlu şirket ile 3. kişi şirketin SGK kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması, 3. kişi şirketin malları satın aldığını bildirdiği, İstanbul 3. İcra Mü-

dürlüğü’nün 2009/23458 Esas sayılı dosyasındaki ihale belgelerinin eksiksiz 

olarak temin edilerek, gerekirse keşif yapılmak suretiyle bu dosyada ihaleye 

konu mallar ile davaya konu mahcuzların karşılaştırılması ile uzman bilirki-

şi raporu düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosya-

sında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca gö-

re bir karar verilmesi gerekeceğini»501 

√ «Öncelikle dava konusu vincin ticaret odasında kaydının bulunup bu-

lunmadığı tespit edilerek, kayıtlı ise ilgili belgelerin temin edilmesi, 3. kişi 

tarafından sunulan faturanın mahcuzun ayırt edici özelliklerini içerip içer-

mediği dikkate alınarak, 3.kişi şirketin ve vinci satan şirketin ticari defterleri 

de bilirkişi aracılığı ile incelenmek suretiyle çok yönlü bir araştırma ile bu 

doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delillerle 

birlikte değerlendirilerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gereke-

ceğini»502 

√ «Haczin ödeme emrinin tebliğ edildiği ve borçlunun ticaret sicili ka-

yıtlarında geçen adreste yapılmış olması, ispat yükü altındaki 3. kişinin adi 

nitelikteki kira sözleşmesi, ticaret sicili kayıtları vb. deliller ile borcun do-

ğumundan sonra kendisinin düzenlediği sevk irsaliyelerine dayanması karşı-

sında sunulan delillerin istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmadığı-

nı»503 

                                                 
500 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 552/10823 

501 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 19106/8982 

502 Bknz: 8. HD. 09.05.2016 T. 16783/8509 

503 Bknz: 17. HD. 02.05.2013 T. 5675/6121 
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√  «Haczin, borçlunun ticaret sicili kayıtlarında belirtilen adresinde 

yapılmış olmasının (ve orada görülen üçüncü kişinin, orasını borçludan de-

vir aldığını belirtmesinin) orada bulunan malların borçluya ait olduğunu 

göstereceğini, üçüncü kişinin İİK.’nun 44 ve BK. 179. (şimdi; TBK.’nun 

202.) maddesi çerçevesinde takip konusu borçtan sorumlu sayılacağını»504 

√  «Ticarethanenin ticaret sicilinde davacı adına kayıtlı olmasının, bu 

ticarethanenin davacı adına işletildiğinin kesin delili olamayacağını»505 

belirtmiĢtir... 

k) Satılan taĢınır malın mülkiyeti alıcıya teslim ile geçtiğinden 

(MK. mad. 763) teslim gerçekleĢmedikçe mülkiyet alıcıya geçmiĢ olmaz. 

Haczedilerek borçluya «yediemin olarak» bırakılan taĢınır malı, borç-

ludan üçüncü kiĢinin satın ve teslim alması halinde, eğer üçüncü kiĢi iyini-

yetli ise -yani; satın aldığı malın hacizli olduğunu bilmiyor ve bilmesi ge-

rekmiyorsa (MK. mad. 3)- satın ve teslim aldığı Ģeyin mülkiyetini kazanır. 

Uygulamada, zaman zaman; ĠĠK. mad. 86/I gereğince, «borçlunun, alacaklı-

nın muvafakatı ve icra müdürünün müsaadesi olmaksızın, hacizli malda ta-

sarrufta bulunamayacağı» ileri sürülerek, hacizli malı borçludan satın ve 

teslim almıĢ olanlar hakkında «satışın alacaklı bakımından hükümsüz oldu-

ğu» iddiasıyla -ĠĠK. mad. 99 gereğince- istihkak davası açıldığı (veya üçün-

cü kiĢilerin doğrudan doğruya alacaklı aleyhine açtıkları istihkak davasında, 

alacaklıların ‗satıĢla mülkiyetin geçmediğini‘ iddia ettikleri) görülmektedir. 

Halbuki; ĠĠK. mad. 86/II‘de «haczedilmiĢ taĢınır mal üzerinde üçüncü kiĢile-

rin iyiniyetle zilyetlik hükümlerine dayanarak iktisap edecekleri hakların 

saklı olduğu» belirtildiği gibi ayrıca MK. mad. 763 ve 988‘de açıkça 

«...devreden kimse devrettiği taĢınırın sahibi olmazsa bile, devralanın iyini-

yetle, malik olmak üzere taĢınırı teslim almakla, mülkiyeti kazanacağı» ifade 

edilmiĢtir. Yüksek mahkeme de, bu konudaki içtihatlarında; 

√ «Taşınırlarda mülkiyetin geçmesi için teslimin gerekli olduğunu, bir 

kimsenin bir taşınırı iyiniyetle ve malik olmak üzere teslim alınca, geçirimi 

(teslimi) yapan kişinin, o taşınırın maliki olmasa bile, teslim alanın mülkiye-

ti kazanmış -MK. 763, 988 ve İİK. 86/II uyarınca- olacağını»506 

√  «MK. 763. maddesi uyarınca satılan taşınır malın mülkiyetinin alıcı-

ya geçmesi için taşınırın alıcıya tesliminin (zilyetliğin devrinin) zorunlu ol-

                                                 
504 Bknz: 17. HD. 04.03.2013 T. 4807/2660; 09.06.2011 T. 4800/5949; 17.03.2011 T. 

2003/2413; 24.03.2011 T. 2174/2656 
505 Bknz: HGK. 10.9.1969 T. Ġc. Ġf. 173/677  
506 Bknz: 15. HD. 15.6.1993 T. 1823/2659; 6.3.1993 T. 229/1094  
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duğunu, satış sözleşmesinin noterde düzenlenmesinin sonucu değiştirmeye-

ceğini»507 

belirtmiĢtir... 

Fakat, yüksek mahkeme; 

√  «Üçüncü kişi tarafından satın alınan jeneratörün -ana şebekeden 

hemen ayrılamaması nedeniyle- bir süre borçluya ait depoda geçici olarak 

bırakılmış olmasının, jeneratörün mülkiyetinin alıcıya geçmesine engel teş-

kil etmeyeceğini»508 

√  «Yapılan açık arttırmada satın aldığı -ancak fiilen teslim almadığı- 

marangozlukla ilgili eşyaların, borçlunun başka alacaklıları tarafından hac-

zedilmesi üzerine, alıcının açtığı istihkak davasının kabulü gerekeceğini»509 

 -isabetli olarak- belirtilmiĢtir. 

Uygulamada, kötüniyetli borçlular, alacaklılarından mal kaçırmak ama-

cı ile -evlerindeki eĢyaları- eĢlerine, birlikte oturdukları -kayın peder, kayın 

valide, anne, baba gibi- yakınlarına noterde «satıĢ sözleĢmesi» düzenleyerek, 

satmıĢ gibi göstermekte ve evlerine haciz için gelindiğinde bu sözleĢmelere 

dayanarak «alıcı» durumundaki üçüncü kiĢiler, istihkak iddiasında bulun-

maktadırlar. MK. mad. 687 gereğince, taĢınır mallarda, mülkiyetin geçmesi 

için «teslim» gerekli olduğundan, az önce belirtildiği Ģekilde yapılan  

-muvazaalı- satıĢlarda, satıcı - borçlunun sattığı -daha doğrusu satmıĢ gibi 

göstermek istediği- Ģey üzerindeki zilyetliği sona ermeyip devam ettiğinden, 

satıĢ geçerli olmaz ve böyle bir satıĢ sözleĢmesine dayanarak istihkak davası 

açmıĢ olan üçüncü kiĢinin isteminin reddedilmesi gerekir. Yüksek mahke-

me, «taşınır mallarda mülkiyetin ancak teslimle geçeceğini» çeĢitli içtihatla-

rında açık seçik belirtmiĢtir. Gerçekten yüksek mahkeme; -aĢağıdaki Ģekil-

de- 

√  «Alıcının, ihalede satın aldığı borçluya ait taşınırları teslim almayıp 

uzun süre borçlunun (şirketin) elinde bırakmasının, alacaklıdan mal kaçır-

maya yönelik muvazaalı bir işlem olduğunu»510 

√  «Borçlunun üçüncü kişiye sattığı taşınır malın, uzun süre teslim et-

meyip kullanmaya devam etmesinin, alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik 

danışıklı bir işlem olduğunu»511 

                                                 
507 Bknz: 21. HD. 19.4.2005 T. 12898/4024; 27.1.2005 T. 10272/311; 23.9.2003 T. 5716/7279; 

1.10.2002 T. 6495/7889  
508 Bknz: 15. HD. 19.1.1993 T. 5656/100 
509 Bknz: 15. HD. 13.2.1989 T. 4271/548  
510 Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 3125/3553; 15.01.2013 T. 8179/128; 16.02.2012 T. 

12817/1728; 12.12.2011 T. 7591/12082; 24.10.2011 T. 5368/9677 vb. 
511 Bknz: 17. HD. 02.04.2013 T. 4957/4673; 02.04.2013 T. 4955/4672; 29.11.2011 T. 

10543/11422; 26.04.2011 T. 11600/3966 
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√ «Satın alınan malların borçlu elinde bırakılmasının yaşam deneyim-

leri uygun olmadığı gibi, MK.’nun 763. maddesi gereğince de taşınır malla-

rın mülkiyeti teslimle geçtiğinden, malın satıcı (borçlu) elinde bulunması ha-

linde mülkiyetin alıcı davacıya geçtiğinin kabul edilemeyeceğini»512 

√ «Davacı 3. kişinin borçludan ihale ile satın aldığı malları beş ay gibi 

bir süreyle teslim almayıp bunları borçlunun deposunda bulundurmasının, 

hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini»513 

ifade etmiĢtir. 

l) Tekel idaresindeki kayıtlar (koçanlar) tütün yetiĢtiricisinin ger-

çek kimliğini belirtmez. 

Yüksek mahkeme; 

√  «Haciz sırasında borçluların ‘mevcut tütünlerin kendilerine ait ol-

madığını’ beyan etmeleri halinde, mevcut tütünlerin kime ait olduğunun Te-

kel İdaresinden araştırılması gerekeceğini»514 

√  «Aynı evde oturan gelinin ‘borçlu kayınpederinden yer kiralayarak           

-Tekel’de kayınpederi adına kayıtlı olan- tütünleri, kendisinin yetiştirmiş ol-

duğu iddiası’nın yurt gerçeklerine ve hayatın olağan akışına uygun düşme-

yeceğini»515 

√  «Davalının elinde -balya halinde- haczedilen tütün koçanlarının Te-

kel İdaresinde başka bir kişi adına kayıtlı olmasının, tütünlerin üçüncü kişi-

ye ait olduğunu göstermeyeceğini»516 

√  «Tekel idaresindeki tütün kayıtlarının -tek başına- mülkiyeti göster-

meyeceğini»517 

belirtmiĢtir... 

m) BaĢka alacaklılar tarafından yapılan haciz nedeniyle açılan is-

tihkak davası sonunda alınan ilâm -daha sonra, aynı eĢyaların baĢka 

alacaklılar tarafından haczedilmesi üzerine açılan yeni istihkak dava-

sında- „taraflar aynı olmadığından‟ «kesin hüküm» (HMK. mad. 303) 

sayılmaz.518 

Yüksek mahkeme, önceleri519 baĢka alacaklılara karĢı üçüncü kiĢinin 

açtığı istihkak davası sonucunda aldığı ilâmın «gayet zayıf bir karineden ile-

                                                 
512 Bknz: 17. HD. 05.04.2011 T. 2192/3118 
513 Bknz: 17. HD. 26.04.2011 T. 11600/3966 
514 Bknz: 15. HD. 21.11.1988 T. 2404/3890  
515 Bknz: 13. HD. 29.11.1982 T. 6562/7208  
516 Bknz: 13. HD. 27.5.1981 T. 3182/4030  
517 Bknz: 2. HD. 24.4.1978 T. 1662/3262 
518 Bknz: 15. HD. 16.5.1985 T. 1973/1703  
519 Bknz: HGK. 3.4.1963 T. 5/6  
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ri bir değer taşımayacağını» -kanımızca da isabetli olarak- ifade etmiĢken, 

daha sonra -Yargıtay 15. Hukuk Dairesi520 ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi-
521 böyle bir ilâmın «kesin hüküm teşkil etmezse de, güçlü bir delil sayılaca-

ğını» belirtmeye baĢlamıĢtır. 

Uygulamada, kötüniyetli tertiplere yol açabilecek olan yüksek mah-

kemenin sonraki içtihatlarındaki görüĢünü isabetli bulmuyoruz.522 523 

n) ĠĠK. mad. 44‟deki koĢullara uyulmadan yapılan iĢyeri devirleri, 

alacaklılara karĢı geçerli olmaz. 

Uygulamada, alacaklılarından mal kaçırmak isteyen kötüniyetli borçlu-

lar hemen vergi dairesine dilekçe vererek «iĢyerini (içindekilerle birlikte) 

üçüncü kiĢi Ü‘ye devrettiklerini» bildirmekte, iĢyerini devralan -çok kez 

borçlunun arkadaĢı, yakını olan- üçüncü kiĢi de, vergi dairesine dilekçe ve-

rerek, «iĢyerini devraldığını» bildirmektedir. Bu devirden sonra, devredenin 

borcundan dolayı hacze gelen alacaklılar bu süpriz devirle karĢılaĢmaktadır-

lar. Borçlunun, iĢyerini devretmek istemesi halinde yapması gereken iĢlem-

ler ĠĠK. mad. 44‘de ayrıntılı biçimde düzenlenmiĢ olduğundan, bu maddede-

ki koĢullara uymadan yapılan devirler borçlunun alacaklılarına karĢı hüküm 

ifade etmez. Bu devre rağmen, devredenin (borçlunun) borcundan dolayı 

(eski) iĢyerinde haciz yapılması ve iĢyerini -ĠĠK. mad. 44‘deki koĢullara 

uymadan- devralan üçüncü kiĢinin açtığı istihkak davasının reddedilmesi ge-

rekir. 

«Ticareti terk edenler» kenar baĢlığını taĢıyan ve ‗ticareti terk ederek 

alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen kimselerle tesirli bir Ģekilde mü-

cadeleyi temin‘ için düzenlendiği gerekçesinde524 ifade edilen ĠĠK. mad. 

44‘de525 ticareti terk eden bir tacirin hem «onbeĢ gün içinde durumu kayıtlı 

bulunduğu ticaret siciline bildirmesi» ve hem de «ticaret sicil memurluğuna 

bütün aktif ve pasifi ile alacaklıların isim ve adreslerini gösteren bir mal be-

yanında bulunması» istenilmiĢtir. 

Ticareti terk eden tacir, gerekli giderlerini vererek durumu hem «ticaret 

sicili gazetesi»nde hem de «alacaklılarının bulunduğu yerlerde, mutad ve 

münasip vasıtalarla» ilân ettirmek zorundadır. 

Ticareti terk eden tacir, bu yükümlülüğünü -yukarıda açıklanan biçim-

de- yerine getirmezse, bunun müeyyidesi (yaptırımı) nedir? Bu zorunluluğa 

uymamamın biri cezai diğeri hukukî olmak üzere iki müeyyidesi vardır: a) 

                                                 
520 Bknz: 15. HD. 18.5.1993 T. 1748/2419; 21.9.1991 T. 3553/4083  
521 Bknz: 21. HD. 5.6.2001 T. 4248/4474; 21.10.2003 T. 6604/8279; 9.10.2000 T. 6509/6604  
522 Aynı görüĢte: ASLAN, K. age. s: 415 
523 KarĢ: KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 2, 1990, s: 1057 - ANIK, Y. ġ. agm. s: 42 
524 Bknz: 538 s. Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi 
525 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 791 vd. 
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Ticareti terk eden borçlu - tacirin bu eyleminden zarar gören alacaklıların 

Ģikâyeti üzerine, icra ceza mahkemesi, borçlu - tacirin -ĠĠK. mad. 337/a 

hükmüne göre- «üç aydan bir yıla kadar hapis cezası» ile cezalandırılmasına 

karar verir.526  b) «Ticaretin terk edildiği» (iĢyerinin devredildiği) hususu, ti-

careti terk etmiĢ olan borçlu - tacirin alacaklılarına karĢı hüküm ifade etmez 

(geçerli olmaz). BaĢka bir deyiĢle, ticareti terk etmiĢ (iĢyerini devretmiĢ) 

olan borçlu - tacirin alacaklıları, «iĢyeri devrinin geçersiz olduğunu, halâ iĢ-

yerinin borçluya ait sayılması gerektiğini» ileri sürerek, borçlu tacirin bor-

cundan dolayı orada haciz yaptırabilirler. Ancak burada alacaklıların karĢı-

sına, onların yaptırdığı (yaptıracağı) haciz iĢlemini etkisiz hale getirecek 

«üçüncü Ģahısların zilyetlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyiniyetli 

elde ettiği haklar saklıdır» Ģeklindeki ĠĠK. mad. 44/III, c. 1 hükmü çıkar. 

Gerçekten; ticareti terk eden tacirin ĠĠK. mad. 44/I‘deki formaliteyi yerine 

getirmemesi halinde, bu ticareti terk durumu, alacaklılarına karĢı geçersiz 

sayılırsa da, ticareti terk eden borçlu - tacirden, iĢyerini devir almıĢ olan iyi-

niyetli üçüncü kiĢilerin bu iktisapları -medeni hukukun temel ilkeleri (MK. 

mad. 687, 901, 931) uyarınca- korunur. Üçüncü kiĢilerin «iyiniyetli oldukla-

rı» da asıl olduğundan (MK. mad. 3), alacaklıların bu kiĢilerin kötüniyetli 

olduklarını -yani; ticareti terk eden borçlu tacirden, onun alacaklılarından 

mallarını kaçırma amacını (kasdını) bilerek iĢyerini ondan devralmıĢ olduk-

larını- isbat etmeleri gerekir. Kanun yapıcı, burada sadece, ticareti terk eden 

borçlu tacirin, iĢyerini «karı ve kocasına, usul ve füruuna, neseben veya sıh-

ren ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) hısmına, evlât edinenine, yahut 

evlâtlığına» devretmesi halinde, «bu kiĢilerin iyiniyet iddiasında bulunama-

yacaklarını» belirterek, alacaklılara çok sınırlı bir kolaylık sağlamıĢtır. Buna 

bir de «vakıa ve karinelerden olayda kanunen iyiniyet iddiasında bulunama-

yacak durumda olanlar»ı527  -örneğin; ticareti terk eden tacirin, iĢyerini iĢor-

tağına, yanındaki çalıĢan kalfasına, iĢçisine devretmesi halinde, bu kiĢiler de 

«iyiniyetli olduklarını» ileri süremezler- eklemek gerekir. 

Doktrinde528 «ticari iĢletmeyi kendi adına iĢletmekten vazgeçmek veya 

ticari iĢletmeyi kapatmak, dağıtmak» Ģeklinde tanımlanan ticareti terk et-

mek, kısmen olmuĢsa, yani bir tek ticari iĢletmeye sahip olan bir tacir, ticari 

iĢletmesinin belirli bir kısmını baĢkasına devretmiĢ ya da birden fazla ticari 

iĢletmesi olan bir tacir, üzerinde en az bir ticari iĢletme bırakarak, diğer tica-

ri iĢletmelerini baĢkasına devretmiĢ, kapatmıĢ ya da dağıtmıĢsa, acaba ĠĠK. 

mad. 44 hükmü yine bu tacir hakkında uygulanabilecek midir? 44. maddenin 

                                                 
526 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller (Ġcra ve Ġflâs 

Suçları), 1987, s: 199 vd. 
527 Bknz: Ġçt. Bir. K. 14.2.1951 T. 17/1 (R.G. 11.4.1951 T. 7782 s.) (Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtir-

me Kararları «Yargıtay Yayınları», C: IV, s: 309 vd.) 
528 KARAYALÇIN, Y. Ticaret Hukuku, C: 1, 3. Bası, 1968, s: 212 
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«alacaklıların hak ve çıkarlarını korumak» amacı ile düzenlenmiĢ olan birin-

ci fıkrasının -‗ticaretin bırakıldığının onbeĢ gün içinde bildirilmesi ve mal 

bildiriminde bulunulması‘na iliĢkin hükmün- ticareti kısmen bırakmıĢ olan 

tacirler hakkında da uygulanması yerinde olur. Çünkü, alacaklılara zarar 

vermek amacıyla, kötüniyetle ticareti bırakmak isteyen bir tacir, küçük bir 

iĢletmeyi (ya da ticari iĢletmedeki küçük bir payı) üzerinde bırakıp, asıl 

önemli olan ticari iĢletmelerini (ya da ticari iĢletmenin çok büyük bir kısmı-

nı) baĢkalarına devrederek ya da kapatarak ĠĠK. mad. 44 (ve 337/a) hüküm-

lerinden kurtulabilir. Bu durum ise, bu hükümlerin konuluĢ amacına aykırı 

bir sonuç doğurur.529 

Yüksek mahkeme «borcun doğumundan sonra, borçlu tarafından 

üçüncü kişiye yapılan satış ve devirlerin, alacaklıdan mal kaçırmaya ve mu-

vazaaya yönelik olduğunu, muvazaa yoksa bile borcun doğumundan sonra 

yapılan bu niteliklteki devirlerin İİK.’nun 44 ve TBK.’nun 202. maddeleri 

gereğince alacaklının haklarını etkileyemeyeceğini»530 belirtmiĢtir. 

Uygulamada; borçlunun iĢyerine haciz için giden alacaklılar, iĢyerinin 

borçlu tarafından bir süre önce üçüncü bir kiĢiye devir edildiğini, vergi lev-

hasının bu üçüncü kiĢi adına düzenlendiğini görüp, orada haciz yapılmasını 

istemeleri halinde, icra müdürlüğünce haciz yapılmakta ancak «haciz edilen 

Ģeylerin üçüncü kiĢi elinde bulunduğu» belirtilerek, ĠĠK. mad. 99 uyarınca 

alacaklıya, üçüncü kiĢiye karĢı istihkak davası açması için 7 gün süre veril-

mektedir.531 

Ġstihkak davaları üzerine icra mahkemelerince verilen kararları incele-

diği dönemde Ġcra ve Ġflâs Dairesi532  ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi533  

15. Hukuk Dairesi534 önceki kararlarında açılan istihkak davalarında, yuka-

rıda açıklanan ĠĠK. mad. 44 ile ĠĠK. mad. 280/IV hükmünü birlikte uygula-

                                                 
529 KURU, B. Ġflâs ve Konkordato Hukuku, 1971, s: 39 - KURU, B. Ticareti Terk Eden Tacirle-

rin Tâbi Bulunduğu Hükümler, (AHFMD. 1970/1-2, s: 111) 
530 Bknz: 17. HD. 02.05.2013 T. 3474/6125; 15.04.2013 T. 3254/5455; 31.01.2013 T. 5949/852; 

21.01.2013 T. 7049/294; 28.06.2012 T. 3099/8282; 11.06.2012 T. 6346/7566; 05.06.2012 T. 
2263/7307; 04.06.2012 T. 2697/7241; 31.05.2012 T. 3069/7067; 17.05.201 2T. 2233/6288; 
24.05.2012 T. 2812/6685 vb. 

531 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2,  s: 2012 - 
UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s:8794 vd. 

532 Bknz: ĠĠD. 27.3.1970 T. 3277/3313; 22.3.1969 T. 993/3183; 30.5.1968 T. 5761/565 
533 Bknz: 13. HD. 17.12.1983 T. 8265/941; 29.11.1982 T. 6417/7225; 29.11.1982 T. 6561/7207; 

7.10.1982 T. 5027/5761; 16.9.1982 T. 5776/5374; 1.7.1982 T. 4562/4962; 7.6.1982 T. 
3775/4203; 17.5.1982 T. 3188/3520; 11.5.1982 T. 3080/3399; 27.4.1982 T. 2573/2879; 
1.4.1982 T. 1888/2211; 25.12.1981 T. 7290/8491; 14.12.1981 T. 7626/8178; 28.9.1981 T. 
5194/8081; 19.2.1976 T. 5757/1206; 3.7.1975 T. 5409/4629 

534 Bknz: 15. HD. 25.11.1987 T. 3207/4081; 5.11.1987 T. 3143/3799; 14.9.1987 T. 2015/3102; 
4.12.1986 T. 3056/4152; 20.11.1986 T. 3465/3918; 29.9.1986 T. 2811/3041; 24.9.1986 T. 
3215/2998; 16.9.1986 T. 2732/2879 
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yarak «...bir ticarethanenin ne suretle devredileceği İİK. mad. 44 ve 

280/IV’de gösterilmiştir. Borçlu, işyerini bu maddelere uygun olarak dev-

retmediğine göre... ve öte yandan, anılan yasanın 280. maddesi hükmüne 

göre de ‘borçlunun alacaklılarına zarar vermek kasdıyla hareket ettiği ve 

alıcının da bu kasdı bildiği’ kabul olunur...» diyerek, açılan istihkak davala-

rını genellikle alacaklılar lehine sonuçlandırmıĢtır. Fakat daha sonra, 15. 

Hukuk Dairesi535  -bir karar düzeltme istemi üzerine- «İİK. mad. 280/IV 

hükmünün istihkak davalarında uygulanamayacağını, bu karinenin iptal da-

valarına özgü olduğunu» belirtmiĢtir. ĠĢte bu farklı yorum Ģekli nedeniyle 

ĠĠK. mad. 44 ile 280/IV hükümlerinin içeriklerini, uygulama koĢullarını açık 

- seçik ortaya koymak zorunluğu belirmiĢtir. 

Hacze gittiği iĢyerinin, bir süre önce borçlu tarafından -ĠĠK. mad. 

44/I‘deki formalite yerine getirilmeden- baĢkasına devredilmiĢ olduğunu ha-

ciz sırasında öğrenen alacaklının hangi yolu izlemesi kendisi için daha pratik 

ve yararlı olur? Bu durumda, alacaklının Ģu yolu izlemesi kanımızca yararı-

na olur: Eğer borçludan iĢyerini devralan üçüncü kiĢi, ĠĠK. mad. 44/IV, c. 

2‘de öngörülen «borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu, neseben veya 

sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) hısımı, evlât edineni veya 

evlâtlığı» ise yahut -14.2.1951 T. 17/1 s. Ġçt. Bir. K. uyarınca- «vakıa ve ka-

rinelerden olayda iyiniyet iddiasında bulunamayacak durumda olan  

-örneğin; borçlunun iĢ ortağı, kalfası, iĢçisi vb. gibi- bir kiĢi» ise, iĢyerinde 

haciz yaptırıp, icra müdürünün ĠĠK. mad. 99 uyarınca kendisine vereceği 7 

günlük süre içinde, iĢyerini devralan üçüncü kiĢiye karĢı istihkak davası 

açıp, «işyeri devrinin İİK. mad. 44’deki koşullara uyulmadan yapıldığını, 

geçersiz olduğunu» belirtmelidir.536  Buna karĢın, eğer borçludan iĢyerini 

devralan üçüncü kiĢi yukarıda belirtilen kiĢilerden birisi değilse, o zaman iĢ-

yerinde haciz yaptırmadan -dolayısı ile kendisine üçüncü kiĢiye karĢı «istih-

kak davası» açma külfetinin yüklenmesine neden olmadan- doğrudan doğ-

ruya hem «borçlu» ve hem de «iĢyerini devralan üçüncü kiĢi» aleyhine ĠĠK. 

mad. 280‘e göre «iptal davası» açıp, bu davada «iĢyeri devrinin, kendisinden 

mal kaçırmak amacı ile yapıldığını, hileli ve muvazaalı olduğunu» belirtip, 

«yapılan devrin kendisi bakımından iptalini» istemelidir. Böylece, açtığı bu 

iptal davasında, ĠĠK. mad. 280/IV‘de yer alan -alacaklı lehine konulmuĢ 

                                                 
535 Bknz: 15. HD. 19.3.1991 T. 717/1338; 19.12.1989 T. 3748/5299; 5.12.1988 T. 3009/4140; 

3.2.1988 T. 4355/383. Aynı görüĢte: KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda Ġptal Davaları 
(Ad. D. 1989/6, s: 30) 

536 Hemen belirtelim ki, alacaklı bu durumda, iĢyerinde haciz yaptırmayıp, «iĢyeri devrinin, 
kendisinden mal kaçırmak amacıyla, hileli olarak yapıldığını» ileri sürerek, ĠĠK. mad. 280‘e 
göre «iptal davası»da açabilir. Ancak; uygulamada «iptâl davaları» mahkemelerde icra mah-
kemesinde «istihkak davaları»na nazaran daha geç sonuçlandırıldığından, alacaklının bu ih-
timalde mahkemede «iptal davası» yerine icra mahkemesinde «istihkak davası» açması  
-zaman kaybetmemek bakımından- daha yararına olur. 
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olan- karineden yararlanır ve ispat yükü davalılara -özellikle; borçluya- dü-

Ģer. Davalılar, «iĢyeri devrini en az üç ay önce alacaklıya yazılı olarak bil-

dirdiklerini» yahut «devir durumunu iĢyerinin bulunduğu yerde görülebilir 

levhalar asmak suretiyle ve Ticaret Sicili Gazetesiyle yahut bütün alacaklıla-

rın öğrenmesini sağlayacak münasip vasıtalarla ilan ettirdiklerini» ispat 

edemezlerse, dava, alacaklı lehine sonuçlanır. 

Bugün, icra mahkemelerince istihkak davaları sonucunda verilen karar-

ları yakın zamana kadar temyizen incelemiĢ olan Yargıtay 21. Hukuk Dai-

resi ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ile bugün Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 

ise -gerek ĠĠK. mad. 97‘ye göre537  «üçüncü kiĢi tarafından» ve gerekse ĠĠK. 

mad. 99‘a göre538  «alacaklı tarafından» açılan istihkak davalarında -ve özel-

likle iĢyeri devirlerinin alacaklılara zarar vermek amacıyla yapılmıĢ olup 

olmadığını araĢtırırken- ĠĠK. mad. 44 hükmü yanında -«ticari işletmenin 

devri» baĢlığını taĢıyan ve «ticari işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte dev-

ralan kimsenin, devrin ihbar veya ilânından itibaren, işletmenin borçların-

dan dolayı alacaklılara karşı sorumluluğu»nu düzenleyen- TBK. mad. 

202539 hükmüne de atıf yaparak, istihkak davalarını alacaklılar lehine sonuç-

landırmaktadır. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Davalı borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin faaliyet alanlarının 

farklı olduğu, ticaret sicil kayıtlarına göre davalı borçlu şirketin haciz yapı-

lan adresten ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra, davalı 3.kişi şirketin söz konu-

su yeri kiraladığı, yine işletme devrinin düşünülebilmesi için önemli ölçüde 

emtia devri olması gerekmekte olup bu hususun da kanıtlanamadığı, kaldı ki 

haczin yapıldığı ve kiralanan yerin boş depo olduğu, ayrıca davalı 3.kişinin 

mahcuzlara ilişkin faturalar ibraz ettiği, bundan ayrı davalı 3. kişi şirket ile 

davalı borçlu şirket arasında organik bağın tespit edilemediği açıklanan ne-

denlerle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine 

                                                 
537 Bknz: 21. HD. 25.10.2004 T. 9887/8898; 15.6.204 T. 4950/5842; 27.4.2004 T. 3793/4207; 

24.4.2004 T. 10076/1453; 29.3.2004 T. 770/2988; 10.2.2004 T. 9408/855; 10.2.2004 T. 
10068/810; 9.2.2004 T. 10435/777; 19.1.2004 T. 8654/52 

538 Bknz: 21. HD. 1.3.205 T. 1077/1752; 14.9.2004 T. 6582/6965; 24.5.2004 T. 4554/4873; 
13.5.2004 T. 4224/4803; 19.4.2004 T. 3623/3933  

539 Bu madde hk. bknz: ACEMOĞLU, K. BK. 179. Maddesine Göre Malvarlığı veya Ticari ĠĢ-
letmenin Devri, 1971 - ÜLKÜ, M. F./KARAASLAN, E. Alacaklılardan Mal Kaçırmak 
Amacıyla Ticari ĠĢletmenin Devri ve Türk Hukukunda Bir Bilinmeyen; BK. mad. 179 (Ma-
nisa Bar. D. Temmuz - Ekim/1999, s: 47-67) - FRANKO, N. Bir Mamelik veya ĠĢletmenin 
Devrinden Doğan Mesuliyet (BK. mad. 179 - ĠĠK. mad. 44) (Manisa Bar. D. Temmuz/1996, 
s: 7-14) - TOPÇUOĞLU, M. ĠĢletmenin Devri ve Devir ĠĢlemine Rekabetin Korunması 
Hakkındaki Kanunun Etkisi (Ünal Tekinalp‘e Armağan, 2003, C: II, s: 71-118) - SELÇUK, 

N. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Ticari ĠĢletmenin Devri (Mâli Hukuk, 1986/6, s: 24-
30) 
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olduğundan bu yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından, kesin ve 

inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini»540 

√ «Davacı 3. kişi tarafından bildirilen fabrikanın kiralanması, demir-

başların devralınması ve vergi levhası kapsamında faaliyete başlanması ta-

rihinden sonra borçluya bu adreste tebligatlar yapılması, borçlu şirket çalı-

şanlarının fabrikaya ilişkin işlemlere katılması karşısında devrin muvazaalı 

olduğu sonucuna ulaşılarak 3. kişinin açtığı davanın reddine karar verilmesi 

gerektiği- Danışıklı ve geçersiz bir devir söz konusu olduğundan, davalı ala-

caklı tarafından karşı dava olarak açılan tasarrufun iptali davasının ‘hukuki 

yarar yokluğundan reddine’ karar verilmesi gerektiğini»541 

√ «Borcun doğumundan sonra, borçlunun mali durumu konusunda bil-

gi sahibi olan davalı üçüncü işiye yapılan işyeri devrinin danışıklı olduğu 

kabul edilmesi gerektiği- Danışıklı işyeri devri alacaklının haklarını etkile-

meyeceği- İşyeri devrinin danışıklı olmadığı düşünülse de, bu devrin 

İİK’nun 44.madde koşullarına uygun olarak yapıldığı iddia ve ispat edilme-

diğinden alacaklının hakları yine etkilenmeyeceğinden davacı alacaklının 

davasının kabulüne, aksi halde, yani devir borcun doğumundan önce yapıl-

mış ise alacaklının açtığı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»542 

√ «Haciz sırasında davacının hazır olduğu, iş yerinde daha önce borç-

lulardan birinin faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı,bu şahsın merkez işyeri 

adresinin Gebze’de bulunduğu,Yalova’da şube açtığı, bir dönem faaliyet 

gösterdikten sonra fiilen 2012 yılı aralık ayında resmi olarak 31/01/2013 ta-

rihi itibariyle şube iş yeri faaliyetini terk ettiği, bu tarihten sonra davacının 

dava dışı üçüncü kişiye ait olan boş arsa vasfındaki iş yerini kiralayarak ti-

cari faaliyette bulunmaya başladığı, davacının uzun zamandır Yalova-

Merkez’de inşaat malzemeleri satışı yaptığı, yaptığı işin niteliği ve belediye 

başkanlığının şehir içi işyerlerinin ruhsatını yenilememesi nedeni ile iş yeri-

ni taşımayı düşündüğü ve kereste ticareti faaliyetinde de kullanmak üzere 

haciz yapılan iş yerini dava dışı kişiden kiraladığı, kira bedellerini banka 

kanalıyla düzenli olarak ödediği,davacı ile borçlu arasında herhangi bir hu-

kuki ve fiili irtibat tespit edilemediği, davacının haczedilen menkullere ait 

26/03/2013 ve 27/03/2013 tarihli iki fatura ve 24/04/2013 tarihli taşıma bel-

gesi ile Bulgaristan’dan ithal edildiğine dair sunmuş olduğu faturaların 

mahcuzlar ile uyumlu olduğu, ödeme emrinin haciz adresinde borçluya teb-

liğ edilmemiş olduğu, borcun doğum tarihi 05/03/2013 olup, davacının bor-

cun doğum tarihinden önce 08/02/2013 tarihinde haciz yapılan iş yerini ki-

raladığı borcun doğum tarihinden sonra yapılan iş yeri devri faaliyetlerinin 

                                                 
540 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20017/9928 

541 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 3583/4534 

542 Bknz: 8. HD. 03.03.2016 T. 8716/3853 
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muvazaalı kabul edilmesinin olağan olduğu, ancak dosyada bu şekilde mu-

vazaalı işleme rastlanmadığı, davacının 2009 yılından beri aynı iş kolunda 

faaliyet gösterdiği, hususları gözönüne alınarak, davanın kabulüne karar 

verilmesi gerektiğini»543 

√ «Hastane ruhsatının devri ile taraflar arasında işletme devri olduğu, 

işletmenin devri ilişkisinde devralan 3. kişi borçlunun devir tarihinden ön-

ceki bilinen borçlarından sorumlu olduğu, yanlış tedavi uygulaması nede-

niyle devir tarihinden önce açılan davanın da 3. kişi tarafından bilindiğinin 

kabulü gerekeceği, bu gerekçeler çerçevesinde davanın kabulüne karar ver-

mek gerekeceğini»544 

√ «Borçlu ticari emtiasının tamamını üçüncü kişiye devretmiş olup, 

alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı iş yeri devri yapıldığının kabulü ge-

rekeceğini»545 

√ «Davacı şirket ortağı, haciz sırasında iş yerini ve içindeki malları 

borçludan satın aldığından, borcun doğum tarihinden sonra alacaklıdan 

mal kaçırmak için muvazaalı iş yeri devri yapıldığının kabulü gerekeceği; 

devir gerçek kabul edilse bile İİK’nun 44. maddesindeki gereklerin yerine 

getirildiğinin iddia ve ispat edilememesi karşısında devralanın da işletmenin 

borçlarından sorumlu olacağını»546 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında, borçlu ile aynı işkolunda 

faaliyet gösteren davacı şirketler komşu olarak faaliyet gösterdikleri borç-

lunun ticari işletmesindeki emtianın büyük bölümünü satın aldıklarından 

borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bilmeleri gerekeceği, borcun doğu-

mundan sonra borçlu tarafından üçüncü kişilere yapılan satış ve devirlerin 

alacaklıdan mal kaçırmaya ve muvazaaya yönelik olduğu, muvazaa yoksa 

bile borcun doğumundan sonra yapılan bu nitelikteki devirlerin İİK. mad. 

44. ve TBK. mad. 202 gereğince alacaklının haklarını etkilemeyeceği açık 

olduğundan, mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önüne alınarak, 

davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»547 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında, borçlu ile aynı işkolunda 

faaliyet gösteren davacı şirketler komşu olarak faaliyet gösterdikleri borç-

lunun ticari işletmesindeki emtianın büyük bölümünü satın aldıklarından 

borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bilmeleri gerekeceğinden, borcun do-

ğumundan sonra borçlu tarafından üçüncü kişiye yapılan satış ve devirlerin 

alacaklıdan mal kaçırmaya ve muvazaaya yönelik olduğundan, muvazaa 

                                                 
543 Bknz: 8. HD. 29.02.2016 T. 19778/3610 

544 Bknz: 8. HD. 01.02.2016 T. 10615/1708 

545 Bknz: 8. HD. 27.04.2015 T. 4730/9468 

546 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 1633/8866 

547 Bknz: 8. HD. 27.02.2015 T. 24583/5328 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

175 

yoksa bile borcun doğumundan sonra yapılan bu nitelikteki devirlerin İİK. 

mad. 44 ve TBK. mad. 202 gereğince alacaklının haklarını etkilemeyeceği-

ni»548 

√ «Borçlu ile üçüncü kişinin alacaklıların alacaklarına ulaşmasını en-

gellemek amacıyla danışıklı (muvazaalı) olarak birlikte hareket ettikleri, 

borçlu ile davacı arasındaki ilişki ticari işletme devri niteliğinde bulundu-

ğundan ve takibe dayanak borç işletme devrinden önce doğduğundan, 

İİK’nun 44. ve 6098 sayılı TBK’nun 202. maddelerinin uygulanması gereke-

ceğinden, işletmeyi devralan kişinin, devraldığı işletmenin borçlarından so-

rumlu olduğu, üçüncü kişinin istihkak iddiasının kabulüne karar verileceği-

ni»549 

√ «Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını 

veya önemli bir kısmını devir veya satın alan kişinin borçlunun da bu hal-

lerde izrar kasdıyla hareket ettiğinin kabul olunacağını- Dava konusu iş 

makinalarının borçlunun ticari işletmesinin önemli bir kısmını oluşturduğu 

o halde mahkemece İİK’nun 280/3. maddesi uyarınca alacaklının açtığı ta-

sarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini»550 

√  «Borçlu ile üçüncü kişi arasındaki, borcun doğumundan sonra ve 

borcun doğumundan kısa bir süre önce yapılmış olan işyeri devrinin muva-

zaalı olduğunun dosya içeriğinden anlaşılması halinde, devrin alacaklının 

haklarını etkilemeyeceğini, işyeri devrinin muvazaalı olmadığının kabulü 

halinde ise, İİK.’nun 44. ve TTK.’nun 202. maddesindeki koşulların yerine 

getirilmemiş olması halinde işletmeyi devir alan üçüncü kişinin BK.’nun 

179. (şimdi; TBK.’nun 202.) maddesi uyarınca işletmenin borçlarından so-

rumlu olacağını»551 

√ «Haczin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan adreste yapılma-

sı, bu adresin bulunduğu taşınmazın borcun doğumundan sonra davacı şir-

ketçe satın alınması durumunda, borçlu şirketin malvarlığının büyük bir 

kısmını devralan davacı şirket İİK.’nun 44 ve BK.’nun 179. (şimdi; 

TBK.’nun 202.) maddeleri uyarınca işletmenin borçlarından da sorumlu ol-

                                                 
548 Bknz: 8. HD. 27.02.2015 T. 27028/5329 

549 Bknz: 8. HD. 23.02.2015 T. 359/4829 

550 Bknz: 17. HD. 29.01.2015 T. 10209/1136 

551 Bknz: 8. HD. 09.12.2013 T. 17713/18622; 04.11.2013 T. 7780/15731; 07.10.2013 T. 
7017/14425; 17. HD. 08.04.2013 T. 1861/2060; 28.03.2013 T. 4280/43836; 18.03.2013 T. 
4303/3569; 26.02.2013 T. 13517/2348; 25.02.2013 T. 15874/2250; 18.02.2013 T. 
1023/1730; 19.03.2013 T. 13370/3714; 28.03.2013 T. 12763/4384; 07.02.2012 T. 
12373/1721; 15.02.2012 T. 12730/1593; 06.02.2012 T. 12223/1122; 16.02.2012 T. 
375/1829; 25.12.2012 T. 12292/14805; 04.12.2012 T. 13521/17473; 29.03.201 2T. 
817/3794; 02.02.2012 T. 11263/983; 18.01.2011 T. 12777/82; 29.12.2011 T. 8402/132222 
vb. 
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duğundan haczedilen menkullere yönelik davacı üçüncü kişinin istihkak da-

vasının reddine karar verileceğini»552 

√ «Dava konusu haczin, icra takibine konu faturalarda da geçen borç-

lunun önceki faaliyet adresinde yapıldığı ve üçüncü kişi şirketin borcun do-

ğumundan sonra aynı alanda faaliyet göstermek üzere kurularak kurucu or-

taklarının bir kısmı borçlunun ortağı ve yetkilisi olan kimse ile yakın akraba 

olduğu olayda, İİK. mad. 97/a gereğince mülkiyet karinesinin borçlu, dola-

yısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini, icra müdürünün 

sehven İİK. mad. 99’u uygulamasının da ispat yükünün yer değiştirmesi so-

nucunu doğurmayacağını; mahkemece üçüncü kişi şirketin alacaklıdan mal 

kaçırmak için muvazaalı olarak kurulduğu ya da İİK. mad. 44 ile 6098 s. 

TBK. mad. 202’nin (818 s. BK. mad. 179’un) uygulanma koşullarının oluşup 

oluşmadığının tespiti için, borçlu ve üçüncü kişi şirketlerin ticaret sicil ve 

vergi kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırarak, üçüncü kişinin, borç-

lunun envanterinde kayıtlı eşyaları devralıp devralmadığı, borçlunun işçileri 

ile faaliyetini sürdürüp sürdürmediği vb. hususları araştırılması gerekeceği-

ni, muvazaanın ya da işletme devrinin bulunmadığı sonuçlarına varılırsa da, 

bu kez üçüncü kişinin sunduğu faturaların mahcuzlara uygunluğu yönünden 

keşif ve bilirkişi incelemeleri yapılması gerekeceğini»553 

√ «Borçlu ile davacı 3. kişi arasındaki ilişkinin ticari işletme devri (ör-

tülü işyeri devri) niteliğinde olduğu durumlarda olaya İİK.’nun 44 ve 

BK.’nun 179. maddesinin (şimdi; TBK. mad. 202) uygulanması gerekeceği-

ni, 3. kişi tarafından ‘işyeri devri ile ilgili İİK.’nun 44. maddesinde öngörü-

len koşulların yerine getirildiği’ 3. kişi tarafından iddia ve ispat edilmedik-

çe, işyerini devralan davacı 3. kişinin BK.’nun 179. maddesi (şimdi; TBK. 

mad. 202) uyarınca işletmenin borçlarından sorumlu olduğunu, bu nedenle 

mahkemece ‘3. kişinin istihkak iddiasının reddine’ karar verilmesi gereke-

ceğini»554 

√ «Davacı ile borçlu arasındaki alacağa mahsuben yapılan makine sa-

tışının İİK. 279/3, ticari emtianın mühim bir kısmının devri niteliğindeki sa-

tış işleminin İİK. 280/3. maddeleri gereğince iptale tabi bulunması, devir iş-

leminin İİK.’nun 280/son ve 44. maddeleri gereğince yapıldığının iddia ve 

isbatlanmaması karşısında, BK.’nun 179. maddesi (şimdi; TBK. mad. 202) 

gereğince davacı üçüncü reddine karar verilmesinde bir usulsüzlük bulun-

madığını»555 

                                                 
552 Bknz: 17. HD. 03.10.2013 T. 8201/13251 
553 Bknz: 17. HD. 09.05.2013 T. 6496/6604 
554 Bknz: 17. HD. 31.05.2011 T. 203/5548; 30.05.2011 T. 598/5444; 30.05.2011 T. 12616/5428; 

24.05.2011 T. 3276/5161; 23.05.2011 T. 12035/5095; 20.05.2011 T. 12551/5033 vb. 
555 Bknz: 17. HD. 18.05.2011 T. 3635/5019 
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√  «Haciz yapılan işyerinin borcun durumundan sonra borçlu tarafın-

dan üçüncü bir kişiye devredilmiş ve devir sırasında İİK. 44 ve BK. 179. 

(şimdi; TBK. 202.) maddelerindeki koşulların yerine getirilmemiş olması ha-

linde, devrin alacaklıların haklarını etkilemeyeceğini (ve devralan kişinin iş-

letmenin borçlarından sorumlu olacağını)»556 

√  «Borçlu tarafından üçüncü kişiye devredilen malın ticari işletmenin 

büyük bir kısmını oluşturması halinde, olaya İİK. 44. maddesinin uygulan-

ması gerekeceğini, işyerini kapatmak için işin tasfiyesinin zorunlu olmadığı-

nı, işyerinin önemli unsurunu oluşturan malların elden çıkarılmasının da ti-

careti terk anlamında olduğunu»557 

√  «Ticari işletmenin veya işyerindeki ticari emtianın tamamını veya bir 

kısmını devir veya satın alan kişinin, borçlunun alacaklılarını ızrar kastını 

bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kastıyla hareket ettiğinin kabulü 

gerekeceğini»558 

√  «İşyerini borçludan devralan borçlunun oğlunun ya da ortağının iyi-

niyet iddiasında bulunamayacağını (işyerinin devrinin muvazaalı sayılaca-

ğını)»559 

√  «İşyerini borçlu kardeşinden devralan kişinin iyiniyet iddiasında bu-

lunamayacağını (işyeri devrinin muvazaalı sayılacağını)»560 

√  «İşyerini borçlu oğlundan devralan babasının iyiniyet iddiasında bu-

lunamayacağını (işyeri devrinin muvazaalı sayılacağını)»561 

√ «İşyerini borçludan devralan borçlunun kayınvalidesinin iyiniyet id-

diasında bulunamayacağını (işyeri devrinin muvazaalı sayılacağını)»562 

√  «Borçlunun piyasaya borçlu olduğunun, işyerini kapattığının, basi-

retli bir tacirden beklenilmeyecek tasarruflarla malvarlığını eksilttiğinin da-

vacı-üçüncü kişi tarafından bilinmesi gerektiğinin anlaşılması halinde, da-

vacının iyiniyet iddiasında bulunamayacağını»563 

√  «Borçlunun, ortak olduğu işyerindeki hissesini, ortağının oğluna 

devretmesi halinde, işyerini devralan davacı - üçüncü kişinin, borçlunun 

                                                 
556 Bknz: 21. HD. 26.9.2005 T. 2921/8294; 28.6.2005 T. 4695/6845; 26.5.2005 T. 2814/4290; 

1.3.2005 T. 1077/1752; 25.10.2004 T. 9887/8898; 14.9.2004 T. 6582/6965 
557 Bknz: 21. HD. 9.3.2004 T. 11520/2193  
558 Bknz: 21. HD. 12.2.2002 T. 9684/970  
559 Bknz: 15. HD. 5.10.1994 T. 4593/5512; 31.10.1991 T. 4533/5150  
560 Bknz: 15. HD. 9.4.1991 T. 1261/1831; 21.11.1988 T. 24010/3889  
561 Bknz: 15. HD. 20.3.1991 T. 782/1359  
562 Bknz: 15. HD. 1.10.1990 T. 2502/3706  
563 Bknz: 15. HD. 17.11.1987 T. 3073/3957  
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‘alacaklılarını zarara sokmak kasdıyla hareket etmiş olduğunu’ bilmediğini 

ileri süremeyeceğini»564 

belirtmiĢtir... 

o) Ġstihkak iddiasının (davasının) kabul edilebilmesi için, «hayatın 

olağan akıĢına ters biçimde» ileri sürülmemiĢ olması gerekir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Davacı 3. kişinin, makinayı satın aldığı Nazilli 2.İcra Müdürlü-

ğü’nün 2009/397 talimat sayılı dosyasındaki borçlunun, borçlunun kardeşi 

olduğu, davacı 3. kişinin ihale yolu ile satın aldığı makineyi bir yıla yakın 

süre borçluda bırakmasının nedenini dava dilekçesinde, ‘makineyi koyabile-

ceği uygun bir zemin bulamaması’ olarak göstermişse de temyize cevap 

aşamasında çelişkili olarak borçluya kiraya verildiğini bildirmesi; buna 

rağmen yargılama sırasında buna ilişkin bir delil sunmamış olması nedeniy-

le temyiz aşamasındaki bu iddiasının dikkate alınamayacağı, mahcuz mal 

borçlunun faaliyet adresinde haczedildiğinden İİK’nun 97/a maddesi uya-

rınca mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı lehine olduğu, davacı 

3. kişinin ihale yolu ile satın aldığı malı, hayatın olağan akışına aykırı şekil-

de, bir yıl boyunca borçlunun elinde bırakmış olmasının nedenini açıklaya-

madığı gibi, ihale dosyasında satın alındığı ileri sürülen makineye ilişkin 

haciz tutanağında ayırt edici unsurların bulunmadığı, bu itibarla, davacı 3. 

kişi tarafından istihkak iddiası ispatlanamadığından Mahkemece, davanın 

reddine karar verilmesi gerekeceğini»565 

√ «Dava konusu araç; karı koca arasındaki bu davanın açılma tarihin-

den sonra, borçlu tarafından babası olan davacı 3. kişiye devredildiği, ara-

dan uzun yıllar geçmesine rağmen, satışın trafik siciline kaydının yapılma-

dığı, devir tarihinden önce de taraflar arasında mal kaçırma ve muvazaa id-

diasını içeren bir dava açıldığı da dikkate alındığında; hayatın olağan akı-

şına göre, davalı borçlu ve babası olan davacı 3. kişi arasındaki işlemin, 

alacaklılardan mal kaçırma kastı ile muvazaalı olarak yapıldığı anlaşılmak-

la; davanın reddi gerekeceğini»566 

√ «Davacı 3. kişi şirketin kuruluş tarihinin borcun doğumundan sonra-

ki bir tarihe tekabül ettiği, davacı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirketin faa-

liyet konularının aynı olduğu, adres itibariyle de şirketlerin birbirine yakın 

hatta bitişik binalarda faaliyet gösterdikleri, borçlu şirket yetkilisi ve ortak-

ları ile davacı 3. kişi şirket yetkilisi ve ortakları arasında eş, anne, baba, 

baba-kız, anne-kız gibi yakın akrabalık bağı bulunduğu görülmekte olup, or-

                                                 
564 Bknz: 13. HD. 20.10.1981 T. 3944/6559  
565 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 9961/9889; 02.06.2016 T. 8478/9718 

566 Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 11888/2998 
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taklık yapısı bakımından da anılan şirketler arasında organik bağın varlığı-

nın kabulü gerekeceği,bir kısım mahcuzların ihale yoluyla dava dışı kişiler-

den, bir kısmının da 25.01.2012 ve 01.02.2012 tarihli faturalarla hacizden 

kısa bir süre önce davalı borçludan satın alınmasına, satışın konusu menkul 

mal olup, taşınması mümkün olduğu halde davacı 3. kişinin bu menkulleri 

teslim almayıp, davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının da haya-

tın olağan akışına uygun olmadığı, tüm bu olgular karşısında, mülkiyet ka-

rinesinin aksini ispatlayamayan 3. kişinin davasının reddine karar verilmesi 

gerekeceğini»567 

√ «Haciz adresindeki evde, önceki evliliğinden olan ve şehir dışından 

ya da yurt dışından gelen çocukları ile birlikte tatil dönemlerinde kaldığı 

şeklindeki borçlu iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığı- Borçlu-

nun üçüncü kişinin evini kredi kartı üyelik sözleşmesi sırasında bildirmesi-

nin haciz adresinde oturduğu anlamına gelmediği, İİK. mad. 97/a’da yer 

alan mülkiyet karinesi üçüncü kişi yararına olup, ispat yükü altında olan 

alacaklının mahcuzların borçluya ait olduğunu kanıtlamaya elverişli delille-

ri sunmaması karşısında, üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabulüne 

karar verilmesi gerekeceğini»568 

√ «Borçluya ait taşınırların ihalede satın alındıktan sonra, tekrar borç-

luya veya borçlunun oğluna kiraya verilmesinin, ev eşyalarının tapuya de-

mirbaş/teferruat olarak kaydedilmesinin, on dokuz yaşında, geliri ve mesleği 

bulunmayan bir gencin borçlunun işyerini işletmesinin, borçludan satın alı-

nan fotokopi makinasının ertesi gün borçluya kiraya verilmesinin takip ko-

nusu borcun doğumundan sonra; «borçlu ile eşi, çocukları, yakın akrabala-

rı, iş ortağı vb. kişiler arasında yapılan devir (satış) işlemleri»nin, «borçlu 

elinde haczedilmiş olan taşınırın niteliği gereği borçluya emaneten bırakıl-

mış olması»nın, «borçlu hakkında yapılmış olan takip sonucu ihalede satıl-

mış olan malların, satın alan tarafından uzunca bir süre borçlunun elinde 

bırakılmasının veya borçluya kiraya verilmesi»nin, «borçlunun eşinden an-

laşmalı olarak boşanmasına rağmen eşiyle birlikte oturmaya devam etme-

si»nin, «borçlu ile aynı evde oturan yakınlarının, borçlunun borca batık ol-

duğunu bilmemesi»nin, «borçlunun evinde bulunan ev eşyalarının tümünün 

borçlunun eşine ait olması»nın, «borçlu şirket tarafından haczin yapıldığı 

fabrikanın aynı adreste borçlu şirket ortaklarının da katıldığı yeni kurulan 

şirkete aylık elli milyon lira gibi sembolik bir rakamla kiraya verilmesi»nin, 

«bir kişinin misafir olarak gittiği eve tüm ev eşyalarını da götürmesi»nin, 

«geliri olsa da ev kadını olan borçlunun karısının, kocasının borcunu öde-

yecek yerde, bir yabancı gibi ihaleye katılıp kocasının eşyalarını satın alma-

                                                 
567 Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 13811/725 

568 Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 4780/9942 
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sı»nın, «borçlu şirketin demirbaş eşya defterinde kayıtlı olan yüz altmış ton-

luk presin, yapılan bir protokol ile ücretsiz olarak borçlunun kullanımına 

terk edilmiş olması»nın, «borçlunun, ihalede satılan (veya kendisinin sattığı) 

taşınmazında oturmaya devam etmesi»nin, «haczedilmiş olan büyükbaş hay-

vanların borçlunun eşine emaneten bırakılmış olması»nın, «evde haczedilen 

eşyaların bu eşyalar için eski faturalar ibraz eden annesine değil de yirmi 

yaşında ve askerde olup düzenli bir geliri bulunmayan borçluya ait kabul 

edilmesi»nin, «dava konusu hacizli malların borçlunun % 50 ortağı bulun-

duğu şirketten satın alındıktan iki gün sonra tekrar bu şirkete kiralanma-

sı»nın, «evde haczedilmiş olan buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ev eşyala-

rının üçüncü bir kişi tarafından borçluya emaneten bırakılmış olması»nın, 

«bir çamaşır makinasının henüz on bir yaşında olan bir kıza eniştesi tara-

fından hediye edilmiş olması»nın, «faturada gösterilen on dört adet ev eşya-

sının aynı günde satın alınmış olması»nın, «üç milyar sermayeli bir şirketin 

iki yüz elli milyarlık bir mal varlığı değerinde bir mal varlığı satın alma-

sı»nın, «bir şirketin sermayesinin yaklaşık sekiz misli değerinde bir mal var-

lığı satın alması»nın, «evde haczedilmiş olan eşyaların üçüncü kişi tarafın-

dan borçlu ile birlikte oturan bekar kızına kiralanmış olması»nın, «borçlu-

nun kayın validesinin misafir olarak gittiği şehirde tüm ev eşyalarını üçüncü 

bir kişiden satın alıp borçlunun eşi olan kızına kiraya vermesi»nin, «satılan 

fabrikada kurulu bulunan makine ve teçhizatın satılmadan kiraya verilme-

si»nin, «ev kiralanmadan sadece içindeki eşyaların borçlunun eşine çok az 

bir bedelle kiraya verilmesi»nin, «borçlu tarafından üçüncü kişiye devredi-

len iş yerindeki makinelerin aynı gün borçluya kiraya verilmesi»nin vb. ha-

yatın olağan akışına aykırı sayılacağını»569 

ifade etmiĢtir... 

p) «Mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi»ne dayanılarak da istihkak da-

vası açılabilir. 

Geçerli bir mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi (MK. mad. 764) ile satılıp 

alıcısına teslim edilen -ve henüz satıĢ bedelinin tamamı alıcısı tarafından sa-

tıcıya ödenmemiĢ olan- taĢınır malların haczinde ileri sürülecek istihkak id-

diaları da oldukça özellik taĢır.570 571 

                                                 
569 Bknz: 17. HD. 06.12.2012 T. 15008/13666; 24.09.2012 T. 6810/9920; 26.03.2012 T. 

10206/3599; 05.03.2012 T. 13052/2513, 30.01.2012 T. 10705/718; 30.01.2012 T. 
11799/750; 03.11.2011 T. 9319/10301; 14.10.2011 T. 3906/9189; 12.07.2011 T. 2832/7390; 
22.03.2011 t. 10293/2540; 08.03.2011 T. 8602/2042; 07.03.2011 T. 381/1954; 14.02.2011 T. 
9541/1111; 01.02.2011 T. 8124/626; 21. HD. 2.05.2005 T. 3324/4584; 21.02.2005 T. 
12211/1480; 27.01.2005 T. 10272/311 vb. 

570 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1846 vd.  - UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:7905 vd. 
571 Bknz: 17. HD. 22.12.2009 T. 8292/8822; 21. HD. 6.5.2004 T. 2980/4593 
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r) Finansal kiralama (leasing) konusu -taĢınır/taĢınmaz- malların, 

kiracının/kiralayanın borcundan dolayı haciz edilmesi halinde de, istih-

kak iddiası gündeme gelebilir.572 573 

s) Haczedilen büyükbaĢ hayvanlarına yönelik istihkak iddiaları, 

«hayvan pasaportlarını» ve «hayvanların kulak (küpe) numaraları» 

üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılarak araĢtırılabilir.574 

Ģ) Üçüncü kiĢi banka, üzerine haciz konulan nezdindeki borçlu he-

sapları üzerinde «hapis», «takas» ve «mahsup» hakkı bulunduğunu bil-

direrek, bu para hakkında istihkak iddiasında bulunabilir.575 

t) Organik bağ: Borçlu ile üçüncü kiĢi arasında «aynı Ģirkette or-

tak/yönetici olmaktan», «sıhri veya kan hısımlığı bulunmasından», «evli 

(karı-koca) olmaktan» vb. kaynaklanan bir yakınlık/iliĢki bulunması 

halinde, borçlu ile üçüncü kiĢi arasındaki iliĢki, alacaklılardan mal ka-

çırmak (alacaklılara zarar vermek) amacıyla yapılmıĢ danıĢıklı (muva-

zaalı) bir iĢlem sayılır ve alacaklıların haklarını ihlal etmez (alacaklılara 

karĢı hüküm ifade etmez).576 

 

                                                 
572 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1854 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:5, s:7913 vd. 
573 Bknz: 17. HD. 29.09.2011 T. 6953/8337; 28.04.2011 T. 12542/4004; 21. HD. 1.2.2006 T. 

1105/1352; 13.12.2005 T. 20268/24879, 31.5.2005 T. 8097/11714  
574 Bknz: 8. HD. 28.04.2016 T. 16799/7814; 17. HD. 27.10.2011 T. 8723/9948; 27.10.2011 T. 

6409/9913; 20.10.2011 T. 2714/9559; 20.10.2011 T. 3034/9547; 06.10.2011 T. 4230/8751; 
29.09.2011 T. 4137/8343; 15.03.2011 T. 9442/2237; 24.02.2011 T. 692/1580; 17.02.2011 T. 
1283/1305; 23.12.2010 T. 11134/11484 

575 Bknz: 17. HD. 19.09.2013 T. 16433/12454; 02.04.2013 T. 4952/4675; 18.02.2013 T. 
16323/1718; 03.05.2012 T. 1355/5544; 19.04.2012 T. 3307/4940; 08.03.2012 T. 
13078/2808; 08.03.2012 T. 9224/28011; 20.02.2012 T. 12321/1849; 16.02.201 2T. 
12795/1724; 13.02.2012 T. 13220/1508; 26.06.2012 T. 5827/609 vb. 

576 Bknz: 17. HD. 19.09.2013 T. 16433/12454; 02.04.2013 T. 5018/4676; 02.04.2013 T. 
4898/4670; 01.04.2013 T. 2502/4542; 28.03.2013 T. 15508/4380; 25.03.2013 T. 4455/4085; 
18.03.2013 T. 16103/3578; 18.03.2013 T. 3092/3720; 07.03.2013 T. 578/2931; 04.03.2013 
T. 3586/2654; 28.02.2013 T. 15782/2433; 19.02.2013 T. 11325/1802; 18.02.2013 T. 
237/1723; 14.02.2013 T. 16316/1557; 04.02.2013 T. 15544/978; 24.01.2013 T. 11314/542; 
14.01.2013 T. 14626/50; 27.12.2012 T. 11933/14897; 25.12.2012 T. 10754/14801; 
03.12.2012 T. 11728/13412; 01.10.2012 T. 2398/10313; 08.10.2012 T. 2855/10673; 
08.10.2012 T. 8052/10690; 17.09.2012 T. 5844/9432; 20.09.2012 T. 3933/9596; 10.09.2012 
T. 6059/8939; 26.06.2012 T. 5032/8187; 26.06.2012 T. 6685/8190; 02.07.2012 T. 
2266/8477; 12.06.2012 T. 469/7744; 04.06.2012 T. 806/7233; 07.06.2012 T. 5706/7455; 
28.05.2012 T. 5246/6869; 24.05.2012 T. 1915/6727; 25.04.2012 T. 1625/5250; 16.04.2012 
T. 1958/4734; 09.04.2012 T. 282/4242; 12.04.2012 T. 366/4545; 09.04.2012 T. 679/4243; 
09.04.2012 T. 763/4232; 26.03.2012 T. 693/3601; 12.03.2012 T. 160/2913, 19.03.2012 T. 
505/3290; 13.02.2012 T. 11434/1491; 02.02.2012 T. 11723/993; 27.02.2012 T. 11942/2171; 
09.02.2012 T. 11894/1337; 28.02.2012 T. 12638/2248; 16.02.2012 T. 12881/1733; 
09.02.2012 T. 12251/1346; 16.02.2012 T. 12862/1729; 07.02.2012 T. 12398/1239; 
28.02.2012 T. 12769/2249 vb.  
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Yüksek mahkeme; 

√ «3. kişi şirketin borcun doğumundan çok önce kurulduğu, daha önce 

aynı adreste hiç bulunmadıkları, ortaklık yapılarının benzer olmadığı, tica-

ret siciline ayrı ayrı kayıtlarının yapıldığı ve ticari adreslerinin ayrı olduğu, 

ortaklarının ayrı olduğu, organik bağ olmadığı, mahcuz makinelerin ödeme-

lerinin banka vasıtası ile ödemiş olduğu, ticari defter kayıtları ile ibraz edi-

len faturaların birbirini doğruladığı, çalışanların her iki şirkette de çalışmış 

olmalarının, iki şirket arasında hukuki bağ olduğuna dair karine oluşturma-

dığı, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisi olan kişin ile yeğeninin davalı şirkette 

sigortalı olarak gözükmesinin tek başına karineyi tersine çeviremeyeceği, 

haciz mahallinde satın alınan makinelere ait faturalar dışında borçluya ait 

başkaca bir belgenin bulunmadığı dikkate alındığında, mülkiyet karinesinin 

davalı 3. kişi yararına olduğu ve alacaklı tarafından sunulan delillerle kari-

nenin aksinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispat edilemediğini»577 

√ «Mahcuza ilişkin mahallinde keşif yapılarak, mahcuzun özellikleri 

uzman bilirkişi eliyle tespit edilerek, davalı 3. kişi ve davacı alacaklı tara-

fından sunulan faturalar ile ayrı ayrı karşılaştırması, davacı 3. kişi tarafın-

dan sunulan faturanın mahcuzla uyumlu olması durumunda; faturanın 3. ki-

şi defterlerinde kayıtlı olup olmadığının (ticari defterlerinin açılış kapanış 

tasdikleri de göz önünde bulundurularak) araştırılması, dosya içerisinde 

borçlu ve 3. kişinin ortaklıklarının söz konusu olduğu iddia edildiğinden, 3. 

kişi ve borçlu şirketin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek, taraflar arasındaki ticari ilişkinin nevi 

ve yoğunluğu değerlendirilerek, taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması için mali müşavir ve hesap uzmanı katılımı ile uzman bilirkişi raporu 

düzenlettirilmesi gerektiğini»578 

√ «İşletmenin üretime devam etmesi için ödemenin ihtirazi kayıtla, is-

tihkak davası açma hakkı saklı tutularak yapıldığı dikkate alındığında, da-

vacı şirket ile borçlu şirket arasında bir organik bağ bulunduğu sonucuna 

ulaşılamayacağını- Davalı alacaklının dayandığı internet çıktıları dahil di-

ğer deliller de mülkiyet karinesinin aksini kanıtlayacak nitelikte olmadığını- 

Her iki şirketin ortakları arasında Güney Koreli gerçek ve tüzel kişiler ol-

masının, bu kişilerin birbirlerinden tamamen farklı olduklarından, davacı ile 

borçlu arasında iç içe geçmiş aile şirketi izlenimi verecek biçimde bir birlik-

telikten veya organik bağın varlığından söz edilemeyeceğini»579 

 

                                                 
577 Bknz: 8. HD. 25.04.2017 T. 5792/6126 

578 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 15622/5660 

579 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 11852/5686 
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√ «Dosyada bulunan Ticaret Sicil örneklerine göre davacı şirketin ad-

resinin Gebze-Kocaeli olduğu, bu adresin haciz adresine tekabül ettiği, da-

valı borçlu şirketin ise Bağcılar -İstanbul’da mukim olduğu, ayrıca her iki 

şirketin ortakları arasında Güney Kore tabiyetli gerçek ve tüzel kişiler oldu-

ğu görülse de bu kişilerin birbirlerinden tamamen farklı oldukları, Güney 

Kore tabiyetinde bulunma dışında ortak bir özelliklerinin bulunmadığı tespit 

edildiğinden, davacı ile borçlu arasında iç içe geçmiş aile şirketi izlenimi 

verecek biçimde bir birliktelikten veya organik bağın varlığından söz etme-

nin mümkün olmadığını»580 

√ «Dosyada bulunan Ticaret Sicil örneklerine göre davacı şirketin ad-

resinin Gebze-Kocaeli olduğu, bu adresin haciz adresine tekabül ettiği, da-

valı borçlu şirketin ise Bağcılar-İstanbul’da mukim olduğu, ayrıca her iki 

şirketin ortakları arasında Güney Kore tabiyetli gerçek ve tüzel kişiler oldu-

ğu görülse de bu kişilerin birbirlerinden tamamen farklı oldukları, Güney 

Kore tabiyetinde bulunma dışında ortak bir özelliklerinin bulunmadığı tespit 

edildiğinden, davacı ile borçlu arasında iç içe geçmiş aile şirketi izlenimi 

verecek biçimde bir birliktelikten veya organik bağın varlığından söz etme-

nin mümkün olmadığını»581 

√ «Dava dışı A.Ş ile ilgili tüm ticaret sicil kayıtlarının getirtilerek bu 

şirket ile davacı şirket ve takip borçlularından Ltd. Şti. arasında bir organik 

bağın bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, mahcuzlara ait olduğu id-

dia edilen faturaların davacı şirketin ticari defterlerine usulune uygun kayıt 

edilip edilmediğinin tespiti ve davacı ile dava dışı A.Ş arasındaki ticari iliş-

kinin mahiyetinin ve boyutlarının irdelenmesi amacıyla, davacı 3. kişinin 

defterleri üzerinde (açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmış olması gözönün-

de bulundurularak) ve tarafların banka kayıtları üzerinde bilirkişi inceleme-

si yaptırılması, taraflar arasındaki ticari ilişkinin niteliği de belirlenerek, fa-

tura bedellerinin ödenip ödenmediğinin açıklığa kavuşturulması ve bu araş-

tırma ve incelemeler doğrultusunda istihkak iddiası hakkında bir karar ve-

rilmesi gerektiğini»582 

√ «Borçlu ve 3. kişi şirketlerin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret 

sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtları getirtilerek taraflar arasındaki organik 

bağın araştırılması, 3.kişi şirketin mahcuzlara ilişkin sunduğu faturaların 

mahcuzlarla karşılaştırılması, faturaların şirketin ticari defterlerinde kayıtlı 

olup olmadığının tespiti için (açılış kapanış tasdikleri de göz önünde bulun-

durularak) mali müşavir ve hesap uzmanı katılımı ile uzman bilirkişi raporu 

                                                 
580 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 11675/5681; 18.04.2017 T. 11807/5682 

581 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 11806/5684; 11.04.2017 T. 20203/5367; 10.04.2017 T. 
21954/5350 

582 Bknz: 8. HD. 10.04.2017 T. 282/5351 
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düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bu-

lunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir ka-

rar verilmesi gerekeceğini»583 

√ «Borçlu ve 3. kişi şirketlerin ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret 

sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtları getirtilerek taraflar arasındaki organik 

bağın araştırılması, 3. kişi şirketin mahcuzlara ilişkin sunduğu faturaların 

mahcuzlarla karşılaştırılması, faturaların şirketin ticari defterlerinde kayıtlı 

olup olmadığının tespiti için (açılış kapanış tasdikleri de göz önünde bulun-

durularak) mali müşavir ve hesap uzmanı katılımı ile uzman bilirkişi raporu 

düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bu-

lunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir ka-

rar verilmesi gerekeceğini»584 

√ «Davacı 3. kişi ve borçlu arasında 7 adet fatura kesilmesinden bahis-

le aralarında ticari ve organik bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini- 

Davacı tarafından dayanak olarak bildirilen ve mahcuzun dava dışı bir baş-

ka şirketten satın alındığını gösteren faturanın 3. kişi şirkete kesildiği ve en-

vantere kaydedilmiş olduğu, 3. kişi şirket tarafından tutulan açılış ve kapa-

nış tasdikleri yapılmış ticari defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, 

kendisi lehine delil niteliği taşıdığı bildirilmiş olup, makine mühendisi bilir-

kişiden alınan raporda mahcuzların ayırt edici özellikleri itibari ile dayanı-

lan fatura ile uyumlu olduğu hususu da tespit edildiğinden, bir başka hacze 

ilişkin tutanakta, davacı şirketin eski ortağının işyerinin daha önce borçlu 

şirket tarafından kullunıldığını belirtmesi ile ispat yükünün yer değiştirdiği 

kabul edilse de, davacı 3. kişinin mahcuzlara uyumlu fatura ve ticari defter-

ler ile alacaklı yararına olan yasal karinenin aksini kesin ve inandırıcı delil-

lerle kanıtladığının kabulü gerektiğini»585 

√ «Mahkemece, öncelikle borçlu hakkında 3. kişinin şikayeti üzerine 

yürütülen ceza soruşturmasının akıbetinin araştırılarak ilgili ceza dosyası-

nın onaylı ve okunaklı bir suretinin dosya içerisine alınması, borçlu şirketin 

ticari defterleri, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve varsa vergi kayıtla-

rının getirtilmesi, yurt işletmesini 21.08.2013 tariihinde yapılan başka bir 

sözleşme ile K. İnşaat Eğitimcilik ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limi-

ted Şirketi’ne devrettiği ve karşılığında senetler verdiği anlaşıldığından, de-

virlerin muvazaadan ari olup olmadığının ortaya konulması bakımından, 

borçlu şirkete ait 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait defterlerinin (açılış ve ka-

panış tasdiklerinin yapılmış olması göz önünde bulundurularak) incelenme-

si, dava dışı K. İnşaat Eğitimcilik ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limi-

                                                 
583 Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5751/4987 

584 Bknz: 8. HD. 04.04.2017 T. 5751/4987; 03.04.2017 T. 10579/4869 

585 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 12709/12553 
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ted Şirketi tarafından ödemelerin yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, ta-

raflar arasındaki organik bağın araştırılması, 3. kişinin satın aldığını bil-

dirdiği mallara ilişkin faturalar ile davaya konu mahcuzların karşılaştırıl-

ması, 2014 yılı itibariyle 10.000 TL sermayesi olan borçlu şirketin işlemleri 

ve hesapları incelenerek takibe konu alacağın kaynağının ve gerçek bir ala-

cak olup olmadığının araştırılması için dosyanın mali müşavir ve hesap uz-

manının bulunduğu bilirkişi heyetine tevdi edilerek rapor düzenlettiriilmesi, 

bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer deliller-

le birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gere-

keceğini»586 

√ «Davalı borçlu şirket ile davalı 3. kişi şirketin faaliyet alanlarının 

farklı olduğu, ticaret sicil kayıtlarına göre davalı borçlu şirketin haciz yapı-

lan adresten ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra, davalı 3.kişi şirketin söz konu-

su yeri kiraladığı, yine işletme devrinin düşünülebilmesi için önemli ölçüde 

emtia devri olması gerekmekte olup bu hususun da kanıtlanamadığı, kaldı ki 

haczin yapıldığı ve kiralanan yerin boş depo olduğu, ayrıca davalı 3.kişinin 

mahcuzlara ilişkin faturalar ibraz ettiği, bundan ayrı davalı 3. kişi şirket ile 

davalı borçlu şirket arasında organik bağın tespit edilemediği açıklanan ne-

denlerle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine 

olduğundan bu yasal karinenin aksinin davacı alacaklı tarafından, kesin ve 

inandırıcı delillerle ispat edilmesi gerekeceğini»587 

√ «Borçlu şirket ile 3. kişi şirketin SGK kayıtları, ticaret sicil kayıtları 

ve varsa vergi kayıtları getirtilerek taraflar arasındaki organik bağın araştı-

rılması, 3. kişi şirketin malları satın aldığını bildirdiği, İstanbul 3. İcra Mü-

dürlüğü’nün 2009/23458 Esas sayılı dosyasındaki ihale belgelerinin eksiksiz 

olarak temin edilerek, gerekirse keşif yapılmak suretiyle bu dosyada ihaleye 

konu mallar ile davaya konu mahcuzların karşılaştırılması ile uzman bilirki-

şi raporu düzenlettirilmesi, bu doğrultuda elde edilen bilgilerin dava dosya-

sında bulunan diğer delillerle birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca gö-

re bir karar verilmesi gerekeceğini»588 

√ «Dava konusu haczin yapıldığı işyerinin çalışma ruhsatının, davalı 3. 

kişiye geçiş tarihinin ve davalı 3. kişinin esnaf siciline kayıt tarihinin borcun 

doğumundan hatta dava konusu hacizden sonra olması, davalı 3. kişi tara-

fından sunulan kira sözleşmesi de adi nitelikte olup, mahcuzlara ait olduğu 

ileri sürülen faturaların tanzim tarihi de borcun doğumundan sonraki bir ta-

rihe isabet etmesi, dinlenen tanıkların beyanları da işyerinde bulunan kişiler 

ile borçlu arasındaki organik ve akrabalık bağını ortaya koymakta olup, ha-

                                                 
586 Bknz: 8. HD. 13.06.2016 T. 9687/10282 

587 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 20017/9928 

588 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 19106/8982 
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ciz sırasında hazır bulunan borçlunun oğlunun haciz tutanağına yansıyan 

bilgilere göre, kimliğini gizlemeye dair eylemlerde bulunması, davacının 

temyiz dilekçesine ekli haciz tutanağında da, haciz sırasında davalı 3. kişi-

nin, borçlunun adresinde bulunduğuna ilişkin tespitlere rastlanması karşı-

sında davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»589 

√ «Takibe konu alacağın, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi 

alacağı olduğu, bu alacağa ilişkin davanın açılmasından önce, borcun do-

ğumundan sonra davalı 3. kişi şirketin kurulduğu, ödeme emrinin tebliğ 

edildiği adres her ne kadar 3. kişinin adresi ise de, borçluya çıkarılan tebli-

gatın o adreste, tebligat almaya yetkili olduğunu beyan edene tebliğ edildiği 

ve haczin de, ödeme emrinin tebliğ edildiği bu adreste yapıldığı, borçlu şir-

ketin ortağı, müdürü ve yetkilisinin, 3. kişi şirketin kurucularından birinn 

kardeşi olup, şirketin kuruluşunda kardeşine vekalet ettiği ve halen de 3. kişi 

şirketin çalışanı ve haciz sırasında da hazır olduğu hususları ile İİK’nun 

97/a maddesinde belirtilen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile davalı 

alacaklı yararına olması ve aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü 

delillerle kanıtlanması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde, davalı 3. kişi-

nin sunduğu, isteyen her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğu-

mundan sonra ve borçlu tarafından düzenlenmiş bulunan fatura ve yine bor-

cun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira sözleşmesi karinenin ak-

sini ispata yeterli olmadığından, alacaklı tarafından İİK’nun 99. vd. madde-

si uyarınca açılan istihkak iddiasının reddi talebine ilişkin davanın kabulü 

gerektiğini»590 

√ «Davacı 3. kişi şirket ile davalı borçlu aynı holding bünyesinde bu-

lunmalarının, kuruluş tarihlerinden itibaren incelenen ticaret sicil kayıtları-

na göre bir kısım ortaklarının aynı olmasının, her iki şirketin, holdinge ait 

‘Yozgat ili Sivas Karayolu 13. km Yimpaş Fabrika Sahası’ adresinde bulu-

nan idari binadaki değişik kat ve bağımsız bölümlerde bulunması-

nın,aralarındaki organik bağı gösterdiği, dolayısıyla İİK’nun 97/a madde-

sindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun 

kabulü gerekeceğini»591 

√ «Borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki ticari ilişkinin ve organik bağın 

ortaya konulması ve davalı 3. kişi tarafından sunulan faturaların doğrulu-

ğunun her iki taraf bakımından denetlenmesi için borçlu ve 3. kişi şirkete ait 

fatura ve defter kayıtlarının birlikte incelenmesi için dosyanın yeniden bilir-

kişiye tevdii, borçlu ve 3. kişi şirket arasındaki takip dosyaları ve icra ceza 

mahkemesi dosyalarının dosya içerisine alınarak incelenmesi, yine taraflar 

                                                 
589 Bknz: 8. HD. 14.04.2016 T. 16316/6794 

590 Bknz: 8. HD. 17.03.2016 T. 12285/4912 

591 Bknz: 8. HD. 22.02.2016 T. 2095/3050 
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arasındaki ticari ilişkinin takip konusu borcun doğumundan önce başlayıp 

başlamadığı, sonrasında da devam edip etmediği hususu üzerinde de duru-

larak elde edilen bilgilerin dava dosyasında bulunan diğer delillerle birlikte 

değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»592 

√ «Davacı 3. kişi şirketin kuruluş tarihinin borcun doğumundan sonra-

ki bir tarihe tekabül ettiği, davacı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirketin faa-

liyet konularının aynı olduğu, adres itibariyle de şirketlerin birbirine yakın 

hatta bitişik binalarda faaliyet gösterdikleri, borçlu şirket yetkilisi ve ortak-

ları ile davacı 3. kişi şirket yetkilisi ve ortakları arasında eş, anne, baba, 

baba-kız, anne-kız gibi yakın akrabalık bağı bulunduğu görülmekte olup, or-

taklık yapısı bakımından da anılan şirketler arasında organik bağın varlığı-

nın kabulü gerekeceği,bir kısım mahcuzların ihale yoluyla dava dışı kişiler-

den, bir kısmının da 25.01.2012 ve 01.02.2012 tarihli faturalarla hacizden 

kısa bir süre önce davalı borçludan satın alınmasına, satışın konusu menkul 

mal olup, taşınması mümkün olduğu halde davacı 3. kişinin bu menkulleri 

teslim almayıp, davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının da haya-

tın olağan akışına uygun olmadığı, tüm bu olgular karşısında, mülkiyet ka-

rinesinin aksini ispatlayamayan 3. kişinin davasının reddine karar verilmesi 

gerekeceğini»593 

√ «Borcun doğumundan evvel borçlu şirketin haciz yapılan adresten 

ayrıldığı, borcun doğumundan yaklaşık 2 yıl öncede borçlu şirketin ortakla-

rının şirketteki paylarını devrettikleri, borçlu şirket kurucusu ile 3. kişi şir-

ketin kurucu ve ortaklarının akraba olduklarının kanıtlanamadığı, haciz 

mahallinde borçlu şirket ortak ve yetkilileri ile borçlu şirkete ait herhangi 

bir evrakın bulunamadığı, borçlu şirket ile 3. kişi şirket arasında örtülü iş-

yeri devri yapıldığının belirlenemediği dikkate alındığında davalı 3. kişi şir-

ket ile borçlu şirket arasında organik bağın kanıtlanamadığının kabulü ge-

rekeceği, bu nedenle İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesi davalı 

3.kişi şirket yararına olup bu yasal karinenin aksi davacı alacaklı tarafından 

kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmediğinden davanın reddine karar ve-

rilmesi gerekeceğini»594 

√ «Davacı ve borçlu şirketlerin aynı alanda faaliyet göstermeleri ve or-

taklarının soyadlarının aynı olması nedeni ile organik bağ içinde olmaları 

tek başına muvazaayı göstermeyeceğinden, İİK’nun 97/a maddesindeki mül-

kiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü ge-

rekeceğini»595 

                                                 
592 Bknz: 8. HD. 15.02.2016 T. 9055/2418 

593 Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 13811/725 

594 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 9515/385 

595 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 3490/8860; 13.04.2015 T. 3488/8330 
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√ «Davacı üçüncü kişi şirket ile davalı borçlular ve dava dışı kişiler 

arasındaki organik bağın tereddütsüz şekilde belirlenebilmesi için anılan bu 

dört şirketin ticari kayıtları ve vergi dosyaları üzerinde bilirkişi incelemesi 

yaptırılması ve sunulan delillerin istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli 

olup olmadığının öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini»596 

√ «Davacı şirketler ile borçlu E. firması arasında ortaklık yapısı itibarı 

ile organik bağın olduğu ve haciz mahallinde borçluya ait belgelerin görül-

düğü, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olduğunun kabulünün gerekeceği, ispat yükü altında olan 

karinenin aksini her türlü delille kanıtlama olanağına sahip olan üçüncü ki-

şinin sunduğu faturaların mahcuzlara uygunluğu yönünde keşif ve bilirkişi 

incelemesi yapılmasının, tanıklarının dinlenmesinin, sonucuna göre bir ka-

rar verilmesinin gerekeceğini»597 

√ «Davalı 3. kişi şirket ile davadışı borçlu şirketin aynı alanda faaliyet 

göstermeleri ve ortaklarının kardeş olması nedeni ile organik bağ içinde 

olmalarının tek başına muvazaayı göstermeyeceğini»598 

√ «Davanın, üçüncü kişinin İİK’nun 96 vd. maddelerine dayalı olarak 

açtığı istihkak davası olduğu- Borçlu şirket ile üçüncü kişi Şirket arasında 

organik bağ bulunduğu, borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket ortaklarının aynı 

kişiler veya aynı soyadı taşıyan kişiler olduğu, borçlu ile üçüncü kişinin ti-

cari faaliyetlerinin aynı olduğu, borçlu şirket çalışanlarının bir kısmının da-

vacı şirkette de çalıştığı, davacının alacaklılardan mal kaçırma amacıyla 

danışıklı olarak istihkak iddiasında bulunduğunu»599 

√ «Dava konusu hacizde hazır bulunan dava ve takip dışı şahıs sera-

miklerin borçlu şirket tarafından getirildiği yönünde beyanda bulunduğu 

için İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla ala-

caklı yararına olduğunun kabulü gerekeceği, borcun doğum tarihinden son-

ra ticari emtiasının önemli bir bölümünü üçüncü kişiye devreden borçlunun 

alacaklıdan mal kaçırmak istediği, aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü ki-

şinin bu durumu bilebilecek durumda olduğu kabul edilerek, davanın reddi 

gerekeceğini»600 

√ «Üçüncü kişinin açtığı ‘istihkak’ davasında, dava konusu haczin ya-

pıldığı yere ilişkin tapu kaydının, borçludan önce haciz adresinde faaliyet 

gösteren şirketin ilk kuruluşundan itibaren tüm ticaret sicil kayıt örnekleri-

nin ve davacının dayandığı kira sözleşmeleri ile kira bedellerinin ödenmesi 

                                                 
596 Bknz: 8. HD. 09.04.2015 T. 22410/8160 

597 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 14570/7217 

598 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 21926/6642 

599 Bknz: 8. HD. 16.03.2015 T. 19292/6030 

600 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 27276/3989 
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ile ilgili makbuzların ve varsa banka dekontlarının temin edilmesinden son-

ra üçüncü kişi ile borçlu arasındaki organik bağ ve muvazaa konusunun de-

ğerlendirilmesi, alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı hareket edilmediği 

sonucuna varılırsa bu kez İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin 

kimin yararına olduğunun tayini ile sunulan delillerin ispat yükü açısından 

ele alınması gerekeceğini»601 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davası ile alacaklının karşı dava ola-

rak açtığı tasarrufun iptali davasına ilişkin davada, istihkak davası yönün-

den, fatura zincirindeki bir kişinin borçlu şirket ortağının kayınbiraderi; bir 

şirketin ise borçlu şirketin diğer ortağının kiracısı; bir başka şirketin ise or-

tak ve yetkililerinin aynı zamanda borçlu şirketin ortak ve yetkilileri olan ki-

şiler oldukları anlaşıldığından, ayrıca, davacı üçüncü kişiye mahcuzları sa-

tan şirket ile borçlu şirket arasında organik bağı olduğu mahkeme kararı ile 

sabit olduğundan, davacı üçüncü kişi ile borçlu şirket ve fatura zincirindeki 

kişiler arasında muvazaalı ilişkiler bulunduğu açıkça ortada olup üçüncü ki-

şi tarafından açılan istihkak davasının reddine karar verilmesi gerektiği-

ni»602 

√ «Borçlular ile üçüncü kişi arasında organik bağ bulunduğu, üçüncü 

kişinin haciz adresine gidip gelmediğinin belirlendiği, borçlu şirketin ve 

haczin gerçekleştiği işyerinin aynı aileye mensup kişilerce idare edildiği, 

muvazaalı olarak bir kısım evrakın üçüncü kişi adına düzenlendiği anlaşıl-

dığından üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesi 

gerektiğini»603 

√ «Taraflar arasındaki istihkak iddiasın da, satıcı firma üçüncü kişi ya 

da finansal kiralama sözleşmesindeki kiralayan şirket olmadığından, mah-

kemece anılan şirketin ve borçlunun iş ortağı olan şirketin ticaret sicil kayıt-

ları getirtilip incelenerek davacı şirket ile organik bağ içinde olup olmadık-

larına bakılması, gerçek bir satışın yapılıp yapılmadığının ticaret sicil kayıt-

ları üzerinden yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile tespit edilmesi (satış tari-

hi, ödeme hususlarına özellikle bakılması), bundan sonra borcun doğum ta-

rihinden sonra alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapılıp ya-

pılmadığı hususunun değerlendirilerek toplanacak delillere göre işin esası 

hakkında bir karar verilmesi gerekeceğini»604 

√ «İflas davasının sonucunda verilecek iflas kararı kesinleştiğinde 

borçlu hakkındaki icra takipleri düşeceğinden ve dava konusu haciz de or-

tadan kalkacağından, iflas ile ilgili davanın araştırılarak varsa sonucunun 

                                                 
601 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 23334/3983 

602 Bknz: 17. HD. 29.01.2015 T. 10209/1136 

603 Bknz: 8. HD. 23.01.2015 T. 24025/1478 

604 Bknz: 8. HD. 22.01.2015 T. 20615/1413 
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bekletici mesele yapılması gerektiği- İki şirket arasında organik bağın bu-

lunmasının tek başına muvazaanın kanıtı olarak kabul edilemeyeceği bunu 

için alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapıldığının ve iki şir-

ketin tek elden yönetildiği yönünde delillerin de dosyaya yansıması gerekti-

ğini»605 

u) Borçlu (Ģirket) ile üçüncü kiĢinin (Ģirketin) aynı sektörde çalıĢı-

yor olmaları yani aynı konuda faaliyette bulunmaları halinde, ĠĠK.‟nun 

97/a maddesindeki mülkiyet karinesi borçlu, dolayısı ile alacaklı yararı-

na kabul edilir. Yani, üçüncü kiĢinin, borçlunun mal kaçırma kasdı ile 

hareket ettiğini bilebilecek durumda olduğu kabul edilir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Borçlu şirketin merkezinde 3. kişi şirketin faaliyette bulunduğu, iki 

şirketin faaliyet konularının aynı olduğu, 3. kişi şirketin borçlunun işçilerini 

çalıştırdığı, borçlu ile ödünç iş görme sözleşmesi yapıldığı, her iki şirketin 

aynı kişilere ihracat yaptığı, 3. kişi şirketin borçlu şirketin yüklü miktarda 

borcunu üstlendiği, borçlu şirketin faaliyetini muvazaalı olarak sürdürdüğü 

dikkate alındığında, 3. kişi tarafından sunulan haczedilen takım elbiselerin 

yapımında kullanılan malzemelere ait faturaların mülkiyet karinesinin aksini 

ispata elverişli olmadığı; alacaklının açtığı istihkak iddiasının reddi davası-

nın kabulüne karar verilmesi gerektiğini»606 

√ «İİK’nun 8/2. maddesi gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli 

haciz tutanağı içeriğine göre, haciz mahallinde borçlu şirketin vergi levhası 

ile birlikte borçlu şirkete ilişkin bir takım evraklar görüldüğünden, ayrıca 

haciz sırasında hazır bulunan 3. kişi yetkilisinin, borçlu şirkete ait olan ver-

gi levhası suretini, haciz heyetine vermekten imtina ettiği ve davacı ile takip 

borçlusunun aynı konuda faaliyet gösterdikleri anlaşıldığından; somut olay-

da, İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla ala-

caklı yararına olduğunun kabulü gerekeceğini»607 

√ «Haciz tutanağındaki mahcuzların kayden davalı 3. kişiye ait olduğu 

gerekçesiyle alacaklının açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesinin 

isabetli olduğu- Ödeme emrinin tebliğ edildiği ve dava konusu haczin yapıl-

dığı adresin aynı olduğu, 3. kişinin borçlu şirketin eski çalışanı olduğu, 

borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının aynı olduğu, 3. kişinin borcun 

doğumundan sonra haciz mahallinde kırtasiye ürünlerinin satışına başladığı 

hususları birlikte değerlendirildiğinde, İİK. mad. 97/a maddesindeki mülki-

yet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü ve bu 

                                                 
605 Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 13673/311 

606 Bknz: 8. HD. 11.04.2017 T. 5592/5359 

607 Bknz: 8. HD. 03.04.2017 T. 10526/4870 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

191 

yasal karinenin aksinin davalı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle 

ispat edilmesi gerektiği- İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her türlü 

delille kanıtlama olanağına sahip davalı 3. kişinin sunduğu, isteyen her kişi 

adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğumundan sonra düzenlenmiş bulu-

nan fatura ve yine borcun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira 

sözleşmesi karinenin aksini ispata yeterli olmadığını»608 

√ «Bozma ilamında, ‘mülkiyet karinesinin kimin lehine olduğuna dair 

araştırma ve inceleme yapılması’ istenmişse de; borcun doğumundan evvel 

davacı üçüncü kişinin eşinin borçlu şirketten ayrıldığı, haciz yapılan yerin 

ödeme emrinin tebliğ edildiği adresten farklı bir yer olduğu, her ne kadar 

haciz mahallinde borçluya ait evraklara rastlanmışsa da, bu evrakların ta-

mamına yakının davacının eşinin borçlu şirkette ortak olduğu döneme ait 

olduğu, bu evrakların tarihlerinin de borcun doğumundan önceye tekabül 

ettiği, eş anlatımla bu evrakların güncel evraklar olmadığı görüldüğünden 

ve dava konusu takibin dayanağı işçi alacağı olup, alacaklıların ‘döner us-

tası oldukları, yani borçlu şirketin fiilen gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, 

davacının ise kuyumculukla iştigal ettiği nazara alındığında, davacı ile 

borçlu şirketin fiili olarak iştigal konularının da aynı olmadığı anlaşıldığın-

dan, İİK. mad. 96 vd.na dayalı olarak üçüncü kişinin açtığı istihkak talebine 

ilişkin açılan davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararının onanması 

gerekirken bozulduğunun anlaşıldığını»609 

√ «Davacı 3. kişi şirketin kuruluş tarihinin borcun doğumundan sonra-

ki bir tarihe tekabül ettiği, davacı 3. kişi şirket ile davalı borçlu şirketin faa-

liyet konularının aynı olduğu, adres itibariyle de şirketlerin birbirine yakın 

hatta bitişik binalarda faaliyet gösterdikleri, borçlu şirket yetkilisi ve ortak-

ları ile davacı 3. kişi şirket yetkilisi ve ortakları arasında eş, anne, baba, 

baba-kız, anne-kız gibi yakın akrabalık bağı bulunduğu görülmekte olup, or-

taklık yapısı bakımından da anılan şirketler arasında organik bağın varlığı-

nın kabulü gerekeceği,bir kısım mahcuzların ihale yoluyla dava dışı kişiler-

den, bir kısmının da 25.01.2012 ve 01.02.2012 tarihli faturalarla hacizden 

kısa bir süre önce davalı borçludan satın alınmasına, satışın konusu menkul 

mal olup, taşınması mümkün olduğu halde davacı 3. kişinin bu menkulleri 

teslim almayıp, davalı borçlunun hakimiyet alanında bırakmasının da haya-

tın olağan akışına uygun olmadığı, tüm bu olgular karşısında, mülkiyet ka-

rinesinin aksini ispatlayamayan 3. kişinin davasının reddine karar verilmesi 

gerekeceğini»610 

                                                 
608 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 20299/11062 

609 Bknz: 8. HD. 20.04.2016 T. 1863/7246 

610 Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 13811/725 
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√ «3. kişinin borcun doğum tarihinden sonra ve aynı iş kolunda borçlu 

adresinde faaliyete devam etmesi, haciz tutanağı içeriğine göre de hacizde 

borçluya ait evraklar bulunması karşısında, tüm bu işlemlerin alacaklıdan 

mal kaçırma kastıyla yapılan danışıklı işlemler olduğunun kabulü gerekece-

ğini»611 

√ «Dava konusu hacizde hazır bulunan dava ve takip dışı şahıs sera-

miklerin borçlu şirket tarafından getirildiği yönünde beyanda bulunduğu 

için İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla ala-

caklı yararına olduğunun kabulü gerekeceği, borcun doğum tarihinden son-

ra ticari emtiasının önemli bir bölümünü üçüncü kişiye devreden borçlunun 

alacaklıdan mal kaçırmak istediği, aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü ki-

şinin bu durumu bilebilecek durumda olduğu kabul edilerek, davanın reddi 

gerekeceğini»612 

√ «Davacı üçüncü kişinin işyerinde yapılan hacize üzerine açılan istih-

kak davasında, mahkemece, ‘ibraz edilen kira sözleşmesinin bu adrese ait 

olmadığı, davacı ve borçlunun aynı iş kolunda faaliyet gösterdiği, davacı ta-

rafından ibraz edilen faturaların haczedilen mallara uyumluluk gösterdiği 

ancak davacının ibraz ettiği defterlerde kaydına rastlanmadığı’ndan istihkak 

iddiasının davacı tarafça ispatlanamadığı gerekçesi ile ‘davanın reddi’ne 

karar verilmişse de; mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi yararına olup da-

vanın İİK. mad. 96 uyarınca, üçüncü kişi tarafından açılmasının, ispat külfe-

tinin yer değiştirmesine neden olmayacağı, karine aksinin alacaklı tarafın-

dan ispatlanması gerektiği, ispat yükü altında olan alacaklı, karinenin aksini 

kanıtlamaya elverişli, dava konusu mahcuzların borçluya ait olduğunu ve 

borçlu ile 3. kişinin adreste birlikte faaliyette bulunduğu kanaatini oluştura-

cak delilleri dosyaya sunamamış olduğundan, davacı üçüncü kişinin davası-

nın kabulüne karar verilmesi gerekirken, mülkiyet karinesi hatalı değerlen-

dirilerek karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»613 

belirtmiĢtir. 

ü) Âdi kira sözleĢmesi, ĠĠK‟nun 97/a maddesindeki borçlu, dolayısı 

ile alacaklı yararına olan karinenin aksini ispata yeterli değildir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Haciz tutanağındaki mahcuzların kayden davalı 3. kişiye ait olduğu 

gerekçesiyle alacaklının açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesinin 

isabetli olduğunu- Ödeme emrinin tebliğ edildiği ve dava konusu haczin ya-

pıldığı adresin aynı olduğu, 3. kişinin borçlu şirketin eski çalışanı olduğu, 

                                                 
611 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 1260/4160 

612 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 27276/3989 

613 Bknz: 8. HD. 16.01.2015 T. 15322/746 
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borçlu şirket ile 3. kişinin faaliyet alanlarının aynı olduğu, 3. kişinin borcun 

doğumundan sonra haciz mahallinde kırtasiye ürünlerinin satışına başladığı 

hususları birlikte değerlendirildiğinde, İİK. mad. 97/a maddesindeki mülki-

yet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü ve bu 

yasal karinenin aksinin davalı 3. kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle 

ispat edilmesi gerektiği- İspat yükü altında olan ve karinenin aksini her türlü 

delille kanıtlama olanağına sahip davalı 3. kişinin sunduğu, isteyen her kişi 

adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğumundan sonra düzenlenmiş bulu-

nan fatura ve yine borcun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira 

sözleşmesi karinenin aksini ispata yeterli olmadığını»614 

√ «Üçüncü kişinin, istihkak iddiasında bulunurken, İİK’nun 96/1. mad-

desi gereğince mülkiyet, rehin vb. haklardan birisine dayanabileceği, adi ki-

ra ilişkisinden kaynaklanan şahsi hakların alacaklıya karşı ileri sürüleme-

yeceği- Hüküm kurulurken üçüncü kişinin mülkiyet hakkına dayandığı mah-

cuzlar yönünden işin esasına girilerek, diğerleri yönünden taraf sıfatının bu-

lunmadığının gözetilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen mahkemece, hacze 

konu mahcuzlar arasında fark gözetilmeksizin davanın reddine karar veril-

mesinin hatalı olduğunu»615 

√ «Dava konusu haczin yapıldığı işyerinin çalışma ruhsatının, davalı 3. 

kişiye geçiş tarihinin ve davalı 3. kişinin esnaf siciline kayıt tarihinin borcun 

doğumundan hatta dava konusu hacizden sonra olması, davalı 3. kişi tara-

fından sunulan kira sözleşmesi de adi nitelikte olup, mahcuzlara ait olduğu 

ileri sürülen faturaların tanzim tarihi de borcun doğumundan sonraki bir ta-

rihe isabet etmesi, dinlenen tanıkların beyanları da işyerinde bulunan kişiler 

ile borçlu arasındaki organik ve akrabalık bağını ortaya koymakta olup, ha-

ciz sırasında hazır bulunan borçlunun oğlunun haciz tutanağına yansıyan 

bilgilere göre, kimliğini gizlemeye dair eylemlerde bulunması, davacının 

temyiz dilekçesine ekli haciz tutanağında da, haciz sırasında davalı 3. kişi-

nin, borçlunun adresinde bulunduğuna ilişkin tespitlere rastlanması karşı-

sında davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»616 

√ «Takibe konu alacağın, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi 

alacağı olduğu, bu alacağa ilişkin davanın açılmasından önce, borcun do-

ğumundan sonra davalı 3. kişi şirketin kurulduğu, ödeme emrinin tebliğ 

edildiği adres her ne kadar 3. kişinin adresi ise de, borçluya çıkarılan tebli-

gatın o adreste, tebligat almaya yetkili olduğunu beyan edene tebliğ edildiği 

ve haczin de, ödeme emrinin tebliğ edildiği bu adreste yapıldığı, borçlu şir-

ketin ortağı, müdürü ve yetkilisinin, 3. kişi şirketin kurucularından birinn 

                                                 
614 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 20299/11062 

615 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 20309/10611 

616 Bknz: 8. HD. 14.04.2016 T. 16316/6794 
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kardeşi olup, şirketin kuruluşunda kardeşine vekalet ettiği ve halen de 3. kişi 

şirketin çalışanı ve haciz sırasında da hazır olduğu hususları ile İİK’nun 

97/a maddesinde belirtilen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile davalı 

alacaklı yararına olması ve aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü 

delillerle kanıtlanması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde, davalı 3. kişi-

nin sunduğu, isteyen her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğu-

mundan sonra ve borçlu tarafından düzenlenmiş bulunan fatura ve yine bor-

cun doğumundan sonra düzenlenmiş adi yazılı kira sözleşmesi karinenin ak-

sini ispata yeterli olmadığından, alacaklı tarafından İİK’nun 99. vd. madde-

si uyarınca açılan istihkak iddiasının reddi talebine ilişkin davanın kabulü 

gerektiğini»617 

√ «Mülkiyet karinesinin aksinin davalı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü 

delillerle ispatlanması gerekip, davalı 3. kişi tarafından sunulan kira söz-

leşmesi adi nitelikte olup her zaman düzenlenmesinin mümkün olacağı; yine 

Esnaf Odası kayıtları takibe dayanak çek üzerinde yazan tarihten sonra ya-

pılmış olup, beyana dayalı olarak düzenlendiklerinden yasal karinenin aksi-

ni ispata yeterli olmayacağını»618 

√ «İsteyen her kişi adına düzenlenmesi olanaklı, borcun doğumundan 

sonra düzenlenmiş bulunan fatura ile adi yazılı olarak taraflar arasında dü-

zenlenmiş kira sözleşmesinin yasal karinenin aksini ispata yeterli olmadığı-

nı»619 

√ «İİK’nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla 

alacaklı yararına olduğunun kabulünün gerekeceği, bu yasal karinenin ak-

sinin davacı üçüncü kişi tarafından kesin ve inandırıcı delillerle ispat edil-

mesinin gerekeceği, adi nitelikli kira sözleşmesi gibi belgelerle yasal mülki-

yet karinesinin aksinin ispat edildiğinden söz edilemeyeceği gibi, yine her 

zaman sağlanması mümkün olan ve borcun doğumundan sonraki tarihi taşı-

yan faturanın karinenin aksini ispata yeterli olmadığını»620 

v) Âdi ortaklığı oluĢturan ortakların kiĢisel alacaklılarının, âdi or-

taklığa ait mal ve paralar (istihkaklar) üzerine haciz koydurmaları ha-

linde, âdi ortaklık (âdi ortaklığı oluĢturan tüm ortaklar) tarafından621 «istih-

kak davası» açılabilir.622 

                                                 
617 Bknz: 8. HD. 17.03.2016 T. 12285/4912 

618 Bknz: 8. HD. 22.04.2015 T. 965/9157 

619 Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 20993/6780 

620 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 23003/5974 

621 Bknz: 17. HD. 11.07.2011 T. 6478/7328 
622 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1851 vd. 
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(9) Ġcra mahkemesi, istihkak davasına genel hükümler dairesinde ve 

basit yargılama usulüne göre623 (HMK. mad. 316-322) bakar.624 

I- «1086 sayılı HUMK. döneminde istihkak davasının mutlaka duruş-

malı olarak görülmesi, uyuşmazlığın evrak üzerinde sonuçlandırılmaması» 

gerekiyordu.625 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢ bulunan 6100 sayılı 

HMK.‘nun 320/(1). maddesinde «mahkeme, mümkün olan hallerde taraflar 

duruşmaya davet etmeden, dosya üzerinden karar verir» denilmiĢ olduğun-

dan, artık icra mahkemeleri, istihkak davalarını duruşma yapmadan, evrak 

üzerinde sonuçlandırabileceklerdir.626 Yüksek mahkeme bazı kararında627 

bu hususu açıkça belirtmiĢ olmasına rağmen, daha sonra -hiçbir gerekçe gös-

termeden, yeni HMK.‘nun 320/(1) maddesini tamamen gözardı ederek- «is-

tihkak davasının duruşma yapılarak sonuçlandırılabileceğini»628 ifade et-

miĢtir. 

Gerçekten yüksek mahkeme; 

√ «Davanın, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı 

istihkak davası niteliğinde olup, anılan Kanun’un 97/11. maddesi uyarınca 

basit yargılama usulüne tabi olduğunu»629 

√ «İstihkak davalarına, İİK’nun 97/11 maddesi uyarınca, genel hüküm-

ler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacağı, buna göre, ala-

cak miktarı ile hacizli malın değerinden hangisi az ise, onun üzerinden he-

saplanacak nispi karar ve ilam harcının 1/4’ünün peşin olarak alınması ge-

rekeceği, HMK’nun 320/1 maddesi ile basit yargılama usulüne tabi dava-

larda, mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya 

üzerinden karar verilmesi olanağı getirildiği, anılan hükmün uygulanabil-

mesi için tarafların dilekçeleri ile ekinde sundukları delillerin karar veril-

mesi için yeterli olması, böylece iddia ve savunma haklarının kısıtlanmama-

sı gerekeceğini»630 

                                                 
623 Ayrıntılı bilgi için bknz. UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, ĠĠK. mad. 18 - UYAR, 

T. Ġcra Hukukunda Yetki Görev ve Yargılama Usulü «Tetkik Mercii», s: 382 vd. - UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C:1, s: 1777 vd. 
624 Bknz: 21. HD. 22.4.2003 T. 2878/3767; 21. HD. 27.4.2004 T. 3318/4140; 16.9.2003 T. 

5653/6955; 25.2.2003 T. 11010/1347 
625 Bknz: 17. HD. 08.03.2012 T. 579/2824; 05.03.2012 T. 570/2537; 23.02.2012 T. 13134/2085; 

24.01.2012 T. 10157/434; 15.12.2011 T. 8395/12418; 15.11.2012 T. 12698/12570; 
13.12.2011 T. 7135/12217; 28.04.2011 T. 12542/4004; 29.03.2011 T. 8028/2848; 21. HD. 
18.12.2003 T. 8984/10503, 26.11.2002 T. 8816/10216; 27.04.2004 T. 3318/4140 vb. 

626 KarĢ: ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. age. s: 288 (Bu görüĢe göre; icra mahke-
mesi, isthihkak davası hakkındaki incelemesini mutlaka duruĢmalı olarak yapar…) 

627 Bknz: 17. HD. 24.05.2012 T. 552/6692; 12.04.2012 T. 1417/4547 
628 Bknz: 8. HD. 25.03.2013 T. 3686/4220 
629 Bknz: 8. HD. 25.05.2016 T. 9157/9095 

630 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 7842/9020 
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√ «Davacı 3. kişi vekili dava dilekçesinde, terditli biçimde talebini sıra-

lamış ve ‘satışa konu menkullerin müvekkiline ait olduğunu’ belirterek ‘is-

tihkak iddialarının kabulünü’, eğer bu talep, ihalenin kesinleşmiş olması se-

bebiyle, kabul görmez ise, ‘satış bedelinin müvekkiline ödenmesini’ istemiş 

olduğundan, uyuşmazlığın, 3. kişi tarafından açılmış istihkak davasına iliş-

kin olduğunun kabulü ile, mahkemece, varsa noksan harç tamamlattırılarak 

basit yargılama usulünün tatbiki ile ihalenin feshi davası sonucu da gözö-

nünde bulundurularak, davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekti-

ğini»631 

√ «6100 sayılı HMK’nun 320/1. maddesi ile basit yargılama usulüne 

tabi istihkak davalarında, mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet 

edilmeden dosya üzerinden karar verilmesi olanağının olduğunu»632 

√ «Davanın, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı 

istihkak davası niteliğinde olup, anılan Kanun’un 97/11. maddesi uyarınca 

basit yargılama usulüne tabi olduğunu»633 

√ «Haciz sırasında hazır bulunan borçlu, dairenin davacı 3.kişiye ait 

olduğunu belirterek 3.kişi lehine istihkak iddiasında bulunduğunda, yasal 

süresi içinde yapılan bu istihkak iddiası ile dava açma süresinin kesinleşti-

ğini- Alacaklı istihkak iddiasına karşı çıktığından İcra Müdürlüğünce İİK. 

97 çerçevesinde prosedürün işletilmesinin gerektiği, bu prosedür işletilme-

diği sürece 3.kişi davasını hacizli mal satılarak bedelinin alacaklıya öden-

mesine kadar açabileceğini- İstihkak davalarında İİK. 97 gereğince genel 

hükümler ve basit yargılama usulü uygulanarak başvurma harcı ve takip 

konusu alacak ile mahcuz malın değerinden hangisi az ise o değer üzerinden 

1/4 oranında peşin nisbi ilam harcı alınarak duruşmanın açılması, tarafla-

rın delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğini»634 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasına basit yargılama usulüne gö-

re bakılacağı, dosya üzerinden karar verilemeyeceğini»635 

√ «Üçüncü kişinin açtığı ‘istihkak’ davasının, İİK. mad. 97/11 uyarınca 

genel hükümler dahilinde basit yargılama usulüne tabi olduğu, dava ret ile 

sonuçlandığına göre peşin harcın maktu karar ve ilam harcına mahsubu ile 

bakiyenin davacıdan tahsili gerekeceği, mahkemece nispi karar ve ilam har-

cının davalıya yükletilmesinin hatalı olduğunu»636 

                                                 
631 Bknz: 8. HD. 03.03.2016 T. 12149/3851 

632 Bknz: 8. HD. 11.02.2016 T. 10193/2196 

633 Bknz: 8. HD. 25.05.2016 T. 9157/9095 

634 Bknz: 17. HD. 08.04.2015 T. 15157/5260 

635 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 1585/6563 

636 Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 9006/4621 
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√ «İstihkak davalarının, İİK. mad. 97/11 uyarınca genel hükümler dahi-

linde basit yargılama usulüne tabi olduğu, davanın esasına yönelik ret kara-

rı verildiğine göre; karar tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan Avukatlık As-

gari Ücret Tarifesi uyarınca hacizli malların değeri ile alacak miktarından 

hangisi az ise onun üzerinden hesaplanacak nispi vekalet ücretine hükme-

dilmesi gerekeceği, davalı alacaklı taraf yararına maktu vekalet ücretine 

hükmedilmesinin hatalı olduğunu»637 

√ «İstihkak iddiası ile üçüncü kişi tarafından açılan davada tarafların 

iddia ve savunmalarının araştırılması için taraf teşkilinin sağlanması, du-

ruşmalı inceleme yapılması, taraflarca sunulan kanıtların yargılama sıra-

sında değerlendirilerek taraflara da bu konuda beyanda bulunma olanağı-

nın tanınmasının gerektiğini»638 

belirtmiĢtir… 

Ġstihkak davası «harca tâbi bir dava» olduğundan,639 -6.2.1984 T. E: 

1983/7, K: 1984/3 sayılı Ġçt. Bir. K.640 gereğince- «harcın ödendiği tarihte»  

-eğer; davacı harcını ödediği dilekçeyi daha sonraki bir tarihte mahkeme ka-

lemine vermiĢ ise, bu hususun kalemce belgelendirilmiĢ olması halinde, «bu 

tarihte»- istihkak davası açılmıĢ sayılır.641 

Yüksek mahkeme; istihkak davalarının tâbi olduğu  h a r ç  hakkında; 

√ «İstihkak davalarına, İİK’nun 97/11 maddesi uyarınca, genel hüküm-

ler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacağı, buna göre, ala-

cak miktarı ile hacizli malın değerinden hangisi az ise, onun üzerinden he-

saplanacak nispi karar ve ilam harcının 1/4’ünün peşin olarak alınması ge-

rekeceği, HMK’nun 320/1 maddesi ile basit yargılama usulüne tabi dava-

larda, mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya 

üzerinden karar verilmesi olanağı getirildiği, anılan hükmün uygulanabil-

mesi için tarafların dilekçeleri ile ekinde sundukları delillerin karar veril-

mesi için yeterli olması, böylece iddia ve savunma haklarının kısıtlanmama-

sı gerekeceğini»642 

√ «İstihkak davaları genel hükümlere göre görüleceği ve nispi esas 

üzerinden harca tabi olduğu, haczedilen dava konusu mahcuzların değeri 

                                                 
637 Bknz: 8. HD. 23.01.2015 T. 24025/1478 

638 Bknz: 8. HD. 15.01.2015 T. 20398/696 

639 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1955 vd. - UYAR, T. 
ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 8422 vd. 

640 Bknz: 19.3.1984 T. 18346 nolu Resmi Gazete 
641 Bu çözüm Ģeklinin ve adı geçen Ġçt. Bir. K.nın tahlil ve eleĢtirisi için bknz: KUNTMAN, O. 

Bir Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu Kararı EleĢtirisi (ĠBD. 1948/10-11-12, 
s: 676 vd.) 

642 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 7842/9020 
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üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının ¼’ü peşin olarak alın-

dıktan sonra, yargılamaya devam olunması gerekirken, yargı işlemlerinden 

alınacak harçlar ödenmedikçe sonraki işlemlerin yapılamayacağını öngören 

Harçlar Kanununun 32. maddesine aykırı olarak davaya eksik harçla ba-

kılmasının isabetsiz olduğunu»643 

√ «İstihkak iddiası ile üçüncü kişi tarafından açılan davada dosya üze-

rinden yapılan inceleme ile karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu- 

İstihkak davalarında, alacak tutarı ile haczedilen dava konusu mahcuzların 

değerinden hangisi az ise o değer üzerinden hesaplanacak nispi karar ve 

ilam harcının 1/4’ünün peşin olarak alındıktan sonra yargılamaya devam 

olunması gerektiğini»644 

√ «Üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davasında; başvurma harcı 

ve takip konusu alacak ile mahcuz malın değerinden hangisi az ise o değer 

üzerinden peşin nispi ilam harcı alınarak duruşma açılması, duruşma gün ve 

saatini bildiren tebligatın alacaklı vekiline yöntemine uygun olarak tebliğ 

edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra gösterecekleri delillerin toplanması, 

deliller değerlendirilerek, taraflara bu konuda beyanda bulunma olanağının 

tanınması oluşacak sonuca göre işin esası hakkında hüküm verilmesi gerek-

tiğini»645 

√ «İstihkak davalarında, alacak tutarı ile haczedilen dava konusu mah-

cuzların değerinden hangisi az ise o değer üzerinden hesaplanacak nispi ka-

rar ve ilam harcının 1/4’ü peşin olarak alındıktan sonra, yargılamaya de-

vam olunması, yargılama tamamlanıp davanın kabulüne karar verildiğinde 

ise davada haksız çıkan taraftan eksik kalan karar ve ilam harcının alınması 

gerektiği- Sadece davalının, hükmü temyiz etmesi nedeniyle, hukuk yargıla-

masında uygulaması bulunan ‘aleyhe bozma yasağı’ndan yararlanmakla 

birlikte, 492 s. Harçlar Kanunu’nda düzenlenen, yargı harçlarının alınması 

kamu yararına ilişkin olduğundan, bu hususun mahkemelerce re’sen göze-

tilmesi gerektiği- Davanın kabulüne karar verilmiş olmakla birlikte nispi ka-

rar ve ilam harcı hakkında hüküm kurulmamasının isabetsiz olduğunu»646 

√ «İstihkak davasının yargılaması devam ederken, dava konusu borç 

ödenmiş olduğu ve davanın konusu kalmadığından yargılama giderleri ile 

maktu karar ve ilam harcının ve nispi vekalet ücretinin davanın açılmasına 

neden olan tarafa yükletilmesi gerekeceğini»647 

belirtmiĢtir. 

                                                 
643 Bknz: 8. HD. 06.04.2016 T. 14498/6168 

644 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15324/5881 

645 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 16094/4536 

646 Bknz: 8. HD. 01.02.2016 T. 899/1726 

647 Bknz: 8. HD. 27.04.2015 T. 3533/9469 
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Ġstihkak davasına ait dilekçenin, HMK. mad. 119-121 uygun biçimde 

ve içerikte düzenlenmesi648 gerekirse de, yüksek mahkeme; «‘dava dilekçe-

sinin usulüne uygun düzenlendiği’ yolundaki itirazın ‘ilk itiraz’lardan oldu-

ğunu, bu nedenle süresinde ileri sürülmemiş olması halinde, icra mahkeme-

since doğrudan doğruya gözetilemeyeceğini»649 ve «dava olgularını nitele-

mek ve uygulanacak yasa hükmünü arayıp bulmanın, hukukî nitelemeyi 

yapmanın hakimin görevi gereği olduğunu, bu nedenle harcı yatırılarak açı-

lan davada ‘şikâyet’ten, ‘istihkak iddiası’ndan, ‘hacze itiraz’dan, ‘takibe iti-

raz’dan söz edilmiş olmasının sonucu değiştirmeyeceğini»650 belirterek dava 

dilekçesinin içeriğinden,  davacının amacının «istihkak davası» açmak oldu-

ğunun anlaĢılabildiği durumlarda, davanın «istihkak davası» olarak kabulü 

(nitelendirilmesi) gerekeceğini (HMK. mad. 33) ifade etmiĢtir. 

Fakat, üçüncü kiĢi -hiç harç yatırmadan ya da maktu harç yatırarak- «is-

tihkak davası» açacak yerde, «şikâyet» yolu ile, haczin kaldırılmasını (yani; 

istihkak davasına konu olabilecek hususu) isteyemez.651 652 

Yüksek mahkeme, bu konuda; 

√ «Davacı 3. kişi banka, yapılan maaş haczi üzerine, borçlunun maaşı-

nın rehinli olduğunu belirterek istihkak iddiasında bulunmuş, daha sonra da 

istihkak davasını açmış olduğundan, dava dilekçesindeki açıklamalarda da 

memur işleminin şikayet edildiğine ilişkin bir talep bulunmamadığından, da-

vanın İİK. 96. vd. maddeleri uyarınca 3. kişinin açtığı istihkak davası olarak 

nitelendirilerek bir karar verilmesi gerektiğini»653 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusunun, haczedi-

len menkulün kendisine ait olduğu iddiasına dayandığından, talep İİK’nun 

96 ve devamı maddelerine göre açılmış istihkak davası niteliğinde olup, icra 

mahkemesine şikayet olarak başvurulmasının, hukuki nitelendirmenin haki-

me ait olduğu (HMK. mad. 33) kuralı karşısında sonuca etkili olmadığını»654 

√ «Şikayetçi 3. kişinin icra müdürlüğüne başvurusu haciz konulan 

emekli maaşının kendisine ait olduğu iddiasına dayalı olup, HMK’nun 33. 

maddesi gereğince, başvurunun hukuki tavsifi hakime ait olup, iddianın içe-

                                                 
648 Bknz: ĠĠD. 21.5.1973 T. 5213/5411  
649 Bknz: 15. HD. 3.5.1988 T. 998/1767  
650 Bknz: 12. HD. 14.4.2005 T. 4785/8002; 13.1.2005 T. 22906/444; 2.11.2004 T. 18459/22942 
651 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, «s: 99» - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:1, s:596 - UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikâyet, 1991, s: 9 
652 Bknz: 12. HD. 14.9.2004 T. 14507/19244; 2.11.1995 T. 15461/15073; 5.6.1995 T. 

7953/8218  
653 Bknz: 8. HD. 23.06.2016 T. 22354/11083 

654 Bknz: 12. HD. 17.06.2016 T. 3085/17254 
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riği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle başvurunun istihkak davası niteliğinde 

olduğunu»655 

√ «Dava dilekçesinde şikayetten söz edilmesinin, HMK’nun 33. madde-

si uyarınca ‘hukuki tavsif hakime aittir’ kuralını değiştirmeyeceğini»656 

√ «Hacze konu mahcuzlarla ilgili, HMK. mad. 297/2 uyarınca, olumlu 

ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerektiği- Üçüncü kişinin haczedilmez-

lik şikayetiyle ilgili dosyada birleştirme kararı verilmişse de, icra dosyasın-

da taraf olmayan üçüncü kişinin şikayet yoluyla haczin kaldırılmasını iste-

yemeyeceği, ancak istihkak prosedürüne göre haczin kaldırılmasını talep 

edebileceği düşünülerek şikayetin aktif husumet ehliyeti yönünden reddi ge-

rektiğini»657 

√ «Şikayetçi 3. kişinin icra müdürlüğüne başvurusunun alacaklıya öde-

nen paranın kendisine ait olduğu iddiasına dayalı olup İİK’nun 96. maddesi 

kapsamında istihkak iddiası niteliğinde olduğu, bu iddiasını ancak İİK’nun 

96. ve bunu izleyen maddelerde düzenlenen istihkak prosedürü kapsamında 

ileri sürmesi mümkün olup, İİK’nun 16. maddesi uyarınca şikayet yoluyla 

paranın kendisine ödenmesini isteyemeyeceği, bu nedenle icra müdürlüğün-

ce şikayetçinin talebi üzerine İİK. nun 96 vd. maddelerine göre istihkak pro-

sedürünün uygulanması gerekirken, bunun yapılmamış olmasının yasaya 

aykırı olduğunu»658 

√ «Şikayete konu 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiği takip dosyasın-

da taraf olmayan şikayetçinin, haczi talep edilen menkul niteliğindeki ala-

cağın temlik alınmak suretiyle kendisine ait olduğunu ileri sürmesi istihkak 

iddiası niteliğinde olup, dilekçede şikayetten söz edilmesinin, HMK’nun 33. 

maddesinde yer alan ‘hukuki tavsifin hakime ait olduğu’ kuralını değiştir-

meyeceğini»659 

√ «Üçüncü kişi şikayetçinin, icra mahkemesine yaptığı başvuruda hac-

zedilen menkullerin kendisine ait olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılma-

sını isteminin, İİK’nun 96 vd. maddelerinden kaynaklanan istihkak davası 

olduğunu»660 

√ «3. kişilerin tarafı olmadıkları takipteki hacizlerin kaldırılmasını şi-

kayet yoluyla icra mahkemesinden talep etmesinin hukuki dayanağının ol-

madığını»661 

                                                 
655 Bknz: 12. HD. 01.06.2016 T. 10157/15508 

656 Bknz: 8. HD. 01.06.2016 T. 19564/9595 

657 Bknz: 8. HD. 07.04.2016 T. 16555/6177 

658 Bknz: 12. HD. 16.03.2016 T. 25574/7727 

659 Bknz: 12. HD. 14.03.2016 T. 28840/7305 

660 Bknz: 12. HD. 15.12.2015 T. 20237/31722 

661 Bknz: 12. HD. 01.12.2015 T. 19281/29997 
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√ «Şikayetçinin takip dosyasında borçlu sıfatının bulunmadığı, üçüncü 

kişi durumunda olduğu ve mahcuz araç üzerinde mülkiyet hakkı olduğunu 

ileri sürmek suretiyle istihkak iddiasında bulunduğu, bu hali ile şikayetçinin 

başvurusunun istihkak davası niteliğinde olduğunu»662 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin , haczedilen alacağın kendilerine ait olduğu 

iddiasına dayanan icra mahkemesine başvurusunun, bu hali ile İİK’nun 96 

ve devamı maddelerine göre açılmış istihkak davası niteliğinde olup, icra 

mahkemesine öncelikle şikayet olarak başvurulmasının, HMK’nun 33. mad-

desinde yer alan hukuki nitelendirmenin hakime ait olduğu kuralı karşısında 

sonuca etkili olmadığını»663 

√ «3. kişinin haczedilen paranın kendisine ait olması nedeniyle haczin 

kaldırılması istemi, istihkak iddiası niteliğinde olup, buna ilişkin dava ise, en 

geç haczedilen para alacaklıya ödeninceye kadar açılabileceğinden 

(İİK’nun 97/9.fıkrası gereğince) başvurunun istihkak davası olarak vasıf-

landırılmasının mümkün olmadığı, bu aşamadan sonra 3. kişinin iddiasını, 

ancak genel mahkemede açacağı bir istirdat davasında ileri sürmesinin 

mümkün olduğunu»664 

√ «Somut olayda, şikayetçinin, velayeti kendisinde bulunan çocuklarına 

velayeten icra mahkemesine yaptığı başvuru, çocukların babası olan borç-

lunun ölümünden sonra haczedilen emekli ikramiyesi ile yetim aylığının, ço-

cuklar tarafından mirasın reddedilmesi ile beraber terekeye dahil olmaması 

nedeniyle çocuklara ait olduğu, bu nedenle borçlunun borcundan dolayı 

haczedilemeyeceği gerekçesiyle haczin kaldırılmasından ibaret olup, yetim 

aylığına konulan haciz, bizzat şikayetçinin hukukunu ilgilendirdiğinden, şi-

kayetçinin haczin kaldırılmasını istemekte hukuki yararı olduğu-HMK.’nun 

33. maddesi gereğince, başvurunun hukuki tavsifi hakime ait olup, iddianın 

yukarıda özetlenen içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle başvurunun istih-

kak davası niteliğinde olduğu, o halde mahkemece, şikayetçinin haczin kal-

dırılması isteminin istihkak davası olarak vasıflandırılıp, noksan harcı da 

tamamlatılmak suretiyle yargılamanın istihkak davası kapsamında sürdürü-

lerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»665 

√ «İstihkak iddiası sadece taşınır mallara ilişkin olarak ileri sürülebil-

diğinden, şikayetçilerin icra mahkemesine başvurusu borçlunun taşınmaz 

hissesi üzerine konulan haczin kaldırılması istemi olup, bu haliyle başvuru-

nun şikayet niteliğinde olduğu, mahkemece, hukuki tavsifin hakime ait oldu-

                                                 
662 Bknz: 12. HD. 03.11.2015 T. 22833/26573 

663 Bknz: 12. HD. 03.11.2015 T. 22200/26486; 16.09.2015 T. 10516/21469 

664 Bknz: 12. HD. 27.10.2015 T. 23498/25978 

665 Bknz: 12. HD. 27.10.2015 T. 20362/26185 
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ğu gözetilerek, başvurunun şikayet olarak vasıflandırılıp sonuçlandırılması 

gerektiğini»666 

√ «Şikayetçi 3.kişi vekilinin, haczedilen aracın kendisine ait olduğunu 

belirterek araç üzerine konulan haczin kaldırılmasına ilişkin icra mahkeme-

si’ne başvurusunun, istihkak davası niteliğinde olduğunu»667 

√ «Şikayete konu haciz işleminin yapıldığı dosyasına taraf olmayan ve 

bu dosya yönünden şikayetçi 3. kişinin hacze konu olan ve menkul hükmünde 

bulunan dosya alacağının kendisine ait olduğunu ileri sürmesi istihkak iddi-

ası niteliğinde olup, dilekçede şikayetten söz edilmesinin, HMK.nun 33. 

maddesinde yer alan ‘hukuki tavsifin hakime ait olduğu’ kuralını değiştir-

meyeceğini»668 

√ «Borçlunun idareden doğmuş doğacak hak ve istihkaklarına haciz 

konulması için haciz ihbarnamesi gönderilmesi üzerine, üçüncü kişinin 

‘borçlunun idareden doğmuş ve doğacak olan hakedişlerini temlik aldıkları, 

temlik edenin alacak üzerinde tasarruf yetkisi kalmadığı’ ve ‘hakedişler üze-

rindeki haczin kaldırılması’na yönelik başvurusunun istihkak iddiası niteli-

ğinde olduğu- Üçüncü kişi icra mahkemesine şikayet eden olarak başvursa 

bile mahkemenin istihkak davası olarak nitelendirme yapması gerektiğini 

(HMK. mad. 33)»669 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu haciz işlemine 

karşı İİK’nun 96 ve devamı maddelerine göre açılmış istihkak davası niteli-

ğinde olup, istemin şikayet olarak nitelendirilip hüküm kurulmasının isabet-

siz olduğunu»670 

√ «3. kişinin icra müdürlüğü’ne başvurusu alacaklıya ödenen paranın 

kendisine ait olduğu iddiasına dayalı İİK’nun 96. maddesi kapsamında is-

tihkak iddiası niteliğinde olup, icra müdürlüğünce istihkak prosedürü uygu-

lanması gerekirken, paranın iadesine yönelik muhtıra çıkarılmasının doğru 

olmadığını»671 

√ «Borçlunun 3. kişideki alacaklarının İİK’nun 106/2. maddesi uyarın-

ca taşınır hükmünde olduğu, borçlunun icra mahkemesine başvurusunun, 

haczedilen banka hesabındaki paranın 3. kişiye ait olduğu nedeniyle haczin 

kaldırılması istemi olup, bu haliyle istihkak davası niteliğinde olduğu, borç-

lunun, haczedilen paranın 3. kişiye ait olduğu nedeniyle şikayet yolu ile hac-

zin kaldırılmasını isteyemeyeceği gibi, istihkak davası açmasının da mümkün 

                                                 
666 Bknz: 12. HD. 05.10.2015 T. 10751/23012 

667 Bknz: 12. HD. 16.06.2015 T. 7117/16872 

668 Bknz: 12. HD. 15.06.2015 T. 6570/16468 

669 Bknz: 12. HD. 01.06.2015 T. 4622/14888 

670 Bknz: 12. HD. 22.04.2015 T. 999/11066 

671 Bknz: 12. HD. 09.04.2015 T. 34369/9157 
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olmadığı, istihkak davasının ancak haczedilen taşınırın kendisine ait oldu-

ğunu iddia eden 3. kişi tarafından açılabileceğini»672 

√ «İİK’nun 96. vd. maddelerinde söz konusu edilip icra hukuk mahke-

melerinin görev alanına bırakılan istihkak davalarının, hacizli mallara iliş-

kin davalar olduğu, bunun dışında kalan ihtiyati tedbir kararına konu mal-

lara ilişkin istihkak davalarının İİK’nun kapsamı dışında kalacağını»673 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu, haczedilen 

taşınırlar üzerinde rehin hakkının bulunması nedeniyle rehin hakkının dik-

kate alınmasına ilişkin olup, başvuru bu hali, ile İİK’ nun 96 ve devamı 

maddelerine göre açılmış istihkak davası olup, başvurunun şikayet değil, is-

tihkak davası olarak nitelendirilmemesi gerektiğini»674 

ĠĠK. mad. 97/XI: «Ġstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve ba-

sit yargılama usulüne göre bakılır.» 

 97/XVII: «İstihkak davasına karşı haciz yaptıran alacaklı bu kanunun 

11. babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi ibrazına 

mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil da-

vada tarafların göstereceği bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder.» 

97/XVIII: «Ġstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek 

karara bağlanır.» 

Davacı «haczin kaldırılması» istemini içeren -ve nisbi harç yatırarak 

mahkemeye sunduğu-  d i l e k ç e s i n i «şikayet» olarak nitelendirilmiĢ da-

hi olsa, mahkeme -HMK.‘nun 33. maddesi uyarınca- «istihkak davası» ola-

rak algılaması gerekir.675 

«Haczedilen malın kendisine ait olduğunu» ileri sürerek istihkak davası 

açan üçüncü kiĢi, ayrıca şikayet yolu ile «haczin kaldırılmasını» isteye-

mez.676 

Ġcra mahkemesi, üçüncü kiĢi tarafından, alacaklıya karĢı «haczin kaldı-

rılması» istemiyle açılan davayı «Ģikayet» Ģeklinde (olarak) değerlendirip 

sonuçlandıramaz.677 

«Dava dilekçesi»ni alan mahkemenin, bu dilekçeyi duruĢma davetiyesi 

ile birlikte davalıya göndermesi gerekir. Ġstihkak davasına ait dilekçenin; 

                                                 
672 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 34127/7611 

673 Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 692/6775 

674 Bknz: 12. HD. 19.02.2015 T. 29166/3292 

675 Bknz: 8. HD. 01.06.2016 T. 19564/9595; 12. HD. 05.10.2015 T. 10751/23012; 22.04.2015 T. 
999/11066; 17. HD. 29.11.2012 T. 4469/13256; 03.11.2011 T. 10706/10304; 13.10.2011 T. 
5926/9109; 06.10.2011 T. 6225/8799 vb. 

676 Bknz: 12. HD. 15.12.1980 T. 7427/8768  
677 Bknz: HGK. 9.3.1994 T. 12-865/138; 15. HD. 30.10.1989 T. 3111/4542  
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davalı - alacaklıya gönderilmesi gerekir. Bu nedenle -açılan istihkak dava-

sında, davalı alacaklıyı temsil edip etmeyeceği henüz belli olmayan- alacaklı 

vekiline tebligat yapılarak, duruĢmaya gelmemesi halinde yokluğunda istih-

kak davası sonuçlandırılamaz.678 

Ġcra mahkemesince taraflara -HMK‘nun 318 maddelerindeki uyarıları 

da içerecek biçimde679 duruĢma gün ve saatini belirten duruĢma davetiyesi-

Teb. Tüz. mad. 12‘ye uygun biçimde680 tebliğ edilmeden, taraf teşkili yapıl-

madan (yani; her iki taraf da usulüne uygun Ģekilde duruĢmaya davet edil-

meden)681 duruĢma yapılarak uyuĢmazlık sonuçlandırılamaz... 

Ġstihkak davası, vekaletnamesiz ve yetkisiz vekil tarafından açılmıĢ an-

cak istihkak davası sonuçlanmadan vekile vekaletname (ve icazet) verilmiĢ-

se, temsil yetkisi eksikliği baĢtan itibaren ortadan kalkar.682 

II- Ġcra mahkemesi kendisine yapılan baĢvurunun (açılan davanın) hu-

kukî niteliğini saptadıktan (yani; açılan davanın «istihkak davası» olduğunu 

belirledikten) sonra; 

a) Önce açılmıĢ olan davayı incelemenin kendi görevine girip girmedi-

ğini araĢtırması gerekir. Çünkü, icra mahkemeleri; 6183 sayılı Kanun hü-

kümlerine göre takip edilen vergi (6183 s. K. mad. 68/I)683 ve SGK’nun prim 

alacağından (5510 s. Kanun 88/20)684 dolayı  yapılan takiplerde açılan istih-

kak davalarını inceleyemediklerinden, açılmıĢ olan istihkak davasının görevi 

içine girip girmediğini tesbit etmesi gerekir. 

AçılmıĢ olan istihkak davasına bakabileceği (yani bu davanın kendi gö-

revine girdiği) sonucuna varan icra mahkemesinin ayrıca, «kendisinin yetkili 

olup olmadığını» araĢtırması gerekmez. Çünkü, «yetki itirazı» ‗ilk iti-

raz‘lardan (HMK. mad. 116/a) olduğundan, davalı tarafça süresinde ileri sü-

rülmedikçe icra mahkemesince doğrudan araĢtırılmaz.685 

b) Açılan davayı görmenin «görevi»ne girdiğini saptayan icra mahke-

mesinin, davanın süresinde (ĠĠK. mad. 97/VI)686 açılmıĢ olup olmadığını in-

celemesi gerekir. 

                                                 
678 Bknz: 13. HD. 1.4.1982 T. 1888/2211  
679 Bknz: 21. HD. 15.11.2002 T. 7219/8665; 17.9.2002 T. 5906/7065  
680 Bknz: 21. HD. 15.11.2002 T. 7219/8665; 17.9.2002 T. 5906/7065 
681 Bknz: 15. HD. 13.12.1995 T. 6906/7430  
682 Bknz: 15. HD. 27.7.1987 T. 2112/2983; 21. HD. 9.3.2004 T. 11377/2175  
683 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1899 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 

8155 
684 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1899 - UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 8155 
685 Bknz: 15. HD. 25.12.1989 T. 3852/5411 
686 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1888 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 8111 vd. 
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Eğer, istihkak davasının süresinden sonra açıldığını saptarsa, sadece 

«süre yönünden» davanın reddine karar vermesi gerekir. Yoksa, ayrıca da-

vanın esasını inceleyip «esas yönden» de davanın reddine karar veremez.687 

c) Açılan davanın «görev»ine girdiğini ve «süre»si içinde açılmıĢ oldu-

ğunu saptayan icra mahkemesinin, davacının bu davayı açmakta hukukî ya-

rarının bulunup bulunmadığını araĢtırması gerekir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında, davanın reddine karar ve-

rildiğinden, davalı-karşı davacı alacaklı vekili tarafından açılan tasarrufun 

iptali davasında, başlangıçta mevcut olan hukuki yararın ortadan kalkmış 

olduğu ve bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»688 

√ «On gün içinde alınan ihtiyati haciz kararının infazının istenmemesi 

(İİK. mad. 261) sebebiyle, ihtiyati haciz kararının kalkmış olacağı- İstihkak 

davasının açıldığı tarih itibariyle geçerli bir haciz bulunmaması halinde, 

davanın hukuki yarar yokluğundan reddi gerektiğini»689 

√ «Haciz sırasında herhangi bir istihkak iddiasında bulunulmadığı, ha-

zır bulunan işyeri çalışanının ‘Borçlu patronum olur, şu anda kendisi bura-

da yok, geldiğinde ben notunuzu iletirim.’ dediği anlaşıldığından, hacizde 

yer almayan üçüncü kişi de daha sonraki süreçte süresi içerisinde bir istih-

kak iddiasında bulunmadığından, ortada bir istihkak iddiası olmadığının 

kabulü ile davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi 

gerektiğini»690 

√ «Davacı 3. kişi tarafından bildirilen fabrikanın kiralanması, demir-

başların devralınması ve vergi levhası kapsamında faaliyete başlanması ta-

rihinden sonra borçluya bu adreste tebligatlar yapılması, borçlu şirket çalı-

şanlarının fabrikaya ilişkin işlemlere katılması karşısında devrin muvazaalı 

olduğu sonucuna ulaşılarak 3. kişinin açtığı davanın reddine karar verilmesi 

gerektiği- Danışıklı ve geçersiz bir devir söz konusu olduğundan, davalı ala-

caklı tarafından karşı dava olarak açılan tasarrufun iptali davasının ‘hukuki 

yarar yokluğundan reddine’ karar verilmesi gerektiğini»691 

√ «Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında, dava konusu mahcuzları 

satanın eşi olan tanık beyanına göre; takibe konu bononun düzenlendiği 

20.04.2007 tarihinde borçlu, haczin yapıldığı serada kiracı ise de, gerek No-

                                                 
687 Bknz: 8. HD. 01.11.2013 T. 16135/15589; 03.10.2013 T. 7627/14173; 15. HD. 23.1.1991 T. 

5203/122; 13. HD. 20.11.1982 T. 6569/7213; 15. HD. 22.2.1995 T. 4987/939 
688 Bknz: 8. HD. 22.06.2016 T. 5316/11047 

689 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 16385/7053 

690 Bknz: 8. HD. 13.04.2016 T. 14496/6741 

691 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 3583/4534 
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terde düzenlenen 06.08.2010 tarihli taşınmazın kiralanmasına ilişkin söz-

leşme ile mahcuzların satışına ilişkin 10.02.2010 tarihli satım sözleşmesi, 

gerekse dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında, haczin yapıldığı tarih-

te borçlunun kiracılık sıfatı bulunmadığı, borcun doğumundan ve takip tari-

hinden sonra davacı üçüncü kişi, seranın bulunduğu taşınmazı kiralayıp 

hacze konu sera demirlerini satın almışsa da, yine tanık beyanları ve dosya 

içeriğine göre anılan kira ve satış sözleşmesinin muvazaalı olmadığı, davacı 

üçüncü kişinin kira ve satış tarihlerinde fiilen, sera işletmecisi olarak faali-

yet gösterdiği; haciz sırasında davalı borçlunun malik veya kiracılık sıfatı 

bulunmamasına rağmen, haciz mahallinde hazır bulunması ve yenileme em-

rini de icra dairesine gidip tebellüğ etmesi, sonra da tüm yasal sürelerden 

feragat ettiğini beyan etmesi, normal bir davranış olmayıp, bu haller haya-

tın olağan akışına da aykırı olup, borçlu tarafından sergilenen bu tutumun 

ve yaptığı işlemlerin muvazaalı olduğunun kabulü gerektiğini»692 

√ «Üçüncü kişi hacizden sonra 7 gün içinde doğrudan dava açarak is-

tihkak iddiasında bulunmuş olmasında hukuki yararı bulunduğunu»693 

√ «Hisse senetleri üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan 3. kişi konu-

munda olmayan bankanın şikayet yoluna başvuramayacağı- Bankanın hisse 

senetlerinin haczedilmesinin bankayı etkileyecek olmasının, bankanın şika-

yet yoluna başvurmakta hukuki yararının olduğunu göstermeyeceğini»694 

belirtmiĢtir. 

Eğer icra mahkemesine, gereksiz olarak dava açılmıĢsa, icra mahkeme-

sinin «hukuki yarar bulunmaması nedeniyle» davayı reddetmesi gerekir. Ör-

neğin; istihkak davası açılabilmesi için, «geçerli bir haczin varlığı» ön koĢul 

olduğundan695 ortada geçerli bir haciz yoksa -örneğin; hiç haciz uygulan-

mamıĢsa ya da uygulanan haciz süresinde satıĢ istenmemiĢ olması (ĠĠK. 

mad. 106, 110) nedeniyle düĢmüĢse- açılan istihkak davasının reddedilmesi 

gerekir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Hacizden doğan istihkak davası açılabilmesi için hukuken geçerli 

bir haczin bulunmasının zorunlu olduğu- Haciz tutanağı içeriğine göre, da-

vacı üçüncü kişi haciz baskısı altında ve muhafaza işleminin yapılmasını ön-

lemek amacı ile dava açma haklarını da saklı tutarak, dosya borcunun ta-

mamını ödediğini belirtip, buna ilişkin dekontu sunduğundan, borcun iradi 

                                                 
692 Bknz: 8. HD. 21.01.2016 T. 9507/727 

693 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 1623/8867 

694 Bknz: 12. HD. 16.02.2015 T. 31549/2734 

695 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1879 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 5, s: 
8072 
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ödenmesinden bahsedilmesinin mümkün olmadığı ve bu koşullarda haczin, 

yatırılan paraya ilişkin olduğunun kabulü ve istihkak davası açılabilmesi 

için ortada hukuken geçerli bir haczin varlığının kabulü ile işin esasına giri-

lip toplanacak delillere göre bir karar verilmesi gerekeceği; ‘ortada İcra 

Dairesince yapılmış bir taşınır haczinin ve hukuken geçerli bir para haczi-

nin olmadığı, dolayısıyla istihkak davasının konusunun bulunmadığı’nın ile-

ri sürülemeyeceğini»696 

√ «3. kişinin istihkak iddiasının dinlenebilmesi için hukuken geçerli bir 

haczin bulunması gerekeceğini»697 

belirtmiĢtir. 

Yüksek mahkeme bu durumda, açılan davanın kimi kararlarında «hu-

kuki yarar yokluğu»698 kimi kararlarında ise «dava önkoşulu (şartı) bulun-

maması»699nedeniyle reddedilmesi gerekeceğini belirtmiĢtir. 

Hemen belirtelim ki; haczin tamamlanmıĢ sayılması için, haczedilen 

malların ayrıca muhafaza altına alınmıĢ olmasına gerek bulunmadığından, 

bu aĢamada uygulanan haciz nedeniyle de istihkak davası açılabilir.700 

Buna karĢın, ihtiyati tedbir kararının infazı (uygulanması) nedeniyle is-

tihkak davası açılamaz.701 

d) Ġcra mahkemesinin, açılan davanın «görev» ine girdiğini «süresi 

içinde»  olduğunu ve davacının «hukukî yararı» nın bulunduğunu sapta-

dıktan sonra, davanın esasına girmeden davanın, daha önceden açılmıĢ ve 

halen görülmekte olup olmadığını (HMK. mad. 114/ı) ve «bağlantılı (irti-

bat) nedeniyle birleĢtirme istemi» (HMK. mad. 166)‘nin bulunup bulun-

madığını araĢtırması gerekir. 

Ayrı ayrı alacak için, aynı borçlu hakkında konulan hacizlerden dolayı, 

ayrı ayrı istihkak davası açılması gerekir. Bu durumda derdestlik söz konusu 

olmaz.702 Bir davanın  derdest olduğuna karar verilebilmesi için, «aynı da-

vanın ikinci kez açılmış olması» «birinci davanın görülmekte olması» ve 

                                                 
696 Bknz: HGK 25.05.2016 T. 17-789/634 

697 Bknz: 8. HD. 08.04.2015 T. 2550/7925 

698 Bknz: 21. HD. 4.5.2004 T. 3472/4474; 19.1.2004 T. 9334/81; 19.3.2002 T. 1013/2133  
699 Bknz: 8. HD. 19.12.2013 T. 14891/19500; 06.12.2013 T. 15665/18481; 24.10.2013 T. 

18659/15027; 21. HD. 29.4.2004 T. 2996/4293; 14.9.2004 T. 5700/6959; 31.3.2003 T. 
1483/2743  

700 Bknz: 21. HD. 11.4.2000 T. 2789/2787 
701 Bknz: 15. HD. 7.10.1986 T. 3118/3166  
702 Bknz: 13. HD. 22.3.1974 T. 621/680 
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«birinci davanın ikinci davanın aynı olması» koĢullarının birlikte gerçek-

leĢmesi gerekir.703 

Aynı hacizli mallar hakkında aynı taraflar arasında birden fazla istihkak 

davası açılmıĢsa, bu davaların birleĢtirilerek görülmesi gerekir.704 Ayrı icra 

mahkemelerinde açılmıĢ bulunan ve aralarında bağlantı bulunan  istihkak 

davalarının birleĢtirilmesi isteminin ikinci davanın açıldığı icra mahkeme-

sinde ileri sürülmesi gerekir.705 Hem alacaklının ve hem de üçüncü kiĢinin 

ayrı ayrı, aynı hacizli mal hakkında istihkak davası açmıĢ olması halinde, 

«birleĢtirme» istemi varsa davaların birleĢtirilerek sonuçlandırılması, yoksa 

bir davanın diğeri için «ön sorun» kabul edilerek, diğerinin sonucunu bek-

lemesi gerekir.706 

Açılan «istihkak davası» üzerine, icra mahkemesinin yukarıdaki sıraya 

göre yaptığı incelemeyi tamamladıktan sonra, «davanın esasına girmesi» 

uygun olur. 

Yargılama sonucunda «istihkak iddiası»nı yerinde bulan (kabul eden) 

mahkemenin «istihkak iddiasının kabulüne  ve dava konusu  üzerindeki   

h a c z i n  k a l d ı r ı l m a s ı n a» Ģeklinde karar vermesi gerekir. Ayrıca, 

«dava konusu’nun, istihkak iddiasında bulunan davacıya ait olduğunun tesbi-

tine» Ģ e k l i n d e  hüküm kuramaz.707 

Alacaklının «icra takibinden vazgeçmesi», «koyduğu haczi kaldırması», 

«süresinde satış istemeyerek haczin düşmesine neden olması», «borçlu hak-

kında verilen iflas kararının kesinleşmesi nedeniyle haczin düşmesi (İİK. 

mad. 193/II)» de, istihkak davasının konusu kalmayacağından mahkemece 

«konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına» karar ve-

rilmesi ve «davanın açılmasına neden olan taraftan yargılama giderlerinin 

alınmasına»708 karar verilmesi gerekir. 

«Takip konusu borcun ödenmesi», «alacaklının takipten feragat etme-

si», «alacaklının haczi kaldırması», «haczin düşmesi», «takibin iptali», «ya-

                                                 
703 Bknz: 17. HD. 14.11.2011 T. 5660/10445; 21. HD. 13.2.2001 T. 716/1044; 23.2.1999 T. 

295/1071 
704 Bknz: 21. HD. 1.3.2004 T. 10848/1723; HGK. 19.3.1997 T. 15-891/220; 15. HD. 30.4.1991 

T. 1734/2152  
705 Bknz: 15. HD. 9.4.1991 T. 1252/1837  
706 Bknz: 13. HD. 8.2.1979 T. 98/479; 13.1.1975 T. 6671/174  
707 Bknz: 17. HD. 17.09.2012 T. 6570/9425; 26.06.2012 T. 5142/8186; 07.05.2012 T. 

4588/5757; 09.04.2012 T. 2330/4236; 02.04.2012 T. 664/3888; 16.01.2012 T. 9518/21; 
19.12.2011 T. 9179/12438; 03.11.2011 T. 9159/10306; 03.10.2011 T. 4586/8503 vb. 

708 Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 5002/4555; 12.11.2012 T. 11044/12396; 15.12.2011 T. 
8944/12412; 08.12.2011 T. 6790/11977; 8.12.2011 T. 8040/11955; 24.11.2011 T. 
9613/11129; 15.11.2011 T. 10114/10610; 14.10.2011 T. 9054/9180; 30.036.2011 T. 
1808/6866; 16.06.2011 T. 1274/6226; 07.06.2011 T. 156/5806; 18.10.2011 T. 9178/9431; 
26.09.2011 T. 2317/8133 
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sal süresi içinde satış istenmemesi», «borçlunun iflasına karar verilmesi» 

vb. gibi durumların gerçekleĢmesi halinde, icra mahkemesince «konusu 

kalmayan istihkak davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına» Ģek-

linde karar verilir.709 

√ «Dava konusu takibin ve haciz işleminin dayanaktan yoksun hale ge-

lip gelmediği araştırılarak, davanın konusuz kaldığının anlaşılması halinde, 

yargılama giderinin, bu arada avukatlık ücretinin alacak miktarı ile hacze-

dilen taşınır malın değerinden hangisi az ise onun üzerinden nispi olarak, 

davanın açılmasına neden olan tarafa yükletilmek üzere, konusuz kalan da-

va hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği-

ni»710 

√ «Yargılama sırasında borcun ödenmesi halinde, 3. kişinin İİK’nun 96 

ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak iddiasına ilişkin dava-

nın ‘konusuz konusuz kalması’ sebebiyle ’karar verilmesine yer olmadığına’ 

şeklinde karar verilmesi gerektiğini»711 

√ «Borçlu hakkındaki iflas kararının kesinleştiği, bu nedenle İİK’nun 

193/2. maddesi gereğince hacizler düştüğünden davanın konusuz kaldığı an-

laşılmış olmakla birlikte; dava tarihi itibariyle haklılık durumu değerlendiri-

lerek sonucuna göre, vekalet ücreti ve yargılama gideri takdir edilmesi ge-

rekeceğini»712 

√ «Takipten feragat edilmesi durumunda mahcuzlar üzerindeki haciz 

kendiliğinden kalkacağından, ‘konusu kalmayan dava hakkında karar veril-

mesine yer olmadığına’ karar verilmesi gerekeceğini»713 

√ «Borçlunun imzaya itirazının kabulü ile takibin durdurulmasına iliş-

kin verilen kararın kesinleşmesiyle, takip iptal olduğundan, dosyadaki haciz-

ler de kalktığından, mahkemece, konusuz kalan dava hakkında karar veril-

mesine yer olmadığına karar verilmesi ve tarafların haklılık durumu dikkate 

alınarak yargılama giderlerinden hangi tarafın sorumlu olduğunun belir-

lenmesi gerekirken, davanın esası hakkında davanın kısmen kabulüne kıs-

men reddine karar verilmesinin doğru olmadığını»714 

√ «Yargılama devam ederken takip borçlusu şirket hakkında verilen if-

las kararı kesinleşmiş olup, borçlu hakkındaki takipler ve hacizlerin İİK’nun 

193/2. maddesi uyarınca düştüğü, bu durumda istihkak davası konusuz kal-

dığından karar verilmesine yer olmadığına istihkak davasındaki haklılık du-

                                                 
709 Bknz: 21. HD. 07.06.2004 T. 4962/5486 
710 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 14196/5659 

711 Bknz: 8. HD. 21.09.2016 T. 14593/12467 

712 Bknz: 8. HD. 11.04.2016 T. 15285/6524 

713 Bknz: 8. HD. 25.02.2016 T. 11534/3356 

714 Bknz: 8. HD. 01.02.2016 T. 21991/1727 
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rumuna göre vekalet ücreti ve yargılama gideri takdirine karar verilmesi 

gerekeceğini»715 

√ «Davalının sunduğu belgelerden davaya konu hacizlerin kaldırıldığı, 

bu itibarla davanın konusuz kaldığı anlaşılmakla; mahkemece, konusuz ka-

lan davaya ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına, istihkak dava-

sındaki haklılık durumuna göre vekalet ücreti ve yargılama gideri taktirine 

karar vermek gerektiğini»716 

√ «İcra mahkemesi tarafından takibin iptaline dair verilen karar hü-

kümden önce kesinleşmesi ile haciz de ortadan kalkmış olduğundan mahke-

mece, konusuz kalan istihkak davasında karar verilmesine yer olmadığına 

şeklinde karar verilerek yargılama giderleri ve maktu karar ve ilam harcı ile 

mahcuzların değeri üzerinden hesaplanacak nispi vekalet ücretinin davanın 

açılmasına neden olan tarafa yükletilmesi gerekeceğini»717 

√ «İstihkak davasının yargılaması devam ederken, dava konusu borç 

ödenmiş olduğu ve davanın konusu kalmadığından yargılama giderleri ile 

maktu karar ve ilam harcının ve nispi vekalet ücretinin davanın açılmasına 

neden olan tarafa yükletilmesi gerekeceğini»718 

√ «İflas kararının kesinleşmesi üzerine; konusuz kalan davada karar 

verilmesine yer olmadığına, maktu karar ve ilam harcı ile yargılama gider-

leri ve nispi vekâlet ücretinin davanın açılmasına neden olan tarafa yükle-

tilmesine karar verilmesi gerekeceğini»719 

belirtmiĢtir. 

Yüksek mahkeme, bu gibi durumlarda, yani mahkemece «konusu kal-

mayan istihkak davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına» karar ve-

rilen durumda, «davanın reddi» koĢulu gerçekleĢmediği için «davalı - ala-

caklı yararına ayrıca % 20 tazminata hükmedilemeyeceğini» ifade etmiĢ-

tir.720 721 722 

Ayrıca belirtelim ki; istihkak davası devam ederken, davacı - üçüncü 

kiĢi «istihkak davasından doğan hakları saklı kalmak koşulu ile» takip ko-

nusu borcu ödemiĢ (bu suretle, alacaklı alacağını, tahsil etmiĢse), mahkeme-

                                                 
715 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 9187/386 

716 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 12319/342 

717 Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 8198/9943 

718 Bknz: 8. HD. 27.04.2015 T. 3533/9469 

719 Bknz: 8. HD. 02.04.2015 T. 26625/7561; 02.04.2015 T. 26618/7572; 02.04.2015 T. 
26617/7571 

720 Bknz: 21. HD. 3.5.2004 T. 972/4388; 21. HD. 21.10.2003 T. 6592/8277 
721 Aynı görüĢte: GÜNEREN, A. age. s: 1057 
722 Bu görüĢün eleĢtirisi için bknz: KURU, B. age. C: 2, s: 1105 - ASLAN, K. age. s: 598 - 

UYAR, T. Ġstihkak Davaları, 3. Bası, s: 917 
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ce yargılamaya devam edilip, delillerin toplanarak iĢin esası hakkında karar 

verilmesi gerekir. Yoksa bu durumda «takip konusu borç ödendiğinden, da-

vanın konusu kalmadığından, konusu kalmayan dava hakkında karar veril-

mesine yer olmadığına» Ģeklinde karar verilemez.723 

Ġstihkak davası sonuçlanmadan önce -icra mahkemesince- «takibin er-

telenmesine» karar verilmediği veya verilen karar gereği (teminat yatırıla-

rak) yerine getirilmediği için hacizli mal dava sırasında alacağına mahsuben 

alacaklıya veya üçüncü bir kiĢiye- satılmıĢ olursa, icra mahkemesi hakimi; 

«satış bedelinin yargılama sonuna kadar -ayrıca teminat aranmaksızın724 

alacaklıya ödenmemesi veya teminat karşılığında yahut halin icabına göre 

teminatsız derhal alacaklıya ödenmesi» konusunda ayrıca bir karar verir 

(ĠĠK. mad. 97/X).725 Böyle bir durumda, deyim yerinde olursa, istihkak da-

vası «satış bedeli üzerinde» devam eder.726 Yoksa, dava konusuz kalmıĢ ol-

maz. BaĢka bir deyiĢle; «istihkak davası sonuçlanmadan dava konusu hacizli 

malların paraya çevrilmesi ve satış bedelinin alacaklıya ödenmesi ya da bu 

malların alacağına mahsuben alacaklıya satılması» istihkak davasının so-

nuçlandırılmasına engel teĢkil etmez.727 

Dava konusu hacizli mallar, istihkak davası devam ederken; 

a) Dava dışı üçüncü bir kişiye satılmıĢ olursa, istihkak davası bedele 

dönüĢür ve davacıyı haklı bulup, «istihkak davasının kabulüne» karar veren 

mahkemenin, «kabul edilen dava konusu taĢınırlara isabet eden satış bedeli 

veznede ise vezneden, alacaklıya ödenmiş ise alacaklıdan alınarak, davacı - 

üçüncü kiĢiye ödenmesine... »728 

b) Alacaklıya, alacağına mahsuben satılmıĢ olursa, istihkak davası be-

dele dönüĢür ve davacıyı haklı bulup «istihkak davasının kabulüne» karar 

veren mahkemenin -«hacizli malların davacıya aidiyetine», «haczin kaldı-

                                                 
723 Bknz: 21. HD. 28.6.2004 T. 6095/6397; 18.11.2003 T. 7085/9480; 15. HD. 7.12.1994 T. 

5880/7319 
724 Bknz: 15. HD. 26.11.1986 T. 3986/3977  
725 Ġcra mahkemesinin «satıĢ bedelinin alacaklıya ödenmesine» -satıĢ bedelinin, dava sonuna ka-

dar icra dosyasında (veznesinde) bekletilmesine- karar verebilmesi için, davacı -üçüncü kiĢi-
den teminat istenmesine gerek yoktur. Çünkü kanunda böyle bir kararın verilebilmesi, temi-
nat gösterilmesi koĢuluna bağlanmamıĢtır. Buna karĢılık, icra mahkemesi «satıĢ bedelinin 
alacaklıya ödenmesine» karar verirken delillerin durumuna, tarafların haklılık derecesine gö-
re- alacaklıdan teminat isteyebileceği gibi teminat aramadan da böyle bir karar verebilir 

726 Bknz: 17. HD. 04.02.2013 T. 4688/974; 18.02.2013 T. 16365/1719; 22.12.2011 T. 
8335/12773; 04.10.2011 T. 3558/8690; 21. HD. 23.2.2004 T. 11450/1386; 28.10.1983 T. 
8157/8604; HGK. 9.2.2005 T. 21-4/50; 21. HD. 28.12.2004 T. 10810/12235; 7.12.2004 T. 
10179/10803  

727 Bknz: 21. HD. 20.2.2001 T. 1252/1364; 21.4.1998 T. 2644/2813  
728 Bknz: 17. HD. 17.09.2012 T. 7579/9429; 12.06.2012 T. 10688/7742; 20.12.2011 T. 

10156/12564; 17.03.2011 T. 149/2354; 21.12.2010 T. 5335/11380; HGK. 9.2.2005 T. 21-
4/50; 28.12.2004 T. 10810/12235; 7.2.2004 T. 10179/10803  
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rılmasına», «hacizli malların aynen iadesine» değil- «ihale bedeli olan ....... 

liranın, davalı alacaklıdan alınarak davacıya verilmesine... »729 730 

Ģeklinde karar vermesi gerekir. 

Bu durumlarda, yani istihkak davasının bedele dönüĢtüğü durumlarda, 

istihkak davasını reddeden icra mahkemesince ayrıca alacaklı lehine % 20 

tazminata da hükmedilecek midir? Yüksek mahkeme731 «satıĢ bedelinin 

alacaklıya verilmemesine dair kararın, takibin ertelenmesi kararı niteliğinde 

olmadığını, bu nedenle bu durumda alacaklı lehine % 20 tazminata hükme-

dilemeyeceğini» belirtmiĢtir. Yüksek mahkemenin bu kararı doktrinde732 

«satış bedelinin alacaklıya verilmemesi kararı ile de alacaklının zarara uğ-

radığı» ileri sürülerek, «bu durumda da alacaklı lehine % 20 tazminata 

hükmedilmesi gerekeceği» ileri sürülmüĢtür.733 

Buna karĢın, dava konusu hacizli mal -dava sırasında değil de- davadan 

önce -icra müdürlüğünce- satılmıĢ ve satıĢ bedeli alacaklıya ödenmiĢse, icra 

mahkemesince «açılmıĢ olan davanın -hukukî yarar kalmadığından- reddi-

ne» karar verilmesi gerekir.734 

Davacı-üçüncü kiĢi, haciz baskısı altında, ihtirazi kayıt ileri sürerek icra 

dosyasına ödeme yapmak zorunda kalmıĢ ve daha sonra açtığı istihkak da-

vasını kazanmıĢsa, istihkak davası bedele dönüĢmüĢ olduğundan, mahkeme-

ce yargılama sonunda «davacının ödemiş olduğu bedelin, ödeme tarihinden 

itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı-alacaklıdan alınarak davacı-

ya verilmesine»  Ģ e k l i n d e  karar verilmesi gerekir.735 

III- Ġcra mahkemesi, davanın esasını çözümlerken «tarafların gösterdi-

ği bütün delilleri serbestçe takdir eder» (ĠĠK. mad. 97/XVII, c.2) ve tarafla-

rın gösterdiği tanıkları dinleyerek,736 bilirkişi incelemesi yaptırarak,737 keşif 

                                                 
729 Bknz: 21. HD. 23.2.2004 T. 11450/1386; 28.10.2003 T. 8157/8604; 19.11.2002 T. 

8630/9934  
730 KarĢ: ‗Bu durumda «haczin kaldırılmasına» ya da «dava konusu malların aynen davacı üçün-

cü kiĢiye iadesine» Ģeklinde karar verilmesi gerekeceği‘ hakkında bknz: HGK. 13.10.1999 T. 
21-588/820; 15. HD. 8.11.1995 T. 5700/6253; 20.9.1994 T. 3748/5036 

731 Bknz: 13. HD. 6.11.1974 T. 4576/2796  
732 KURU, B. age. C: 2, s: 1086 - KURU, B. El Kitabı, s: 567 - ASLAN, K. age. s: 609 - GÜ-

NEREN, A. age. s:712 
733 Aynı doğrultuda: Bknz: 15. HD. 16.9.1996 T. 4230/4306  
734 Bknz: HGK. 27.1.1999 T. 21-23/3  
735 Bknz: 17. HD. 01.04.2013 T. 4611/4550; 25.10.2011 T. 1728/9722; 11.05.2011 T. 

8574/4641 
736 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1975 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s: 8437 
737 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1976 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s: 8437 
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yaparak,738 davayı sonuçlandırır.Ġstihkak davalarında her türlü delil ileri sü-

rülebilir. BaĢka bir deyiĢle, bu davalarda «delil ileri sürülmesi»739 bakımın-

dan yasal bir kısıtlama söz konusu değildir (ĠĠK. mad. 97/XVII). 

Bu davalarda ne «senetle ispat zorunluluğu»na iliĢkin HMK. 200 ve ne 

de «senede karşı senetle ispat zorunluğu»na iliĢkin HMK. 20 uygulana-

maz.740 Çünkü istihkak davalarında alacaklı, borçlu ile istihkak iddiasında 

borçlunun üçüncü kiĢi arasındaki hukuki iliĢkiye yabancıdır, yani bu iliĢki 

bakımından üçüncü kiĢi durumundadır. Senetle ispat zorunluluğu ise, bilin-

diği gibi ancak bir hukuki iĢlemin taraflarına bakımından söz konusu olur.741 

Buraya kadar belirtilenler; üçüncü kiĢi ile alacaklının davadaki karĢılık-

lı durumları bakımından geçerlidir. Buna karĢın, borçlunun da davada «ta-

raf» (davalı) olarak yer aldığı durumlarda, «üçüncü kişi ile borçlu arasındaki 

ilişkiler bakımından» bu ilkeler uygulanmaz.742 Örneğin; üçüncü kiĢi ile 

borçlu arasındaki miktar veya değeri HMK‘nun öngördüğü miktarı geçen bir 

hukuki iĢlem, ancak senetle (takdiri delille) ispat edilemez... 

Bu vesile ile Ģu hususu da belirtelim ki; hakimin istihkak davalarında 

«delilleri serbestçe değerlendirmesi» kuralı ‘yemin’ ve ‘mahkeme içi ikrar’ 

bakımından söz konusu olmaz, baĢka bir deyiĢle hakim bunlarla bağlıdır.743 

Yani; taraf yemini söz konusu olduğundan yemin teklif edilen yemin ederse, 

hakim artık «kesin bir delil» niteliğini taĢıyan744 yemin ile bağlıdır... Haki-

min artık yemin delilini değerlendirmesi (takdir etmesi) mümkün olmaz.745 

Keza aynı husus mahkeme içi ikrar için de geçerlidir. Davacı üçüncü kiĢinin 

istihkak iddiasının davalı alacaklı tarafından ikrar edilmesi halinde, hakim 

bu ikrar ile bağlı olur ve ikrar gereğince karar vermek zorundadır.746 Davacı 

üçüncü kiĢinin istihkak iddiasının davalı olarak gösterilmiĢ olan borçlu tara-

fından ikrar edilmesi halinde ise; ĠĠK mad. 97/XII hükmü uyarınca, borçlu-

nun bu ikrarı kendi aleyhine delil teĢkil eder ve borçlu ileride bu ikrarına ay-

kırı hiçbir iddiada bulunamaz... Borçlunun bu ikrarı («borçlunun, üçüncü ki-

                                                 
738 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1978 - UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s: 8437 
739 KURU, B. El Kitabı, s: 562 vd. - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 405 - BERKĠN, N. Ġcra Hu-

kuku Rehberi, 1980, s: 299 - UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (ABD. 1974/1, s: 
41 vd.) - DALAMANLI, L. Hacizden Mütevellit Ġstihkak Davası (Ad D. 1961/9-10, s: 910) 
- ASLAN, K. age. s: 402 

740 OLGAÇ, S. /KÖYMEN, H. age. s: 802 - ASLAN, K. age. s: 403, dipn. 692 
741 ASLAN, K. age. s: 403 
742 ASLAN, K. age. s. 406 
743 ASLAN, K. age. s: 416 
744 YILMAZ, E. Yemin, s: 146, 178 
745 ANIL, Y. ġ. Ġstihkak Davalarında Menkul Mülkiyeti Karinerinin Aksini Ġspat Kuralları (AD. 

D. 1988/8, s: 43) 
746 Bknz: 13.HD. 14.10.1981 4495/6382 
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şinin istihkak iddiasını kabul etmesi», «borçlu ile üçüncü kişinin birleşmele-

ri») alacaklı bakımından sonuç doğurmaz. ġu halde borçlu daha sonra «ha-

cizli malın mülkiyetinin üçüncü kişiye değil, kendisine ait olduğunu» ileri sü-

rerek, üçüncü kiĢiye karĢı bir dava (MK. mad. 683/II) açamaz.747 748 

IV- Ayrıca uygulamadaki önemi nedeniyle belirtelim ki, haciz sırasında 

borçlu, «haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu» ileri sürer ve ay-

rıca bu malın «haczedilemeyeceği» (ĠĠK. mad. 82 vd.) iddiasıyla icra mah-

kemesine Ģikâyette bulunursa ya da haczedilen bir mal hakkında borçlu 

«haczedilmezlik şikâyeti»nde, üçüncü bir kiĢi de «istihkak iddiasında» (ĠĠK. 

mad. 96) bulunur veya «istihkak davası» (ĠĠK. mad. 97) açarsa, haczedil-

mezlik Ģikâyetinin, istihkak iddiasından (davasından) önce karara bağlanma-

sı gerekir. Çünkü, istihkak davası, ancak haczi mümkün mallar hakkında 

dinlenir.749 

Buna karĢın, ihalede satın alınan Ģey hakkında hem «istihkak iddia-

sı»nda bulunulur ve hem de «ihalenin feshi» istenirse, öncelikle «istihkak 

iddiası»nın, incelenmesi gerekir.750 

V- Ġstihkak davası, «yasa gereği basit yargılama usulüne tabi işler»den 

olduğundan751 (ĠĠK. mad. 97/XI), iki tarafın da duruĢmaya gitmemesi halin-

de -HMK. mad. 150 uyarınca- «dosyanın işlemden kaldırılmasına» karar ve-

rilmesi gerekir.752 753 

Buna karĢın, davacının davaya gelmemesi davalının ise «davayı takip 

edeceğini» bildirmesi halinde, icra mahkemesince davaya devam edilmesi 

ve sunulan kanıtlara göre uygun kararın verilmesi gerekir.754 

Ġcra mahkemesince, gelmeyen tarafın özrünün kabul edilmesi halinde 

«duruşma gününü kalemden öğrenmesine» Ģeklinde karar verilemez.755 Bu 

durumda, duruĢmaya gelen taraftan gideri alınarak, konulan yeni duruĢma 

gününün gelmeyen tarafa bildirilmesi gerekir.756 

                                                 
747 KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 2, s: 1066 - ARAR, K. Ġcra ve Ġflas Hükümleri, C: 1, Ġc-

ra, 1944, s: 215 vd. - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, C: 1, s: 719 - ASLAN, K. 

age. s: 469 
748 Bu düzenlemenin eleĢtirisi için bknz: TEKĠNAY, S. S. age. s: 59 
749 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: I, s: 842 
750 Bknz: 15. HD. 22.10.1990 T. 4488/4221; 23.2.1984 T. 54/545 
751 Bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü «Tetkik Mercii», 2. 

Bası, 1991, s: 464 vd. 
752 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 345 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:2, s: 

1798  - UYAR, T. Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, 1991, s: 398 
753 Bknz: 21. HD. 2.5.2000 T. 3473/3557; 21.2.1997 T. 7776/7965 
754 Bknz: 15. HD. 25.11.1987 T. 3201/4080; 13. HD. 16.10.1978 T. 4081/4195; ĠĠD. 23.11.1962 

T. 12625/13120 
755 Bknz: 15. HD. 7.7.1992 T. 2671/3642  
756 Bknz: 21. HD. 11.2.2002 T. 467/932  
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Ayrıca belirtelim ki; davacının «istihkak iddiası»nı içeren dava dilekçe-

sini «şikayet» olarak algılayıp, Ģikayet prosedürüne göre sonuçlandırıla-

maz…757 

VI- Ġcra mahkemesinde istihkak davası devam ederken, çözümlenmesi 

istihkak davasına etkili olabilecek davaların sonucu, icra mahkemesince 

«bekletici sorun» yapılarak beklenir. 

Yüksek mahkeme, istihkak davasında; 

√ «Davacı tarafa eldeki davayla ilgili olarak davalı alacaklı şirketin 

ihyası amacıyla dava açması için süre verilmesi, dava açıldıktan sonra bu 

davanın sonucunun beklenmesi, şirketin ihyasından sonra, davaya dahil 

edilmesi, bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra da davanın esası hak-

kında bir karar verilmesi gerekeceğini»758 

√ «Hacizde İİK’nun 96 ve 97. maddelerinin uygulanmasına yönelik 

şikâyet üzerine verilen icra mahkemesi kararlarının kesin nitelikte bulundu-

ğu- Davalı alacaklının hacizlerin kaldırılması konulu talebi ve bu talep doğ-

rultusunda icra memurluğunca talep gibi karar verilerek dava konusu hisse-

ler üzerindeki hacizlerin kaldırılmış olması karşısında, istihkak davasının 

konusuz kalmış olduğu- Davacı 3. kişi yararına yargılama giderleri ve veka-

let ücretine hükmedilmişse de, konusu alacakla ilgili olarak borçlu tarafın-

dan menfi tespit davası açıldığı görüldüğünden, anılan davanın sonucunun 

bu dava dosyası için bekletici mesele yapılması ve tarafların davadaki haklı-

lık durumları tespit edilip, oluşacak sonuca göre yargılama giderlerine ve 

vekalet ücretine ilişkin karar verilmesi gerektiğini»759 

√ «Üçüncü kişinin İİK.’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı istihkak 

davasında, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, 16/11/2011 tarihin-

de, ticaret sicil gazetesinde yapılan ilan ile haciz tarihi itibarı ile borçlu şir-

ketin tasfiyesinin tamamlandığı, İstanbul 22. İcra Müdürlüğü’nün 

2008/4727 Esas sayılı dosyasındaki haczin ise 02/12/2011 tarihinde gerçek-

leştirildiği, İstanbul 43. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/127 Esas sayılı 

dosyasında borçlu şirketin ihyasının talep edildiği, Mahkemece borçlu şirke-

tin 10.10.2012 tarihinde ihyasına karar verildiği, bu kararın Yargıtay 11. 

Hukuk Dairesi’nin 13.02.2013 tarih 2013/385 Esas ve 2013/2445 Karar sa-

yılı ilamı ile bozulduğu, ihya davasının sonucunun dava ehliyeti açısından 

eldeki istihkak davasının sonucuna etki edecek mahiyette olup bekletici me-

sele yapılması gerektiğini»760 

                                                 
757 Bknz: 17. HD. 8.12.2011 T. 10897/11970; 13.12.2010 T. 4281/10876 
758 Bknz: 8. HD. 18.04.2017 T. 13286/5679 

759 Bknz: 8. HD. 05.05.2016 T. 18937/8336 

760 Bknz: 8. HD. 02.05.2016 T. 18301/8073 
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√ «Dava, üçüncü kişi tarafından İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca 

açtığı ‘istihkak’ davası niteliğinde olup, menfi tespit davasının sonucunun 

beklenmesi gerekeceğini»761 

√ «Alacaklı hakkında dava konusu takibe dayanak senetlerle ilgili de-

vam eden davada dolandırıcılığa teşebbüs ve resmi evrakta sahtecilik suçla-

rından mahkumiyet kararı verilmiş, yine deva eden menfi tespit davasında 

ise ret kararı verilmiş olup, her iki dava sonucunda verilen ilamların kesin-

leşmesi halinde anılan kararlar eldeki istihkak davasına etki edecek mahi-

yette olduğundan, sonuçlarının beklenmesi gerekeceğini»762 

√ «İflas kararı, istihkak davasının şartlarına doğrudan etki edeceği için 

mahkemece sonucunun bekletici mesele yapılması gerekeceğini»763 

√ «Dava konusu haczin yapıldığı icra takibine dayanak senet ile ilgili 

ceza mahkemesinde sahtecilik iddiası ile açılmış kamu davasının bulunduğu, 

ceza davasında verilecek karar eldeki istihkak davasının sonucunu etkileye-

cek mahiyette olduğundan bekletici sorun (HMK. mad. 165) yapılmasının 

gerekeceği, belirtilen husus dikkate alınmadan işin esasına yönelik yazılı bi-

çimde karar verilmesinin hatalı olduğunu»764 

√ «İflas davasının sonucunda verilecek iflas kararı kesinleştiğinde 

borçlu hakkındaki icra takipleri düşeceği için dava konusu haczin ortadan 

kalkacağı, istihkak davasının sonucuna etki edeceği için iflas ile ilgili dava-

nın araştırılarak varsa aşaması belirlenerek dikkate alınması gerektiğini»765 

√ «Menfi tesbit davasının sonucunun»766 

√ «İtirazın iptali davasının sonucunun»767 

√ «Haczedilmezlik konusunda yapıldığı bildirilen şikayetin sonucu-

nun»768 

√ «İcra mahkemesinde açılan imzaya itiraz davasının sonucunun»769 

 

                                                 
761 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 3517/8869 

762 Bknz: 8. HD. 06.04.2015 T. 1332/7811 

763 Bknz: 8. HD. 02.04.2015 T. 26622/7574 

764 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 20297/5932 

765 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 13692/3987 

766 Bknz: 17. HD. 26.03.2013 T. 15074/4213; 19.03.2013 T. 16460/3718; 09.04.2012 T. 
1375/4270; 08.03.2012 T. 10070/2830; 11.02.2013 T. 15522/1341; 30.01.2012 T. 
11838/753; 10.10.2011 T. 7440/8898; 28.4.2011 T. 3784/4063; 19.04.2011 T. 2342/3699; 
12.04.2011 T. 2906/3371 vb. 

767 Bknz: 17. HD. 23.01.2012 T. 13235/354; 27.09.2011 T. 3654/8302 
768 Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 12554/7513 
769 Bknz: 17. HD. 17.03.2011 T. 1356/2407 
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√ «İcranın geri bırakılması (İİK. 33a, 71) kararının kesinleşip kesin-

leşmediğinin»770 

√ «Haciz tutanağını düzenleyen icra memuru hakkında açılan kamu 

davasının sonucunun»771 

√ «Takip konusu ilamın Yargıtayca bozulmasından sonra verilen ilamın 

kesinleşip kesinleşmediğinin»772 

√ «İcra mahkemesince verilen takibin iptali kararının sonucunun»773 

√ «Açıldığı bildirilen dava konusu araca yönelik satışın iptali için açı-

lan davanın sonucunun»774 

√ «Borçlu tarafından açıldığı bildirilen «takip dayanağı senedin bedel-

sizliğine» ilişkin menfi tesbit davası ile ve «baskı ve tehdit yoluyla borçlan-

dırıldığı» konusunda açtığı ceza mahkemesindeki davanın sonucunun»775 

√ «Açıldığı bildirilen sahte senet düzenlemek suçu ile ilgili ceza dava-

sının sonucunun»776 

√ «İhaleden satın alınan dava konusu ev eşyaları hakkında açılan istih-

kak davasında, yapılmış olan ihalenin feshi için açıldığı bildirilen ihalenin 

feshi davasının sonucunun»777 

√  «Tasarrufun iptali davası»nın sonucunun»778 

√  «Açıldığı bildirilen «alacaklısını zarara sokmak kastı ile mevcudunu 

eksiltmek ve bu suça iştirak» suçu ile ilgili ceza davasının sonucunun»779 

√  «Aynı hacizli mallar hakkında taraflar arasında birden fazla istihkak 

davası açılmış olması halinde davalardan biri hakkında verilecek karar di-

ğerine de etkili olacağından ve ‘birleştirme’ de olmadığından, önce açılan 

davanın sonucunun»780 

√  «Açıldığı bildirilen ‘takip dayanağı bononun tehditle ve zorla alındı-

ğı’ konusunda açılan ceza davasının sonucunun»781 

                                                 
770 Bknz: 17. HD. 25.02.2013 T. 349/2259; 24.12.2013 T. 15692/14656; 17.01.2011 T. 8408/28 
771 Bknz: 17. HD. 28.05.2012 T. 6790/6910 
772 Bknz: 17. HD. 17.10.2011 T. 7507/9305 
773 Bknz: 17. HD. 18.03.2013 T. 14303/1712; 22.11.2011 T. 8800/10996 
774 Bknz: 21. HD. 15.2.2005 T. 9845/1205; 1.12.2003 T. 4620/5935; 9.6.2003 T. 4562/5470  
775 Bknz: 21. HD. 28.9.2004 T. 7153/7760  
776 Bknz: 21. HD. 15.12.2003 T. 10590/10343  
777 Bknz: 21. HD. 26.5.2003 T. 3999/4927; 17.10.2000 T. 7091/7012  
778 Bknz: 17. HD. 17.09.2012 T. 7623/9430; 07.05.2012 T. 4459/8500; 03.04.2011 T. 

4459/8500; 20.09.2011 T. 1590/7904  
779 Bknz: 21. HD. 24.3.2003 T. 108/2441  
780 Bknz: 21. HD. 21.11.2002 T. 8267/9994; 13. HD. 8.2.1979 T. 98/479  
781 Bknz: 21. HD. 5.2.2002 T. 163/755  



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

218 

√  «Açıldığı bildirilen tapu iptali ve tescil davasının sonucunun»782 

√  «Alacaklının davacı ve borçluyu da hasım göstermek suretiyle ‘dava 

konusu taşınırın mülkiyetinin tesbiti’ konusunda açtığı davanın sonucu-

nun»783 

√  «Finansal kiralama konusu taşınırı kiraya vermiş olan şirket tara-

fından, kiracı aleyhine ‘dava konusu malların geri verilmesi’ için açılmış 

olan davanın sonucunun»784 

√  «Dava konusu şey hakkında mahkemede açılmış bulunan ‘satışın ip-

tali davası’nın sonucunun»785 

√  «Borçlunun kendisine ciro ettiği çekin başka bir alacaklı tarafından 

haciz ettirilmesi üzerine, çek hâmili tarafından açılan istihkak davasında, 

‘çekin iptali ve iadesi’ konusunda borçlunun açtığı davanın sonucunun»786 

√  «Sahtecilik suçu ile ilgili olarak açılmış davanın sonucunun»787 

√ «Dava konusu çek hakkında mahkemede açılmış olan ‘çekin iptali 

davası’nın sonucunun»788 

√  «Dava konusu işyeri ve makineler hakkında mahkemede açılmış bu-

lunan ‘mülkiyetin tesbiti ve muarazanın önlenmesi davası’nın sonucunun»789 

√  «Davacı tarafından açıldığı bildirilen ‘haciz tutanağındaki istihkak 

iddiasından vazgeçme beyanının iradesi ve ifadesi dışında tutanağa yazılmış 

olduğundan, iptali davasının sonucunun»790 

√  «Davacı üçüncü kişi tarafından, dava konusu araçla ilgili olarak 

açıldığı bildirilen ‘dolandırıcılık davası’nın sonucunun»791 

√  «Dava konusu taşınmaz hakkında mahkemede açılmış olan ‘cebri 

tescil davası’nın sonucunun»792 

√  «İstihkak davasına konu olan araç hakkında açıldığı bildirilen ‘hır-

sızlık suçu’ ile ilgili davanın sonucunun»793 

                                                 
782 Bknz: 21. HD. 17.4.2001 T. 2884/2983; 15. HD. 21.4.1992 T. 1130/2097  
783 Bknz: 21. HD. 18.4.2000 T. 2371/3057; 15. HD. 13.4.1995 T. 991/2229; 5.3.1995 T. 

808/1496 
784 Bknz: 21. HD. 19.10.1999 T. 5783/7118  
785 Bknz: 15. HD. 19.6.1995 T. 3457/3656; 19.10.1994 T. 5036/5953; 4.3.1992 T. 5177/1040  
786 Bknz: 15. HD. 8.5.1990 T. 867/2071  
787 Bknz: 17. HD. 18.02.2013 T. 13403/1712 
788 Bknz: 15. HD. 27.11.1989 T. 4625/4961  
789 Bknz: 15. HD. 23.10.1989 T. 3269/4389  
790 Bknz: 15. HD. 12.12.1988 T. 3011/4278  
791 Bknz: 15. HD. 29.9.1987 T. 2534/3320 
792 Bknz: 15. HD. 21.10.1986 T. 2033/3381  
793 Bknz: 13. HD. 19.1.1982 T. 8030/111  
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√  «Hem alacaklının ve hem de üçüncü kişinin ayrı ayrı istihkak davası 

açmış olması halinde, ‘tevhit (birleştirme) talebi’ varsa davaların birleştiri-

leceğini, yoksa bir davanın diğeri için ‘ön sorun’ kabul edilerek, ötekinin 

sonucunun»794 

√  «Tanıklığı, uyuşmazlığın çözümünde etkili olan tanık hakkında ‘ya-

lan tanıklık’ hakkında yapıldığı bildirilen şikâyetin sonucunun»795 

‗bekletici mesele yapılması gerekeceğini‘ belirtmiĢtir... 

VII- Ġcra mahkemesinin istihkak davasını, «süratle ve diğer davalar-

dan önce karara bağlaması» gerekir (mad. 97/XVIII). Bu dava «acele işler-

den» olduğundan -ve «basit yargılama usulüne» bağlı olduğundan- adli ta-

tilde  de görülür (HMK. mad. 103/(1)-h).796 

Aynı gerekçe ile, bu davalar ĠĠK. mad. 194‘de öngörülen «acele hal-

ler»den sayıldığından, iflâsın açılması ile, «ikinci alacaklılar toplantısından 

on gün sonrasına kadar» ertelenmeyip (durmayıp), -dava dilekçesi iflas ida-

resine gönderilerek-797 görülmesine devam edilmesi gerekir.798 

Açılan istihkak davasından, karar kesinleĢinceye kadar -temyiz aĢama-

sında da- feragat edilebilir.799 

Ġstihkak davası devam ederken, davacı «istihkak davasından doğan 

hakları saklı kalmak koĢulu ile» takip konusu borcu öderse, mahkemece 

«davanın konusu kalmadığından, davanın reddine» ya da «konusu kalmayan 

dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına» karar verilemez. Bu du-

rumda, yargılamaya devam edilip, deliller toplanarak, ‗davanın esası‘na giri-

lip ulaĢılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir…800 

Mahkemece -HMK‘nun 26. maddesinde açıklanan- «istekle bağlılık» 

ilkesi çerçevesinde801 dava konusu edilen hacizli taĢınırlar hakkında802  

-hangi taĢınırlar üzerindeki haczin kaldırıldığı açık-seçik belirtilerek- karar 

verilmesi gerekir. Ġlk kararda unutulan -dava konusu- hacizli taĢınırlar hak-

kında daha sonra tavzih yoluyla yeniden hüküm kurulamaz.803 

                                                 
794 Bknz: 13. HD. 18.11.1981 T. 7033/7396  
795 Bknz: 13. HD. 16.9.1981 T. 5085/5718  
796 Bknz: 15. HD. 21.10.1994 T. 5352/6087; 15. HD. 26.1.1993 T. 100/266  
797 Bknz: 21. HD. 1.7.2003 T. 5151/6365; 15. HD. 7.5.1990 T. 1387/2036  
798 Bknz: 15. HD. 26.1.1993 T. 100/266; HGK. 8.11.1985 T. 13-237/889  
799 Bknz: 21. HD. 16.12.2003 T. 1075/2439  
800 Bknz: 21. HD. 28.6.2004 T. 6095/6397; 18.11.2003 T. 7085/9480; 15. HD. 7.12.1994 T. 

5880/7319  
801 Bknz: 21. HD. 11.7.2000 T. 5367/5628  
802 Bknz: 15. HD. 29.3.1994 T. 168/1924 
803 Bknz: 21. HD. 13.5.1997 T. 2788/3236  
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Davaya konu uyuĢmazlığın taraflarının yabancı uyruklu olması halinde, 

olay milletlerarası özel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilerek804 ve 

davacının yabancı uyruklu olması halinde, teminat yatırması gerekeceği 

(5718 s. MÖHUK. mad. 48) de anımsanarak, uyuĢmazlığın çözüme kavuĢtu-

rulması gerekir.805 

Ayrıca belirtelim ki, ĠĠK. mad. 97/III gereğince davacının teminat gös-

termemiş olması, sadece mahkemece «takibin ertelenmesi» kararının veril-

mesine -ya da, verilen «takibin ertelenmesi» kararının uygulanmamasına- 

neden olur, açılan istihkak davasının dinlenmesini önlemez.806 

Her mahkeme gibi icra mahkemesinin istihkak davası sonucunda verdi-

ği kararın -Anayasa mad. 141/III, HMK. mad. 297/(1)c uyarınca- gerekçeli 

olması gerekir. Kimi mahkemelerce gerekçeden yoksun olarak verilen karar-

lar haklı olarak yüksek mahkemece bozulmalıdır.807 

Mahkemenin son oturumda tutanağa yazdırıp tefhim ettiği karar (kısa 

karar) esas karar olduğundan, sonradan yazılan gerekçeli kararın, bu karara 

aykırı olmaması gerekir.808 

Yüksek mahkeme; 

√ «Temyize konu dava dosyasında mahkemece oluşturulmuş herhangi 

bir gerekçe bulunmadığından, ortada denetlenebilecek gerekçeli bir karar 

olmadığına göre mahkemece yapılacak işin; özellikle Anayasa’nın 141/3. 

maddesi ve ona koşut bir düzenleme içeren 6100 sayılı HMK.nin 297. (Mül-

ga HUMK.nin 381, 388 ve 389.) ve 27.maddeleri de gözetilerek gerekçeleri-

ni açıkça kaleme aldığı anlaşılabilir ve denetlenebilir nitelikte bir hüküm 

kurmak olması gerekeceğini»809 

√ «Mahkemece, kısa kararda ‘davanın kabulüne’ biçiminde hüküm te-

sis edilmiş olmasına rağmen gerekçeli kararda, kısa karara aykırı olacak 

şekilde ayrıca davalı alacaklı aleyhine, hacizli malların toplam değerinin 

%15’i kadar kötüniyet tazminatının davalı alacaklıdan alınıp davacıya ve-

rilmesi yönünde hüküm kurulduğu, bu durum karşısında, gerekçeli kararın 

kısa karara uygun yazılmamasının doğru görülmediği, kararın bozulmasının 

gerektiğini»810 

                                                 
804 Bknz: 21. HD. 13.4.2004 T. 11058/3676  
805 Bknz: 21. HD. 8.5.2003 T. 3484/4404  
806 Bknz: HGK. 12.1.1972 T. Ġc. Ġf. - 581/5 
807 Bknz: 21. HD. 27.3.2003 T. 1500/2605; 10.12.2002 T. 9031/10532; 13.11.2000 T. 

7380/7911  
808 Bknz: 21. HD. 5.7.2004 T. 4357/6557; 2.12.2003 T. 7799/9775; 13.10.2003 T. 6580/7963  
809 Bknz: 8. HD. 02.06.2016 T. 18406/9717 

810 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 19622/6652 
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VIII- Alacaklı, üçüncü kiĢinin açtığı «istihkak davası»na karĢı «karşılık 
(mütekabil) dava» yolu ile, iptal davası açabilmek yetkisine sahiptir. Bunun 
için, alacaklının «geçici ya da kesin aciz belgesi» vermesi de gerekmez 
(mad. 97/XVII).811 

«Tasarrufun iptali davası» ancak, ‗karĢılık dava‘ olarak açılırsa, icra 
mahkemesince değerlendirilir ve iptal sebebi ĠĠK.‘nun 278, 279 ve 280. 
maddeleri çerçevesinde, buradaki karinelere göre uyuĢmazlık çözümlenir.812 

Tasarrufun iptali davası ancak «haczedilen şeyin satılıp bedeli alacaklı-
ya verilinceye kadar» açılabileceğinden (ĠĠK. mad. 97/VII), bu aĢamadan 
sonra ‗mukabil (karĢılık) dava‘ Ģeklinde açılan tasarrufun iptali davasının 
«hukuki yarar» yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerekir.813 

Buna karĢın, bu dava ‘bağımsız dava’ olarak icra mahkemesinde açılır-
sa, icra mahkemesince davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gere-
keceği gerekçesiyle «görevsizlik kararı» verilir.814 

Ġcra hakimi, bu davada, «istihkak davasında» olduğu gibi, tarafların 
gösterecekleri kanıtları serbestçe değerlendirir. 

Bu dava da basit yargılama usulüne göre görülür.815 

Alacaklı, üçüncü kiĢinin açtığı «istihkak davası»nda, «iptal istemini» 
karĢılık dava açmaksızın -def‘i olarak- ileri sürebilir mi? Doktrinde816 817 
bunun mümkün olduğunu belirten yazarlar bulunduğu gibi, Yargıtay818 da, 
bu çözüm Ģeklini benimsemiĢtir. Ancak bu def‘inin yine usul kuralları gere-
ğince -cevap dilekçesi verme zorunluğu bulunmayan istihkak davasında-  ilk 
celsede ileri sürülmesi gerekir. 

«İptal davası»nın, ‗karĢılık dava‘ Ģeklinde açılması halinde, HMK‘nun           
-mad. 133'1'de- «karĢılık dava açılması için» öngördüğü iki haftalık süreye 
burada da uyulacak mıdır? Doktrinde ileri sürülen bir görüĢe göre819 «ĠĠK. 

                                                 
811 Bknz: 15. HD. 9.9.1991 T. 3405/3965  
812 Bknz: 17. HD. 03.12.2012 T. 14622/13422; 01.10.2012 T. 3410/10286; 05.03.2012 T. 

12041/2508; 06.02.201 2T. 13158/1129; 21.02.2012 T. 11226/947; 30.01.2012 T. 
13111/758; 28.10.2011 T. 5639/9484; 13.10.2011 T. 4006/9120; 21.04.2011 T. 11441/3745 
vb. 

813 Bknz: 17. HD. 07.05.2012 T. 4522/5733 
814 Bknz: 17. HD. 21.02.2013 T. 11509/2020; 15.03.2012 T. 558/3210; 11.10.2011 T. 

5274/9074; 19.04.2011 T. 11436/3662; 05.04.2011 T. 9440/3109  
815 Bknz: 21. HD. 13.5.2003 T. 3701/4563  
816 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 411 - POSTACIOĞLU, Ġ. Ġçtihat Tahlili (ĠHFM. 1955/1-4, s: 

312 vd.) - UMAR, B. age. s: 93 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda 
Tasarrufun Ġptâl Davaları, 4. Baskı, C: 1, s: 1100 

817 KarĢ: ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 225 
818 Bknz: 21. HD. 27.10.2004 T. 8063/8994; 24.6.2004 T. 5707/6289; 15.5.2003 T. 3707/4649  
819 TEKĠNAY, S. S. age. s: 55 - ÖĞÜTÇÜ-T./ÇĠTOĞLU, A. Uygulamalı Ġcra ve Ġflâs Kanu-

nu, s: 511 - OLGAÇ, S. Ġcra-Ġflas, s: 841 - DALAMANLI, L. Hacizden Mütevellit Ġstihkak 
Davaları (Ad. D. 1961/9-10, s: 906, 910) - GÜNEREN, A. age. s: 1010 
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mad. 97/XVII‘de, bu konuda HMK.‘na atıfta bulunulmamıĢ olduğundan, 
HMK. mad. 131/1‘deki süre yönünden sınırlama burada uygulanamaz. Bu 
nedenle, istihkak davasına karĢı, davalı alacaklı tarafından, mukabil dava 
olarak açılacak iptal davası için bir süre söz konusu değildir. Buna karĢın, 
katıldığımız diğer bir görüĢe göre820 ise, ĠĠK. mad. 97/XVII hükmü sadece, 
alacaklının icra mahkemesinde «karĢı dava» olarak iptal davası açma olana-
ğının varlığını göstermek için kabul edilmiĢtir. Böyle bir «karĢı dava»nın 
nasıl açılacağı (görüleceği), karara bağlanacağı HMK.‘da gösterilmiĢtir. Bu 
nedenle, HMK. mad. 133/1 uyarınca, istihkak davasına karĢı «karĢı dava» 
olarak açılacak iptal davasının basit yargılama usulünün uygulandığı icra 
mahkemesinde, en geç ilk oturumda açılması gerekir. Çünkü icra mahkeme-
sinde, cevap dilekçesi verme zorunluluğu bulunmamakta, dolayısı ile, davalı 
- alacaklı da «iki hafta içinde» karĢılık dava olarak iptâl davasını açmak zo-
runluluğundan kurtulmaktadır. 

Ġstihkak davalarına iliĢkin kararları -90‘lı yıllarda- incelediği dönemde, 

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi kimi kararlarında,821 «istihkak davasına karşı, 

icra mahkemesinde ‘karşılık dava’ olarak açılacak ‘iptal davası’nın bir sü-

reye bağlı olmadığını» belirtmiĢken kimi kararlarında822 doktrindeki egemen 

görüĢü benimseyerek, «dava biçimindeki iptal davasının, icra mahkemesinde 

en geç ilk oturumda açılması gerektiğini» kabul etmiĢti... Yargıtay 21. Hu-

kuk Dairesi823 ise «iptal davasının süreye bağlı olmadan icra mahkemesin-

de açılabileceği» görüĢündeydi. Yakın zamana kadar, istihkak davası sonu-

cunda verilen kararları temyizen incelemiĢ olan Yargıtay 17. Hukuk Dai-

resi «karşılık dava olarak açılan tasarufun iptali davasının bir süreye tâbi 

olmadığını» belirtmiĢtir. 

a) Alacaklının karĢılık iptal davası haklı bulunur ve haczedilen malın, 

üçüncü kiĢiye devrine esas olan iĢlemin iptaline karar verilirse, alacaklı bu 

malı paraya çevirtebilir. 

b) Eğer, alacaklının karĢılık iptal davası reddedilir ve üçüncü kiĢi istih-

kak davasını kazanırsa, haciz kalkar ve haczedilen mal üçüncü kiĢiye verilir. 

                                                 
820 KURU, B. age. C: 2, s: 1022 - KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 3, s: 3942 - 

BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, s: 300; Yargıtay‘ın Yeni Ġflâs Hukuku Ġçtihatları ve Bazı 
Ġflâs Hukuku Sorunları (Hıfzı Timur‘un Anısına Armağan, 1979, s: 1062 vd.) - UYGUR, T. 
Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (ABD. 1971/1, s: 44) - UMAR, B. age. s: 95 - YILDIRIM, 

K. Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġptal Davaları, 1995, s: 286 - KARATAġ, Ġ./ERTEKĠN, E. Ġcra 
ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Davaları, 1998, s: 224 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. 
ġerhi, C: 2, s: 1917 - ASLAN, K. age. s: 487 - UYAR, T. Ġstihkak Davaları, s: 771, 815 

821 Bknz: 15. HD. 7.3.1994 T. 6015/1352; 6.2.1992 T. 5803/480; 13. HD. 18.4.1977 T. 
5803/2152  

822 Bknz: 15. HD. 21.3.1991 T. 242/1400; 16.10.1990 T. 2690/4078; 1.11.1988 T. 2883/3498  
823 Bknz: 21. HD. 07.07.2009 T. 13177/10669; 30.11.1999 T. 7458/8725  
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Alacaklı, karĢılıklı olarak açtığı iptal davasında, üçüncü kiĢinin «hacze-

dilen malın kendisine hacizden önce borçlu tarafından devredildiği» iddia-

sına karĢı, «bu devir işleminin gerçekleşmediğini (olmadığını)» ileri sürmek-

le beraber, «devir işlemi, medeni hukuk kurallarına göre geçerli olsa dahi, 

esasen yapılan işlemin İİK. mad. 277’ye göre iptal edilmesi gerektiğini» bil-

dirir. Alacaklı ister «devrin olmadığını» kanıtlamak suretiyle, ister «iptal 

davasındaki koşulların gerçekleşmesi» nedeniyle, söz konusu devrin iptalini 

sağlamak suretiyle, haczedilen malı, kendi alacağı için sattırmak (paraya çe-

virtmek) olanağını elde eder. 

Ġptal davasının mutlaka «karĢılık dava» olarak açılması zorunluluğu 

yoktur. Alacaklı, istihkak davasını, üçüncü kiĢiye karĢı kaybettikten sonra, 

borçlulara karĢı «aciz belgesi» almak suretiyle, bu kez «iptal davası»nı genel 

mahkemede açabilir.824 

Alacaklı, icra mahkemesinde aleyhinde açılan «istihkak davası»nı kay-

bettikten sonra, genel mahkemeye baĢvurup iptâl davası açar ve bu davayı 

kazanırsa, bu dava sonucunda aldığı ilâm, kendisini istihkak davasında hak-

sız çıkaran icra mahkemesinin ilâmına nazaran tezat teĢkil etmez. Bu neden-

le, ortada bir «yargılamanın yenilenmesi» sebebinin varlığı ileri sürülmeksi-

zin, ikinci ilâmın uygulanması gerekir.825 

ĠĠK. mad. 97/XVII‘ye göre icra mahkemesinde açılan iptal davasında 

da «borçlu» ve «borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafın-

dan kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları»nın davalı 

olarak gösterilmesi gerekir.826 Eğer bu kiĢiler «karĢılık iptal davası»nda, 

«davalı olarak gösterilmiĢse, mahkemece davaya dahil edilmelerinin sağ-

lanması gerekir. 

Yüksek mahkeme, icra mahkemesinde «karĢılık dava» olarak açılan 

iptal davaları ile ilgili olarak, ayrıca; 

√ «İstihkak davasına karşı dava olarak alacaklı tarafından açılan ta-

sarrufun iptali davasının, süresinde açılmaması halinde, karşı davanın asıl 

dava olan istihkak davasından ayrılmasına karar verilmesi gerekeceğini- 

Karşı davanın cevap dilekçesi veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilek-

çe ile açılabileceği (HMK. mad. 133)- Cevap süresinin, dava dilekçesinin 

davalıya tebliğinden itibaren iki hafta olduğunu (HMK. mad. 317/2)»827 

                                                 
824 Bknz: Ġçt. Bir. K. 24.2.1954 T. 2/7; 21. HD. 28.6.2004 T. 4836/6344; 9.3.2004 T. 759/2173 
825 POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 412 
826 Bknz: 17. HD. 05.03.2012 T. 12041/2508; 19.03.2012 T. 1251/3286; 18.05.2011 T. 

12342/5110; 17.02.2011 T. 4745/1268; 14.12.2010 T. 10689/11025 vb.; 21. HD. 7.3.2002 T. 
1131/1681; 3.2.1998 T. 573/566; 19.12.1996 T. 6448/6815 

827 Bknz: 8. HD. 16.02.2016 T. 14047/2495 
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√  «Üçüncü kişinin İİK.’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı ‘istih-

kak’ ve aynı Kanun’un 97/17. maddesi uyarınca karşı dava olarak açılan 

‘tasarrufun iptali’ davasında, tasarrufun iptali davasının kabulüne karar ve-

rildikten sonra ‘... dava konusu yapılan taşınırlar üzerinde davacı alacaklı-

ya alacak ve fer’ileri ile sınırlı olarak cebri icra yoluyla alacağını alma yet-

kisinin tanınmasına ...’ şeklinde hüküm kurulması gerekirken, ‘... istihkak 

davacısı ve borçlu arasında yapılan devir işlemlerinin iptaline ...’ denilerek 

infazda tereddüt yaratacak biçimde hüküm kurulmasının hatalı olacağını»828 

√  «İptal davalarında takip borçlusunun ‘yasal hasım’ konumunda ol-

duğunu, açtığı istihkak davasına karşı dava olarak açılan tasarrufun iptali 

davasına ait dilekçede borçlunun ‘davalı’ olarak gösterilmesi ve dava dilek-

çesi ile duruşma gün ve saatini gösterir meşruhatlı davetiyenin borçluya 

tebliği ile davada savunması ve delillerini sunma olanağının sağlanması ge-

rekeceğini; borçluya herhangi bir tebligat yapılmaması halinde, borçlunun 

savunma ve adil yargılanma hakkını ihlal edilmiş olacağını»829 

√  «Çeklerin ileri tarihli olarak düzenlenmesi ticari yaşam içinde sıklık-

la karşılaşılan bir durum olduğunu; dava konusu araç satışı çekten yaklaşık 

20 gün kadar önce yapılması, bu kısa süre içinde borçlu üçüncü kişiye ticari 

emtiasının çok büyük bir bölümünü de devretmesi ve aynı gün içinde üçüncü 

kişiye dava konusu aracın yanı sıra üç aracın daha satılmış olması karşısın-

da, istihkak ve karşı dava olarak açılan tasarrufun iptali davasında, yapılan 

satışın borcun doğumundan sonra alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danı-

şıklı işlem niteliğinde bulunduğunun kabulü gerekeceğini»830 

√  «İİK. 97/XVII. maddesine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali da-

vasında mahkemece davacı-karşı davalı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki 

satışın danışıklı olup olmadığının araştırılması, satışa konu aracın satış ta-

rihindeki gerçek değerinin bilirkişi vasıtasıyla saptanarak, ivazlar arasında 

önemli fark olup olmadığının tespit edilmesi, ivazlar arasında önemli fark 

varsa başkaca yön araştırılmaksızın ‘satış tasarrufunun iptaline, istihkak 

davasının reddine’ karar verilmesi, önemli fark yoksa İİK’nun 280. madde-

sinin koşullarının varlığının araştırılması gerekeceğini»831 

√  «İİK. 278/III-2 uyarınca ivazlar arasında fahiş fark bulunması ha-

linde satın alan kişinin iyiniyetine bakılmaksızın iptal kararı verilmesi gere-

keceğini edimler arasında bir misline yakın veya daha fazla fark bulunduğu 

                                                 
828 Bknz: 17. HD. 02.05.2013 T. 4357/6127 
829 Bknz: 17. HD. 11.04.2013 T. 2256/5262; 21.12.2010 T. 7977/11351 
830 Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 5684/7121 
831 Bknz: 21. HD. 4.5.2004 T. 3492/4476  



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 97) 

 

225 

taktirde yapılan satış işleminin -alacak ve eklentileri ile sınırlı olarak- ipta-

line karar verilmesi gerekeceğini»832 

√  «İİK. 97/XVII hükmüne göre açılan tasarrufun iptali davasında, ta-

kip dayanağı çekin düzenlenmesine sebep olan temel borç ilişkisinin doğum 

tarihinin saptanarak, borcun doğum tarihine göre tasarrufun, borcun do-

ğumundan sonra gerçekleştiğinin tespiti halinde İİK. 278/III-2 uyarınca da 

ivazlar arasında açık oransızlık bulunup bulunmadığının araştırılarak karar 

verilmesi gerekeceğini»833 

√  «İİK. 97/XVII maddesi uyarınca açılan iptal davası sabit olduğu tak-

tirde mahkemece «borçlunun üçüncü kişi ile yaptığı ... sözleşmesinin alacak 

ve eklentileri ile sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekeceğini»834 

√  «Borcun doğumundan sonra işyerini ve bu işyerindeki emtiayı devir 

ve temlik alan kişiyi borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla devral-

dığını bildiği ve borçlunun da alacaklısını zararlandırmak amacıyla dav-

randığının kabulü gerekeceğini, bu yasal karinenin aksinin İİK. 280/IV’e 

göre çürütülebileceğini»835 

√  «İstihkak davasına karşı, alacaklı tarafından icra mahkemesinde açı-

lan iptal davasının -ortada eylemli (fiili) haciz bulunmadığı için- istihkak 

davasının reddi halinde mukabil iptal davasının da ‘görev yönünden reddi-

ne’ karar verilmesi gerekeceğini»836 

belirtmiĢtir. 

IX- Ġcra mahkemesinin, istihkak davası sonucunda vereceği «istihkak 

davasının kabulüne» (ya da reddine) iliĢkin karar -Kanunda öngörülen para-

sal sınırı geçmesi koĢulu ile-837 istinaf/temyiz edilebilir (ĠĠK. mad. 363/I; 

364/I). 

Yasal -on günlük- süre geçtikten sonra temyiz isteminde bulunulması 

halinde, icra mahkemesinin dosyayı Yargıtay‘a göndermeyip «temyiz iste-

minin reddine» karar vermesi gerekir (ĠĠK. mad. 365).838 Eğer icra mahke-

mesi bu doğrultuda karar vermez ve dosyayı Yargıtay‘a gönderirse, bu kez, 

Yargıtay‘ca temyiz istemi geri çevrilir.839 

                                                 
832 Bknz: 21. HD. 3.5.2004 T. 3291/4354; 29.3.2003 T. 5979/7282  
833 Bknz: 21. HD. 21.10.2003 T. 6783/8215  
834 Bknz: 21. HD. 20.10.2003 T. 7451/8184  
835 Bknz: 21. HD. 10.4.2000 T. 2653/2771  
836 Bknz: 13. HD. 21.6.1982 T. 3521/4585  
837 Bknz: 21. HD. 4.5.2004 T. 4180/4438; 20.1.2004 T. 10712/139  
838 Bknz: 15. HD. 6.2.1989 T. 4068/427  
839 Bknz: 15. HD. 13.9.1989 T. 1922/3491 
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Temyiz süresinin hesabında, kararın «tefhim» (ya da «tebliğ») edildiği 

gün hesaba katılmaz.840 

«Tefhim» edilen kararın ayrıca taraflara «tebliğ» edilmiĢ olması halin-

de, temyiz süresi «tebliğ tarihi»nden değil, «tefhim tarihi»nden itibaren iĢ-

lemeye baĢlar.841 

Asıl olan «duruĢmada tefhim edilen kısa karar» olduğundan,842 tefhim 

edilen «kısa karar» ile tebliğ edilen «gerekçeli karar» arasında fark bulun-

ması halinde, temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iĢle-

meye baĢlar.843 

Kendisine temyiz dilekçesi tebliğ edilen taraf süresinde kararı temyiz 

etmemiĢ olsa bile on gün içinde vereceği «cevap dilekçesi» ile katılma yo-

luyla temyiz isteminde bulunabilir.844 Ancak, «katılma yoluyla temyiz hak-

kı», asıl temyiz hakkıyla sıkı sıkıya bağlı olduğundan, diğer yanın asıl tem-

yiz dilekçesinin normal temyiz süresi içinde ve kendisi yönünden temyizi 

mümkün bir karara karĢı verilmiĢ olması gerekir.845 

Ġstihkak davalarına «adli tatilde» de bakıldığından, temyiz süresi, adli 

tatilde de iĢler.846 

Temyiz süresi -Bakanlar Kurulu kararı ile kamu görevlilerinin izinli sa-

yıldıkları- idari tatil günlerinde de iĢler.847 

Ġcra mahkemesinin kararı, taraflar dıĢında asli müdahil848 ve asli müda-

hil sıfatını almıĢ olan ihbar olunan849 tarafından da temyiz edilebilirken, 

fer’i müdahilin850 kararı tek baĢına -katıldığı taraf temyiz etmedikçe- temyiz 

hakkı yoktur… 

Kararı temyiz etmek isteyen, bu dilekçesinde temyiz sebeplerini bildi-

rebileceği gibi, bunları bildirmeden sadece «süreyi saklı tutma» (müddeti 

muhafaza) dilekçesi vererek de -ve temyiz harçlarını da yatırarak- kararı 

temyiz edebilir.851 

                                                 
840 Bknz: 15. HD. 10.12.1985 T. 4588/4145 
841 Bknz: 21. HD. 26.1.2004 T. 10018/525; 15. HD. 23.5.1990 T. 1342/2385  
842 Bknz: 15. HD. 24.2.1992 T. 420/817; 30.5.1991 T. 2703/2878; 5.11.1990 T. 3213/4537  
843 Bknz: 15. HD. 10.7.1992 T. 2981/3818; 1.7.1988 T. 1944/2510  
844 Bknz: 15. HD. 23.6.1986 T. 1552/2416 
845 Bknz: 21. HD. 4.6.2002 T. 3950/5355  
846 Bknz: 15. HD. 2.11.1994 T. 5582/6439  
847 Bknz: 21. HD. 5.4.2004 T. 2003/3293  
848 Bknz: 21. HD. 16.10.2001 T. 6359/6778  
849 Bknz: 21. HD. 11.2.2002 T. 8914/857  
850 Bknz: 21. HD. 19.1.2004 T. 9720/70  
851 Bknz: 21. HD. 26.1.2004 T. 9869/502; 15. HD. 30.6.1988 T. 1840/2465  
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Yüksek mahkeme, özellikle yeni içtihatlarında «temyiz (ve karar dü-

zeltme) süresini geçiren tarafın, eski hale getirme isteminde bulunabilmesini 

kabul etmiĢtir. Bu durumda, temyiz süresini geçiren tarafın ibraz ettiği rapo-

run «istek ve iradesi dışında temyiz süresini kaçırdığını belirtir nitelikte ol-

ması»852 ve «özel doktordan alınmış raporun daha sonra Sağlık Ocağı Ta-

bipliğine onaylatılmış olması»853 854 gerekir... 

Temyiz defterine kaydedilmeyen ve peşin temyiz harcı da ödenmeyen 

temyiz dilekçesinin reddine karar verilir.855 Buna karĢın, temyiz dilekçesi 

süresinde temyiz defterine kaydedilmiĢ olmasına rağmen, peĢin temyiz harcı 

yatırılmamıĢsa, temyiz edene «peĢin harcı yatırması için» önel verilmesi ge-

rekir.856 

«İstihkak davasının reddi kararı»nı temyiz eden davacı - üçüncü kiĢi, 

ĠĠK. mad. 36‘ya göre «yürütmenin durdurulması» kararı getirmek üzere icra 

dairesinden süre isteyebilir (ĠĠK. mad. 97/XIV).857 

ĠĠK. mad. 363/7 uyarınca temyiz edilebilen kararlar «ĠĠK. mad. 97/I‘e 

göre üçüncü kiĢinin istihkak iddiasına alacaklı ya da borçlu tarafından itiraz 

edilmesi üzerine, icra müdürlüğünce dosyanın gönderildiği icra mahkeme-

since verilecek olan takibin ertelenmesi kararları» olup, ĠĠK. mad. 97 uya-

rınca «istihkak davası» açıldıktan sonra, icra mahkemesince verilen takibin 

ertelenmesi kararı «ara kararı» niteliğinde olduğundan, tek baĢına temyiz 

edilemez.858 

X- Ġcra mahkemesinin «istihkak davası» sonucunda verdiği kararlar ke-

sin hüküm (HMK. mad. 303) teĢkil eder mi? Takip hukuku ile ilgili kararları 

«kesin hüküm» teĢkil etmeyen859 icra mahkemesinin, istihkak davası sonu-

cunda verdiği kararlarının «kesin hüküm teşkil etmeyeceğini» belirten hu-

kukçular860 yanında, aksi görüĢü savunan hukukçular861 da vardır. Kanı-

                                                 
852 Bknz: 15. HD. 13.10.1992 T. 5259/4704 
853 Bknz: 21. HD. 5.3.2002 T. 555/1535 
854 Bu konuda ayrıca bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, ĠĠK. mad. 16 §E «ġika-

yet Süresi», Dipn. 86-89 arası.  «UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:1, s: 1591» 
855 Bknz: 15. HD. 11.4.1991 T. 1319/1907; 30.1.1990 T. 4139/249  
856 Bknz: 21. HD. 22.9.1998 T. 5030/5702; 15. HD. 3.9.1987 T. 3132/3079  
857 Bknz: 12. HD. 19.2.1981 T. 90/1573  
858 Bknz: 21. HD. 6.4.2004 T. 2918/3436  
859 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 401 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:2, 

s: 1848 vd.  - UYAR, T. Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, s: 423 
860 ANSAY, S. ġ. age. s: 113 vd. - ARAR, K. age. s: 218 vd. KARATAġ, Ġ./ERTEKĠN, E. 

age. s: 319 - BERKĠN, N. Ġflâs Hukuku (4. Bası), 1972, s: 344 - BERKĠN, N. Ġcra Hukuku 
Rehberi, 1980, s: 43, 291 - GÜRDOĞAN, B. Ġcra Hukuku Dersleri, 1966, s: 99 - BELGE-

SAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, 1954, s: 234 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 204 vd. - 
ASLAN, K. age. s: 628 - YILDIRIM, M.K. Ġcra Hukuku Ders Notları, 2002, s: 99 - GÜR-

DOĞAN, B. Medeni Usul Hukukumuzda Kesin Hüküm Ġtirazı, 1960, s: 39 - ÖNEN, E. ĠnĢai 
Dava, 1981, s: 181 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. 
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mızca, -«ihalenin feshi» istemi gibi862 «istihkak davaları» sonucunda icra 

mahkemesinin verdiği kararların maddi anlamda kesin hüküm (HMK. mad. 

303) teĢkil edeceğinin kabul edilmesi daha doğru olur. Çünkü, icra mahke-

mesi, delilleri serbestçe takdir ederek, genel hükümlere göre -tanık dinleye-

rek, yemin teklif ederek, bilirkiĢi incelemesi yaptırarak, keĢif yaparak- 

«mahkeme» hüviyetiyle karar verdiğinden, verilen bu kararlara «kesin hü-

küm» niteliğini tanımamak usul ekonomisine aykırı olur.863 

Yüksek mahkemenin farklı Dairelerinin bu konuda farklı kararlar ver-

diğini görüyoruz. Gerçekten; 70‘li ve 80‘li yıllarda istihkak davaları hakkın-

da icra mahkemelerince verilmiĢ olan kararları temyizen incelemiĢ olan 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin864 90‘lı yıllarda Yargıtay 15. Hukuk Dai-

resinin,865 daha sonra -kimi kararlarında- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi-

                                                 
s: 344 (Bu görüĢün gerekçesi Ģudur: Ġstihkak davası, bir takip hukuku davasıdır, sadece ta-
kip hukuku alanında sonuç doğurur. Bu davanın konusu ve amacı, alacaklı tarafından haczet-
tirilen mallar üzerinde, 3. Ģahsın istihkak iddiası dolayısıyla, cebri icraya devam edilip edil-
meyeceğinin tesbitinden ibarettir. Bu dava, borçlu ile üçüncü kiĢinin birbirine karĢı maddi 
hukuk alanındaki dava haklarını etkilemez... Davayı kaybetmiĢ olan üçüncü kiĢi, mal paraya 
çevrilmediği sürece, borçluya karĢı MK. 683‘e dayanarak istihkak davası açabilir. Borçluda, 
istihkak davasını kazanmıĢ olan üçüncü kiĢiye karĢı, MK. 683‘e dayanarak, istihkak davası 
açabilir... 

861 ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. age. s: 290 - YILMAZ, E. age. s: 566 - MU-

ġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 1, 6. Baskı, 2013, s: 726 - ARSLAN, R. Medeni Usul Hu-
kukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1977, s: 67 - DOMANĠÇ, H. Hukukta Kaziyei Muha-
keme ve Nisbi Kuvveti, 1964, s: 17 - GÖRGÜN, Ġ. ġ. Ġflâsta Ġstihkak Davası, 1977, s: 133 - 
KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 2, 1990, s: 1107 - KURU, B. El Kitabı, s:571 - MUġUL, 

T. Ġstihkak Davaları, s: 526, 527 - TANRIVER, S. Ġlamlı Ġcra Takibinin Dayanakları ve Ġc-
ranın Ġadesi, s: 60 vd. - ULUKAPI, Ö. Ġcra ve Ġflas Hukuku, 2001, s: 22 - GÜNEREN. A. 
age. s: 868 (Bu görüĢün gerekçesi Ģudur: Ġstihkak davaları teknik anlamda bir davadır. Ġcra 
mahkemesi, her türlü delili tıpkı bir genel mahkeme gibi serbestçe değerlendirerek kararını 
verir. Gerekirse tanık dinler, keĢif yapar, bilirkiĢi incelemesi yaptırır. Bu davalarda hakim, 
takip hukukunun dar kalıpları içinde hareket etmez. Bu nedenle, icra mahkemesinin bu dava-
lar sonucunda verdiği kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teĢkil eder... Ġstihkak davasında 
davacı üçüncü kiĢi sadece alacaklıyı taraf (davalı) göstermiĢse; yargılama sonunda mahke-
menin vereceği karar taraflar arasında maddi anlamda kesin hüküm teĢkil ederek, borçlu 
bundan etkilenmeyecektir. Buna karĢın, istihkak davasında alacaklı yanında borçlu da taraf 
(davalı) gösterilmemiĢse; yargılama sonunda verilecek karar, üçüncü kiĢi ile borçlu arasında-
ki iliĢkide de maddi anlamda kaybetmiĢ olan üçüncü kiĢi, «kendi malı ile borçlunun borcunu 
ödediğini» ileri sürerek borçluya karĢı sebepsiz zenginleĢme davası açamayacak, istihkak da-
vasını kaybetmiĢ olan borçlu da, üçüncü kiĢiye karĢı MK. 683‘e dayanarak istihkak davası 
açamayacaktır. Aynı Ģekilde, üçüncü kiĢi, istihkak davasını kazanmıĢ ve malın kendisine tes-
limine karar verilmiĢse, borçlu da üçüncü kiĢiye karĢı MK. 683‘e dayanarak istihkak davası 
açamayacaktır... 

862 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 405 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:2, 
s: 1850 vd.   - UYAR, T. Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, s: 424 

863 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 405 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:2, 
s: 1849 vd. - UYAR, T. age. s: 424 vd. 

864 Bknz: 13. HD. 3.6.1981 T. 3538/4244  
865 Bknz: 15. HD. 5.10.1994 T. 4152/5501; 11.9.1991 T. 2694/4051  
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nin866 -ilk kararlarında- Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararlarında867 «is-

tihkak davaları sonucunda verilen kararların maddi anlamda kesin hüküm 

teşkil etmeyeceği» belirtilmiĢken; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin,868 Yar-

gıtay 4. Hukuk Dairesinin,869 Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin,870 Yargı-

tay 15. Hukuk Dairesinin,871 Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin,872 -ilk ka-

rarlarında- bu kararları temyizen incelediği dönemde Yargıtay 21. Hukuk 

Dairesinin kararlarında,873 Yargıtay Genel Kurulunun kararlarında874 

«istihkak davaları sonucunda verilen kararların maddi anlamda kesin hü-

küm teşkil edeceği» belirtilmiĢtir... 

Ancak hemen Ģu hususu belirtelim ki, istihkak davası sonucunda veri-

len kararların ister «kesin hüküm teşkil etmeyeceği» ister «kesin hüküm teşkil 

edeceği» kabul edilsin, ĠĠK. mad. 97/XII c. 3 hükmüne göre; üçüncü kiĢinin 

istihkak iddiası borçlu tarafından kabul edildiği takdirde, borçlu aleyhine de-

lil teĢkil eder ve borçlu artık ileride bu ikrarına (kabulüne) aykırı hiç bir id-

diada bulunamaz. 

XI- Ġcra mahkemesinin istihkak davası sonucunda verdiği kararların 

«kesin hüküm» teĢkil edip etmemesi; bu kararlara karĢı yargılamanın yeni-

lenmesi (iadesi) yoluna baĢvurulup baĢvurulamamasında önem taĢır. Dokt-

rinde kimi hukukçular,875 «istihkak davası sonucunda verilen kararlara kar-

şı yargılamanın yenilenmesi (iadesi) yoluna başvurabileceğini» kabul et-

miĢken, kimi hukukçular876 bu görüĢe katılmamıĢlardır. Bu konuda, Yargı-

tay‘ın Daireleri arasında da görüĢ ayrılığı vardır. Gerçekten Yargıtay 12. 

Hukuk Dairesi877 ile -halen; istihkak davası sonucunda icra mahkemeleri 

tarafından verilen kararları temyizen inceleyen- Yargıtay 21. Hukuk Dai-

                                                 
866 Bknz: 21. HD. 23.10.2007 T. 15892/19040; 4.11.1997 T. 5834/7065  
867 Bknz: 17. HD. 18.01.2012 T. 3884/182; 17.01.2012 T. 9652/74; 13.02.2012 T. 8517/1487; 

31.05.2011 T. 11967/5500; 11.07.2006 T. 8436/7958 
868 Bknz: 11. HD. 11.11.2002 T. 5701/10298; 27.11.2000 T. 9515/9535  
869 Bknz: 4. HD. 11.10.2011 T. 9780/10333; 19.3.2001 T. 11931/2552  
870 Bknz: 12. HD. 05.12.2013 T. 31207/38723; 2.6.1986 T. 5576/6588; 3.11.1977 T. 9191/9125 
871 Bknz: 15. HD. 16.05.1985 T. 1973/1703 
872 Bknz: 13. HD. 31.3.1977 T. 1254/1836  
873 Bknz: 21. HD. 26.5.2003 T. 4011/4929; 27.12.2002 T. 8253/11427  
874 Bknz: HGK. 07.03.2007 T. 21-111/109 
875 ARSLAN, R. a.g.e. s: 67 - GÖRGÜN, Ġ. ġ. a.g.e. s: 131 - KURU, B. El Kitabı, s: 80 - KU-

RU, B. age. C: 2, s: 1107 - GÜNEREN, A. age. s: 868 
876 GÜRDOĞAN, B. a.g.e. s: 99 - ARAR, K. age. s: 218 vd. - ANSAY, S. ġ. age. s: 113 vd. - 

BERKĠN, N. Ġflas Hukuku, s: 344 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 24, dipn. 12 - ASLAN, K. 
age. s: 620 vd. 

877 Bknz: 12. HD. 01.07.2004 T. 13934/1721; 26.12.2003 T. 22468/26596; 2.6.1986 T. 
5576/6588; 3.11.1977 T. 9191/9125  
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resi878 «bu kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebileceği-

ni» kabul etmiĢken -70‘li ve 80‘li yıllarda, bu kararları temyizen incelemiĢ 

olan- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi879 ve -90‘lı yıllarda bu kararları incele-

miĢ olan- Yargıtay 15. Hukuk Dairesi880 ile -yakın zamana kadar bu konu-

daki kararları temyizen incelemiĢ olan- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi881 «bu 

kararlara karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemeyeceğini» belirt-

miĢtir. Kanımızca, -«ihalenin feshi» istekleri sonucunda verilen kararlarda 

olduğu gibi882 883 «istihkak davaları» sonucunda verilen kararlara karĢı da -

bu kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teĢkil ettiğinden- yargılamanın ye-

nilenmesi (iadesi) yoluna baĢvurulabilmelidir. 

XII- Ġcra mahkemesinin, istihkak davası sonucunda verdiği kararlara 

karĢı kanun yararına temyiz yoluna baĢvurulabilir mi? Yargıtay 12. Hukuk 

Dairesi884 -eski tarihli- bir kararında «icra mahkemelerinin dava biçiminde 

baktığı ve sonuçta verdiği kararlar ‘kesin hüküm’ teşkil eden ‘istihkak dava-

ları’ ile ‘ihalenin feshi isteği’ hakkında verdiği kararlara karşı kanun yolu-

na başvurulabileceğini» kabul etmiĢtir. Doktrinde885 -öteden beri- «icra 

mahkemesinin tüm kararlarına karşı kanun yararına temyiz yoluna başvuru-

labileceği» kabul edilmiĢtir. 

(10) Kanunkoyucu, «davacı» ile «davalı» arasındaki eĢitliği sağlamak 

için, davanın kazanılması halinde, «üçüncü kişi lehine en az % 15 tazmina-

ta886 hükmedilmesini» de öngörmüĢtür. 

Doktrinde887 ĠĠK. mad. 97/XV‘de, ĠĠK. mad. 97/XIII‘den farklı ola-

rak «davanın kabulü halinde, davacı lehine % 20 yerine % 15 oranda tazmi-

natın öngörülmüş olması»nın isabetli olmadığı, taraflar arasındaki eĢitliği 

bozduğu belirtilerek -haklı olarak- eleĢtiri konusu yapılmıĢtır. 

                                                 
878 Bknz: 21. HD. 26.5.2003 T. 4011/4929; 27.12.2002 T. 8253/11427; 05.03.2002 T. 

9398/1561 
879 Bknz: 13. HD. 31.3.1977 T. 1254/1836  
880 Bknz: 15. HD. 11.9.1991 T. 2694/4051 
881 Bknz: 17. HD. 18.01.2012 T. 3884/182; 17.01.2012 T. 9652/74 
882 Bknz: 12. HD. 6.4.2000 T. 4374/5439 (UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, 3. Baskı, C: 

2, s: 1399 vd.); 12. HD. 2.6.1986 T. 5576/6588  
883 UYAR, T. Yetki - Görev ve Yargılama Usulü, s: 766 
884 Bknz: 12. HD. 3.11.1977 T. 9195/9125  
885 BERKĠN, N. age. s: 466, 471 - KURU, B. El Kitabı, s: 81 - UYAR, T. Yetki - Görev, Yar-

gılama Usulü, 2. Baskı, s: 764 vd. - PEKCANITEZ, H. ġikayet, s: 177 - KARSLI, A. Ġcra 
Tetkik Mercii Kararlarının Temyiz Edilmesi, s: 147 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. 

ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1924 
886 Ġcra ve Ġflâs Yasasının bazı maddelerinde 1988 yılında 3494 sayılı yasa ile yapılan değiĢik-

likte, ĠĠK. mad. 97/XV‘deki «asgari yüzde onbeĢ» oranında değiĢiklik yapılması unutulmuĢ-
tur. - Aynı görüĢte: YILMAZ, E. age., s:742, dipn:209 

887 PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. age. 11. Bası, s: 345 
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ĠĠK. mad. 97/XV‘e göre - % 15 tazminata hükmedilebilmesi için; 

aaa) Davalı alacaklı -ya da borçlunun- İİK. mad. 97/I gereğince, istih-

kak iddiasına kötüniyetle itiraz etmiş olması gerekir (mad. 97/XV)888 Bura-

daki «kötüniyet»ten maksat, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢinin haklı 

olduğunu bildikleri halde, davalı alacaklının -ya da borçlunun- ileri sürülen 

istihkak iddiasını (davasını) kabul etmeyip, icra memuruna üçüncü kiĢilerin 

istihkak iddia ettikleri malları kasten haczettirmeleridir.889 890 

Buradaki tazminatın amacı, istihkak iddiasına (davasına) kötüniyetle 

itirazı önlemektir.891 Bu tazminata uygulamada kötüniyet tazminatı denil-

mektedir.892 

Ayrıca hemen belirtelim ki; yüksek mahkeme, davalı - alacaklının; 

√ «Davacı 3. kişi ile davalı borçlunun faaliyet adreslerinin organik ba-

ğa işaret etmeyecek, ancak karışıklığa yol açacak şekilde yakın olması husu-

su da nazara alındığında alacaklının kötü niyetli olarak haciz talep ettiğin-

den söz edilemeyeceği, buna göre, İİK’nin 97/15. maddesinde aranan yasal 

şartlar oluşmadığından davalı alacaklı aleyhine kötüniyet tazminatına hük-

medilmesinin hatalı olduğu, ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesinin, 

yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte olmadığını»893 

√ «İİK. mad. 97/15 uyarınca davacı yararına tazminata hükmedilebil-

mesi için alacaklı tarafın mahcuzların davacıya ait olduğunu bilerek, kötü 

niyetli olarak haczi yaptırması gerekeceği- Borçlunun davacının damadı 

olması, sonradan iade edilse de ödeme emrinin haciz adresinde tebliğ edil-

mesi, hacizde borçluya ait iki belgenin bulunması olguları bir arada gözetil-

diğinde davalı alacaklının kötü niyetinden söz edilemeyeceğini»894 

√ «İstihkak davasının kabulü üzerine davacı üçüncü kişi yararına taz-

minata hükmedilebilmesi için İİK 97/15 maddesi uyarınca alacaklının kötü-

niyetinin gerçekleşmesinin gerekeceği, alacaklının, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasına karşı çıkmasının kötüniyetli bir davranış olarak nitelendirilemeye-

                                                 
888 Bknz: 17. HD. 25.12.2012 T. 1607/14802; 13.11.2012 T. 6705/12486; 10.10.2012 T. 

4570/10814; 27.02.2012 T. 11895/2170; 22.11.2011 T. 4613/10989; 21. HD. 11.11.2003 T. 
7550/9212; 9.4.2002 T. 2837/3084; 16.6.1998 T. 4137/4528  

889 KURU, B. age. C: 2, s: 1092 - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 402 - KAYGANACIOĞLU, M. 

agm. s: 127 - GÜNEREN, A. age. s: 1195 - ASLAN, K. age. s: 577 - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1938 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 377 
890 Bknz: 21. HD. 10.12.2002 T. 9048/10453; 15. HD. 21.5.1996 T. 2629/2791; 9.9.1996 T. 

4247/4037 
891 Bknz: 13. HD. 14.12.1978 T. 4174/5360  
892 Bknz: 21. HD. 10.12.2002 T. 9048/10453  
893 Bknz: 8. HD. 11.05.2016 T. 1877/8673 

894 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 5108/10762 
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ceği, alacaklının kötüniyeti kanıtlanmadığından tazminatla sorumlu tutul-

masının usul ve yasaya aykırı olduğunu»895 

√ «Alacaklının, ‘üçüncü kişinin istihkak iddiasına karşı çıkması’nın kö-

tüniyetli bir davranış olarak nitelendirilemeyeceğini»896 

√ «Davacı ile borçlu birlikte aynı evde oturduklarından, alacaklının bu 

adreste haciz yapmasının kötü niyetli bir davranış olarak nitelendirilemeye-

ceğini»897 

√ «Haciz takip dayanağı belgede ve ödeme emri tebliğ olunan işyerinde 

gerçekleştiğine göre alacaklının kötü niyetinden söz edilemeyeceğini»898 

√ «Alacaklının, önceki adresinden ayrılmış olan borçlunun ailesinin 

oturduğu adreste haciz yapmasının kötü niyetli bir davranış olarak nitelen-

dirilemeyeceğini»899 

belirtmiĢtir. 

Alacaklının kötü niyetinin, ayrıca davacı - üçüncü kiĢi tarafından isbat 

edilmesi gerekir... 

Eğer istihkak davası «alacaklı» ve «borçlu»ya karĢı birlikte açılmıĢ 

ise900 bunlardan hangisinin kötüniyeti isbat edilirse, sadece onun aleyhine 

tazminata hükmedilir.901 

bbb) Burada da, -İİK. mad. 97/XIII’de olduğu gibi- tazminata hükme-

dilebilmesi için, davacı üçüncü kişinin bunu istemiş (talep etmiş) olması ge-

rekir.902 903 Ancak yüksek mahkeme aksi görüĢtedir.904 

                                                 
895 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 610/6564 

896 Bknz: 17. HD. 13.11.2012 T. 6705/12486; 10.10.2012 T. 4570/10814; 7.5.2012 T. 
4588/5757; 27.02.2012 T. 11895/2170; 22.11.2011 T. 4613/10989; 08.03.2011 T. 896/2094; 
14.12.2010 T. 9698/11043; 21. HD. 28.12.2004 T. 12906/12115; 30.11.2004 T. 
10317/10378; 6.7.2004 T. 6300/6752 vb.  

897 Bknz: 21. HD. 22.3.2004 T. 754/2741 
898 Bknz: 21. HD. 22.12.2003 T. 8729/10611 
899 Bknz: 21. HD. 21.12.2003 T. 7885/9780 
900 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1886  - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 8082 
901 OLGAÇ, S./KÖYMEN, H. age. s: 806 
902 Aynı görüĢte: KURU, B. age. C: 2, s: 1090 - KURU, B. El Kitabı, s: 569 vd. - TEKĠNAY, 

S. S. age. s: 66 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 224 - MUġUL, T. age. C: 1, s: 725 - ASLAN, K. 
age. s: 576 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1939 

903 KarĢı görüĢ: PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S. age. s: 344 - KAYGANA-

CIOĞLU, M. agm. s: 127 - ERTEKĠN, E. /KARATAġ, Ġ. age. s: 48 - GÜNEREN, A. age. 
s: 1198 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 377 

904 Bknz: 21. HD. 15.02.2005 T. 12150/1146; 15. HD. 9.10.1994 T. 2631/2970 
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Hükmolunacak tazminat miktarı, «haczolunan malın değerinin» «% 

15‘den aĢağı» olamaz (ĠĠK. mad. 97/XV.) Bu konu ile ilgili olarak iki hususa 

değinilmesi gerekir. 

a) Birinci husus; tazminat yüzdesi ile ilgilidir. 3494 sayılı Yasa ile  

-1988 yılında- Ġcra ve Ġflâs Yasasının bazı maddelerinde değiĢiklik yapılır-

ken, mad. 97/XV‘deki «asgari yüzde on beş» oranında değiĢiklik yapılması  

-ĠĠK. mad. 97/XIII‘deki oran «asgari yüzde kırk»a yükseltilirken- unutul-

muĢtur. Doktrinde905 «ĠĠK. 97/XV‘deki tazminat ‗yüzde on beĢten aĢağı 

olmamak üzere‘ öngörüldüğünden -yani; icra mahkemesinin yüzde on beĢin 

üstünde tazminata hükmetmek yetkisi bulunduğundan- icra mahkemesinin 

asgari yüzde kırk tazminata hükmedebileceği» -isabetli Ģekilde- ileri sürül-

müĢ olmasına rağmen, yüksek mahkeme «icra mahkemesinin -takdir hak-

kını kullanmadan- yüzde on beş yerine yüzde kırk tazminata hükmedilemeye-

ceğini»906 «asgari (% 15) miktarı aşan tazminata hükmedilebilmesi için, bu 

konuda ‘açık istek’ yanında ‘daha fazla zararın kanıtlanması’ gerekeceği-

ni»907 belirtmiĢti.  Bu vesile ile belirtelim ki; ĠĠK.‘nun 97/XIII‘de yer alan 

«yüzde kırk» oranındaki tazminat, 02.07.2012 tarihli 6352 sayılı Kanun ile 

«yüzde yirmi» olarak değiĢtirilmiĢtir. 

b) Ġkinci husus; tazminatın matrahı ile ilgilidir. Burada, tazminat mik-

tarı, ĠĠK. mad. 97/XIII‘de kabul edilen kıskastan farklı bir esasa göre hesap-

lanacaktır. «Alacağın miktarı»na bakılmaksızın, bu emredici hüküm karĢı-

sında, mutlaka «haczedilen malın değeri» üzerinden tazminat miktarının he-

saplanması gerekecektir. Bu nedenle, örneğin; 75.000,00 liralık bir alacak 

için, 500.000,00 liralık bir mal haczedilmiĢ ve bu mal hakkında açılan istih-

kak davası kabul edilmiĢse, davacı üçüncü kiĢi yararına, haczedilen malın 

değeri olan 500.000,00 lira üzerinden % 15 tazminata hükmedilmesi gereke-

cektir. Eğer, 250.000,00 liralık bir alacak için, 100.000,00 liralık bir mal 

haczedilmiĢse, açılan istihkak davasının kabulü halinde, yine 100.000,00 lira 

üzerinden % 15 tazminata hükmedilecektir. Ġstihkak iddiası, haczedilen Ģe-

yin tamamına değil de, bir kısmına -örneğin; bunun eklentilerine (teferruatı-

na)- iliĢkinse, davacı yararına hükmedilecek tazminatın, haczedilen malın 

tamamının değeri üzerinden hesaplanması hiç de âdil olmayacaktır. Bu ne-

denle, mad. 97/XV‘de «haczedilen malın değerinin» yerine «istihkak iddia 

edilen malın değerinin» denilmiĢ olması daha yerinde olurdu.908 Ancak he-

men belirtelim ki, istihkak davaları soncunda verilen kararları temyizen in-

                                                 
905 KURU, B. age., s:1090, dipn. 33/a 
906 Bknz: 15. HD. 31.3.1993 T. 1431/1474; 11.5.1992 T. 6171/2485; 24.2.1992 T. 254/831; 

11.9.1991 T. 3114/4060 
907 Bknz: 21. HD. 10.12.2002 T. 9048/10453, 1.11.2004 T. 7716/9212  
908 TEKĠNAY, S. S. age. s: 68 
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celediği dönemde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi909 istihkak davasının kabulü 

halinde -reddi halinde olduğu gibi- «haczedilen malın değeri» ile «alacak 

miktarı»ndan hangisi az ise, «onun % 15‘i oranında tazminata hükmedilebi-

leceğini», ĠĠK. mad. 97/XV‘deki «haczolunan malın değeri» sözleri ile 

«alacak miktarı ile sınırlı mal değeri»nin kastedilmiş olduğunu ileri sürmüĢ-

tür. Biz, yüksek mahkemenin bu yaklaĢımını doğru bulmadığımızı daha ön-

ce ifade etmiĢtik.910 Çünkü, her Ģeyden önce yasa yapıcı, istihkak davasının 

kabulü halinde «haczolunan malın değeri üzerinden» % 15 tazminatın he-

saplanmasını açıkça belirttiği gibi, bu belirtme de tesadüf eseri veya yanlıĢ 

tercüme sonucu olmayıp, istihkak davasına kötüniyetle karĢı konulmasını 

önlemek amacına yöneliktir. Ayrıca, «haczolunan malın değeri üzerinden» 

% 15 tazminata hükmedildiği takdirde, haksız yere malı haczedilmiĢ olan 

üçüncü kiĢi, bu tazminatı kötüniyetli alacaklı (veya borçlu) dan alarak haksız 

haciz nedeniyle uğradığı zararları bir dereceye kadar karĢılamıĢ olur. Örne-

ğin; 10.000,00 liralık bir alacak takibinden dolayı, alacaklının «kötüniyetle» 

üçüncü kiĢi ile borçlunun birlikte elinde bulunan 200.000,00 lira kıymetin-

deki bir matbaa makinesini haczettirdiği ve muhafaza altına alındığını, 

üçüncü kiĢinin açtığı istihkak davasını yaklaĢık bir yıl sonra kazandığını ve 

makinesini serbest bıraktırdığını varsayarsak, icra mahkemesinin, davacı 

üçüncü kiĢi lehine hükmedeceği 35.000,00 lira (% 15) lira tazminat, üçüncü 

kiĢinin -bir yıl makinesini çalıĢtıramamaktan dolayı uğradığı- zararını ancak 

karĢılar. Yoksa, yüksek mahkemenin önerdiği gibi, «haczedilen malın kıy-

metinden daha az miktarda olan alacağın % 15‘i tutarında» -yani; olayımız-

da, 1.500,00 lira- tazminata hükmedilmesi, hiç de âdil bir çözüm olmaz. 

Böyle bir çözüm, alacaklıların kötüniyetli davranıĢlarına -yani, borçluya ait 

olmadığını bile bile, üçüncü kiĢilere ait malları haczettirmelerine ve muha-

faza altına aldırmalarına- neden olur. Bundan dolayı, yüksek mahkemenin 

«istihkak davasının reddi halinde» alacaklı yararına hükmedilmesi gere-

ken % 15 tazminat miktarını saptamak için ĠĠK. mad. 97/XIII‘de öngörülen 

ölçütü (kıstası), «istihkak davasının kabulü halinde» de benimsemesi ha-

talı olmuĢtur. Çünkü, ĠĠK. mad. 97/XIII gereğince, davalı - alacaklı lehine 

% 20 tazminata hükmedilmesi için, davacı - üçüncü kiĢinin kötüniyeti aran-

madığı halde, ĠĠK. mad. 97/XV gereğince, davacı - üçüncü kiĢi lehine % 15 

tazminata hükmedilebilmesi için, davalı - alacaklı (veya borçlunun) kötüni-

yetinin kanıtlanması gerekmektedir.... 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi‘nden sonra, icra mahkemelerince, istih-

kak davaları hakkında verilmiĢ olan kararları temyizen incelediği dönemde 

                                                 
909 Bknz: 13. HD. 1.11.1982 T. 5325/6431; 3.12.1981 T. 7252/7872  
910 UYAR, T. Hacizden Doğan Ġstihkak Davaları (Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, s: 695 vd.) 

- UYAR, T. Ġstihkak Davaları, 2. Bası, s: 424 vd. 
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Yargıtay 15. Hukuk Dairesi911 ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi912 ile Yar-

gıtay 17. Hukuk Dairesi913 -isabetli olarak- «İİK. mad. 97/XV uyarınca, 

‘haczolunan malın değeri’ üzerinden tazminata hükmedilebileceğini ‘alaca-

ğın miktarı’nın dikkate alınmayacağını» belirtmiĢtir.. 

Ġcra mahkemesi, davacı tarafından zararın yüzde on beĢten fazla olduğu 

kanıtlanmadıkça, % 15 tazminata hükmetmekle yetinir.914 915 Davacının za-

rarının % 15‘ten daha az olduğu kanıtlanarak, icra mahkemesince, % 15‘ten 

daha az tazminata hükmedilmesi sağlanamaz. 

Ġstihkak davası sonucunda verilen kararda -ĠĠK. mad. 97/XV uyarınca- 

hükmedilen tazminatın matrahının gösterilmesi gerekir.916 

DuruĢmada tefhim edilen «kısa karar» ile daha sonra yazılan «gerekçe-

li karar» arasında hükmedilen tazminat bakımından fark bulunması halinde, 

tefhim edilen «kısa karar»a itibar edilmesi gerekir. 

Ayrıca belirtelim ki, icra mahkemesince, ĠĠK. mad. 97/XV uyarınca, 

davacı - üçüncü kiĢi lehine % 15 tazminata hükmedilebilmesi için, «istihkak 

davasının sâbit olması» gerektiğinden, istihkak davasının -«borcun ödenme-

si», «haczin kaldırılması», «haczin düĢmesi» vb. nedenlerle- konusuz kalma-

sı halinde, yargılama sonunda davacı lehine % 15 tazminata hükmedile-

mez.917 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Ka-

nuna göre yapılan takipler nedeniyle üçüncü kiĢiler tarafından açılan istih-

kak davalarında (6183 s. K. mad. 68) «davanın kabulüne karar verilmesi ha-

linde Hazine aleyhine tazminata da hükmedileceğine» dair Kanunda özel bir 

hüküm bulunmadığından, bu davalar sonunda davacı - üçüncü kişi lehine ay-

rıca tazminata hükmedilmez.918 

Keza; 4389 sayılı Bankalar Kanunu (mad. 15-9/B) uyarınca, üçüncü 

kiĢinin alacaklı/borçlu sıfatıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aleyhine aç-

tığı davayı kazanması halinde,  fon aleyhine ĠĠK. mad. 97/XV‘e göre tazmi-

nata hükmedilemez.919 

Uygulamada taĢıdığı önem nedeniyle Ģu hususu da belirtelim ki; davacı 

üçüncü kiĢi, alacaklının borçlu hakkında yaptığı icra takibi sırasında kendi 

                                                 
911 Bknz: 15. HD. 12.11.1990 T. 3598/4710; 4.10.1990 T. 3125/3829 
912 Bknz: 21. HD. 10.12.2002 T. 9048/10453  
913 Bknz: 17. HD. 02.06.2011 T. 11467/5585 
914 MUġUL, T. age. C: 1, S: 726 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 400 - GÜNEREN, A. age. 

s: 1199 - ASLAN, K. age. s: 582 
915 Bknz: 21. HD. 10.12.2002 T. 9048/10453 
916 Bknz: 17. HD. 08.03.2011 T. 896/2094 
917 Bknz: 15. HD. 20.8.1987 T. 2300/3058 
918 Bknz: 15. HD. 13.2.1996 T. 557/736; 21.2.1995 T. 6981/7582  
919 Bknz: 12. HD. 31.1.2003 T. 2729/1719 
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malının haksız yere haczedilmiĢ olmasından dolayı uğradığı zararı, icra 

mahkemesinde açtığı istihkak davası ile birlikte isteyebileceği gibi -ĠĠK. 

mad. 97/XV‘deki özel hüküm dıĢında- bu konuda, genel hükümlere (TBK. 

mad. 49 vd.) göre, genel mahkemede ayrı bir dava açarak da isteyebilir.920 

Böylece, açtığı istihkak davasında, tazminat talep etmemiĢ ya da talep ettiği 

halde icra mahkemesine talebi hakkında bir karar verilmesi unutulmuĢ olan 

davacı -üçüncü kiĢi, «malının haksız yere haczedilmiĢ olmasından dolayı 

uğradığı gerçek zararının ödetilmesi için» alacaklıya karĢı tazminat davası 

açabilir. Bu tazminat davası, ĠĠK. mad. 97/XV‘ ten farklı (ayrı) bir dava ol-

duğu için, orada olduğu gibi «davalı alacaklının kötüniyetinin ispatı» ge-

rekmeyip -TBK. mad. 49‘e göre- «davalı alacaklının kusurlu davranışı» ile 

«konulan haczin haksız olduğu»nun ispatı gerekir.921 

Ancak; davacı - üçüncü kiĢi, açtığı istihkak davasında tazminat talep et-

tiği halde, davayı kabul eden icra mahkemesi tazminat istemini reddetmiĢ ve 

bu karar kesinleĢmiĢse, üçüncü kiĢi daha sonra genel mahkemeye baĢvura-

rak -icra mahkemesi tarafından red edilmiĢ olan- tazminat isteminde buluna-

bilir mi? Yargıtay 11. Hukuk Dairesi922 bu soruya «olumsuz» cevap ver-

miĢken; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi923 aksi görüĢü benimsemiĢtir. 

Kanımızca, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi‘nin görüĢü daha isabetlidir. 

Çünkü, «tazminat» konusunda icra mahkemesinin önceki red kararı «kesin 

hüküm» teĢkil eder. 24.5.1974 tarih  ve 5/7 sayılı Ġçt. Bir. Kararına924 göre, 

davacı - üçüncü kiĢi ancak, icra mahkemesinde hiç tazminat istemeden istih-

kak davası açmıĢsa, daha sonra genel mahkemeye baĢvurarak, uğradığı zara-

rın ödetilmesini isteyebilir. Yoksa icra mahkemesinde tazminat isteminde 

bulunduktan ve bu istemi reddedildikten sonra, aynı konuda genel mahke-

meye baĢvurarak yeniden hüküm verilmesini isteyemez.925 

Ancak, üçüncü kiĢi, icra mahkemesinin «istihkak davasının kabulüne ve 

tazminat talebinin reddine» iliĢkin kararından sonra doğan zararları için, ge-

nel mahkemede ayrı bir tazminat davası açabilir. Çünkü, bu halde, icra mah-

kemesinin -önceki- «tazminat talebinin reddine» iliĢkin kararı, yeni tazminat 

davasında «kesin hüküm» (HMK. mad. 303) teĢkil etmez.926 

                                                 
920 Bknz: HGK. 1.12.2004 T. 4-600/625; 4. HD. 23.2.1987 T. 6903/1043; 11. HD. 6.4.1984 T. 

1573/1979; Ġçt. Bir. K. 24.5.1974 T. 5/7  
921 Bknz: 11. HD. 10.4.1997 T. 1665/2692; 4. HD. 20.11.1986 T. 6568/7916  
922 Bknz: 11. HD. 13.11.1975 T. 3773/6193  
923 Bknz: 4. HD. 23.2.1987 T. 6903/1043 
924 Bu Ġçt. Bir. K. hakkında bknz: TÖRE, H. F. Ġhtiyati Haciz ve Ġhtiyati Tedbir Nedeniyle Açı-

lacak Tazminat Davaları (ABD. 974/5, s: 914 vd.)  
925 KURU, B. age. C: 2, s: 1100 - KURU, B. El Kitabı, s: 569 vd. 
926 KURU, B. age. C: 2, s: 1100 - KURU, B. El Kitabı, s: 570 
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Keza, «istihkak davasının kabulüne» iliĢkin kararda lehine tazminata 

karar verilen üçüncü kiĢi, fazla zararının ödenmesi için, alacaklıya karĢı ayrı 

bir tazminat davası açabilir mi?927 

aaaa) Üçüncü kiĢi, istihkak davasında asgari yüzde on beĢ tazminatı 

(veya daha fazlasını) istemiĢ, fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuş ve istihkak 

davasının kabulüne karar veren icra mahkemesi de alacaklıyı, üçüncü kiĢinin 

istediği kadar tazminata mahkûm etmiĢse, üçüncü kiĢi saklı tutmuĢ olduğu 

fazlaya iliĢkin tazminat için genel mahkemede ayrı bir (ek) dava açabilir. 

bbbb) Buna karĢılık, icra mahkemesi, üçüncü kiĢinin istediği tazminat-

tan daha azına karar vermiĢ ise üçüncü kiĢi saklı tutmuş olduğu fazlaya iliĢ-

kin tazminat için ayrı bir dava açamaz... 

cccc) Üçüncü kiĢi, istihkak davasında asgari yüzde on beĢ tazminatı 

veya daha fazlasını istemiĢ, fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmamış ve icra 

mahkemesi de; alacaklıyı, üçüncü kiĢinin istediği kadar tazminata mahkûm 

etmiĢ ise, üçüncü kiĢi istihkak davasında saklı tutmamıĢ olduğu fazlaya iliĢ-

kin tazminat için ayrı bir (ek) dava açamaz.928 

(11) Üçüncü kiĢinin, istihkak davasını yedi gün içinde açması gerekir 

(ĠĠK. mad. 97/VI). 

I- Buradaki yedi günlük süre hak düşürücü süre olduğundan,929 icra 

mahkemesi tarafından kendiliğinden (re‘sen) gözönünde tutulur.930 

II- «Yedi günlük süre»nin başlangıcı hangi tarihtir? Uygulama için çok 

önem taĢıyan bu hususu Ģu Ģekilde belirtmek mümkündür: 

A) Kural olarak, yedi günlük dava açma süresi; istihkak iddiasına itiraz 

edilmesi ve takip dosyasının icra müdürlüğünce ĠĠK. mad. 97/I gereğince 

kendisine sunulması üzerine icra mahkemesinin vereceği «takibin devamı» 

ya da «takibin ertelenmesi» (tâliki) kararının üçüncü kiĢiye tefhim veya teb-

liğinden itibaren iĢlemeye baĢlar.931 

Üçüncü kiĢi, icra mahkemesinin -«takibin devamı» ya da «takibin erte-

lenmesi»ne iliĢkin- kararını daha önce öğrenmiĢ olsa bile yine 7 günlük dava 

                                                 
927 KURU, B. age. C: 2, s: 1101 
928 KarĢ: 11. HD. 6.4.1984 T. 1573/1979  
929 TEKĠNAY, S. S. age. s: 33 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 217 - KANIK, T. Ġstihkak Davaları 

(Ad. D. 1951/4, s: 573) - KURU, B. age. C: 2, s: 997 - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 
1, s: 705 - ASLAN, K. age. s: 342 

930 Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 3024/7487;  21. HD. 25.2.2003 T. 11018/1353; 15. HD. 
12.11.1996 T. 5944/5946  

931 Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 3024/7487; 12. HD. 30.10.2003 T. 17305/21225; 8.10.2002 T. 
17517/20289; 21. HD. 28.11.2000 T. 7195/8496; HGK. 22.11.2000 T. 21-1687/1728; HGK. 
15.12.2004 T. 21-710/727, 27.9.2004 T. 6606/7623  
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açma süresi, bu «öğrenme tarihi»nden değil, «kararın tebliğ (ya da tefhim) 

tarihi»nden itibaren iĢlemeye baĢlar.932 

Uygulamada çok kez icra mahkemeleri, istihkak iddiasına itiraz üzeri-

ne, takip dosyası kendilerine gelince «evrak üzerinde» karar verdiklerin-

den,933 yani duruĢma yapmadan «takibin devamına» veya «takibin ertelen-

mesine» karar verdiklerinden, üçüncü kiĢiler için de dava açma süresi, bu 

kararların kendilerine tebliğinden itibaren iĢlemeye baĢlamaktadır. 

Önemi nedeniyle hemen belirtelim ki, istihkak iddiasında bulunmuĢ 

olan (veya lehine istihkak iddiasında bulunulmuĢ olan) üçüncü kiĢinin, icra 

mahkemesinin hem -aleyhine olarak verdiği- «takibin devamı» ve hem de  

-lehine olarak verdiği- «takibin ertelenmesi» kararının kendisine tebliği (ve-

ya tefhimi) üzerine yedi gün içinde «istihkak davası» açması gerekir. Üçün-

cü kiĢi, icra mahkemesinin lehine olarak verdiği «takibin ertelenmesi» kararı 

üzerine istihkak davası açmazsa, -biraz sonra belirteceğimiz gibi- «alacaklı-

ya karĢı istihkak iddiasından vazgeçmiĢ sayılır» (mad. 97/VI. c.2)934 yani, is-

tihkak iddiasına konu edilmiĢ olan mal üzerindeki haciz kesinleĢir, alacaklı 

da bu malın hemen satıĢını isteyebilir. Ġcra mahkemesinin istihkak iddiası 

(daha doğrusu; istihkak iddiasına itiraz) üzerine verdiği «takibin ertelenme-

si» kararının, üçüncü kiĢi lehine doğuracağı sonuç, alacaklının istihkak iddi-

ası üzerine (ve üçüncü kiĢi, «istihkak davası» açarsa, dava süresince) satıĢ 

isteyememesidir.935 Üçüncü kiĢi, «takibin ertelenmesi» kararını temyiz etmiĢ 

dahi olsa, «istihkak davası açma süresi»nin baĢlangıcı, yine «takibin erte-

lenmesi kararı»nın üçüncü kiĢiye tefhim veya tebliğ tarihidir.936 937 938 

Eğer üçüncü kiĢinin -takip dosyasında- vekili varsa, dava açma süresi 

icra mahkemesinin -«takibin devamı» ya da «takibin ertelenmesi» doğrultu-

sunda- vereceği kararın vekile «tefhim» ya da «tebliğ»inden itibaren iĢleme-

ye baĢlar. Çünkü, gerek Avukatlık Yasası (mad. 41) gerek HMK. (mad. 81) 

ve gerekse Tebligat Yasası (mad. 11) uyarınca, «vekille takip edilen iĢlerde, 

                                                 
932 Bknz: 21. HD. 21.3.2000 T. 2094/2127  
933 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1888 - UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8040 
934 Bknz: 17. HD. 04.10.2012 T. 10335/10571; 12. HD. 30.10.2003 T. 17305/21225; 8.10.2002 

T. 17517/20289; 21. HD. 28.11.2000 T. 7195/8496  
935 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1889 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:5, s:8044 
936 Bknz: 15. HD. 9.4.1991 T. 1267/1854 
937 Aynı görüĢte; KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 994 - ÖĞÜTÇÜ, T./ÇĠTOĞLU, A. age. C: 1, s: 507 

- OLGAÇ, S./KÖYMEN, H. age. s: 800 - ASLAN, K. Hacizde Ġstihkak Davası, s: 342 
938 KarĢı görüĢte; TEKĠNAY, S. S. age. s: 34 
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tebligat vekile yapılacağından» vekili yerine üçüncü kiĢinin kendisine yapı-

lacak tebligat geçerli olmaz ve dava açma süresi iĢlemeye baĢlamaz.939 

«Takibin ertelenmesi» veya «takibin devamı» kararı, üçüncü kiĢinin is-

tifa etmiĢ veya azledilmiĢ vekiline tebliğ edilmiĢse (HMK. mad. 81) dava 

açma süresi, vekile tebliğ tarihinden itibaren iĢlemeye baĢlar.940 

B) Üçüncü kiĢi, süresinde -ĠĠK. mad. 96/II gereğince; haczi öğrendiği 

tarihten itibaren yedi gün içinde941 icra dairesine «istihkak iddiası»nda bu-

lunduğu halde, icra dairesince gerekli yasal iĢlemler (ĠĠK. mad. 96/I, 97/I) 

yapılarak dosya icra mahkemesine -«takibin devamı» veya «takibin ertelen-

mesi» konusunda karar verilmek üzere- gönderilmezse, üçüncü kiĢi için, ye-

di günlük dava açma süresi de iĢlemeye baĢlamaz.942 BaĢka bir deyiĢle, 

üçüncü kiĢinin süresi içinde icra dairesine bildirdiği «istihkak iddiası»,  

-7 günlük- istihkak davası açma süresini keser (durdurur).943 

Bu durumda, üçüncü kiĢi, 

aa-Dosyanın icra mahkemesine gönderilip, icra mahkemesince verile-

cek «takibin devamı» ya da «takibin ertelenmesi» kararının kendisine tebli-

ğini (veya tefhimini) bekleyebilir.944 

bb-Dosyanın icra mahkemesine gönderilmesini ve orasının «takibin 

devamı» ya da «takibin ertelenmesi» kararının kendisine tebliğini (veya tef-

himini) beklemeden, doğrudan doğruya icra mahkemesinde «istihkak dava-

sı» açabilir.945 

cc-Ġstihkak iddiası üzerine gerekli yasal iĢlemleri yapmayan -örneğin; 

ĠĠK. mad. 97/I gereğince, dosyayı icra mahkemesine göndermeyen- icra mü-

dürünün bu iĢlemini Ģikâyet (ĠĠK. mad. 16) konusu yapıp, gerekli yasal iĢ-

lemlerin yapılmasını sağladıktan sonra, icra mahkemesinin «takibin devamı» 

ya da «takibin ertelenmesi» kararının kendisine tebliğini (veya tefhimini) 

bekler. 

                                                 
939 Bknz: 21. HD. 19.4.2004 T. 3755/3916; 17.9.2000 T. 5905/7064  
940 Bknz: 13. HD. 27.1.1977 T. 226/643  
941 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1859 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:5, s:8001 
942 Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 14109/12569; 20.03.2012 T. 1416/3363; 19.03.2012 T. 

883/3287; 23.02.2012 T. 12358/2100 vb. 
943 Bknz: 17. HD. 03.04.2012 T. 1738/4035; 21.02.2012 T. 355/1956; 20.12.2011 T. 

9969/12569; 19.12.2011 T. 7863/12436; 08.12.2011 T. 8746/11982 vb.; HGK. 15.12.2004 T. 
21-710/727; 21. HD. 27.9.2004 T. 6606/7623 vb.  

944 Bknz: HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727; 21. HD. 27.9.2004 T. 6606/7623; 28.4.2004 T. 
6137/7729  

945 Bknz: HGK. 15.12.2004 T. 21-710/727; 21. HD. 27.9.2004 T. 6606/7623; 28.4.2004 T. 
6137/7729  
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C) Haczi öğrenen üçüncü kiĢi, ĠĠK. mad. 96/I, III gereğince icra daire-

sine önce «istihkak iddiası»nda bulunup icra mahkemesinin «takibin deva-

mı» ya da «takibin ertelenmesi» kararının kendisine tebliğini (veya tefhimi-

ni) beklemeden, doğrudan doğruya «haczi öğrendikten sonra yedi gün için-

de» icra mahkemesine baĢvurarak da istihkak davası açabilir.946 

Haczi öğrenen üçüncü kiĢinin önce icra dairesine «istihkak iddiası»nda 

bulunup, bu iddiasının alacaklı veya borçlu tarafında kabul edilmemesi üze-

rine, «istihkak davası» açması kendisi için daha uygun ise de, üçüncü kiĢi 

kendi yararına olan hükümden (ĠĠK. mad. 96/I, III, 97/I) istifade etmek iste-

meyerek doğrudan doğruya icra mahkemesine de baĢvurarak istihkak davası 

açabilir.947 Ancak, açtığı böyle bir dava, ilk celsede davalı - alacaklı tarafın-

dan kabul edilirse, davalı aleyhine yargılama giderlerine de hükmedilemeye-

ceğinden (HMK. mad. 312/1) üçüncü kiĢi boĢ yere açtığı davanın giderlerine 

katlanmıĢ olur.948 

Üçüncü kiĢi haciz sırasında hazır bulunduğu halde, yedi gün içinde icra 

dairesine «istihkak iddiası»nda bulunmaz ve icra mahkemesinde de «istih-

kak davası» açmazsa, daha sonra alacaklıya karĢı «istihkak davası» açamaz. 

Açacağı dava süre yönünden reddedilir.949 

Bu olasılıkta, üçüncü kiĢinin «haczi öğrenme tarihi» önem taĢır: 

«Haczi öğrenme tarihi»nde uyuĢmazlık olursa -ve dosya içeriğinden 

davacı üçüncü kiĢinin haczi daha önce öğrendiği anlaĢılamıyorsa- bunun is-

batı istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢiye değil, alacaklıya düĢer.950 

Çünkü, haciz kendisine tebliği edilmediği için, üçüncü kiĢi, «hüsnüniyet ka-

rinesi»nden yararlanır.951 

ĠĢtirak halinde bulunan bir mal veya miras payının haczi halinde, pay-

daĢlardan en sonuncusunun öğrenme tarihi, «haczi öğrenme tarihi» olarak 

kabul edilir.952 

Kanun koyucu «haczi öğrenme» konusunda ayrıca bir karine kabul ede-

rek; «istihkak iddiasının yapıldığı (veya «istihkak davasının» açıldığı) tarih-

te, istihkak iddia eden üçüncü kişiyle birlikte oturan kimseler» ile «bu kişile-

rin iş ortakları»nın, malın haczini, «istihkak iddiasının yapıldığı tarihte öğ-

renmiş olacaklarını» belirtmiĢtir (ĠĠK. mad. 96/son). Bu bir «kesin kanuni 

                                                 
946 Bknz: 21. HD. 18.11.2003 T. 7362/9506; 12.5.2003 T. 3526/4499; 13.5.2002 T. 3990/4347 
947 Bknz: 8. HD. 13.05.2013 T. 3885/7049; 17. HD. 19.03.2012 T. 883/3287 
948 KAYGANACIOĞLU, M. a.g.m. (Yarg. D. 1983/1-2, s: 121) - ERTEN, S. a.g.m. (Ansay 

Armağanı, s: 290; Ad. D. 1964/2, s: 140) - KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 1011 
949 Bknz: 15. HD. 24.4.1995 T. 2159/2395; 10.4.1995 T. 1829/2086 
950 Bknz: 21. HD. 1.3.2004 T. 11421/1721; 8.7.1997 T. 2287/2482 
951 BERKĠN, N. a.g.e. s: 276 - ERTEN, S. a.g.m. (Ansay Armağanı, s: 288) 
952 KAYGANACIOĞLU, M. a.g.m. s: 118 
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karine» olup»953 sözü geçen kiĢiler, bunun tersini yani «hacizden haberdar 

olmadıklarını» ileri sürüp bunu kanıtlayamazlar.954 Bu karinenin var sayıla-

bilmesi için daha önce bir kiĢinin «istihkak iddiasında» bulunmuĢ (veya «is-

tihkak davası» açmıĢ) olması gerekir. Kanun koyucu, bu Ģekilde daha önce 

«istihkak iddiasında» bulunmuĢ (veya «istihkak davası» açmıĢ) olan kimse 

ile «birlikte oturan kimselerin» veya «bu kimselerin iĢ ortaklarının» haczi 

öğrenmiĢ sayılacaklarını farzetmiĢtir.955 

«Belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için kanun tarafından çıkarı-

lan sonuç» olan956  kanuni karine dıĢında uygulamada «haciz tarihinde, ha-

ciz uygulanan yerde, borçlu ile birlikte oturan kimselerin (borçlunun eĢinin, 

gelininin, iĢ ortağının) haczi, haczin yapıldığı gün öğrenmiĢ sayılacakları» 

konusunda fiili karine957 den de yararlanılmaktadır. Yüksek mahkeme, çe-

Ģitli içtihatlarında, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢilerin bu iddialarını 

-belirtilen fiili karine nedeniyle- «haczin -hayatın olağan akıĢına göre- öğre-

nilmesi tarihinden itibaren yedi günlük süre geçtikten sonra ileri sürüldüğü» 

gerekçesiyle reddetmiĢtir.958 Daha önce belirtilen -ve ĠĠK. mad. 96/II‘de ön-

görülen- «kesin kanuni karine»den, farklı olarak, «fiili karine»nin aksi isbat 

edilebilirse de, uygulamada istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢilerin, 

aleyhlerindeki fiili karinenin aksini isbat edebildikleri hemen hemen hiç gö-

rülmemektedir.959 Ayrıca belirtelim ki, ĠĠK‘nun 103. maddesinde -1988 yı-

lında- 3494 sayılı Yasa ile yapılan değiĢiklik sonucunda 103. madde; 

«...Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine 

göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği 

bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez» Ģek-

lini almıĢ olduğundan, yüksek mahkemenin daha önce «fiili karine» olarak 

kabul ettiği durumlar böylece yasal dayanağa kavuĢmuĢtur. 

Yüksek mahkeme; fiili karine konusunda; 

√ «Davacı 3. kişi adına kayıtlı işyerinde uygulanan haciz işlemi sıra-

sında hazır bulunan ve davacı 3. kişiyi vekaletle temsile yetkili babasının 

geçerli bir istihkak iddiasında bulunmadığı ve aynı yerde yapılan ek hacizde 

davacı 3. kişi ile aynı soyadı taşıyan çalışanın hazır bulunduğu ve haciz tu-

                                                 
953 ERTEN, S. Ġstihkak Ġddiaları ve Davaları (Ansay Armağanı, s: 288) - BERKĠN, N. a.g.e. s: 

279 - KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: II, s: 2013 - POSTACIOĞLU, Ġ. a.g.e. s: 
390 vd. 

954 UMAR, B. age. s: 90, dipn. 27 - KURU, B. Usul, C: 2, s: 1383 
955 Bknz: 15. HD. 5.6.187 T. 1795/2494 
956 Ayrıntılı bilgi için bknz: KURU, B. Usul, age. C: 2, s. 2012 
957 Fiili karine, «Belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için hakim tarafından çıkarılan so-

nuç»tur. (Bknz: KURU, B. Usul, C: 2, s: 2006) 
958 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1892 
959 KAYGANICIOĞLU, M. agm. s: 119 
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tanağının bir suretinin bırakılmış olduğu anlaşıldığından, haciz işleminin de 

davacı 3. kişi tarafından aynı tarihlerde öğrenilmiş olduğunun kabulü gere-

keceğini»960 

√ «Haciz tarihinde, haczin yapıldığı yerde borçlu ile birlikte oturan 

kimselerin -borçlunun; eşinin, annesinin, babasının, kardeşinin, gelininin, iş 

ortağının- haczi hayatın olağan akışına göre haczin yapıldığı gün öğrenmiş 

sayılacaklarını (haczi öğrenmede fiili karine)»961 

√ «Borçlu şirketin mâli müşaviri olan davacı üçüncü kişinin, hacizden 

üç yıl sonra hacizden yeni haberdar olduğunu» ileri sürmesinin, hayatın 

olağan akışına uygun düşmeyeceğini»962 

√ «Aynı kişinin hem borçlu şirketin ve hem de istihkak davası açan 3. 

kişi şirketin ‘temsilcisi’ olması halinde, 3. kişinin ‘yapılan hacizden sonra  

-satış ilanı ile- haberdar olduğunu’ ileri sürmesinin hayatın olağan akışına 

ters düşeceğini»963 

√ «Borçlu şirket ile aynı adresi paylaşan üçüncü kişi şirketin, İİK. 

96/III uyarınca, borçlunun adresinde yapılmış olan haczi, ‘aynı gün’ öğ-

renmiş sayılacağını»964 

√ «Davacı şirketin benzin istasyonunda şirket müdürü huzurunda yapı-

lan hacizde, şirketin aynı gün haberdar olduğunun kabulü gerekeceğini»965 

Buna karĢın; 

√ «Haczin, davacı şirketin ortağı veya yetkili temsilcisi olmayan fakat 

murakıp olduğu anlaşılan kişinin yüzüne karşı yapılmış olması halinde, is-

tihkak iddiasında bulunma süresinin haciz tarihinden itibaren başlamayaca-

ğını»966 

√ «Borçlunun huzurunda, üçüncü kişinin yokluğunda yapılan hacizden 

borçlu ile üçüncü kişinin avukatlarının aynı kişi olmasının ‘üçüncü kişinin 

haczi aynı öğrendiğini’ ifade etmeyeceğini»967 

√ «Borçlunun muhasebecisinin, İİK. mad. 96/III’de öngörülen kişiler-

den sayılamayacağını»968 

                                                 
960 Bknz: 17. HD. 7.2.2011 T. 12414/849 
961 Bknz: 17. HD. 01.12.2011 T. 8010/11553; 21. HD. 23.2.2004 T. 11450/1386; 13.10.2003 T. 

6192/7936; 16.6.2003 T. 4617/5664 vb.  
962 Bknz: 15. HD. 18.5.1994 T. 2298/3318  
963 Bknz: 15. HD. 29.4.1994 T. 5359/2746  
964 Bknz: 15. HD. 23.1.1991 T. 5203/122  
965 Bknz: 15. HD. 6.6.1990 T. 1635/2662  
966 Bknz: 21. HD. 28.6.2004 T. 5406/6359 
967 Bknz: 15. HD. 26.11.1990 T. 3937/5054  
968 Bknz: 15. HD. 31.5.1990 T. 569/2550  
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√ «Haczi öğrenerek, süresi içinde istihkak iddiasında bulunan üçüncü 

kişi ile, ‘haczi daha sonra öğrendiğini’ ileri sürerek daha geç istihkak iddia-

sında bulunan üçüncü kişinin vekillerinin aynı olmasının, ‘üçüncü kişilerin 

aynı anda haczi öğrenmiş olduklarını’ göstermeyeceğini»969 

belirtmiĢtir... 

D) Üçüncü kiĢi ‗hacizden geç haberdar olmuĢsa‘ örneğin; satıĢ aĢama-

sında haczi öğrenmiĢse, bu takdirde «haczi öğrendiği tarihten itibaren» yedi 

gün içinde yine istihkak davası açabilir. Bu durumda, üçüncü kiĢi; 

aa- Haczedilen mal henüz paraya çevrilmemişse (satılmamışsa); hac-

zedilen mal hakkında «takibin ertelenmesi» konusunda acele karar verilmek 

üzere (ĠĠK. mad. 97/IX), 

bb- Haczedilen mal paraya çevrilmiş fakat satış bedeli henüz alacaklı-

ya ödenmemişse, satıĢ bedeli hakkında (ĠĠK. mad. 97/IX), «istihkak davası» 

açabilir.970 

Eğer üçüncü kiĢi, «satış bedelinin alacaklıya ödenmesinden sonra» ha-

cizden haberdar olmuĢsa -yani; üçüncü kiĢi, paraların paylaĢtırılmasından 

sonra, haczi öğrenebilmiĢse- icra takibi, haczedilip satılan mal bakımından 

sona ermiĢ olduğundan, üçüncü kiĢi «istihkak davası» açamaz. Bu durumda, 

üçüncü kiĢi, borçluya karĢı «sebepsiz zenginleĢme» (TBK. mad. 77 vd.) da-

vası açabilir. Çünkü, borçlu, üçüncü kiĢinin malının satılması sonucu bor-

cundan kurtulmuĢ, baĢka bir deyiĢle sebepsiz olarak zenginleĢmiĢtir.971 

cc- Hacizli mal, alacaklıya alacağına mahsuben satılmışsa, istihkak 

davası, satılan mal alacaklıya teslim edilinceye kadar açılabilir.972 

Eğer ihalede alacaklıya, alacağına mahsuben satılan mal, alacaklıya 

teslim edilmiş ve yapılan ihalenin feshi için dava açılmamışsa, artık bu mal 

hakkında istihkak davası açılamaz.973 Buna karĢın, satılan mal hakkında iha-

lenin feshi davası açılmışsa -mal alıcıya teslim edilmiş olsa bile- istihkak 

davası açılabilir ve açılan istihkak davasında ihalenin feshi davasının sonu-

cunun bekletici mesele yapılması gerekir.974 

III- Ġcra ve iflâs dairelerinde ve icra mahkemelerinde adli tatil hüküm-

leri (HMK. mad. 102-104) uygulanmadığından, yedi günlük dava açma sü-

                                                 
969 Bknz: 12. HD. 14.1.1981 T. 6679/129  
970 Bknz: 17. HD. 07.06.2011 T. 1163/5822; 07.06.2011 T. 1165/5832; 15. HD. 5.3.1996 T. 

927/1130; 27.12.1995 T. 6967/7752; 4.4.1995 T. 1747/1986 
971 KURU, B. El Kitabı, s: 555 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 213, 216 - POSTACIOĞLU, Ġ. age. 

s: 415 - KAYGANACIOĞLU, M. a.g.m. s: 122 
972 Bknz: 17. HD. 03.11.2011 T. 3418/10246; 21. HD. 4.7.2000 T. 4192/5351  
973 Bknz: 21. HD. 16.10.2001 T. 6314/6796  
974 GÜNEREN, A. age. 2. Baskı, s: 275 vd. 
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resinin bitmesi adli tatile rastlarsa; süre, adli tatil içindeki son günün tatil sa-

atinde biter, yoksa süre adli tatil nedeniyle uzamaz. 

IV-Dava açma süresi çok kısa olduğu için, bir miras Ģirketinin söz ko-

nusu olduğu durumlarda, mirasçılardan birinin istihkak davası açması halin-

de, diğer mirasçıların da bundan yararlanacağı kabul olunmalıdır.975 

V- Haczi öğrendikten sonra «yedi günlük süre» içinde -hatalı olarak- 

genel mahkemede istihkak davası açan üçüncü kiĢi, bu mahkemenin «görev-

sizlik kararı» vermesinden ve bu kararın kesinleĢmesinden sonra  i k i  h a f- 

t a  içinde -HMK. mad. 20/1 gereğince- icra mahkemesinde dava açarsa, sü-

resinde istihkak davası açmıĢ sayılır mı? Yargıtay 13. Hukuk Dairesi;976 

bu soruya olumsuz cevap vermiĢken, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi;977 ve 

Hukuk Genel Kurulu978 ile Yargıtay 21. Hukuk Dairesi979 «davanın süre-

sinde açılmış sayılacağını» kabul etmiĢtir. 

VI- Üçüncü kiĢi, belirtilen yedi günlük süre içinde icra mahkemesinde 

dava açmadığı takdirde, alacaklıya karĢı «istihkak iddiasından vazgeçmiş» 

sayılır (mad. 97/VI).980 Bu vazgeçme ancak, yapılan takip bakımından sonuç 

doğurur. Bu nedenle, vazgeçmenin «maddi hukuk» iliĢkisine bir etkisi ol-

madığı gibi, sonraki bir takipte de herhangi bir hükmü yoktur. 

Süresinde istihkak davası açmamakla, alacaklıya karşı istihkak iddia-

sından vazgeçmiĢ sayılan üçüncü kiĢi, borçluya karşı da bu iddiasından vaz-

geçmiĢ sayılmayıp, ona karĢı «sebepsiz zenginleşme» davası açma hakkına 

sahiptir.981 Çünkü, üçüncü kiĢinin malının satıĢ bedeli ile borçlunun takip 

bakımından olan borcu ödenmiĢ ve borçlu icra takibinden kurtulmuĢ olur. 

BaĢka bir deyiĢle, borçlu «sebepsiz olarak» (haksız olarak) zenginleĢmiĢ sa-

yılır. 

VII- 7 günlük istihkak davası açma süresinin geçirilmesi halinde, dokt-

rinde982 genellikle eski hale getirme (HMK. mad. 95 vd.) yoluna baĢvuru-

                                                 
975 ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 217 
976 Bknz: 13. HD. 22.11.1982 T. 7791/7058  
977 Bknz: 15. HD. 7.2.1994 T. 348/597  
978 Bknz: HGK. 3.2.1999 T. 15-48/63  
979 Bknz: 21. HD. 28.3.2002 T. 1072/2597  
980 Bknz: 12. HD. 30.10.2003 T. 17305/21225; 8.10.2002 T. 17517/20289; 21. HD. 28.11.2000 

T. 7195/8496 
981 KURU, B. a.g.e. C: 2, s: 998 - ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s: 213, 216 - POSTACIOĞLU, Ġ. 

a.g.e. s: 414 - BERKĠN, N. a.g.e. s: 280 - ÖNEN, E. age. s: 144 - GÖRGÜN, ġ. age. s: 14 - 
KAYGANACIOĞLU, M. a.g.m. s: 122 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, 

M.S./ÖZEKES, M. age. s: 339 - ASLAN, K. a.g.e. s: 351 - GÜNEREN, A. Ġcra ve Ġflâs 
Hukukunda Ġstihkak Davaları ile Tasarruf Ġptal Davaları, s: 274 - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1895 
982 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, ĠĠK. mad. 16, §E - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:1, s:1591  
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lamayacağı belirtilmesine rağmen983 yüksek mahkeme son içtihatlarında984 
«koĢulların gerçekleĢmesi halinde «eski hale getirme» yoluna baĢvurulabile-
ceğini kabul etmeye baĢlamıĢtır... 

VIII- Yüksek mahkeme, «istihkak davasının açılabileceği süre» ve 
«dava açma süresinin kesilmesi» hakkında ayrıca; 

√ «Hacizde hazır bulunan üçüncü kişi şirket yetkilisinin şirket lehine is-
tihkak iddiasında bulunması ile İİK. mad. 96/3’de yer alan 7 günlük yasal 
sürenin kesilmiş olduğu- Mahkemece, icra mahkemesinin takibin devamı ka-
rarının üçüncü kişiye tebliğ edilip edilmediğini araştırılması ve tebliğden 
itibaren 7 gün içinde dava açılmamışsa süre aşımından davanın reddedilme-
si; açılmışsa tarafların delilleri toplanarak İİK. mad. 97/a’da yer alan mül-
kiyet karinesinin kimin yararına olduğunun tayini ile bir karar verilmesi ge-
rektiğini»985 

√ «Davacı şirket yetkilisi haczi öğrenme tarihinden itibaren 7 gün için-
de istihkak iddiasında bulunmakla, İİK’nun 96/3. maddesinde öngörülen 7 
günlük yasal hak düşürücü sürenin kesildiği, İcra Müdürlüğü tarafından 
İİK’nun 99. maddesinin uygulanmasına yönelik işlemin iptali kararının 
üçüncü kişiye tebliğinin dava açma süresini başlatan bir işlem olmadığı, hak 
düşürücü dava açma süresinin başlaması için, İİK’nun 97/1. maddesine gö-
re İcra Müdürlüğü’nce prosedürün uygulanmasının, icra mahkemesince ve-
rilen, takibin ertelenmesi ya da devamına ilişkin kararın 3. kişiye tebliğinin 
gerekeceğini»986 

√ «Davacı üçüncü kişi şirket yetkilisinin, 16.12.2013 tarihinde haciz 
yerindeki beyanı ile süresi içinde istihkak iddiasında bulunduğu, bu istihkak 
iddiasının süresi içerisinde bildirilmesi ile dava açma süresinin kesildiği, is-
tihkak iddiası üzerine icra müdürlüğü tarafından İİK’nun 97/1 maddesindeki 
prosedürün işletileceği, buna göre icra mahkemesince verilecek kararın ilgi-
liye tefhimi veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde davanın açılması gerekti-
ğini»987 

√ «İİK.’nun 97. maddesindeki 7 günlük dava açma süresinin hak düşü-

rücü süre olduğunu»988 

                                                 
983 Bknz: KarĢ. UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, ĠĠK. mad. 16, §E - UYAR, T. ĠĠK. 

ġerhi, C:1, s:1591 
984 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, ĠĠK. mad. 16, §E - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:1, s:1591 - Ayrıca bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, ĠĠK. mad. 97, §G - 
§aa, AÇIKLAMA: IX «S: 1921» - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:1, s:1591  

985 Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 4807/9941 

986 Bknz: 8. HD. 12.03.2015 T. 4572/5912 

987 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 1482/4100 

988 Bknz: 17. HD. 08.04.2013 T. 3829/5167; 28.01.2013 T. 16501/638; 07.06.2012 T. 
6807/7446; 21.05.2012 T. 5333/6455; 21.02.2012 T. 5949/1941; 13.02.2012 T. 11815/1432 
vb. 
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√ «Yasal süresi içinde içinde yapılan istihkak iddiası ile dava açma sü-

resinin kesilmiş olacağını»989 

√ «Haczi öğrenme tarihi belli olmayan üçüncü kişinin açtığı istihkak 

davasının süresinde açılmış sayılacağını»990 

√ «İstihkak iddiası üzerine icra müdürlüğünce İİK.’nun 97/I’deki pro-

sedür işletilmezse, dava açma süresi işlemeye başlamaz, üçüncü kişinin bu 

durumda ‘haciz edilen malın satış bedeli alacaklıya ödeninceye kadar’ istih-

kak davası açılabileceğini»991 

√ «İstihkak davasının süresinden sonra açılması halinde icra mahke-

mesince «davanın süre yönünden reddine» karar verilmesi gerekeceğini»992 

√ «Tüzel kişinin temsil yetkisine sahip organının, haczi öğrendiği tarih-

ten itibaren dava açma süresinin işlemeye başlayacağını»993 

√ «Dava açma süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, 

tatili izleyen işgününde açılan davanın süresinde açılmış sayılacağını»994 

√ «İstihkak davaları harca bağlı olduğundan, davanın harcın yatırıldı-

ğı tarihte açılmış sayılacağını»995 

√ «‘Takibin devamına’ ilişkin icra mahkemesi kararının davacı üçüncü 

kişiye tebliğ edildikten sonra aynı kararın daha sonra ikinci kez davacıya 

tebliğ edilmiş olmasının birinci tebliğ ile doğan hukuki sonuçları ortadan 

kaldırmayacağını»996 

√ «Haczi yapan icra memurunun istihkak iddiasında bulunan üçüncü 

kişiye ‘yedi gün içinde dava açmak üzere’ süre verme yetkisinin bulunmadı-

ğını»997 

√ «Üçüncü kişinin istihkak iddiası üzerine icra müdürü tarafından İİK. 

96/II uyarınca düzenlenen ‘istihkak iddiasının bildirilmesine dair varaka’nın 

tebliğinden itibaren alacaklının üç gün içinde istihkak iddiasına itiraz et-

                                                 
989 Bknz: 17. HD. 03.04.2012 T. 1738/4035; 21.02.2012 T. 355/1956; 20.12.2011 T. 

9969/12569; 19.12.2012 T. 7863/12436; 08.12.2011 T. 8746/11982; 03.11.2011 T. 
3022/10296 

990 Bknz: 17. HD. 11.10.2012 T. 12037/10906; 06.03.2012 T. 546/2673; 27.10.2011 T. 
5926/9918; 23.06.2011 T. 1546/6569 

991 Bknz: 17. HD. 15.11.2012 T. 14109/12569; 20.03.2012 T. 1416/3363; 19.03.2012 T. 
883/3287; 23.02.2012 T. 12358/2100; 15.12.2011 T. 8928/12286; 11.10.2011 T. 6055/9042; 
26.09.2011 T. 4563/8140; 21.06.2011 T. 1723/6431 vb. 

992 Bknz: 21. HD. 1.11.2004 T. 7307/9120; 11.11.2003 T. 9926/9225, 23.5.2000 T. 3334/4147  
993 Bknz: HGK. 22.9.2004 T. 21-406/434  
994 Bknz: 21. HD. 20.1.2004 T. 11649/327; 22.4.2003 T. 2878/3767 
995 Bknz: 21. HD. 10.6.2002 T. 4802/5542  
996 Bknz: 21. HD. 3.7.2001 T. 5006/5288 
997 Bknz: 21. HD. 5.12.2000 T. 8594/8831  
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memesi halinde, istihkak iddiasının kesinleşeceğini, buna rağmen icra mah-

kemesince bu husus gözden kaçırılarak ‘istihkak iddia edenin yedi gün için-

de dava açması için süre verilmesi sonucu dava açılmış olmasının’ üç gün-

lük hak düşürücü sürenin geçirilmiş olmasıyla doğan sonuçları ortadan kal-

dırmayacağını»998 

√ «Alacaklı amme idaresinin davacının istihkak iddiasını reddettiğini 

davacıya tebliğ etmesi üzerine, istihkak davasının -6183 sayılı Kanunun 66. 

maddesine göre- yedi günlük süre içinde açılması gerekeceğini»999 

√ «‘Borçlu ile birlikte oturduğu’ kanıtlanamayan ve haczi ne zaman 

öğrendiği de bilinmeyen 3. kişinin, hacizden çok sonra açtığı davanın ‘süre-

sinde’ sayılacağını»1000 

√ «Haciz tutanağında imzası bulunmayan 3. kişinin, ‘haciz sırasında 

hazır bulunduğu’nun ileri sürülmesi halinde hazır bulunan diğer kişilerin 

tanık olarak dinlenerek sonuca gidilmesi gerekeceğini»1001 

√ «Yasanın tanımadığı süreyi, hakimin yanlış karar vererek tanıyama-

yacağını» (Dava açma süresinin hakimin yanlış kararı ile uzatılamayacağı-

nı»1002 

√ «‘İİK. 8 uyarınca icra tutanakları aksi kanıtlana kadar geçerli oldu-

ğundan ‘haciz sırasında hazır bulunduğunu’ tespit eden tutanak nedeniyle 3. 

kişinin haciz (tutanak) tarihinden itibaren 7 gün içinde istihkak davası aç-

ması - ya da istihkak iddiasında bulunması  gerekeceğini»1003 

√ «‘Taşınmazı üzerine davalı banka lehine haciz konulmuş olduğunu’ 

başka mahkemede devam eden tescil davası sırasında getirtilen tapu kayıtla-

rından öğrenmiş olan davacının bu tarihten itibaren 7 gün geçtikten sonra 

açtığı istihkak davasının süre yönünden reddedilmesi gerekeceğini»1004 

√ «Kendisine istihkak iddiasında bulunma olanağı verilmemiş olan 3. 

kişinin haczi öğrendiği tarihten itibaren istihkak davası açabileceğini»1005 

√ «Almanya’da oturan bir kişinin istihkak davası açma yönünden, haczi 

öğrenme tarihinin varsayımlara göre kabul edilemeyeceğini»1006 

                                                 
998 Bknz: 21. HD. 7.3.2000 T. 1930/1963  
999 Bknz: 15. HD. 11.3.1998 T. 5578/929; 16.9.1997 T. 3423/3784; 24.10.1996 T. 5639/5807  
1000 Bknz: 15. HD. 19.9.1995 T. 4785/4784  
1001 Bknz: 15. HD. 6.2.1995 T. 82/564  
1002 Bknz: 15. HD. 4.7.1994 T. 3788/4128 
1003 Bknz: 15. HD. 8.6.1994 T. 2704/3707; 20.4.1994 T. 868/2486  
1004 Bknz: 15. HD. 28.6.1993 T. 2727/3075 
1005 Bknz: 12. HD. 27.11.1986 T. 3480/13092  
1006 Bknz: 15. HD. 20.11.1985 T. 3039/3844  
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√ «‘Haczi, yapıldıktan 10 gün sonra öğrendiklerini’ duruşmada imzası 

ile ikrar eden davacı vekilinin bu beyanının müvekkilini bağlayacağını ve 

hacizden kırk gün sonra açılan istihkak davasının -süre yönünden- reddi ge-

rekeceğini»1007 

√ «Haciz tarihinde ceza evinde bulunan ve buradan çıktıktan elli beş 

gün sonra istihkak davası açan 3. kişinin -süre yönünden- reddi gerekeceği-

ni»1008 

belirtmiĢtir. 

*** 

 

                                                 
1007 Bknz: 15. HD. 4.11.1984 T. 4222/3765  
1008 Bknz: 13. HD. 10.12.1983 T. 8267/791  
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§ 4. (Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde)(1) 

 a) «İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 99) 

 

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE(2) 

      İ Z M İ R(3) 

 

Davacı(4) (Alacaklı) ......... : Ahmet Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR 

[TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Ali Yıldırım (Akdeniz Cad. No: 1, K: 2 - İZMİR) 

Davalı (Üçüncü kişi)(5) ..... : 1) Ümit Atılgan (1242 Sok. No: 10/3 - İZMİR) 

Davalı (Borçlu)(5) ............. : 2) Basri Borçsever (Fethi Bey Cad. No: 210, K. 3 

- İZMİR) 

D a v a ........................... : İstihkak «üçüncü kişinin ileri sürdüğü istihkak id-

diasının reddine karar verilmesi»(6) isteminden 

ibarettir. 

Harca esas kıymeti(7) ...... : 3.800,00 TL 

 

 O L A Y  

1 Müvekkilim Ahmet Haklı, kendisine olan (7.500,00) lira borcunu 

ödemeyen Basri Borçsever hakkında, İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden 

aldığı 10.11.2017 tarih ve 2017/2400-2600 sayılı ihtiyati haciz kararına da-

yanarak İzmir 2. İcra Dairesinde takipte bulunarak, borçluya ait çelik para 

kasasını elinde bulunduran davalı Ümit Atılgan’ın deposunda bahsi geçen 

kasayı 11.11.2017 tarihinde ihtiyaten haczettirmiştir. 

2 İhtiyati haczin uygulanması sırasında hazır bulunan davalı, «ihtiyaten 

haczedilen para kasasının kendisine ait olduğunu» belirterek «istihkak iddia-

sı»nda bulunmuştur. 

3 İcra memuru; (3.800,00) lira kıymet takdir ettiği çelik para kasasını 

haczedip yediemin olarak davalıya bırakmış ve «üçüncü kişiye karşı dava 

açmak üzere» 12.11.2017 tarihinde müvekkilime yedi gün süre vermiştir.(8) 

4 Davalı üçüncü kişinin istihkak iddiası samimi olmadığından, dava 

konusu çelik para kasası gerçekte borçlu Basri Borçsever’e ait olduğundan, 

davalı-üçüncü kişinin «istihkak iddiasının reddi» için bu davanın açılması ge-

rekmiştir. 
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Deliller .......................... : İzmir 2. İcra Dos. No: 2017/8500, tanık vs. yasal 

deliller(9) 

Hukukî sebepler ........... : İİK. mad. 99 

Sonuç ve istem  ........... : Belirttiğimiz nedenlerle, davalının, haczedilen 

borçluya ait «çelik para kasası» hakkında ileri 

sürdüğü «istihkak iddiasının reddi»ne(10) «ve %20 

tazminata» karar verilmesini,(11) masraf ve vekalet 

ücretinin davalıya yüklenmesini, vekaleten arz ve 

talep ederim. 15.11.2017(12) 

Davacı Vekili 

Av. Ali Yıldırım 

 

(1) Alacaklının haciz istemi (ĠĠK. mad. 78) üzerine1 icra müdürü, takip 

konusu alacak için gerek borçlunun iĢ ve ev adresinde, gerekse üçüncü kiĢi-

lerin elinde bulunan malları (ĠĠK. mad. 85‘e göre)2 haczeder ve haczedilen 

mallar hakkında -varsa- borçlunun ve üçüncü kiĢilerin (istihkak) iddialarını 

haciz tutanağına (ĠĠK. mad. 102/I) yazar.3 

I- Borçlunun elinde haczettiği malları ĠĠK. mad. 88/II uyarınca icra 

müdürü ancak «alacaklı kabul ederse (muvafakat ederse) borçluda  

-yediemin olarak- bırakabilirken, üçüncü kiĢinin elinde haczettiği -ve üçün-

cü kişinin üzerinde ‘mülkiyet hakkına dayanarak’ istihkak iddiasında bulun-

duğu- malları alacaklı İİK. mad. 88/II, 4949 sayılı Kanun ile değiştirilmeden 

önce istese de, üçüncü kiĢiden alamıyor ve üçüncü kiĢiye «yediemin» olarak 

bırakıyorken4 5, İİK. mad. 88/II, c: 3’ün «üçüncü şahsın elinde bulunan mal-

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Ġcra Hukukunda Haciz, 3. Baskı, 

2016, s: 9 vd. - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, 3. Baskı, 2014, s: 1494 vd.   
- UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:4, 2005, s:6870 vd. 

2 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 121 vd. - UYAR, 

T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1693 vd.  - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:4, s:7475 
vd. 

3 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 88 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. 

ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2070 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 6, 2006, s: 9104 vd.  
4 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 3. Bası, 

1994, s: 1007 - KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 1, 1988, 3. Baskı, s: 337 - BERKĠN, N. 
Ġcra Hukuku Rehberi, 1980, s: 295 - POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, s: 
418, dipn. 34. 

5 Bknz: «Haczedilen hayvanlar 3. kiĢinin elinde bulunmuĢtur. 3. kiĢi istihkak iddia etmiĢtir. Bu 
durumda, bu mallar 3. kiĢinin elinden alınamaz ona ancak yediemin olarak teslim edilir ve 
alacaklıya ĠĠK‘nun 99. maddesine göre icra hakimliğine o Ģahıs aleyhine dava açmak için 7 
günlük mühlet verilir. 3. kiĢinin elinden malların alınması doğru değildir. ġikâyet kabul 
edilmek gerekirken reddi isabetsizdir.» (12. HD. 3.6.1992 T. E: 592, K: 7673) «UYAR, T. 
Gerekçeli-Notlu, Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflas Kanunu, C: 2, 1998, s: 3112 vd.» 
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lar haczedilince, alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın kabulü halinde 

üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır» Ģeklinde değiĢtirilmesinden sonra, 

bu malların, malları elinde bulunduran -ve istihkak iddiasında bulunan- 

üçüncü kiĢiye yediemin olarak bırakılması ancak haciz talebinde bulunmuĢ 

olan alacaklının  muvafakatı ile mümkün olabilir hale gelmiĢti…6 

6352 sayılı ve 02.07.2012 tarihli Kanun ile ĠĠK‘nun 88/2. maddesi «... 

üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın 

kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahal-

line getirilmediği taktirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişik-

liği yapılabilir.» şeklinde değiştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak 

İİK.’nun 99. maddesi de «haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üze-

rinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bu-

lunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği taktirde bu mal muhafaza altına 

alınmaz.» Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

II- Üçüncü kiĢi, elinde bulunan mal hakkında ‘mülkiyetten başka bir 

ayni hakka -örneğin; rehin hakkına- dayanarak’ istihkak iddiasında bulunu-

yorsa, icra müdürü -alacaklının talebi üzerine- üçüncü kiĢideki bu malı, hac-

zettikten sonra o kiĢiden alıp baĢka bir kiĢiye yediemin olarak teslim edebi-

lir. Çünkü, icra dairesinin «üçüncü bir Ģahsa rehnedilmiĢ olan malları» da 

muhafaza altına alma yetkisi vardır (ĠĠK. mad. 88/III). 

III- Üçüncü kiĢinin elinde bulunan ve üzerinde üçüncü kiĢinin «istih-

kak iddiasında bulunduğu»7 bir malı haczeden icra müdürü, üçüncü kiĢinin 

istihkak iddiasını haciz tutanağına yazdıktan sonra, «üçüncü kiĢi aleyhine  

-icra mahkemesinde- istihkak davası açmak üzere» alacaklıya yedi günlük 

bir süre verir (ĠĠK. mad. 99). 

Ġcra müdürünün bu kararı üzerine, alacaklı; haczettirdiği malı elinde 

bulunduran üçüncü kiĢinin bu iddiasını samimi bulmaz ve haczettirdiği ma-

                                                 
6 Bu düzenlemenin eleĢtirisi için bknz: UYAR, T. «www.talihuyar.com» 4949 sayılı, 

17.7.2003 tarihli; 5092 sayılı, 12.2.2004 tarihli, 5311 sayılı 2.3.2005 tarihli ve 5358 sayılı, 
31.5.2005 tarihli Ġcra ve Ġflas Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunların Getirdiği 
Yenilikler‘ ve aynı isimli-Ġzmir Barosu tarafından Aralık/2005 tarihinde yaptırılmıĢ- ayrı ba-
sı, s: 38 vd. - UYAR, T. 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nda DeğiĢiklik 
Yapılmasına Dair Kanun‘un Getirdiği Yenilikler (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 49, s: 173) - 
ATALAY, O. TaĢınırların Üçüncü KiĢi Elinde Haczi ve Muhafaza Altına Alınması «ĠĠK. m. 
88/II Üzerine Bir EleĢtiri» (Medenî Usul ve Ġcra Ġflâs Hukuku Dergisi, 2005/1, s: 17 vd.) - 
ASLAN, K. Hacizde Ġstihkak Davası, 2005, s: 499 vd. - PEKCANITEZ, H. 4949 sayılı Ka-
nunla, Ġcra Hukukunda Yapılan DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi (Tür. Bar. Bir. D. 2003, S: 
49, s: 147 vd.) - PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / ÖZEKES, M. Ġcra 
ve Ġflas Hukuku, 2005, s: 191; 206. 

7 «Ġstihkak iddiası» kavramı için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 
1826 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:7886 vd. 
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lın «üçüncü kiĢiye» değil «borçluya ait olduğu» görüĢünde israr ederse, icra 

mahkemesinde, üçüncü kiĢi aleyhine, istihkak davası açar. 

Hemen belirtelim ki; ĠĠK. mad. 99 hükmünün uygulanabilmesi için, 

malın «yalnız üçüncü kişinin elinde bulunuyorken» haczedilmiĢ olması ge-

rekir. Örneğin; icra müdürü alacaklının talebi üzerine «borçlu tarafından mal 

kaçırmak amacı ile, komĢusuna bırakılmıĢ (götürülmüĢ) olduğu ileri sürülen 

-radyo, televizyon, buzdolabı, bilgisayar vb.- malları komĢusunun evinde 

(iĢyerinde) haczetmiĢse ya da borçlunun olduğu ileri sürülen iĢyerine haciz 

için gittiğinde, borçludan iĢyerini devraldığını belirten üçüncü bir kiĢi ile 

karĢılaĢır ve alacaklı «bu devrin geçerli olduğunu» ileri sürerek iĢyerindeki 

eĢyaları haczettirirse, icra müdürünün 99. maddeye göre iĢlem yapması  

-yani; bu eĢyaları haczedip yediemin olarak üçüncü kiĢiye bırakması ve ala-

caklıya, üçüncü kiĢiye karĢı istihkak davası açmak üzere süre vermesi- gere-

kir.8 Ġcra müdürünün bu Ģekilde hareket etmemesi -örneğin; istihkak davası 

açmak üzere alacaklıya süre vermemesi,9 ya da haczettiği malı üçüncü kiĢi-

nin elinden alması-, üçüncü kiĢinin (süresiz) Ģikâyetine neden olur. 

Yüksek mahkeme; 

√ «İcra dairesince, borçlunun bankadaki mevduatının haczi için doğ-

rudan haciz yazısı gönderildiği, haciz yazısının icra dairesinde yazıldığı ta-

rihte haciz tamamlanmamış olacağından 3. kişi durumundaki bankanın ha-

ciz yazısına karşı mevduat üzerinde ‘rehin vve hapis hakkının olduğunu’ ile-

ri sürmesinin ‘istihkak iddiası’ niteliğinde olduğu, bu durumda icra müdü-

rünün İİK’nun 99. maddedeki kurallara göre işlem yapması gerekirken pa-

ranın bankadan istenmesi yönünde yapılan işlemlerin yasaya aykırı olduğu-

nu»10 

√ «Borçlunun üçüncü şahıs banka nezdinde bir alacağı olduğu tespit 

edilirse, buraya haciz ihbarnamesi gönderilmeyip, haciz müzekkeresi gönde-

rilmesi halinde bankanın sözkonusu para üzerinde alacağı olduğunu iddia 

etmesi istihkak iddiası niteliğinde olup, bu para üçüncü şahıs uhdesinde ol-

duğundan, alacaklının İİK.’nun 99. maddesi uyarınca istihkak iddiasının 

reddi için icra mahkemesine dava açabileceğini»11 

√ «Üçüncü kişi bankanın, haciz yazısına karşı ‘mevduat üzerinde rehin 

ve hapis hakkının olduğunu’ ileri sürmesi istihkak iddiası niteliğinde oldu-

ğundan ve haczedilen şey (hesaptaki para) üçüncü kişi banka nezdinde bu-

                                                 
8 Bknz: 12. HD. 1.12.2011 T. 7800/25777; 19.2.1993 T. 14124/3129  
9 Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8622/8763  
10 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 26039/10868 
11 Bknz: 12. HD. 30.04.2015 T. 35108/8439 
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lunduğundan istihkak iddiasıyla ilgili olarak İİK’nun 99. maddesi uyarınca 

istihkak iddiasının reddi için icra mahkemesinde dava açabileceğini»12 

√ «3. kişi bankanın, haciz yazısına karşı ‘mevduat üzerinde rehin ve 

hapis hakkının olduğunu’ ileri sürmesinin istihkak iddiası niteliğinde oldu-

ğu, haczedilen şey (hesaptaki para) 3. kişi banka nezdinde bulunduğundan 

istihkak iddiasıyla ilgili olarak İİK’nun 99. maddesindeki prosedürün uygu-

lanmasının gerekeceği, dolayısıyla anılan prosedür uygulanmadan üzerinde 

istihkak iddia edilen hacizli paranın bu aşamada bankadan işletmesinin usul 

ve yasaya aykırı olduğunu»13 

√ «3. kişi durumundaki bankanın, borçlunun mevduatına haciz konul-

duğunun kendisine ‘doğrudan doğruya haciz yazısı’ veya ‘haciz ihbarname-

si’ gönderilerek haczedilmesi halinde ‘haciz konulan mevduat üzerinde ban-

kanın hapis ve rehin hakkı ile takas ve mahsup haklarının bulunduğunu’ bil-

dirmesinin ‘istihkak iddiası’ niteliğinde olduğunu, bu durumda icra müdür-

lüğünce İİK.’nun 99. maddesine göre işlem yapılması gerekeceğini, ‘hesap-

taki paranın derhal icra dosyasına gönderilmesi’nin bankaya bildirilemeye-

ceğini»14 

√ «Haczin, borçlunun ev veya işyerinde değil de, ödeme emrinin borç-

luya tebliğ edilmediği, üçüncü kişiye ait ev ya da işyerinde yapılmış olması 

halinde 99. maddenin uygulanarak alacaklıya istihkak davası açması için 

süre verilmesi gerekeceğini»15 

√  «Haciz tezkeresi (ya da haciz ihbarnamesi) üzerine, bankanın ‘mev-

duat üzerinde rehin ve hapis hakkının olduğunu’ ileri sürmesinin, ‘istihkak 

iddiası’ niteliğini taşıdığını, bu durumda icra memurunun 99. maddeyi uy-

gulayarak alacaklıya istihkak davası açmak üzere süre vermesi gerekeceği-

ni»16 

√  «Borçlu şirket sahibinin, şikayetçi (üçüncü kişi) şirketin sahibinin 

oğlu olmasının ve şikayetçi şirkette de ortak olmasının, İİK’nun 99. madde-

sinin uygulanmasını önlemeyeceğini»17 

√ «Borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin şirkete ait olduğu-

nun (şirket tarafından kiralanmış olduğunun ve vergi levhasının şirket adına 

                                                 
12 Bknz: 12. HD. 30.04.2015 T. 5491/11962 
13 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 255/2946 
14 Bknz: 12. HD. 25.01.2013 T. 25698/2187; 03.03.2011 T. 21646/2512; 15.06.2010 T. 

2831/15252; 01.03.2010 T. 2009/23799/5702 
15 Bknz: 8. HD. 14.11.2013 T. 9439/16716; 12. HD. 18.6.2004 T. 10880/14612; 27.4.2004 T. 

2435/4138; 9.10.2003 T. 15671/19609 vb. 
16 Bknz: 12. HD. 31.10.2011 T. 4991/20848; 17.11.2011 T. 5419/22625; 9.2.2001 T. 

1261/2310; 20.04.2009 T. 701/8464 
17 Bknz: 12. HD. 31.1.1996 T. 88/1269  
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düzenlenmiş olduğunun) anlaşılması hâlinde, şirket adresinde uygulanan 

haciz hakkında, İİK’nun 99. maddesinin uygulanması gerekeceğini»18 

√  «Borçlunun ortağı bulunduğu limited şirket adresinde yapılan haczin 

‘borçlu elinde’ yapılmış sayılacağını (ve bu durumda; olaya İİK’nun 99. 

maddesinin uygulanması gerekeceğini)»19 

√  «Borçlunun adresi olarak bilinen yerde karşılaşılan borçlunun oğlu-

nun ‘işyerinin kendisine ait olduğunu’ ileri sürüp, vergi levhası ibraz etmesi 

halinde, haciz yapılıp, alacaklıya İİK. 99’a göre süre verilmesi gerekeceği-

ni»20 

√  «Haciz uygulanan işyerinin kısa bir süre önce üçüncü kişiye devre-

dildiğinin, vergi levhasının bu kişi adına düzenlenmiş olduğunun anlaşılması 

halinde, icra müdürlüğünce ‘üçüncü kişiye karşı istihkak davası açmak üze-

re alacaklıya 7 gün süre verilmesi gerekeceğini»21 

√  «Üçüncü kişi adına trafikte kayıtlı bulunan ve üçüncü kişi elinde bu-

lunan aracın, alacaklının talebi üzerine fiilen haciz yapılıp, İİK. 99 uyarınca 

alacaklıya istihkak davası açmak üzere süre tanınması gerekeceğini»22 

√  «Mahsül haczinin, üçüncü kişi elinde yapılmış olduğunun kabulü ge-

rekeceğini»23 

belirtmiĢtir. 

Yüksek mahkeme «kimlerin üçüncü kişi yararına geçerli bir istihkak 

iddiasında bulunabileceği» konusunda; 

√ «Üçüncü kişinin çalışanının üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında 

bulunmaya yetkili olmadığı- İstihkaka ilişkin prosedür işletilmeksizin 3. kişi 

tarafından, süresi içinde doğrudan icra hukuk mahkemesinde dava açılarak 

istihkak iddiasında bulunulabileceğini»24 

√ «Üçüncü kişinin çalışanının üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında 

bulunmaya yetkili olmadığı bu durumda, 3. şahıs tarafından usulüne uygun 

yapılmış bir istihkak iddiası bulunmadığından davacı alacaklının İİK. mad. 

99 uyarınca istihkak davası açmakta hukuki yararının olmayacağını»25 

√ «Dava konusu haciz, borçlunun ve davalı 3. kişinin yokluğunda, da-

valı borçlunun kardeşi olduğunu belirten kişinin huzurunda yapılmış, borç-

                                                 
18 Bknz: 12. HD. 11.9.1995 T. 10974/10957  
19 Bknz: 12. HD. 6.7.1995 T. 10053/10258  
20 Bknz: 12. HD. 9.6.1994 T. 7457/7675  
21 Bknz: 12. HD. 19.2.1993 T. 14124/3129  
22 Bknz: 12. HD. 26.3.1992 T. 9322/3769  
23 Bknz: 12. HD. 8.10.1990 T. 2606/9662  
24 Bknz: 8. HD. 03.04.2017 T. 9700/4873; 03.04.2017 T. 9694/4872 
25 Bknz: 8. HD. 29.09.2016 T. 13964/12744 
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lunun kardeşi, davalı 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunmuş haczin İİK. 

99. madde gereğince yapıldığı, borçlunun kardeşinin, davalı 3. kişinin yetki-

lisi olmadığı gibi borçlu da olmadığından 3. kişi lehine istihkak iddiasında 

bulunma hak ve yetkisine sahip olmadığı, bu nedenle geçerli bir istihkak id-

diasının varlığından sözedilemeyeceğini- Mahkemece; istihkak iddiasında 

bulunan 3. şahsın istihkak iddiasının reddine karar verilmiş ise de; hacizde 

hazır bulunan borçlunun kardeşinin kendi adına istihkak iddiasında bulun-

madığı, davalı 3. kişi tarafından hacizden itibaren İİK’nun 96/3. maddesin-

de belirtilen 7 günlük süre içerisinde yapılmış bir istihkak iddiası da bulun-

madığından, mahkemece alacaklı tarafından açılan istihkak davasının, süre-

sinde yapılmış usule uygun bir istihkak iddiası olmadığından, ön koşul yok-

luğu nedeniyle reddi gerekeceğini»26 

belirtmiĢtir. 

IV- Buna karĢın, mal «borçlunun elinde iken»27 haczedilmiĢse (ĠĠK. 

mad. 96, 97) veya «borçlu ile üçüncü kişinin müştereken elinde bulunuyor-

ken»28 haczedilmiĢse (ĠĠK. mad. 97/a-I) ĠĠK. mad. 99 uygulanamaz. Bu du-

rumda, ĠĠK. mad. 96 ve 97‘ye göre iĢlem yapılması gerekir. 

Yüksek mahkeme; 

√  «Haczin ‘borçluya ait ev veya işyerinde’, ‘ödeme emrinin borçluya 

tebliğ edildiği yerde’ yapılmış olması halinde, İİK. 99’a göre değil, İİK. 96 

ve 97’ye göre işlem yapılması gerekeceğini»29 

√  «Ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği borçlunun eşi ve annesinin 

oturduğu evde, onların huzurunda yapılan haciz hakkında, borçlunun o evde 

oturmadığı kanıtlanmadıkça, İİK’nun 96 ve 97. maddelerinin uygulanacağı-

nı, 99. maddenin uygulanmayacağını»30 

√  «Borçlunun, başka dosyadan haciz edilip yediemine (dördüncü kişi-

ye) teslim edilmiş olan eşyaların ‘üçüncü kişi elinde’ haczedilmiş sayılama-

yacağını»31 

√  «Haciz yapılan yerin borçlunun kirası altında olduğu ve üçüncü ki-

şinin Almanya’dan izinli geldiği için burada geçici olarak kaldığının anla-

                                                 
26 Bknz: 8. HD. 02.06.2016 T. 20303/9666 
27 Bknz: 12. HD. 27.12.1990 T. 6445/13799; 12.4.1990 T. 11072/4286  
28 Bknz: 12. HD. 26.3.1990 T. 10403/3204; 9.2.1990 T. 7566/942; 25.9.1987 T. 13203/9334 
29 Bknz: 8. HD. 16.09.2013 T. 6346/12333; 17. HD. 31.01.2013 T. 15510/845; 12. HD. 

5.4.2005 T. 5438/7250; 1.7.2004 T. 13942/17424; 1.4.2004 T. 963/3225 vb.  
30 Bknz: 12. HD. 12.7.1995 T. 9549/10597  
31 Bknz: 12. HD. 2.2.1989 T. 5958/1388 
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şılması halinde, olaya 99. maddenin değil, 97/a maddesinin uygulanması 

gerekeceğini»32 

√  «‘İstihkak iddiasında bulunmayan dördüncü kişinin (tamircinin) 

elinde’ haczedilen mallar hakkında 99. maddeye göre değil, 96 ve 97. mad-

delere göre işlem yapılması gerekeceğini»33 

belirtmiĢtir. 

Doktrinde,34 ‘tapuda  üçüncü  kişi   adına   kayıtlı   taşınmazlar  hak-

kında -Ġsviçre‘de olduğu gibi- 99. maddenin uygulanarak, -«bu taĢınmazın 

gerçekte borçluya ait olduğu» iddia edilerek- istihkak davası açılması gerek-

tiği‘ ileri sürülmüĢse de, bu görüĢ henüz uygulamada benimsenmiĢ değildir. 

«Borçluya ait olduğu düĢüncesi ile üçüncü kiĢinin elinde haczedilen 

mallar hakkında açılacak istihkak davasını» düzenleyen ĠĠK. mad. 99 ile, 

«borçluya ait haczi mümkün herhangi bir malın üçüncü kiĢinin elinde bulu-

nup bulunmadığını ve eğer mevcutsa bunun haczi konusunu» düzenleyen 

ĠĠK. mad. 89‘un uygulama alanı bir noktada birleĢebilir.35 

Gerçekten, borçluya ait olup da, üçüncü kiĢinin elinde bulunduğu sanı-

lan taĢınır bir mal ĠĠK. mad. 89 uyarınca haczedilirse, icra müdürü üçüncü 

kiĢiye «birinci haciz ihbarnamesi»ni gönderir. Bu ihbarnameye karĢı, üçün-

cü kiĢi mad. 89/II‘deki def‘ileri ileri sürebilir. Eğer, üçüncü kiĢi haczedilen 

malın «borçluya ait olmadığını ya da malın kendisine rehnedilmiĢ olduğu-

nu» ileri sürerse, haczedilen taĢınır mal hakkında istihkak iddia etmiĢ olur. 

Bu durumda bir görüşe göre36 alacaklı iki olanağa sahip olur. Ya; İİK. mad. 

89/IV’e göre icra mahkemesine baĢvurup üçüncü kiĢinin «ceza ve tazminata 

mahkûm edilmesini» ister ya da İİK. mad. 99‘a göre icra mahkemesinde «is-

tihkak davası» açar. Buna karĢın diğer bir görüşe göre37 ise, alacaklı bu du-

rumda İİK. mad. 89/IV uyarınca hareket etmek olanağına sahip olmayıp, 

mutlaka ĠĠK. mad. 99‘a göre «istihkak davası» açmak zorundadır. 

V- «Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar 

haczedilen malın satıĢı yapılamaz. Haczin, üçüncü kiĢinin yokluğunda ya-

pılması ve üçüncü kiĢi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de, bu 

fıkra hükmü uygulanır.» 

                                                 
32 Bknz: 12. HD. 19.4.1984 T. 2319/4831  
33 Bknz: 12. HD. 18.9.1980 T. E: 4592/6538  
34 POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ile Ġlgili Bazı Yargıtay Ġçtihatlarında Uygulanan 

Yorum ġekli Hakkında DüĢünceler ve Bu Ġçtihatların DeğiĢtirilmesi Lüzumu ile Ġlgili Müla-
hazalar (Prof. Dr. YaĢar Karayalçın‘a 65. YaĢ Armağanı, 1988, s: 586) 

35 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: ASLAN, K. age. s: 546 vd. 
36 ARSLAN, R. Borçlunun Üçüncü KiĢide Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi (Dr. Recai 

Seçkin‘e Armağan, s: 109 vd.) - KURU, B. age. C: 2, s: 1142 
37 POSTACIOĞLU, age. s: 423 
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VI- Haczedilen malın «yalnız üçüncü kişinin elinde bulunması» ve 

üçüncü kiĢinin o mal hakkında «istihkak iddiası»nda38 bulunması halinde, 

kanunda (ĠĠK. mad. 99); «haczedilen malın borçlunun elinde bulunması» 

(ĠĠK. mad. 96, 97)39 -ve «haczedilen malın borçlu ile üçüncü kiĢinin müĢte-

reken elinde bulunması» (ĠĠK. mad. 97/a-I, c: 2)40 durumundan çok daha 

farklı ve sade bir yol izlenmesi öngörülmüĢtür. Gerçekten; haczedilen malın 

üçüncü kiĢinin elinde bulunması ve üçüncü kiĢinin de bu hacizli mal hak-

kında istihkak iddiasında bulunması halinde, icra müdürü, üçüncü kiĢi aley-

hine «istihkak davası» açmak üzere, alacaklıya «yedi günlük» bir süre vere-

cektir.41 Burada; -istihkak iddiasında bulunan üçüncü kiĢiye karĢı- «dava 

açma süresi» icra müdürü tarafından verilmektedir. Yoksa, icra müdürü 

üçüncü kiĢinin istihkak iddiasında bulunması üzerine «istihkak iddiası hak-

kında karar verilmek üzere» dosyayı icra mahkemesine gönderemez.42 ĠĠK. 

mad. 99‘un açık hükmüne rağmen, icra müdürü dosyayı «istihkak iddiası 

hakkında karar vermek üzere» icra mahkemesine gönderirse, icra mahkeme-

sinin «müdürlükçe 99. maddeye göre işlem yapılmak üzere, dosyanın müdür-

lüğüne iadesine» Ģeklinde43 karar vermesi gerekir. Ġcra hakimi, icra müdürü 

yerine geçerek, «alacaklıya istihkak davası açmak üzere» -yedi günlük- süre 

veremeyeceği gibi, bu aĢamada «haczin kaldırılmasına»,44 «istihkak iddiası-

nın kabulüne»45 de karar veremez. Keza icra mahkemesi, bu durumda -hatalı 

olarak ĠĠK. mad. 97/VI hükmünü uygulayıp- istihkak davası açması için 

üçüncü kiĢiye yedi günlük süre vermiĢ ve üçüncü kiĢi de istihkak davasını 

açmıĢsa, açılan bu davanın reddedilmeyip, dinlenmesi gerekir.46 

Ġcra müdürü, borçlunun elinde haczedilen mal hakkında -ĠĠK. mad. 96 

ve 97 uyarınca iĢlem yapacakken- hatalı olarak 99. maddeyi uygulayıp, 

«alacaklıya dava açmak üzere» süre vermiĢ ve alacaklı da bu karar çerçeve-

sinde üçüncü kiĢiye karĢı istihkak davası açmıĢsa, açılan davanın görülmesi 

gerekir.47 

                                                 
38 «Ġstihkak iddiası» hakkında ayrıntılı açıklama için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. 

ĠĠK. ġerhi, C: 2, 2006, s: 1826 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, 2006, s:7886 vd. 
39 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1869 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:5, s:8037 vd. 
40 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1958 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:6, s:8140 vd. 
41 Bknz: 8. HD. 06.12.2013 T. 11960/18491; 12. HD. 20.5.1993 T. E: 4698/9414; 29.3.1993 T. 

366/5375  
42 Bknz: 12. HD. 7.12.1981 T. 8308/9380; 12.11.1981 T. 6747/8256 
43 Bknz: 12. HD. 26.2.1981 T. 451/1862; 7.12.1981 T. 8308/9380; 12.11.1981 T. 6747/8256; 

2.11.1981 T. 6394/7943 
44 Bknz: 12. HD. 26.2.1981 T. 451/1862  
45 Bknz: 12. HD. 7.12.1981 T. 8308/9380; 12.11.1981 T. 6747/8256 
46 Bknz: 15. HD. 16.9.1985 T. 1085/2715  
47 Bknz: ĠĠD. 8.10.1971 T. 9808/8875  
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Ayrıca belirtelim ki, üçüncü kiĢinin elinde haciz edilen mallar hakkında 

istihkak davası açma yükümlülüğü alacaklıya düĢerse de, bu durumda istih-

kak davası üçüncü kiĢi tarafından da açılabilir. Böyle bir dava «hukukî yarar 

yokluğu» nedeni ile reddedilemez.48 

Ġcra müdürlüğünce «haczin üçüncü kiĢinin adresinde yapıldığı» kabul 

edilerek, alacaklıya istihkak davası açması için 7 günlük süre verilmesi üze-

rine, alacaklı tarafından hem bu süre içinde dava açılır hem de icra müdürlü-

ğünün bu kararı Ģikayet edilir ve icra mahkemesi Ģikayeti haklı bularak 

«haczin ĠĠK‘nun 97. maddesine göre yapılmıĢ sayılmasına» karar verirse, ic-

ra mahkemesince «alacaklı tarafından açılmıĢ olan istihkak davasının konu-

suz kalması nedeniyle reddine» Ģeklinde karar verilemez…49 

Dava üçüncü kiĢi hem süresi içinde istihkak davası açmıĢ hem de «ha-

cizde ĠĠK‘nun 97. maddesinin değil, 99. maddesinin uygulanması (yani; da-

va açma yükümlülüğünün alacaklıya ait olması) gerektiği iddiasıyla icra 

müdürünün hatalı kararını Ģikayet etmiĢ, istihkak davası devam ederken icra 

mahkemesince «Ģikayetin kabulüne» karar verilmiĢse; icra müdürlüğünce 

ĠĠK. 99‘a göre verilecek süre içinde alacaklı tarafından istihkak davası açılır-

sa, bu dava ile borçlunun açtığı davanın birleĢtirilmesi, dava açılmazsa borç-

lunun açtığı istihkak davası hakkında «konusu kalmayan dava hakkında ka-

rar verilmesine yer olmadığına» Ģeklinde karar verilmesi gerekir…50 

Üçüncü kiĢinin elindeki mallar, talimat ile haczedilmiĢse, üçüncü kiĢi-

nin haciz sırasında (veya hacizden sonra) istihkak iddiasında bulunması üze-

rine, ĠĠK. mad. 99‘a göre hangi icra dairesi (müdürü) alacaklıya «dava aç-

mak için» süre verecektir? Talimat icrası mı, yoksa asıl takibin yapıldığı ic-

ra dairesi mi? Bu sürenin, asıl takibin yapıldığı icra dairesince verilmesi 

gerekir.51 Eğer, «üçüncü kiĢiye karĢı dava açmak üzere» 7 günlük süre ala-

caklıya, talimat icra dairesince verilirse, «bu kararın hatalı olduğu» iddiasıy-

la iptali için, kararı veren «talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahke-

mesine» baĢvurulması gerekir.52 53 

Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki, üçüncü kiĢinin, 

«icra müdürünün ĠĠK. mad. 99. maddesini uygulamadığından» bahisle yap-

tığı Ģikâyet, -ĠĠK. mad. 16/II uyarınca- süreye bağlı değildir54 ve bu Ģikâyet 

                                                 
48 Bknz: 15. HD. 16.12.1992 T. 6037/6044; 18.4.1990 T. 698/1903 
49 Bknz: 21. HD. 4.3.2003 T. 118/1633  
50 Bknz: 21. HD. 15.10.2002 T. 7210/8660  
51 Bknz: 17. HD. 04.02.2013 T. 15505/974; 08.07.2011 T. 5252/7270; 05.05.2011 T. 

5962/4321; 12. HD. 30.01.2007 T. 23740/1484; 1.12.2003 T. 19989/23267; 8.4.2003 T. 
19989/23267; 3.12.2002 T. 23761/25855 vb.  

52 Aynı doğrultuda: 12. HD. 27.4.1995 T. 6627/6584  
53 KarĢ: 12. HD. 2.10.1980 T. E: 980, K: 6958  
54 Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8622/8763  
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üzerine verilen kararın -parasal sınırı geçmesi koĢulu ile- istinafı/temyizi 

mümkündür (ĠĠK. mad. 363/I; 364/I).55 

Buna karĢın, «icra müdürlüğünce İİK’nun 97. maddesinin değil, 99. 

maddesinin uygulanması gerekeceğine» iliĢkin Ģikayetin 7 günlük süre için-

de yapılması gerekir.56 «İstihkak iddiası üzerine, İİK’nun 99. maddesi yerine 

İİK’nun 97. maddesinin uygulanması gerekeceğine» ilişkin şikayetin, «du-

ruşmaya taraflar gelmeseler dahi, yokluklarında sonuçlandırılması» gere-

kir.57 

Nihayet bu konu ile ilgili olarak Ģu hususu da belirtelim ki; ĠĠK. 99‘a 

göre alacaklıya istihkak davası açmak üzere süre verilebilmesi için, üçüncü 

kiĢinin elinde bulunan malın mutlaka kesin olarak haczedilmiş olması gerek-

li değildir. Diğer haciz çeĢitlerinden -örneğin; ihtiyati haciz (ĠĠK. mad. 257 

vd.), muvakkat (geçici) haciz (ĠĠK. mad. 69/I, 101/II, 108, 109/II, 113/II) ve 

tamamlama haczi (ĠĠK. mad. 139) - birinin varlığı halinde de ĠĠK. mad. 99 

hükmü uygulama alanı bulur.58 59 

(2) Haczedilen malın «üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» istih-

kak davasının icra mahkemesinde açılacağı, ĠĠK. mad. 99‘da açıkça belirtil-

diğinden, bu davanın da diğer -ĠĠK. mad. 97, 97/a‘da öngörülen- istihkak 

davaları gibi60 icra mahkemesinde açılması gerekecektir. 

Alacaklının, ĠĠK‘nun 99. maddesine dayalı olarak «istihkak davası» aç-

tığı durumlarda, ayrıca icra mahkemesinde «üçüncü kişinin, borçludan dava 

konusu malı devralması nedeniyle» İİK’nun 277 vd. maddeleri uyarınca ‘ta-

sarrufun iptali davası’ açılamaz.61 62 63 

                                                 
55 Bknz: 12. HD. 4.5.2004 T. 7122/11125; 5.12.1989 T. 12548/14961 vb  
56 Bknz: 12. HD. 22.12.1995 T. 18535/18378  
57 Bknz: 12. HD. 2.10.1995 T. 12229/12641 
58 TEKĠNAY, S. S. Hacizden Mütevellit Ġstihkak Davaları, 1953, s: 10 - BERKĠN, N. age. s: 

277 - UYAR, T. Hacizden Doğan Ġstihkak Ġddiaları (ĠBD. 1987/7-9, s: 577) - MUġUL, T. 
Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, C: 1, 2013, s: 677 - KAYGANACIOĞLU, M. Ġcra Huku-
kunda Ġstihkak Davası (Yarg. D. 1982/4, s: 642 - ASLAN, K. age. s: 501 vd. 

59 Bknz: 12. HD. 28.9.1981 T. 5628/7109 
60 Bu konuda ayrıca bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1898 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8190 vd. 
61 Bknz: 21. HD. 28.5.2002 T. 4728/4979; 4.6.2002 T. 4731/5357; 2.4.2002 T. 2663/2806  
62 Bknz: 24.2.1954 T. E: 1953/3, K: 7 sayılı Ġçt. Bir. K. 
63 Bu konudaki 24.2.1954 T. E: 1953/3, K: 7 sayılı Ġçt. Bir. K.‘nun eleĢtirisi için bknz: POS-

TACIOĞLU, Ġ. Mahcuz Mala Ġstihkak Davası Zımmında Ġleri Sürülen Ġptal Ġddiasında Va-
zife Meselesi - Tevhidi Ġçtihat Kararının Tahsili - Tenkidî Mülahazalar - Tevhidi Ġçtihat Ka-
rarının ġumul Sahası (ĠHFM. 1954, C: XX/1-4, s: 308 vd.) - POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra ve 
Ġflâs Kanunu ile Ġlgili Bazı Yargıtay Ġçtihatlarında Uygulanan Yorum ġekli Hakkında Dü-
Ģünceler ve Bu Ġçtihatların DeğiĢtirilmesi Lüzumu ile Ġlgili Mülahazalar (Prof. Dr. YaĢar Ka-
rayalçın Armağanı, 1988, s: 584) - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 
2025 - KURU, B. age. C: 2, s: 1131 - TEKĠNAY, ġ. S. Haczedilen Mala Ġstihkak Davası 
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(3) 1- 1086 sayılı HUMK.‟nun yürürlükte bulunduğu 01.10.2011 ta-

rihine kadarki safhada; 

Ġstihkak davalarına hangi icra mahkemesinde bakılacağı, Ġcra ve Ġflâs 

Yasasında gösterilmemiĢtir. Ġstihkak davalarında yetkili mahkemeyi (icra 

mahkemesini) HUMK. mad. 512 -taĢınır mallara iliĢkin istihkak davaları 

bakımından- belirtmiĢti. Bu hükme göre; istihkak davası; haczedilen malın 

«üçüncü kiĢinin elinde bulunması halinde» istihkak davasının  icra mahke-

mesinde açılacağı ĠĠK. mad. 99‘da açıkça belirtilmiĢse de, bunun hangi 

(yerdeki) icra mahkemesi olduğu ayrıca öngörülmemiĢti. Haczedilen malın 

«borçlunun elinde bulunması halinde» açılacak istihkak davalarında (ĠĠK. 

mad. 97) esasen «yetkili mahkeme» belirtilmemiĢ olduğundan, bu konuda 

HUMK. mad. 512/II hükmü uygulanıyordu.64 

Acaba, «haczedilen malın üçüncü kiĢinin elinde bulunması halinde» 

(ĠĠK. mad. 99) açılacak istihkak davasında da HUMK. mad. 512/II hükmü 

kıyasen (örneksemeyle) uygulanabilir miydi? 

Bu konu; dava konusunun taĢınır ya da taĢınmaz olmasına göre bir ay-

rım yaparak açıklanmaktaydı. 

I- A- Dava -icra müdürünün verdiği süre içinde- alacaklı tarafından65 

açılacak ise; 

a) Eğer istihkak davasının konusu olan hacizli mal taĢınır ise; doktrin-

de66 ileri sürülen ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi67 ile -daha önce bu konu-

da verilen kararları temyizen incelediği dönemde- Yargıtay 1568 ve 13. Hu-

kuk Dairesinin69 içtihatlarında benimsenen görüĢe göre; bu durumda da 

yetkili icra mahkemesi; üçüncü kiĢinin ĠĠK. mad. 97‘ya göre açtığı istihkak 

davasındaki gibiydi. Yani, aa) Takibin yapıldığı yerdeki, bb) Ġstinabe olunan 

(talimat yazılan) icra dairesinin bulunduğu yerdeki, cc) Hacizli malın bulun-

duğu yerdeki, dd) Davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki icra mahke-

mesinde istihkak davası açılabilmekteydi. 

                                                 
Üzerine Alacaklı Tarafından Açılan Ġstihkak Davasında Vazife Meselesi (ĠBD. 1955/3, s: 
137 vd.) 

64 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 
1900 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8035 vd. 

65 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 2017 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, 
2006, s:8844 vd. 

66 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, C: 2, 1990, s: 1128 - KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku El Ki-
tabı, 1. Baskı, s: 498 - GÜNEREN, A. Ġstihkak Davaları ile Tasarruf Ġptal Davaları, 2004, s: 
791 - ERĠġ, G. Hacizden Doğan Ġstihkak Davaları, 1994, s: 320 - ASLAN, K. age. s: 519 

67 Bknz: 21. HD. 25.10.2004 T. 7720/8904; 20.1.2004 T. 95218/312; 2.10.2001 T. 7361/7368 
68 Bknz: 15. HD. 18.9.1995 T. 4681/4723  
69 Bknz: 13. HD. 4.6.1981 T. 3301/4286 
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Buna karĢın -istihkak davaları sonucunda verilen kararları temyizen in-

celediği dönemde- önceki kararlarında Yargıtay 15. Hukuk Dairesince70  

benimsenmiĢ olan ve bizimde katıldığımız diğer bir görüĢe göre71  ise, 

HUMK. mad. 512/II, istihkak davasının sadece ‗üçüncü kiĢi‘ tarafından 

açılması halinde yetkili icra mahkemesini belirtmiĢti. Ġstihkak davasının 

‗alacaklı‘ tarafından açılması halinde, bu madde hükmü uygulanmamalı, bu 

durumda, HUMK. mad. 9 uyarınca, davalının (yani; üçüncü kiĢini) ikamet-

gâhının bulunduğu yerde, istihkak davasının açılması gerekmekteydi. 

b) Eğer istihkak davasının konusu olan hacizli mal, taĢınmaz ise, o za-

man, istihkak davasının taĢınmazın bulunduğu yerde (HUMK. mad. 13) 

açılması gerekmekteydi. 

2- 6100 sayılı yeni HUMK.‟nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tari-

hinden sonra; 

Ġstihkak davalarının hangi yerdeki mahkemelerde açılabileceği önceki 

1086 sayılı HUMK.‘dan farklı olarak yeni kanunda açıkça düzenlenmemiĢ 

olduğundan -yani; yeni 6100 sayılı HMK.'da,  HUMK.‘nun 512. maddesine 

tekabül eden yeni bir hükme yer verilmemiĢ olduğundan- bundan böyle is-

tihkak davalarının «haczin konulduğu yerde» ve «eşyanın bulunduğu yerde» 

açılabilmesi mümkün olmayacaktır... 

Ġcra ve Ġflas Kanununda yapılacak olan düzenlemede bu konudaki boĢ-

luğun, yürürlükten kalkmıĢ bulunan HUMK.‘nun 512. maddesine paralel Ģe-

kilde düzenlenmesi isabetli olacaktır. 

Bugün istihkak davalarının sadece -aĢağıdaki paragrafta belirteceğimiz 

Ģekilde; (HMK. m. 6)  «genel yetki kuralı» uyarınca «davalının (üçüncü ki-

Ģinin) ikametgahının bulunduğu yerde» açılması gerekmektedir.72 Ancak 

yüksek mahkemenin73 farklı görüĢte olduğunu yani bu davanın «icra taki-

binin yapıldığı yerde de» açılabileceğini kabul ettiğini tekrar belirtelim... 

B- Dava, üçüncü kiĢi tarafından74 açılacak ise; 

a) Eğer istihkak davasının konusu olan hacizli mal taşınır ise, yetkili ic-

ra mahkemesi üçüncü kiĢinin ĠĠK. mad. 97‘ya göre açtığı istihkak davaların-

daki gibidir.75 

                                                 
70 Bknz: 15. HD. 5.10.1994 T. 4188/5485; 19.3.1990 T. 18/1206  
71 ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. Ġstihkak Davaları, s: 549 
72 KURU, B. El Kitabı, 2. Baskı, s: 578 
73 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, s: 1903, 2018 
74 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 2, ĠĠK. mad. 99, §2a-§c-B. dipn. 9-10 civarı 

- UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s:8844 
75 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 

1900 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8035 vd. 
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b) Eğer istihkak davasının konusu olan mal, taşınmaz ise, o zaman is-

tihkak davasının, taĢınmazın bulunduğu yerde (HMK. mad. 12) açılması ge-

rekir. 

II- Yukarıda belirtilen yetki kurallarından  taşınırlara iliĢkin olanlar 

kamu düzenine iliĢkin değildir. Bu nedenle, icra mahkemesi tarafından ken-

diliğinden gözetilemez,76 davalı tarafından «yetki itirazı»nın, ilk itiraz olarak 

(HMK. mad. 116/a) -basit yargılama usulünün uygulandığı bu davalarda, ilk 

oturumda esasa girilinceye kadar- ileri sürülmesi gerekir.77 78 Buna karĢın, 

taşınmazlara iliĢkin yetki kuralı (HMK. mad. 12) kamu düzeni ile ilgilidir 

bu nedenle icra mahkemesi tarafından kendiliğinden gözetilir... 

(4) Haczedilen malın «üçüncü kiĢinin elinde bulunması halinde» açılan 

istihkak davalarında, davacı, kural olarak «icra müdürü tarafından kendisine 

istihkak davası açması için» yedi günlük süre verilen alacaklıdır.79 

Üçüncü kiĢideki malı haczettiren alacaklının, «kural olarak»; davacı 

durumunda olduğunu belirttik. Gerçekten, normal olarak, hacizli mal elinde 

bulunduğu için «mülkiyet karinesi»nden yararlanan üçüncü kişinin, «elinde-

ki malın kendisine ait olduğunu isbat için» ayrıca, haciz koyduran alacaklıya 

karĢı istihkak davası açma zorunluluğu yoksa da, üçüncü kiĢi, dava açma 

külfeti üstlenerek, alacaklının kendisi aleyhine dava açmasını beklemeden, 

kendisi alacaklı aleyhine istihkak davası açabilir.80 Üçüncü kiĢinin açtığı «is-

tihkak davası» ‘İİK. mad. 99 uyarınca ancak alacaklının dava açabileceği, 

üçüncü kişinin dava açma hakkı bulunmadığı’ gerekçesiyle reddedilemez. 

Yüksek mahkeme, «davacı sıfatı» ile ilgili olarak ayrıca; 

√ «Davanın üçüncü kişi tarafından açılması gereken hallerde, icra mü-

dürlüğünün yanlış kararı sonucu, İİK’nun 99. maddesine göre verilen önel 

içerisinde alacaklının dava açmak zorunda kalmasının, isbat yükünün yer 

değiştirmesine neden olmayacağı gibi, dava açma yükümlülüğü üçüncü kişi-

de iken, alacaklının, külfeti üzerine alarak dava açmasının ‘davanın reddi-

ne’ neden olmayacağını»81 

√ «İcra müdürlüğünce ‘haczin üçüncü kişinin adresinde yapıldığı’ ka-

bul edilerek, alacaklıya istihkak davası açması için 7 günlük süre verilmesi 

üzerine, alacaklı tarafından hem bu süre içinde dava açılır, hem de icra mü-

dürlüğünün bu kararı şikayet edilir ve icra mahkemesi şikayeti haklı bularak 

‘haczin İİK’nun 97. maddesine göre yapılmış sayılmasına’ karar verirse, ic-

                                                 
76 Bknz: 15. HD. 25.10.1984 T. 2489/3208; 13. HD. 7.7.1982 T. 4698/5129  
77 Bknz: 15. HD. 17.9.1990 T. 2231/3398  
78 KarĢ: 15. HD. 19.10.1994 T. 5163/5966 
79 Bknz: 21. HD. 23.12.2003 T. 9386/10803; 12. HD. 26.4.1995 T. 6309/6476  
80 Bknz: 21. HD. 10.11.1998 T. 6651/7583; 17.6.1997 T. 3984/4210  
81 Bknz: 21. HD. 28.3.2002 T. 2363/2615  
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ra mahkemesince ‘alacaklı tarafından açılmış olan istihkak davasının konu-

suz kalması nedeniyle reddine’ şeklinde karar verilemeyeceğini»82 

√ «Davacı üçüncü kişi hem süresi içinde istihkak davası açmış hem de 

‘hacizde, İİK’nun 97. maddesinin değil, 99. maddesinin uygulanması (yani; 

dava açma yükümlülüğünün alacaklıya ait olması) gerektiği iddiasıyla icra 

müdürünün hatalı kararını şikayet etmiş, istihkak davası devam ederken icra 

mahkemesince ‘şikayetin kabulüne’ karar verilmişse, icra müdürlüğünce 

İİK. 99’a göre verilecek süre içinde alacaklı tarafından istihkak davası açı-

lırsa bu dava ile borçlunun açtığı davanın birleştirilmesi, dava açılmazsa, 

borçlunun açtığı dava hakkında ‘konusu kalmayan dava hakkında karar ve-

rilmesine yer olmadığına’ şeklinde karar verilmesi gerekeceği»83 

√ «İİK. 99 uyarınca alacaklıya icra memurluğunca verilen 7 günlük sü-

re içinde, alacaklı yerine üçüncü kişinin dava açması halinde, icra mahke-

mesince ‘konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı-

na’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğinini»84 

belirtmiĢtir... 

(5) I- Haczedilen malın «üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» ala-

caklı tarafından açılacak istihkak davalarında davalı; «kural olarak» hacizli 

malı elinde bulunduran ve istihkak iddiasında bulunmuĢ olan85 üçüncü kiĢi-

dir. Eğer üçüncü kiĢi «davalı» olarak gösterilmemiĢse, dava dilekçesinin bir 

örneğinin duruĢma davetiyesi ile birlikte kendisine gönderilerek davaya katı-

lımının sağlanması gerekir.86 

II- Borçlu, «haczedilen malın kendisine ait olduğunu» bildirerek, 

üçüncü kiĢinin istihkak iddiasını kabul etmemiĢse, alacaklı tarafından açılan 

istihkak davasında, davalı olarak gösterilemez. Buna karĢın, borçlu «hacizli 

malın kendisine ait olmayıp, üçüncü kiĢiye ait olduğunu» ileri sürmüĢ yani, 

üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmişse, üçüncü kiĢi ile birlikte «da-

valı» gösterilmesi gerekir mi? Doktrinde bu durumda, «üçüncü kişi ile bir-

likte, borçlunun da davalı olarak gösterilmesi gerektiğini»87 belirtenler bu-

lunduğu gibi; bu durumda -kanımızca da isabetli olarak- «istihkak davasının 

yalnız üçüncü kişiye karşı açılması gerektiğini, borçlunun davalı olarak gös-

terilemeyeceğini», çünkü bu durumda ‘alacaklı’ ile ‘borçlu’ arasında bir 

                                                 
82 Bknz: 21. HD. 4.3.2003 T. 118/1633  
83 Bknz: 21. HD. 15.10.2002 T. 7210/8660  
84 Bknz: 21. HD. 31.10.2000 T. 7225/7448  
85 Bknz: 13. HD. 28.4.1981 T. 1638/3192 
86 Bknz: 17. HD. 27.12.2012 T. 15021/14901; 11.10.2012 T. 11329/10909; 29.3.2011 T. 

9878/2806; 21. HD. 12.7.2005 T. 5640/7395; 12.4.2004 T. 2755/3580; 23.2.2004 T. 
11455/1387; 31.3.2004 T. 1519/270  

87 BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, 1948, s: 296 - BERKĠN, N. age. s: 285 
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uyuşmazlık bulunmadığını, her ikisinin de, haczedilen malın üçüncü kişiye 

değil, borçluya ait olduğunu bildirdiğini, bu nedenle istihkak davasının yal-

nız üçüncü kişiye karşı açılması gerektiğini»88 ifade edenler de vardır. 

Yüksek mahkeme içtihatlarında89 birinci görüĢe katılmıĢtır. Gerçekten, 

yüksek mahkeme bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Takip borçlusu haciz sırasında hazır bulunduğundan, haczedilen ta-

şınırların, 3. kişiye ait olduğunu bildirdiğinden, alacaklının açtığı istihkak 

davasında, üçüncü kişi ile birlikte borçlunun da davalı sıfatıyla zorunlu da-

va arkadaşı olduğu ve 3. kişi yanında borçlunun da davalı sıfatıyla yer al-

ması gerekeceğini»90 

√ «İİK’nun 99. maddesi uyarınca alacaklı tarafından açılan istihkak 

davalarında davanın, istihkak iddiasında bulunan 3. kişi ile borçluya karşı 

açılacağı; davalı olarak gösterilen … hakkında taraf sıfatı (pasif husumet 

ehliyeti) yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini»91 

ifade etmiĢtir… 

III- Ġstihkak davasına ait dilekçede, maddi hata sonucu, istihkak iddia-

sında bulunmuĢ olan üçüncü kiĢinin yanlıĢ gösterilmiĢ olması, «davanın 

reddi»ni gerektirmeyip, davanın gerçek hasım (üçüncü kiĢi) huzurunda yürü-

tülmesine engel teĢkil etmez. Buradaki yanlıĢlığın davacı tarafından düzel-

tilmesi (HMK. 183) «hasım değiĢtirme» olarak kabul edilemez…92 

IV- ĠĠK. 99 uyarınca, «haczedilen malın üçüncü kiĢinin elinde bulun-

ması halinde» istihkak davası açma yükümlülüğü alacaklıya düĢerse de, malı 

elinde bulunduran üçüncü kiĢinin de bu durumda dava açmasına bir engel 

yoktur.93 Bu nedenle, «istihkak davası» eğer üçüncü kişi tarafından açılırsa, 

alacaklı zorunlu olarak «davalı» konumunda olur. 

Bu tür -ĠĠK. mad. 99‘a göre açılan- istihkak davalarında «kural olarak» 

üçüncü kiĢinin «davalı» durumunda olduğunu belirtmiĢtik. Gerçekten, eğer 

istihkak davası doğrudan doğruya malı elinde bulunduran üçüncü kişi tara-

fından açılmışsa, «davalı» olarak «haciz koyduran alacaklı»nın gösteril-

mesi gerekir. 

                                                 
88 KURU, B. age. C: 2, s: 1129 - KURU, B. El Kitabı, 2. Baskı, s: 579 - KAYGANACIOĞ-

LU, M. agm. s: 133 - ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. age. s: 550 
89 Bknz: 21. HD. 30.4.2002 T. 3021/3622; 13. HD. 25.6.1981 T. 4254/4874  
90 Bknz: 8. HD. 26.05.2016 T. 18399/9133; 26.05.2016 T. 8392/9138 
91 Bknz: 8. HD. 03.03.2016 T. 3366/3852 
92 Bknz: 21. HD. 29.4.2003 T. 3063/4013; 15.4.2003 T. 2553/3449; 3.4.2003 T. 1804/2892; 21. 

HD. 8.5.2003 T. 3484/4404; 15. HD. 28.3.1990 T. 107/1419  
93 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2014 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, 

C:6, s:8844 
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(6) Haczedilen malın «üçüncü kişinin elinde bulunması» halinde, açılan 

istihkak davalarında da basit yargılama usulü (HMK. mad. 316-322) uygu-

lanır.94 Bu nedenle, «yargılama usulü» bakımında bu istihkak davasının, di-

ğer (ĠĠK. mad. 97) istihkak davası türünden farklı bir yönü yoktur.95 

I- Yüksek mahkeme, 24.2.1954 T. ve 2/7 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme 

Kararında;96 istihkak davasının -ĠĠK. mad. 99 uyarınca- alacaklı tarafından 

açıldığı durumlarda, «alacaklının -ĠĠK. mad. 97/XIII hükmünden yararlana-

rak- icra mahkemesinde -«davalı-üçüncü kiĢinin borçludan dava konusu ma-

lı devralmıĢ olmasının ĠĠK. mad. 277 vd. göre ‗iptale tâbi bir tasarruf oldu-

ğunu» ileri sürerek- «iptal davası» açması gerektiğini‘ belirtmiĢtir.97 98 

Ancak, haczedilen malın üçüncü kiĢiye geçmesini sağlayan hukuki iĢ-

lemlerin medeni hukuk sahasına ait nedenlerle örneğin, «muvazaa» dolayısı 

ile hükümsüzlüğü halinde, bundan doğan uyuĢmazlık, icra mahkemesinde, 

istihkak davası içinde çözümlenebilir.99 Çünkü, adı geçen Ġçt. Bir. Kararında 

muvazaa iddiası, içtihadı birleĢtirme kararının kapsamı (konusu) dıĢında bı-

rakılmıĢtır.100 Bu husus, Ġçt. Bir. K.‘nın gerekçesi‘nde açıkça belirtilmiĢtir. 

Bu nedenle, davacı alacaklı, açtığı istihkak davasında, «borçlu ile davalı - 

üçüncü kiĢi arasındaki -satıĢ, devir vb. Ģeklindeki- iĢlemin muvazaalı oldu-

ğunu» ileri sürerse, bu iddianın icra mahkemesince araĢtırılması gerekir.101 

II- Üçüncü kiĢinin elinde bulunan bir mal, borçlunun borcundan dolayı 

«borçluya ait olduğu» iddiası ile alacaklı tarafından haciz edildikten sonra 

(ĠĠK. mad. 99); hem -icra müdürünün verdiği süre içinde- alacaklı102 ve hem 

de üçüncü kiĢi103 tarafından birbirinden habersiz olarak veya biri diğerinden 

                                                 
94 Bknz: 21. HD. 27.4.2004 T. E: 3317/4139  
95 Bu konuda daha ayrıntılı açıklama ve içtihatlar için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. 

ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1905 vd. - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8183 vd. 
96 Aynı doğrultuda; Bknz: 21. HD. 28.5.2002 T. 4728/4979; 4.6.2002 T. 4731/5357; 2.4.2002 

T. 2663/2806 
97 Aynı görüĢte; ÜSTÜNDAĞ, S. Ġddia ve Müdafaanın DeğiĢtirilmesi Yasağı, 1967, s: 104 
98 Bu Ġçt. Bir. K.‘nın tahlili için bknz: TEKĠNAY, S.S. agm. s: 137 vd. - POSTACIOĞLU, Ġ. 

agm. s: 308 vd. - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 419 - POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra ve Ġflâs Kanu-
nu ile Ġlgili Bazı Yargıtay Ġçtihatlarında Uygulanan Yorum ġekli Hakkında DüĢünceler ve Bu 
Ġçtihatların DeğiĢtirilmesi Lüzumu ile Ġlgili Mülahazalar (Prof. Dr. YaĢar Karayalçın‘a 65. 
YaĢ Armağanı, 1988, s: 584) - UMAR, B. Türk Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġptal Davası, 1963, 
s: 94 - KURU, B. age. C: 2, s: 1131 

99 POSTACIOĞLU, Ġ. age. Kronik, s: 319 
100 KURU, B. age. C: 2, s: 1133 
101 Bknz: 15. HD. 7.7.1993 T. 2113/3287; 2.7.1993 T. 2417/3220; 13. HD. 4.5.1981 T. 

2579/3327; HGK. 22.10.1969 T. Ġc. Ġf. 679/774  
102 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2025 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s:8850 vd. 
103 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2025 vd.  - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, s:8850 vd. 
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sonra ayrı yerlerde -yani; birisi «hacizli malın bulunduğu yerde» diğeri «ta-

kibin yapıldığı yerde»- yahut aynı yerde -yani, ikisi de «hacizli malın bulun-

duğu yerde» veya «takibin yapıldığı yerde»- istihkak davası açılırsa; bu hal-

de davalar arasında bağlantı bulunması durumu (HMK. mad.166) doğar; 

a) Eğer her iki istihkak davası, değiĢik yerdeki icra mahkemelerinde            

-birisi; «takibin yapıldığı» diğeri ise «hacizli malın bulunduğu» yerdeki icra 

mahkemesinde açılmıĢsa- «davaların birleĢtirilmesi istemi» -eski HUMK. 

döneminde- ancak ilk itiraz olarak (HUMK. mad. 187/5, 45/II) ileri sürüle-

biliyordu. Yani, ikinci istihkak davasında, davalının, «kendisine karĢı açıl-

mıĢ olan davanın baĢka bir icra mahkemesinde daha önce açılmıĢ ve görül-

mekte olan diğer bir istihkak davası ile bağlantılı olduğunu, bu nedenle iki 

davanın birleĢtirilmesi gerektiğini» ikinci davanın açıldığı icra mahkemesin-

de «ilk itiraz olarak» -yani; basit yargılama usulünün uygulandığı icra mah-

kemesinde, en geç ilk oturumda, esasa girmeden önce, yazılı veya sözlü ola-

rak- ileri sürmesi gerekiyordu. Yeni HMK.‘nun kabulü ile birlikte, artık bir-

leĢtirme talepleri, her zaman ileri sürülebilecektir (HMK. 166/1). Bu kanu-

nun kabulü ile birlikte; «birleĢtirme kararının, ikinci davanın açıldığı mah-

kemece verileceği ve bu kararın, diğer mahkemeyi bağlayacağı» da kabul 

edilmiĢtir (HMK. mad. 166/1 c: 2)... HUMK. döneminde, ikinci istihkak 

davasında, davalı ilk itiraz olarak, «birleĢtirme isteminde» bulunmazsa artık 

bu iki davanın birleĢtirilmesi mümkün olmaz, bu halde, her iki istihkak da-

vası ayrı ayrı görülürdü. Fakat; ikinci istihkak davasına bakan icra mahke-

mesinin, birinci istihkak davasının sonucu beklemesi yani ilk davanın sonuç-

lanmasını kendi davasında «bekletici mesele» yapması uygun oluyordu. 

«Davaların birleştirilmesi» baĢlığını taĢıyan HMK.‘nun 166. maddesinin 

kabulü ile, «birleĢtirme talebinin, 1086 sayılı Kanunda olduğu gibi ilk itiraz 

olarak muhafazası halinde çoğunlukla bu davalar birbiri yönünden bekletici 

mesele yapıldığından yargılamanın daha da uzamasına sebebiyet verdiğin-

den, ayrıca ilk itirazda bulunulmaması halinde, hâkim, irtibat unsurunu 

re‘sen gözetip, davaları birleĢtiremeyeceği için aynı konuda çeliĢik kararla-

rın ortaya çıkması da muhtemel olduğundan, bunun önüne geçmek için da-

vaların birleĢtirilmesini ilk itiraz olmaktan çıkarılmıĢtır».104 

b) Eğer her iki istihkak davası da aynı icra mahkemesinde105 açılmıĢ 

ise, davanın her aĢamasında «istek üzerine» veya «kendiliğinden» icra mah-

kemesi «davaların birleĢtirilmesine» karar verebilir (HMK. mad. 166/1). 

                                                 
104 Bknz: 13. HD. 8.2.1979 T. 98/479; 13.1.1975 T. 6671/174  
105 Eğer, bir yerde birden fazla icra mahkemesi varsa, bu icra mahkemeleri HMK. mad. 166 an-

lamında aynı mahkeme sayılırlar. Bu durumda; «davaların birleĢtirilmesine», ikinci davanın 
açıldığı icra mahkemesi karar verir ve iki dava birinci davanın açıldığı icra mahkemesinde 
birleĢtirilir. 
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III- Alacaklı tarafından ĠĠK. 99 uyarınca -icra müdürlüğü tarafından ve-

rilen 7 günlük süre içinde- açılan istihkak davasının, duruĢma açılarak, taraf 

teĢkili sağlandıktan sonra incelenip sonuçlandırılması gerekir. ġikayet pro-

sedürüne göre evrak üzerinde incelenip sonuçlandırılamaz…106 

Davetiye gönderilerek duruĢmaya çağrılmıĢ olan taraflardan hiçbirisi 

gelmez ya da geldiği halde «davayı takip etmeyeceklerini» bildirirse, «dos-

yanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına» karar verilir.107 

IV- «Temyizin satıştan başka muameleleri durdurmayacağı»na iliĢkin 

ĠĠK. mad. 364/III hükmü genel nitelikte bir düzenleme olmasına karĢın, «is-

tihkak iddiası reddedilen üçüncü kişinin, «tehiri icra» (yürütmenin durdu-

rulması) kararı getirmedikçe, temyizin satışı durdurmayacağı»na dair ĠĠK. 

97/XIV hükmün özel nitelikli bir hüküm olduğundan, istihkak davalarında 

bu hükmün uygulanması daha isabetli olur…108 

V- Uygulamada, icra müdürü tarafından ĠĠK. mad. 99 uyarınca, istihkak 

davası açmak üzere süre verilen alacaklılar, icra mahkemesinden «muaraza-

nın (çekişmenin) önlenmesi» (men‘i muaraza)109 «üçüncü kişinin istihkak id-

diasının reddi»110 veya «istihkak iddiasının reddi ve muarazanın önlenme-

si»,111 «üçüncü kişinin iddiasının kaldırılması ve takibin devamına karar ve-

rilmesi»,112 «üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddiyle, takibin devamına 

elatmanın ve muarazanın önlenmesi»,113 «üçüncü kişinin hak ediş (istihkak) 

iddiasının iptali»,114 «üçüncü kişinin istihkak iddiasının kaldırılması»,115 

«üçüncü kişinin istihkak iddiasının kaldırılması ve haczin devamı»116 iste-

minde bulunmaktadır. Bu istemler, «istihkak davası» niteliğindedir. Çünkü, 

bütün bu isteklerinde davacı - alacaklılar; icra mahkemesinden, «uygulattık-

ları haczin geçerliliğinin tesbitini» istemekte baĢka bir deyiĢle; «davalı - 

üçüncü kişinin ileri sürdüğü istihkak iddiasının samimi olmadığının ve hac-

                                                 
106 Bknz: 12. HD. 4.5.2004 T. 7107/11118  
107 Bknz: 21. HD. 2.5.2000 T. 3473/3557  
108 Bknz: 12. HD. 23.5.2000 T. 7670/8349  
109 Bknz: 13. HD. 3.11.1982 T. 6215/6492; 1.3.1982 T. 1071/1360; 1.2.1982 T. 488/832; 

25.2.1981 T. 5171/1287; 13.5.1980 T. 285/3155; 4.11.1958 T. 5863/5740 
110 Bknz: 15. HD. 22.11.198 T. 1989/3610; 2.2.1983 T. 796/538; 28.4.1981 T. 1638/3192; 

13.1.1975 T. 66710/174; 13. HD. 4.6.1981 T. 3301/4286; 15. HD. 2.7.1993 T. 2417/3220; 
15. HD. 29.6.1993 T. 3070/3129 

111 Bknz: 15. HD. 27.9.1984 T. 2073/2781 
112 Bknz: 15. HD. 17.12.1984 T. 2955/3973; 15. HD. 17.9.1990 T. 223/3398 
113 Bknz: HGK. 22.10.1969 T. E: 1969/Ġc. Ġf. 679, K: 774 
114 Bknz: 13. HD. 12.4.1982 T. 2395/2612 
115 Bknz: 13. HD. 16.2.1982 T. 744/1001 
116 Bknz: 15. HD. 27.3.1990 T. 4817/1405 
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zettirdikleri malın gerçekte borçluya ait olduğunun tesbiti»ni istemektedir-

ler.117 

VI- Ġcra mahkemesinin, istihkak davası sonucunda verdiği karar  

-Kanunda öngörülen parasal sınırı geçmesi koĢulu ile- istinaf/temyiz edilebi-

lir (ĠĠK. mad. 363/I; 364/I). 

(7) Haczedilen malın «üçüncü kişinin elinde bulunması halinde», açılan 

istihkak davasında da diğer (ĠĠK. mad. 97) istihkak davasında olduğu gibi,118 

«takip konusu alacak miktarı» ile «haczedilen malın kıymeti»nden hangisi az 

ise, onun üzerinden nisbi olarak harç ve vekalet ücreti‘ne hükmedilir. 

Yüksek mahkeme; «harç» ile ilgili olarak; 

√ «Alacaklı tarafından açılan ‘istihkak iddiasının reddi’ davasının ka-

bulüne karar verilmesi halinde -‘alacak tutarı’ ile ‘haczedilen malın değe-

ri’nden hangisi az ise, onun üzerinden- % 054 nisbi ‘karar ve ilam harcı’na 

hükmedilmesi (ve % 054 oranında hesaplanacak karar ve ilâm harcından, 

peşin alınan harcın indirilerek, kalan ...... karar ilâm harcının davalıdan 

alınmasına karar verilmesi) gerekeceğini»119 

√ «İstihkak davalarında ‘alacak tutarı’ ile ‘haczedilen dava konusu 

malın değeri’nden hangisi az ise, onun üzerinden % 054 oranında nisbi ka-

rar ve ilâm harcı alınması gerekeceğini, bu harcın ¼’ü peşin olarak alındık-

tan sonra yargılamaya devam edilebileceğini, peşin alınan ‘maktu’ harç ile 

yetinilerek, eksik harçla davaya devam edilemeyeceğini»,120 

belirtmiĢtir. 

(8) ĠĠK. mad. 99‘a göre, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını 

açması gerekir. 

I- Yedi günlük dava açma süresi; «alacaklının haczi öğrendiği tarih-

ten» değil, «icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiğini ala-

caklıya tefhim ya da tebliğ ettiği tarihten» itibaren iĢlemeye baĢlar.121 122 Ġc-

ra müdürlüğünce alacaklıya (veya vekiline) «imzası icra dosyasına alınmak 

                                                 
117 ĠĠK. mad. 99‘a göre açılan istihkak davasının «hukukî niteliği» hakkında teorik bilgi için 

bknz: ÖNEN, E. ĠnĢai Dava, 1981, s: 147 vd. 
118 Bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, 1950 vd.; 1955 vd. - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8035 vd. 
119 Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 11762/3695; 21. HD. 27.02.2007 T. 5847/2847; 5.7.2004 T. 

4352/6556; 21.10.2003 T. 7557/8276; 21.1.2003 T. 9720/180  
120 Bknz: 21. HD. 26.6.2003 T. 5086/6121  
121 Bknz: 21. HD. 17.04.2007 T. 11107/6531; 8.10.2002 T. 6863/8221; 9.11.2000 T. 7777/7796; 

15. HD. 2.10.1996 T. 2994/4898; 20.6.1995 T. 3556/3726, 13. HD. 3.11.1977 T. 4315/4816  
122 «Yedi gün içinde dava açması» konusunda alacaklıya süre -yasada açıkça öngörüldüğü Ģekil-

de- icra müdürü tarafından verilmesi gerekirse de, her nasılsa bu süre icra mahkemesi tara-
fından verilir ve alacaklı da bu süre içinde istihkak davasını açarsa, açılan davanın reddedil-
meyip dinlenmesi gerekir. Bu konuda bknz: 15. HD. 16.9.1985 T. 1085/2715  
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suretiyle» (yüzüne karĢı) yedi günlük süre verildikten sonra, ayrıca kendisi-

ne tebligat yapılması, dava açma süresini uzatmaz.123 

Ġcra müdürlüğünce alacaklıya 7 gün yerine daha fazla süre verilirse, 

alacaklının bu süre içinde açtığı dava red edilmez.124 Eğer icra müdürlüğün-

ce alacaklıya (vekiline) istihkak davası açmak üzere süre verilmiĢse, alacak-

lının -öğrenme tarihine göre- açtığı dava süresinde sayılır.125 

Alacaklı, kendisine «üçüncü kiĢiye karĢı» istihkak davası açmak için 

süre verilmesi halinde, icra müdürünün bu kararı (iĢlemi) hakkında icra 

mahkemesine Ģikâyette bulunabilir.126 Bu Ģikâyetinde; «haczedilen malın, ic-

ra müdürünün kararının aksine, üçüncü kiĢinin değil, borçlunun elinde (zil-

yetliğinde) bulunduğunu» ileri sürebilir. Alacaklının böyle bir Ģikâyette bu-

lunmakla sağlayacağı yarar oldukça önemlidir. Gerçekten; 

a) ġikâyetin kabulü halinde, dava açma yükümlülüğü ĠĠK. mad. 97/VI 

veya 97/a-I gereğince, üçüncü kiĢiye ait olacaktır. 

b) ĠĠK. mad. 97/a-I gereğince, isbat yükü üçüncü kiĢiye düĢecektir. 

c) «Hacizli malın borçlunun elinde bulunduğu»nun tesbiti halinde, icra 

takibi istihkak iddiası üzerine hemen durmayacak, takibin durabilmesi için                            

-teminat karĢılığında- icra mahkemesinin «takibin tâliki» (ertelenmesi) (ĠĠK. 

mad. 97/II, III) kararı vermesi gerekecektir. 

Alacaklının bu Ģekilde Ģikâyet yoluna baĢvurması halinde, yedi günlük 

dava açma süresinin, «şikâyetin reddine dair kararın alacaklıya tefhim ya da 

tebliğ tarihine kadar» iĢlemeyeceği (duracağı) kabul edilmelidir.127 Aksi 

takdirde, icra müdürünün bu iĢlemine karĢı yapılan Ģikâyetin bir yararı ol-

maz. Ancak, yüksek mahkeme128 aksi görüĢte olup, «icra memurunun bu 

konudaki kararının şikayet edilmesinin dava açma süresini kesmeyeceğini» 

belirtmiĢtir... 

Ġcra müdürlüğünce «haczin üçüncü kiĢinin adresinde yapıldığı» kabul 

edilerek, alacaklıya istihkak davası açması için 7 günlük süre verilmesi üze-

rine, alacaklı tarafından hem bu süre içinde dava açılır, hem de icra müdür-

lüğünün bu kararı Ģikayet edilir ve icra mahkemesi Ģikayeti haklı bularak 

«haczin İİK’nun 97. maddesine göre yapılmış sayılmasına» karar verirse, ic-

ra mahkemesince «alacaklı tarafından açılmış olan istihkak davasının konu-

suz kalmasız nedeniyle reddine» Ģeklinde karar verilemez, ispat yükünün yer 

                                                 
123 Bknz: 15. HD. 17.12.1984 T. 2955/3973; 13. HD. 13.10.1974 T. 4592/2665 
124 Bknz: 17. HD. 20.12.2011 T. 10693/12566 
125 Bknz: 17. HD. 15.03.2012 T. 10106/2294; 15.03.2011 T. 10106/2294 
126 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 416 vd. 
127 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 417. 
128 Bknz: 17. HD. 13.12.2011 T. 8655/12222; 21. HD. 4.10.2001 T. 6291/6442; 15. HD. 

15.2.1995 T. 393/802  
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değiĢtirerek üçüncü kiĢiye döndüğü gözetilerek uyuĢmazlığın çözüme ka-

vuĢturulması gerekir…129 

Aynı Ģekilde, davacı üçüncü kişi, hem süresi içinde istihkak davası aç-

mıĢ, hem de «hacizde ĠĠK‘nun 97. maddesinin değil, 99. maddesinin uygu-

lanması (yani; dava açma yükümlülüğünün alacaklıya ait olması) gerektiği 

iddiasıyla icra müdürünün hatalı kararını Ģikayet etmiĢ, istihkak davası de-

vam ederken, icra mahkemesince «Ģikayetin kabulüne» karar verilmiĢse, icra 

müdürlüğünce ĠĠK. 99‘a göre verilecek süre içinde alacaklı tarafından istih-

kak davası açılırsa, bu dava ile borçlunun açtığı davanın birleĢtirilmesi, dava 

açılmazsa borçlunun açtığı istihkak davası hakkında «konusu kalmayan dava 

hakkında karar verilmesine yer olmadığına» Ģeklinde karar verilmesi gere-

kir.130 

Üçüncü kiĢiye ait iĢyerinde uygulanan haciz hakkında, üçüncü kiĢinin 

istihkak iddiasına alacaklı vekilince karĢı çıkılır ve icra memurluğunca veri-

len 7 günlük süre içinde, alacaklı vekili tarafından dava açılmazsa haciz 

kalkmıĢ olur ve bu arada üçüncü kiĢi tarafından istihkak davası açılmıĢ olur-

sa, icra mahkemesince bu dava hakkında «davanın reddine» değil, «konusu 

kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına» Ģeklinde karar 

verilmesi gerekir.131 

Alacaklının dava açma yükümlülüğü; «üçüncü kişinin istihkak iddiasını 

öğrendiği tarihten itibaren» değil, «icra müdürünün kendisine yedi günlük 

süre vermesi» ile baĢlarsa da, alacaklı, henüz süre verilmeden dava açarsa, 

açılan davaya bakılması gerekir.132 

Ayrıca belirtelim ki, ĠĠK. mad. 99 gereğince, dava açma yükümlülüğü 

alacaklıda olmakla beraber üçüncü kişi de -alacaklının aleyhine dava açma-

sını beklemeden- alacaklıya karĢı «istihkak davası» açabilir.133 134 Üçüncü 

kiĢinin açacağı bu dava süreye bağlı değildir.135 

II- Alacaklı, icra müdürünün kendisine verdiği yedi günlük süre içinde, 

üçüncü kiĢiye karĢı «istihkak davası» açmazsa, üçüncü kiĢinin iddiasını ka-

bul etmiĢ sayılır (mad. 99/son c.). Bunun sonucu olarak da, üçüncü kiĢinin 

ileri sürdüğü istihkak iddiası mülkiyet hakkı ise, üçüncü kiĢinin malı üzerine 

                                                 
129 Bknz: 21. HD. 4.3.2003 T. 118/1633  
130 Bknz: 21. HD. 15.10.2002 T. 7210/8660 
131 Bknz: 17. HD. 29.11.2011 T. 8057/11427; 23.12.2010 T. 5247/11499; 21. HD. 31.10.2000 T. 

7225/7448  
132 Bknz: 15. HD. 28.11.1988 T. 2663/4007; 13. HD. 3.11.1982 T. 6215/6492; 4.12.1975 T. 

7415/7699  
133 Bknz: 15. HD. 16.12.1992 T. 6037/6044; 18.4.1990 T. 698/1903 
134 Bknz: Ġleride; §5 «b) ‗ĠSTĠHKAK DAVASI‘NA AĠT DĠLEKÇE  Ö r n e ğ i» «s: 289 vd.» 
135 Bknz: 21. HD. 19.1.2004 T. 9402/50; ĠĠD. 18.12.1967 T. 11859/11799  
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konulan haciz kalkar.136 Eğer rehin hakkı ise, üçüncü kiĢinin elindeki mal 

rehin hakkı ile yükümlü olarak haczedilmiĢ sayılır... 

Eğer alacaklılar birden fazla ise, yalnız dava açanların hakları korunur, 

diğerleri dava açmamakla, üçüncü kiĢinin iddiasını kabul etmiĢ sayılırlar.137 

III- ĠĠK. mad. 99‘da öngörülen 7 günlük istihkak davası açma süresi 

hak düşürücü süre olduğundan,138 davanın süresinde açılmıĢ olup olmadığı 

icra mahkemesince doğrudan doğruya gözetilir…139 Süresinden sonra açılan 

istihkak davası hakkında «hak düşürücü süre yönünden davanın reddine»140 

karar verilmesi gerekir. 

Yüksek mahkeme, ĠĠK. mad. 99‘a göre açılacak istihkak davalarının 

süresi ile ilgili olarak; 

√ «Yapılan hacizlerde icra müdürlüğünce davacı alacaklıya İİK. madde 

99 uyarınca istihkak davası açmak üzere 7 günlük süre verildiği, daha sonra 

haczedilen mallar hakkında değerlerinin tespiti için dosyanın bilirkişiye ve-

rilmesi nedeniyle, alacaklı vekiline istihkak iddiası için icra tetkik mercine 

müracaat süresinin dosyanın bilirkişi tarafından icra müdürlüğüne teslimin-

den itibaren başlatılmasına karar verildiği anlaşılmışsa da, kanunun öngör-

düğü söz konusu süre hak düşürücü süre olup icra müdürlüğünce bu sürenin 

uzatılması ya da yeniden süre verilmesinin mümkün olmadığını- Her iki ha-

cizde de alacaklıya, İİK. 99 vd. maddesi uyarınca 7 günlük dava açmak için 

süre verilmiş ise de; bu 7 günlük süre içerisinde dava açadığı takdirde 3. ki-

şinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağına dair ihtaratın yapılmadığı, 

bu nedenle usulüne uygun süre verilmediği anlaşılmakla dava süresinde 

açılmış kabul edilip dosyaya kaldığı yerden devam edilip işin esasına giril-

mesi gerektiğini»141 

√ «Asıl icra dairesince yapılan hacizde istihkak iddiasında bulunulması 

üzerine İİK’nun 99. maddesi uyarınca 3. kişi hakkında dava açmak üzere 

alacaklı vekilinin çalışanına 7 günlük süre verilmesi ile yetinildiği, kararın 

alacaklı vekiline tebliğ edilmediği, kararda 7 günlük süre içinde istihkak da-

vası açılmaması durumunda nasıl bir hukuki sonuç doğacağına dair ihtarata 

da yer verilmediğinden, İcra Müdürlüğü’nce alacaklıya dava açması için 7 

gün süre verilmesine ilişkin karar usulüne uygun olarak alacaklı vekiline 

                                                 
136 Bknz: 15. HD. 30.5.1994 T. 2063/3363; 12. HD. 2.6.1983 T. 3177/4411 
137 BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, s: 296 
138 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 22012/10891; 08.02.2016 T. 9849/1987; 18.01.2016 T. 

9555/388; 21. HD. 3.6.2003 T. 3821/5262; 15. HD. 15.2.1995 T. 393/802  
139 Bknz: 21. HD. 3.6.2003 T. 3821/5262  
140 Bknz: 17. HD. 24.09.2012 T. 7777/9932; 14.02.2012 T. 123/1688; 05.07.2011 T. 5784/7062; 

21.12.2010 T. 7532/11338; 06.12.2010 T. 4257/10567 
141 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 22012/10891  
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tefhim veya tebliğ edilmediği gibi, dava açılmaması halinde doğacak hukuki 

sonuçlar bakımından da gerekli ihtaratların yapılmadığı gözetilerek, dava-

nın süresinde açıldığının kabulü gerekeceğini»142 

√ «İcra müdürlüğünce davacı alacaklıya süre verilmiş ise de; bu 7 gün-

lük süre içerisinde dava açmadığı takdirde 3. kişiinin istihkak iddiasını ka-

bul etmiş sayılacağına dair ihtaratın yapılmadığı, bu nedenle de usulüne uy-

gun süre verilmediği anlaşıldığından, mahkemece davanın süresinde açılmış 

kabul edilip, dosyaya kaldığı yerden devam edilierek uyuşmazlığın çözümü-

ne kavuşturulması gerekeceğini»143 

√ «İcra Müdürlüğü’nce hacizde davacı alacaklıya 7 gün içerisinde da-

va açmadığı takdirde, 3. kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağına 

dair ihtaratın yapılmadığı ve bu nedenle usulüne uygun süre verilmediği an-

laşıldığından, alacaklı-davacının açtığı davanın süresinde açtığının kabul 

edilmesi gerektiğini»144 

√ «İİK’nun 97. maddesine göre istihkak iddiasında bulunan 3. kişinin 

dava açması gerekirken gerek İcra Müdürlüğü’nün yanlışlıkla alacaklıya 

süre vermesi gerekse alacaklı tarafından kendiliğinden istihkak iddiasının 

kaldırılması için dava açmasının, 3. kişide olan ispat yükümlülüğünün yerini 

değiştirmediği gibi açılan davanın reddini gerektirmeyeceğini»145 

√ «İcra Müdürlüğü’nce alacaklıya dava açması için 7 gün süre veril-

mesine ilişkin karar, alacaklıya tefhim veya tebliğ edilmediği gibi dava 

açılmaması halinde doğacak hukuki sonuçlar bakımından da gerekli ihtarat-

ların yapılmadığı gözetilerek temyize konu davanın süresinde açıldığının 

kabulü gerekeceğini»146 

√ «İcra Müdürlüğü’nce alacaklıya dava açması için 7 gün süre veril-

mesine ilişkin kararda, dava açılmaması halinde doğacak hukuki sonuçlar 

bakımından gerekli ihtaratın yapılmadığı gözetilerek, temyize konu davanın 

süresinde açıldığının kabulü gerekeceğini»147 

√ «Dava konusu haciz sırasında hazır bulunan 3. kişi istihkak iddiasın-

da bulunmuş ve talimat icra müdürlüğünce istihkak iddiasının asıl icra mü-

dürlüğünce değerlendirilmesi için dosyanın başvurarak, istihkak iddiası hu-

susunda gerekli işlemin yapılmasını talep etmiş ve icra müdürlüğünce hac-

zin İİK. 99. maddesine göre yapılmış sayılmasına, alacaklıya 7 gün içinde 

dava açmak için süre verilmesine ilişikin karar alacaklı vekiline tebliğ edil-

                                                 
142 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 19489/10608 
143 Bknz: 8. HD. 30.05.2016 T. 20296/9489; 30.05.2016 T. 18823/9487 
144 Bknz: 8. HD. 09.05.2016 T. 18578/8553 
145 Bknz: 8. HD. 03.05.2016 T. 5591/8173  
146 Bknz: 8. HD. 28.04.2016 T. 17211/7813  
147 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 2338/4348  
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miş olduğundan ve Kanun’un öngördüğü, 7 günlük hak düşürücü sürenin bu 

kararın ilgiliye tefhimi veya tebliğinden itibaren başlayacağından, mahke-

mece açılan davanın süresinde olduğunun kabulü gerekeceğini»148 

√ «Dava dilekçesinin, hak düşürücü süre olan 7 günlük süre dolmadan, 

saat 17.19 itibariyle UYAP sistemine girdiği anlaşıldığından, davanın süre-

sinde açıldığı kabulü gerekeceğini»149 

√ «Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıpta üzerinde mülkiyet veya 

rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü, o 

şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet 

vereceği, bu mühlet için icra hâkimliğine dava ikame edilmezse üçüncü şah-

sın iddiasının kabul edilmiş sayılacağı, bu durumda da mahcuzlar üzerinde-

ki haczin kalkacağı, alacaklı tarafından açılan tasarrufun iptali davasında 

takibin durdurulması yönünde bir tedbir kararı getirilmediği sürece tasarru-

fun iptali istemi ile açılan davanın haczin devamı için gerekçe olarak göste-

rilemeyeceğini»150 

belirtmiĢtir. 

(9) «Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» -ister; 

alacaklı ister üçüncü kişi tarafından- açılan istihkak davasında isbat yükü; 

«alacaklı»dadır.151 Çünkü, hacizli malı elinde bulunduran üçüncü kiĢi, 

«mülkiyet karinesi»nden yararlanır.152 

Yüksek mahkeme, önceleri;153 «üçüncü kişinin alacaklıya karşı istih-

kak davası açmış olması halinde, isbat yükünü de üstlenmiş olduğunu» kabul 

etmişken, daha sonra154 -doğru olarak- «istihkak davasının üçüncü kişi tara-

fından açılmış olması halinde de isbat yükünün davalı alacaklıya düşeceği-

ni» belirtmiĢtir. 

 

 

                                                 
148 Bknz: 8. HD. 08.02.2016 T. 9849/1987  
149 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 9555/388 
150 Bknz: 8. HD. 20.02.2015 T. 2177/4749  
151 Bknz: 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 15.03.2011 T. 10070/2289; 21.02.2011 T. 

1483/1455; 03.07.2007 T. 21389/11048 
152 KURU, B. age. C: 2, s: 1135 - ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġstih-

kak Davaları, 1998, s: 554 - ÖĞÜTÇÜ, T./ÇĠTOĞLU, A. Uygulamalı Ġcra ve Ġflas Kanunu, 
s: 552 - GÜNEREN, A. Ġstihkak Davaları ile Tasarruf Ġptal Davaları, 2004, s: 821 - MU-

ġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, C: 1, s: 737 - MUġUL, T. Ġstihkak Davaları, s: 444 - 
ASLAN, K. age. s: 542 vd. - YILMAZ, E. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, 2016, s: 577 

153 Bknz: 13. HD. 3.11.1982 T. 6215/6492  
154 Bknz. 17. HD. 21.02.2012 T. 8333/1945; 21.02.2011 T. 1483/1455; 14.07.2011 T. 

3000/7488; 21. HD. 30.11.2004 T. 10306/376; 4.7.2002 T. 5223/6526; 30.4.2002 T. 
3011/3802 vb.  
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Yine yüksek mahkeme; 

√ «İcra müdürlüğünce İİK. 96 ve 97 yerine 99. madde uygulanarak, 

alacaklıya istihkak davası açmak üzere 7 günlük süre verilmesi ve alacaklı 

tarafından şikayet yoluna geçilmeyerek istihkak davası açılması halinde, 

alacaklının isbat yükünü üzerine almış olmayacağını, davalı üçüncü kişi ta-

rafından, borçlu (dolayısıyla; alacaklı) yararına olan yasal karinenin aksi-

nin isbat edilmesi gerekeceğini»155 

√ «Haczin, borçlu ile üçüncü kişinin müşterek konutunda (işyerinde) 

yapıldığı durumlarda, istihkak davasının İİK’nun 99. maddesine göre açıl-

dığına bakılmaksızın mülkiyet karinesinin aksini isbat yükünün davalı-

alacaklıya düşeceğini»156 

ifade etmiĢtir. 

Borçlunun huzurunda -ĠĠK. 96 ve 97 uyarınca- yapılan hacizlerde,   

a l a c a k l ı n ı n  -üçüncü kiĢi yerine- «istihkak davası» açması halinde is-

bat yükü yer değiĢtirmez ve üçüncü  kiĢinin «haczedilen malın kendisine ait 

olduğunu» güçlü ve inandırıcı delillerde isbat etmesi gerekir.157 

ĠĠK. mad. 99‘a göre «haczedilen malın üçüncü kiĢi elinde bulunması 

halin-de» açılan istihkak davalarında alacaklı neyi ispat edecektir? Bu dava-

da, alacaklı sadece «malını borçluya ait olduğunu» ispatla yetinerek ayrıca 

«bu malın hangi hukuki veya fiili sebeplerle üçüncü kişinin elinde bulundu-

ğunun da» isbat etmekten kaçınabilecek midir? BaĢka bir deyiĢle, ĠĠK. mad. 

97a/II hükmü bu davalarda da uygulanacak mıdır? Doktrinde158 159 «bu ko-

nuda İİK. mad. 97a/II hükmünün, haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bu-

lunması halinde uygulanmayacağı, alacaklının sadece haczedilen malın ta-

kip borçlusuna ait olduğunu isbatla yükümlü olduğu»  belirtilmiĢtir. 

Kanıtlar: «Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» 

de, isbat yükü kendisine düĢen alacaklının, «haczedilen malın borçluya ait 

olduğunu, üçüncü kiĢiye ait olmadığını» her türlü kanıtla -tanık, bilirkişi in-

celemesi keşif, yemin vs.- isbat etmesi gerekir.160 

                                                 
155 Bknz: 21. HD. 15.12.2003 T. 9081/10366; 9.12.2003 T. 8172/10091; 2.12.2003 T. 

9511/9761 vb. 
156 Bknz: 17. HD. 17.11.2009 T. 4681/7644; 22.05.2009 T. 929/3466; 15. HD. 6.12.1995 T. 

6725/7219; 17.10.1994 T. 4611/5897  
157 Bknz: 17. HD. 14.07.2011 T. 3000/7488 
158 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 410 vd. - GÜNEREN, A. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Ġstihkak Da-

vaları, 3. Baskı, s: 1211; 1216 - ASLAN, K. age. s: 545 
159 KarĢ: ULUKAPI, Ö. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2001, s: 127 
160 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1963 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:6, 2006, s:8909 vd. 
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Uygulamada, özellikle alacaklının haczedip yediemin olarak (ĠĠK. mad. 

88/II) borçluya teslim ettiği taĢınır malların borçlu tarafından üçüncü kiĢilere 

satılması halinde, alacaklılar tarafından, satın aldığı malda istihkak iddia-

sında bulunan «üçüncü kiĢiler hakkında» veya doğrudan doğruya malı elinde 

bulunduran üçüncü kişiler tarafından «haciz koyduran alacaklıya karĢı»  

-ĠĠK. mad. 99 gereğince- açılan istihkak davalarında; «hacizli malı borçlu-

dan satın almış üçüncü kişinin malik durumuna gelmiş olmayacağı», «borç-

lunun bu satışının, haciz koyduran alacaklıya karşı geçerli olup olmayaca-

ğı» tartıĢma ve duraksama konusu olmaktadır... ĠĠK. mad. 88/I gereğince, 

her ne kadar «borçlu, hacizli malda -alacaklının muvafakati ve icra müdürü-

nün müsaadesi olmadan- tasarrufta bulunamaz ise de, aynı maddenin ikinci 

fıkrası uyarınca «üçüncü kiĢilerin zilyetlik hükümlerine dayanarak iyiniyetle 

haczedilmiĢ mal üzerinde kazandığı haklar» saklı tutulmuĢ olduğundan ve 

MK. mad. 763 gereğince; «bir kimsenin, bir taĢınırı iyiniyetle ve malik ol-

mak kasdıyla teslim alması halinde, -teslim eden onun maliki olmasa da- 

teslim aldığı Ģeyin maliki olacağından» hacizli malı yediemin olan borçlu-

dan satın ve teslim alan üçüncü kiĢi, eğer iyiniyetli ise, mülkiyet hakkını ka-

zanır ve istihkak iddiasının kabulü gerekir. Yüksek mahkemenin içtihatla-

rı161 da bu doğrultudadır. 

Uygulamadaki önemi nedeniyle Ģu hususu da belirtelim ki, «bir menkul 

malı elinde bulunduran kimsenin, onun maliki sayılacağı»na iliĢkin ĠĠK. 

mad. 97/a (ve MK. 985)‘de yer alan mülkiyet karinesi, trafik siciline tescil 

edilmiş olan araçlar hakkında uygulanmaz. Çünkü; 3176 sayılı Yasa ile de-

ğiĢik 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/d maddesi uyarınca «trafik 

siciline tescil edilmiĢ araçların her çeĢit satıĢ ve devirlerinin noterlerce ya-

pılması» gerekir. «Bu Ģekilde yapılmayan her çeĢit satıĢ ve devirlerin geçer-

siz olacağı» yasada açıkça belirtildiğinden, trafik sicilinde borçlu adına ka-

yıtlı olan araç, üçüncü kiĢinin elinde iken haczedilmiĢ ve üçüncü kiĢi «o ara-

cın kendisine ait olduğunu» ileri sürmüĢse, bu iddiasını ancak ‗noterde ya-

pılmıĢ bir satıĢ devir sözleĢmesi‘ ile ispat edebilir. Fakat, trafik sicilinde 

üçüncü kiĢi adına kayıtlı olan araç, bu kiĢinin elinde iken haczedilmiĢ ve 

alacaklı aracın «borçluya ait olduğunu» ileri sürmüĢse, bu iddiasını ancak 

‗noterde yapılmıĢ bir satıĢ ve devir sözleĢmesi‘ ile isbat etmesi gerekir.162 

                                                 
161 Bknz: 15. HD. 22.11.1984 T. 1989/3610; 25.10.1984 T. 2513/3215, 16.2.1984 T. 4095/438; 

20.10.1983 T. 2136/2492  
162 KURU, B. age. C: 2, 1990, s: 1136 vd. - ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. age. s: 557 - GÜ-

NEREN, A. age. s: 1394, 1418 vd. - ASLAN, K. age. s: 544 - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2021 vd. 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 99) 

 

276 

Ġstihkak davasında, davacı - alacaklı, ayrıca iptal davası açmadan «mu-

vazaa iddiasında» bulunabilir.163 BaĢka bir deyiĢle, davacı - alacaklının ileri 

sürdüğü muvazaa iddiasının, istihkak davasında da incelenmesi gerekir.164 

Yüksek mahkeme, «kanıtlar» ile ilgili olarak ayrıca; 

√ «Davalı 3. kişi şirket, kuruluş tarihinden itibaren 8 ay boyunca öde-

me emrinin tebliğ edildiği adresi takip borçlusuyla birlikte kullanmış oldu-

ğundan, mülkiyet karinesinin borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine olduğu ve 

bu karinenin aksinin davalı 3. kişi tarafından ispat edilmesi gerektiğinin ka-

bulü gerektiğini- İcra mahkemesinin ‘İİK. mad. 99 uyarınca işlem yapılması 

gerektiği’ne ilişkin kararının, temyizi kabil olmadığından, istihkak davasın-

da ispat külfetinin davalı 3. kişide bulunduğunun kabulü gerektiğini- Davalı 

şirketlerin 8 ay boyunca aynı adreste faaliyet göstermiş olmaları, bir kısım 

işçilerin önce borçlu şirkette çalışıp, daha sonra davalı 3. kişi şirkete geçmiş 

bulunmaları, belli bir dönem her iki şirkette de aynı kişinin ortaklığının bu-

lunması ve borçlu şirketin ‘mağazalarının, şubelerinin ve ticari emtiasının 

büyük bir kısmının … A.Ş.’ye devredileceği’ hususunun Ticaret Sicil Gazete-

sinde ilan edilmiş olması karşısında alacaklı tarafından açılan davanın ka-

bulüne karar verilmesi gerektiğini»165 

√ «Haczin davacı 3. kişi şirketin sicil adresinde yapılmış olması, adre-

sin borçlunun adres bilgileriyle irtibatlandırılamaması hususu dikkate alın-

dığında haczin İİK’nun 99. maddesine göre yapılması gerektiği, bu doğrul-

tuda da somut olayda mülkiyet karinesinin de 3. kişi yararına olduğu, kari-

nenin aksinin alacaklı tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlanması 

gerektiği ve davalının dayandığı deliller ile bu karinenin aksini kanıtlaya-

madığının kabul edilmesi gerekeceğini»166 

√ «Dava konusu mahcuz, üçüncü kişi şirket tarafından, finansal kira-

lama sözleşmesi yoluyla kiralanmış olup haczin yapıldığı tarih itibariyle fi-

nansal kiralama sözleşmesinin süresi henüz dolmamış olduğu yani haciz ta-

rihi itibariyle mülkiyetin, üçüncü kişi şirkete henüz geçmediği ve anılan şir-

ketin haczin yapıldığı ve istihkak iddiasında bulunulduğu tarih itibariyle ki-

racı olduğu anlaşıldığından ve kiracılık sıfatına dayanılarak istihkak iddia-

sında bulunulamayacağından, alacaklı tarafından İİK. mad. 99 uyarınca is-

tihkak iddiasının reddi talebiyle açılan davanın kabulü gerektiğini»167 

 

                                                 
163 Bknz: 15. HD. 7.7.1993 T. 2113/3287; 2.7.1993 T. 2417/3220 
164 Bknz: 15. HD. 24.9.1991 T. E: 3685/4339  
165 Bknz: 8. HD. 24.04.2017 T. 12898/6078 
166 Bknz: 8. HD. 27.09.2016 T. 21221/12624 
167 Bknz: 8. HD. 31.03.2016 T. 15306/5882 
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√ «Borçlu şirketin haciz yapılan adreste daha önce faaliyette bulundu-

ğu, dava konusu takibe ilişkin olarak alacaklı tarafından açılan itirazın da-

vasının kabul ile sonuçlanmasından hemen sonra alınan kararla borçlu şir-

ketin bir başka adrese taşındığı üçüncü kişi şirketin; borçlu şirketin taşındı-

ğı adreste borçlu şirketin ortaklarının kardeşleri tarafından, yinee borcun 

doğumundan sonra kurulduğu, haciz mahallinde borçlu şirket markasını ta-

şıyan malların haczedildiği, bu itibarla İİK’nın 97/a maddesindeki mülkiyet 

karinesinin -borçlu, dolayısıyla-alacaklı yararına olduğu, davanın alacaklı 

tarafından açılmış olmasının ispat külfetini değiştirmeyeceği davalı üçüncü 

kişi tarafından sunulan faturalar borcun doğum tarihinden sonra düzenlen-

miş olup, ayırt edici özelliklerinin bulunmadığından, karinenin aksini her 

türlü delille kanıtlama olanağına sahip olan davalı üçüncü kişinin, karine-

nin aksini kesin ve inandırıcı delillerle ispat edemediği anlaşılmakla, ala-

caklının İİK’nun 99. maddesine dayalı, üçüncü kişinin istihkak iddiasının 

reddi talebine yönelik açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-

ni»168 

√ «Alacaklı tarafından İİK’nun 99. vd. maddesi uyarınca 3. kişi tara-

fından ileri sürülen istihkak iddiasının reddi talebine ilişkin davada; davalı 

3. kişi şirket vekilinin, müvekkili şirketin, davaya konu haczin yapıldığı işye-

rini, borçludan 12.01.2013 tarihinde devraldığı ve aynı tarihte de işyerinin 

bulunduğu taşınmaz sahibi … ile kira sözleşmesi yaptığını, işyerinin devri 

karşılığında borçluya 175.000 TL verdiğini belirttiği; taraflar arasında ak-

tedilen işyeri devir sözleşmesinin adi nitelikte olduğu; işyeri devir sözleşme-

sinin tarihi dikkate alınarak, borçlunun ve 3. kişinin ticari defterlerinin ge-

tirtilmesi, söz konusu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp ya-

pılmadığı da göz önünde bulundurularak, sözleşmede belirtilen işyeri devir 

bedelinin, davalı 3. kişi tarafından davalı borçluya ödenip ödenmediği belir-

lendikten sonra, dosya içerisindeki tüm deliller birlikte tartışılıp değerlendi-

rilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğini»169 

√ «Alacaklının İİK’nun 99. maddesi uyarınca açtığı, davalı 3. kişinin 

istihkak iddiasının reddi talebine ilişkin davaya konu aracın; takibin daya-

nağı olan mahkeme kararından ve haciz işleminden önce; borçludan farklı 

bir tüzel kişiliğe sahip olan üçüncü kişi şirket tarafından satın alınarak, 

doğrudan davalı 3. kişi şirket adına tescil edilmiş olduğu, davacı alacaklı 

tarafından mahcuz aracın borçlu şirket tarafından, 3. kişi şirkete devredildi-

ğinin iddia ve ispat edilmediği, bu hususa ilişkin dosya içerisinde herhangi 

                                                 
168 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 13691/5631; 24.03.2016 T. 15668/5377 
169 Bknz: 8. HD. 17.03.2016 T. 11629/4914 
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bir bilgi ve belgenin de bulunmadığı anlaşıldığından; davanın reddi gereke-

ceğini»170 

√ «Şirketin borçlu ve babası tarafından, alacaklıların alacaklarına 

ulaşmasını engellemek amacıyla kurulduğu, şirketin faaliyetlerinin ise, yine 

borçlu ve babası tarafından yürütüldüğü anlaşıldığından, davacı alacaklı-

nın, davalı üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi iste-

ğiyle açılan davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğini»171 

√ «Ödeme kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybeden borçlunun iyi 

niyetli bir kişiden veya basiretli bir tacirden beklenemeyecek tasarruflarla 

mevcudunu eksilttiği ve üçüncü kişinin bu durumu bildiği veya bilmesi ge-

rektiği hallerde yapılmış olan tasarrufların geçersiz olacağını, ticari işlet-

menin ya da işyerindeki ticari emtianın tamamını veya bir kısmını devir veya 

satın alan kişinin borçlunun alacaklarını ızrar kastını bildiği ve borçlunun 

da bu hallerde ızrar kastıyla hareket ettiğinin kabul olunacağı, kısa aralık-

larla gerçekleştirilen işyeri devirleri alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik da-

nışıklı işlemler olduğunu, danışığa dayalı istihkak iddiası dinlenemeyece-

ğinden, davacı alacaklının İİK. mad. 99’e dayalı olarak açtığı davanın ka-

bulüne karar verilmesi gerekeceğini»172 

√ «Davacı alacaklının İİK. mad. 99’e dayalı olarak açtığı ‘üçüncü kişi-

nin istihkak iddiasının reddi istemine’ ilişkin davada, daha önce aynı davacı 

alacaklı tarafından, aynı borçlu aleyhine yürütülen başka bir takipte uygu-

lanan haciz işleminde haczedilen mahcuzlarla ilgili olarak aynı üçüncü kişi-

nin istihkak iddiası üzerine, davacı-alacaklı tarafından İİK. mad. 99 uyarın-

ca açılan dava sonunda, davanın kabulü ile davalı üçüncü kişinin istihkak 

iddiasının reddine karar verilmiş olup bu hüküm kesinleşmiş olduğundan ve 

ticaret sicil kayıtlarına göre davalı-üçüncü kişi ve borçlu şirketin ticari faa-

liyet alanları tamamen farklı olup, davalı üçüncü kişinin çorap imalat maki-

neleri satın almasının ticari yaşam içinde olağan olmadığı, aynı yerde iki ay 

kadar sonra yapılan hacizde de mahcuzların yerinde bulunduğunun tespit 

edildiği, faturaların mahcuzlara uygunluğunun bilirkişi aracılığı ile sapta-

namadığı ve borçlu ile üçüncü kişinin alacaklıdan mal kaçırmak için danı-

şıklı hareket ettikleri açık olduğundan alacaklının davasının kabulü ile 

üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi gerekeceğini»173 

√ «Dava konusu haczin sırasında borçlulara ait çok sayıda evraka rast-

lanması, davacı ve borçlu şirketin aynı alanda faaliyet göstermesi, ortaklık 

yapısı ve çalışanları nedeni ile sıkı bir organik bağ içinde bulunması, muha-

                                                 
170 Bknz: 8. HD. 25.01.2016 T. 16411/1135 
171 Bknz: 8. HD. 29.01.2015 T. 21963/1800 
172 Bknz: 8. HD. 02.12.2013 T. 9972/18190 
173 Bknz: 17. HD. 27.05.2013 T. 16038/7819 
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sebelerinin tek elden tutulması ve üçüncü kişi şirketin alacaklıdan mal ka-

çırmak için muvazaalı olarak kurulduğunun anlaşılması karşısında davacı 

üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesi gerekeceği-

ni»174 

√ «Haciz adresinde önceden borçlu faaliyette bulunurken daha sonra 

işçisi olan üçüncü kişinin faaliyete başlaması, aynı adreste borçluya ait bel-

geler bulunması, davalı üçüncü kişi ve borçlu arasındaki ilişkinin örtülü iş-

letme devri ilişkisi niteliğinde olması ve işyerini devralan üçüncü kişinin 

borçlardan da sorumlu olması karşısında, üçüncü kişinin istihkak iddiasının 

reddine karar verilmesi gerekeceğini»175 

√ «Borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkinin ‘ticari işletme devri’ nite-

liğinde olması halinde olaya İİK. 44 ve BK. 179 (şimdi; (TBK. 192) uygula-

narak, borçlunun İİK. 44’deki formaliteleri yerine getirmemiş olması halin-

de, işyerini devralmış olan üçüncü kişinin de, BK. 179 (şimdi; TBK. 202)  

uyarınca işletmenin borçlarından sorumlu olduğu da gözönünde bulunduru-

larak, alacaklının açtığı ‘istihkak iddiasının reddi’ istemli davanın kabulüne 

karar verilmesi gerekeceğini»176 

√ « ‘Borçlu’ ile ‘3. kişi’ arasında; ‘ortaklar’, ‘çalışanlar’ ve ‘adres’ 

itibarı ile organik bağ bulunması (örneğin; borçlu şirket ile 3. kişi şirket or-

taklarının bir kısmının veya tamamının veya temsilcisinin aynı kişilerden 

oluşması ya da borçlu şirket ile 3. kişi şirketin aynı yerde faaliyette bulunu-

yor olması halinde) 3. kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmesi ge-

rekeceğini»177 

√ «Ziraat (tarım) makinelerinin, özel veya tüzel kişilerin işyerlerinin 

bulunduğu ziraat odasına tescili zorunlu araçlar olduğunu ve Karayolları 

Trafik Yönetmeliği gereğince ‘tescilli’ veya ‘tescili silinmiş’ yahut ‘hiç tescil 

edilmemiş’ araçların satış ve devirlerinin geçerli olabilmesi için, noterlikçe 

yapılmalarının zorunlu olduğunu»178 

√ «Davalı üçüncü kişinin hacizli malları ihaleden satın almaya yetecek 

ekonomik güce sahip olup olmadığı araştırılarak, ulaşılacak sonuca göre 

karar verilmesi gerekeceğini»179 

                                                 
174 Bknz: 17. HD. 16.05.2013 T. 5665/7120 
175 Bknz: 17. HD. 09.05.2013 T. 5924/6573 
176 Bknz: 17. HD. 15.04.2013 T. 15910/5452; 9.6.2011 T. 12536/5962; 20.5.2011 T. 

12762/5037; 9.5.2011 T. 10524/4436; 21. HD. 1.3.2005 T. 1077/1752; 8.7.1973 T. 
5617/6567; 25.2.2003 T. 4/1359  

177 Bknz: 17. HD. 02.06.2011 T. 1432/5590; 11.05.2011 T. 11420/4631; 11.05.2011 T. 
11381/4630; 28.04.2011 T. 600/4070; 26.04.2011 T. 11231/3937; 17.03.2011 T. 8999/2333; 
03.03.2011 T. 622/1858 vd. 

178 Bknz: 21. HD. 27.9.2004 T. 5865/7618  
179 Bknz: 21. HD. 16.9.2003 T. 5646/6953  
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√ «Haczin uygulandığı işyerinde asılı ‘vergi levhası’nın işyerinde eşya-

ların vergi levhasında yazılı kişiye ait olduğunu göstermeyeceğini ve alacak-

lının haklarını etkilemeyeceğini»180 

√  «‘Dikiş makinesi’nin niteliği gereği kadına ait eşyalardan sayıldığı-

nı»181 

√ «Ödeme güçlüğüne düşen bir kimsenin, yakın bir zamanda mallarına 

haciz geleceğini düşünerek, malvarlığını kaçırmak amacıyla, yakınlarına 

devir işlemi yapmasının veya devir işlemini dolaylı gerçekleştirmesinin mu-

vazaalı bir işlem olduğunu»182 

√ «Vergi levhası, sigorta pirim bordroları, yoklama fişi, satış fişleri, fa-

turalar ve tüm dosya içeriğinden işyerinin borcun doğumundan önce üçüncü 

kişi tarafından açılıp işletilmekte olduğunun anlaşılması halinde, alacaklı-

nın açtığı davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini»183 

√ «‘Hapis hakkı’nın yasadan (İİK. 23) doğan bir taşınır rehni olduğunu 

ve sahibine istihkak iddiasında bulunmak hakkı verdiğini»184 

√ «Üçüncü kişinin elindeki bir malın haczedilmiş olması halinde, ‘mül-

kiyet karinesi’nin üçüncü kişi lehine olduğunu, bunun aksini kanıtlama yü-

kümlülüğünün davacı - alacaklıya düştüğünü, borçlunun üçüncü kişiyle bir-

leşmesinin davacı - alacaklıyı bağlamayacağı gibi, borçlunun davacı - ala-

caklının iddiasını doğrulamasının, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiyi 

de etkilemeyeceğini»185 

√ «Borçlu ile eşinin muvazaalı olarak boşandıklarının anlaşılması ha-

linde, alacaklı tarafından açılan istihkak davasının kabulü gerekeceğini»186 

√ «Borçlunun takip adresiyle işyeri adresinin ve haczin uygulandığı ye-

rin aynı zamanda borçlunun oğlunun işyeri adresi olmasının ve vergide oğlu 

adına kayıtlı bulunmasının, o yerin borçluya ait olmadığını göstermeyeceği-

ni»187 

√ «Trafik kaydındaki ‘haciz şerhi’ni görerek aracı satın alan üçüncü 

kişinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağını»188 

                                                 
180 Bknz: 21. HD. 26.6.2003 T. 5086/6121  
181 Bknz: 21. HD. 10.4.2003 T. 2473/3206  
182 Bknz: 21. HD. 8.5.2001 T. 3411/3632  
183 Bknz: 21. HD. 30.10.2000 T. 5801/6411  
184 Bknz: 21. HD. 24.12.1996 T. 6443/6895; ĠĠD. 4.11.1958 T. 563/5740  
185 Bknz: 12. HD. 17.11.2011 T. 5419/22625; 15. HD. 11.6.1996 T. 3106/3269  
186 Bknz: 15. HD. 19.6.1995 T. 3389/3667  
187 Bknz: 15. HD. 16.3.1995 T. 1504/1531  
188 Bknz: 15. HD. 17.10.1994 T. 4610/5896  
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√ «Üçüncü kişinin işyerinde ve üçüncü kişinin zilyetliğinde haczedilen 

mallar hakkında, üçüncü kişi lehine ‘mülkiyet karinesi’nin kabul edilmesi 

gerekeceğini»189 

√ «Haciz uygulanan yerin gerçekten borçluya ait mi yoksa üçüncü kişi-

ye ait ev ya da işyeri mi olduğunun titizlikle araştırılması gerekeceğini»190 

belirtmiĢtir... 

(10) I- A- Ġstihkak davası açılmasının takip hukuku bakımından doğur-

duğu sonuçlar (istihkak davasının icra takibine etkisi): 

a- «Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» ĠĠK. 

mad. 99 uyarınca istihkak davası açılınca; icra mahkemesinin ayrıca «taki-

bin ertelenmesine» karar vermesine gerek bulunmadığından, icra takibi du-

rur.191 Dava sonuçlanıncaya kadar hacizli malın satılması istenemez. 

Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi) önce192 bu doğrul-

tuda içtihatta bulunmuĢken, daha sonra193 görüĢ değiĢtirerek «icra mahke-

mesince açılan istihkak davası nedeniyle ‘takibin durdurulması’ konusunda 

bir karar verilmiş olmadıkça, İİK. 99’a göre alacaklının istihkak davası aç-

mış olmasının tek başına alacaklının satış istemesine engel teşkil etmeyece-

ğini» belirtmiĢtir. 

Yüksek mahkemenin bu içtihadı isabetli değildir. Çünkü; her ne kadar 

ĠĠK. 99‘da bu konuda açık bir hüküm yok ise de, ĠĠK. 97/I‘de öngörülen is-

tisnai hükmü geniĢleterek buraya da uygulamak mümkün değildir. Haczedi-

len malın üçüncü kiĢinin elinde bulunması ve bu kiĢinin istihkak iddiasında 

bulunması halinde, artık takibin devam etmesi ve alacaklının satıĢ istemesi 

mümkün değildir. Üçüncü kiĢinin istihkak iddiasında bulunması ile ortaya 

çıkmıĢ olan uyuĢmazlık sonuçlanmadan, icra takibinin devam etmemesi ge-

rekir. Takibin devam edebilmesi (ve alacaklının satıĢ isteyebilmesi) için, 

üçüncü kiĢinin lehine olan ve «onun, malın maliki olduğuna» iliĢkin karine-

                                                 
189 Bknz: 15. HD. 22.6.1994 T. 3179/4213 
190 Bknz: 15. HD. 4.5.1994 T. 1356/2885  
191 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 418 - KURU, B. age. C: 2, s: 1130 - KURU, B. El Kitabı, s: 

579 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 226 - MUġUL, T. Ġstihkak Davası, s: 469 - UYAR, T. Ġstih-
kak Davaları, s: 1085 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2029 - OL-

GAÇ, S./KÖYMEN, H. Ġçtihatlarla Ġcra ve Ġflâs Kanunu, 1965, s: 840 - ÖZCENGĠZ, M. 

N. Tetkik Mercii, 1975, s: 122 - HÜDAYĠOĞLU, B. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ve Tatbikatı, 
1967, s: 141 - UYGUR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davası (ABD. 1974/1, s: 45 vd.) -
BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, 1954, s: 242 - ANSAY, S. ġ. Hukuk, Ġcra ve 
Ġflâs Usulleri, 1960, s: 117 - GÜRDOĞAN, B. Ġcra Hukuku Dersleri, 1970, s: 97 - ERTE-

KĠN, E./KARATAġ, Ġ. age. s: 534 - TEKĠNAY, S. S. age. s: 31 - HAKĠMOĞLU, A. R. 
Yeni Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi, C: 3, 1929, s: 474 - GÜNEREN, A. age. s: 1385 - ASLAN, 

K. age. s: 510. 
192 Bknz: 12. HD. 31.10.1983 T. 4622/8193 
193 Bknz: 12. HD. 18.12.2000 T. 18206/20102  
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nin çürütülmüĢ olması gerekir. Bu karine de ancak, açılmıĢ olan davanın da-

vacı - alacaklı lehine sonuçlanması ile çürütülmüĢ olacaktır... 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi,194 Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin bu iç-

tihadı doğrultusunda «icra mahkemesince ‘takibin ertelenmesine’ veya ‘ihti-

yati tedbir yoluyla icranın durdurulmasına’ karar verilmiş olmadıkça, ala-

caklının İİK’nun 99. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak davasının ka-

bulü (üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi) halinde, alacaklı yararına % 

20 tazminata hükmedilemeyeceğini» belirtmiĢtir.195 

Yüksek mahkemenin bu konudaki birbiri ile çeliĢen içtihatlarına son 

vermek isteyen kanunkoyucu 6352 sayılı Kanunla 02.07.2012 tarihinde 

ĠĠK.‘nun 99. maddesinde değiĢiklik yaparak maddeye «alacaklı tarafından 

süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar haczedilen malın satışı yapıla-

maz.» Ģeklinde açıklık getirmiĢtir. 

b- «Haczedilen malın üçüncü kişi elinde bulunması halinde», ĠĠK. 99 

uyarınca istihkak davası açılınca; Ġcra ve Ġflas Kanununda (mad. 106) öngö-

rülen satıĢ isteme süreleri iĢlemez. Yani, ĠĠK. mad. 97/VIII hükmü burada da 

uygulanır.196 

c- «Haczedilen malın üçüncü kişi elinde bulunması halinde», ĠĠK. 99 

uyarınca, alacaklı tarafından istihkak davası açılmıĢ olması, takip konusu 

alacağın bağlı olduğu zamanaĢımını kesmez.197 

B- Ġstihkak davası sonunda verilecek kararlar: «Haczedilen malın üçün-

cü kişinin elinde bulunması halinde» eğer istihkak davası; 

a) Normal kural gereğince, alacaklı tarafından açılmıĢsa; ‘davanın ka-

bulü’ halinde «üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine» «üçüncü kiĢinin 

muarazasının önlenmesine» vb. Ģeklinde, ‘davanın reddi’ halinde ise «açılan 

davanın reddine ve haczin kaldırılmasına» karar verilmesi gerekir. 

Alacaklı tarafından açılmıĢ olan dava devam ederken borcun ödenmesi, 

alacaklının takipten feragat etmesi, alacaklının haczi kaldırması, alacaklının 

uyguladığı haczin hükümsüz hale gelmesi (ĠĠK. mad. 261/IV), takibin iptali, 

borçlu hakkında verilmiĢ olan iflas kararının kesinleĢmesi vb. durumlarda is-

tihkak davası konusuz kalır ve icra mahkemesince «konusu kalmayan dava 

hakkında karar verilmesine yer olmadığına» Ģeklinde karar verilmesi gere-

kir... 

                                                 
194 Bknz: 21. HD. 5.7.2004 T. 4352/6556; 31.5.2004 T. 2763/5227; 27.3.2001 T. 2222/2293; 

19.3.2001 T. 1838/2023; 2.10.2000 T. 6502/6311 vb.  
195 Bu konuda bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 2029 - UYAR, T. 

ĠĠK. ġerhi, C:6, s: 8913 
196 Bknz: 21. HD. 25.9.2001 T. 5333/6149  
197 Bknz: 12. HD. 22.3.2004 T. 924/6622; 18.12.2000 T. 18206/20102  
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b) Malı elinde bulunduran üçüncü kiĢi tarafından açılmıĢsa; ‘davanın 

kabulü’ halinde, «haczin kaldırılmasına», ‘davanın reddi’ halinde «haczin 

kaldırılması isteminin reddine» Ģeklinde karar verilmesi gerekir. 

ĠĠK. 99 uyarınca, dava açması için kendisine 7 günlük süre verilen ala-

caklı bu süre içinde istihkak davası açmamasına -ve dolayısı ile üçüncü kiĢi-

nin malı üzerine koydurduğu haciz düĢmesine- rağmen, mal elinde bulundu-

ran üçüncü kiĢi, alacaklıya karĢı istihkak davası açmıĢsa, üçüncü kiĢinin aç-

tığı bu davanın konusu ortadan kalkmıĢ olduğundan, icra mahkemesince 

«konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına» Ģek-

linde karar verilmesi gerekir. 

Yüksek mahkeme, «istihkak davası sonucunda verilecek kararlar» ile 

ilgili olarak ayrıca; 

√ «Haciz sırasında davalı 3. kişi de hazır bulunmasına rağmen 

İİK.’nun 96. maddesinde belirtilen 7 günlük süre içinde istihkak iddiasında 

bulunmadığından, alacaklı tarafından açılan istihkak davasının ‘ön koşul 

yokluğu nedeniyle’ reddine karar verilmesi gerekeceğini»198 

√ «İstihkak davasının amacı mülkiyet tespiti olmayıp, haczin belli bir 

hak iddiası karşısında geçerli olup olmadığını belirlemek olduğundan mah-

kemece, istihkaka davası sonucunda ‘dava konusu malın mülkiyetni dava ve 

takip dışı...’ya ait olduğu’ yönünde karar veremeyeceğini»199 

√ «Alacaklının karardan sonra dava konusu takipten vazgeçmesi nede-

niyle dosyanın işlemden kaldırılmış olması halinde, haczin düşmüş olacağı 

ve mahkemece bu durumda ‘konusu kalmayan istihkaka dava hakkında ka-

rar verilmesine yer olmadığına’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»200 

√ «İstihkak davası sırasında borcun haricen ödendiğinin anlaşılması 

halinde, istihkak davası konusuz kalmış olacağından, mahkemece ‘konusuz 

kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, maktu karar ve ilam 

harcı ile yargılama giderleri ve nispi vekalet ücretinin davanın açılmasına 

neden olan tarafa yükletilmesine’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»201 

√ «Haciz sırasında 3. kişi yararına istihkak iddiasında bulunan kişinin, 

3. kişi yararına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili kişi konumunda bu-

lunmaması halinde, mahkemece ‘açılan istihkak davasının ön koşul yokluğu 

nedeniyle reddine ve yargılama giderlerinden olan vekâlet ücreti ile harcın 

da buna göre belirlenmesine’ karar verilmesi gerekeceğini»202 

                                                 
198 Bknz: 17. HD. 24.05.2011 T. 22/5154 
199 Bknz: 17. HD. 31.03.2011 T. 2819/919 
200 Bknz: 17. HD. 29.03.2011 T. 9848/2800 
201 Bknz: 17. HD. 17.03.2011 T. 1514/1859 
202 Bknz: 17. HD. 22.02.2011 T. 8194/1514 
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√ «İstihkak iddiasının dayanağı olan takip hakkında icra mahkemesince 

verilmiş bulunan zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına dair ka-

rardan ötürü icra takibi düşmüş ve hacizler kalkmış olduğundan, icra mah-

kemesince istihkak davası hakkında ‘konusu kalmayan dava hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»203 

√ «Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip devam ederken, rehinin satı-

şı sonucu elde edilecek paranın rehin alacaklısının alacağına yetmeyeceği-

nin anlaşılması halinde alacaklıya ‘geçici rehin açığa belgesi’ verilebilece-

ği, alacaklının bu belgeye dayanarak aynı takip dosyasından borçlunun mal-

larının haczinin isteyebileceğini; ‘rehin açığa belgesi’ alınmadan yapılan 

haczin geçerli olmayacağı, geçersiz olan bu haczin kaldırılması için açılan 

istihkak davasının ‘geçerli haciz bulunmaması nedeniyle reddine’ karar ve-

rilmesi gerekeceğini»204 

√ «Rehin hakkının varlığı halinde, istihkak davası sonucunda ‘dava ko-

nusu paranın rehin hakkıyla sınırlı olarak haczedilmiş sayılmasına’ karar 

verilmesi gerekeceğini»205 

√ « ‘Davanın kabulüne’ ilişkin kararın, alacaklının temyizi üzerine 

Yargıtayca davalı yararına bozulması ve davacı üçüncü kişinin bu karar 

aleyhine karar düzeltme yoluna gitmeyip mahkemece bozma kararına uyul-

ması ile davalı alacaklı yararına usuli kazanılmış hak doğacağını; bu aşa-

madan sonra davalı alacaklı yararına oluşan kazanılmış hak ilkesi bertaraj 

edilecek şekilde ‘davacı üçüncü kişinin davasının kabulüne’ karar verileme-

yeceğini»206 

√ «Üçüncü kişi tarafından usulüne uygun olarak istihkak iddiasında 

bulunulmamış olmasına rağmen, alacaklı tarafından istihkak davası açılmış 

olması halinde mahkemece ‘ön koşul yokluğu’ nedeniyle ‘istihkak davasının 

reddine’ karar verilmesi gerekeceğini»207 

√ «Haczin, iflasının ertelenmesine karar verilen borçlu şirkete ait loj-

manda yapılması, haczedilen menkullerin borçlu şirkete ait bu taşınmazın 

teferruatı olarak tapuda kayıtlı olması ve mahkemece borçlu şirketin iflası-

nın ertelenmesine karar verilmiş olması nedenyile takibin bu borçlu yönün-

den durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle haczin de mümkün olmaya-

cağını ve davacı alacaklının istihkak iddiasının reddi istemiyle açtığı dava-

nın reddi gerekeceğini»208 

                                                 
203 Bknz: 17. HD. 18.01.2011 T. 12635/146 
204 Bknz: 17. HD. 18.01.2011 T. 11792/138 
205 Bknz: 17. HD. 16.02.2010 T. 6671/1185 
206 Bknz: 17. HD. 09.02.2010 T. 9816/919 
207 Bknz: 17. HD. 22.06.2010 T. 517/5848 
208 Bknz: 17. HD. 12.09.2013 T. 11273/12057 
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√ «İcra müdürlüğünce «haczin üçüncü kişinin adresinde yapıldığı» ka-

bul edilerek alacaklıya istihkak davası açması için 7 günlük süre verilmesi 

üzerine, alacaklı tarafından hem bu süre içinde dava açılır hem de icra mü-

dürlüğünün bu kararı şikayet edilir ve icra mahkemesi şikayeti haklı bularak 

«haczin İİK’nun 97. maddesine göre yapılmış sayılmasına» karar verirse, 

icra mahkemesince «alacaklı tarafından açılmış olan istihkak davasının ko-

nusuz kalması nedeniyle reddine» şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»209 

√  «Davacı üçüncü kişi hem süresi içinde istihkak davası açmış hem de 

«hacizde, İİK’nun 97. maddesinin değil, 99. maddesinin uygulanması» (ya-

ni; dava açma yükümlülüğünün (alacaklıya ait olması) gerektiği iddiasıyla 

icra müdürünün hatalı kararını şikayet etmiş, istihkak davası devam ederken 

icra mahkemesince «şikayetin kabulüne» karar verilmişse, icra müdürlü-

ğünce İİK. 99’a göre verilecek süre içinde alacaklı tarafından istihkak dava-

sı açılırsa, bu dava ile borçlunun açtığı davanın birleştirilmesi, dava açıl-

mazsa, borçlunun açtığı istihkak davasında «konusu kalmayan dava hakkın-

da karar verilmesine yer olmadığına» şeklinde karar verilmesi gerekeceği-

ni»210 

√  «İcra mahkemesince İİK. 99 uyarınca alacaklıya (vekiline) verilen 7 

günlük süre içinde istihkak davası açılmaması halinde, üçüncü kişinin istih-

kak iddiasının kabul edilmiş ve haczin kalkmış sayılacağını, alacaklıya (ve-

kiline) verilen 7 günlük süre içinde üçüncü kişi tarafından açılan istihkak 

davası konusuz kalmış olduğundan, icra mahkemesince «konusu kalmayan 

dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına» ya da «açılan istihkak da-

vasının dava koşulu olan hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine» şeklinde 

karar verilmesi gerekeceğini»211 

√  «Alacaklı tarafından -İİK. 99’a göre açılan- istihkak davasının kabul 

edilmesi halinde icra mahkemesince «davalı üçüncü kişinin istihkak iddiası-

nın reddine» karar verilmekle yetinileceğini, ayrıca «dava konusu ...nın da-

va dışı ....’a ait olduğunun tesbitine» şeklinde karar verilemeyeceğini»212 

√  «Üçüncü kişiye ait işyerinde uygulanan haciz hakkında, üçüncü kişi-

nin istihkak iddiasına alacaklı vekilince karşı çıkılması ve icra memurluğun-

ca verilen 7 günlük süre içinde alacaklı vekili tarafından dava açılmaması 

halinde haciz kalkmış olacağından, üçüncü kişi tarafından açılan istihkak 

                                                 
209 Bknz: 21. HD. 4.3.2003 T. 118/1633 
210 Bknz: 21. HD. 15.10.2002 T. 7210/8660 
211 Bknz: 21. HD. 21.5.2002 T. 3762/4726; 12.3.2002 T. 1672/1814  
212 Bknz: 21. HD. 22.5.2001 T. 3709/3970  
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davasında «davanın reddine» değil «konusu kalmayan dava hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına» şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»213 

belirtmiĢtir. 

II- Alacaklı, istihkak davasını kazanırsa, istihkak davası ile durmuĢ 

olan, icra takibine devam edilmesini -örneğin; hacizli malın satılmasını- is-

teyebilir. 

Alacaklı davayı kaybederse, üçüncü kiĢinin gerçekleĢen iddiasına göre 

iĢlem yapılır. Yani, üçüncü kiĢi mülkiyet iddia etmiĢse, istihkak davası ‗red‘ 

ile sonuçlanınca, dava konusu mal üzerindeki haciz kalkar. Eğer üçüncü kiĢi 

rehin hakkı iddia etmiĢse, bu hak hacizli mal üzerinde devam eder ve bu du-

rumda «dava konusu malın rehin hakkı ile yükümlü olarak haczedilmiĢ sa-

yılmasına»214 Ģeklinde karar vermesi gerekir. Fakat bu durum, malı paraya 

çevirmeye engel bir durum teĢkil etmez. SatıĢ bedelinin, rehin hakkının te-

min ettiği alacaktan fazla olmayacağı tahmin olunan durumlarda, alacaklının 

malı sattırmakta bir yararı bulunmayacağından,215 mal paraya çevrilmeksizin 

rehin hakkı sahibine geri verilir (ĠĠK. mad. 88/II). 

III- Ġstihkak davası sonucunda verilen kararların kesinleşmeden uygu-

lanması gerektiğinden,216 217 bu kararın temyizinin satıĢı durdurabilmesi için, 

kararı temyiz eden üçüncü kiĢinin ĠĠK. mad. 36‘ya göre talimat yatırması ge-

rekecek midir? Yoksa temyiz halinde satıĢ ĠĠK. mad. 364/III gereğince ken-

diliğinden duracak mıdır? BaĢka bir deyiĢle, ĠĠK. mad. 97/XIV hükmü; 99. 

maddeye göre açılan istihkak davalarında da uygulanacak mıdır? Bir görüĢe 

göre,218 ĠĠK. mad. 99‘da, 36. maddeye atıfta bulunulmadığı için, 99. madde-

ye göre sonuçlanan istihkak davalarında, 364/III hükmünün uygulanması ve 

davayı kaybeden üçüncü kiĢinin hükmü temyiz etmesi halinde -ayrıca 36. 

maddeye göre ‗yürütmenin durdurulması‘nı istemeden, teminat gösterme-

den- satıĢın kendiliğinden durması gerekir. Kanımızca, ĠĠK. mad. 97/XIV 

hükmünün 99. madde çerçevesinde açılan istihkak davalarında da aynen uy-

gulanması gerekir.219 Bu nedenle; istihkak davası aleyhine sonuçlanan üçün-

cü kiĢi, ancak ĠĠK. mad. 36‘ya göre «teminat göstererek»220 Yargıtay‘dan 

«yürütmenin durdurulması» kararı getirirse, satıĢı durdurabilir. Yine aynı 

                                                 
213 Bknz: 21. HD. 31.10.2000 T. 7225/7448  
214 Bknz: 17. HD. 16.02.2010 T. 6671/1185 
215 CANSEL, E. Türk Menkul Rehni Hukuku, C: 1, 1967, s: 234 
216 Ayrıntılı açıklama için bknz. UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 1935 vd. - 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8324 vd. 
217 KarĢ: KURU, B. age. C: 2, s: 1138, dipn. 467  
218 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 406 
219 Aynı görüĢte; KURU, B. age. C: 2, s: 1139 
220 Gösterilecek «teminat malları» hakkında bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, 

C: 2, s: 1929 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s: 8309 
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Ģekilde, istihkak davası aleyhine sonuçlanan alacaklı da, ĠĠK. mad. 36‘ya gö-

re «teminat gösterip»221 Yargıtay‘dan «yürütmenin durdurulması» kararı ge-

tirerek, icra mahkemesinin verdiği kararın hemen uygulanmasını -mal üze-

rindeki haczin kaldırılmasını, örneğin, trafik siciline konulan haciz Ģerhinin 

kaldırılmasını- önleyebilmelidir. Bu konudaki yasal boĢluğun bu Ģekilde 

doldurulması, âdil ve mantıklı bir çözüm Ģekli olacaktır. Aksi takdirde, is-

tihkak davası aleyhine sonuçlanan alacaklı, icra mahkemesinin «haczin kal-

dırılması» kararının uygulanmasını -kararı temyiz edip, Yargıtay‘dan yü-

rütmenin durdurulması kararı getirerek- sağlayamazsa, daha sonra hükmün 

Yargıtay‘ca bozulması halinde, hakkına kavuĢamaz. Hacizli mal, icra müdü-

rü tarafından üçüncü kiĢinin elinden alınamadığı için esasen dava sırasında 

bu malın elden çıkarılması tehlikesi mevcuttur. Hiç olmazsa, trafik sicili, 

gemi sicili üzerine konulan haciz Ģerhlerinin -hüküm kesinleĢinceye kadar- 

kaldırılmamasını, hükmü temyiz eden alacaklı -ĠĠK. mad. 36 çerçevesinde- 

sağlayabilmelidir. 

Yüksek mahkeme222 de, bu konuda isabetli bir Ģekilde «temyizin satış-

tan başka muameleleri durdurmayacağına ilişkin İİK. 364/III hükmünün ge-

nel nitelikli bir düzenleme olmasına karşın, istihkak iddiası reddedilen 

üçüncü kişinin, tehiri icra kararı getirmedikçe, temyizin satışı durdurmaya-

cağına dair İİK. 97/XIV hükmüne özel nitelikli bir düzenleme olduğunu» be-

lirtmiĢtir... 

(11) ĠĠK. mad. 97/XIII ve XV‘de yer alan tazminat hükmü, 99. madde-

ye göre açılan istihkak davalarında uygulanabilir mi? 

Doktrinde ileri sürülen bir görüĢe göre; «İİK. mad. 99’da açık bir dü-

zenleme olmadığı için, ne istihkak davasının kabulü halinde -İİK. mad. 

97/XIII’e göre- ve ne de istihkak davasının reddi halinde -İİK. mad. 97/XV’e 

göre- icra mahkemesince ayrıca tazminata hükmedilemez»223 

Diğer bir görüĢe göre ise «İİK. mad. 99’a göre açılan dava sonucun-

da, davanın kabulü halinde İİK. mad. 97/XIII, davanın reddi halinde ise, 

İİK. mad. 97/XV hükmü uygulanarak, icra mahkemesince ayrıca tazminata 

da hükmedilmesi gerekir»224 

                                                 
221 Gösterilecek «teminat miktarı» hakkında bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, 

C: 2, s: 1929 - UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:5, s:8314 
222 Bknz: 12. HD. 23.2.2000 T. 7670/8349  
223 KURU, B. age. C: 2, s: 1139; 1141 - KURU, B. El Kitabı, s: 580 - KURU, B./ARSLAN, 

R./YILMAZ, E. Ġcra ve Ġflâs Hukuku Ders Kitabı, 27. Baskı, s: 297 - POSTACIOĞLU, Ġ. 
age. s: 421 - UYAR, T. Hacizden Doğan Ġstihkak Davalarının Sonuçları (Kudret Ayiter Ar-
mağanı, 1987, s: 699 - BERKĠN, N. age, s: 286 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, 

O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 11. Bası, s: 347 - ULUKAPI, Ö. Ġc-
ra ve Ġflâs Hukuku, s: 127 - ASLAN, K. age. s: 452 vd.; 456 

224 TEKĠNAY, S. S. age. s: 70 - ERTEKĠN, E./KARATAġ, Ġ. age. s: 564 - GÜNEREN, A. 
age. s: 1432 vd. 
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Yüksek mahkeme; «İİK. 99’a göre, alacaklı tarafından açılan istihkak 

davasının, alacaklı lehine sonuçlanması» halinde; önce225 -istihkak davala-

rına iliĢkin kararları temyizen incelediği dönemde; Yargıtay 15. Hukuk 

Dairesi- «üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunması nedeniyle o mal üze-

rinde icra (satış) işlemi yapılamayacağından ve dolayısı ile alacağın tahsili 

gerekeceğinden, icra mahkemesince İİK. 97/XIII çerçevesinde alacaklı lehi-

ne % 40 (şimdi; % 20) tazminata hükmedilmesi gerekeceğini» belirtmiĢken, 

daha sonra gerek Yargıtay 15. Hukuk226 ve gerekse Yargıtay 21. Hukuk 

Dairesi,227 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi228 ve Yargıtay 8. Hukuk Daire-

si229  ö n c e  «icra mahkemesince ‘takibin ertelenmesine’ veya ‘ihtiyati ted-

bir yoluyla icranın durdurulmasına’ karar verilmiş olmadıkça alacaklı ya-

rarına % 40 (şimdi; % 20) tazminata hükmedilemeyeceğini’ belirtmiĢken,   

Ģ i m d i230  «İİK’da ‘99. madde uyarınca açılan davalar için tazminata iliş-

kin bir düzenlemeye yer verilmediği’nden, İİK. mad. 97/XII uyarınca davalı-

üçüncü kişi aleyhine tazminata hükmedilemeyeceğini» ifade etmiĢtir. 

(12) Bknz: Yuk. dipn. 8 

*** 

 

 

                                                 
225 Bknz: 15. HD. 18.1.1995 T. 6591/125; 16.5.1994 T. 6000/3179  
226 Bknz: 15. HD. 3.3.1997 T. 944/1131; 27.3.1990 T. 4817/1405  
227 Bknz: 21. HD. 5.7.2004 T. 4352/6556; 31.5.2004 T. 2763/5227; 30.1.2001 T. 126/429 vb. 
228 Bknz: 17. HD. 1.4.2013 T. 4448/4548; 31.01.2012 T. 11559/821; 22.12.2009 T. 5944/8819 
229 Bknz: 8. HD. 23.12.2013 T. 11282/19753; 25.11.2013 T. 11383/17604 
230 Bknz: 8. HD. 26.05.2016 T. 17550/9184; 11.04.2016 T. 13440/6525 
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§ 5. (Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde)(1) 

 b) «İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 99) 

 

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE(2) 

      İ Z M İ R(3) 

 

Davacı (Üçüncü Kişi)(4) ... : Ayşe Atılgan (1242 Sok. No: 10/3 - İZMİR) 

[TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Ünal Emiroğlu (Cumhuriyet Cad. No: 40/3 -    

İZMİR) 

Davalı (Alacaklı)(5) .......... : Ahmet Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR) 

Konusu ........................... : İstihkak (Davalı-alacaklı tarafından, borçlu Basri 

Borçsever’e ait olduğu kanısıyla haczedilen mü-

zik seti üzerindeki «haczin kaldırılması(6) ve müzik 

setinin müvekkile ait olduğuna karar verilmesi» 

isteminden ibarettir). 

Harca esas kıymeti(7) ...... : 15.000,00 TL 

 

1 11.11.2017 tarihinde müvekkilemin oturduğu yukarıda belirtilen ad-

resteki dairesine Ahmet Haklı isimli kişi ile birlikte gelen icra müdürü, müvekki-

limin salonunda bulunan Vestel marka müzik setini; müvekkilimin alt katın-

daki dairede oturan komşusu Basri Borçsever’in borcundan dolayı, «müzik 

setinin ona ait olduğu» gerekçesiyle haciz etmiştir. 

2 Haciz edilen müzik seti müvekkileme aittir. Gerçekten, bu müzik seti 

iki sene önce, yaş günü hediyesi olarak müvekkilemin babası Ali Uysal tara-

fından müvekkileme hediye edilmişti… 

3 11.11.2017 tarihinde müzik setini müvekkilemin evinde haciz eden 

icra müdürü her ne kadar, alacaklı Ahmet Haklı’ya «müvekkileme karşı istih-

kak davası açması için» İİK. mad. 99 uyarınca yedi günlük süre vermişse 

de, müvekkilem; aleyhine dava açılmasını beklemeden(8) kendisi, yapılan 

haczin kaldırılması dileğiyle mahkemenize başvurmak gereğini duymuştur.(9) 

Deliller .......................... : İzmir 2. İcra Dairesinin 2017/8200 s. dosyası, ta-

nık, bilirkişi incelemesi, fatura vs. yasal deliller. 

Hukukî sebepler ........... : İİK. mad. 99 



«İSTİHKAK DAVASI»NA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İİK. mad. 99) 

 

290 

Sonuç ve istem  ........... : Belirttiğimiz nedenlerle, haczedilen Vestel marka 

müzik seti üzerindeki haczin kaldırılmasını,(10) 

«müvekkilem lehine %15’den az olmamak üzere 

tazminata hükmedilmesini»(11) masraf ve vekalet 

ücretinin karşı tarafa yüklenmesini vekaleten arz 

ve talep ederim. 30.11.2017(12) 

Davacı 

Ayşe Atılgan 

Vekili 

Av. Ünal Emiroğlu 

 

(1) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 1 

(2) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 2 

(3) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 2 

(4) ĠĠK 99 uyarınca, «haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması 

halinde» istihkak davası açma yükümlülüğü alacaklıya düĢerse de, malı 

elinde bulunduran üçüncü kiĢinin de bu durumda dava açmasına bir engel 

yoktur.1 Bu nedenle, «istihkak davası» eğer üçüncü kişi tarafından açılırsa, 

alacaklı zorunlu olarak «davalı» konumunda olur. 

Bu tür -ĠĠK. mad. 99‘a göre açılan- istihkak davalarında «kural olarak» 

üçüncü kiĢinin «davalı» durumunda olduğunu belirtmiĢtik. Gerçekten, eğer 

istihkak davası doğrudan doğruya malı elinde bulunduran üçüncü kişi tara-

fından açılmışsa, «davalı» olarak «haciz koyduran alacaklı»nın gösteril-

mesi gerekir. 

(5) Haczedilen malı elinde bulunduran davacı- ü ç ü n c ü  k i Ģ i, davalı 

a l a c a k l ı y a  karĢı bu davayı açarak «haczin kaldırılmasını» mahkeme-

den ister… 

(6) Dava açma külfetini üstlenerek, alacaklıya karĢı «istihkak davası» 

açan davacı-üçüncü kiĢi, bu davasında; «alacaklı tarafından haczedilen  

-kendisine ait olduğunu iddia eddiği- mal üzerindeki  h a c z i n  k a l d ı- 

r ı l m a s ı n ı»  talep eder. 

(7) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 7 

(8) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 8; AÇIKLAMA: I - son § 

(9) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 9 

                                                 
1 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, 3. Baskı, 2014, s: 2014 
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(10) Üçüncü kiĢi, ĠĠK. mad. 99‘a göre açtığı bu davada, «haczedilen 

malen kendisine ait olduğunu, bu nedenle, icra dairesince konulan  h a c- 

z i n  k a l d ı r ı l m a s ı n ı» ister... 

(11) Bknz: Yuk. § 1, dipn. 11 

(12) ĠĠK. mad. 99 gereğince, dava açma yükümlülüğü alacaklıda ol-

makla beraber, üçüncü kiĢi de -alacaklının aleyhine dava açmasını bekleme-

den- alacaklıya karĢı «istihkak davası» açabilir. Üçüncü kiĢinin açacağı bu 

dava süreye bağlı değildir. 

*** 
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KISALTMA CETVELĠ 

ABD. : Ankara Barosu Dergisi 

Ad. D. : Adalet Dergisi 

a.g.e. : adı geçen eser 

a.g.m. : adı geçen makale 

a.g.s. : adı geçen seminer 

AHFM. : Ankara Hukuk Fakültesi Mecmuası 

aĢa. : aĢağıda 

Bknz: : Bakınız 

BATIDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 

BK. : Borçlar Kanunu 

C: : Cilt 

CD. : Ceza Dairesi 

c: : cümle 

D. : Dergi 

E. : Esas 

HD. : Hukuk Dairesi 

HMK. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

ĠBD. : Ġstanbul Barosu Dergisi 

Ġçt. : Ġçtihat 

Ġçt. Bir. K. : Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı 

ĠH. : Ġleri Hukuk Dergisi 

ĠHFM. : Ġstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 

ĠĠD. : Ġcra ve Ġflas Dairesi 

ĠĠK. : Ġcra ve Ġflâs Kanunu 

ĠKĠD. : Ġlmi ve Kazai Ġçtihatlar Dergisi 
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Ġz. Bar. D. : Ġzmir Barosu Dergisi 

K. : Karar 

m. : Madde 

RG. : Resmi Gazete 

RKD. : Resmi Kararlar Dergisi 

S: : Sayı 

s: : sayfa 

Son Ġçt. : Son Ġçtihat Dergisi 

SGK. : Sosyal Güvenlik Kurumu 

SSK. : Sosyal Sigortalar Kurumu 

TBK. : Türk Borçlar Kanunu 

TCK. : Türk Ceza Kanunu 

TMK. : Türk Medeni Kanunu 

TĠK. : Türk Ġçtihatlar Külliyatı 

TBB. Der. : Türkiye Barolar Birliği Dergisi 

TNB. : Türkiye Noterler Birliği 

Tüz. : Tüzük 

TK. : Ticaret Kanunu 

TTK. : Türk Ticaret Kanunu 

UYAP : Ulusal Yargı Ağı Projesi 

vd. : ve devamı 

Y. : Yasa 

Yarg. D. : Yargıtay Dergisi 

YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi 

Yasa D. : Yasa Hukuk Dergisi 

Yön. : Yönetmelik 

y. : yukarıda 
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A) KANUN MADDELERİNE GÖRE 

ARAMA CETVELİ 

 

2004 sayılı  

a) Ġcra ve Ġflâs Kanunu 

Madde Sayfa 

4 70, 71, 72 

5 50 

8 41, 190, 247 

16 200, 239, 258 

23 13, 280 

33/a 217 

36 51, 286, 287 

44 83, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 279 

50 67, 70, 71, 72, 75 

69 259 

71 217 

78 35, 37, 250 

79 69 

83 29 

83/c 12 

84 10 

85 2, 3, 7, 35, 43, 250 

86 165 

88 86, 250, 251, 286 

89 26, 28, 29, 256 

94 29, 30 

96 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 16, 21, 22, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 70, 72, 75, 79, 81, 83, 

84, 90, 91, 92, 101, 102, 109, 111, 112, 119, 127, 128, 134, 137, 

138, 139, 146, 155, 156, 163, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 

200, 201, 202, 203, 209, 214, 215, 216, 224, 239, 240, 242, 245, 

255, 256, 257, 274, 283 
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Madde Sayfa 

97 19, 20, 21, 22, 33, 34, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 88, 91, 

92, 95, 124, 172, 195, 196, 197, 201, 203, 204, 212, 213, 214, 

215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 

233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 255, 

256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 

272, 274, 281, 282, 284, 285, 286, 287 

97/a 76, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 121, 122, 125, 140, 147, 

150, 151, 152, 153, 154, 163, 172, 176, 178, 179, 185, 186, 187, 

188, 189, 190, 192, 193, 194, 255, 257, 259, 269, 274, 275, 276, 

277 

99 3, 34, 35, 44, 45, 53, 60, 65, 76, 91, 92, 93, 99, 142, 150, 152, 

165, 176, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 

260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 

277, 278, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 

100 37 

101 259 

102 250 

103 41, 81, 82, 241 

106 35, 36, 56, 87, 202, 206 

108 259 

109 259 

110 35, 87, 206 

113 259 

120 6, 28 

121 29, 31 

128 18, 20, 47 

139 259 

142 48 

150/g 38 

193 86, 208, 209 

261 37, 205, 282 

264 35, 87 

277 160, 161, 259, 265 

278 162, 221, 225 
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Madde Sayfa 

279 162, 176, 221 

280 161, 170, 171, 176, 221, 224, 225 

337/a 168, 170 

363 44, 63, 225, 227, 259 

364 44, 63, 225, 259, 267, 268, 287 

365 225 

 

b) Diğer Kanunlar 

6183 sayılı  

1) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

12 12 

68 66, 204, 235 

  

1136 sayılı  

2) Avukatlık Kanunu 

Madde Sayfa 

41 238 

166 15 

 

4389 sayılı  

3) Bankalar Kanunu 

Madde Sayfa 

15 235 

 

5846 sayılı  

4) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Madde Sayfa 

62 15 
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6361 sayılı  

5) Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman ġirketleri Kanunu 

Madde Sayfa 

28 75 

29 32 

 

492 sayılı  

6) Harçlar Kanunu 

Madde Sayfa 

16 88 

22 89 

30 89 

32 198 

 

6100 sayılı  

7) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

(HMK) 

Madde Sayfa 

5 70, 71, 72 

6 69, 70, 71, 72 

7 70, 71 

12 73, 262 

19 70, 71, 72, 73 

20 67, 74, 75 

26 219 

31 131, 144 

33 199, 201, 202, 203 

42 55 

81 238, 239 

95 244 

102 243 

104 243 

114 207 
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Madde Sayfa 

116 204, 262 

117 70 

127 73 

131 222 

133 222, 223 

150 90 

165 216 

166 207, 266 

183 264 

223 113 

224 113 

297 200, 220 

303 227, 228, 236 

316 265 

317 223 

318 204 

320 195, 196, 197 

321 83 

322 265 

331 72, 73 

389 37, 54 

392 60 

 

1086 sayılı  

8) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

(HUMK) 

Madde Sayfa 

9 261 

13 261 

45 266 

187 266 

193 74 

299 6, 122, 147, 157 



KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ 

 

312 

Madde Sayfa 

409 90 

512 65, 68, 69, 70, 72, 260, 261 

 

2918 sayılı  

9) Karayolları Trafik Kanunu 

Madde Sayfa 

20/d 37, 86, 116, 117, 119, 120, 275 

22 118, 119, 120 

 

5718 sayılı  

10) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

48 220 

 

1512 sayılı  

11) Noterlik Kanunu 

Madde Sayfa 

60 18, 19 

  

5510 sayılı  

12) Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası 

Kanunu 

Madde Sayfa 

88 66, 204 

 

2644 sayılı  

13) Tapu Kanunu 

Madde Sayfa 

26 18, 19, 22 
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7201 sayılı  

14) Tebligat Kanunu 

Madde Sayfa 

11 238 

 

6098 sayılı  

15) Türk Borçlar Kanunu 

Madde Sayfa 

49 236 

68 15 

77 243 

184 6 

192 279 

202 83, 165, 170, 174, 175 

237 19 

254 15 

259 25, 26 

272 15 

275 15 

276 15 

279 94, 116, 158 

308 15 

309 15 

324 15 

336 15 

337 54 

338 15 

365 15 

381 15 

384 16 

401 15 

403 15 

413 15 

437 15 
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Madde Sayfa 

470 15 

480 15 

485 15 

502 14 

509 16 

510 14 

520 14 

526 15 

532 17 

541 14 

561 15 

568 16 

574 14 

580 16 

622 29 

623 29 

627 29 

638 29, 30 

639 32 

643 29 

  

4721 sayılı  

16) Türk Medeni Kanunu 

Madde Sayfa 

2 159 

3 165, 169 

14 76 

16 76 

160 76 

683 214 

684 9, 98, 112, 137 

686 10, 98, 112, 137 

687 166, 169 
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Madde Sayfa 

701 29 

703 29 

716 19, 20 

725 15 

735 17 

736 17 

752 15 

763 165, 275 

764 23, 80 

765 25, 26 

766 11 

862 12 

901 169 

931 169 

939 11 

940 12, 23 

943 11 

950 14, 15, 26 

953 13 

956 13 

960 12 

972 12 

985 275 

986 16 

988 13, 27, 165 

994 15 

1007 22 

1009 17, 18, 19 

 

6102 sayılı  

17) Türk Ticaret Kanunu 

Madde Sayfa 

100 14 
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Madde Sayfa 

119 14 

832 14 

891 14 

892 14 

913 14 

923 14 

1013 12 

1016 12 

1057 12 

 

2709 sayılı  

18) T.C. Anayasası 

Madde Sayfa 

141 220 

*** 
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B) KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 

(A) 

Acele iĢler; 219 

Âdi kira sözleĢmesi; 192 vd. 

Âdi ortaklık; 28 vd. 

Âdi ortaklıklarda haciz; 28 vd., 194 

Adlî tatil; 219 

Aynı sektörde (iĢkolunda) çalıĢma; 190 vd. 

(B) 

Bankanın hapis/takas/mahsup hakkı; 181 

Basit yargılama usulü; 88, 111 vd., 194 vd. 

Bekletici sorun; 215 vd. 

BilirkiĢi incelemesi; 125 vd. 

Borçlu ile üçüncü kiĢinin elindeyken haczedilen mallar; 255 vd. 

Bütünleyici parça; 9 vd., 111 vd. 

(C) 

Cebri tescil davası; 20, 21, 22 

(D) 

Davalar arasında bağlantı; 266 vd. 

Davaların birleĢtirilmesi; 266  

(E) 

Elde bulundurma; 5 vd., 90, 95 

Eski hale getirme; 227 

(F) 

Fatura; 148 vd. 
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Fiili karine; 40 

Finansal kiralama; 32 vd., 181 

Ferağa icbar davası; 20, 21, 22 

(G) 

Gecikme tazminatı; 57 vd. 

Geçerli haciz; 85 

Gemi alacaklısı hakkı; 11 

Gemi ipoteği; 12 

(H) 

Haciz istemi; 250 

Haczi öğrenme tarihi; 38 vd., 41 vd. 

Haczin yapıldığı yer; 96 vd. 

Hak düĢürücü süre; 40, 271 

Hapis hakkı; 14 vd. 

Hayatın olağan akıĢına aykırılık; 177 vd. 

Hayvan pasaportu; 181 

Hayvan rehni; 12 

Hayvanların kulak (küpe) numarası; 181 

(Ġ) 

Ġcra dosyasının, icra mahkemesine gönderilmesi; 49 vd. 

Ġhale ile mülkiyetin kazanılması; 157 vd. 

Ġhtiyati haciz; 37 

Ġhtiyati tedbir; 37 

Ġsbat yükü (istihkak davasında); 90, 93 

Ġsbat yükünün yer değiĢtirmesi (istihkak davasında); 91 

Ġstihkak davası; 

— —  âdi kira sözleĢmesi; 192 vd. 
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— —  âdi ortaklığa ait mallar; 194 vd. 

— —  âdi satıĢ, kira, âriyet sözleĢmesi; 146 vd. 

— —  adli tatil; 219, 243 vd. 

— —  6183 s. K.‘da; 66, 74 

— —  aynı sektörde (iĢkolunda) çalıĢma; 190 vd. 

— —  basit yargılama usulü; 88, 111 vd., 194 vd. 

— —  bekletici sorun; 215 vd. 

— —  bilirkiĢi incelemesi; 125 vd., 212 

— —  davacı; 75 vd., 260 vd., 261, 262 vd. 

— —  davalı; 78 vd., 263 vd. 

— —  delillerin serbestçe değerlendirilmesi; 213 

— —  dosyanın iĢlemden kaldırılması; 214 

— —  duruĢmalı inceleme; 195 vd. 

— —  eski hale getirme; 227 

— —  fatura; 148 vd. 

— —  feragat; 89 

— —  finansal kiralama sözleĢmesi; 180 

— —  gerekçeli karar/kısa karar; 220 

— —  görevli mahkeme; 65, 204, 259 

— —  haczedilmezlik; 214 

— —  harç; 88, 197 vd. 

— —  harçtan bağıĢıklık; 89 

— —  hayatın olağan akıĢına aykırılık; 177 vd. 

— —  hukuki yarar; 205 vd. 

— —  icra takibine etkisi; 281 vd. 

— —  isbat konusundaki karineler; 95 

— —  isbat yükü; 90, 273 vd. 

— —  ispat yükünün nasıl yerine getirileceği; 94 

— —  isbatı gereken Ģey; 93 
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— —  iĢyeri devri; 168 vd. 

— —  kabul; 89 

— —  kanıtlar; 276 vd. 

— —  kanun yararına temyiz; 230 

— —  karar ve ilam harcı; 89 

— —  karar verme Ģekli; 211 vd. 

— —  karĢılık dava; 66, 220 vd. 

— —  kesin hüküm; 167, 227 vd. 

— —  keĢif; 136 vd., 212 vd., 274 

— —  konusuz kalması; 87 

— —  mahkeme iĢi ikrar; 213 

— —  maktu harç; 89 

— —  mukabil dava; 220 vd. 

— —  muvazaalı iddia, iĢlem ve boĢanma; 158 vd. 

— —  mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi; 23, 180 vd. 

— —  organik bağ; 181 vd. 

— —  senede karĢı senetle ispat zorunluluğu; 213 

— —  senetle ispat zorunluluğu; 213 

— —  sonunda verilecek kararlar; 283 vd. 

— —  sonunda verilen kararın istinafı/temyizi; 225 vd., 268 

— —  sonunda verilen kararların uygulanması; 286 vd. 

— —  sulh; 89 

— —  süre; 67, 204 vd., 237 vd., 245 vd., 268 vd., 271 vd. 

— —  tanık delili; 124 vd., 212, 274 

— —  taĢınır mallara iliĢkin; 73 

— —  taĢınmaz mallara iliĢkin; 73 vd. 

— —  tazminat; 230 vd., 287 vd. 

— —  tekel kayıtları (koçanları); 167 

— —  teslimle taĢınırın mülkiyetinin geçmesi; 165 vd. 
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— —  ticaret sicili kayıtları; 163 vd. 

— —  ticari defter kayıtları; 140 vd. 

— —  yabancılık teminatı; 220 

— —  yargılama usulü; 265 

— —  yargılamanın yenilenmesi; 229 vd. 

— —  yemin; 140, 213, 274 

— —  yetki itirazı; 73 

— —  yetki kuralları; 262 

— —  yetkili mahkeme; 68 vd., 74, 204, 260 vd. 

Ġstihkak davası dileçesi; 64 vd., 249 vd., 289 vd. 

Ġstihkak iddiası; 3 vd. 

«Ġstihkak iddiası» niteliğindeki beyanlar; 267 vd. 

Ġstihkak iddiasına alacaklının itiraz etmesi; 48 

Ġstihkak iddiasına borçlunun itiraz etmesi; 48 

Ġstihkak iddiasına itiraz dilekçesi; 46 vd. 

Ġstihkak iddiasına itiraz Ģekli; 46 vd. 

«Ġstihkak iddiası»nda bulunma dilekçesi; 1 vd. 

Ġstihkak iddiasında bulunma süresi; 38 vd. 

Ġstihkak iddiasında bulunmada hukuki yarar; 35 vd. 

Ġstihkak iddiasının bildirilmesi; 33, 34 

Ġstihkak iddiasının konusu; 4 vd. 

Ġstihkak iddiasının tanımı; 35, 49 

Ġstihkak iddiasının tutanağa yazılması; 42 

ĠĢ makinesi; 119 

ĠĢyeri devri; 168 vd. 

(K) 

Kanun yararına temyiz; 230 

Kanuni karine; 39 

Kesin haciz; 37 
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Kesin hüküm; 167 

KeĢif; 136 vd. 

Kıymetli evraka bağlanmıĢ senet; 85 

Kıymetli Ģey; 85 

KiĢisel haklar; 16 vd. 

KuvvetlendirilmiĢ kiĢisel haklar; 17 vd. 

(M) 

Maktu harç; 88 

Mal kaçırmaya yönelik muvazaalı iĢlemler; 162 vd. 

Muvakkat haciz; 37 

Muvazaalı (anlaĢmalı) boĢanma; 163 

Muvazaalı iddialar; 158 vd. 

Mülkiyet hakkı; 6 vd., 9 vd., 56, 65 

Mülkiyet karinesi; 96 vd., 273 vd. 

Mülkiyet karinesinin çürütülmesi; 96 vd. 

Mülkiyeti muhafaza sözleĢmesi; 23 vd., 180 vd. 

«Mülkiyeti saklı tutma kaydı»; 112 vd. 

Mülkiyetten baĢka ayni haklar; 251 

Mütemmim cüz; 85, 111 vd. 

(N) 

Nisbi harç; 88 

(O) 

Organik bağ; 181 vd. 

(Ö) 

Ödeme emrinin tebliğ edildiği yer; 96 vd. 

Örf ve âdet; 91, 121 vd. 
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(R) 

Rehin hakkı; 6 vd., 11 vd., 56, 65, 251 

Rehin hakkı dıĢındaki sınırlı ayni haklar; 84 

(ġ) 

ġikayet; 199 vd., 215 

(T) 

«Takibin devamı» kararı; 47, 50 vd., 54 vd., 63 

«Takibin ertelenmesi» kararı; 47, 50 vd., 54 vd., 57 

Tamamlayıcı parça; 9 vd., 85 

Tanık delili; 124 vd. 

Tapuya Ģerh verilmiĢ taĢ. satıĢ vaadi söz.; 19 vd. 

Tarım makinesi; 120 

TaĢınır mal haczi; 2 

TaĢınmaz haczi; 3 vd., 86 

TaĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmesi; 18 vd. 

Tekel kayıtları (koçanları); 167 

Teminat (yabancılık); 220 

Tercih edilmesi gereken kiĢisel haklar; 85 

Teslimle taĢınırın mülkiyetinin geçmesi; 165 vd. 

Teslimsiz ve sicilli taĢınır rehni türleri; 12 

Teslimsiz ve sicilsiz taĢınır rehni türleri; 12 vd. 

Ticari defter kayıtları; 140 vd. 

Ticaret sicili kayıtları; 163 vd. 

Ticareti terk; 168 vd. 

Trafik siciline kayıtlı araçlar; 36 vd., 86, 116 vd. 

(Ü) 

Üçüncü kiĢi yararına istihkak iddiasında bulunma; 254 vd. 

Üçüncü kiĢinin elinde bulunan mallar; 249 vd., 252 vd., 257 vd. 
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(V) 

Vergi kaydı; 108 vd. 

Vergi levhası; 108 vd. 

(Y) 

Yabancı uyruklular; 219 

Yabancılık teminatı; 220 

Yargılama giderleri; 87 

Yargılamanın yenilenmesi; 229 vd. 

Yemin; 140 

(Z) 

Zirai araç; 120 

Ziynet eĢyası; 91, 123 

*** 

 

 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

325 

Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve 
İNCELEME YAZILARI 

1- Disiplin Mahkemelerinin Tutuklama (Tevkif) Yetkisi Varmıdır? (As-

keri Ad. D. 1970/54, 55, 56; Ad. D. 1970/8, s:547-552) 

2- Mahkemelerce «KarĢı Tarafa Yüklenecek Avukatlık Ücreti»nin Uygu-

lamada Yarattığı Tereddüt ve Problemler (ABD. 1970/2, s:270/273) 

3- Paylı Gayrimenkule Bir PaydaĢ Tarafından Yapılan Faydalı Giderlerin 

Uygulamada Yarattığı Ġhtilaflar (ABD. 1970/4, s:544-550) 

4- Uygulamada Ġhmal Edilen Bir Hüküm: Trafik Kanunu Mad. 50 ve Dü-

Ģündürdükleri (Ad. D. 1970/5, s:304-311) 

5- Trafik Sicilinin Aksayan Yönleri (ĠBD. 1970/5-6, s:355-362) 

6- Yargıtay Ġcra ve Ġflas Dairesinin Ġki Kararının DüĢündürdükleri (Ad. 

D. 1970/7, s:469-477) 

7- Emre Muharrer Senetlerde Ġhtiyari Kayıtlar (ABD. 1971/1, s:29-39) 

8- Tebligat Kanununun Uygulamada Tereddüt Konusu Olan Bir Hükmü 

(7201 s. Tebligat K. mad. 35) (Ad. D. 1971/2, s:110-116) 

9- Müruruzamana Uğrayan Kambiyo Senetlerinin Akıbeti (ĠBD. 1971/1-

2, s:12-30) 

10- Temerrüt Faizinin Ġcra Hukukunda Yarattığı Ġhtilaflar (ABD. 1971/2, 

s:222-229) 

11- Uygulamada Tereddüt ve Ġhtilaf Konusu Olan Üç Müessese; Mirasta 

Tenkis, Ġptâl ve Ġade (ABD. 1971/3, s:406-419) 

12- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu KarĢısında Avukatlık Ücreti (ĠBD. 

1971/5-6, s:411-439) 

13- Avukatlık Ücreti (Hukuk Adamları Kulübünün 29.9.1970 tarihli semi-

ner çalıĢması; H.A.K. yayınları N:3) 

14- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 10. Maddesi Üzerinde Bir Ġn-

celeme (ABD. 1971/6, s:837-844; Ad. D. 1972/2, s:145-155) 

15- Ġcra ve Ġflas Hukukumuzun Tarihçesi (Ad. D. 1972/1, s:72/78) 

16- Ġcra ve Ġflas Hukukunda ġikayet (ĠĠK. mad. 16) (ABD. 1972/1, s:29-

36) 

17- Takip Hukukunda Ġcranın Geri Bırakılması (ĠĠK. Mad. 33) (ABD. 

1972/2, s:242-248) 

18- Ġcra Hukukunda Takibe Ġtiraz (ĠĠK. mad. 62) (ABD. 1972/4, s:578-

587) 
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19- Ġlamsız Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. mad. 50) (ĠBD. 1972/5-6; 

s:429-438) 

20- Ġcra Memur ve Müstahdemlerinin Hukuki Sorumluluğu (ĠĠK. mad. 5) 

(Ad. D. 1972/10, s:710-716) 

21- Ġcra ve Ġflas Kanunun 69. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Borçtan 

Kurtulma Davası) (ĠBD. 1973/3-4, s:348-356) 

22- Hacze Adi ĠĢtirak (ĠĠK. mad. 100) (ABD. 1973/4, s:691-700) 

23- Hacze Ġmtiyazlı ĠĢtirak (Takipsiz Katılma) (ĠĠK. mad. 101) (Ad. D. 

1973/8, s:640-645) 

24- Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar (Dr. A.Recai Seçkin‘e Arma-

ğan 1974, s:551- 586) 

25- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Muvakkaten Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68/a) 

(ABD 1974/4, s:689-693) 

26- Ġcra Hukukunda Menfi Tespit ve Ġstirdat Davası (ĠĠK. mad. 72) (ABD 

1974/5, s:901-909) 

27- Tetkik Merciinin Hukuk Kararlarına KarĢı Yargıtay Yolu (ĠĠK. mad. 

363) (ABD. 1974/6, s:1115-1119) 

28- Adi ve Rehinli Alacakların Sırası (ĠĠK. mad. 206) (ĠBD. 1974/1-2, 

s:24-30) 

29- Ġcra Suçlarında ġikayet, Dava ve Ceza ZamanaĢımı Süresi (ĠĠK. mad. 

347) (ABD, 1975/4, s:494-499) 

30- Ġcra Hukukunda Ġhalenin Neticesi ve Feshi (ĠĠK. mad. 134) (ABD. 

1975/6, s:797-867) 

31- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Ġddiaları (ĠĠK. mad. 96) (ABD. 1976/1, s:40-

48) 

32- Taksiratlı ve Hileli Ġflas Suçu (Ad. D. 1976/1-2, s:146-153) 

33- Takip Hukukunda Ödeme ġartını Ġhlal Suçu (ĠĠK. mad. 340) (ABD. 

1976/3, s:384-390) 

34- Ġhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Ġhalenin Feshi (ĠĠK. mad. 133) 

(ĠBD. 1976/1-4, s:156-162) 

35- Borçlunun, Üçüncü ġahıslarda Bulunan Alacakları ve Menkul Malla-

rın Haczi (ĠĠK. mad. 89) (ABD. 1976/6, s:1003-1020; ĠBD. 1977/10-

11-23, s:37-50) 

36- Ġcra Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Suçu (ĠĠK. mad. 337) 

(ABD. 1977/4, s:649-652) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

327 

37- Ġcra Ġflas Dairelerinin TeftiĢi (ĠĠK. mad. 13) (Prof. Osman Berki‘ye 

Armağan, 1977, s:907-912) 

38- Ġcra ve Ġflas Kanununun 94. maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Prof. 

Osman Berki‘ye Armağan, 1977, s:913-919) 

39- Paraların PaylaĢtırılması Zamanı, Masraflar ve Vekalet Ücreti (ĠĠK. 

mad. 138) (Yasa D. 1978/2, s:257-260) 

40- Paraya Çevrilmesi Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Haklar (ĠĠK. 

mad. 121) (ABD. 1978/3, s:431-435) 

41- Ġcra ve Ġflas Kanununun 8. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Adana 

Bar. D. 1978/3, s:117-120) 

42- Ticaret ġirketleri ile Kooperatiflerde ve Adi ġirketlerde, ġirketten ve 

Ortaktan Alacaklı Olan Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip 

Hakkının Kapsamı (ABD. 1978/5, s: 774-800) 

43- Haciz Tutanağı (ĠĠK. mad. 102) (Bursa Bar. D. 1978/6, s:4-6) 

44- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Harçlar (Bursa Bar. D. 1979/7, s:4-6) 

45- Kollektif ve Komandit ġirketlerde, ġirketten ve Ortaktan Alacaklı 

Olan Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı 

(ĠBD. 1979/1-2-3, s:74-93) 

46- Anonim ve Limited ġirketlerde, ġirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan 

Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 

1979/3, s:358-363) 

47- Takip Hukukunda, Ġhale Bedelini Ödememek Suretiyle Ġhalenin Fes-

hine Sebep Olan Alıcının Hukuki Sorumluluğu (ABD. 1979/4, s:15-

42) 

48- Ġcra ve Ġflas Yasası DeğiĢikliği Hakkında DüĢünceler (ĠBD. 1979/4-5-

6, s:272-313; Yasa D. 1979/7, s:979-1012) 

49- Ġcra Tetkik Merciinin Görev Alanı (ĠĠK. mad. 4) (ABD. 1979/5, s:36-

45) 

50- Ġcra Tetkik Merciinin Görev Alanı (Ġçtihat Derlemesi) (ĠKĠD. 

S:1979/225, s:7141-7150) 

51- Ġcra Takibinin Ġptali ve Taliki (ĠĠK. mad. 71) (Bursa Bar. D. 1979/9, 

s:12-14) 

52- Ġcra ve Ġflâs Yasasının 118. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Yasa D. 

1980/2, s:194-199) 

53- Tetkik Merciinde Yargılama Usulü (ĠĠK. mad. 18) (Yar. D. 1980/3, 

s:339-359) 
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54- Takip Hukukunda Tebligat (ABD. 1980/4, s:438-452) 

55- Para ve Teminat Verilmesine ĠliĢkin Ġlamların Ġcrası (ĠĠK. mad. 32) 

(Yasa D. 1980/4 s:496-507) 

56- Takip Hukukunda Alacaklının «Banka Ġskonto Haddi» ne Göre Faiz 

Ġsteme Hakkı (ABD. 1980/5, s:571-582) 

57- Ġhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim (Bursa Bar. D. 1980/10, s:6-8) 

58- GecikmiĢ Ġtiraz (ĠĠK. mad. 65 Üzerine Bir Ġnceleme) (Bursa Bar. D. 

1980/11, s:6/7) 

59- Kooperatiflerde ve Adi ġirketlerde, Alacaklı Üçüncü ġahısların, Koo-

peratif, Adi ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 

1980/8, s:1085-1091) 

60- Ġcra Tutanakları (TNB. D. 1980, S:27, s:30-33) 

61- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (ĠBD. 1981/3, 

s:139-150) 

62- Yargıtay Bozmasından Sonra Ġcra Takibinin Durumu (Bursa Bar. D. 

1981/12, s:6-7) 

63- Ġcra Takip ĠĢleminde Bulunma Yasağı (ĠĠK. mad. 51) (TNB. Huk. D. 

1981, S:29, s:18-20) 

64- Takip Hukukunda «Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki Ġlamlara 

ĠliĢkin Ġcranın Geri Bırakılması» (ĠĠK. mad. 33) (ĠBD. 1981/4, s:204-

215) 

65- Takip Konusu Ġlamın Yargıtayca Bozulması Üzerine Ġcra Dairesince 

Yapılacak ĠĢlem (Ġcranın Durdurulması-Ġcranın Ġadesi) (ABD. 1981/1. 

s:33-40) 

66- Kısmen Haczedilebilen ġeyler (ĠĠK. mad. 83) (TNB. Huk. D. 1981, 

S:30, s:36-38) 

67- Takip Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları (ĠĠK. mad. 

72) (Yarg. D. 1981/3, s:359-385) 

68- Ġcra ve Ġflas Dairelerinin Faaliyetlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk 

(ĠĠK. mad. 5, 6, 7) (TNB. Huk. D. 1981, S:31, s:13-24) 

69- Menkul Teslimine ĠliĢkin Ġlamların Uygulanması (ĠĠK. mad. 24) (Ba-

lıkesir Bar. D. 1981/7, s:35-38) 

70- Takip Hukukunda Süreler (ABD. 1981/3, s:367-373) 

71- Ġlamsız Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesini Belirleyen Kurallar (ĠĠK. 

mad. 50) (ABD. 1981/4, s:672-684) 
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72- Hacze Takipsiz (Ayrıcalıklı) Katılma (ĠĠK. mad. 101) (Manisa Bar. D. 

1981; S:1, s:3-10) 

73- TaĢınmazla Ġlgili Ġhalenin Sonuçları ve Ġhalenin Bozulması (ĠĠK. mad. 

134) (Yasa D. 1981/12, s:1549-1563) 

74- Çocuk Teslimine ve Çocukla KiĢisel ĠliĢki Kurulmasına ĠliĢkin Ġlamla-

rın Ġcrası (ĠĠK. mad. 25, 25a) (Manisa Bar. D. 1982, S:2, s:7-9) (TNB. 

Huk. D. 1982, S:34, s:20-22) 

75- Takip Hukukunda ġikayet (ĠĠK. mad. 16) (Yarg. D. 1982/3, s:440-

465) 

76- Takip Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (TNB. Huk. D. 

1982, S:36, s:12-19) 

77- Ġflas Hukukunda Konkordato (Bursa Bar. D. 1982, S:15, s:17-19) 

78- Ġhalenin Bozulmasında Usul Kuralları (Bursa Bar. D. 1982, S:16, s:6-

7) 

79- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Suçlar (Ceza Hukukunda Kambiyo Senet-

leri) (ABD. 1982/4, s:108-133) 

80- KarĢılıksız Çek (Manisa Bar. D. 1982, S.4, s:12-21) 

81- Takip Hukukunda Ġtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68) 

(ABD. 1982/5, s:9-30; Yarg. D. 1983/1-2, s:137-159) 

82- Ġcra Hukukunda Takip Talebinin Ġçeriği (ABD. 1982/6, s:64-112) 

83- Borçlunun Üçüncü KiĢilerdeki Kıymetli Evraka BağlanmamıĢ Olan 

Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi (ĠĠK. mad. 89) (Dokuz Eylül Ünv. 

Huk. Fak. D. Yıl:2, S:2, s:205-227 «Prof. M. Alam Armağanı», 1983) 

84- Kambiyo Senedinde Sahtekarlık Yapılması - Açığa Atılan Ġmzanın 

Kötüye Kullanılması (Manisa Bar. D. 1983, S:5, s:15-20) 

85- Kambiyo Senetlerine Mahsus Takiplerde Borca Ġtiraz (Bursa Bar. D. 

1983, S.17, s:8-13) 

86- TaĢınmazların BoĢaltılması ve Teslimine ĠliĢkin Ġlamların Uygulan-

ması (ĠĠK. mad. 26-27) (Ġzmir Bar. D. 1983/3, s:12-20) 

87- Ġlamlı Takiplerin, Yargıtay‘dan Alınacak «Yürütmenin Durdurulması» 

(Tehiri Ġcra Kararı) ile Durdurulması (ĠĠK. mad. 36), (ABD. 1983-3/4, 

s:60-69) 

88- Telefon ve Telekslerin Ġntifa Haklarının Haczinde, KonuĢmaya ve Ya-

zıĢmaya Kapatma ile Ġlgili Ġki Yargıtay Kararı ve Karar Tahlili (ĠBD. 

1983/7-8-9, s:379-382) 
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89- Ġpoteğin Ġlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Ġpoteğin Paraya 

Çevrilmesi Yolu ile Ġlamsız Takip) (ĠBD. 1984/1-2-3, s:43-68) 

90- Ġcra Takiplerinde «Banka Ġskonto Haddine Göre» Faiz Ġstenebilir Mi? 

(Manisa Bar. D. 1984, S:9, s:13-17) 

91- Ġcra Hukukunda Yasa Yararına Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi 

(Manisa Bar. D. 1984, S.10, s:2-4) 

92- Rehinli Alacaklının «Rehinin Paraya Çevrilmesi» Yoluyla Takip 

Yapma Zorunluluğu (ĠĠK. mad. 45) (Balıkesir Bar. D. 1984, S:18, 

s:16-20) 

93- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Suçların Ġcra Takibine Etkisi (Manisa 

Bar. D. 1984, S:11, s:2-7) 

94- Ġcra ve Ġflas Yasasında Düzenlenen Ġptal Davalarının Hukuki Niteliği 

ve Konusu (ĠBD. 1984/9-10-11, s:754-788) 

95- Kambiyo Senetlerinde Ġmza Ġnkarı (Mali Sorunlara Çözüm D. 

1985/Ocak, s:66-71) 

96- TaĢınır Rehinin Ġlamlı Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Yasa D. 

1985/2, s:173-177) 

97- KarĢılıksız Çek (Çözüm D. 1985/ġubat, s:84-88) 

98- Kollektif ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 1985/Mayıs, 

s:74-82) 

99- Komandit ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 

1985/Haziran, s:81-84) 

100- HUMK‘na Göre Ġspat Ġçin «Yazılı Belge Gereken Durumlarda» Tanık 

Ġfadesine Dayanılarak Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Veri-

lebilir Mi? (Bursa Bar. D. 1985/Haziran, s: 9-14) 

101- Takip Hukukunda Ġtirazın Ġptali Davası (Yarg. D. 1985/3, s:265-281) 

102- Hacizden Doğan Ġstihkak Ġddiaları (ĠBD. 1985-7-8-9, s:560-594) 

103- Ġcra Hukukunda Geri Alma (Ġstirdat) Davaları (Yasa D. 1985/7, s:942-

948) 

104- Anonim ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 

1985/Temmuz, s:54-56) 

105- Limited ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 1985/Ağustos, 

s:76-77) 

106- Kooperatiflerde Hisselerin Haczi (Çözüm D. 1985/Eylül, s:76-79) 

107- Adi ġirketlerde Hisselerin Haczi (Çözüm D. 1985/Ekim, s:48-49) 
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108- ÖdenmiĢ Senedin Kullanılması, Senet Gasbı, Korkutarak Faydalanma 

(Manisa Bar. D. 1985, S:7, s:3-5) 

109- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġptal Davalarında Yargılama (Yarg. D. 

1986/1-2, s:130-147) 

110- Ġcra Ġnkar Tazminatı (Bursa Bar. D. 1986/ġubat, s:2-4) 

111- Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Takibine Konu Olabi-

lecek TaĢınmazlar (Manisa Bar. D. 1986/19, s:2-7) 

112- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhale Bedelinin Ödenmesi (Çözüm D. 

1986/Nisan, s:58-61) 

113- TaĢınır Rehninin Ġlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Çözüm D. 

1986/Mayıs, s:45-53) (Tür. Not. Bir. Hukuk Dergisi, 1988, S:59, s:15-

21) 

114- Takip Hukukunda Temerrüt Faizi (Bursa Bar. D. 1986/Temmuz, s:7-

11) 

115- TaĢınmazların Ġlamsız Ġcra Yolu ile Tahliyesinde «Kira Borcunun 

Ödenmesi» (ĠBD. 1986/7-8-9, s:444-457) 

116- Hükmün Temyiz EdilmiĢ Olması Nedeni ile Yargıtay‘dan Alınacak 

«Yürütmenin Durdurulması» (Tehiri Ġcra) Kararı ile Takibin Durdu-

rulması (Çözüm D. 1986/Ekim-Kasım, s:87-92) (Antalya Bar. D. 

1991/8, s:33-38) 

117- Ġcra ve Ġflas Kanunu DeğiĢikliği Hakkında DüĢünceler (ĠBD. 1986/10-

11, 12, s:793-818) 

118- Ġhale ile Satılan TaĢınmazların Tahliyesi (ĠBD 1986/10-11-12, s:667-

678) 

119- Hacizden Doğan Ġstihkak Davalarında Yargılama (Prof. Dr. E. 

Hirsch‘in Hatırasına Armağan, 1986, s:813-844) 

120- Olumsuz Tespit Davalarında Ġspat Yükü (Yarg. D. 1987/1-2, s:104-

113) 

121- Üçüncü KiĢinin Elindeyken Haczedilen Mallara ĠliĢkin Ġstihkak Dava-

sı (ĠBD. 1987/1-2-3, s:49-58) 

122- Olumsuz Tespit Davalarının Niteliği-ÇeĢitleri-Sonuçları (Yasa D. 

1987/7, s:941-954; Zonguldak Bar. D. 1987/3, s:23-41) 

123- Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Ġlamsız Takiplerinde 

«Takip Talebi»nin Ġçeriği (Yarg. D. 1987/4, s:519-531) 

124- Ġhale Bedelinin Ödenmesi (Sıra Cetvelinin Düzenlenmeden Paraların 

PaylaĢtırılması) (Ġzmir Bar. D. 1987/4, s:31-39) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

332 

125- Takip Hukukunda «Kendi Eylemi ile Aczine Neden Olma ve Duru-

munu Bilerek AğıĢlaĢtırma Suçu» (Trabzon Bar. D. 1987/Nisan-

Temmuz, s:6-7) 

126- Takip Hukukunda «Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu» (Mersin 

Bar. D. 1987/4, s:12-15) 

127- Takip Hukukunda «Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını Ek-

siltme Suçu» (Bursa Bar. D. 1987/Haziran, s:17-22) 

128- KarĢılıksız Çek Çekmek (KeĢide Etmek) Suçu (ABD. 1987/5-6, s:671-

683) 

129- Ġcra Suçlarında Yargılama Yöntemi (ĠBD. 1987/7-8-9, s:534-557) 

130- Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma (Balıkesir Bar. D. 

1987/Ekim, s:21-22) 

131- Ġcra Hukukunda «Taahhüdü Ġhlal» Suçu (Bursa Bar. D. 

1987/Kasım,s:24-30) 

132- Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların PaylaĢtırılması (Ġzmir Bar. D. 

1988/1, s:48-55) 

133- Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesini Ġsteme Hakkı (Yasa D. 

1988/1, s:13-20) 

134- Hacizli Malların Paraya Çevrilmesini Ġsteme Süresi (Bursa Bar. D. 

1988/ġubat, s:13-22) 

135- Hacizden Doğan Ġstihkak Davalarının Sonuçları (Prof. Dr. Kudret 

Ayiter Armağanı, 1988, s:683-700) 

136- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhale Bedelinin Ödenmemesi (ĠBD. 1988-1-2-

3, s:4-35) 

137- Ġhale Bedelinin Ödenmesinin Sonuçları (Türkiye Barolar Birliği D. 

1988/2, s:248-257) 

138- TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (ABD. 1988/3, s:340-

357) 

139- «Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle» Yapılan Ġlamsız Tahliye Takiple-

rinde, Ġtirazın Tetkik Merciinde Ġncelenmesi (Yarg. D. 1988/3, s:340-

357) 

140- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde, Ġmza Ġtirazı 

(Prof. Dr. YaĢar Karayalçın‘a 65‘inci YaĢ Armağanı 1988, s:619-639) 

141- Ġcra Hukukunda «ĠĠY. mad. 30 ve 31 Hükümlerine KarĢı Koyma» Su-

çu, (Manisa Bar. D. 1988/Ekim, s:45-51) 
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142- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

(Bursa Bar. D. 1988/Ekim, s:45-51) 

143- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Sü-

reli ġikayet (Balıkesir Bar. D. 1988/Kasım, s:34-36) 

144- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Takiplerde Takip Talebinin Ġçeriği (ABD. 

1989/2, s:323-347) 

145- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (ĠBD. 1989/1-2-3, s:14-41) 

146- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet (ĠBD. 1989/7-8-9, s:412-431) 

147- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (Bursa Bar. D. 1989/ġubat, 

s:23-36) 

148- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Takiplerde Ödeme Emri (Mersin Bar. D. 

1989/3, s:23-31) 

149- Ġcra Hukukunda «Hükmen Teslim Edilen TaĢınmaza Tecavüz» (Men 

Edilen Yere Tecavüz) Suçu (Denizli Bar. D. 1989/3, s:7-13) (Yarg. D. 

1990/4, s:560-566) 

150- Ġhtiyati Haciz Ġsteminin KoĢulları (Bursa Bar. D. 1989, S.36-37, s:21-

30) 

151- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Özel Takip Yoluna Konu Olabilecek Se-

netler (Yarg. D. 1990/1-2, s:126-152) 

152- Haczin YapılıĢ ġekli ve Haczi Yapan Memurun Yetkisi (ĠBD, 1990/1-

2, s:93-114) 

153- Ġhtiyati Haczi Tamamlayıcı Merasim (Ġhtiyati Haczin KesinleĢmesi) 

(Ġzmir Bar. D. 1990/2, s:50-64) 

154- Ġhtiyati Haciz Kararına Ġtiraz (Bursa Bar. D. 1990/Ocak-Mart, s:12-20) 

155- TaĢınır Malların Haczi (Denizli Bar. D. 1990/4, s:14-20) 

156- Ġhtiyati Haciz Kararlarının Uygulanması (Hatay Bar. D. 1990/4-5, 

s:44-49) 

157- Haciz Ġsteme Hak ve Süresi (ABD. 1990/4, s:547-560) 

158- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Hükümsüz Hale Getirilmesi (Ġzmir Bar. D. 

1990/Temmuz, s:72-79) 

159- Ġtirazın Ġptali Davası (ĠBD. 1990/4-5-6, s:295-321) 

160- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtiraz Süresi (Türkiye Bar. 

Bir. D. 1990/2, s:229-238) 
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161- TaĢınmaz Malların Haczi (Türkiye Bar. Bir. D. 1990/3, s:361-370) 

162- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtirazın Sonuçları (Manisa 

Bar. D. 1990/34, s:28-30) 

163- Ġhtiyati Haczin Hukuki Niteliği (Manisa Bar. D. 1990, S:35, s:13-18) 

164- Ġcra Takibinin KesinleĢmesinden Sonraki Dönemde DoğmuĢ Olan 

«Ġptal» ve «Erteleme» Nedenlerine Dayanılarak Takibin Ġptali (ĠĠY. 

mad. 71) (Denizli Bar. D. 1990/6, s:33-40) 

165- «Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni Ġle» Yapılan Ġlamsız Tahliye 

Takiplerinde, Ġtirazın Tetkik Merciinde Ġncelenmesi (Prof. Dr. Ġlhan 

Postacıoğlu‘na Armağan, 1990, s:341-364) 

166- Ġcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası (Türkiye Bar. Bir. D. 

1990/4, s:584-600) 

167- Ġcra Hukukunda ġikayetin Konusu (ABD. 1990/6, s:905-917) 

168- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (ĠBD. 1990/7-8-9, 

s:677-738) 

169- Tetkik Merciinde «Ġhalenin Feshi Ġsteğinin Reddi» ve «Para Cezası», 

«Ġçtihat Notu» (ĠBD. 1990/7-8-9, s:739-743) 

170- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ödeme Emrine Ġtiraz ġekli 

(Yasa D. 1990/8, s:1085-1100) 

171- Ġcra Hukukunda ġikayet Sebepleri (ĠBD. 1990/10-11-12, s:858- 933) 

172- Ġhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası (Konya Bar. D. 1991/Ocak 

ġubat, s:10-12) 

173- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca Ġtirazın 

Ġncelenmesi (Yarg. D. 1991/1-2, s:123-162) 

174- Ġcra Hukukunda ġikayetin Tarafları (Yeni Adalet D. 1991/ġubat, s:34-

37) 

175- Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takiplere Konu TeĢkil Edebilecek «Ġlam»lar 

(Tür. Bar. Bir. D. 1991/1 s:77-100) 

176- Hükmün Yargıtayca BozulmuĢ Olması Nedeni ile Ġlamlı Takiplerin 

Durması (Denizli Bar. D. 1991/Ocak-ġubat, s:14-21) 

177- Borca Ġtiraz Yolu ile (Tetkik Mercii‘nin Kararı ile) Ġlamlı Takiplerin 

Durdurulması (ĠBD. 1991/1-2-3, s:128-147) 

178- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtiraz Sebepleri (Bursa Bar. 

D. 1991, S:39, s:4-9), (Denizli Bar. D. 1992/11-12, s:25-28) 

179- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (Kırıkkale Bar. D. 

1991/2, s:20-45) 
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180- Ġhtiyati Hacizde Yetkili ve Görevli Mahkeme (Yeni Adalet D. 

1991/Nisan-Mayıs, s:23-25) 

181- Ġcra Hukukunda ġikayet Süresi (Antalya Bar. D. 1991/7, s:41-48) 

182- Ġlamlı Takiplerin BaĢlaması (Manisa Bar. D. 1991/Ekim, S.39, s:4-16) 

183- Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takiplere Konu TeĢkil Eden «Ġlam Niteliğin-

deki Belge»ler (Samsun Bar. D. 1991/3, s:32-42) 

184- Ġcra Tetkik Merciinin Yetkisini Belirleyen Kurallar (Yetkili Tetkik 

Merci) (Bursa Bar. D. 1992, S:40, s:31-38) 

185- Ġcra Tetkik Mercilerinin Görev Alanı (Bursa Bar. D. 1991, S:41, s:15-

32), (Kırıkkale Bar. D. 1992/1-2, s:39-56) 

186- Tetkik Merciinde Yargılama Usulü (ĠBD. 1992/1-2-3, s:159-206) 

187- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġptal Davasının Tarafları (ĠĠY. mad. 277) 

(ġanlıurfa Bar. D. 1992/2, s:5-17) 

188- Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte ġikayet (Samsun Bar. D. 

1992/4, s:54-64) 

189- Ġpoteğin Ġlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesinde «Takibin Ke-

sinleĢmesi» (Manisa Bar. D. 1992/Temmuz, S.42, s:4-19) 

190- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapı-

lan Hileli Tasarruflardan Dolayı Ġptal» (ĠĠY. mad. 280) (Manisa Bar. 

D. 1992/Nisan, S:41, s:14-23) 

191- Olumsuz Tespit Davalarında Kanıtlar (ĠBD. 1992/7-8-9, s:646-674) 

192- Ġcra Hukukunda ġikayet Usulü ve ġikayetin Ġncelenmesi (UĢak Bar. 

D. 1993, S.2, s:42-29) 

193- Ġlamlı Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (Konya Bar. D. 1993/10, s:43-

45) 

194- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan 

Dolayı Ġptal» (ĠĠY. mad. 279) (Samsun Barosu D. 1993/5, s:10-18) 

195- Ġcra Hukukunda «Ġtiraz» ve «ġikayet» Arasındaki Farklar (Manisa 

Bar. D. 1993/ Temmuz, S:46, s:20-23) 

196- Yabancı Para Alacaklarının Tahsilinde Ortaya Çıkan Sorunlar (ĠBD. 

1993/7-8-9, s:572-583) 

197- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Ġddiasına Ġtiraz Edilmesi (Kırıkkale Bar. D. 

1994/1-2, s:8-13) 

198- Ġcra Hukukunda Geri Alma (Ġstirdat) Davalarının KoĢulları (ġanlıurfa 

Bar. D. 1992/Aralık, s:15-29) (Samsun Bar. D. 1994/6, s:7-20) (Kırık-

kale Bar. D. 2994/3, s:27-39) 
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199- Ġstihkak Davasının Sonuçları (Tür. Bar. Bir. Da. 1994/3, s:346-374) 

200- Ġstihkak Davasında Ġsbat Yükü ve Kanıtlar (ĠBD-1994/1-2-3, s:102-

130) 

201- Ticari Defterler, Kambiyo Senetleri, Ticari Faize ĠliĢkin Kararlar «Ġç-

tihat Notu» (Ġzmir Bar. D. 1994/3, s:22-27) 

202- Olumsuz Tespit Davalarında Ġsbat Yükü (Bursa Bar. D. 1995/Nisan, 

s:22-43) (ABD. 1994/3, s:445-466) 

203- Ġstihkak Davasında Yargılama Usulü (Bursa Bar. D. 1994/Mart, s:55-

64) (Prof. Dr. Reha Poroy‘a Armağan, 1995, s:436-449) 

204- Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi (Prof. Dr. Hayri Domaniç‘e Ar-

mağan, 1995, s:365-389) 

205- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davasının Açılma Süresi (Kayseri Bar. D. 

1995/Ocak, s:11-18) 

206- Ġhale Konusunda Üç Yargıtay Kararı «Ġçtihat Notu» (Balıkesir Bar. D. 

1995/Mart, S:50, s:31-41) 

207- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Ġddiasının Ġleri Sürülmesi (Bursa Bar. D. 

1995/Aralık, S:50, s:31-41) 

208- Ġcra Takibinde Haksız Olarak Ġtirazda Bulunup Alacağın Tahsilini Ge-

ciktiren Borçlu Aleyhine Alacaklı Tarafından Açılacak «Munzam Za-

rar» (BK. 105) Davasında Hükmedilecek Tazminat Miktarının Belir-

lenmesinde Esas Alınacak Kıstaslar (Ölçütler) «Ġçtihat Notu» (ĠBD. 

1997/2, s:115-117) 

209- «Katma Değer Vergisi» ile «Ġhale (Damga) Pulları»nın Ne Zaman Ya-

tırılması Gerekir? Bunların Ödenmemesi Ġhalenin Feshini Gerektirir 

Mi? (ĠBD. 1998/Mart, s:84-92) 

210- ĠĠK‘na Göre Ġhtiyaten Haczedilen Mallar, Kesin Hacze DönüĢmeden, 

Kamu Alacağından Dolayı, 6183 sayılı Kanuna Göre Haczedilmesi 

Halinde, Ġhtiyati Haciz Sahibi Alacaklı, Kamu Alacağından Dolayı 

Konulan Hacze ĠĢtirak Edebilir Mi? (ĠBD. 1998/Eylül, s:831-877) 

211- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Türk. Bar. Bir. D. 1998/1, s:79-84) 

212- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1998/3, s:1099-1102) 

213- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1999/2, s:449-458) 

214- Yargıtay Kararlarında Ġspat Yükü (MK. 6) (Av. Dr. Faruk Erem Ar-

mağanı, 1999, s:831-877) 

215- Yargıtay Kararlarında Veraset Ġlamı (Mirasçılık Belgesi)» (Manisa 

Bar. D. 1999/Nisan-Haziran, s:7-16) 
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216- Yargıtay Kararlarında «Terk» Nedeniyle BoĢanma (MK. 132)» (Mani-

sa Bar. D. 1999/Ekim, S:71, s:56-70; Yasa D. 1999/2, s:175-190) 

217- Yargıtay Kararlarında «Tenkise Tabi Tasarruf (Teberru)lar» (Ġzmir 

Bar. D. 1999/Nisan, s:8-17) 

218- Yargıtay Kararlarında «Muris Muvazaası» (ĠBD. 1999/Haziran, s:387-

396) 

219- Yargıtay Kararlarında «Ortak Hayatın Tatili ve Sonuçları» (MK. 162) 

(Manisa Bar. D. 2000/Ocak, s:55-66) 

220- Karar Ġncelemesi (Yargı Dünyası, 2000/Ocak, s:11-15) 

221- Yargıtay Kararlarında «Elatmanın Önlenmesi» (Men‘i Müdahale) ve 

«Ġstihkak» Davaları (MK. 618) (Tür. Bar. Bir. Der. 2000/1, s:97-150) 

222- Yargıtay Kararlarında «Evlilik Birliğinin Sarsılması veya MüĢterek 

Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle BoĢanma» (MK. 134) 

(Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman‘ın Anısına Armağan, 2000, s:1229-

1281) (Yargı Dünyası D. Aralık/2000, s:9-47) 

223- Anonim ġirketlerin Vadesinde Ödenmeyen Gelir (Stopaj) Vergileri ile 

Gecikme Zammından OluĢan Borçlarından -6183 sayılı Kanunun mü-

kerrer 35. maddesi uyarınca- ġirketin Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Değil, Ġmzası ile ġirketi Münferiden veya MüĢtereken Temsile Yetkili 

KiĢilerin Sorumlu Olduğu (Karar Ġncelemesi) (Yargı Dünyası, 

2000/ġubat, s:9-18) 

224- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/1, s:97-150) 

225- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/2, s:593-6005) 

226- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/3, s:885-900) 

227- ĠĠK. 72/V‘deki Tazminat Ayrı Bir Davaya Konu Olabilir Mi? - Ġhale-

nin Feshi Talebinin Reddi Durumunda Para Ceza Uygulanması (An-

talya Bar. D. 2000/Temmuz, s:70-77) 

228- Yargıtay Kararlarında «Dürüstlük (Objektif Ġyiniyet) Kuralı» (MK. 

2/I) ve «Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı» (MK. 2/II) (Prof. Dr. 

Seyfullah Edis‘e Armağan, 2000, s:439-465) 

229- Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Özellikle Ġcra Hukuku 

Açısından Hakim, Taraf ve Avukatların Rolü (Yargı Reformu - 2000 

«Ġzmir Barosu»; s:152-169) 

230- Türk Hukukunda Yedieminlik ve Sorunları (Hukuk Kurultayı-2000 

«Ankara Barosu» C:3, s:125-144) 232- BoĢanma ve Ayrılık Hallerinde 

EĢler ile Çocuklar Arasındaki KiĢisel (ve Parasal) ĠliĢkilerin Düzen-

lenmesi (MK. 148) (Antalya Bar. D. Tem/2000 s:18-31) (Yargı Dün-

yası D. Kasım/2000, s:9-23) 
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231- «Çek»in Geçerlik KoĢulları (Yargı Dünyası D. Mayıs/2000, s:19-32) 

(Manisa Barosu Dergisi, 2000/4, s:71-86) 

232- Kambiyo Senetlerinde Def‘iler (Manisa Barosu Dergisi 2000/3, s:37-

45) 

233- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borçlunun 

«Borçlu Olmadığı» Ġtirazı (ABD. 2000/4, s:181-227) 

234- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebi-

nin Ġçeriği (Ġzmir Bar. D. Ekim/2000, s:8-35) 

235- «Bono»nun Geçerlik KoĢulları (Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel‘e 

Armağan, 2001, s:377-403) 

236- Takip Talebinde Bulunma ġekli (Türkiye Barolar Birliği Dergisi 

2001/1, s:111-176) 

237- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (Prof. Dr. T. Tufan Yüce‘ye Armağan, 2001, s:205-268) 

238- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Yetki Ġtirazı 

(Yargı Dünyası, Ocak/2001, s:13-16) 

239- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Borca Ġtiraz 

ġekli (Yargı Dünyası, ġubat/2001, s:9-13) 

240- Ġhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre (ĠĠY. mad. 134/II, c:1; IV) 

(Yargı Düny. Ağustos/2001, s:9-12) 

241- Takip Talebinin Genel Ġçeriği (ĠĠY. mad. 58) (Prof. Dr. Ġrfan BaĢtuğ 

Armağanı, 2001, s:163-208) 

242- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Sü-

reli ġikayet (Antalya Bar. D. Ocak/2001, s:48-51) 

243- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca Ġtiraz 

Sebeplerinin Ġncelenmesi (Yargıtay D. 2001/1-2, s:173-224) 

244- Paraya Çevirme (SatıĢ) Ġsteminde Bulunma Süresi (Manisa) Bar. D. 

2001/2, s:43-52) 

245- «Artırmaya Hazırlık AĢamasındaki Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili» Ġhalenin 

Bozulması Nedenleri (ĠBD. 2001/2, s:459-482) 

246- «Ġhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili» Ġhalenin Bo-

zulması Nedenleri (ABD. 2001/3 s:65-92) 

247- Ġhalenin Feshi Davalarında Yargılama Yöntemi (ĠĠY. mad. 134/II, c.1, 

V) (Ġzmir Barosu Dergisi, S:2001/4, s:87-100) 

248- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Süresiz ġika-

yet (Manisa Bar. D. 2000/4, s:87-100) 
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249- Ġhalenin ve Ġhalenin Bozulmasının Sonuçları (ĠĠY. mad. 134/I, III, VI 

ve ĠĠY. mad. 135/I) (Bursa Bar. Der. Temmuz/2001, s:48-54) (Prof. 

Dr. Turgut Kalpsüz‘e Armağan, 2003, s:955-966) 

250- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Ġmza Ġtirazında 

Bulunma ġekli (Kayseri Bar. D. Eylül/2001, s:3-8) (Balıkesir Bar. D. 

Nisan/2003, s:16-19) 

251- TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Ġhale Bedelinin Ödenmemesi (ĠĠY. mad. 

133) (Prof. Dr. Hayri Domaniç‘e 80 YaĢ Günü Armağanı,2001, C.I, 

s:755-766) 

252- Ġhale Bedelinin Ödenmesinin Sonuçları (ĠĠY. mad. 143, 144) (Yargı 

Düny. Eylül/2001, s:9-18) (Manisa Bar. D. 2001/3, s:31-42) 

253- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet (Yasa D. 2002/1, s:13-30; Manisa Bar. D. 2002/1, s:73-98) 

254- Paraya Çevrilmesi (Satılması) Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Hak-

lar (ĠĠY. mad. 121) (Manisa Bar. D. 2002/3, s:59-64) 

255- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Ġmza Ġtirazının 

(Ġnkârının) Ġncelenmesi (ĠĠY. mad. 170/II, III, IV) (Prof. Dr. Ömer Te-

oman‘a 55. YaĢ Günü Armağanı,2002, C:II, s:1283-1302) 

256- Yargıtay Kararlarında «BoĢanma ve Ayrılık Davalarında Yargılama 

Usulü» (MK. mad. 150) (Bursa Bar. D. 2002/Nisan, s:3-19) 

257- Sıra Cetveli Düzenlenmeden Paraların PaylaĢtırılması (ĠĠY. mad. 138) 

(Prof. Dr. Ergun Önen‘e Armağan, 2003, s:431-446) 

258- Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların PaylaĢtırılması (ĠĠY. mad. 140, 

141, 142) (ĠBD. Eylül/2001, s:707-744) 

259- Ġhalenin Bozulmasını Kimler Ġsteyebilir? (ĠĠY. mad. 134/II, V) (Mani-

sa Barosu Dergisi, 2003/2, s:71-80) 

260- Ġcra Tetkik Merciinde Yargılama Usulü «ĠĠK. 118» (75. YaĢ Günü 

Ġçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, 2004, S:707-763) 

261- 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli «Ġcra ve Ġflas Kanunu»nda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun‘un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Barolar Bir-

liği Dergisi Kasım/Aralık-2003, s:159-221) 

262- Ġcra ve Ġflas Hukukunda ġikayet Sebepleri (ĠĠK. 16) (Türkiye Bar. Bir. 

D. Ocak/ġubat-2004, s:97-120; Mart/Nisan, 2004, s:163-194; Ma-

yıs/Haziran, 2004, s:185-230) 

263- Ġcra Hukukunda ġikayetin Tarafları (ĠĠK. 16) (Legal Hukuk Dergisi, 

Aralık 2003, S:12, s:3021-3037) 

264- Ġcra Hukukunda ġikayet Süresi (ĠĠK. 16) (ABD. 2003/4, s:47-84) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

340 

265- Ġcra Hukukunda Tebligat (ĠĠK. mad. 21, 57) (ĠBD. 2004/2, s:602-639) 

266- Ġcra Tetkik Merciinin Görev Alanı (ĠĠK. mad. 4) (ABD. 2004/1, s:87-

146) 

267- Ġcra Tutanakları ve ĠĢlevleri (ĠĠK. mad. 8) (Ġzmir Bar. D. Nisan/2004, 

s:131-141) 

268- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Harçlar ve Giderler (Legal Hukuk Dergisi, 

Mart 2004, S: 15, s:689-696) 

269- Ġcra ve Ġflas Dairelerinin ĠĢlem ve Eylemlerinden Devletin Hukuki So-

rumluluğu (ĠĠK. mad. 5, 6, 7) (Bursa Bar. D. Nisan/2004, s:36-43) 

270- Ġcra Hukukunda ġikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu (ĠĠK. madde 16) 

(Yargı Dünyası Der. Ocak 2004, S:97, s:9-17) (Balıkesir Barosu Der-

gisi, Eylül/2004, S:67, s:7-10) 

271- «Çocuk Teslimine» (ĠĠK. mad. 25) ve «Çocukla KiĢisel ĠliĢki Kurul-

masına» (ĠĠK. mad. 25/a) ĠliĢkin Ġlamlı Takipler (Yargı Dünyası, Ni-

san/2004, s:9-13) (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:87-92) 

272- TaĢınır Teslimine ĠliĢkin Ġlamlı Takipler (ĠĠK. mad. 24) (Ġzmir Bar. D. 

Temmuz/2004, s:80-88) 

273- ZamanaĢımı Nedeniyle Ġcranın Geri Bırakılması (ĠĠK. mad. 33/1, 2; 

33/a, 39) (Yargı Düny. Mayıs/2004, s:9-13) 

274- Para ve Teminat Verilmesine ĠliĢkin Takipler (ĠĠK. mad. 32) (Legal 

Huk. D. Haziran/2004, s:1547-1572) 

275- Takip Hukukunda Ġcranın Durdurulması - Ġcranın Ġadesi (ĠĠK. mad. 

40) (ĠBD. 2004/3, s:1020-1031) 

276- 5092 sayılı ve 12.02.2004 Tarihli «Ġcra ve Ġflas Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun»un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Bar. Bir. D. 

Temmuz/Ağustos-2004, s:255-265) 

277- Ġcra Hukukunda ġikayetin Hüküm ve Sonuçları (ĠĠK. mad. 17, 22) 

(Manisa Bar. D. 2004/3, s:69/74) 

278- Ġcra Hukukunda Süreler (Tür. Bar. Bir. D. Kasım/Aralık, 2004, S:55, 

s:239-260) 

279- Bir ġeyin Yapılmasına ĠliĢkin Ġlamlı Takipler (ĠĠK. mad. 30) (Manisa 

Bar. D. Ocak/2005, s:27-34; Türkiye Noterler Bir. Huk. D. ġu-

bat/2005, s:103-107) 

280- Ġcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması (Tehiri Ġcra) (ĠĠK. mad. 

36) (Maltepe Ünv. Huk. Fak. Der. 2005/1, s:277-293) 

281- Ġlam Niteliğindeki Belgeler (ĠĠK. mad. 38) (ABD 2004/3, s:69-82) 
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282- Ġlamlı Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. mad. 34) (Yargı Düny. Ey-

lül/2004, S:105, s:23-25; Yargı Düny. Özel Sayısı, Eylül-Ekim/2004, 

s:47, 49) 

283- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde ZamanaĢımı 

Ġtirazı (ĠĠK. mad. 168/II-5) (Yargı Düny. Kasım/2004, S:107, s:9-20; 

Yargı Düny. Özel Sayısı, Kasım-Aralık/2004, s:15-26) 

284- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. 

mad. 50) (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-ġubat/2004, S:56, s:328-340) 

285- Takip Talebinin Ġçeriği ve ĠĢlevleri (ĠĠK. mad. 58) (Legal Huk. D. Ey-

lül/2004, s:2555-2601) 

286- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68/a) 

(Ġzmir Bar. D. Ocak/2005, s:11-30) 

287- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68) 

(Legal Huk. D. Ocak/2005, S:25, s:61-88; Legal Huk. D. ġubat/2005, 

S:26, s:577-597; Legal Huk. D. Mart/2005, S:27, s:905-921) 

288- Kredi Kurumlarının (Bankaların) Düzenledikleri Belgelere Dayanıla-

rak Ġtirazın Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68/b) (Kazancı Huk. D. Temmuz-

Ağustos/2007, S:35-36, s: 99-105) 

289- Ġcra Takibinin KesinleĢmesinden Sonraki Dönemde DoğmuĢ Olan 

«Ġptal» ve «Ertelenme» Nedenlerine Dayanılarak Takibin Ġptali ve Er-

telenmesi (ĠĠK. mad. 71) (Legal Huk. D. Eylül/2006, S:45, s:2721-

2734) 

290- Ġcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası (ĠĠK. mad. 69/II, III, IV, V) 

(Tür. Bar. Bir. D. Mayıs/Haziran/2005, S:58, s:323-339) 

291- Ġcra Hukukunda Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtiraz Sebep-

leri (ĠĠK. mad. 63) (Kazancı Huk. Is. ve Mal. Bil. D. Aralık/2004, S:4, 

s:73-78) 

292- Ġhaleye Girerek Alacağına Mahsuben TaĢınmazı Satın Alan Alacaklı, 

Ġhale Bedelini Yatırmayarak Ġhalenin Feshine Sebep Olduktan Sonra, 

TaĢınmaz Üzerindeki Haczini Kaldırıp, SatıĢın Durdurulmasını Sağla-

yabilir (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:53-56) 

293- Borçlu da Ġcra Müdürlüğünden Aciz Vesikası Düzenlenmesini Talep 

Edebilir (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:49-53) 

294- Tahsil (Eda) Davası (Bursa Bar. Der. Temmuz-Ağustos/2005, S:78-

79, s:39-41) 

295- Olumsuz Tesbit Davasının ÇeĢitleri (Ġzmir Bar. D. Nisan/2005, s:64-

80) 
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296- Olumsuz Tesbit Davasının Konusu (Legal Huk. D. Nisan/2005, S:28, 

s:1317-1342; Mayıs/2005, S:29, s:1705-1739) 

297- Olumsuz Tesbit Davalarında Kanıtlar (ABD. 2005/1, s:15-48) 

298- Olumsuz Tesbit Davasında Yargılama Usulü (Yargıtay D. Tem-

muz/2005, s:367-392) 

299- Ġcra Hukukunda GecikmiĢ Ġtiraz (ĠĠK. mad. 65) (Yargı. Düny. 

Ocak/2005, S:109, s:13-18) (Kazancı Huk. D. Temmuz-Ağustos/2005, 

S:11-12, s:112-117) 

300- «Ġtfa» ve «Ġhmal» Nedeniyle Borca Ġtiraz Edilerek, Ġlamlı Takiplerin 

Durdurulması (ĠĠK. mad. 33) (Ankara Bar. D. 2004/4, s:35-6) 

301- Genel Haciz Yolu ve Kambiyo Senetlerine Dayalı Takibe ĠliĢkin De-

ğiĢiklikler (Yeditepe Ünv. Huk. Fak. Der. 2005, C:1, S:2, s:387-410) 

302- Ġtirazın Ġptali Davası (ĠBD. C:79, S:2005/I, s:14-95) 

303- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde «Ġtiraz ġekli», «Ġtiraz Yeri» 

ve «Ġtiraz Süresi» (ĠĠK. mad. 62) (Yargı Düny. Mayıs/2005, S:113, 

s:11-26) 

304- 5358 sayılı ve 31.05.2005 Tarihli «Ġcra ve Ġflas Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun»un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Bar. Bir. D. 

Temmuz/Ağustos 2005, S:59, s:314- 326) 

305- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde «Ödeme Emrine Ġtirazın So-

nuçları» ve «Ġtiraz ve ġikayet Arasındaki Farklar» (Yargı Düny. Hazi-

ran/2005, S:114, s:19-25) 

306- Olumsuz Tesbit Davalarının Niteliği (Tür. Not. Bir. Hukuk Dergisi, 

Mayıs/2005, S:126, s:142-144) 

307- TaĢınır ve TaĢınmaz Malların Haczi (ĠĠK. mad. 85) (Ġzmir Bar. D. 

Temmuz/2005, s:54-65) 

308- Borçlunun Üçüncü KiĢilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlı Olmayan- Hak 

ve Alacaklarının Haczi (ĠĠK. mad. 89) (Legal Huk. D. Kasım/2005 

S:35, s:3999-4022; Legal Huk. D. Aralık/2005 S:36, s:4251-4271) 

309- TaĢınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi (ĠĠK. mad. 83/c) 

(Yargı Düny. Aralık/2005, S:120, s:11-13) 

310- Ġcra Hukukunda «Ġstihkak Ġddiası» Kavramı (ĠBD. 2005/6, C:79, 

s:2044-2071) 

311- Ġstihkak Davalarında Yargılama Usulü (Tür. Bar. Bir. D.S:63, 

Mart/Nisan 2006, s:321-339) 

312- Olumsuz Tesbit Davalarında «Görev», «Yetki» ve «Süre» (ĠĠK. mad. 

72) (Manisa Bar. D. Ekim/2005, S:95, s:25-36) 
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313- Olumsuz Tesbit Davasının Sonuçları (ĠĠK. mad. 72) (Manisa Bar. D. 

Ocak/2006, s:9-20) 

314- ĠĠK‘nun 94. Maddesi Hakkında Bir Ġnceleme (Bursa Bar. D. Temmuz-

Aralık 2005, S:78-79, s:180-184) 

315- Haczedilebilmesi Kısmen Caiz Olan ġeyler (ĠĠK. mad. 83) (Ġzmir Bar. 

D. 2006/Ocak, s:41-48) 

316- Haczedilmezlik ġikayetinin Süresi (Yargı Düny. Ocak/2006, S:121, 

s:9-13) 

317- Olumsuz Tesbit Davasının Tarafları (Manisa Bar. D. Ocak/2006, S:96, 

s:9-13) 

318 Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davasının Sonuçları (ĠĠK. mad. 97/VII, VIX, 

XV) (Ankara Bar. D. 2005/4, s:11-42) 

319- Ġstihkak Davasında Kanıtlar (Karineler) (ĠĠK. mad. 97/a) (ĠBD. 

2006/2, C:80, s:491-518) 

320- TaĢınmaz Haczinin Kapsamı (Tür. Not. Bir. D. ġubat/2006, S:129, 

s:59-60) 

321- TaĢınmaz Mallarda Haczin Neticeleri (ĠĠK. mad. 91) (Mersin Bar. D. 

S:19, Nisan, 2006, s:213-218) 

322- Olumsuz Tesbit Davasının Sonuçları (Yargı Düny. Nisan/2006, S:136, 

s:98-28) 

323- TaĢınır Mallarda Haczin Neticeleri (ĠĠK. mad. 86) (Anadolu Hukuk 

Derneği (Ahuder) Yıl:1, S:1, s:12-13) 

324- Ġcra Takiplerinde ZamanaĢımı (ĠĠK. mad. 39) (Manisa Bar. D. Tem-

muz/2006, S:97, s:45-48) 

325- TaĢınmaz Ġhalelerinde Ġhale Bedelinin Ödenmesi (ĠĠK. mad. 130) 

(Manisa Bar. D. Temmuz/2006, S:98, s:21-30) 

326- Hacze Adi (Takipli) Katılma (ĠĠK. mad. 100) (Tür. Bar. Bir. D. S:66, 

Eylül/Ekim 2006, s:352-376) 

327- Ġhalenin Feshi Davalarında (ġikayetlerinde) Yargılama Yöntemi (Bur-

sa Bar. D. Eylül/2006, S:81, s:97-105) 

328- Ġhalenin ve Ġhalenin Bozulmasının Sonuçları (Kazancı Huk. D. Eylül-

Ekim/2006, S:25-26, s:72-80) 

329- Ġhalenin Bozulması Ġsteminin Bağlı Olduğu Süre (ĠĠK. mad. 134/II, 

c:1; 134/VI) (Manisa Bar. D. Ekim/2006, S:99, s:73-78) 

330- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhalelerde, Ġhale Bedelinin Ödenmemesi ve 

Ġhale Farkının Tahsili (ĠĠK. mad. 118) (Ġzmir Bar. D. Ekim/2006, s:36-

54) 
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331- TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (ĠBD. 2006/5, s:1905-

1927) 

332- Ġhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili Bozma Neden-

leri (ĠBD. Kasım-Aralık2006/6, s:2421-2453) 

333- Alacaklının HaczedilmiĢ Malların Paraya Çevrilmesini Ġsteme Hakkı 

(ĠĠK. mad. 106) (Tür. Bar. Bir. D. Ağustos 2006, S:131, s:93-100) 

334- Ġhalenin Bozulması Davasının (ġikayetinin) Tarafları (ĠĠK. mad. 134) 

(Terazi Huk. D. Kasım/2006, S:3, s:27-30) 

335- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (ĠĠK. mad. 115, 116) (Legal 

Huk. D. Kasım/2006, S:47, s:3377-3393) 

336- SatıĢ Bedelinin Alacaklılar Arasında PaylaĢtırılması ve Ġcra Vekalet 

Ücreti (ĠĠK. mad. 138) (Ġzmir Bar. D. 2007/Ocak, s:46-63) 

337- Ġhale ile Satılan TaĢınmazların Tescil ve Tahliyesi (ĠĠK. mad. 135) 

(Legal Huk. D. 2007/Mart, S:51, s:785-799) 

338- Geri Alma (Ġstirdat) Davasının KoĢulları (ĠĠK. mad. 72/VI, VII, VIII) 

(Terazi Huk. D. Nisan/2007, S:8, s:39-54) 

339- Haczedilen Malın Üçüncü KiĢi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Ġs-

tihkak Davası (ĠĠK. mad. 99) (Ankara Bar. D. Kasım/2007/1, s:62-77) 

340- Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası (ĠĠK. mad. 143) 

(TBBD. Mayıs-Haziran/2007, s:345-358) 

341- Ġflas Takip ve Davalarında Yetki (ĠĠK.mad. 154) (Legal Huk. D. 

Ağustos/2007, S:56, s:2535-2550) 

342- «TaĢınır Rehni» Kavramı ve TaĢınır Rehninin Ġlamsız Takip Yoluyla 

Paraya Çevrilmesinde «Takip Talebi» (EskiĢehir Bar. D. ġu-

bat/Haziran/2007, S:12-13, s:87-104) 

343- Haczedilen TaĢınır Mallar Hakkında Alınacak Muhafaza Tedbirleri 

(ĠĠK. mad. 88) (Ġzmir Bar. D. Nisan/2007, S:2007/2, s:35-43) 

344- «Ġhalenin Feshi» Ġstemini Ġçeren Dilekçede Yurt Ġçinde Bir Adres 

Gösterme Zorunluluğu (ĠĠK. mad. 134/II, c:1) (ĠBD. Tem-

muz/Ağustos/2007, S:2007/4, s:1564-1568) 

345- Ġcra Hukukunda «TaĢınmaz Rehni» Kavramı (Manisa Bar. D. Ni-

san/2007, S:101, s:9-32 - Ġstanbul Bar. D. 2007/2 Mart-Nisan, s:509-

528) 

346- Ġpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplerde Takip Talebi (Legal 

Huk. D. Mayıs/2007, S:53, s:1501-1514) 

347- Ġflas Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı (ĠĠK. mad. 158) 

(ABD. 2007/2, s:201-210) 
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348- Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası (ĠĠK. mad. 143) 

(Tür. Bar. Bir. D. Mayıs-Haziran/2007, S:70, s:345-358) 

349- Alacaklının Ġhalede Borçlusuna Ait Bir Malı «Alacağına Mahsuben» 

Satın Almasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Ġzmir Bar. D. Tem-

muz/2007, S:2007/3, s:226-238) 

350- Ġhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. D. Ocak/2007, S:5, s:83-96) 

351- Ġcra Hukukunda Çekin Geçerlilik KoĢulları (Legal Huk. D. Ka-

sım/2007, S:59, s:3519-3535) 

352- «Artırmaya Hazırlık AĢamasındaki» Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili Bozma 

Nedenleri (ABD. 2007/3, s:138-160) 

353- Ġcra Hukukunda Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik KoĢul-

ları (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-ġubat/2008, s:297-330) 

354- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borçluya 

Ödeme Emri Gönderilme KoĢulları (ĠĠK. mad. 168/I) (Yargı Düny. 

Kasım/2007, S:143, s:11-26) - (Manisa Bar. D. Ocak/2008, S:104, s:9-

24) 

355- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtirazın 

Ġncelenmesi (ĠĠK. mad. 169/a) (Legal Huk. D. Ocak/2008, S:61, s:65-

76) + (Legal Huk. D. ġubat/2008, S:62, s:391-408) + (Legal Huk. D. 

Mart/2008, S:63, s:811-846) 

356- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde «Borca Ġtiraz 

ġekli» ve «Borca Ġtirazın Sonuçları» (ĠĠK. mad. 169; 168/I-5) (Terazi 

Huk. D. Ocak/2008, s.75-82) 

357- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Ödeme Emri-

nin Ġçeriği (ĠĠK. mad. 168/I-1-6) (Ġzmir Bar. D. 2008/Ocak, s:45-66) 

358- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde «BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet» (ĠĠK. mad. 170/a) (Prof. Dr. Bilge Öztan‘a Armağan, 

2008, s: 935-976) 

359- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (ĠĠK. mad. 168/I-5) (ĠBD. 2008/2, s:599-672) 

360- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebi-

nin Ġçeriği (ĠĠK. mad. 167) (ABD. 2008/1, s:180-218) 

361- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde «Ġmza Ġtirazı» 

(ĠĠK. mad. 170, 170b)(Bursa Barosu Dergisi, Eylül/2008, s:65-82) 

362- Ġcra Davaları Yargılaması (TBB. Yargı Reformu Sempozyumu, Hazi-

ran/2008, s:255-260) 
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363- Tasarrufun Ġptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. 

D. Temmuz/2008, S:106, s:79-86) 

364- Tasurrufun Ġptali Davalarının Konusu (ĠĠK. mad. 278, 279, 280) 

(TBBD Eylül-Ekim/2008, S:78, s:287-313) 

365- Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptâl (ĠĠK. mad. 278) (Terazi Huk. D. 

Ağustos/2008, S:24, s:93-109) 

366- Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan Dolayı Ġptal (ĠĠK. mad. 

279) (Ġzmir Bar. D. Ekim/2008, s:45-54) 

367- Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan 

Dolayı Ġptâl (ĠĠK. mad. 280) (ĠBD. 2008/6, Kasım-Aralık, s:2901-

2929) 

368- Tasarrufun Ġptâli Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», 

«Vekalet Ücreti» (Yargı Düny. Ağustos/2008, s:13-22) 

369- Tasarrufun Ġptâli Davalarında Yargılama Usulü (ĠĠK. mad. 281) (Legal 

Huk. D. Eylül/2008, S:69, s:3003-3020) 

370- Tasarrufun Ġptâli Davasının Tarafları (ĠĠK. mad. 277; 282) (Prof. Dr. 

Fırat Öztan‘a Armağan, C:2, s:2243-2274) 

371- Tasarrufun Ġptali Davasının Sonuçları (ĠĠK. mad. 283) (Ġzmir Bar. D. 

Temmuz/2008, s:133-145) 

372- Ġhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim (Ġhtiyati Haczin Kesin Hacze 

DönüĢtürülmesi) (ĠĠK. mad. 264) (Legal Huk. D. ġubat 2009, S:74, 

s:471-490) 

373- Ġhtiyati Haciz Kararının Ġcrası (Prof. Dr. Saim Üstündağ‘a Armağan, 

s: 491-499) (Bursa Barosu Der. S:85, s:41-47) 

374- Doğrudan Doğruya Ġflas Halleri (ĠĠK. mad. 177) (Terazi Huk. D. Mart 

2009, s:71-78) 

375- Ġflasın Kaldırılması (ĠĠK. mad. 182) (Manisa Bar. D. Ekim 2008, s:9-

18) 

376- Yazılı Kira SözleĢmesi Ġle KiralanmıĢ veya Kiracısı Tarafından Tahli-

ye Taahhüdünde BulunulmuĢ Olan TaĢınmazların Tahliyesi (ĠĠK. mad. 

272) (Legal Hukuk D. Haziran/2009, S:78, s:1749-1762) 

377- Ġflasın Ertelenmesi (ĠĠK. mad. 179, 179/a, 179/b) (ĠBD. 2009/3, Ma-

yıs-Haziran, s:1215-1241) 

378- Ġhtiyati Hacizlerin Daha Sonraki Ġhtiyati ve Kesin Hacze ĠĢtiraki (ĠĠK. 

mad. 268) (Ġzmir Bar. D. 2009/Ocak, s:78-96) 
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379- Kiralanan TaĢınmazın «Kira Borcunun Ödenmemesi (Temerrüt)» Ne-

deniyle Ġlamsız Ġcra Yoluyla Tahliyesi (ĠĠK. mad. 269/c) (ABD. 2009, 

S:1, s:75-106) 

380- Tahliye Sırasında Kiralananda KarĢılaĢılan Üçüncü KiĢi Hakkında 

Yapılacak ĠĢlem (ĠĠK. mad. 276) (Terazi Huk. D. 2009/Temmuz, s:67-

73) 

381- Ġcra Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Korunması Ġçin Defter 

Tutulması (ĠĠK. mad. 270) (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:11-15) (Ka-

zancı Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:121-125) 

382- Tahliye Takiplerinde Ġhtarlı Ödeme Emrine Ġtiraz Edilmemesinin So-

nuçları (ĠĠK. mad. 269/a) (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:17-22) (Kazancı 

Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:109-114) (Adana Barosu D. Ağustos / 

2009, s:9-13) 

383- Teminat KarĢılığında Mahkeme Kararı Ġle Ġhtiyati Haczin Kaldırılması 

(ĠĠK. mad. 266) (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:23-28) (Kazancı Huk. D. 

Mayıs-Haziran/2009, s:115-120) 

384- Borçlunun Müracaatıyla Ġflasa Karar Verilmesi (ĠĠK. mad. 178) (Ma-

nisa Bar. D. Ocak/2009, s:50-54) 

385- Tahliye Takiplerinde Ġhtarlı Ödeme Emrine Ġtiraz Edilmesi ve Ġtirazın 

Ġcra Mahkmesince Ġncelenmesi (ĠĠK. mad. 269/b) (TBBD. Eylül-

Ekim/2009, s:386-400) 

386- Kiralanan TaĢınmazların Ġlamsız Ġcra yolu Ġle Tahliyelerinde «Takip 

Talebi», «Ġhtarlı Ödeme Emri» ve «Ödeme Emrine Ġtiraz ġekli ve Sü-

resi» (ĠĠK. mad. 269) (ĠBD. 2009/4, Temmuz/Ağustos, s:1805-1826) 

387- Ġcra Hukukuyla Ġlgili Güncel Sorunlar «Ankara Barosu Staj Kurulu Ġc-

ra Hukuku Sunumu» (Legal Huk. D. Temmuz/2009, s:2051-2073) 

388- Konkordatoda «Ekseriyet» KoĢulu (ĠĠK. mad. 297) (BahçeĢehir Ünv. 

Huk. Fak. - Kazancı Huk. D. Eylül-Ekim/2009, S:61-62, s:126-130) 

389- ĠĠK.‘nun 258. Maddesi Üzerine Bir Ġnceleme (Manisa Bar. D. Ni-

san/2009, s:72-82) 

390- Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (ĠĠK. mad. 

289) (Terazi Huk. D. Aralık/2009, S:40, s:39-47) 

391- ĠĠK.‘nun 259. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġzmir Bar. D. Tem-

muz/2009, s:46-60) 

392- Konkordatonun Hükümleri (ĠĠK. mad. 303) (Legal Huk. D. Ara-

lık/2009, S:84, s:3793-3797) 
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393- Konkordatonun Kısmen Feshi (ĠĠK. mad. 307) (Yargı Dünyası 

Ekim/2009, s:21-28) 

394- Konkordato Talebi (ĠĠK. mad. 285) (Manisa Bar. D. Ekim 2009, 

S:111, s:125-133) 

395- Taksiratlı (Taksirli) ve Hileli Ġflâs (Bilge Umar‘a Armağan, 2009, C:2, 

s:941-972) 

396- Konkordatonun Tasdiki (ĠĠK. mad. 298) (Ali Güneren‘e Armağan, 

2010, s:121-129) 

397- Ġcra Hukuku Ġle Ġlgili Güncel Sorunlar (Hukuk Merceği «Konferanslar 

ve Paneller» «ABD yayını», 2010, s:389-414) 

398- Takip Hukukunda «Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdıyla Malvarlığını 

Eksiltme Suçu» (ĠĠK. mad. 331) (ABD. 2010/1, s:175-186) 

399- Takip Hukukunda «Taahhüdü Ġhlal» Suçu «ĠĠK. mad. 340» (Ġzmir Bar. 

D. Ocak/2010, s:46-63) 

400- Ġcra Dairesince Teslim Edilen TaĢınmaza veya Gemiye Tekrar Girme 

Suçu «ĠĠK. mad. 342» (Manisa Bar. Der. S:111, Ocak/2010, s:25-38 

(Yargı Dün. S:201,Eylül/2012, s:27-39) 

401- Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nun 360. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Legal 

Huk. D. Eylül/2010 S:93, s:3157-3164) 

402- Ġcra Mahkemelerinin Temyizi Kabil Olan Kararları «ĠĠK. mad. 363» 

(ĠBD. 2010/3, C:84, s:1443-1456) 

403- Ġcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi «ĠĠK. mad. 364» (Terazi Huk. 

D. Haziran/2010, s:113-120) 

404- Takip Hukukunda «Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma» Suçu «ĠĠK. 

mad. 338» (Yargı Dünyası D. S:172, Nisan/2010, s:11-22) 

405- ĠĠK‘nun 337/a Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme «Ticareti Terk Edenle-

rin Cezası» (Bursa Bar. D. Temmuz-Ağustos-Eylül/2010, S:89, s:5-8) 

406- «Ġhalenin Feshi» Talebinin Reddedilmesinden Sonra, Genel Mahke-

mede «Tapu Ġptali ve Tescil Davası» Açılabilir Mi? (ĠBD. Ocak-

ġubat/2011, S:2011/1, s:165-171) 

407- Ġflastan Sonra Konkordato «ĠĠK. mad. 309» (Kazancı Huk. D. 2010, 

Mayıs-Haziran, S:69-70, s:242-247) 

408- Takip Hukukunda «Nafaka Borcunu Ödememe» Suçu «ĠĠK. mad. 

344» (Tür. Bar. Bir. D. S:90, Eylül-Ekim/2010, s:420-429) 

409- Takip Hukuku Bakımından Ticari ĠĢletmelerde Yöneticilerin Sorumlu-

luğu «ĠĠK. mad. 333/a» (Tür. Not. Bir. Huk. D. S: 147, Ağustos/2010, 

s: 23-27) (Aksaray Bar. D. 2011/2) 
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410- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davasının Tarafları (ĠBD. 
Mart-Nisan/2011 s:33-67) 

411- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davasının Konusu (ABD. 
2011/1 s:211-231) 

412- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Alacaklılara Zarar Verme Kasdı Ġle Yapılan 
(Hileli) Tasarruflardan Dolayı» Ġptal «ĠĠK. mad. 280» (Legal Huk. D. 
Ağustos/2011 s:3017-3058) 

413- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı» Ġptal «ĠĠK. 
mad. 278» (Ġzmir Bar. D. Nisan/2011 s:103-124) 

414- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan 
Dolayı» Ġptal «ĠĠK. mad. 279» (Bursa Bar. D. Nisan-Mayıs-
Haziran/2011 s:69-73) 

415- Kendisine SatıĢ Ġlanı Tebliğ EdilmemiĢ Olan Ġlgilinin, Bu Nedenle 
Ġhalenin Feshini Ġsteyebilmesinin Dürüstlük Kuralı (MK. mad.2) ile 
BağdaĢmadığı Bir Durum (ĠBD. Mayıs-Haziran/2011 S:75-85) (Ya-
zan: Av. Alper Uyar) 

416- Alacaklının «Alacağına Mahsuben SatıĢa Konu TaĢınırı/TaĢınmazı Sa-
tın Alması» nın Engellenmesinin Hukuki Sonuçları «ĠĠK. mad. 118/1, 
130, 133» (ĠBD. Temmuz-Ağustos/2011, s:80-85) 

417- Ġtirazın Ġptali Davasını Açma Süresinin BaĢlangıcı «ĠĠK mad-67/I» 
(Ġzmir Bar. D. Temmuz/2011, s:49-55) (Yazan: Av. Alper Uyar) 

418- Ġlama Dayalı Olarak «Ġlamsız Takip» Yapılabilir Mi? «ĠĠK mad-36» 
(ĠBD. Ocak-ġubat/2012, s:131-136) 

419- Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan TaĢınmazların Yapılan Cebri Ġc-
ra Yolu ile SatıĢlarına, Kredi Alacaklısı KuruluĢtan Alacağı Temlik 
AlmıĢ Olan Varlık Yönetim ġirketi de Katılarak «Alacağına Mahsu-
ben» TaĢınmazı Satın Alabilir Mi? (ĠBD. Mayıs-Haziran/2012, s:152-
155) 

420- «Takip Konusu Senedin Sahte Olarak DüzenlenmiĢ Olduğu» Ġleri Sü-
rülerek, Ġcra Takibinin Durdurulması Nasıl Sağlanabilir? (ĠBD. Mart-
Nisan/2012, s:199-207; Manisa Barosu Der.Mart-2013, S:120-121-
122-123-124, s:10-22) 

421- KesinleĢmemiĢ Tenfiz Ġlamına Dayanılarak Ġhtiyati Haciz Talep Edi-
lebilir Mi? (ĠBD. Mayıs-Haziran/2012, s:295-305) (Yazan: Av. Cü-
neyt Uyar) 

422- 6352 sayılı 02.07.2012 tarihli Kanun ve 6103 sayılı 14.01.2011 tarihli 
Kanun ile Ġcra ve Ġflâs Kanunu‘nda Yapılan DeğiĢiklikler ve Getirilen 
Yenilikler (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte) (ĠBD. Eylül-Ekim/2012, 
s:33-74) 
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423- «TaĢınmaz SatıĢ Vaadi SözleĢmesi» Hakkında Açılan Tasarrufun Ġpta-

li Davasının Sonuçları (ĠBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233) 

424- «Takip Dayanağı Senedin Sahte Olduğu» Ġleri Sürülerek, Ġcra Takibi-

nin -Teminatsız- Durdurulması (ĠBD. Mart-Nisan/2013, s:488-516; 

Mersin Barosu Dergisi, S:36, s:82-92) 

425- «Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik Ġlkesi», «Kambiyo Senedinin 

Hayatın Olağan AkıĢına Aykırı Olduğu» Ġddiasına Dayalı «Menfi 

Tespit Davası»nın Açılmasını Engeller Mi? (ĠBD. Mayıs-

Haziran/2013, s: 243- 257) 

426- Ġflasın Ertelenmesi Talebi Üzerine (veya Ġflasın Ertelenmesi Kararı Ġle 

Birlikte) Verilen «Takip Yasağı»na ĠliĢkin Ġhtiyati Tedbir Kararı, «Ġf-

lasın Ertelenmesi Kararı»nın Yargıtayca Bozulması Halinde Kalkar 

Mı? [ĠĠK. mad. 179b/ı, c:1; HMK. mad. 397/(2)] (ABD. 2013/3, s:437-

448) 

427- Müteselsil Kefile BaĢvurulabilme KoĢulu Olan TBK. mad. 586/ı‘deki 

«Ġhtarın Sonuçsuz Kalması» Sözcüklerinin Anlamı (ĠBD., 

2013/4,s:165-168) 

428- Deniz Ġcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 

Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379) (Prof.Dr.Aydın 

Zevkliler‘e Armağan, 2013,C:III,s:2907-2914) 

429- Borçlunun Ġcra Takibinde Ġstenen «ĠĢlemiĢ Faiz» Miktarı Ġle «ĠĢleye-

cek Faiz» Oranına Süresi Ġçinde Ġtiraz Etmemesinin Sonuçları (ABD., 

2013/2,s:347-355) 

430- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (ĠĠK. 168/5) (ĠBD. Eylül-Ekim/2014, S:2014/5, s:172-332) 

431- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet (ĠĠK. 170/a) (ĠBD. Eylül-Ekim/2013, s:98-247) 

432- Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik (ġekil) KoĢulları (Legal 

Huk. D.Ekim/2013,S:130,s:159-198) 

433- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Ödeme Em-

rinin Ġçeriği (Tür. Bar. Bir. D. Eylül/Ekim-2013, S:108, s:363-376) 

434- Ġcra Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu (Legal Huk. Der. Ka-

sım/2013, S:131,C:11, s:111-122) 

435- Ġcra Tebliğleri (Ankara Bar. Der.S:2013/4, s:156-240) 

436- Kefalet Süresi (10+1=11 Yıl) Olan Kefilin Sorumluluğunun Sona Er-

mesi (Legal Huk.Der.Eylül-2013,S:129, s:87-90) 
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437- ĠĠK.‘nun 68/b Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Bursa Barosu 

Der.Ocak-ġubat-Mart/2014,S:94, s:41-43) 

438- ĠĠK.‘nun 79.Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Terazi Der. S:90, ġu-

bat/2014, s:52-57) 

439- ĠĠK.‘nun 83/a Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Terazi Der.Aralık-

2013,C:8,S:88, s:49-52) 

440- Ġtirazın Ġptali Davası-Tahsil Davası (ĠĠK.‘nun 67.Maddesi Üzerinde 

Bir Ġnceleme) (Türkiye Barolar Birliği Der. S:114, Eylül-Ekim/2014, 

s:381-495) 

441- Borçlunun Üçüncü KiĢilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi (Ġzmir Ba-

rosu Der.Eylül-2013, Y:78, s:198-270) 

442- Ġcra Hukukunda ġikayet Sebepleri (Ġstanbul Barosu Der. Kasım-

Aralık/2014, s:369-537) 

443- Ġlamlı Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (Yargı Dünyası 

Der.Aralık/2013, S:216, s:11-15) 

444- Ġlamın ZamanaĢımına Uğradığı Ġtirazı (Yargı Dün. Kasım/2013, 

S:215, s:19-24) 

445- Ġcra Hukukunda ġikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu (Bursa Barosu 

Der. Mart/2016, S:96, s.183-184) 

446- TaĢınma Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi (ĠBD. Ocak/ġubat-

2014,S:2014/1, s:163-222) 

447- ĠĠK. mad. 89/IV‘a Göre Açılan Tazminat Davası Sonucunda Verilen 

Karar Hakkında «Tehiri Ġcra Kararı» Verilmesi Ġstenebilir Mi? (Ġzmir 

Barosu Der.Eylül-2013,Y:78, s:271-272) 

448- ġirketlerin Ödenmeyen Vergi Borçlarından ġahsi Malvarlıkları Ġle Sı-

nırsız Olarak Sorumlu Olan «Kanuni Temsilciler» Hakkında Açılan 

Tasarrufun Ġptali Davasının Kapsam ve KoĢulları (ĠBD. Tem-

muz/Ağustos-2014, S:2014/4, s:354-365) 

449- Ġlama Aykırı Yapılan Ġcra Takiplerinin Ġptali (ABD. S:2014/2, s:477-

488) 

450- Ġcra Hukukunda Tehiri Ġcra (Yürütmenin Durdurulması) (Çanakkale 

Bar. Der. Ocak-Mart/2014, S:11, s:62-70) 

451- ĠĠK.‘nun 179. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Prof. Dr. Ejder Yılmaz 

Armağanı 2015, C:2, s:1973- 1995) 

452- Ġflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri (Leges Medeni Usul ve Ġcra Ġflas 

Hukuku Der. Ocak-Nisan/2014, Y:1, s:1-18) 
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453- Ġhtiyati Hacze Ġtiraz ve Kanun Yolları (Ġzmir Barosu Der. Ocak/2015, 

S:1, s:278-310) 

454- Tasarrufun Ġptali Davalarının Konusu (Manisa Barosu Der.Haziran-

2013,S:125,s:8-41) 

455- Tasarrufun Ġptali Davasının Tarafları (Manisa Barosu Der.Ocak-

2014,S:126-127, s:8-60) 

456- Ġcra Tutanakları (ĠĠK.8) (Legal Huk.Der.ġubat-2014,S:134,C:12,s:73-

86) 

457- Haciz Ġsteme Hakkı (ĠĠK.78) (Legal Huk.Der. Mayıs/2014, S:137, 

s:107-127) 

458- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan 

Dolayı» Ġptal (ĠBD.Mart-Nisan/2014, S:2014/2, s:429-439) 

459- Borçlu Hakkında Üçüncü KiĢi Tarafından Takip Konusu Yapılan Se-

nedin (ve Ġcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» Ġleri Sürülerek, Borç-

lunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve Ġcra Takibinin) Kendileri 

Bakımından Geçersiz Sayılması Ġçin Tasarrufun Ġptali Davası Açılabi-

lir Mi? (Ankara Barosu Der. S:2015/1, s:369-398) 

460- Tasarrufun Ġptali Davasının Uygulamada TartıĢılan Yönleri (Legal 

Huk.Der.S:138, Haziran-2014, s:169-176) 

461- «Muvazaalı Ġcra Takipleri» (Borç Ġkrarları) Ġle «Borçlunun Süresi 

Ġçinde ZamanaĢımı Ġtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun Ġptali Da-

vası‘na Konu Edilmesi» (TBK.mad.19; ĠĠK.mad.280) (ĠBD. Mayıs-

Haziran/2014,C:88, S:2014/3, s:282-295) 

462- Avukatlık Ücret SözleĢmesinde «Maktu» Vekalet Ücreti Öngörülen 

Bir ĠĢ Ġçin DüzenlenmiĢ Olan («600.000 USD + KDV + STOPAJ» 

Ödeneceğini Belirten) Yazılı Avukatlık Ücret SözleĢmesinin Geçersiz-

liği –TBK.‘nun 27/I ve TMK‘nun 2.maddesine Dayanılarak- Ġleri Sü-

rülebilir Mi? (ABD. 2015/3, s:473-480) 

463- «Kira SözleĢmesi»nde ya da «Tahliye Taahhüdü»nde Belirtilen Ta-

Ģınmazdan BaĢka (Farklı) Bir TaĢınmaz Hakkında Yapılan Tahliye 

Takibinde, «Maddi Hata» Yapıldığı Savunması Geçerli Olur Mu? 

(Ġzmir Bar.Der. Y:79, S:2014/Ocak, s:128-135) 

464- Nafaka Borcunu Ödememe Suçu «ĠĠK mad. 344» (Çanakkale Bar.Der. 

Y:2, S:12, s:49-53) 

465- Ġcra ve Ġflâs Kanunun 338. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Bursa Ba-

rosu Der. Aralık/2016, S:98, s: 135- 151 - K. MaraĢ Ġnternet Sitesinde 

yayımlandı) 
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466- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Taahhüdü Ġhlal» Suçu (ĠĠK. mad. 340) (Bur-

sa Barosu Dergisi, Mart 2016,S:96,s.161-175) 

467- SatıĢ Ġlanlarının Tebliği (NevĢehir Bar. Der. Mart/2015, Yıl:2, S:3) 

468- Bedelsiz KalmıĢ Çek Hakkında Açılan Menfi Tespit Davasında «Ka-

nıtlar»-«Ġspat Yükü»- «Yetkili Mahkeme» (ĠĠK.m.72) (Bursa Barosu 

Der., Aralık/2016, S: 98, s: 129-134) 

469- Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu 

(ĠĠK. m. 331) (Prof. Dr. Ramazan Arslan‘a Armağan, 2015, C:2, 

s:1699-1742) 

470- Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun Ġptali Davalarının 

(ĠĠK. 280/I.) Açılma KoĢulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der.S:139, 

Temmuz-2014, s:175-187) 

471- Simsarlık (Tellallık) SözleĢmesinden Doğan Ücret Alacağı Hakkında 

Yapılan Ġlamsız Ġcra Takibine Ġtiraz Edilmesi Üzerine, Ġcra Mahkeme-

sinden «Ġtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi» Ġstenebilir Mi? (Le-

gal Hukuk Der. Eylül-2014, S:141, s:197-204) 

472- ĠĠK.‘nun 280. Maddesi Uyarınca Ġptale Tabi Kimi Tasarruflar (Ankara 

Barosu Der. S:2014/3, s:415-448) 

473- Ġstihkak Davalarında Yargılama (ĠĠK. m.97) (Legal Huk. Der. Kasım-

Aralık/2014,S:143, s:179-202) 

474- Ġstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (ĠĠK. mad. 97/a) (Legal Huk. 

Der. Ekim/2014, s:225-265) 

475- Genel Haciz Yolu Ġle Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. m.50) (Te-

razi Huk. Der. Haziran/2015, S:106, s:145-158) 

476- Alacaklının Ġcra Dairesinde Satılmakta Olan TaĢınırı/TaĢınmazı Ala-

cağına Mahsuben Satın Alması (Leges Hukuk Der. Temmuz-2014, 

S:55, s:11-15) 

477- Tasarrufun Ġptali Davasının Tarafları (Prof.Dr. Hakan Pekcantez Ar-

mağanı, 2015, C:1, s:3005-3070) 

478- Rehinli Alacaklının «Rehnin Paraya Çevrilmesi» Yoluyla Takip Yap-

ma Zorunluluğu (ĠĠK. mad.45) (Ġzmir Bar.Der. S:3, Eylül/2014, s:232-

256) 

479- Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olan TaĢınmazın SatıĢını Ġsteme Sü-

resi (TBB. Kasım-Aralık/2015, S:121, s:435-440) 

480- «Hayatın Olağan AkıĢına Aykırı Olduğu» Gerekçesiyle «Bir Senedin 

Ġptaline» Karar Verilebilir Mi? (Legal Huk. Der. Temmuz/2015, 

S:151, s:195-201) 
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481- Ticari ĠĢletme Devirlerinin Muvazaa Nedeniyle Ġptali (ĠĠK. m.280/III) 

(Ankara Bar.Der.s.2014/4, s:623-656) 

482- Mesken Haczi (ĠĠK. mad. 82/12) (Yazan:Av.Alper UYAR) (Ġzmir Bar. 

Der. S:3, Eylül/2014, s:257-269) 

483- Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu (ĠĠK. m.341) (Leges Huk. Der. 

Temmuz/2015, S:67, s:13-25) 

484- Hükmen Teslim Olunan Yere Müdahale Suçu (ĠĠK. m.342) (K.MaraĢ 

Barosu Ġnternet Sitesinde yayımlandı) 

485- TaĢınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi (ĠĠK. 83/c) (Terazi 

Huk. Der. Ağustos/2015, S:108, s:93-98) 

486- ĠĠK.‘nun 88.Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (ĠĠK. 88) (Leges 

Huk.Der.Aralık-2014, S:60,s:17-30) 

487- ĠĠK.‘nun 94.Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (ĠĠK.94) (Leges Huk. 

Der. Ocak/2015, S:61, s:11-23) 

488- Ġhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesinin Bağlı Olduğu KoĢullar «ĠĠK. 

mad.257» (Terazi Der. 100. Özel Sayı, s:407-430) 

489- ĠĠK.‘nun 259. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġhtiyati Hacizde Temi-

nat-Haksız Ġhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası) (Terazi Huk. 

Der.Ocak/2015, S:101, s:133-140) 

490- Ġhtiyati Haciz Kararının Ġcrası (ĠĠK.‘nun 261. Maddesi Üzerinde Bir 

Ġnceleme) (Yargı Dünyası Der. Mart/2015, S:231, s:13-32) 

491- Tasarrufun Ġptali Davalarında «Davacının, Borçluda Gerçek Bir Ala-

cağı Bulunması» KoĢulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (ĠBD. 

Mart-Nisan/2015, S:2015/2, s:352-363) 

492- Üçüncü KiĢinin Elindeyken Haczedilen Mallar Hakkında Açılan Ġstih-

kak Davalarında Ġspat Yükü ve Kanıtlar (ĠBD. Mayıs-

Haziran/2015,S:2015/3, s:63-97) 

493- Avukat, Müvekkili Lehine Sonuçlandırdığı Davada Verilen Karar Ke-

sinleĢmeden, Vekalet Ücreti Alacağından Dolayı Müvekkili Hakkında 

Takip Yapabilir Mi? (Legal Huk.Der. ġubat/2015, S:146, s:141-148) 

494- Yabancı Ülkelerdeki Türk VatandaĢlarına Tebligat (Legal Huk. Der. 

Nisan/2015, S:148, s:135-141) 

495- Ġflâs Takibine Konu EdilmemiĢ Olan Alacak Ġddiası ‗Ġtirazın Kaldı-

rılması ve Ġflâs Talebini Ġçeren Dava‘da Ġleri Sürülebilir Mi? (Legal 

Huk. Der. Haziran/2015, S:150, s:133-139) 
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496- Ġcra Mahkemelerince Borçlunun Konkordato Talebi Üzerine «Tensip 

Kararı» Ġle, DuruĢma Yapılmadan, Borçlu Hakkında «Takip Yasa-

ğı»na ĠliĢkin Bir «Ġhtiyati Tedbir Kararı» Verilebilir Mi? (Leges Huk. 

Der. ġubat/2015, S:11, s:11-22) 

497- ĠĠK.‘nun 354. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġcra Suçlarında Dava 

ve Cezanın DüĢürülmesi) - (Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsine ĠliĢkin 

Kararların Yerine Getirilme Süresi) (Erzincan Baro Der. Mayıs/2015, 

S:1, s:6-8) 

498- Ġcra ve Ġflas Dairelerinin ĠĢlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hu-

kuki Sorumluluğu «ĠĠK. m. 5» (ABD. S:2015/2, s:255-269) 

499- ĠĠK.‘nun 88. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġzmir Barosu Der. 

2016/1,s:173-205) 

500- AçılıĢ/KapanıĢ Tasdiki Bulunmayan Ticari Defterlerin ‗Delil‘ Niteliği 

(Legal Hukuk Der. Ağustos/2015, S:152, s:187-194) 

501- Mahkemelerce Faturaya Dayalı Olarak Ġhtiyati Haciz Kararı Verilebi-

lir Mi? (Tür. Bar. Bir. Der. Ocak-ġubat/2016, S:122, s:459-472) 

502- Ġcra Takibi (Alacağı) KesinleĢmemiĢ Olan Alacaklıya Sıra Cetvelinde 

Yer Verilebilir Mi? (Terazi Huk. Der. Temmuz/2015, S:107, s:106-

110) 

503- Olumsuz Tespit Davasında «Hukuki Yarar» Olumsuz Tespit Davası-

nın «Bekletici Mesele» Yapılması, Faturaların Delil Niteliği (Ġzmir 

Barosu Der. Eylül 2015 S:3, Yıl:80, s:153-176) 

504- Tasarrufun Ġptali Davası ve «Muvazaa», «Nam-ı Müstear», «ĠĢletme-

nin Devri», «Kanuna KarĢı Hile» ve «Perdeyi Kaldırma Teorisi» 

(ABD. Yıl 74, S:2016/2 s:343-403) 

505- Devlet Mallarının Haczedilmezliği (Sakarya Baro Der. Ağustos-

Eylül/2015, s:68-73) 

506- Nitelikleri Gereği (Tamamı) Haczedilemeyen ġeylerden ‗Banka Te-

minat Mektupları‘ın ve ‗Bütünleyici (Tamamlayıcı) Parçalar‘ın Hac-

zedilmezliği (Sakarya Baro Der. Nisan/ Mayıs/ Haziran-2015, s:66-69) 

507- Hacze Ġmtiyazlı (Takipsiz) Katılma (ĠĠK. m. 101) (Adana Baro Der. 

Ocak/2017, S: 11, s: 25-35) 

508- «103 Davet Varakası» «ĠĠK. m. 103» (Çanakkale Barosu Dergisi, 

S:15, 2016, s:101-104) 

509- Ġcra ve Ġflas Dairesi Görevlilerinin Takibin Taraflarına ve Üçüncü Ki-

Ģilere VermiĢ Oldukları Zarardan Dolayı Devletin Hukuki Sorumlulu-

ğu (ĠĠK. m. 5) (Noterler Birliği Huk. Der. S:2015/1, s:123-142) 
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510- Nafaka Borcunu Ödememe Suçu (ĠĠK. mad. 344) (Giresun Baro Der. 
S:10, Mayıs/2015, s:40-45-Mersin Barosu Dergisi S:39, s:86-89) 

511- TaĢkın (AĢkın) Haciz (ĠĠK. m. 85/I) (Terazi Huk.Der. Kasım/2015, 
S:111, s:108-113) 

512- Tasarrufun Ġptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir Mi? Ta-
sarrufun Ġptali Davasını Açma Hakkının Kötüye KullanılmıĢ Olması-
nın Yaptırımı Nedir? (Legal Hukuk Der. Ekim 2015, S:154, s:195-
215) 

513- Kooperatif ġirketler Ġle Adi ġirketlerde; «ġirket» ten Ve/Veya «ġirket 
Ortağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġir-
ket Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ABD. Sayı:2016/1,s:525-535) 

514- Kollektif ve Komondit ġirketlerde; «ġirket» ten Ve/Veya «ġirket Or-
tağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket 
Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ĠBD. Mart-Nisan/2016, Sa-
yı:2016/2, Cilt:90, s:95-115) 

515- Anonim ve Limited ġirketlerde; «ġirket» ten Ve/Veya «ġirket Orta-
ğı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket 
Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ĠBD. Kasım-Aralık/2015, 
S:2015/6, s:66-83) 

516- «Ġstihkak Davasının Reddi» Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü 
KiĢiden, ĠĠK. mad. 36/I Uyarınca Ġstenebilecek Teminatın Cins ve 
Miktarı (Legal Hukuk Dergisi Aralık/2015 Sayı:156, sayfa: 107-115) 

517- «Ġhale ve Ġhalenin Feshi» Konusunda Ortaya Çıkan Sorunlar (Prof. Dr. 
Teoman Ergül Armağanı, Ocak/2017, s: 585-648) 

518- Borçlunun Adres Kayıt Sistemindeki (Mernis) Adresine Tebligat (Teb. 
K. m. 10/II) (Ġzmir Bar. Der. Mayıs/2016, Yıl: 81, s: 151 - 158) 

519- «Ġhale ve Ġhalenin Feshi» Konusunda Uygulamada KarĢılaĢılan Sorun-
lar (Türkiye Barolar Birliği Dergisi Mart-Nisan/2016 Sayı:123 s:489-
496) 

520- «Ġhale ve Ġhalenin Feshi» Konusunda Uygulamada KarĢılaĢılan Prob-
lemler (Terazi Huk. Der. Ocak 2016 Sayı:113, Cilt:11, sayfa:135-140) 

521- «Kıymeti Süratle DüĢen» veya «Muhafazası Masraflı Olan» Malların 
– Pazarlıkla- SatıĢı «ĠĠK. mad. 113/II;119/4» (Yargı Dünyası Der. Ey-
lül/2016, S:249, s:23-28) 

522- Belediye Mallarının Haczedilmezliği (Yargı Dünyası Der. Mart 2016, 
S:243,s:19-52) 

523- Haksız Ġhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasın-
da Bir Yıllık ZamanaĢımı Süresinin BaĢlangıcı «HMK m.399/(3)» 
(Yargı Dünyası Der. 2016/2, S:242, s:13-17) 
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524- YetiĢmemiĢ Mahsüllerin Haczi (Yargı Dünyası Der. Kasım-

Aralık/2016 S:23-26) 

525- TaĢınır Mal Haczinin Doğurduğu Sonuçlar (Yargı Dünyası Huk. Der. 

Mart/2017, s:15-23) 

526- TaĢınmaz Malların Haczi (Osmaniye Barosu Dergisi, 2016/Mayıs, 

S:2, s: 52-60) 

527- Ġstihkak Davalarında «Haciz Yapılan Üçüncü KiĢiye Ait Yerde, Borç-

luya Ait Belge, Evrak ve EĢya Bulunması» nın Kanıt Olarak Değeri 

(ĠĠK. m. .97/a) (Yargı Dünyası Hukuk Der. ġubat/2017 S:13-29) 

528- Hâsılat Kirasında (TBK m.357 vd.) Temerrüt Nedeniyle Kiracının 

Tahliyesinin DüĢündürdükleri (Yargı Dünyası Nisan/2016, S:244, 

s:25-30) 

529- Haciz Ġsteme Hak ve Süresi (Mersin Bar. Der. Ağustos/2016, S:40, 

s:5-31) 

530- Takibe Konu EdilmiĢ Senedin «Hayatın Olağan AkıĢına Aykırılık» 

«Tefecilik Suçuna Konu Olması» Nedenleriyle Ġptali (Legal Huk. 

Der., Temmuz 2016, S:16,C:14,s:3657-3672) 

531- Borçlunun Bir Ġrade Beyanında Bulunmasına» Mahkûm Edildiği Ġlam 

«Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir ĠĢ (ġey)» Sayılarak, Bu 

ĠĢi (ġeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, ĠĠK. 

mad.343‘e Göre Suç TeĢkil Eder Mi? (Legal Hukuk Dergisi, C:14, 

Mayıs/2016, S:161, s:2543-2552). 

532- Ġhtiyati Hacizde Yargılama Yöntemi (ĠĠK m.258) (Çanakkale Bar. 

Der. Ekim/2017, S:2017/16) 

533- Ġhtiyati Haciz Kararının Uygulanması (ĠĠK m.261) (Çanakkale Bar. 

Der. 2017, S:16, s:75-81) 

534- Ġhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme (Yargı Dünyası Huk. Der. Ey-

lül/2017, s:13-22) 

535- Ġhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme (ĠĠK m.50; m.258) (Yargı Dünyası 

Dergisi Mayıs/2016, S:245, s:13-28) 

536- Ġhtiyati Kararının Ġçeriği (ĠĠK m.260) ve Ġhtiyati Haciz Tutanağının 

Ġçeriği «ĠĠK m.262» (Yargı Dünyası Dergisi Temmuz/2016, S:247, 

s:13-23). 

537- Bir EĢin, Diğer EĢin Onayı Olmadan «Aile Konutunu BaĢkasına Dev-

redemeyeceği»ne Ya Da «Aile Konutu Üzerinde Ġpotek Kuramayaca-

ğı»Na Dair TMK. m.194/I‘deki Kısıtlama (Yasak), Cebri Ġcra Yolu Ġle 

(ĠĠK. m.148 vd.) Yapılan Ġhaleleri (ĠĠK.m.134) De Kapsar Mı? (TMK 

M.194/I) (Legal Hukuk Der.S:162,C:14, Haziran 2016,s:3089-3097) 
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538- Ġcra Takibinden Önce/Sonra Açılan Menfi Tespit Davalarında «Ġcra 

Takibinin Durdurulması» (ĠĠK m.72/II,III) (Yargı Dünyası Der. 

Ekim/2016 S:13-34) 

539- Borçlunun Üçüncü KiĢilerde Bulunan Mal, Hak ve Alacaklarının Hac-

zi «ĠĠK m.89» (I - Legal Hukuk Dergisi, Kasım/2016, S: 167, s: 6121-

6206, II - Legal Hukuk Dergisi, Aralık/2016, S: 167, s: 6721-6810) 

540- ġikayetin Konusu (Bursa Barosu Der. Mart 2016,S:96, s.185-189) 

541- Aynı Zamanda ‗HemĢerisi‘ Olan Ġki KardeĢten Birisine, Sahip Olduğu 

TaĢınmazlardan (2) Tanesini ‗Değerinin Çok Altında Bir Bedelle‘ 

Devrettikten (Tapuda ‗SatıĢ‘ ġeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün 

Öteki KardeĢe De -‗Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle‘- (4) 

TaĢınmazını Devreden (Tapuda ‗SatıĢ‘ ġeklinde Gösteren) Borçlu 

Hakkında Tasarrufun Ġptali Davası (ĠĠK m.278/III-2; 280/I) Açılabilir 

mi? (Yargı Dünyası Hukuk Dergisi, Ocak-ġubat-Mart, S:73-75, s:17-

36) 

542- Kısmen Haczedilen Haklar (ĠBD. Eylül/Ekim 2016, S:2016/5, s:61-

94) 

543- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi‘nin «Borçlunun TaĢınır/TaĢınmaz Malları 

Üzerine Haciz Koyan Alacaklının -Bu Haczi DüĢmeden veya Feragat 

Nedeni ile DüĢürülmeden- Üzerindeki Haciz Devam Ederken, Aynı 

TaĢınırı/TaĢınmazı Tekrar Haczettirebileceği» Konusundaki Yeni Ġçti-

hatları (Ġzmir Barosu Der. Mayıs/2016, s:255-258) 

544- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi‘nin (ve Hukuk Genel Kurulu‘nun) «ġirket 

ortaklarının, ġirkete KarĢı Üçüncü KiĢi Sayılamayacakları ve Kendile-

rine ġirketin Borçlarından Dolayı HACĠZ ĠHBARNAMESĠ (ĠĠK. 

m.89) Gönderilebileceği» Konusundaki Yeni GörüĢü Doğrultusundaki 

Ġçtihatları; (Ġzmir Bar. Der. Mayıs/2016, s:259-264) 

545- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi‘nin «Kıdem Tazminatı», «Ġhbar Tazmina-

tı» ve «Diğer Sosyal Haklar»a Dayalı Olarak Açılan ‗Tasarrufun Ġptali 

Davaları‘nda, Bu Alacakların Doğum Tarihinin ‗ĠĢ Akdinin Feshedil-

diği Tarih‘ Değil ‗ĠĢe GiriĢ Tarihi‘ Olduğuna Dair Yeni Ġçtihatlarının 

(GörüĢünün) DüĢündürdükleri (Ġzmir Barosu Der. Mayıs/2016, s:264-

270 - Ġstanbul Barosu Der. Ocak-ġubat/2017, C: 91, S: 2017/1, s: 42-

46) 

546- Kambiyo Senetlerine Dayalı Takiplerde «Borca Ġtiraz», «Ġmzaya Ġti-

raz» ve «Ġleri Tarihli Çek» Kavramlarının Ġçeriği (Legal Hukuk Dergi-

si, Ekim, 2016, S:166, C:14, s:5603-5620) 

547- Ġflasın Ertelenmesi (ABD. 2017/1, s: 251 vd.) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

359 

548- Borçlu, «Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Ki-

Ģiye Ait Olduğunu» Belirterek «Hazedilmezlik Ġddiası»nda Bulunabi-

lir Mi? (ABD. 2017/2, s:233-253) 

549- «Elektronik Posta Verileri» nin «Yazılı Delil»ya da «Delil BaĢlangıcı» 

Olarak Senedin «Teminat Senedi» Olup Olmadığının Ġspatındaki Rolü 

(Terazi Hukuk Der. Ocak/2017, S: 125, s: 90 - 92) 

550- Tasarrufun Ġptali Davası (ĠĠK. m. 277 vd.)veĠtirazın Ġptalı Davası (ĠĠK. 

m. 67) Sırasında Konulan«Ġhtiyati Haciz»Ne Zaman ve Nasıl Kesin 

Hacze DönüĢür? (Legal Huk. Der. ġubat/2017, C:15, S: 170, s: 751-

755)  

551- Borçlunun Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olabilecek «Alacağın 

Temliki» Tasarrufları («Borçlunun Yaptığı Tüm Alacağın Temliki ĠĢ-

lemleri» Ġçin Mi Yoksa Sadece «Borçlunun Muvazaalı Olarak Yaptığı 

(Bedelsiz, KarĢılıksız Olan) Alacağın Temliki ĠĢlemleri» Ġçin Mi Ta-

sarrufun Ġptali Davası Açılabileceği? (Legal Hukuk Der. Mayıs/2017, 

S:173, s:2411-2437) 

552- Senet Lehtarı Tarafından,ZamanaĢımına UğramıĢ Bir Bono Hakkın-

da,KeĢideciye KarĢı «Temel Borç ĠliĢkisi»ne Dayanılarak «Ġtirazın Ġp-

tali Davası» Açılabilir mi ? (Legal Hukuk Der. Nisan/2017, 

C:15,S:172, s:1801-1822) 

553- Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olan Bazı Tasarrufların DüĢündür-

dükleri (Legal Huk. Der. Eylül/2017, s:4449-4512) 

554- Ġhale Bedelini Yatırmayarak Ġhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alı-

cı, Yapılacak Tamamlayıcı Ġhaleye, (ĠĠK. m. 133) Teminat Yatırmadan 

(ĠĠK. m. 124/III) Katılabilir mi? (Terazi Hukuk Der. ġubat/2017, C: 

12, S: 126, s: 126-133) 

555- Ġhale Bedelini Yatırmayarak Ġhalenin Feshine Neden Olan Alıcının 

(Hissedarın), Teklif Ettiği (Ödemediği) Ġhale Bedeli Ġle Son Ġhale Be-

deli Arasındaki Farktan Sorumluluğunun Kapsamı(ĠĠK. mad. 133/II) 

(Ġzmir Barosu Der. Eylül/2016, S:3, s: 151- 172) 

556- «Ġhtiyati Tedbir (HMK. m. 396) ve Ġhtiyati Haciz Kararının Teminat-

sız DeğiĢtirilmesi / Kaldırılması» Kurumunun Uygulamada Yarattığı 

Sorunlar (Terazi Hukuk Der. Mart/2017, S: 127, s: 104-112) 

557- Üzerinde, Üçüncü KiĢi Lehine Ġpotek Bulunan Bir TaĢınmazın, Ġcra 

Dairesince Yapılan Birinci / Ġkinci Artırmasında En Yüksek Pey Süren 

Alıcıya Ġhalenin Yapılabilmesi Ġçin, Ġleri Sürülen Peyin ‗TaĢınmazın 

Kıymetinin Yüzde Ellisini‘ + ‗Ġpotek Bedelini‘ + ‗SatıĢ ve PaylaĢtırma 

Masraflarının Tümünü‘mü KarĢılaması Gerekir? (Legal Huk. Der. Ha-

ziran/2017, S:174, s:2987-3010) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

360 

558- Kredi Borçlusuna (ve MüĢterek/Müteselsil Borçlusuna) Hesap Kat İh-

tarı Göndererek, Bakiye Alacağının Ne Kadar Olduğunu Bildirdikten 

Sonra, Elindeki Kredi Borçlularına Ait Daha Yüksek Meblağlı Senedi 

-«Bakiye Alacağının Ne Kadar Olduğunu»(TTK m.716/(2) Uyarınca 

Belirtmeden)-Protesto Ettiren Banka Hakkında ‗Menfi Tespit Davası’ 

Açan Borçlu ‗Hukuki Yarar Sahibi‘ Sayılır Mı ? (Legal Hukuk Dergi-

sinde yayımlanacak.) 

559- Dosya Borcunun Tamamını Alacaklıya Ödeyerek Alacağı Temlik 

Alan «Müteselsil Kefil», Dosyanın Diğer Müteselsil Kefillerine Nasıl 

Rücu Edebilir ? (Manisa Barosu Dergisinde yayımlanacak) 

560- SatıĢa Konu TaĢınmazın Ġhaleden Önce «Kentsel DönüĢüm»den Ya-

rarlanır Duruma Gelmesi Halinde, Ġhaleden Önce Bu TaĢınmaza Ye-

niden Kıymet Takdiri Yapılması (ĠĠK. m. 128a/III) Gerekir Mi ? Takip 

Konusu Ġpotekle Temin EdilmiĢ Kredi Borcunun, Borçlu DıĢında (Ye-

rine) BaĢka Bir KiĢi Tarafından Ödenmesi Halinde, Alacaklının Ala-

cağı Sona ErmiĢ «TBK. m. 83» Olur Mu? (Balıkesir Bar. Der. Ey-

lül/2017, S:2017/3, s:15-29) 

561- «Açık Artırma ile Yapılan SatıĢlarda Mülkiyetin Alıcıya Geçme Anı» 

ve «SatıĢ Ġlanında Satılan TaĢınmazın Bulunduğu Sokak Numarasının 

YanlıĢ BelirtilmiĢ Olmasının Ġhalenin Feshine Neden Olup Olmayaca-

ğı» (TBB Dergisi, Eylül-Ekim 2017, Yıl:30, Sayı:132, s:411) 

562- «Haczin Geçerliliği ve TamamlanmıĢ Sayılması» (Bursa Bar.Der. 

Mart 2017, s:65-67) 

563- «Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar» (Legal 

Huk. Der. Eylül/2017, S:177, s:4449-4512) 

564- Ġhtiyati Haciz Kararının Ġçeriği (ĠĠK.m.260) (Yargı Dünyası Dergisi 

Temmuz/2016 S:247 s:13-23 

565- Türk Hukukunda «Devlet Mallarının Haczedilemezliği» Kuralı 

(ĠĠK.m.82/I-1) (Yargı Dünyası Dergisi, Haziran/2016 S:246 s:19-36) 

566- Tasarrufun Ġptali Davalarının Konusu (Ġstanbul Barosu Der. Temmuz-

Ağustos 2017, S:2017/4, Cilt:91, s:74-132) 

567- Borçlu Tarafından Kabul Edilmeyip Ġade Edilen Faturaya ve Bu Fatu-

radaki Alacağa Dayalı Ġcra Takibine  -Faturanın Dayandığı ‗Alım-

Satım SözleĢmesi‘nin ve Ġhalenin Ġptal EdilmiĢ Olması Nedeniyle-  Ġti-

raz EtmiĢ Olan Borçlu Aleyhine, Faturadaki Alacaktan Dolayı Mah-

kemece ‗Ġhtiyati Haciz Kararı‘ Verilebilir Mi?  (Terazi Dergisinde ya-

yımlanacak.)  
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568- Ticari Defter Kayıtlarına Göre «Alacaklı» Gözüken Ancak Borçlusu 

Hakkında Takip Konusu Yaptığı Çekleri Ticari Defterlerine ĠĢlememiĢ 

Olan Alacaklı Yaptığı «Takip Dosyası»na Dayanarak «Borçlusu» ve 

«Lehine Tasarrufta Bulunulan Üçüncü KiĢi» Hakkında ‗Tasarrufun Ġp-

tali Davası‘ Açabilir Mi? (Terazi Huk. Der. Kasım/2017, S: 135, s: 90-

101) 

569- Uygulamada Tasarrufun Ġptali Davasının TartıĢılan Yönleri (Legal 

Huk. Der. Temmuz/2017, S: 175) 

570- Tebligat Usulsüzlüğü ġikayetine ĠliĢkin Ġcra Hukuk Mahkemesi Karar-

larının KesinleĢmeden Uygulanamayacağı (ABD. 2017/4‘de yayımla-

nacak.) 

571- Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal «ĠĠK. m. 278» (Legal Huk. Der. 

Ekim/2017, s: 5023-5061) 

572- Ġtiraz ve Ġade Edilen Faturaya Dayanılarak Ġhtiyati Haciz Kararı Veri-

lebilir Mi? (Terazi Huk. Der. Ekim/2017, s: 78-83) 

573- Yargıtayın «Bozma Kararı»na Uymanın Doğurduğu Sonuçlar (Balıke-

sir Barosu Dergisinde yayımlanacak.) 

574- Avukatın «Özen Yükümlülüğü» (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) ve 

«Görevi Kötüye Kullanma Suçu» (TCK. m. 257/2) (Türkiye Barolar 

Birliği D. Temmuz-Ağustos/2017, S: 131, s: 373-404) 

575- Tapuda GerçekleĢen SatıĢtan On Yıl Geçtikten Sonra, Satıcı Tarafın-

dan «Ödenmediği Ġddia Edilen SatıĢ Bedeli Ġçin» Ġtirazın Ġptali Davası 

Açılabilir mi? (Legal Huk. Der. Kasım/2017, S: 179, s: 5485-5499) 

576- Ödeme Emrine Ġtiraz Dilekçesinin YanlıĢ Ġcra Dairesine, YanlıĢ Dosya 

Numarası Bildirilerek Yapılmasının Sonuçları (Çanakkale Barosu 

Dergisinde yayımlanacak) 

577- Alacak Miktarı -Yazı Ġle- «Yabancı Para» Olarak YazılmıĢ/Ġfade 

EdilmiĢ Olan Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak 

Belirten Ön Yüzündeki «TL» «…Türk Lirası» Kelimelerinin Sadece 

ÇizilmiĢ Olması Yeterlimidir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin KeĢideci 

Tarafından Ġmza (Paraf) EdilmiĢ Olması Da (HMK. m. 207) Zorunlu 

mudur? (Ġzmir Bar. Dergisinde yayımlanacak) 

578- Tasarrufun Ġptali Davalarında «Alacağın Gerçekliği» (Muvazaalı Ol-

maması) KoĢulu (Legal Huk. Dergisinde yayımlanacak) 
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Av. TALİH UYAR’IN ESERLERİ 

1. Uygulamalı Ġcra ve Ġflâs Hukuku (1. Bası; VIII + 1076 sayfa, 

Ocak/1986 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; 1571 sayfa, 2 cilt, Ka-

sım/1993 yılında yayımlanmıĢtır.) 

2. Ġcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları (1. Bası; 

208 sayfa, Temmuz/1981 yılında yayımlanmıĢtır. 3. Bası; XVI + 2340 

sayfa, 2 cilt, Ocak/1993 yılında yayımlanmıĢtır. 4. Bası; XVI + 1072 

sayfa, Ocak/2015 yılında yayımlanmıĢtır.) 

3. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları (1. Bası: 240 sayfa, Ağustos/1981 

yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; X + 611 sayfa, Temmuz/1985 yılında 

yayımlanmıĢtır. 3. Bası; 1248 sayfa, Mart/1994 yılında yayımlanmıĢtır.) 

4. Ġcra Hukukunda Tahliye (1. Bası; 432 sayfa, Ekim/1981 yılında ya-

yımlanmıĢtır, 2. Bası; X + 941 sayfa, Mart/1987 yılında yayımlanmıĢ-

tır.) 

5. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller (Ġcra-Ġflâs Suçları) (VIII 

+ 836 sayfa, Ekim/1987 yılında yayımlanmıĢtır.) 

6. Ġcra Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Bozulması (1. Bası; 469 sayfa, 

Mart/1982 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; XVI + 1232 sayfa, Ma-

yıs/1988 yılında, 3. Bası; 2 cilt, XVI + 2798 sayfa, Ocak/2002 yılında 

yayımlanmıĢtır.) 

7. Ġcra Hukukunda Kambiyo Senetleri (1. Bası; VIII + 693 sayfa, Hazi-

ran/1982 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; XII + 1587 sayfa Nisan/1989 

yılında yayımlanmıĢtır, 3. bası; XVI + 2664 sayfa, Nisan/2001 yılında 

yayımlanmıĢtır, 4. Bası; XVI + 1068 sayfa, Mayıs/2013 yılında yayım-

lanmıĢtır.) 

8. Ġcra Hukukunda Haciz (1. Bası; VIII + 695 sayfa. ġubat/1983 yılında 

yayımlanmıĢtır, 2. Bası; XVI + 998 sayfa, Nisan/1990 yılında 3. Bası; 

XVIII + 1390 sayfa, ġubat/2016 yılında yayımlanmıĢtır.) 

9. Ġcra Hukukunda Ġtiraz (1. Bası; VIII + 388 sayfa, Nisan/1983 yılında 

yayınlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 1103 sayfa, Ekim/1990 yılında yayım-

lanmıĢtır.) 
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10. Ġcra Hukukunda ġikayet (1. Bası; VIII + 160 sayfa, Nisan/1983 yılın-

da yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 815 sayfa, Ocak/1991 yılında yayım-

lanmıĢtır.) 

11. Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takipler (1. Bası; VIII + 355 sayfa. Haziran/l 

983 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 664 sayfa, Nisan/1991 yılın-

da yayımlanmıĢtır.) 

12. Ġcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü (1. Bası; VII + 

400 sayfa, Eylül/1983 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 1056 say-

fa, Eylül/1991 yılında yayımlanmıĢtır.) 

13. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davaları (1. Bası; VIII + 

192 sayfa, Mart/1984 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 400 sayfa, 

Ocak/1992 yılında yayımlanmıĢtır, 3. Bası; 1383 sayfa, Mayıs/2008 yı-

lında yayımlanmıĢtır. 4. Bası; 2 cilt, 2492 sayfa, 2011 yılında yayım-

lanmıĢtır, 5. Bası; XVI + 1168 sayfa, Ocak/2018 yılında yayımlanmıĢ-

tır.) 

14. Ġcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi (1. Bası; VIII + 346 say-

fa, Mart/1984 yılında yayımlanmıĢtır, 2. bası; VIII + 688 sayfa, ġu-

bat/1992 yılında yayımlanmıĢtır.) 

15. Gerekçeli - Notlu, Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflâs Kanunu (7 Cilt, 10.249 sayfa, 

1. Basısı 1996/1997, 2. Basısı 1998/1999 yıllarında yayımlanmıĢtır.) 

16. Gerekçeli - Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi (1. Bası; 3 cilt, 3126 

sayfa, 1973/1975 yıllarında yayımlanmıĢtır; (sekiz misli geniĢletilmiĢ) 

2. Bası, 13 cilt ―1. cildi; Haziran/2004, 2. cildi; Eylül/2004, 3. cildi; 

Mayıs/2005, 4. cildi; Ekim/2005, 5. cildi; Haziran/2006, 6. cildi; Ey-

lül/2006, 7. cildi; Ocak/2007, 8. cildi; Temmuz/2007, 9. cildi; 

Ocak/2008, 10. cildi; Ocak/2009, 11. cildi; Mayıs/2009, 12. cildi; 

Ekim/2009 ve 13. cildi; Mayıs/2010 yıllarında yayımlanmıĢtır.‖ 

17. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi “El Kitabı” (1. nci Bası; 2 cilt; 3634 sayfa, 

Eylül/2010 yılında yayımlanmıĢtır; 2. Bası, 2 Cilt, LXXII + 3678 sayfa, 

Ekim/2012 yılında yayımlanmıĢtır; 3. Bası, 3 Cilt, CLXVIII + 5376 

sayfa, Temmuz/2014 yılında yayımlanmıĢtır. 
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18. (Yeni) Gerekçeli-Ġçtihatlı Türk Medeni Kanunu (18 Cilt, 16 Cildi 

2002/2003 yıllarında 17, ve 18. Ciltleri ise; Nisan/2006 yılında yayım-

lanmıĢtır.): 

 − ―Genel Gerekçeler‖ ve ―BaĢlangıç Hükümleri‖ (MK. 1-7), Cilt: I 

(992 sayfa) 

 − ―Genel Gerekçeler‖ ve ―BaĢlangıç Hükümleri‖ (MK. 1-7) Cilt: II 

(996 sayfa) 

 − ―KiĢiler Hukuku‖ (MK. 8-117), Cilt: 1(1132 sayfa) 

 − ―KiĢiler Hukuku‖ (MK. 8-117), Cilt: II (1024 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt: I (1120 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt: II (1104 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt: III (1134 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt IV (1104 sayfa) 

 − ―Miras Hukuku‖ (MK. 495-682), Cilt: I (1120 sayfa) 

 − ―Miras Hukuku‖ (MK. 495-682), Cilt: II (1120 sayfa)  

 − ―Miras Hukuku‖ (MK. 495-682), Cilt: III (1102 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: I (1216 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: II (1200 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: III (1200 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: IV (1200 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: V (1248 sayfa) 

 − Gerekçeli - Ġçtihatlı Türk Medeni Kanunu (MK. 1-517), Cilt: I (1632 

sayfa) 

 − Gerekçeli - Ġçtihatlı Türk Medeni Kanunu (MK. 518-1030), Cilt: II 

(1656 sayfa) 

19. “Ġcra ve Ġflâs Hukukuna ĠliĢkin Hukukî Mütalâalar (1. Baskısı; VIII 

+ 1136 sayfa, Ocak/2014 yılında, 2. Baskısı; L + 1758 sayfa, Ey-

lül/2017 yılında yayımlanmıĢtır.) 
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20. «Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi» (3. Baskı, 3 cilt, CLXVIII + 5376 sayfa, 

Eylül/2014 yılında yayımlanmıĢtır.) 

21. Ġcra Hukukunda Haciz (3. Baskı, VIII + 1390 sayfa, ġubat/2016 yılın-

da yayımlanmıĢtır.) 

22. Türk Medeni Kanunu «BaĢlangıç Hükümleri» (X + 910 sayfa, 

Mart/2016 yılında yayımlanmıĢtır.) 

23. Türk Medeni Kanunu «KiĢiler Hukuku» (X + 1310 sayfa, Mart/2016 

yılında yayımlanmıĢtır.) 

24. Türk Medeni Kanunu «Aile Hukuku» (XII + 6388 sayfa, 4 Cilt, Ey-

lül/2016 yılında yayımlanmıĢtır.) 

25. Türk Medeni Kanunu «Miras Hukuku» (X + 4574 sayfa, 3 Cilt, Ma-

yıs/2017 yılında yayımlanmıĢtır.) 

26. Türk Medeni Kanunu «EĢya Hukuku» (Basılıyor) 
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Av. TALİH UYAR’IN SON ESERLERİ HAKKINDA; 

 

GEREKÇELİ - İÇTİHATLI İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ 

(13 Cilt, 22710 sayfadan oluĢan eserde; 36800 adet içtihadın  

tam metnine yer verilmiĢtir.) 

 

 

 

 

 

(Her madde altında, ―BĠBLĠYOĞRAFYA‖, ―GEREKÇE‖LER, 

―BAKANLIK MÜTALÂA ve GENELGE‖LERĠ bölümleri ile geniĢ  

―AÇIKLAMALAR‖a ve çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

çok sayıda ―ĠÇTĠHAT‖a yer verilmiĢtir…) 

 

GEREKÇELİ - İÇTİHATLI TÜRK MEDENİ KANUNU 

(18 cilt, 21266 sayfadan oluĢan eserde; 17205 adet içtihadın  

tam metnine yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

(Eser, yeni Türk Medenî Kanunu‘na göre hazırlanmıĢtır.)  
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukunda) 

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 

(ĠĠK. mad. 277-284) 

“4. Baskı” 

(2 cilt, 2491 sayfadan oluĢan bu eserde; geniĢ AÇIKLAMA ve  

çok sayıda ĠÇTĠHAT‘ın tam metnine yer verilmektedir. 

Nisan/2011 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 

 

 

 

(Ġcra Hukukunda) 

KAMBİYO SENETLERİ 

(ĠĠK. mad. 167-170b) 

“4. Baskı” 

(XVI + 1068 sayfadan oluĢan bu eserde; kambiyo senetlerinin  

geçerlilik koĢulları ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile  

takip hakkında geniĢ AÇIKLAMA ve pek çoğu hiçbir yerde 

yayımlanmamıĢ olan pek çok içtihat özetine yer verilmiĢtir. 

Mayıs/2013 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukuna ĠliĢkin) 

HUKUKÎ MÜTALÂALAR 

(1. Bası; 1136 sayfadan oluĢan bu eserde; 1998 yılından bugüne kadar  

Av. Talih UYAR tarafından yazılmıĢ ve bir kısmı çeĢitli Dergilerde  

daha önce ―makale‖ olarak yayımlanmıĢ olan (69) adet 

mütalâaya yer verilmiĢtir. Ocak/2014 tarihinde yayımlanmıĢtır… 

GeniĢletilmiĢ 2. Bası; (109) adet mütalâaya yer verilmiĢtir.  

Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıĢtır. 

Eser; L + 1758 sayfadan oluĢmaktadır…) 

(Yayıma hazırlayanlar: Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR)  

 

 

 

 

 

İCRA ve İFLÂS KANUNU ŞERHİ 
“3. Baskı” 

(3 cilt, CLXVIII + 5376 sayfadan oluĢan bu eserde; ĠĠK.‘nun 

tüm maddeleri sıra ile açıklanmıĢ ve ―AÇIKLAMA‖ bölümlerinde 

ilgili ―ĠÇTĠHAT‖ özetlerine yer verilmiĢtir. Eser; 6352 s. Kanun, 

TTK. TBK. ve HMK. ile yapılan değiĢikliklere uyumlu hale 

getirilerek ve  güncelleĢtirilerek yeniden hazırlanmıĢ ve 

Eylül/2014 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 



Av. TALİH UYAR’IN ESERLERİ 

 

369 

 

 

İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ 

(AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) 

Nisan/2015 

GeniĢletilmiĢ ve Yeniden YazılmıĢ 3. Baskı 

2 Cilt, 2371 sayfa 

(Ġcra ve Ġflâs Kanunu uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza 

mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması 

gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili Ġcra ve Ġflâs Kanunu‘nun 

madde sırasına göre- ―Açıklamalı‖ olarak sunulmuĢtur. Eserde, 

(105) adet ―Açıklamalı‖ dilekçe örneğine yer verilmiĢtir. 

Eserin sonunda, ―ĠĠK Maddelerine‖ ve ―Kavramlara‖ göre 

hazırlanmıĢ ―Arama Cetvelleri‖ne yer verilmiĢ olup 

eserde ayrıntılı ‗Bibliyografya‘ bölümü de bulunmaktadır.) 

Cilt 1: (ĠĠK. 1-142) 

Cilt 2: (ĠĠK. 142-370) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukunda) 

OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT 

VE 

GERİ ALMA (İSTİRDAT) 

D A V A L A R I 
“3. Baskı” 

(XVI + 1072 sayfadan oluĢan bu eserde; 

ĠĠK.‘nun 72. maddesi çok ayrıntılı olarak açıklanmıĢ 

ve pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

pek çok içtihat özetine yer verilmiĢtir. 

Eser, Ocak/2015 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukunda) 

HACİZ 
“3. Baskı” 

(XVIII + 1390 sayfadan oluĢan bu eserde; ‗Geçici Haciz‘ (m.69/I,III), 

‗Tamamlama Haczi‘ (m.139), ‗Ġlâve Haciz‘ (m.100/II), 

‗Kesin Haciz‘ (m.78-95; 100-105) ve ‗Ġhtiyati Haciz‘ (m.257-268) 

konuları ayrıntılı olarak incelenmiĢ ve eserde pek çoğu hiçbir yerde 

yayımlanmamıĢ olan pek çok içtihat özetine yer verilmiĢtir. 

Eser, ġubat/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(BaĢlangıç Hükümleri) ―MK. 1-7‖ 

(X + 910 sayfa‘dan oluĢan bu eserde; her maddenin altına, 

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ ayrıca, 

o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Mart/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 



Av. TALİH UYAR’IN ESERLERİ 

 

372 

 

 

 

 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(KiĢiler Hukuku) ―MK. 8-117‖ 

(X + 1310 sayfa‘dan oluĢan bu eserde; her maddenin altına, 

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ ayrıca, 

o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Mart/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 

 

 

 

 

 
 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(Aile Hukuku) ―MK. 118-494‖ 

(XII + 6388 sayfa‘dan oluĢan bu 4 ciltlik eserde; her maddenin altına, 

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ ayrıca, 

o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Eylül/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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TÜRK MEDENİ KANUNU 
(Miras Hukuku) ―MK. 495- 682‖ 

(X+4574 sayfa‘dan oluĢan bu 3 ciltlik eserde; her maddenin altında  

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ  

ayrıca, o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan  

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Mayıs/2017 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 

 

 

 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(EĢya Hukuku) ―MK. 683-1030‖ 

(Basılıyor) 

 

 

 



 

 

 

 

 




