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GİRİŞ 
 

 

Toplumsal hayatta, borçlular, borçlarını genellikle kendiliklerinden ifa ederler. 

Bununla birlikte, her toplumda, borcunu rızası ile ifa etmeyen borçluların bulunduğu da 

bir gerçektir. Bu gibi borçlulara karşı, alacaklıları korumak amacıyla, alacaklılara, 

Devlet kuvvetinin yardımını isteme hakkı tanınmıştır. Zira, bu gibi borçluların 

varolacağı gerçeği karşısında, alacaklıların haklarını korumak ihtiyacı ortaya 

çıkacaktır1. Buna göre, borcunu zamanında ve rızası ile ifa etmeyen borçlu, alacaklının 

talebi üzerine, öncelikle, Devlet kuvveti ile borcunu ifa etmeye zorlanır. Bir başka 

deyişle, borcunu rızasıyla ifa etmeyen bir borçluya karşı alacaklının yapabileceği şey, 

Devlet’in cebri icra organlarına başvurarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaktır. 

Yoksa, ilkel toplumlarda görülen hakkı elde etme yollarından biri olan “bizzat ihkak-ı 

hak” (kendiliğinden hak alma) dönemi artık çok gerilerde kalmış, modern toplumlarda 

bunun yerine hakların Devlet kuvvetinin yardımı ve aracılığı ile elde edilmesi  yolu 

kabul edilmiştir2. İşte, alacaklı borçluya karşı bu hakkını kullanırsa, yani Devlet’in cebri 

icra organlarının zorlayıcı gücü ile alacağını elde etmek yoluna başvurursa, Devlet’in 

cebri icra organları da, borçlunun mallarına el koyar, bunları satar ve bedeli ile 

alacaklının alacağını öder. Şu halde, modern hukuk düzenlerinde, cebri icra, yani 

hakların zorla yerine getirilmesi, yalnız Devlet’e ve dolayısıyla onun organlarına 

tanınmış bir yetkidir.  

Devlet’in cebri icra organları da, kendiliklerinden değil, ancak, alacaklının 

başvurusu üzerine harekete geçebilir3. Yani, borçlusunun borcunu ifa etmediğini ileri 

süren bir alacaklının, alacağını Devlet’in cebri icra organları aracılığı ile elde edebilmesi 

için, bu konuda bir talepte bulunmuş olması gerekir. Böyle bir talebin varlığı halinde, 

cebri icra organları, öncelikle Devlet’in cebri gücünün kullanılacağı tehdidiyle, 

borçluyu, borcunu ifa etmeye zorlar. Cebri tahsile girişilmeden önce, deyiş yerinde ise, 

                                                 
1 ÜSTÜNDAĞ S: İcra Hukukunun Esasları, Baştan Sona Gözden Geçirilmiş ve (4949 sayılı Kanun 
Hükümleri Gözönünde Tutulmak Suretiyle) Yenilenmiş 8. Bası, İstanbul 2004 s.2. 
2 Bu anlamda bkz. ÜSTÜNDAĞ s.2. 
3 Cebri icranın ancak başvuru üzerine gerçekleşebileceği hakkında bkz. UMAR B: İcra ve İflas 
Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir 1973 s.2 vd.; POSTACIOĞLU İ E: İcra Hukuku 
Esasları, 4. Bası, İstanbul 1982 s.8; ÜSTÜNDAĞ s.9.  Hatta cebri icraya alacaklının hakimiyeti, davaya 
hakimiyetinden daha fazladır. Alacaklı, karşı tarafın muvafakati olmaksızın dahi takibi kaldırabilir, talik 
edebilir veya ona devam edebilir (ÜSTÜNDAĞ s.9). 
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borçluya, borcunu ifa etmesi için bir şans daha verilir. Tüm çabalara rağmen borçlu 

borcunu rızasıyla ifa etmezse, artık, Devlet’in cebri icra gücü ile tam anlamıyla karşı 

karşıya gelir. Yani, Devletin cebri icra organları, alacaklının alacağına kavuşmasını 

sağlamak için, borçlunun malvarlığına el koyar (genellikle haczeder) bunları paraya 

çevirir (satar) ve satış bedeli ile alacaklının alacağı ödenir.  

Alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak amacıyla, icra organları tarafından 

ancak borçlunun malvarlığı üzerine haciz konulabilir. Bir başka deyişle, alacaklının 

alacağının elde edilmesi amacıyla, Devlet’in cebri müdahalesi, sadece borçlunun 

malvarlığına yönelebilir4. Zira, bir alacaklıya karşı ancak, bu alacaklının borçlusunun 

malvarlığı sorumlu tutulabilir. Böylece, cebri icra kapsam itibariyle sınırlandırılmış 

olup, cebri icra yoluyla ancak borçluya ait olan mal ve haklara müdahale edilebilir. 

Fakat, borçlunun malvarlığı da nerede bulunursa bulunsun, yani ister kendi elinde, 

isterse üçüncü bir kişi elinde bulunsun, alacaklının alacağının karşılanması amacıyla 

haczedilebilir, yani cebri icranın kapsamına girer. Yani, sadece borçlu elinde değil, 

borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal ve hakları da haczedilebilir.  

İşte böyle bir durumda, ister borçlu  ister üçüncü kişi elinde bulunsun, gerçekte 

borçluya  ait olmayan mal ve haklar da haczedilmiş olabilir. Fakat, bu nitelikte bir haciz 

işlemi dahi, baştan itibaren geçersiz değildir. Çünkü, icra müdürü, haczi uygularken, 

borçluya ait olduğu gerekçesiyle (ya da düşüncesi veya inancıyla) haczi talep edilen bir 

malın gerçekte borçluya ait olup olmadığı hususunda derin araştırma ve inceleme 

yapmakla görevli değildir. Zira, ona böyle bir görevin yüklenmesi, cebri icranın,  

hakların bir an önce yerine getirilmesi amacıyla bağdaşmaz. Aksine, icra müdürü, 

kolayca tespit edilebilir harici (dış) görünüşlere (karinelere) göre  borçluya ait olduğu 

kabul edilen mal veya hakları haczetmekle yükümlüdür.  

Öte yandan, icra müdürüne, haczi bu şekilde uygulama görev ve yetkisinin 

verilmesi, bir tehlikeyi (sakıncayı) de beraberinde getirir. Bu tehlike, gerçekte  borçluya 

değil de, üçüncü kişilere ait olan ve dolayısıyla cebri icra ile sorumlu tutulamayacak 

malvarlığı değerlerine müdahale edilmesi tehlikesidir. Kuşkusuz böyle bir durumda, 

cebri icra yoluyla, mal veya haklarına müdahalede bulunulan  üçüncü kişilere de, 

haklarını arama, yani söz konusu müdahaleye karşı kendilerini savunma hakkının  

(olanağının) verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Zira, icra (ve iflas) hukuku, takip 

                                                 
4 ÜSTÜNDAĞ s.2-3. 
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prosedürlerinde üçüncü kişilerin menfaatlerini korumak amacına da hizmet eder5. Kaldı 

ki, bir müdahalenin bizzat Devlet organları tarafından yapılmış olması, gerçekte onun 

başlı başına hukuka uygun olduğu anlamına gelmez. Cebri icranın, ne pahasına olursa 

olsun, alacaklının tatmin edilmesi gibi bir amacının bulunduğu düşünülemez. Hak 

arama özgürlüğünün, Devlet’e ve dolayısıyla onun organları tarafından yapılan 

işlemlere karşı da ileri sürülebilen bir özgürlük olduğunda kuşku yoktur. Devlet’in cebri 

icra organlarının, üçüncü kişilerin mal veya haklarına yönelik müdahalelerine karşı, bu 

kişilere savunma hakkının tanınmaması, bizzat ihkak-ı hakkı yasaklayarak, hakları zorla 

yerine getirme tekelini (cebri icra tekelini) üzerine almış olan Devlet’in, bu kez alacaklı 

adına kendisi ihkak-ı hak yoluna gitmiş olur ki, bu da onun adeta kendisiyle çelişkiye 

düşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla, üçüncü kişilere, Devlet’in cebri icra organları 

tarafından mal veya haklarına bilerek veya bilmeyerek yapılan hukuka aykırı 

müdahalelerine karşı savunma hakkının tanınması bir zorunluluktur.  

İşte inceleme konumuz olan hacizde istihkak davası6 da, üçüncü kişilere, bu 

amaçla verilmiş (tanınmış) bir hukuki çaredir. Bir başka deyişle, üçüncü kişiler, 

borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen bir mal veya hakkın, kendilerine ait 

olduğunu ileri sürerek, söz konusu hacze karşı koyabilirler.  Böylece, bir taraftan, 

haczin yalnız borçlunun malvarlığı üzerinde cereyan edebileceği ilkesine riayet edilmiş, 

diğer taraftan da, üçüncü kişilerin hukuka uygun olmayan bir cebri müdahale sonucu 

haklarını kaybetme tehlikesinin önüne geçilmiş olur. Dolayısıyla, alacaklının alacağını 

elde etmesi amacıyla, borçluya ait olduğu düşüncesiyle haczedilen bir mal (veya hak) 

üzerinde, üçüncü bir kişi, söz konusu hacze nazaran öncelik taşıyan ve korunması 

gereken bir hak iddiasında bulunursa, bu iddiasının da haciz tutanağına geçirilmesi, 

kanunda öngörülen prosedürün işletilmesi ve nihayet, haczedilen malın satışından elde 

edilen bedelin alacaklıya verilmesinden önce, hacizle çatışan bu uyuşmazlığın 

çözümlenmesi gerekir. İşte bunun için üçüncü kişilere, eğer gerçekten haklı iseler ve bu 

hakkının varlığını ispat edebilirse, üzerine haciz konulan malını cebri icranın kapsamı 

dışına çıkarabilmesi imkânı verilmiştir.  

                                                 
5 UMAR-Tarihi Gelişme s.40. Bu bağlamda cebri icranın temel sorunları hakkında bkz. ÜSTÜNDAĞ s.3 
vd. 
6 Çalışmamızda genellikle, “istihkak davası”  terimi ile birlikte “hacizde istihkak davası” terimi de 
kullanılmıştır. Ancak, “istihkak davası” terimi de “hacizde istihkak davasını” ifade etmek için  
kullanılmıştır. Başka bir kanundaki istihkak davasından söz edildiğinde, ya adı geçen kanun ismi 
belirtilmiştir ya da diğer istihkak davasını belirten ibarelere yer verilmiştir.    
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Şu halde, hacizde istihkak davası, borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen bir 

mal üzerinde, üçüncü bir kişinin, bu haciz karşısında korunması gereken bir hakkının 

varlığı iddiasıyla açılan ve hacizle iddia edilen hak arasındaki çatışmayı çözerek; 

hakkının varlığını ispat eden üçüncü kişilerin, söz konusu malı hacizden kurtarabilmesi 

ve böylece Devlet’in cebri müdahalesinin de bertaraf edilmesi  amacına yönelik bir 

dava, bir hukuki çaredir. 

 

 

     § 1. KONUNUN ÖNEMİ, SINIRLARI VE İNCELEME PLANI 

 

A. KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLARI 

Konunun önemini, biraz önce  yapılan açıklamalarda da kısmen belirtmeye 

çalıştık. Bu hususta orada belirtilenlere ek olarak şunları söylemek mümkündür.   

Yukarıda da değinildiği üzere, haciz ancak borçlunun malvarlığı hakkında 

uygulanabilir. Bir başka deyişle, bir alacaklı, ancak borçlusuna ait olan malvarlığı 

değerlerine başvurmak suretiyle alacağının cebri icra yoluyla elde edilmesi hakkına 

sahiptir. Borçlu dışında, üçüncü kişilere ait olan mal ve haklar, alacaklının alacağına 

kavuşması amacıyla  haczedilemez ve bunların bedeli ile alacaklının alacağı ödenemez.  

Eğer, belirtilen bu ilke ihlal edilecek olursa, üçüncü kişiler, haczedilen mallar 

üzerinde istihkak iddiasında bulunabilir ve gerçekte kendilerine ait olan bu malları 

hacizden kurtarabilir. İşte hacizde istihkak davası, haczedilen bir  mal üzerinde gerçekte 

hak sahibi olan üçüncü kişileri korumak amacıyla düzenlenmiş bir davadır.  

Ancak, gerçek hak sahiplerini korumak ve cebri icra organı tarafından, mal ve 

haklarına yönelik müdahalenin bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla üçüncü kişilere 

tanınmış olan bu dava hakkı  da, kötüye kullanılabilmektedir. Özellikle, borcunu 

ödemeyen ve nasıl olsa mallarının haczedileceğini bilen (ya da düşünen) bir borçlunun, 

bu mal ve haklarını alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla, hileli (muvazaalı) yollarla 

üçüncü kişilere devretmesi ve böylece onların istihkak davası açmasını sağlayarak, söz 

konusu malı haczin kapsamı dışına çıkarmaları ve bunun sonucunda da, alacaklının 

alacağını elde etmek amacıyla başlattığı icra takibini başarısızlığa mahkum etmeleri, 

günlük hayatta hiç de azımsanmayacak oranda başvurulan bir yoldur.  
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Şu halde, bir tarafta alacağını elde etmek amacıyla Devlet’in cebri icra organına 

başvuran alacaklının menfaati, diğer tarafta ise, alacaklının tatmini amacıyla borçluya 

ait olduğu gerekçesiyle haczedilen bir mal üzerinde hak iddia eden üçüncü kişilerin 

menfaati yer almaktadır. Bu menfaatlerden biri diğerine üstün tutulamaz; aksine bunlar 

arasında bir denge sağlanmak zorundadır. Dolayısıyla, ne üçüncü kişi üzerinde hak 

iddia etti diye bir malın haczinden vazgeçilebilir, ne de ileri sürülen hak iddiası hiç 

dikkate alınmaksızın, takibe devam edilerek ne pahasına olursa olsun alacaklının tatmini 

sağlanabilir. Nasıl ki alacaklıya, alacağını elde etmek amacıyla borçluya ait olduğunu 

iddia ettiği bir malın haczini talep etme yetkisi verilmiş ise, aynı şekilde, üçüncü kişilere 

de, bu hacze karşı koyma hakkının (ya da olanağının) verilmesi kaçınılmazdır.   

Önemli olan, bu menfaatler çatışmasını çözmek amacıyla getirilen istihkak 

davasına ilişkin hükümlerin (m.96-99) niteliğidir. Bu konuda öyle hükümler 

konulmalıdır ki, ne sadece üçüncü kişinin soyut (yalın) bir iddiası ile alacaklının 

alacağını elde etmesi engellensin veya geciksin, ne de, alacaklının tatmini amacıyla 

haklarına müdahale edilen üçüncü kişilerin savunma hakkı engellensin.  İstihkak davası, 

bu nitelikte bir menfaatler çatışmasını mümkün olduğu ölçüde adil bir biçimde çözmeye 

yönelik bir dava olmak bakımından büyük bir önemi haizdir.  

Özellikle, ülkemizin sosyal-kültürel ve ekonomik özellikleri dikkate alındığında, 

istihkak davasının ve bu konuda öngörülen hükümlerin daha da büyük önem taşıdığı  

görülmektedir. Zira, gerçekten haklı olan üçüncü kişileri, mal ve haklarına yönelik cebri 

müdahalelere karşı korumak amacı taşıyan bu davanın, çoğu kez, dürüst olmayan 

borçlular ve onlarla anlaşan üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanıldığı bir vakıadır. 

Gerçekten, borcunu ödemeyen ve nasıl olsa mallarının haczedileceğini bilen bir borçlu, 

alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla çeşitli şekillerde, özellikle muvazaalı işlemlerde 

bulunarak, mal ve haklarını üçüncü kişilere devretmekte veya bunu yapmadan dahi, 

üçüncü kişilerle anlaşarak bunların  istihkak iddiasında bulunmalarını sağlamakta ve 

böylece alacaklının başlattığı takibi sonuçsuz bırakabilmekte ya da en azından 

geciktirebilmektedir.  Dolayısıyla,  bu şekilde hileli yollara sapan borçlulara karşı, 

istihkak davasında, özellikle ispata ilişkin hükümler bakımından, alacaklının 

korunmasını sağlayan düzenlemelerin getirilmesi zorunludur. Çünkü, alacaklı borçlu ile 

üçüncü kişiler arasındaki hukuki ilişkilere (ve işlemlere) yabancıdır. Eğer alacaklı, 

borçlu ile üçüncü kişi arasında çeşitli şekillerde yapılan hileli işlemlere karşı 
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korunmazsa, alacağını tamamen elde etmesi neredeyse olanaksız hale dahi gelebilir 

veya oldukça gecikebilir. Bu durum ise, alacaklıların, alacaklarını elde etmek amacıyla 

Devlet’in cebri icra organlarına başvurmak yerine, ihkak-ı hak yoluna ya da hukuk 

düzeninin izin vermediği meşru olmayan yollara başvurmalarına yol açabilir. Belirtilen 

yollara başvurulması ise, toplumda “kaos”a neden olabilir ve Devlet organlarına güveni 

sarsabilir. Bu nedenle, hacizde istihkak davası, söz konusu fonksiyonları ve önemi 

nedeniyle, hemen her ülke hukuku tarafından düzenlenmesi ihmal edilemeyecek bir 

kurumdur7.  

Ülkemizde, istihkak davasına ilişkin hükümlerde çeşitli tarihlerde yapılan 

değişliklerin veya getirilen yeni düzenlemelerin8 çoğunlukla hep bu amaca, yani 

alacaklının, borçlu ile üçüncü kişilerin hileli işlemlerine karşı korunması amacına 

yönelik olduğu söylenebilir. Alacaklının, alacağını bir an önce alması kendi menfaatine 

olduğu gibi, toplumun (kamunun) da menfaatinedir. Takiplerin mümkün olan süratle ve 

en az masrafla sonuçlandırılmasında toplumun menfaatinin de bulunduğu açıktır. İşte 

tüm bu sakıncaları mümkün olduğu ölçüde gidermek veya en aza indirmek amacıyla 

istihkak davasına ilişkin hükümler de çeşitli değişiklikler yapılmış veya yeni hükümler 

getirilmiştir.  

Bu anlamda olmak üzere, kanunkoyucu, özellikle, borçlu ile üçüncü kişi 

arasındaki ilişkilere yabancı olan alacaklının karşılaşacağı ispat güçlüğünü dikkate 

alarak, istihkak davası bakımından alacaklı lehine bazı özel ispat hükümleri ve 

dolayısıyla bazı karineler öngörmüştür. Bu amaca yönelik olarak, taşınır bir malı elinde 

bulunduran kişinin onun maliki sayılacağı ve  borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde 

bulundurduğu bir taşınır malın dahi borçlunun elinde sayılacağı kabul edilmiş (m.97a, I) 

ve böylece istihkak davası açma külfeti üçüncü kişiye yüklenmiştir. Ayrıca, üçüncü 

                                                 
7 Hatta bir görüşe göre, “istihkak davasının (ya da prosedürünün) ayrıntılı olarak düzenlenmesi, özellikle 
ülkemiz bakımından kesin bir zorunluluktur. Çünkü, “mal benimdir” iddiasında bulunacak üçüncü 
kişilerin malı hacizden kurtarmaları kolay olsa idi, borçlu, gerçekte kendisine ait olan mallar haczedilince, 
eşine dostuna “bu mal benimdir” dedirterek malları hacizden kurtarabilirdi” Bkz. UMAR B: İktisatçılar 
İçin Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku, Ders Notları, İzmir 1973 s.162. 
8 İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin hükümlerinde, çeşitli tarihlerde çıkarılan 
kanunlarla üç kez değişiklik yapılmıştır. İstihkak davasına ilişkin hükümlerde ilk olarak 3.7.1940 
tarihinde kabul edilen ve 11.7.1940 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  3890 s. K. ile (Resmî Gazete 
11.7.1940 sayı 4558) İİK’nın 97 ve 99’uncu maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. İkinci olarak, 
18.2.1965 tarihinde kabul edilip 6.3.1965 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 538 s. K. ile (Resmî Gazete 
6.3.1965 sayı 11946) İİK’nın 96 ve 97’inci maddelerinde  bazı değişiklikler yapılmış ve ayrıca kanuna 
97a maddesi eklenmiştir. Nihayet üçüncü olarak, 9.11.1988 tarihinde kabul edilen ve 25.11.1988 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan 3494 s. K. ile (Resmî Gazete 25.11.1988 sayı 20000) İİK’nın  m.97, XIII 
hükmü değiştirilmiştir.  



 7

kişinin  malın kendisine ait olduğunu ispat etmesi dahi yeterli görülmeyerek, söz konusu 

malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebepleri göstermesi ve 

bunları da ispat etmesi gerektiği hükme bağlanmış, böylece üçüncü kişi bakımından 

oldukça ağırlaştırılmış bir ispat yükü getirilmiştir. Bunun dışında, malın borçlunun 

elinde haczedilmesi halinde, üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının ve 

açılan istihkak davasının doğrudan doğruya takibi durdurmayacağı, ancak icra 

mahkemesi9 kararı ile takibin durdurulabileceği esası kabul edilmiştir. Nihayet, haksız 

istihkak davaları açılması suretiyle, takibin sürüncemede bırakılmasının 

(geciktirilmesinin) ve dolayısıyla  alacaklının alacağını geç elde etmesinin önüne 

geçilmesi amacıyla, davayı kaybeden üçüncü kişinin oldukça yüksek sayılabilecek bir 

oranda tazminata mahkum edileceği hükmüne yer verilmiştir (m.97, XIII).   

Hacizde istihkak davası, özellikle Alman hukukunda neredeyse yüzyılı aşkın bir 

süredir işlenmiş ve çeşitli tarihlerde hakkında onlarca monografik eser (özellikle 

doktora tezi) ve makale  yayınlanmış bir konu olup, bugün dahi  tazeliğini ve 

çekiciliğini muhafaza eden bir konudur. Alman hukuku kadar olmasa bile, aynı durum 

İsviçre hukuku bakımından da geçerlidir. Orada da, istihkak davası hakkında hiç de 

azımsanamayacak sayıda (tespit edebildiğimiz kadarıyla dokuz adet)  monografik eser 

(ki bunların sekiz tanesi doktora tezidir) yazılmıştır. Nitekim 1997 yılında bu ülkede 

yapılan İcra ve İflas Kanunu değişikliğinden kısa sayılabilecek bir süre sonra, 2002 

yılında ROHNER tarafından bir doktora tezi yazılmıştır. Yani, İcra ve İflas 

Kanunu’muzun mehazı olan bu ülkede de, istihkak davası konusu her zaman önemini ve 

tazeliğini muhafaza etmiştir. Nitekim, İsviçre’de 1997 yılında yapılan kanun 

değişikliğinde, istihkak davasına ilişkin hükümlerde de, bazı açılardan önemli 

sayılabilecek değişiklikler yapılmıştır.  

Aynı zenginliğin Türk hukukunda mevcut olmadığı söylenebilirse de, ülkemizde 

de çeşitli tarihlerde istihkak davasını konu alan  eserler yazılmış ve yayımlanmıştır. 

                                                 
9 İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapan 4949 s. K. nun (bkz. Resmî Gazete 30.7.2003, sayı 25184) 
105’inci maddesi ile İİK’ya eklenen Geçici Madde 3 hükmüne göre, İİK’da yer alan “icra reisi”, “icra 
hakim yardımcısı” ve “icra hakimliği” ibareleri “icra tetkik mercii hakimi” olarak değiştirilmiştir. Ancak, 
daha sonra çıkarılan ve İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapan 5092 s. K. (bkz. Resmî Gazete 
21.2.2004, sayı 25380) madde 11, Geçici Madde 6 hükmü ile biraz önce belirtilen ibarelerde yeniden 
değişiklik yapılmıştır. Söz konusu hükme göre: Bu Kanunda yer alan “icra tetkik mercii”, “tetkik mercii”, 
“mercii” ibareleri “icra mahkemesi”; “icra mercii hakimi” ve “mercii hakimi” ibareleri “icra hakimi” 
olarak değiştirilmiştir. Çeşitli mevzuatta icra tetkik mercii ve hakimine yapılmış bulunan atıflar icra 
mahkemesi ve hakimine yapılmış sayılır. İnceleme konumuz açısından önemli olan, hacizde istihkak 
davasının açılacağı   “icra tetkik mercii” nin, “icra mahkemesi” olarak değiştirilmiş olmasıdır. 
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Bunlar: TEKİNAY’ın 1953 tarihli “Hacizden Mütevellit İstihkak Davaları” adını 

taşıyan doktora tezi, GÖRGÜN’ün 1977 tarihli “İflasta İstihkak Davası” adlı doktora 

tezi, UYAR’ın birinci baskısı 1985’ de ikinci baskısı ise, 1994 yapılmış olan “İcra 

Hukukunda İstihkak Davaları”, ERTEKİN/KARATAŞ’ın 1998 tarihli “İcra ve İflas 

Hukukunda İstihkak Davaları”, ERİŞ’in 1994 tarihli “Hacizden Doğan İstihkak 

Davaları” adını taşıyan eserleridir. Bu monografik çalışmalar yanında konuya ilişkin 

azımsanamayacak sayıda makalenin de bulunduğunu belirtmek gerekir. Şunu da 

eklemek gerekir ki, istihkak davasının, Yargıtay’ın da, icra ve iflas hukukuna ilişkin 

olarak en çok karar verdiği konulardan biri olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir.  

Biraz önce de belirtildiği üzere, ülkemizde, bu konuda yazılmış eserler 

bulunmakla birlikte, istihkak davasının icra hukukunun temel konularından biri olması 

itibariyle  ve üzerinde tekrar ve derinlemesine çalışılması gerektiği inancıyla, bu konuyu 

doktora tezi olarak seçmiş bulunmaktayız.  

Bir takip sürecinde ortaya çıkan bu davanın, özellikle hukuki niteliğinin ortaya 

konulmasında ve hangi hakların bu davaya konu olabileceğinin  belirlenmesinde büyük 

yarar bulunmaktadır. Bir dava şeklinde görülmesi itibariyle usul hukukuna ilişkin 

kavram ve kurumların, bu dava bakımından  hangi ölçüde ve nasıl uygulanacağının 

belirlenmesi de kezalik büyük önemi haizdir. Ayrıca, Alman hukuku ve özellikle mehaz 

İsviçre hukukuna ilişkin eserlerin değerlendirilmesi ve böylece konuya ilişkin 

hükümlerin nasıl ve ne şekilde yorumlandığının araştırılması suretiyle, bir ölçüde de 

olsa karşılaştırmalı bir çalışmanın yapılması ve bunun sonuçlarının ortaya konulması  

konunun seçiminde etkili olmuştur.  İsviçre hukukunda 1997 yılında yapılan 

değişiklikle, istihkak davasına ilişkin hükümlerde hangi değişikliklerin yapıldığı, bu 

konudaki gelişme ve eğilimlerin ne yönde olduğunun incelenmesi ve ülkemizde bu 

konuya ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmasının gerekli olup olmadığı, yapılması 

gerekli ise bunların hangi konularda ve ne şekle yapılabileceği gibi hususlarda 

önerilerde bulunmak da, istihkak davasının doktora tezi olarak alınmasında etkili 

olmuştur.   

Nihayet, bu konuda Yargıtay içtihatlarının da değerlendirilmesi suretiyle, istihkak 

davasına ilişkin hükümlerin uygulamada hangi noktalarda aksadığı, söz konusu 

hükümlerin doktrinde ve uygulamada nasıl yorumlandığı, hangi konuların tartışmalı 
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olduğunun tespiti ile bu konuda çözüm önerilerinin sunulması, istihkak davasını doktora 

tezi olarak seçmemizde etkili olan diğer nedenlerdir.  

Öte yandan, adından da anlaşılacağı üzere, tezin konusu  “hacizde istihkak 

davası”dır. Hemen belirtelim ki, Türk pozitif hukukunda istihkak davası adı altında 

düzenlenen davalar, yalnız İcra ve İflas Kanunu’nun 96-99’uncu maddelerinde 

öngörülen “hacizde istihkak davası”ndan ibaret değildir. Bundan başka, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 228’inci maddesinde “iflasta istihkak davası”, Medeni Kanun’un 683’üncü 

maddesindeki “istihkak davası” ile yine aynı kanunun 637-639’uncu maddeleri arasında 

düzenlenmiş olan “miras sebebiyle istihkak davası” ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ un 66-68’inci maddeleri arasında düzenlenmiş olan 

“istihkak davası” da bulunmaktadır.  

Fakat, incelememiz, tezin adından da anlaşılacağı üzere, yalnız İcra ve İflas 

Kanunu’nun 96-99’uncu maddelerinde düzenlenmiş olan “hacizde istihkak davası”nı 

kapsamaktadır. Biraz önce belirtilen diğer istihkak davası çeşitleri, incelememizin 

kapsamına dahil edilmemiştir. Esasen, Medeni Kanun’un 683’üncü maddesindeki 

istihkak davası ile, aynı kanunun 637-639’uncu maddeleri arasında düzenlenmiş olan  

miras sebebiyle istihkak davasının10, icra hukukuna ilişkin bir çalışmanın kapsamı 

dışında bırakılması tabii karşılanmalıdır. İflasta istihkak davası da, daha önce doktora 

tezi derecesinde incelenmiş bir konudur11. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’da öngörülmüş olan istihkak davası da12 gerek farklı bir disiplini ilgilendirmesi 

gerekse ayrı bir çalışma konusu olabilecek nitelikte olması nedeniyle tezin kapsamı 

dışında bırakılmıştır. Esasen, hem tezin kapsamını olması gerekenden fazla 

genişleteceği endişesinden hem de doktora tezlerinin belli bir konuya özgü monografik 

çalışmalar olması gerektiği esasından hareket edilerek, diğer istihkak davalarına 

çalışmada yer verilmemiştir. Ancak, her ne kadar, söz konusu istihkak davaları 

çalışmanın kapsamı dışında bırakılmış ise de, özellikle iflasta istihkak davası ve Amme 

                                                 
10 Bu konuda geniş bilgi için bkz. AKBIYIK C: Miras Sebebiyle İstihkak Davası, Yeni Türk Medeni  
Kanunu’nun Işığında Bilimsel Bir Sentez Denemesi, İstanbul 2003; GÜRSOY K T: Miras Sebebiyle 
İstihkak Davası, Ankara 1958; GÜRSOY K T: Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Bu Davanın Türk 
Hukukundaki Tatbik Şekli (MHAD 1958/2, s.207-297); TANDOĞAN H: Miras Sebebiyle İstihkak 
Davası (AÜHFD 1955, C.XII, S.1-2, s.268-284); AKİPEK J G: Miras Sebebiyle İstihkak Davasında 
Kimler Taraf Olabilir (ABD 1953/5, s.398-413); İMRE Z: Miras Sebebiyle İstihkak Davasına İlişkin 
Meseleler (AD 1967/5, s.435-448). 
11 Geniş bilgi için bkz. GÖRGÜN Ş: İflasta İstihkak Davası, Ankara 1977. 
12 Bu konuda bkz. ŞİMŞEK E: Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun Şerhi, 2. Baskı, İstanbul 1996 s.620 
vd.; ÇELİK B: Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2002 s.201 vd. 
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Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen istihkak davasının, mutlaka 

vurgulanması gereken  özelliklerine genellikle dipnotlarda yer verilmiş, böylece bir 

bakıma hacizde istihkak davası ile olan ortak ve farklı yönlerine işaret edilmek 

suretiyle, bir ölçüde de olsa, karşılaştırma yapılmaya gayret edilmiştir.     

Sonuç olarak, çalışmamızın konusunu yalnız, İcra ve İflas Kanunu’nun 96-

99’uncu maddelerinde düzenlenmiş olan “hacizde istihkak davası” teşkil etmektedir. 

 

 

B. KONUNUN İNCELEME PLANI 

Çalışmamız, giriş hariç, dört bölümden oluşmaktadır. Önce, istihkak davası 

kavramı ve dolayısıyla terminoloji sorunu ele alınmıştır.  

Birinci bölümde, öncelikle, istihkak davası kavramı, bu davanın tanımı ve amacı 

üzerinde durulmuştur. Bundan sonra incelenecek bölümler bakımından temel teşkil 

edeceği düşüncesiyle, istihkak davasının hukuki niteliği irdelenmiştir. Burada da önce, 

bu konuda ileri sürülen teori ve görüşler ele alınmış, daha sonra bunlar değerlendirilmiş 

ve nihayet kendi görüşümüze yer verilmiştir. Bu bölümde, esas olarak malın borçlunun 

elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak davasının hukuki niteliği incelenmiş, 

malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak davasının hukuki 

niteliğinin gösterdiği özelliklere ise, ilgili yerlerde değinilmiştir. Bu açıdan birinci 

bölüm içinde, genel bir ayrım yapılmamıştır.  

İkinci bölüm, istihkak davasının konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde,  her türlü 

hakkın bu dava yoluyla ileri sürülüp sürülemeyeceği, haczedilen bir mal üzerinde iddia 

edilen hangi nitelikteki hakların dikkate alınabileceği araştırılmıştır. Söz konusu 

bölümde, öncelikle, bazı yabancı ülke hukuklarındaki durum incelenmiş ve bu konuda 

kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmenin  yapılmasının  amacı, istihkak 

davasına konu olabilecek hakların, sadece  İcra ve İflas Kanunu’ muzun 96,I hükmünde 

ve 99’uncu maddesinde belirtilen mülkiyet ve rehin hakkıyla sınırlı olup olmadığının 

açıklığa kavuşturulmasıdır. Daha sonra, istihkak davasının konusuna ve davaya konu 

olabilecek haklara ilişkin genel açıklamalar yapılarak, özellikle, bu davaya konu 

olabilecek hakların taşıması gereken belirleyici nitelikler irdelenmiştir. Bundan sonra, 

her bir hak çeşidi bakımından konu ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır. İkinci 

bölüme ilişkin açıklamalar, her iki istihkak davası bakımından ortak niteliği haiz 
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olduğundan, herhangi bir ayrım (yani malın borçlunun veya üçüncü kişinin elinde 

bulunması şeklinde) yapılmadan incelenmiştir.   

Üçüncü bölümde, ki çalışmanın en geniş bölümünü teşkil etmekte olup, istihkak 

iddiasında ve istihkak davasında usul konusu ele alınmıştır. Ancak ilk önce, istihkak 

iddiası ve istihkak davasının ön koşulu (varlık nedeni) olarak geçerli bir haczin 

bulunması zorunluluğuna değinilmiş, bunu takiben kanunda kullanılan ve istihkak 

davasında, özellikle usul bakımından, değişik açılardan büyük önem taşıyan “elde 

bulundurma” kavramı irdelenmiştir. 

Bu bölümün, gerek istihkak iddiasında ve davasında usul konusunun malın kimin 

elinde haczedildiğine bağlı olarak farklılık göstermesi nedeniyle, gerekse kapsam 

itibariyle en geniş bölüm olması ve diğer bölümlerle arasında bir denge sağlanması 

açısından, kendi içinde üç alt bölüme ayrılarak incelenmesini gerektirmiştir. Bu 

anlamda olmak üzere, birinci alt bölümde haczedilen malın borçlunun elinde, ikinci alt 

bölümde üçüncü kişinin elinde bulunması, üçüncü alt bölümde ise haczedilen malı  

borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurması  halinde istihkak iddiası ve davası 

bakımından uygulanacak  usul incelenmiştir. Her alt bölümde öncelikle, istihkak 

iddiasında usul, yani, istihkak iddiasının nasıl ileri sürüleceği (yapılacağı), bunun  süresi 

ve istihkak iddiasında bulunulması üzerine yapılacak işlemler açıklanmaya çalışılmıştır.  

Bundan sonra istihkak davası aşaması ele alınmış, burada da, icra mahkemesinin bu 

aşamadaki rolü, görevli ve yetkili mahkeme, davanın açılma süresi, davanın tarafları, 

yargılama usulü ve ispat rejimi ve dava esnasında ortaya çıkabilecek bazı özel durumlar 

incelenmiştir. İstihkak davası aşaması bakımından özellikle, m.97,XI hükmünde  ifade 

edilen “bu davaya genel hükümler dairesinde bakılmasından” ve ayrıca yine m.97,XVII 

hükmünde  belirtilen “istihkak davasında tarafların gösterecekleri her türlü delilin hakim 

tarafından serbestçe değerlendirileceğinden” ne anlaşılması gerektiği ile m.97a 

hükmünde yer alan ispata ilişkin hükümler irdelenmeye çalışılmıştır.   

Dördüncü bölümde, istihkak davasının hüküm ve sonuçları üzerinde durulmuştur. 

Bu bölümde konu, malın borçlunun ve üçüncü kişinin elinde bulunması ihtimaline göre 

ele alınmıştır. Burada, öncelikle, davanın kabul veya reddinin genel sonuçları 

belirtilmiş, daha sonra, taraflar bakımından öngörülen tazminata ilişkin hükümler, 

kanun yolları, kesin hüküm sorunu, yargılama giderleri ve son olarak dava sonunda 

verilen hükmün icra edilebilme bakımından gösterdiği özellik incelenmiştir.    
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Nihayet, çalışma, genel bir değerlendirmenin yer aldığı “sonuç” ile 

tamamlanmıştır.   

Burada son olarak belirtmek gerekir ki, konunun her bir bölümü, hatta bölümler 

içinde yer alan bazı kısımları, başlı başına ayrı bir çalışmanın konusunu teşkil 

edebilecek niteliktedir. Buna rağmen, konunun mümkün olduğu kadar her yönüyle 

incelenmesine gayret edilmiştir. Konu, esas itibariyle teorik nitelikli bir incelemeye tabi 

tutulmakla birlikte, uygulamaya yardımcı olabilmesi amacıyla, genellikle dipnotlarda 

Yargıtay kararlarına da geniş ölçüde yer verilmiş, böylece doktrin ve uygulamanın 

birleştiği ve ayrıldığı noktalara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.  

 

      

 

 

 

 

 



 
BİRİNCİ  BÖLÜM 

 
İSTİHKAK DAVASI KAVRAMI, İSTİHKAK DAVASININ TANIMI, 

AMACI VE  HUKUKİ NİTELİĞİ 
 

             § 2. İSTİHKAK DAVASI KAVRAMI, İSTİHKAK DAVASININ TANIMI  

                    VE AMACI   

 

                 

         A. İSTİHKAK DAVASI KAVRAMI  

 

İstihkak davası kavramını incelemeye geçmeden önce, kısaca, bu davaya adını 

veren “istihkak” sözcüğü üzerinde durmak gerekir. İstihkak aslında Arapça’dan gelen 

bir sözcük olup1, Türkçe karşılığı olarak; “hak istemek”, “hak ediş”, “bir şey üzerinde 

hak iddiasında bulunma”, “yiyecek içecek hakkı”2, “herhangi bir durumda hakkı olma”, 

“hak kazanma”, “bir kimsenin hakkı, hak ettiği şey”3, “hak sahibi olma hali”4, “hak 

talep etme”, “kaybolan hakkını isteme”5, “hak etme”, “hak sahibi olma”6 şeklinde ifade 

edilen çeşitli anlamlara gelmektedir. Kanaatimizce, inceleme konumuz bakımından 

istihkak kavramı, “bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma” ya da  “hak istemek”, 

anlamına gelir.  

Biz de, eski ve yabancı kökenli bir kelime olmasına karşın, hem genel bir terim 

olması, hem henüz yerleşmiş (oturmuş) öztürkçe karşılığının bulunmaması7 ve hem de 

İcra  ve İflas Kanunu’nun konuya ilişkin hükümlerinde de (m.96-99) kullanılmış, yani 

                                                 
1 GÖRGÜN s.2. 
2 YILMAZ E: Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 7. Baskı, Ankara 2002 s.580. 
3 Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi (yy) 1971, C.6, s.517. 
4 ALTAY Ş: Hukuk ve Sosyal Bilimler Sözlüğü, 1.Baskı, Ankara 1983 s.222. 
5 ŞAFAK A: Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Ankara 2002 s.227. 
6 ÖZCAN H: Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ankara 1980 s.346. Kelime anlamı “hak istemek” olan 
istihkak sözcüğü, deyim olarak “hak sahibi olmak durumu”dur. Ya da, “bir şeyin bir kimse için bir hak 
olarak meydana çıkması”dır (ÖZCAN s.346). 
7 Bu gerekçelerle GÖRGÜN de, “istihkak” sözcüğünü kullanmayı tercih etmiştir (GÖRGÜN s.2). 
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kanuni bir terim olması nedeniyle “istihkak” sözcüğünü kullanmayı tercih etmiş 

bulunmaktayız. 

Bu kısa açıklamadan sonra, istihkak davası kavramını incelemeye geçebiliriz. 

Hemen belirtmek gerekir ki, istihkak davası kavramı, sadece İcra ve İflas Kanunu’nda 

ve inceleme konumuz olan  hacizde istihkak davası bakımından kullanılmış bir kavram 

değildir. Zira, istihkak davası, aynı ad altında, Türk hukukunda, İcra ve İflas Kanunu 

dışında başka kanunlarda8 da düzenlenmiş bir davadır. Fakat, istihkak davası kavramı 

ile, asıl (esas) olarak Medeni Kanun’un 683’üncü maddesinde düzenlenmiş olan ve 

mülkiyet hakkına dayanılarak açılan davanın kastedildiği9 ve belki de, İcra ve İflas 

Kanunu da dahil olmak üzere, diğer kanunlarda da, içerik itibariyle olmasa bile, en 

azından lafzî olarak bu düzenlemeden etkilenilerek (ya da esinlenilerek) aynı kavramın 

(istihkak davası) kullanıldığı söylenebilir.   

Biz, Medeni Kanun’un 683’üncü maddesinde düzenlenmiş olan istihkak davasını 

ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz10. Bizim, üzerinde duracağımız istihkak davası, 

inceleme konumuzu teşkil eden ve İcra ve İflas Kanunu’nun 96-99’uncu maddeleri 

arasında düzenlenmiş olan hacizde istihkak davasıdır. Ancak yine de burada, Medeni 

Kanun’un  683’üncü maddesinde düzenlenmiş olan istihkak davası hakkında kısa bir 

açıklama yapmak gerekir.   

Doktrinde, söz konusu istihkak davasının değişik tanımlarına rastlamak 

mümkündür. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:  

“İstihkak davası, doğrudan doğruya zilyet durumunda olmayan malikin, malik 

olmayan zilyede karşı mülkiyet hakkına dayanarak açabileceği ve haksız olarak ele 

geçirilen veya alıkonulan eşyanın geri verilmesini, iadesini sağlama amacını güden aynî 

nitelikte bir eda davasıdır”11.  

“Malın vasıtasız zilyetliğine sahip olmayan malikin, doğrudan doğruya mülkiyet 

hakkına dayanarak, şey üzerindeki zilyetliği haklı bir sebebe dayanmayan kimseye karşı 

açtığı iade davasına, istihkak davası denir”12. 

                                                 
8 İstihkak davasının düzenlendiği diğer kanunlar için bkz. yuk.s.9. 
9 GÖRGÜN s.2. 
10 Türk pozitif hukukundaki istihkak davası çeşitleri ile özellikle Medeni Kanun’un 683’üncü 
maddesindeki istihkak davası ve bunun hacizde istihkak davası ile karşılaştırılması hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. GÖRGÜN s.3 vd.; KAYGANACIOĞLU M: İcra Hukukunda İstihkak Davası I,  (YD 
1982/4, s.638-664), s.640-642. 
11 GÜRSOY/ EREN/CANSEL: Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978 s.379. 
12 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP: Tekinay Eşya Hukuku,  5. Bası, İstanbul 1989 s.480. 
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“İstihkak davası, bir kimsenin kendi mülkiyetinde olup ta, üçüncü kişinin elinde 

bulunan taşınır veya taşınmaz bir malının kendisine verilmesini sağlamak amacıyla 

açtığı aynî bir eda davasıdır”13. 

“Elden herhangi bir surette çıkmış olan bir şeyin mülkiyet hakkına müsteniden 

malikine iadesini temine matuf ayni bir eda davasıdır”14. 

“Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 

iddiasında bulunmayı konu olan dava”dır15.  

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, Medeni Kanun’un 683’üncü maddesinde 

düzenlenen istihkak davası, aynî nitelikte bir eda davasıdır. Zira, bu davada davacının 

talebi, dava konusu şeyin vasıtasız zilyetliğinin kendisine geri verilmesine, örneğin 

taşınır bir malın teslimine, yöneliktir. Söz konusu davada hakim, sadece davacının 

mülkiyet hakkının mevcut olup olmadığına değil, bununla birlikte geri verme talebinin 

de kabul edilip edilemeyeceğine, yani bir edaya karar verir16.  

Bu kısa açıklamadan sonra inceleme konumuzu teşkil eden hacizde istihkak 

davasının kavramsal olarak ne anlama geldiğini incelemeye gelince:  

Türk hukukunda, borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen bir mal üzerinde, 

üçüncü bir kişinin belli bir hak iddiasında bulunması halinde, bu kişinin söz konusu 

malını hacizden kurtarmak amacıyla açacağı davaya, “istihkak davası” adı verilmiştir. 

Bu terim, her şeyden önce, söz konusu davanın düzenlendiği İcra ve İflas Kanunu 

tarafından  da kullanılmış olan17, yani kanuni bir terimdir.  

Türk doktrininde de bu dava, genellikle “istihkak davası” olarak adlandırılmakla 

birlikte18, hacizle olan ilişkisi dikkate alındığında değişik şekillerde  ifade edilmiştir. Bu 

anlamda olmak üzere, söz konusu davaya, “hacizden mütevellit istihkak davaları”19, 

                                                 
13 GÖRGÜN s.3. 
14 AKİPEK J G: Menkul Davası, Ankara 1959 s.124. 
15 YILMAZ-Hukuk Sözlüğü s.580. 
16 Bu konuda bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.482 vd.; GÜRSOY/EREN/CANSEL 
s.383 vd.; OĞUZMAN M K/SELİÇİ Ö: Eşya Hukuku, Tamamen Yenilenerek Yazılmış 9. Bası, İstanbul 
2002 s.223; AKİPEK J G: Türk Eşya Hukuku, Ayni Haklar, İkinci Kitap Mülkiyet, İkinci Bası, Ankara 
1973 s.80, 82. 
17 Bkz. İİK m.96,III; m.97, II, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII, XVIII; m.97a. 
18 Örneğin bkz. KURU B: İcra ve İflas Hukuku, Cilt:2, Üçüncü Baskı, İstanbul 1990 s.959 vd.; ANSAY S 
Ş: Hukuk İcra ve İflas Usulleri, B.5, Ankara 1960 s.112 vd.; UYAR T: İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 
3. Baskı, İzmir 1994; ERTEKİN E/KARATAŞ İ: İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Ankara 
1998.  
19 Örneğin, TEKİNAY S S: Hacizden Mütevellit İstihkak Davaları, İstanbul 1953. 



 16

“mahcuz mala istihkak davası”20, “hacizde istihkak davaları”21 “hacizden doğan istihkak 

davaları”22 denilmiştir. 

Bununla birlikte, doktrinde, bu davanın hazırlık safhasını teşkil eden  “istihkak 

iddiası” (m.96) aşamasını da dikkate alan bazı yazarlar,  kanaatimizce her iki aşamayı 

da kapsamak üzere, yani bir bütün olarak, “istihkak prosedürü” kavramını 

kullanmışlardır23.  

Yargıtay da, çoğunlukla istihkak davası kavramını kullanmış olmakla birlikte, bazı 

kararlarında, bu davayı ifade etmek üzere “hakediş davası” ya da “hakediş istemi” 

kavramlarını  kullanmıştır24.  

Bu konudaki kanaatimizi belirtmeden önce, yabancı hukuklarda, özellikle Alman 

ve İsviçre hukukunda söz konusu davanın  hangi  kavram ya da kavramlarla  ifade 

edildiğine de değinmek istiyoruz.  

Alman Usul Kanunu, istihkak davasını düzenlediği  771’inci paragrafında, bu 

davayı ifade etmek üzere, “Drittwiderspruchsklage”25  kavramını kullanmıştır26. Aynı, 

kavram, Alman doktrini27 tarafından da büyük ölçüde benimsenmiştir. Bununla birlikte 

Alman doktrininde söz konusu davayı ifade etmek için, “Widerspruchsklage”28’29,  

                                                 
20 Örneğin, ÜSTÜNDAĞ s.203 vd. 
21 Örneğin, GÜRDOĞAN B: İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970 s.91 vd. 
22 Örneğin, ERİŞ G: Hacizden Doğan İstihkak Davaları, Ankara 1994. 
23 Örneğin bkz. POSTACIOĞLU s.375 vd.; YILDIRIM M K: İcra Hukuku Ders Notları, İstanbul 2002 
s.91 vd. 
24 Örneğin bkz. (HGK 28.3.1970, 4/148: ABD 1970/3 s.457-458); ayrıca bkz. aşa. s.24 dn. 86’da 
belirtilen 13. HD kararı. 
25 Söz konusu kavramı Türkçe’ye “üçüncü kişinin muhalefet (itiraz) davası” olarak tercüme etmek 
mümkündür.  
26 Aynı kavram ZPO §772, 773 ve 774’ de de kullanılmıştır.  
27 Örneğin, aşağıda s.39 dn.104’de belirtilen yazarların büyük çoğunluğu tarafından bu kavram 
kullanılmıştır.  
28 “Widerspruch” kelimesi, “Wider” ve “Spruch” sözcüklerinden oluşmaktadır. Almanca’da “Wider” 
sözcüğü Türkçe’de “karşı, aleyhine, zıddına, hilafına, aykırı, mugayir, muhalif” anlamlarına gelir Bkz. 
STEUERWALD K: Deutsch-Türkisches Wörterbuch (Almanca-Türkçe Sözlük), 1. Baskı,  İstanbul 1992 
s.634. “Spruch” ise, söylemek anlamına gelen “sprechen” fiilinden türetilmiştir. İki sözcüğün bir araya 
gelmesinden oluşan “Widerspruch” kelimesi ise Türkçe’de “itiraz, muhalefet, protesto, ret, inkar, 
aykırılık, tenakuz, karşıolum” gibi anlamlara gelmektedir (STEUERWALD, s.635). Bu nedenle, söz 
konusu kelimenin Türkçe’de “dava” anlamına gelen “Klage” kelimesiyle birleşmesiyle meydana gelen 
“Widerspruchsklage” terimi, Türkçe’de “muhalefet davası” ya da “itiraz davası” anlamına gelmektedir. 
Bu konuda ayrıca bkz. SEVİĞ V R: Doktrin ve İçtihatlar Açısından Türk  İcra ve İflas Kanunu, C.II, İcra, 
Ankara 1967 s.145,170. 
29 Bkz. FROMMHOLD G: Die Widerspruchsklage in der Zwangsvollstreckung in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung,  Breslau 1891; JAUERNIG O: Zwangsvollstreckungs-und Insolvenzrecht, 21. Auflage 
München 1999 s.57 vd.; OERTMANN P: Bemerkungen zur Rechsnatur der Widerspruchsklage (ZPO § 
771) (JR 1933/14-15, s.165-169); FRANCKE W C: Das Wesen der Widerspruchsklage (§ 771 ZPO) 
(ZZP 1909/38, s.361-377); WOLLF M: Widerspruchsklage und Aussonderung ( JW 1930, s.1470-1475); 
COHN E: Die Widerspruchsklage des Grundstückskäufers (JW 1930 s.530-532); WOSS : 
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“Interventionsklage”30,  “Exekutionsintervention”31 kavramları da kullanılmıştır.   

Avusturya hukukunda ise, istihkak davasına “Exszindierungsklage” 

denilmektedir32.  

Hacizde istihkak davası, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 106-109’uncu maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 106’ıncı maddesinin kenar başlığı 

“Ansprüche Dritter (Widerspruchsverfahren)”33 şeklindedir. Yani, İsviçre hukukunda, 

kanuni terim olarak “Widerspruchsverfahren” kavramı kullanılmıştır. Kanaatimizce  bu 

kavram istihkak iddiası ve istihkak davasını kapsar şekilde, yani bir süreci ifade etmek 

üzere üst başlık olarak kullanılmıştır. Nitekim İsviçre doktrininde de, söz konusu 

kavramın, hem istihkak iddiası hem de istihkak davası aşamasını kapsar şekilde 

kullanıldığı görülmektedir34. Doktrinde bazı yazarlar ise, her iki kavramı da (yani 

istihkak iddiasını ifade etmek üzere “Widerspruchsverfahren” ve istihkak davasını ifade 

etmek üzere ise “Widerspruchsklage”) birlikte kullanmışlardır35.   İsviçre doktrinin, bu 

kavramla birlikte, istihkak davası için ağırlıklı olarak “Widerspruchsklage”36 kavramını 

tercih ettiği söylenebilir37.   

                                                                                                                                               
Hauptintervention, Widerspruchsklage (§ 690 der C.P.O.) und Vorzugsklage (§ 710 der C.P.O.)  (AcP 
189 Bd. 76, s.284-307); WOSS: Forderungspfändung und  Widerspruchsklage (AcP 1894/83, s.369-400); 
COENDERS A: Über die rechtliche Natur der Widerspruchsklage (§ 771 ZPO) (Festgabe für R. Schmidt 
1932 s.330-345). 
30 Bkz. BETTERMANN K A: Die Interventionsklage als zivile Negatoria  (Festschrift für F. Weber 1975 
s.87-99); BRETSCH E: Die Begründung der Interventionsklage nach geltendem Recht (AcP 1906/99, 
s.445-456); STAHN F: Die Natur der Interventionsklage nach der CPO und deren Anwendung auf die 
Mobiliar –Exekution im Gebiete des französischen Rechts (AcP 70 s.409-442); MITTELSTEIN K: 
Interventionsklage bei Überdeckung (MDR 1951 s.720-721); GOLDMANN E: Die rechtliche Natur der 
Interventionsklage (Gruchot 1950/50, s.805-827).  
31 BEGEMANN: Civilrechtliche Natur der vom Eigentümer gepfändeter Sachen erhobenen 
Exekutionsintervention und Wert des Streitgegenstandes (ZZP 1892/17, s.401-419). 
32 Bkz. EO § 37; SCHRUTKA/RECHTENSTAMM: Zur Analyse der Excindierungsklage in der  
Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart (Gruchot 1886/13, s.221-320); 
HOLZHAMMER R: Österreichisches Zwangsvollstreckungsrecht, vierte neubeaebeitete Auflage, Wien - 
New York 1993 s.161 vd. 
33 “ Üçüncü kişinin talepleri (İstihkak Prosedürü)”. 
34 Örneğin, ROHNER T: Das Widerspruchsverfahren gemäss SchKG, Buttikon 2002; SÜSSKIND M: 
Das schweizerische Widerspruchsverfahren (Art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 
771 ZPO), Zürich 1989. 
35 Örneğin, LENHARD H: Widerspruchsverfahren und Widerspruchsklage nach den Bestimmungen des 
Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, Zürich 1945. 
36 Bu kavramı Türkçe’ye “muhalefet (itiraz) davası” olarak çevirmek mümkündür.  
37 SÜSSKIND s.8; örneğin bkz. PEDRAZZINI W: Die Widerspruchsklage nach den Bestimmungen des 
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Fribourg 1895; WAGNER W: Fragen aus dem 
Gebiete der Widerspruchsklage, Zürich 1942; BRUNNER A/HOULMANN M/REUTTER M: 
Kollokations – und Widerspruchsklagen nach SchKG,  Bern 1994; BOMMER F: Die Zuständigkeit für 
Widerspruchs- und Anfechtungsklagen im internationalen Verhältnis, Zürich 2001. 
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Alman hukukunda, istihkak davası için “Drittwiderspruchsklage”, İsviçre 

hukukunda ise, “Widerspruchsklage”  kavramının kullanılmış olmasının, kanaatimizce,  

mantıki bir gerekçesi bulunmaktadır. Yani, Alman hukukunda “Widerspruchsklage” 

sözcüğünün başına, İsviçre hukukundan farklı olarak, “Dritt” ibaresinin getirilmiş 

olması boşuna değildir. Zira, Alman hukukuna göre, kural olarak ancak, borçlunun 

elinde bulunan bir mal haczedilebilir. Üçüncü kişi elinde bulunan bir malın 

haczedilebilmesi için, onun bu malı iade etmeyi kabul etmesi gerekir. Eğer, üçüncü kişi 

malı iade etmezse, bu mal haczedilemez. Dolayısıyla, istihkak davası ancak, borçlunun 

elinde haczedilen bir mal üzerinde hak iddia eden üçüncü kişi tarafından açılabilir. Bu 

nedenle, istihkak davasının,  üçüncü kişi tarafından açılabileceği düşünüldüğü için, bu 

davayı ifade etmek üzere, “üçüncü kişinin hacze muhalefet (itiraz) davası” anlamında, 

“Drittwiderspruchsklage” kavramı kullanılmıştır. Buna karşılık, İsviçre hukukuna göre, 

istihkak davasının çeşitli görünümleri vardır. Yani, malın borçlunun ve üçüncü kişinin 

elinde haczedilmesi ihtimaline göre davanın niteliği ve tarafları değişmektedir; davacı 

sadece üçüncü kişi değildir. Mal üçüncü kişi elinde haczedilmiş ise, davacı alacaklı, 

hatta borçludur.  Bu nedenle, İsviçre’de, istihkak  davası için, “muhalefet (itiraz) 

davası” anlamında “Widerspruchsklage” kavramı kullanılmıştır. Ayrıca, Alman 

hukukunda İsviçre hukukundan farklı olarak, istihkak davasına hazırlık aşaması 

anlamında bir “istihkak iddiası” aşaması mevcut değildir. Oysa, İsviçre’de istihkak 

iddiası aşaması, istihkak davasının zorunlu bir ön safhasını teşkil etmektedir. Bu 

nedenle, İsviçre hukukunda, gerek istihkak iddiası ve davası aşamasını birlikte, gerekse 

sadece istihkak iddiası aşamasını ifade etmek için “Widerspruchsverfahren” kavramının 

kullanılmış olması yerindedir.  

Hukukumuzda, istihkak davasının, kural olarak, ancak bir malın haczedilmesi 

halinde açılabileceği dikkate alındığında, “hacizden kaynaklanan istihkak davası” ya da 

“hacizde istihkak davası” şeklinde ifade edilmesi mümkündür. Ayrıca, istihkak iddiası 

ve istihkak davası aşamasını bir bütün olarak ifade etmek üzere “istihkak prosedürü” 

kavramı da kullanılabilir. Nitekim, biz de çalışmamızda zaman zaman bu kavramı söz 

konusu anlamda kullanmış bulunmaktayız.  

 Bununla birlikte, kanaatimizce, “istihkak davası” yerine, başka bir  kavramın 

ikame edilmesi de olanaklıdır, hatta bu daha uygun olur. Bu anlamda olmak üzere, 

hukukumuzda da  sadece üçüncü kişi davacı olarak ortaya çıksaydı, o zaman, Alman 
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hukukunda olduğu gibi, “istihkak davası” yerine “üçüncü kişinin hacze muhalefet 

(itiraz) davası” kavramı kullanılabilirdi. Ancak, hukukumuzda da üçüncü kişinin elinde 

bulunan bir malın haczi mümkündür ve bu takdirde istihkak davası alacaklı tarafından 

açılır (m.99). Bu nedenle, İsviçre hukukunda olduğu gibi, istihkak davası yerine, “hacze 

muhalefet (itiraz) davası” kavramının kullanılması önerilebilir38. Zira, bu sayede, söz 

konusu dava, İcra ve İflas Kanunu dışındaki diğer kanunlarda düzenlenmiş olan istihkak 

davalarından farklı bir kavram ile ifade edilmiş, dolayısıyla hem olası kavram 

kargaşasının önüne geçilmiş hem de bu davanın diğer kanunlarda düzenlenen 

davalardan farklı nitelikte bir dava olduğu, böylece vurgulanmış olur. Şu halde, istihkak 

davasının farklı bir kavramla ifade edilmesinin, teorik, pratik ve didaktik açıdan 

faydaları bulunduğu söylenebilir. Ancak biz çalışmamızda, gerek kanuni bir kavram 

olması, gerek doktrinde kabul görmesi gerekse henüz yerleşmiş başka bir öztürkçe 

karşılığının bulunmaması nedeniyle, istihkak davası kavramını kullanmış 

bulunmaktayız. Ancak, gelecekte İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikte, 

istihkak davası yerine, “hacze muhalefet (itiraz) davası” kavramının kullanılmasının 

mümkün ve uygun olduğunu düşünüyor ve söz konusu kavramın kullanılmasını 

öneriyoruz39.  

 

          B. İSTİHKAK DAVASININ TANIMI  

Doktrinde hacizde istihkak davası ile ilgili olarak çeşitli tanımlara 

rastlanılmaktadır:  

“İstihkak davası, malı haczedilen kişinin o malda istihkak iddia etmesi halinde, 

üçüncü kişi (veya haciz üçüncü kişinin elinde yapılmışsa alacaklı) tarafından icra 

mahkemesinde açılan ve hacizli malın kime ait olduğunu belirlemeye yönelik dava”40. 

“Haczedilen bir mal için üçüncü bir şahsın mülkiyet veya başka bir ayni hak 

iddiası ile dava açması”41. 

                                                 
38 TEKİNAY da, haczedilen mal üzerinde üçüncü bir kişinin ayni hak iddia etmesinden doğan davayı 
“Widerspruchsklage” (muhalefet davası) olarak nitelendiren Alman terminolojisinin daha tatminkâr 
olduğunu belirtmektedir. (TEKİNAY-İstihkak s.9). 
39 Aynı görüşte olan SEVİG de, istihkak davası tabirinin icra hukuku alanında kullanılmasının pek uygun 
olmadığını ve bu davaya verilecek en uyun ismin “itiraz davası” olduğuna işaret etmektedir (SEVİG 
s.170-171). 
40 YILMAZ-Hukuk Sözlüğü s.580. 
41 ÖZCAN s.346. 
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“Taşınır veya taşınmaz mal üzerinde mülkiyet ya da aynî hak iddiasını gerektiren 

dava”42. 

“Haczedilen bir malın üçüncü bir kişiye ait olduğu borçlu tarafından ileri 

sürüldüğü veya bir üçüncü kişi bu iddiayı ortaya attığı vakit, İcra ve İflas Kanunu md. 

96-97’ de öngörülen usul ve şartlar içinde açılan dava”43. 

“Üçüncü kişinin icra takibi sırasında haczedilen mal üzerinde mülkiyet veya rehin 

gibi bir hakkının varlığını ileri sürerek icra mahkemesinde açtığı davadır”44. 

Bütün bu tanımlardan da yararlanmak suretiyle, bir istihkak davası tanımı 

vermeden önce, bazı hususlara işaret etmek gerektiği kanaatindeyiz.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, tek bir istihkak davası tanımı vermek pek olanaklı 

değildir. Çünkü, bilindiği gibi, malın borçlu veya üçüncü kişinin elinde haczedilmesi 

ihtimaline göre, istihkak davası çeşitli şekillere bürünebilmekte, özellikle, uygulanacak 

hükümler ve dolayısıyla usul değişiklik göstermekte, davadaki taraf rolleri farklı 

olmaktadır. Yani, aslında tek bir çeşit istihkak davasının değil, birden fazla istihkak 

davası çeşidinin  mevcut olduğu söylenebilir. İkinci olarak, bir kavram ya da kurumun 

tanımı yapılırken, esas olarak, ona özelliğini veren, onu başka kavram ya da kurumlarda 

farklı kılan niteliklerini dikkate almak ve özellikle davanın   niteliği ve amacı ile hüküm 

ve sonuçlarını göz önünde bulundurmak gerekir.  

Yukarıda verilen tanımlarda, genellikle, üçüncü kişinin hacizli mal üzerinde  iddia 

ettiği hak ön plana çıkarılmıştır. Kuşkusuz, istihkak davasında bu hakkın varlığı veya 

yokluğunun tespiti önem taşımaktadır. Ancak daha da önemli olan, böyle bir tespitin 

hangi amaçla yapıldığı ve davanın yöneldiği nihai amacın ve dolayısıyla buna bağlı 

olarak dava sonunda verilen hükmün doğurduğu sonuçların ne olduğudur. Bu anlamda 

olmak üzere, burada önemli olan, belli bir mal üzerine konulan haczin caiz olup 

olmadığı, yani belli bir mal üzerinde cebri icranın cereyan edip edemeyeceğinin somut 

takip bakımından karara bağlanmasıdır.   

Buna göre, hacizde istihkak davasını, önemli unsurlarını dikkate almak suretiyle 

şu şekilde tanımlamak mümkündür:  

 “Haczedilen bir mal üzerinde üçüncü bir kişinin, bu haczin tamamen kaldırılması 

veya sınırlandırılması sonucunu doğuracak nitelikte bir hak iddia etmesi ve  bu iddiaya 

                                                 
42 ALTAY s.222. 
43 MEYDAN LAROUSSE s.517. 
44 ERTEKİN/KARATAŞ s.20. 
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alacaklı ve/veya borçlu tarafından itiraz edilmesi halinde, ya da doğrudan, üçüncü 

kişinin (veya mal üçüncü kişi elinde haczedilmiş ise alacaklının), söz konusu mal 

üzerindeki haczin caiz olup olmadığının somut icra takibi bakımından sonuç doğuracak 

şekilde karara bağlanması amacıyla, yedi gün içinde, icra mahkemesinde açtığı takip 

hukukuna ilişkin davaya, hacizde istihkak davası denir”. 

 

C. İSTİHKAK DAVASININ AMACI 

Borcunu ödemeyen bir borçlunun alacaklısı, alacağını elde etmek için ancak 

Devlet’in cebri icra organlarına başvurabilir ve Devlet’in cebri icra organları da, ancak 

borçlunun malvarlığına başvurmak suretiyle, bu  alacağının tahsili yoluna gidebilir. Bir 

başka deyişle, icra takibine konu olan bir alacak için ancak hukuken borçluya ait olan  

malvarlığı üzerinde haciz müeyyidesi uygulanabilir45. Dolayısıyla, üçüncü kişilerin 

malvarlığı, alacaklının alacağının karşılanması amacıyla cebri icranın kapsamına 

sokulamaz ve paraya çevrilerek bedeli ile alacaklının alacağı ödenemez. Ne alacaklı ne 

de Devlet’in cebri icra organları, üçüncü kişilerin malvarlığına müdahale hak ve 

yetkisine sahiptir.  

Buna rağmen, bir icra takibinde borçluya ait olmayıp üçüncü kişilere ait olan 

mallar da haczedilmiş olabilir. Eğer, üçüncü kişiler, haczedilen bir mal üzerinde 

herhangi bir hak iddiasında bulunmazlar ise, bir sorunla karşılaşılmaz ve söz konusu 

mal paraya çevrilerek bedeli alacaklıya ödenir. Ancak, alacaklının borçluya ait olduğu 

gerekçesiyle haczini talep ettiği ve icra müdürünün de haczettiği bir mal üzerinde, 

üçüncü kişiler tarafından hak iddiasında bulunursa, bu gibi durumlarda, söz konusu 

üçüncü kişilere de haklarını savunma ve mallarını hacizden kurtarma olanağının 

tanınması kaçınılmazdır. Bir başka deyişle, üçüncü kişilere, gerçekte kendilerine ait 

olan ve fakat başkasının borcu için haczedilen bir malı, söz konusu hacizden kurtarma 

ve dolayısıyla bu malın paraya çevrilmesine engel olma olanağının verilmesi 

zorunludur.  

İşte bu amaçla, İcra ve İflas Kanunu’muzun 96-99’uncu maddeleri arasında 

hacizde istihkak davası düzenlenmiştir. Bu davanın amacı, borçluya ait olduğu 

gerekçesiyle (düşüncesiyle ya da inancıyla) haczedilen ve fakat üzerinde  üçüncü bir 

kişinin hak iddiasında bulunduğu bir mal üzerindeki uyuşmazlığın, icra takibi içinde 

                                                 
45 POSTACIOĞLU s.375. 
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çözüme kavuşturularak, bu mal üzerindeki cebri icra işleminin akıbetini tespit etmektir. 

Bir başka deyişle, istihkak davası, takip sürecinde haciz esnasında ortaya çıkan bir 

sorunun bertaraf edilmesine yönelik bir davadır. Ancak, bu dava ile, üçüncü kişinin ileri 

sürdüğü hakkın, sadece somut icra takibi bakımından mevcut sayılıp sayılamayacağına 

ve bunun sonucunda eğer, iddia ettiği gibi bir hakka sahip olduğu tespit edilirse, dava 

konusu mal üzerinde cebri icranın cereyan edemeyeceğine (yürüyemeyeceğine) karar 

verilir. Kuşkusuz, üçüncü kişinin, hacizli mal üzerinde gerçekten iddia ettiği gibi bir 

hakkının bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Fakat bu hakkın mevcut olup olmadığı 

bir ön sorun olarak incelenecek ve bu inceleme sonucunda ulaşılan sonuç temelinde, 

nihai amaç olarak, mal üzerindeki haczin caiz olup olmadığına karar verilecektir. İddia 

edilen hakkın varlığı veya yokluğuna ilişkin tespit, işte bu kararın verilmesinin bir 

gerekçesini teşkil edecektir.  Dolayısıyla, üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın sadece 

somut takip bakımından dikkate alınıp alınmayacağına karar verilecek, ancak istihkak 

davası nihai olarak, dava konusu mal üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığının 

belirlenmesi amacına yönelmiş bir dava olarak ortaya çıkacaktır. İstihkak davasının 

üzerine gideceği ve hukuka aykırı bulunduğu takdirde ortadan kaldıracağı husus, 

Devlet’in cebri icra organı tarafından yapılmış olan kamusal nitelikli bir icra işlemi 

(haciz) olacaktır.  

Şu halde, istihkak davası, alacaklının belli bir mal üzerine koydurduğu haciz ile, 

üçüncü kişinin bu mal üzerinde iddia ettiği hak arasındaki çatışmayı çözmeye yönelik 

bir davadır. Bir tarafta, alacaklının alacağını elde etme amacı, diğer tarafta ise, üçüncü 

kişinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği bir malı cebri icranın kapsamı dışına çıkarma 

(hacizden kurtarma) amacı yer almaktadır. İstihkak davası ile, bu konudaki bir menfaat 

çatışması, somut takip bakımından aydınlatılacaktır. Buna göre, eğer üçüncü kişinin 

hacizli mal üzerinde iddia ettiği hak, alacaklının hakkına göre öncelik taşıyorsa; yani 

haczi geri plana iterek, mal üzerindeki haczin kaldırılması sonucunu doğuruyorsa ve 

dava sonucunda bu nitelikte bir hakkın varlığı tespit edilmiş ise, bu tespit temelinde, söz 

konusu mal üzerinde cebri icranın cereyan edemeyeceği açığa çıkacak ve bunun 

sonucunda üzerindeki haciz kaldırılacak, dolayısıyla alacaklı da  bu malın bedelinden 

alacağını elde edemeyecektir. Tersi durumda ise, mal üzerindeki haczin caiz olduğu 

tespit edilmiş olacak ve bu mal takip kapsamında kalmaya devam edecek, alacaklı da 

onu paraya çevirterek bedelinden alacağını elde edebilecektir. Buna karşılık, üçüncü 
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kişinin ileri sürdüğü hak, hacze göre öncelik taşımamakla beraber, alacaklının hakkı ile 

birlikte dikkate alınması gerekiyorsa, varlığı tespit edilen bu hak paraya çevirme 

esnasında dikkate alınacak, aksi takdirde somut takip bakımından dikkate 

alınmayacaktır46.  

Özetleyecek ve genel olarak ifade edecek olursak, istihkak davası, borçlunun 

borcu için haczedilen ve fakat üçüncü bir kişinin de üzerinde hak iddia ettiği bir mal 

üzerindeki uyuşmazlığın, somut icra takibi bakımından çözülmesi suretiyle, söz konusu 

mal üzerindeki haczin akıbetini (caiz olup olmadığını) belirleme amacına yönelik bir 

davadır. Bu nedenle de, hüküm ve sonuçlarını yalnız somut icra takibi bakımından  

gösterir47.  

 

             § 3. İSTİHKAK DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

                    

A. İSTİHKAK DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER  

          

             I.Genel Olarak 

İstihkak davasının hukuki niteliği, gerek Alman ve İsviçre hukukunda gerekse 

Türk hukukunda tartışmalı olup, bu konuda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür.  

Özellikle Alman hukukunda istihkak davasının hukuki niteliği neredeyse yüzyılı 

aşkın bir süredir tartışmalıdır ve bugün de  bu tartışma devam etmektedir. Takip 

sürecinde ortaya çıkan bir dava olması nedeniyle, istihkak davası, özellikle hukuki 

niteliği bakımından Alman hukukçularının daima ilgisini çekmiş ve bu konuda birçok 

monografi yazılmasına yol açmıştır. Aynı durumun, Alman hukukundaki kadar olmasa 

da,  İsviçre hukuku bakımından da geçerli olduğu görülmektedir. Aynı zenginliğin Türk 

hukukunda mevcut olmadığı, bu konuda daha ziyade uygulamaya yönelik eserler 

yazıldığı söylenebilir.   

İstihkak davasının hukuki niteliği hakkında gerek Alman ve İsviçre hukukunda 

gerekse Türk hukukunda başlıca iki teori ileri sürülmüş ve bunlar birbirleriyle daima bir 

                                                 
46 Hangi niteliklere sahip hakların istihkak davasına konu olabileceği hakkında bkz. aşa. s.109 vd. 
47 İstihkak davasının, malın borçlu ya da üçüncü kişi elinde haczedilmesi ihtimaline göre, değişik 
şekillerde ortaya çıkması, uygulanacak hükümlerin farklılık göstermesi, taraf rollerinin farklı olması gibi 
hususlar, davanın amacında esaslı bir farklılık yaratmaz. İstihkak davasının bütün çeşitlerinde esas amaç, 
belli bir mal üzerindeki cebri icranın (haczin) caiz olup olmadığının belirlenmesi ve davanın sonucuna 
göre, mal üzerindeki haczin kaldırılması veya muhafaza edilmesidir. 
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mücadele içinde olmuştur. Bu teorilerden biri “maddi hukuk teorisi”, diğeri ise “takip 

hukuku” ya da “usul hukuku” teorisidir. Bunların yanında, aşağıda inceleneceği üzere,  

bazı başka teoriler de ileri sürülmüştür.  

Söz konusu teoriler, istihkak davasının ait (dahil) olduğu hukuk alanı bakımından 

farklı görüşleri savunması nedeniyle bu şekilde bir tasnife tabi tutulmuştur. Bir başka 

deyişle, istihkak davasının maddi hukuka mı  yoksa takip hukukuna ilişkin bir dava mı 

olduğuna ilişkin temel sorun, ileri sürülen görüşler arasında esaslı bir farklılığın ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.  

Öte yandan, istihkak davasına ilişkin her iki teori içinde, dava çeşitleri bakımından 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bu farklılık, istihkak davasının hangi hukuk 

alanına dahil olduğu tartışmasından değil, davanın çeşidine ilişkin görüş farklılığından 

kaynaklanmıştır. Bir başka deyişle, mahkemeden istenen hukuki korumaya göre, 

istihkak davasının ne çeşit bir dava olduğu noktasında değişik görüşler ortaya 

konulmuştur.   

İstihkak davasının hukuki niteliği hakkında farklı teorilerin ortaya çıkmasının 

nedeni, aslında dava ve dava hakkı kavramlarına yüklenen anlam farklılığı ile bu 

kavramları yaratan hukuk alanlarının farklı şekilde yorumlanmış olmasıdır.  

Gerçekten, bu teoriler, özellikle usul hukuku ile maddi hukukun birbirleriyle olan 

ilişkisine ve bu hukuk alanlarının sınırlarına atfedilen değerlerin farklılığından 

kaynaklanmış ve  daima bir mücadele içinde olmuştur.  

Özellikle usul hukukunun maddi hukuktan ayrı ve bağımsız bir hukuk dalı olarak 

kabul edilmediği dönemlerde, maddi hukuk teorisi etkili olmuştur. Zira bu dönemde, 

usul hukuku sadece maddi hukuktan kaynaklanan hakların yerine getirilmesinin bir 

aracı olarak görülmüş, maddi hukuk kurum ve kavramları dışında usuli kurum ve 

kavramların mevcut olup olamayacağına şüpheyle yaklaşılmıştır. Özellikle bu durum, 

“dava” ve “dava hakkı”   bakımından kendisini göstermiştir. Öyle ki, hakları tanıyan 

maddi hukuk olduğuna göre, bu hakların korunması için gerekli dava ve dava haklarını 

yaratanın da maddi hukuk olabileceği görüşü egemen olmuştur. Bu nedenle, usul 

hukukunun kendine özgü dava ve dava hakkı kavramı yaratamayacağı, bu güçten 

yoksun olduğu savunulmuştur. İşte bu dönemlerde, maddi hukuk teorisi egemen olmuş 

ve istihkak davasının da maddi hukuka ilişkin bir dava olduğu ve sadece maddi 
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hukuktan kaynaklanan bir hakkın, usul hukuku tarafından belirlenen şekil ve şartlar 

içinde ileri sürülmesinden başka bir anlam ifade etmediği ileri sürülmüştür.  

Ancak, usul hukukunun maddi hukuktan bağımsız bir hukuk dalı olduğunun ve 

kendine özgü kavram ve kurumlara sahip olabileceğinin kabul edilmesiyle birlikte, 

istihkak davasının hukuki niteliğine ilişkin teoriler de buna bağlı olarak değişmeye 

başlamış ve usuli teori gittikçe ağırlık kazanmıştır. Başka bir deyişle, usul hukukunun 

da kendine özgü davalarının olabileceği, bu davaların mutlaka maddi hukukun tanıdığı 

bir hakka dayanmak zorunda olmadığı ve sadece bu hakları korumanın bir aracı olarak 

görülemeyeceği  savunulmuştur.  Buna bağlı olarak, dava kavramının,  maddi hukuka 

ilişkin haktan ayrı ve bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği yolundaki görüşler 

hakim olmaya başlamıştır. Dolayısıyla, usul hukukunun da kendine özgü davaları 

olabilir ve bunlar maddi hukuktan kaynaklanan bir hakkı değil, usuli hak ve durumları 

koruma amacı güderek sadece usul hukuku alanında sonuçlar doğurabilirler.  

İstihkak davasının hukuki niteliğine ilişkin teorileri incelemeye geçmeden kısaca 

şunu belirtelim ki, bu davanın hukuki niteliğini belirlemede, maddi hukuk teorisi 

üçüncü kişinin cebri icra nedeniyle ihlal edildiğini iddia ettiği hakkını esas (çıkış 

noktası olarak) almış; usul hukuku teorisi ise, üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin 

hakkından ziyade (ya da bu hak temelinde), belli bir mal üzerine konulmuş olan cebri 

icra işleminin (haczin) caiz olup olmadığını (çıkış noktası olarak) esas almışlardır.  

Biz, öncelikle, maddi hukuk teorisini ve bu teori içinde davanın çeşidi bakımından 

ileri sürülen görüşleri, bundan sonra aynı sistematik içinde usul hukuku teorisini ve 

diğer görüşleri  incelemeye çalışacağız.  

 

   II. Maddi Hukuk Teorisi 

                1. Genel Olarak 

Maddi hukuk teorisi, özellikle  eski Alman  doktrininde hakim olan bir teoridir48. 

Bu teorinin taraftarlarına göre, dava hakkı maddi hukuktan kaynaklanır. Bu nedenle, 

hacizde istihkak davası bakımından maddi hukuk tarafından yeni bir hak tanımasına ve 

dolayısıyla yeni bir dava yaratılmasına gerek yoktur. Aksine, istihkak davası, cebri icra 

nedeniyle ihlâl edilen hakkın niteliğine göre, bazen maddi hukuktaki (MK m.683) 

                                                 
48 Bkz. RAMER P: Die Prozessualen Gestaltungsklagen des schweizerischen Reshts in rechts-
wergleichender  Darstellung mit dem deutschen Recht, Zürich 1973 s.16.  
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istihkak davası bazen de müdahalenin meni davası karakterini haiz bir dava olarak 

ortaya çıkar49.  

Alman hukukunda bu teoriyi savunanlara göre, özel bir “müdahale davası hakkı”50 

verilmesine ihtiyaç ve gerek yoktur. Zira, bu müdahale hakkının temelindeki hakkı 

koruyan davanın kullanılması zorunlu ve yeterlidir. Müdahale ise başlı başına bir hak 

olmayıp, sadece usuli bir kurumdur. Dolayısıyla istihkak davası maddi hukuktan 

kaynaklanan bir davadır. Gerçi istihkak davasının usul hukukunu ilgilendiren özellikleri 

(yetki vs.) vardır. Ancak buna rağmen istihkak davası, kaynağını ve muhtevasını maddi 

hukuka ilişkin bir haktan alır51.  

Alman hukukunda maddi hukuk teorisinin önemli savunucularından olan 

FROMMHOLD’a göre, istihkak davası usul kanunu tarafından yaratılmış bir dava 

değildir; aksine maddi hukuka ilişkin bir hakkın belli usuli şekillerde ifade ediliş 

biçimidir. Diğer bir deyişle, istihkak davası, gerçekte, üçüncü kişinin maddi hukuka 

ilişkin bir hakkının usuli bir şekilde ifadesinden başka bir şey değildir52.  

Yine aynı yazara göre, istihkak davası, gerçek anlamda, usul hukuku tarafından 

özel hukukun bir boşluğunu (eksikliğini) doldurmak amacıyla düzenlenmiştir ve sadece 

belli bir usuli işlemin bertaraf edilmesi amacına yönelmiş bir davadır53. Fakat, istihkak 

davasına konu edilen hakkın korunması, usul hukuku tarafından ihdas edilmiş olmayıp, 

maddi hukuka ilişkin bir itiraz hakkı olarak yine maddi hukuktan kaynaklanmıştır. İşte 

maddi hukuka ilişkin bu itiraz hakkı, üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin bir hakkına 

müdahale eden cebri icrayı hedef alan bir haktır54.  

                                                 
49 FROMMHOLD s.194-195. Bu konuda bkz. SOHM R : Wesen und Voraussetzungen der 
Widerspruchsklage, Leipzig 1908 s.4; PFEIFER H: Die prozessualen Gestaltungsklagen,  Hamburg 1963 
s.59. 
50 “Interventionsklagerecht”. 
51 KÜHNE : Berechtigt nach gemeinem Rechte juristischer Besitz zur Intervention in der 
Exekutionsinstanz oder infolge der Vollstreckung eines Sicherheitsamtes ? (Gruchot 1789/23, s.497-511), 
s.503; OLSHAUSEN: Die Einsprüche dritter Personen in der Exekutionsinstanz nach preussischem  und 
gemeinem Rechte, sowie vom Standpunkte der Gesetzgebung, (yy) 1874 s.54; GLASENAPP: Die 
Begründung der Interventionsklagen in der Exekutionsinstanz (Gruchot 1879/23, s.870-894), s.870 vd.; 
NESSEL: Der Interventionsprozess in der Zwangsvollstreckungsinstanz im Geltungsbereiche des 
preussischen Allgemeinen Landrechts (Gruchot 1884/28, s.83-179), s.83 vd.; NESSEL: Das 
Pfaendungspfandrecht und der Interventionsprozess nach preussischem Recht, (yy) 1897 s.31; 
FRANCKE: Widerspruch Dritter gegen die Zwangsvollstreckungen der deutschen ZPO (ZZP Bd. 1883/5 
s.203-223), s.203 vd.; KAHN: Die Natur der Interventionsklage nach der ZPO (AcP 1886/70, s.409-442), 
s.420; FRANTZ: Abhandlungen zur Lehre von der Exekutionsintervention (yy) 1889 s.22; STAUB: 
Klage und Einrede im Interventionprozesse (JW 1887 s.407-409), s.408. 
52 FROMMHOLD s.222. 
53 FROMMHOLD s.185. 
54 FROMMHOLD s.200, 222. 
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FROMMHOLD’a göre, istihkak davasının amacı, üçüncü kişilerin, haczedilen 

mallar üzerinde iddia ettikleri maddi hukuka ilişkin subjektif bir hakkın mevcut olup 

olmadığının tespitini sağlamaktır. Üçüncü kişilerin malvarlığına yönelik bir cebri icra 

işleminin (haczin) ortadan kaldırılması, az önce belirtilen tespite kanun tarafından 

tanınmış bir sonuçtur. Ancak böyle bir sonucu ortaya çıkaracak dava, bir tespit davası 

değil, gerçek anlamda bir eda davası olabilir. Bu dava sonunda verilecek hükmün iki 

etkisi olacaktır: Maddi hukuka ilişkin hakkın varlığının kesin hükümle tespiti ve üçüncü 

kişinin mallarına yönelik cebri icra işleminin caiz olmadığının açıklanması. Böylece 

yazara göre, hacizde istihkak davası, maddi hukukta düzenlenmiş genel (alışılmış) 

istihkak davasından başka bir dava değildir, ki bu dava da bir eda davasıdır55.  

Türk hukukunda benzer görüş, GÖRGÜN tarafından ileri sürülmüştür. Zira 

GÖRGÜN’e göre, hacizde istihkak davası ile Medeni Kanun’un 683’üncü maddesinde  

düzenlenmiş olan istihkak davası farklı nitelikte davalar değildir. İki dava arasındaki 

fark, haciz koyma olgusundan kaynaklanır. Dolayısıyla yazara göre, hacizde istihkak 

davası, Medeni Kanun’un 683’ üncü maddesindeki istihkak davasının hacizde56, ayni 

bir eda davası olan iflasta istihkak davası da söz konusu davanın iflasta özel olarak 

büründüğü bir şeklidir57.  

İsviçre hukukunda maddi hukuk teorisinin ilk savunucularından olan 

PEDRAZZİNİ’ye göre, istihkak davasının amacı, somut bir icra takibinde üçüncü 

kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği hakkın tespiti yönünde bir hükmün elde 

edilmesidir. Yani, bu davanın konusunu üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin subjektif 

bir hakkı teşkil eder58. Fakat bu düşünceden hareket eden yazar, sonunda, istihkak 

davasının temelinde bulunan (ona dayanak teşkil eden) hakkın, bu davayı, bazen bir 

müdahalenin meni davası, bazen irtifak haklarını koruyan bir dava, bazen de bir tespit 

davası niteliğine büründürdüğünü belirtmektedir59.  

                                                 
55FROMMHOLD s.240; aynı görüşte, GÜTERMANN E: Die rechtliche Grundlagen der 
Widerspruchsklage,  (yy) 1896 s.90; FALKMANN R: Die Zwangsvollstreckung, 2. Auflage, (yy) 1889 
s.410; KOHLER: Prozesshandlungen mit Privatrechtswirkungen (ZZP 29 s.1-49), s.15; COENDERS  
s.330 vd. 
56 GÖRGÜN s.20-21. Ancak yazar, hacizde istihkak davasının konusunu mülkiyet hakkının teşkil ettiği 
hallerde bu görüşü savunmakta ve bu davanın konusunu mülkiyet hakkı dışında başka hakların teşkil 
ettiği hallerde ise, hacizde istihkak davasının Medeni Kanun’un 683’üncü maddesindeki istihkak davası 
ile bir ilgisinin bulunmadığını ve tamamen özel nitelikte bir düzenleme olduğunu belirtmektedir 
(GÖRGÜN s.18). 
57 GÖRGÜN s.156 vd., özellikle s.158. 
58 PEDRAZZINI s.44, 57 vd. 
59 PEDRAZZINI s.66, 81,85 vd., özellikle s.87. 
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Yine İsviçre hukukunda maddi hukuk teorisinin taraftarlarından biri olan 

PETER’e  göre, istihkak davası maddi hukuk karakterli bir davadır. Çünkü, davanın 

amacı, maddi hukuka ilişkin bir hakkın varlığının mahkeme hükmüyle tespitini 

sağlamaktır. Yazara göre, usul hukukundan kaynaklanan davalar, maddi hukuka ilişkin 

bir hakkın korunması amacına hizmet edemezler; aksine sadece usul hukukuna ilişkin 

bir hakkın ihlâl edildiği durumlarda açılabilirler. Üçüncü kişiye ait bir hakkın cebri icra 

yoluyla  ihlal edilmemesi ilkesi, kaynağını icra hukukundan alamaz, aksine bu, o hakkın 

bizatihi kendi niteliğinden (ihlal edilememesinden)  kaynaklanır. Dolayısıyla istihkak 

davası, icra hukuku kurallarının ihlâl edildiğine ilişkin talebe değil, aksine, maddi 

hukuka ilişkin bir hakkın ihlâl edilmesi nedeniyle, dava konusu mal üzerindeki haczin 

kaldırılması gerektiğine yönelik bir talebe dayanır60.  

PETER’e göre, bir icra takibinde usuli haklar ve yükümlülükler ancak bu takibin 

tarafları olan alacaklı ve borçlu için söz konusu olabilir. Dolayısıyla, bu usul hukuku 

ilişkisine dahil olmayan (yabancı olan) üçüncü bir kişi, bu ilişkiye ancak maddi 

hukuktan kaynaklanan bir hakkının ihlâl (veya tehdit) edildiğini ileri sürerek katılabilir 

(dahil olabilir). Yani böyle bir ihlâle karşı, üçüncü kişinin maddi hukuktan kaynaklanan 

bir hakkının tanınmasını (kabulünü) amaçlayan bir dava ile karşı çıkılabilir. Bu nedenle, 

böyle bir dava da usul hukukuna değil, maddi hukuka ilişkin bir dava olabilir61.  

Yine İsviçre hukukunda maddi hukuk teorisinin savunucularından olan 

WEBER/BRÜSTLEIN/REICHEL’e göre, istihkak davasının muhtevasını, üçüncü 

kişinin maddi hukuka ilişkin bir hakkı teşkil eder. Bu dava sonunda verilen hükümle, 

üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin bir hakkının tespiti ve bu hakka yönelik olan cebri 

icranın caiz olmadığının açıklanması sağlanır. Dolayısıyla burada, alacaklının başlattığı 

bir icra takibi ile, üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkı arasındaki çekişmeyi 

çözmeye yönelik bir dava söz konusudur. Bu yazarlara göre, istihkak davasının tek bir 

amacı vardır ki, o da, haczedilen mallar üzerinde üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın 

mevcut olup olmadığının tespitidir62.  

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, gerek Alman gerekse 

İsviçre hukukunda maddi hukuk teorisini savunanlar, istihkak davasının kaynağını 

                                                 
60 PETER E: Die sog. Widerspruchsklage nach Art. 106-109 des Bundesgesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs (ZSR Bd. 17,  s.371-395), s.381-385. 
61 PETER s.382, 385. 
62 WEBER L/BRÜSTLEIN A/REICHEL A: Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 
Zweite Auflage,  Zürich 1901 s.129. 
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maddi hukukta aramışlardır. Bir başka deyişle, bu teori, çıkış noktası olarak, istihkak 

davasına konu olan maddi hukuka ilişkin hakkı temel almıştır. İstihkak davası üçüncü 

kişilerin maddi hukuka ilişkin bir hakkının korunması amacına hizmet ettiğine göre, 

maddi hukuk karakterli bir dava olabilir. Maddi hukukta da bu nitelikte bir dava zaten 

bulunduğuna göre (MK m.683), hacizde istihkak davasına, bu davadan ayrı bir anlam ve 

nitelik yüklenemez. Çünkü, hacizde istihkak davası, maddi hukukta düzenlenmiş olan 

istihkak davasının, belli usuli şekil ve şartlarla ileri sürülen bir şeklinden başka bir şey 

değildir. Davanın amacı ise, üçüncü kişinin haczedilen bir mal üzerinde iddia ettiği 

maddi hukuka ilişkin bir hakkının tespitini sağlamaktır.  

Maddi hukuk teorisini savunanlar, istihkak davasının maddi hukuka ilişin bir dava 

olduğunu kabul etmekle birlikte, davanın ne çeşit bir dava olduğu noktasında bir görüş 

birliği sağlayamamışlardır. İşte bundan sonra, istihkak davasının ne çeşit bir dava 

olduğu hakkında, maddi hukuk teorisi içinde ileri sürülen görüşleri incelemeye 

çalışacağız. 

 

         2. Dava Çeşitleri Açısından İstihkak Davası Hakkında Maddi Hukuk 

             Teorisi İçinde İleri Sürülen Görüşler 

                     a) İstihkak Davasının Eda Davası Olduğu Görüşü 

İstihkak davasının eda davası olduğu görüşü, Alman hukukunda maddi hukuk 

teorisini savunan bazı yazarlar tarafından ileri sürülmüştür. Biraz önce de belirtildiği 

üzere, bu görüşü savunanlar da istihkak davasının maddi hukuka ilişkin ayni bir dava 

olduğunu kabul etmekle birlikte, davanın ne çeşit bir dava olduğu noktasında, maddi 

hukuk teorisini savunan diğer bazı yazarlardan ayrılmışlardır.   

İstihkak davasının eda davası olduğunu savunanların gerekçeleri özetle şöyledir: 

Borçlusuna karşı  icra takibi başlatan bir takip alacaklısı, gerçekte borçluya ait olmayıp 

üçüncü kişilere ait olan malları haczettirmek suretiyle cebri icranın kapsamına 

sokmuşlar ve bu nedenle üçüncü kişilerin haklarını ihlal ederek onları zarara 

uğratmışlardır. Bu nedenle üçüncü kişiler, istihkak davası açmak suretiyle haklarını 

savunmak zorunda bırakılmışlardır. Dolayısıyla, üçüncü kişilerin açacağı istihkak 

davası, icra takibini başlatan ve kendi mallarını cebri icranın kapsamına sokarak ihlâl 

eden alacaklıyı hedef almak zorundadır. Bu nedenle, dava sonunda alacaklı belli bir 

edaya mahkum edilmek zorundadır. Alacaklının mahkum edileceği eda ise, haczedilen 
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malları serbest bırakmak (haciz ilişkisinden kurtarmak), bunları üçüncü kişiye iade 

etmek ve böylece hacizden önceki hukuki duruma geri dönülmesini  sağlamaktır. Bu 

nedenle hacizde istihkak davası, alacaklıyı hedef alan ve onun belli bir edaya mahkum 

edilmesi sonucunu doğuran bir eda davasıdır63.   

Bu görüşe göre, istihkak davasında üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin aynî bir 

hakkının varlığının kesin hükümle tespiti dahi yeterli değildir. Zira, eda davasında bu 

tespit zaten yapılacaktır. Dolayısıyla, bu tespitten başka, dava konusu mallar üzerindeki 

cebri icranın (haczin) caiz olmadığına karar verilmesi de gerekir ki,  istihkak davasına  

özelliğini veren husus da budur. Üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkının tespiti 

yanında, alacaklının başlattığı icra takibinin caiz olmadığının ortaya çıkmasından sonra, 

onun (alacaklının) bir edaya mahkum edilmesi gerekir ki, bu eda, haczedilen malın 

üçüncü kişiye iadesi ve eğer maddi hukuk ilişkileri haklı kılıyorsa  belli bir tazminata 

mahkum edilmesidir64.  

 

             b) İstihkak Davasının Müdahalenin Meni Davası Olduğu Görüşü 

Alman hukukunda maddi hukuk teorisine taraftar olan yazarlardan bazıları, 

istihkak davasının bir “müdahalenin meni davası” olduğunu savunmuşlardır.  

Alman hukukunda bu görüşü savunanlardan biri olan BLOMEYER’e göre, 

istihkak davası, üçüncü kişinin, takip alacaklısının hukuka aykırı eylem ve işlemlerine 

karşı haklarını savunma amacına yönelik bir davadır. Yazara göre, eğer cebri icra 

kendisi için öngörülmüş şekli koşulları taşıyorsa, kural olarak hukuka uygundur. Ancak, 

cebri icranın hukuka aykırı bir nitelik taşıdığı durumlarla da karşılaşılabilir. Örneğin, 

üçüncü kişinin cebri icrayla sorumlu tutulamayacak  malvarlığı değerlerine müdahale 

edilmiş ise, söz konusu cebri icra, hukuka aykırı bir nitelik taşıyacaktır. Bundan dolayı 

üçüncü kişiye, kendi haklarına müdahalede bulunan cebri icra işlemlerini bertaraf etmek 

ve böylece savunma hakkını kullanmak imkânının  tanınması gerekir65.  

BLOMEYER’e göre, takip alacaklısı kendi iradesi ile istihkak davasının seyrini 

etkileyebilir. Zira, alacaklı, takip talebini geri alabilir ve böylece daha önce uygulanmış 

                                                 
63 FROMMHOLD s.239-240; COENDERS s.330; GÜTERMANN s.90 vd., özellikle s.119; 
FALKMANN s.122 dn. 21 ve s.411-412; FÖRSTER/KAHN: Die Zivilprozessordnung für das Deutsche 
Reich Bd. II, Berlin 1926 s.423; NESSEL-Interventionsprozess s.85-86. 
64 FROMMHOLD s.240-241. 
65 BLOMEYER A: Rechtskraft–und  Gestaltungswirkung der Urteile im Prozess auf  Vollstreckungs- 
gegenklage und Drittwiderspruchsklage (AcP 1965/165, s.481-498), s.483 vd.,  488. 



 31

olan cebri icra işlemlerinin kaldırılmasını sağlayabilir. Çünkü, icra takibinin 

başlatılması ve yürütülmesi alacaklının talebine ve iradesine (inisiyatifine) bağlıdır66.  

BLOMEYER, hacizde istihkak davasını, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 

1004’ üncü paragrafında düzenlenmiş olan ve özel hukuka ilişkin koruyucu bir norm 

niteliğini ve mülkiyet hakkına yapılan müdahalelerin bertaraf edilmesi amacını taşıyan 

“müdahalenin önlenmesi ve ortadan kaldırılması davası”nın özel bir şekli olarak 

nitelendirmektedir. Yazar bu görüşünü şöyle gerekçelendirmektedir: Hacizde istihkak 

davasının konusunu, özel hukuka ilişkin bir hak teşkil eder. Dolayısıyla buradaki sorun, 

takip alacaklısının, üçüncü kişinin özel hukuka ilişkin bir hakkını ihlâl etmesi 

(müdahalede bulunması) nedeniyle, söz konusu müdahaleyi önlemek veya ortadan 

kaldırmakla yükümlü tutulup tutulamayacağıdır. Dava sonunda verilecek hüküm, hem 

üçüncü kişinin haczedilen mallarının serbest bırakılması hem de alacaklının bu mallara 

yönelik takibinin ortadan kaldırılması sonucunu  doğuracaktır67.  

Eğer üçüncü kişinin açtığı istihkak davası kabul edilecek olursa, bu ilam icra 

organına sunulacak ve Alman Usul Kanunu § 894’de öngörülen sonuç ortaya çıkacaktır. 

Yani, davayı kaybeden alacaklı, ya haczedilen malları serbest bırakacak ya da icranın 

ortadan kaldırılmasına yönelik bir irade beyanında bulunmak zorunda kalacaktır. Bu 

irade beyanına bağlı olarak, icra organı da icra takibini durduracak ve daha önce 

yapılmış olan takip işlemlerini kaldıracaktır. Sonuç olarak yazara göre, istihkak davası, 

alacaklının, üçüncü kişinin mallarına cebri icra yoluyla yaptığı müdahaleyi bertaraf 

etmeye yönelik bir müdahalenin meni davasıdır68. 

BLOMEYER’in görüşlerine karşı çıkan ve maddi hukuk teorisinin 

savunucularından biri olan BETTERMANN’a göre, özel hukuk sujelerinin birbirleriyle 

olan ilişkisi ile, bunların Devletle olan ilişkisi birbirinden ayrılmalıdır. Yazar, istihkak 

davasını, üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkına müdahalede bulunan Devlet’in 

cebri icra organının, bu müdahalesini bertaraf etmeye yönelik bir müdahalenin meni 

davası olarak nitelendirmektedir69. Yani, BLOMEYER, istihkak davasını alacaklının 

müdahalesini bertaraf etmeye yönelik bir dava olarak nitelendirmişken; 

                                                 
66 BLOMEYER–Dritwiderspruchsklage s.483 vd. 
67 BLOMEYER–Drittwiderspruchsklage s.482-483, 486-487, özellikle s.488. 
68 BLOMEYER–Drittwiderspruchsklage s.488, 498. 
69 BETTERMANN s.88. 



 32

BETTERMANN,  Devletin cebri icra organının müdahalesini bertaraf etmeye yönelik 

bir dava olarak nitelendirmiştir.  

BETTERMANN’a göre, bu nitelikte bir müdahalenin meni davasının konusunu, 

alacaklının cebri icraya dayanak teşkil eden ilamda yer alan hakkının, belli mallar 

üzerinde cereyan eden cebri icra ile tatmin edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ile, 

üçüncü kişinin alacaklının iddiasının karşısında yer alan bir hakkının mevcut olup 

olmadığının belirlenmesi teşkil eder70. Yine yazar, BLOMEYER’den farklı olarak, 

üçüncü kişinin malları üzerine konulan cebri icranın durdurulması veya kaldırılmasının 

alacaklının iradesine bağlı olmadığını, icranın caiz olmadığını açıklayan hükmün, icra 

organına sunulmasıyla söz konusu sonuçlara ulaşılabileceğini kabul etmektedir. 

Davanın kabulüne ilişkin hükmün bu doğrudan etkisi, sadece teknik-mekanik bir 

basitleştirmeden (sadeleştirmeden) ibarettir71. Ancak cebri icranın maddi hukuka ilişkin 

bir nedenle caiz olmadığının tespitine ilişkin hüküm, alacaklı ile üçüncü kişi arasında 

maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder72. 

Belirtmek gerekir ki, BETTERMANN’ın bu görüş ve eleştirilerinden sonra 

BLOMEYER, 1975 yılında yayınladığı eserinde daha önceki görüşlerini değiştirmiştir. 

Yazar’a göre, istihkak davası, bir hakkın müdahaleye  uğraması halinde, bu 

müdahalenin meni ve ortadan kaldırılması amacına yönelik alışılmış (genel) bir 

müdahalenin meni ve ortadan kaldırılması davasıdır. Hacizde istihkak davası, maddi 

hukuka ilişkin bir hakkın müdahaleye maruz kalması halinde usul kanunu tarafından 

adeta “hazır bulundurulmuş” bir davadır ki, bu dava  maddi hukukta düzenlenmiş olan 

müdahalenin meni ve ortadan kaldırılması davasının özel olarak düzenlenmiş bir 

türünden başka bir şey değildir73. Böylece BLOMEYER de istihkak davasının konusuna 

ilişkin görüşünü değiştirmiş ve davanın konusunu, cebri icra yoluyla üçüncü kişilerin 

haklarına hukuka aykırı olarak yapılan müdahalenin ortadan kaldırılması olarak 

belirlemiştir.  Yani, ona göre de, istihkak davası, alacaklının değil, Devletin cebri icra 

organının müdahalesini bertaraf etmeye yönelik bir davadır74.  

                                                 
70 BETTERMANN s.91 vd. 
71 BETTERMANN s.92 vd. 
72 BETTERMANN s.91 vd. 
73 BLOMEYER A: Zivilprozessrecht, Vollstreckungsverfahren, Berlin-Heidelberg-New York 1975 s.126-
127, 149. 
74 BLOMEYER-Vollstreckungsverfahren s.163. 
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Sonuç olarak, maddi hukuk teorisini savunan her iki yazar da, istihkak davasını, 

Alman Medeni Kanunu §1004’de düzenlenmiş olan müdahalenin meni ve bütün 

sonuçlarıyla ortadan kaldırılması davasının özel bir türü olarak nitelendirmişlerdir75.  

 

             c) İstihkak Davasının Tespit Davası Olduğu Görüşü 

Gerek Alman gerekse İsviçre hukukunda maddi hukuk teorisini savunan 

yazarlardan bazıları, istihkak davasının “maddi hukuk karakterli bir tespit davası” 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hatta, bu yazarların bir kısmı, istihkak davasını “olumlu 

(müspet) tespit davası” bir kısmı ise “olumsuz (menfi) tespit davası” olarak 

nitelendirmiştir.  

Alman hukukunda istihkak davasının olumlu tespit davası olduğu görüşünü 

savunan LANGHEINEKEN’e göre76, istihkak davası, üçüncü kişinin cebri icraya konu 

edilen (haczedilen) mallar üzerinde, Alman Usul Kanunu §771 anlamında temliki 

engelleyici bir hakka sahip olup olmadığının tespit edilmesi amacına yönelik bir 

davadır. Diğer bir deyişle, bu dava ile tespit edilecek şey, üçüncü kişinin haczedilen 

mallar üzerinde kendisine ait olduğunu iddia ettiği hakkın gerçekten mevcut olup 

olmadığıdır77. Yine yazara göre, bir olumlu tespit davası niteliğini taşıyan istihkak 

davası sonucunda üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın mevcut olduğunu tespit eden 

hüküm, aynı zamanda kendiliğinden üçüncü kişiye ait mallar üzerindeki haczin 

kaldırılması sonucunu doğurur. Yani, söz konusu hüküm doğrudan etkili olma ve 

uygulanma gücüne sahiptir78. 

Alman hukukunda ileri sürülen bir görüşe göre ise, istihkak davası bir “olumsuz 

tespit davası”dır. Bu görüşü savunan SCHMİDT’e göre, istihkak davası ile  sadece aynî 

haklar değil, bazı şahsi haklar da ileri sürülebilir. Bu nedenle hacizde istihkak davası, 

maddi hukukta düzenlenmiş olan genel (alışılmış) istihkak davası gibi aynî bir dava 

olarak nitelendirilemez. Aksine, bu dava ancak bir tespit davası olarak nitelendirilebilir. 

Bu tespitin konusu ise, haczedilen malların borçlunun cebri icra ile sorumlu 

                                                 
75 BETTERMANN s.94; BLOMEYER–Drittwiderspruchsklage s.487 vd. 
76 LANGHEINEKEN P: Der Urteilanspruch. Ein Beitrag zur Lehre vom Klagerecht, Leipzig 1899 s.152 
vd. 
77 LANGHEINEKEN s.153. 
78 LANGHEINEKEN s.102, 106, 153, 155. 
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tutulabilecek malvarlığı değerlerine dahil olup olmadığıdır79. Bir başka deyişle, burada 

tespit edilecek olan, üçüncü kişinin istihkak iddia ettiği malların borçlunun cebri icrayla 

sorumlu tutulacak malvarlığı değerlerinden olmadığı ve dolayısıyla bu mallardan 

alacaklının tatmini amacıyla yararlanılamayacağıdır80. 

İsviçre hukukunda ise, istihkak davasının bir tespit davası olduğunu kabul eden 

yazarlar, bu görüşlerini ileri sürerken, davanın hangi çeşit tespit davası olduğunu 

belirlemede, malın kimin elinde haczedildiğini ve dolayısıyla tarafların davadaki 

rollerini de dikkate  almışlardır.  

Buna göre, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişinin alacaklıya 

karşı açacağı istihkak davasının (İsv.İİK m.107; İİK m.97) amacı, haczedilen mallar 

üzerinde üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın tespitinin sağlanmasıdır. Davayı açan 

üçüncü kişi, hacizli mallar üzerinde bir hakka sahip olduğunun tespitini talep 

etmektedir. Bu nedenle söz konusu ihtimalde istihkak davası, üçüncü kişi tarafından 

iddia edilen hakkın tespitini sağlamaya yönelik maddi hukuk karakterli bir “olumlu 

(müspet) tespit davası”dır81.  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı tarafından açılacak 

istihkak davasında (İsv.İİK m.108; İİK m.99) ise durum tam tersi bir mahiyet 

göstermektedir. Zira burada taraf rolleri farklı olup, alacaklı davacı, üçüncü kişi ise 

davalı konumunda bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, istihkak davasını açan 

alacaklı, bu dava ile, haczedilen mallar üzerinde üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir 

hakka sahip olmadığını, onun hakkına yönelik bir müdahalenin bulunmadığını ve 

dolayısıyla bu mallar üzerine konulmuş olan haczin caiz olduğunun tespitini talep 

etmektedir. Dolayısıyla, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde açılacak 

istihkak davası, salt maddi hukuk karakterli bir “olumsuz (menfi) tespit davası”dır82. 

İstihkak davasının maddi hukuk karakterli bir tespit davası olduğunu savunan bu 

görüş, sonuçta, buradaki tespitin, üçüncü kişinin haczedilen mallar üzerinde iddia ettiği 

gibi bir hakka sahip olup olmadığının belirlenmesine yönelik olduğunu  savunmaktadır. 

Yani, bu dava ile tespit edilecek tek husus, üçüncü kişinin haczedilen mallar üzerinde, 
                                                 
79 SCHMIDT R: Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts, 2. Auflage, Leipzig 1906 s.780, 1029; aynı 
görüşte, DEMELIUS E: Zur Lehre von der Rechtskraft des Zivilurteils, (yy) 1892 s.31; KLEINFELLER: 
Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts,  Berlin 1905 s.262 vd. 
80 SCHMIDT s.1031; DEMELIUS s.31. 
81 PETER s.384; WEBER/BRÜSTLEIN/REICHEL s.129; LEUCH G: Die Bedeutung des Betreibungs-
rechtlichen Widerspruchsverfahrens um Forderungen (ZBJV 1940/76, s.1-22), s.9-11. 
82 PETER s.384; WEBER/BRÜSTLEIN/REICHEL s.129. 
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istihkak davasına (ve iddiasına) dayanak teşkil eden ve maddi hukuka ilişkin olan bir 

hakka sahip olup olmadığıdır83.  Bu görüşü savunan LEUCH, buna gerekçe olarak, 

İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nda daima “iddia”dan  (talepten, haktan)84 söz edildiğini ve 

davanın da ancak böyle bir iddiaya (hakka) dayanılarak açılabileceğini göstermektedir. 

Kaldı ki,  ona göre, söz konusu iddianın (hakkın) tespiti, mahkemenin vereceği kararın 

basit ve yalın bir gerekçesi, onun sadece bir saiki olmaz. Aksine, istihkak davasının 

konusu, bizzat söz konusu iddianın (hakkın) tespitidir. Yani, davanın konusu, bizatihi 

üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde istihkak iddia ettiği hakkın mevcut olup 

olmadığının tespit edilmesidir85.  

Hatta PETER’e göre, bu davada sadece iddia edilen hakkın mevcut olup 

olmadığına yönelik basit ve yalın bir tespitin yeterli olmadığı, buna ilaveten mal 

üzerindeki takibin (haczin) kaldırılması veya sınırlandırılmasına yönelik bir hükmün de 

gerektiği yolunda bir itiraz dahi haklı olamaz. Zira, burada mal üzerindeki takibin 

kaldırılması veya sınırlandırılması yolunda bir hüküm tesisine gerek ve ihtiyaç yoktur. 

Aksine, istihkak davasında mahkeme hükmüyle varlığı tespit edilmiş olan hakkın 

kendiliğinden (ipso jure) dikkate alınması zorunludur. Bir başka deyişle, mal üzerindeki 

cebri icranın caiz olmadığına (geçersiz olduğuna) dair bir hüküm verilmesine gerek 

yoktur. Çünkü, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği hakkın varlığı 

mahkeme kararıyla tespit edilmişse, bu hakkı ihlâl eden (ona müdahalede bulunan) cebri 

icra işlemi (haciz) de kendiliğinden geçersiz hale gelir. Yani, olumlu veya olumsuz bir 

tespit davasına binaen üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde aynî bir hakka sahip 

olduğunun tespit edilmiş olması, bu hak dikkate alınmaksızın yapılmış bir icra takibinin 

geçersizliği sonucunu doğurur86. İcranın geçersizliğine ilişkin başkaca bir işlem 

yapılmasına gerek yoktur. Üçüncü kişinin aynî bir hakka sahip olduğunun tespit 

edilmesiyle, istihkak davası artık gereksiz hale gelir. Böylece, istihkak davasının, hacze 

karşı ileri sürülen hakkın tespiti dışında başkaca bir amacı olmadığı da ortaya çıkmış 

olur87. 

İstihkak davasının maddi hukuk karakterli bir tespit davası olduğu görüşü, Türk 

hukukunda da bazı yazarlar tarafından savunulmaktadır. Bu görüşe göre, mal borçlunun 

                                                 
83 LEUCH s.9-11; PETER s.382. 
84 “Anspruch”. 
85 LEUCH s.11. 
86 PETER s.385. 
87 PETER s.386.  
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elinde haczedilmiş ise, üçüncü kişi açacağı istihkak davasıyla, dava konusu mal 

üzerinde istihkak iddia ettiği hakkın  mevcut olduğunun tespitini ister. Yani, istihkak 

iddiasının konusu mülkiyet hakkı ise, üçüncü kişi, istihkak davasıyla malın mülkiyetinin 

kendisine ait olduğunun tespitini ve mal üzerindeki haczin kaldırılmasını; istihkak 

iddiasının konusu mülkiyetten başka bir hak (örneğin rehin hakkı) ise, üçüncü kişi bu 

hakkın mevcut olduğunun tespitini talep eder. Bu nedenle, üçüncü kişinin açtığı istihkak 

davası bir olumlu (müspet) tespit davasıdır88.  

Bu görüşe göre, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı 

tarafından açılan istihkak davası ise, bir “olumsuz tespit davası”dır. Çünkü bu dava ile 

davacı alacaklı, üçüncü kişinin haczedilen mallar üzerinde iddia ettiği gibi bir hakka 

sahip (böyle bir hakkının mevcut ) olmadığının tespitini talep etmektedir89.  

Yargıtay ise, bazı kararlarında, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde 

alacaklı tarafından açılan istihkak davasını “muarazanın meni (çekişmenin önlenmesi) 

davası” olarak nitelendirmiştir90. KURU, uygulamada, üçüncü kişinin haczedilen mal 

üzerindeki “muarazanın önlenmesi (meni) talebi” ile de istihkak davası açıldığını 

belirtmekte ve bunun da doğru bir talep olduğunu söylemektedir. Zira, KURU’nun 

belirttiğine göre, menfi tespit davasına, eski hukuktan gelen bir alışkanlıkla 

“muarazanın önlenmesi davası” da denilmektedir91.  Bundan, Yargıtay’ın da bu 

ihtimalde açılacak istihkak davasını, maddi hukuk karakterli bir olumsuz tespit davası 

olarak nitelendirdiği sonucu çıkmaktadır.  

 

 

 

                                                 
88 Bu görüş için bkz. KURU-İcra 2 s.990-991; MUŞUL T: Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku, I, 
İcra Hukuku,  1. Baskı, İstanbul 2001 s.651; ERTEKİN/KARATAŞ s.72; ERİŞ s.31. 
89 KURU-İcra 2 s.1123; MUŞUL s.676; sadece bu ihtimal bakımından, ARAR K: İcra ve İflas 
Hükümleri,  Ankara 1944 s.220. 
90 "Takip hukukumuzda haczedilen malın borçlunun elinde değil 3. bir şahsın elinde olması halinde 
alacağın temini bakımından alacaklıya tanınan hukuki yollardan biri, İİK’ nun 99. madde hükmü 
gereğince üçüncü şahıs aleyhine Tetkik Merciinde istihkak iddiasının kaldırılması ve haczin devamı için 
dava açmaktır.  Alacaklı tarafından açılacak bu dava niteliği itibariyle bir tür (muarazanın men’i) 
davasıdır. Böylece alacaklı, 3. şahsın haczedilen mala karşı el atmanın önlenmesini, mahcuzun borçluya 
ait olduğunu ispat etmek suretiyle sağlamak durumundadır…" (15. HD 26.10.1988, 2869/3403: UYAR-
İstihkak Davaları s.1078-1079); "…Dava, İİK’ nun 99. maddesi anlamında ileri sürülen hakediş istemine 
ilişkindir… Dava dilekçesinde yer alan ‘vaki muarazanın men’i ’ isteği, ‘hacizli malın hakediş iddiasında 
bulunan davalıya ait olmadığının saptanmasına yöneliktir" (13. HD 25.2.1981, 517/1287: UYAR-İstihkak 
Davaları s.1045-1046). 
91 KURU-İcra 2 s.1123. 
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   III. Usul (Takip) Hukuku Teorisi 

 

        1. Genel Olarak      

Usul hukuku teorisi, maddi hukuk teorisine karşı ileri sürülmüştür.  

Alman hukukunda özellikle yirminci yüzyılın başlarına kadar maddi hukuk 

teorisinin hakim olduğu söylenebilirse de, bu tarihten itibaren usuli teoriler gelişmiş ve 

zamanla hakimiyetini artırmıştır92. İstihkak davasının hukuki niteliği konusunda usul 

hukuku teorisini savunan eski Alman hukukçularının sayısı da azımsanmayacak kadar 

çoktur93. Bu nedenle, eski Alman doktrininde savunulan görüşlere de kısaca değinmekte 

yarar bulunmaktadır.  

Eski Alman doktrininde usul hukuku teorisinin  savunucularından WOSS’ a göre, 

istihkak davası usul hukukuna ilişkin  bir dava karakterine  sahiptir ve özel hukukun bu 

konudaki boşluğunu doldurmak için usul hukuku  tarafından yaratılmış bir davadır.  Bu 

dava sadece belli bir usuli işlemin bertaraf edilmesi amacına yöneliktir. Dolayısıyla 

istihkak davası hem temeli, hem içeriği hem de ileri sürülme şekli yönünden bir usul 

hukuku kurumudur94. Usul kanunu kendi içinde bir cebri icra sistemi getirmiştir ki, bu 

cebri icra esnasında üçüncü kişilerin hakları ihlâl edilmiş olabilir. Fakat üçüncü kişilerin 

özel hukuka ilişkin bir  haklarının ihlâl edildiği iddiası, ancak özel bir tarzda (şekilde) 

ileri sürülebilir. İşte bu konudaki özel tarzı, usul kanunu istihkak davasını düzenlemek 

                                                 
92 Tarihsel gelişim hakkında bkz. PICKER E: Die Drittwiderspruchsklage in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung als Beispiel für das Zusammenwirken von materiellem Recht und Prozessrecht, Köln-
Berlin-Bonn-München 1981 s.10 vd.; FROMMHOLD s.177 vd.; SOHM s.12 vd. 
93 Bkz. WOSS: Über die zivilrechtliche Natur der Einsprüche Dritter in der Exekutionsinstanz (Gruchot  
1879/23, s.232-286), s.232 vd.; WOSS: Die Umbildung des dinglichen Rechts im sog. 
Interventionsanspruche (Gruchot 1881/25, s.349-410), s.349 vd.; WOSS: Negatorienklage und 
Vollstreckungspfaendung (Jherings Jahrbuch Bd.23 1885, s.43-105), s.43 vd.; WOSS: Die materiellen 
Gegensaetze zwischen den einstweiligen Anordnungen und den einstweiligen Verfügungen der ZPO 
(AcP 1887/71, s.227-290), s.227 vd.; THIELE: Die Widerspruchsklage des § 690 ZPO in Theorie und 
Praxis (AcP 1895/84, s.50 -129), s.50 vd.; DU CHESNE: Die Klage aus § 771 der ZPO (Saechsische 
Archiv für bürgerliches Recht Bd.13, Leipzig 1903 s.616-665), s.626 vd.; BUNSEN F: Die Lehre von der 
Zwangsvollstreckung, Wismar 1885 s.62 vd.; PLANCK J W: Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts 
Bd II, 2, München 1896 s.707 vd.; HELLWIG K: Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts I, Leipzig 
1903 s.398 vd.; HELLWIG K: Anspruchs und Klagerecht, Jena 1900 s.485 vd., 511 vd.; KISCH W: 
Beitraege zur Urteilslehre, Leipzig 1903 s.175 vd.; STEIN F: Über die bindende Kraft richterlicher 
Entscheidungen,  (yy) 1897 s.17-18; STEIN F: Grundfragen der Zwangsvollstreckung, Tübingen 1913 
s.46 vd.; WACH A: Der Feststellungsanspruch, Leipzig 1889 s.15, 21 vd.; GOLDMANN s.819, 824; 
FLECHTHEIM J: Die Struktur der negativen Feststellungsklage (ZZP 1899/25, s.405-446), s. 428; 
SMOIRA M: Die Haftung des redlichen Glaeubigers nach beendigter Zwangsvollstreckung in 
bewegliche, dem nicht Schuldner gehörige Sachen, Königsberg 1911 s.27 vd.; HEIN O: Handbuch der 
Zwangsvollstreckung,  2. Auflage,  Hannover 1914 s.119; SOHM s.33 vd.; PFEIFER s.62-63. 
94 WOSS-Negatorienklage s.105;WOSS-Einsprüche Dritter s.503; bu konuda WOSS’a yöneltilen 
eleştiriler için bkz. FROMMHOLD s.186. 
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suretiyle getirmiş ve böylece özel hukukun bu konudaki boşluğunu doldurmuştur. 

Dolayısıyla istihkak davası usul kanunu tarafından yaratılmış bir usuli davadır ve asla 

maddi hukuk tarafından verilmiş bir dava  hakkı olarak kabul edilemez; zira usul 

hukuku da kendine özgü dava ve dava hakları yaratabilir95.  

BUNSEN’e göre istihkak davası kaynağını (temelini), özel hukuktan değil, usul 

hukukundan alır. Davanın muhtevası sadece üçüncü kişilerin malları üzerinde yürütülen 

cebri icraya karşı yöneltilmiş bir muhalefettir (itirazdır). Bu davada mahkeme tarafından 

çözülmesi gereken sorun,  üçüncü kişinin cebri icraya konu olan mallar üzerinde maddi 

hukuka ilişkin bir hakka sahip olup olmadığı değildir. Aksine, mahkemenin hükmü, 

böyle bir hak temelinde, icra işleminin tamamen veya kısmen kaldırılması veya 

durdurulmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesine yöneliktir. Üçüncü kişinin dava 

dilekçesi temelinde mahkeme hükmüyle karar verilecek olan şey, cebri icranın, üçüncü 

kişinin üzerinde  hak iddia ettiği mallar bakımından caiz olup olmadığıdır. Dolayısıyla, 

üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkı, istihkak davasının sadece temelini 

(gerekçesini) teşkil eder;  ama asla davanın  konusu (içeriği) değildir. Özellikle 

belirtmek gerekir ki, hacizde istihkak davasının maddi hukukta düzenlenmiş genel 

istihkak davası ile bir ilgisi yoktur96.  

Usul hukuku teorisinin önemli savunucularından olan THIELE’ye göre, istihkak 

davasının şart ve etkilerini ancak usul kanunu düzenleyebilir; çünkü bu dava ile belli bir 

mal üzerindeki haczin caiz olup olmadığına karar verilecektir. Nasıl ki maddi hukuka 

ilişkin davaların şart ve etkilerini maddi hukukun kendisi belirliyorsa, hacizde istihkak 

davasının şart ve etkilerini de doğal olarak usul kanunu belirleyebilir. Yazara göre, 

maddi hukuka ilişkin haklar sadece bu hukuk tarafından düzenlenmiş olan davalarla 

ileri sürülebilir. Oysa, usul hukuku tarafından düzenlenmiş olan davalar ile, maddi 

hukuka ilişkin herhangi bir hak değil,  salt usuli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olan 

haklar ileri sürülebilir97. 

                                                 
95 WOSS-Materiellen Gegensaetze s.288. 
96 BUNSEN s.62-63, 71; Avusturya hukukunda aynı görüş için bkz. SCHRUTKA/RECHTENSTAMM-
Analyse  s.298 vd.; bu yazara yöneltilen eleştiriler hakkında bkz. FROMMHOLD s.187 vd. 
97 THIELE s.67. THIELE, ROCHOLL’un (ROCHOLL: Rechtsfaelle aus der Praxis des Reichtsgerichts, 
Breslau 1890 s.114, 178), istihkak davasını yan yana bulunan iki hukuki ilişki arasındaki çatışmayı çözen 
ve davacının diğer bir hakla çatışan hakkını takip ettiği “çatışma davası”  (Konfliktsklage) olarak 
nitelendirmesine karşı çıkmıştır. Zira ona göre, istihkak davası ile davacı bir hakkını takip etmemekte, 
sadece bu hakka yönelik olan bir müdahaleyi püskürtmek istemektedir. Dolayısıyla davacının hakkının 
tespiti onun amacı değil, sadece amacına ulaşması için bir araçtır (THIELE s.69). 
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Davaları, usule ilişkin ve özel hukuka ilişkin davalar olarak iki kategori altında 

inceleyen PLANCK’a göre, özel hukuka ilişkin davalar ile davacı, davalının mahkeme 

kararıyla belli bir özel hukuk edimini ifaya mahkum edilmesini talep eder. Oysa hacizde 

istihkak davası bu amaca yönelik bir özel hukuk davası değildir; aksine bir usul hukuku 

davasıdır. Usul kanunu, özel hukukta düzenlenmiş olmayan, sadece usuli bir amaca 

yönelik olan başka  bir davayı, yani istihkak davasını düzenlemiştir. Dolayısıyla 

istihkak davası sadece usuli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik usule ilişkin bir 

davadır98.  

DU CHESNE’ye göre, istihkak davası ile, kamu hukuku ve usuli karakterli bir hak 

(talep) Devlet’e karşı yöneltilir. Ve bu hak, cebri icra yoluyla yapılan ve caiz olmayan 

bir müdahalenin ortadan kaldırılmasını amaçlar99. 

Davaları, “eda, tespit ve inşai dava”lar olmak üzere üç gruba100; inşai davaları da 

maddi hukuka ilişkin ve usule ilişkin inşai davalar olarak ikiye ayıran101 HELLWIG, 

istihkak davasını usule ilişkin inşai davalar arasında göstermiştir102. Böylece, istihkak 

davasını usule ilişkin inşai bir dava olarak nitelendiren HELLWIG, bu dava ile, 

Devletin cebri icra işlemiyle yarattığı hukuka aykırı bir durumun ortadan kaldırılmasına 

yönelik itiraz (muhalefet) hakkının kullanıldığını ifade etmiştir103.  

Bugün ise, Alman hukukunda hakim olan görüş, istihkak davasının usule ilişkin 

(inşai) bir dava olduğu görüşüdür104. Alman hukukunda hakim olan bu görüş, özellikle, 

                                                 
98 PLANCK s.3 vd., s.707 vd; paralel düşüncelere sahip olduğu gözlenen GOLDMANN ise, istihkak 
davasını “kendine özgü bir dava” olarak nitelendirmiştir (GOLDMANN s.805 vd.). 
99 DU CHESNE s.616 vd., özellikle s.620. 
100 HELLWIG K: Klagerecht und Klagmöglichkeit. Eine Auseinandersetzung über die Grundfragen des 
heutigen Zivilprozessrechts, Leipzig 1905 s.39; HELLWIG-Anspruch s.443 vd. 
101 HELLWIG–Anspruch s.485 vd.; HELLWIG–Lehrbuch s.396 vd. 
102 HELLWIG–Anspruch s.511 vd.; HELLWIG–Lehrbuch s.398 vd. 
103 HELLWIG–Lehrbuch s.398; aynı doğrultuda,  KUNZE: Das die Veraeusserung hindernde Recht im 
Sinne des § 771 R.C.P.O., Greifswalder 1905 s.12. 
104 Bkz. ROSENBERG L/GAUL H F/SCHILKEN E: Zwangsvollstreckungsrecht, Elfte völlig 
neubeaebeitete Auflage, München 1997 s.658; ARENS P/LÜKE W: Zivilprozessrecht, 
Erkenntnisverfahren, Zwangsvollstreckung, 7. neubearbeitete Auflage, München 1999 s.441; ARENS 
P/LÜKE W: Einwand der Vermögensübernahme gegen Drittwiderspruchsklage (JuS 1984/4, s.263-267), 
s.264; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HATRMANN: Zivilprozessordnung, 60. neubearbeitete 
Auflage, München 2002 s.2026; THOMAS H/PUTZO H: Zivilprozessordnung, 24. neubearbeitete 
Auflage, München 2002 s.1265; SCHUSCHKE W/WALKER W D: Vollstreckung und Vorlaeufiger 
Rechtsschutz, Band I, Zwangsvollstreckung § § 704 – 915 h ZPO, 3. völlig neubearbeitete und erweiterte 
Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 2002 s.595; JAUERNIG s.59; GOTTWALD U: Berliner 
Kommentare, Zwangsvollstreckung, Kommentar zu den § § 704 – 715 h ZPO, 4. überarbeitete und 
ergaenzte Auflage, Berlin 2002 s. 371; ZÖLLER R: Zivilprozessordnung, 23. neubearbeitete Auflage, 
Köln 2002 s.1785; WIECZOREK B/SCHÜTZE R A: Zivilprozessordnung und Nebengesetze, 
Grosskommentar, 3. völlig neubearbeitete Auflage, vierter Band § 704 -915 h, 1. Teilband § § 704 – 807, 
Berlin New York 1999 s.619-620; LACKMANN R: Zwangsvollstreckungsrecht, 5. überarbeitete 
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istihkak davasının amacını, konusunu ve dava sonunda verilen hükmün etkilerini göz 

önünde tutarak bu sonuca ulaşmıştır.  

Bu görüşe göre, istihkak davası sadece usul hukuku tarafından verilmiş bir hukuki 

çaredir. Usul hukukunun kendine özgü hukuki bir çare olarak tanıdığı bu davanın 

amacı, cebri icra yoluyla hukuki durumlarına müdahalede (tecavüzde) bulunulan üçüncü 

kişilere, bu müdahaleye karşı haklarını savunabilme olanağını vermektir105. Öyle ki, 

istihkak davası bütün hukuk düzenlerinde eksik olamayacak,  tanınması zorunlu olan bir 

hukuki çaredir106. Hatta, istihkak davası, cebri icraya karşı koyabilmek için üçüncü 

kişilerin sahip olduğu tek (yegane) hukuki çaredir107.  

Haklarının cebri icra yoluyla ihlâl edildiğini iddia eden üçüncü kişilerin, istihkak 

davası yerine veya bu dava devam ederken  maddi hukukta düzenlenmiş olan 

müdahalenin meni ve ortadan kaldırılması davasını (BGB § 1004) açmaları mümkün 

                                                                                                                                               
Auflage, München 2001 s.207; BROX H/WALKER W D: Zwangsvollstreckungsrecht, 6. völlig 
neubearbeitete und erweiterte Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 1999 s.766; LIPPROSS O G. 
Vollstreckungsrecht, 8. überarbeitete Auflage, Berlin 1998 s.243; LIPPROSS O G: Das 
Rechtsbehelfssystem der Zwangsvollstreckung (JA 1979/9 s.9-15), s.14; WASSERMANN R: Reihe 
Alternativkommentare, Kommentar zur Zivilprozessordnung,  Luchterhand 1987 s.1895; BRUCKMANN 
E O: Die Praxis der Zwangsvollstreckung, 4. Auflage, Bonn 2002 s.373;  BAUMANN J/BREHM W: 
Zwangsvollstreckung, 2. neubearbeitete Auflage, Bielefeld 1982 s.225; MUSIELAK H J: Grundkurs  
ZPO, 5. neubearbeitete Auflage, München 2000 s.399; GERHARD W: Vollstreckungsrecht, 2. 
neubearbeitete Auflage, Berlin-New York 1982 s.213; BLOMEYER K: Zwangsvollstreckung, zweite 
vermehrte und verbesserte Auflage, Berlin 1956 s.51; SIEG K: Prozessrecht, Zwangsvollstreckung, 
Konkurs und Vergleich, Wiesbaden 1982 s.797; WAGNER H/ZARTMAN H: Das Prozessformularbuch, 
5. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Köln 1981 s.284; CRAUSHAAR G: Zivilprozess und 
Zwangsvollstreckung, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1979 s.249; SCHELLHAMMER K: Zivilprozess, 
Gesetz-Praxis-Faelle, 9. neubearbeitete Auflage, Heidelberg 2001 s.124; GAUL H F: Dogmatische 
Grundlagen und praktische Bedeutung der Drittwiderspruchsklage (50 Jahre Bundesgerichtshof  Band III, 
Zivilprozess, Insolvenz, Öffentliches Recht, München 2000 s.521-567), s.526, 533, 539-540; BROX 
H/WALKER W D: Die Drittwiderspruchsklage (JA 1986/3, s.113-121), s.113-114; GEISSLER M: Die 
Vollstreckungsklagen im Rechtsbehelfssystem der Zwangsvollstreckung (NJW 1985/32, s. 1865-1872), 
s.1869; WITTSCHIER J: Die Drittwiderspruchsklage gem. § 771 ZPO (JuS 1998/10, s.926-930), s.927; 
STEIN/JONAS/ MÜNZBERG: Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 6 § 704 – 863, 21. Auflage, 
Tübingen 1995 s.526 vd.; MÜNZBERG W/BREHM W: Altes und Neues zur Widerspruchsklage nach § 
771 ZPO (Festschrift für Baur 1981, s.517-536), s.526 vd.; LÜKE G: Prüfe dein Wissen, Rechtsfaelle in 
Frage und Antwort, Zwangsvollstreckungsrecht, München 1993 s.127;  LÜKE G: Zum zivilprozessualen 
Klagensystem (JS 1969/7 s.301-307), s.302; HAASE R: Besondere Klagearten im Zivilprozess (JuS 
1967/12 s.561-564), s.563; HERZ R: Wesen und Grundlage der Widerspruchsklage, Erlangen 1949 s.4 
vd., s.12; STEIN-Grundfragen s.94 vd.; BGHZ 58, s. 207 vd.; BGH, NJW 1979, s.929; BGH, NJW 1985, 
s.3066-3067. 
105 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.656; SCHUSCHKE/WALKER s.594; WIECZOREK/SCHÜTZE 
s.619; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2026; BRAUN H F: Der Parteibegriff 
in der Zwangsvollstreckung, Mainz 1952 s.61-63, 67; HERZ s.7. 
106 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.656. 
107 SCHÖNKE A: Das Rechtsschutzbedürfnis, Studien zu einem Zivilprozessualen Grundbegriff,  Berlin 
1950 s.82, 86. 
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değildir108. Zira, usul hukuku tarafından bu hukuk alanına özgü hukuki bir çare 

tanınmasına rağmen, maddi hukuka ilişkin davaların da açılabileceği kabul edilirse, o 

zaman, usul kanununun kamu hukuku karakterli emredici kuralları bertaraf edilmiş 

olacaktır109. Dolayısıyla, istihkak davası yerine maddi hukuka ilişkin bir davanın 

açılması halinde, bu dava “hukuki himaye ihtiyacı”ndan110 yoksun olacaktır. Çünkü, 

Alman Usul Kanunu § 775,I hükmüne göre, ancak cebri icranın caiz olmadığını 

açıklayan bir hükme dayanılarak icra durdurulabilir ve kaldırılabilir. Bu amaca ise, 

maddi hukuka ilişkin davalar (BGB § 985 ve 1004) sonunda verilen bir hükümle  değil, 

ancak istihkak davası sonunda verilen bir hükümle ulaşılabilir111. 

Öte yandan, davacı üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın maddi hukuk bakımından 

gerçekten var olup olmadığı ve haczedilen malın gerçekte borçluya ait olup olmadığı 

gibi maddi hukuka ilişkin sorunlar cebri icra sürecinde karara bağlanamaz112. Çünkü, 

haczi yapan icra müdürü, borçlunun elinde bulunan malların gerçekten ona ait olup 

olmadığını kesin olarak araştırma ve kontrol edebilme olanağına sahip değildir. Kaldı 

ki, onun böyle bir araştırma yapma ödevi de bulunmamaktadır; aksine o, borçlunun 

elinde bulunan malları haczetmekle yükümlüdür113.  Şu halde, istihkak davası maddi 

hukuktan bağımsız bir dava olup, talebin dayanağı da münhasıran usul hukukundadır. 

Zira, istihkak  davasının nihai amacı, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği 
                                                 
108 SCHUSCHKE/WALKER s.595;  WIECZOREK/SCHÜTZE s.626; SCHELLHAMMER s.124; 
GERHARDT s.214; LIPPROSS-Rechtsbehelfssystem s.14; SCHÖNKE– Rechtsschutzbedürfnis s.82; 
GEISSLER s.1871BROX/WALKER–Drittwiderspruchsklage s.114; LÜKE s.126; PICKER s.311 vd.; 
320 vd.; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.697; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2026; 
GOTTWALD s.372; SCHELLHAMMER s.124; LACKMANN s.208; THOMAS/PUTZO s.1265; 
PRÜTTING H/ WETH S: Die Drittwiderspruchsklage gemaes § 771 ZPO (JuS 1988/7, s.505-511), s.507; 
LECKL P: Zivilprozessrecht 2, Zwangsvollstreckung, 1 Auflage,  Daenischenhagen 2002 s.76; HERZ 
s.7. ZPO § 771’de istihkak davasına ilişkin olarak getirilen hüküm, maddi hukuka ilişkin hükümler 
karşısında, özel hüküm niteliğini taşır. Bu nedenle, § 771’deki hüküm, maddi hukuka ilişkin davaları 
cebri icra alanında uygulanmasını olanaksız kılar (ROSENER G: Rechtsfragen im Rahmen der 
Widerspruchsklage des § 771 ZPO, Greifswald 1931 s.21). Bu açıdan istihkak davası özel hüküm 
niteliğini taşıdığı gibi, aynı zamanda başvurulacak en iyi hukuki çaredir (SCHMIDT-Münchener 
Kommentar s.2026; SCHUSCHKE/ WALKER s.596; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.767). 
Maddi hukuka ilişkin davalar, ancak icra takibinin sona ermesinden ve dolayısıyla istihkak davası açma 
olanağının bitmesinden sonra açılabilir (LACKMANN s.209). 
109 SCHÖNKE-Rechtsschutzbedürfnis s.82, 86. 
110 “Das Rechtsschutzbedürfnis”. 
111 SCHÖNKE-Rechtsschutzbedürfnis s.86. Yine yazara göre, aynı şekilde gerek üçüncü kişinin gerekse 
borçlunun haklarının tespiti amacıyla genel anlamda bir tespit davası açmaları halinde, bu dava da hukuki 
himaye ihtiyacından yoksun olacaktır (s.86). Ayrıca bkz. BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.766-
777; SCHUSCHKE/WALKER s.596; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.697; SCHMIDT-Münchener 
Kommentar s.2026; GOTTWALD s.372. 
112 DE BOER H O: Rechtsstreit, Einschliesslich Zwangsvollstreckung, Ein Grundriss, Berlin 1940 s.207, 
215. 
113 DE BOER s.215. 
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maddi hukuka ilişkin subjektif bir hakkının korunması değildir; aksine bu dava,  

borçluya ait olmayıp da üçüncü kişiye ait olan bir malın alacaklının tatmin edilmesi 

amacıyla kullanılması şeklinde ortaya çıkan bir objektif hukuka aykırılıktan 

doğmaktadır114.  

Gerçi, istihkak davasının temelinde maddi hukuka ilişkin bir hak iddiası yer alır ve 

bu  Alman Usul Kanunu § 771’de “temliki engelleyici hak” olarak ifade edilmiştir. 

Hangi hakların bu niteliğe sahip oldukları ise maddi hukuka göre belirlenecektir. Fakat 

istihkak davasının gerçek anlamda “dava konusu”nu, maddi hukuka ilişkin olan bu hak 

teşkil etmez; bu nedenle onun varlığı veya yokluğu maddi anlamda kesin hüküm teşkil 

edecek şekilde karara bağlanamaz. Söz konusu hak, istihkak davasının sebebi 

(gerekçesi) olarak sadece “ön sorun” olarak incelenir ve varlığı veya yokluğu kesin 

hüküm teşkil edecek şekilde  bu davada karara bağlanamaz. İstihkak davasının gerçek 

anlamda konusunu, davacı üçüncü kişinin, ileri sürdüğü hak temelinde, istihkak 

iddiasında bulunduğu mallar üzerindeki cebri icra işleminin (haczin) caiz olup 

olmadığının karara bağlanması teşkil eder115. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü hak davanın 

konusunu değil, sadece davanın temelinin (gerekçesinin) bir parçasını teşkil eder116. 

Sonuçta dava üçüncü kişi lehine sonuçlanırsa, hakimin kararı, sorunu sadece usuli bir 

yönden çözmüş olacaktır. Yani, mal haczin kapsamı dışında bırakılacak, mal üzerindeki 

haciz kaldırılacaktır. Bu da istihkak davasının hukuki nitelik bakımından usuli bir 

karaktere sahip olduğunu gösterir117. Çünkü, gerçekte borçluya ait olmasa bile, 

borçlunun elindeyken icra  müdürü tarafından haczedilen  ve üçüncü kişinin de  bu 

hacze karşı bir hak iddia ettiği mallar üzerindeki icra işlemi baştan itibaren hukuka 

uygun ve geçerlidir. Zira, daha önce de belirtildiği gibi, icra müdürünün haczedilen 

malların gerçekten borçluya ait olup olmadığını araştırma görevi yoktur; aksine o haczi 

                                                 
114 Bu konuda bkz. PICKER s.2-3, 13 vd.; SÜSSKIND s.90. 
115 SCHELLHAMMER s.124; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692; STEIN/JONAS/MÜNZBERG 
s.527-528; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2045; WIECZOREK/SCHÜTZE s.620-621; THOMAS/ 
PUTZO s.1266-1267; BRAUN s.60; HERZ s.11; HABSCHEID W J: Der Streitgegenstand im 
Zivilprozess und im Streitverfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bielefeld 1956 s.144; 
WEISSENBORN O: Die Voraussetzung der Widerspruchsklage des § 771 ZPO, insbesondere das die 
Veräusserung hindernde Recht, Berlin 1914 s.4-5. 
116 HABSCHEID-Streitgegenstand s.144, 146; LIPPROSS-Rechtsbehelfssystem s.14; WEISSENBORN 
s.4. 
117 DE BOER s.216; SCHELLHAMMER s.124; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.657-658, 666; 
LIPPROSS s.243; GERHARDT s.214; SCHUSCHKE/ WALKER s.594; WIECZOREK/SCHÜTZE 
s.620; SCHÖNKE-Rechtsschutzbedürfnis s.85; ROSENER s.22; BAUMBACH/LAUTERBACH/ 
ALBERS/HARTMANN s.2026.  
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yapmakla yükümlüdür. İşte bu nedenle, üçüncü kişi söz konusu hacizli mallar üzerinde 

kendisinin “temliki engelleyici  bir hakka” sahip olduğunu iddia ederek istihkak davası 

açmakla, bu icra işlemine (hacze) karşı koymakta; ve o ana kadar geçerli olan haczin 

artık geçersiz sayılmasına  karar verilmesini talep etmektedir118.  

Eğer mahkeme istihkak davası sonunda, üçüncü kişiyi haklı bulursa, istihkak iddia 

edilen mallar üzerine konulan ve o ana kadar geçerli (caiz) olan haczin, artık geçersiz 

olduğuna (caiz olmadığına) karar verecektir. Böylece, mahkeme kararıyla o ana kadar 

mevcut olan usuli bir durum değiştirilmiş olacağından, istihkak davası usule ilişkin inşai 

bir dava; dava sonunda verilen hüküm ise, usule ilişkin inşai bir hüküm niteliğini 

taşıyacaktır119. 

Öte yandan, İsviçre hukukunda bugün hakim olan görüş, istihkak davasının takip 

hukukuna ilişkin bir dava olduğu görüşüdür120. Alman hukukunda istihkak davası usule 

                                                 
118 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.658; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMAN 
s.2026; HABSCHEID-Streitgegenstand s.144-146; BAUR F/GRUNSKY W: Zivilprozessrecht, 9. 
überarbeitete Auflage, Neuwied-Kriftel-Berlin 1997 s.235; HENZE G/HAGEMANN K: 
Zwangsvollstreckungsrecht, Bonn 1976 s.143; NIKISCH A: Zivilprozessrecht, zweite ergaenzte Auflage, 
Tübingen 1952 s.158; WIECZOREK/SCHÜTZE s.621; WITTSCHIER s.927; WASSERMANN s.1895; 
JAUERNIG s.59; GOTTWALD s.371; ZÖLLER s.1875; THOMAS/PUTZO s.1265; LACKMANN 
s.207; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.765-766; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage 
s.114; ARENS/LÜKE s.441; LIPPROSS s.243; BAUMANN/BREHM s.226; MUSIELAK s.399; 
BLOMEYER K s.51; CRAUSHAAR s.249; GAUL-Dogmatische s.531 vd.; GEISSLER s.1869; DE 
BOER s.216; SCHUSCHKE/WALKER s.595; HAASE s.563; HERZ s.14; LÜKE-Klagensystem s.302; 
Federal Mahkeme de bir kararında açıkça, istihkak davasının  konusunun hacizli mallar üzerindeki cebri 
icranın caiz olup olmadığının belirlenmesi olduğunu açıklamıştır (BGH NJW 1979, s.929).  
119 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.658; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMAN 
s.2026; THOMAS/PUTZO s.1265; ZÖLLER s.1875; JAUERNIG s.59; WASSERMANN s.1895; 
LACKMANN s.207; SCHUSCHKE/WALKER s.595; SCHELLHAMMER s.124; 
STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.527; LIPPROSS s.243; GERHARDT –Vollstreckungsrecht s.214; 
WIECZOREK/SCHÜTZE s.620; GAUL-Dogmatische s.526; ARENS/LÜKE s.441; MUSIELAK s.399; 
WITTSCHIER s.927; SCHLOSSER P: Gestaltungsklagen und Gestaltungsrechte, Bielefeld 1966 s.96-97, 
108, 244, 265, 415; DE BOER H O/ERKEL G: Zwangsvollstreckung, Konkurs und Vergleich,  
Wiesbaden 1962 s.40; DE BOER s.216; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.114; GILLES P: 
Optisches Zivilprozessrecht, Berlin 1977 s.51; SCHÖNKE A: Zivilprozessrecht, 9.völlig neubearbeitete 
Auflage, Karlsruhe 1969 s.187; GRUNSKY s.1869; STAAB H: Gestaltungsklage und 
Gestaltungsklagerecht im Zivilprozess, Saarbrücken 1967 s.46; BGH NJW 1979, s.929; BGHZ 58, s.207-
214; BGH NJW 1985, s.3066-3067; Avusturya hukukunda aynı görüş için bkz. HOLZHAMMER s.162-
163; FASCHING H W: Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts, Wien 1984 s.522; İspanyol 
hukuku için bkz. GATHMANN A: Spanisches Zwangsvollstreckungsrecht, Frankfurt am Main-Berlin-
New York-Paris-Wien 1997 s.172; Japon hukukunda da usule ilişkin inşai dava teorisinin hakim görüş 
olduğu hakkında bkz. ENDO K: Die Drittwiderspruchsklage im deutschen und japanischen Recht, Köln 
1988 s.91 vd.  
120 Bkz. JÄGER K: Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Erster Band, Dritte 
vollständig neu bearbeitete Auflage, Zürüch 1911 s.344; FRITZSCHE H/WALDER H U: 
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht Band I, Dritte Auflage, Zürich 1984 s.375; 
GULDENER M: Schweizerische Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979 s.592; GULDENER M: 
Zwangsvollstreckung und Zivilprozess (ZSR 1955/74, s.19-59), s.48-49, 50 dn.81; JÄGER/WALDER/ 
KULL/KOTTMANN: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Erlätert für den praktischen 
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ilişkin bir dava olarak nitelendirilmişken, İsviçre hukukunda, bu dava takip hukukuna 

ilişkin bir dava olarak nitelendirilmiştir121. Bu terminoloji farklılığına rağmen, her iki 

anlayışın da, esas bakımdan sonuçta aynı noktada birleştiği, deyiş yerinde ise, aynı 

kapıya çıktığı söylenebilir122.  

İsviçre hukukunda hakim olan bu görüşe göre, davanın hukuki niteliği maddi 

hukuka değil, takip hukukuna dayanır. Zira, bu davada mahkemenin vereceği karar salt 

takip hukukuna ilişkin bir sorunu çözmeye yönelik olacaktır123. Yani bu dava ile, 

haczedilen bir mal üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığına ve dolayısıyla 

alacaklının belli bir malı paraya çevirerek alacağını elde edip edemeyeceğine karar 

verilecektir. Dolayısıyla istihkak davası takip hukukuna ilişkin bir amacı 

gerçekleştirmeye yönelik bir davadır. Üçüncü kişinin istihkak iddiasına dayanak teşkil 

eden maddi hukuka ilişkin hakkı, bu davada sadece bir ön sorun şeklinde incelenir ve 

ancak hükmün bir gerekçesini  teşkil eder.  İstihkak davasında esas olarak, dava konusu 

mal üzerindeki cebri icranın haklı olup olmadığına yönelik uyuşmazlık çözümlenir124.  

Öte yandan, üçüncü kişinin, alacaklı yüzünden zarara uğradığı söylenemez. Zira, 

bir icra takibinde neyin haczedilip edilemeyeceğine karar verme yetkisi yalnız icra 

müdürüne aittir. Alacaklının, bu konuda icra müdürünü yönlendirme hakkı olmadığına 

göre, o, borçlunun malvarlığını aşan bir takip nedeniyle sorumlu tutulamaz. Çünkü, 

                                                                                                                                               
Gebrauch, 4. Auflage, Band I Art. 1–158, Zürich 1997 s.576; LENHARD  s.53 vd., 56, 59, 62 vd.; 
DAMEROW K: Der Widerspruch gegen die Vollstreckung in schuldnerfremdes Vermögen im deutschen 
und schweizerischen Recht, Basel 1966 s.134, 137 vd.; WAGNER W: Fragen aus dem Gebiete der 
Widerspruchsklage, Zürich 1942 s.11, 19, 22-23, 71, 136, 141-142 (özellikle dn. 29), 144 vd.; DENZLER 
B: Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens,  Zürich 1986 s.30; BERGER P: Die rechtliche 
Natur und der Gerichtsstand der Klagen des Schuldbetreibungs– und Konkursgesetzes, Basel 1955 s.81, 
88; FEHLMANN U: Die Einflüsse des Sachenrechts auf Pfändung und Verwertung, Zürich 1976 s.58; 
von OVERBECK A: Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zürich 1926 s.73-74; 
WALDER-BOHNER H U/JENT-SORENSEN I: Tafeln zum Schuldbetreibung und Konkursrecht, 4. 
Auflage, Zürich 1990 s.13; BRUNNER A/HOULMANN M/REUTTER M: Kollokations–und 
Widerspruchsklagen nach SchKG, Bern 1994 s.105,113; HUBER E: Zur Natur der Klagen aus den Art 
106/9 Sch.u.K–G (ZBJV 1907/43, s.585-592), s.586-587; HUBER E: Der Gerichsstand der 
Widerspruchsklage (ZBJW 1908/12, s.649-663), s.649-651; RAMER s.65; HABSCHEID W J: 
Schweizerische Zivilprozess– und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Auflage, Basel und Frankfurt am Main 
1990 s.202; FAVRE A: Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Freiburg 1956 s.183; SÜSSKIND s.92. 
121 Bunun nedeni olarak Alman hukukunda, ayrı bir icra ve iflas kanununun bulunmayışı, icra hukukuna 
ilişkin hükümlerin de Alman Usul Kanunu içinde ( ZPO § 704 vd.) düzenlenmiş olması teşkil edebilir. 
Oysa İsviçre hukukunda ayrı ve federal bir icra iflas kanunu bulunmaktadır; yani usul kanunları ile icra 
iflas kanunu bir arada yer almamaktadır. İşte bu temel farklılığın, terminoloji konusundaki farklılaşmanın 
da nedenini teşkil ettiği söylenebilir.  
122 Karş. SÜSSKIND s.91. 
123 RAMER s.65; SÜSSKIND s.91-92; FRITZSCHE/WALDER s.374; LENHARD s.53; FAVRE s.183. 
124 LENHARD s.56; WAGNER s.22 vd., 71, 136, 141;  FAVRE s.183; BERGER s.79, 81; SÜSSKIND 
s.92. 
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istihkak davasının temeli, icra organı tarafından borçluya ait olmayıp üçüncü kişilere ait 

olan malların haczedilmiş olmasıdır. Bir başka deyişle üçüncü kişinin hakkına yönelik 

müdahale, özel hukuk sujesi (alacaklı) tarafından değil, Devletin cebri icra organı 

tarafından yapılmıştır. İşte bu nedenle, istihkak davasıyla hedeflenen üçüncü kişinin 

mallarına yönelik takip işlemidir ve bu konudaki hukuki değişiklik talebi de ancak 

Devlete karşı yöneltilebilir125.  

İsviçre hukukunda savunulan görüşlere paralel görüşler Türk hukukunda da ileri 

sürülmüş ve istihkak davası takip hukukuna ilişkin bir dava olarak nitelendirilmiştir126.  

POSTACIOĞLU’na göre “istihkak prosedürü haczedilen bir mal üzerinde gerek 

alacaklı ve üçüncü kişi gerekse alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkan ihtilafların halli 

için, haciz prosedürüne, HUMK’nun istihdaf ettiği manada bir hadise şeklinde eklenen 

ikinci bir prosedür olup, haciz sırasında ortaya çıkan ve takip edilen borçlunun borcu 

dolayısıyla cebri icranın o mal hakkında yürütülüp yürütülemeyeceğini tayine matuf 

bulunmaktadır. Başka bir deyişle istihkak prosedürünün hedefi yalnız borçlunun  borcu 

için ilgili mal üzerinde cebri icranın yürütülüp yürütülemeyeceğini tayinden ibaret 

kalacak, bu prosedürün neticesinde ortaya çıkan durum maddi hukuk bakımından borçlu 

ile üçüncü şahsın karşılıklı durumlarına kaideten müessir olmayacaktır”127.  

ÜSTÜNDAĞ’a göre  “hacizde istihkak davası ayni bir dava olmayıp aksine şahsi 

bir tespit davasıdır. Zira bu dava ile haczedilmiş bir eşyada bir mülkiyet veya diğer bir 

ayni hakkın, maddi hukuka ilişkin hükmü ile birlikte, varlığının tespiti gayesi hedef 

tutulmaz. Bu davanın gayesi, haczedilmiş eşya alacaklı tarafından girişilmiş takipte 

                                                 
125 RAMER s.67; SÜSSKIND s.92; WAGNER s.21, 124. 
126 POSTACIOĞLU s.375 vd.; ÜSTÜNDAĞ S: Tapu Kütüğünün Tashihi Dâvası, İstanbul 1959 s.77 dn. 
25; BELGESAY M R: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, B.4, İstanbul 1954 s.234; ANSAY S Ş: Hukuk İcra ve 
İflas Usulleri, B.5, Ankara 1960 s.113-114; SEVİG s.144-146, 179-171; BERKİN s.290; TEKİNAY-
İstihkak s.8-9; ARAR s.218; ERMAN E S: Bir Gayrımenkulün Mütemmim Cüzüleri ve Bu Meyanda 
Tabiî ve Medenî Semereleri Müstekillen Hacze ve İstihkak Davasına Konu Olabilir mi ?  (AD 1965/10, 
s.1159-1162), s.1159; KANIK T: İstihkak Davaları (AD 1951/4, s.558-575), s.570; HAKİMOĞLU A R: 
Yeni İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.3,  İstanbul 1929 s.472; YELEKÇİ M/YELEKÇİ İ/ GENÇEL İ: İcra 
ve İflas Kanunu ve Tatbikatı, Ankara 1977 s.231; KAYGANACIOĞLU-I s.642; KURU’ da önce, 1965 
yılında yayınlanan eserinde (KURU B: İcra ve İflas Hukuku, Cilt I, İcra Hukuku, Ankara 1965 s.256) 
“istihkak davasında, dava konusu mal üzerinde iddia edilen hakkın mevcut olup olmadığı sadece takip 
hukuku bakımından müspet veya menfi bir şekilde tespit edilir. Dava alacaklı lehine neticelenirse, 
bununla alacaklının o malı haczettirmekte haklı olduğu ve onun paraya çevrilmesini isteyerek, elde edilen 
paradan alacağını alabileceği tesbit edilir. Alacaklı davayı kaybederse, yani üçüncü kişi iddiasında haklı 
çıkarsa, bununla dava konusu malın o takip için haczedilip paraya çevrilemeyeceği tespit edilmiş olur” 
diyerek bu görüşte olmasına rağmen, daha sonra bu görüşünü değiştirmiş ve istihkak davasını, iddia 
edilen hakkın mevcut olup olmadığının tespitine yönelik  maddi hukuk karakterli bir tespit davası olarak 
nitelendirmiştir (KURU- İcra 2 s.990-991, 1123). 
127 POSTACIOĞLU s.375, 376-377. 
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onun lehine paraya çevrilebilir mi, yoksa aksine üçüncü kişi haczedilmiş eşyada haczi 

kapayan bir hakkı dermeyan imkânına sahip midir? Bu hususu tespitten ibarettir. Gerçi, 

hakimin bu davayı çözebilmesi, hadisede borçlunun bir ayni hakkının mevcut olup 

olmadığının hallini gerektiren hukuki meselenin sona erdirilmesine bağlı ise de 

hakikatte, bu mesele hakkında hükümde yer alan kısım bir gerekçeden ileri geçemez. 

Alacaklı ile üçüncü kişi arasındaki davanın hükümleri, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki 

hukuki münasebetlere şamil değildir. O halde, bu davanın hükümleri sadece açılmış 

bulunan takibe münhasırdır128. Dava ile cebri icra ve buna karşı üçüncü kişi tarafından 

ileri sürülen hak arasındaki ihtilafın çözümü hedef tutulmuştur. Böylece, davanın amacı 

gerçek malikin kim olduğunun belli edilmesi olmayıp, haczin belli bir hak iddiasına 

karşı geçerli olup olamayacağının belli edilmesidir”129.  

BERKİN’e göre, “hacizde istihkak davası bir takip hukuku davasıdır; zira takip 

hukuku alanında sonuç doğurur. İstihkak davasının konusu ve amacı, alacaklı tarafından 

haczettirilen mallar üzerinde, üçüncü kişinin istihkak iddiası dolayısıyla, cebri icraya 

devam edilip edilemeyeceğini tespitten ibarettir”130.  

TEKİNAY’a göre , “istihkak iddiasına borçlu itiraz etmemiş ve dava üçüncü kişi 

ile alacaklı arasında geçmiş ise, bu halde istihkak davası aynî bir hakkın varlığı veya 

yokluğu üzerinde cereyan ettiği halde, hükmen halledilen keyfiyet, bu hakkın kime ait 

olduğu hususu olmayıp, belki alacaklının alacağını haczedilen maldan elde edip 

edemeyeceğinden ibarettir. Dolayısıyla böyle bir davanın aynî mahiyette olmadığı 

açıkça anlaşılmaktadır. Bu dava olsa olsa bir tespit davası olabilir”131.  

BELGESAY’a göre, “istihkak iddiasının çözülmesi icraya devam lazım gelip 

gelmediğini tayin gayesini istihdaf ettiğinden bir cebri icra hadisesidir. Binaenaleyh, 

haciz herhangi bir sebeple düşerse dava konusuz kalır. Nihai olarak mahkeme 

haczedilen mal hakkında istihkak davasını çözmeğe salahiyetlidir. Mahkemenin malın 

davacıya aidiyetine dair kararı kendiliğinden cebri icranın devamına mani olur, memuru 

bağlar”132. 

                                                 
128 ÜSTÜNDAĞ -Tashih s.77 dn 25. 
129 ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.77 dn. 25; ÜSTÜNDAĞ s.204. 
130 BERKİN N: Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980 s.290;  BELGESAY–Şerh s.234; 
ANSAY s.113-114; KAYGANACIOĞLU–I s.642; OLGAÇ S: İcra–İflas, C. I, Ankara 1978 s.821, 825; 
OLGAÇ S/KÖYMEN H: Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk İcra ve İflas Kanunu, İki Cilt Birarada, İstanbul 
1965 s.799-800. 
131 TEKİNAY-İstihkak s.8-9. 
132 BELGESAY-Şerh s.234. 
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ARAR’a göre, “istihkak davası cebri icra muamelelerinde bir “hadise” şeklinde 

dikkate alınır. Dava takip hukukuna bağlı bir hadise olması nedeniyle “hal tespiti 

davası” mahiyetindedir. Yani hakimin burada halledeceği mesele gerçekte hacizli malın 

kime ait olduğu hususu değil, belki istihkak iddiasına rağmen takibe hakikaten devam 

edilmesi gerekip gerekmediği, daha açık bir tabirle istihkak iddia olunan malın, takip 

alacaklısının alacağının itfasına tahsis edilip edilemeyeceğidir”133.  

AZMİ/İZZET’e göre ise, “istihkak iddiası denilen bu dava aslında hacze karşı bir 

muhalefettir”134. 

ŞİMŞEK’e göre, “istihkak davasında önemli olan mülkiyetin saptanması olmayıp, 

tahsil dairesinin uyguladığı hacze karşı gerek borçlunun gerekse üçüncü kişilerin ileri 

sürdükleri iddianın haciz hakkına oranla daha tutarlı ve daha üstün olup olmadığını 

belirlemektir”135. 

BERTAN’a göre, “İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ve devamı maddelerinde 

düzenlenen hacizde istihkak davaları, Medeni Kanun’un 683’üncü maddesine dayanan 

istihkak davasından farklıdır. Hacizde istihkak davalarının amacı (ya da hedefi), icra 

takibi yoluna başvuran alacaklının alacağının ödenmesi için dava konusu olan malın 

kullanılıp kullanılamayacağını mahkemenin belirtmesini sağlamaktır; yoksa Medeni 

Kanun’un 683’üncü maddesinde yer alan istihkak davasında olduğu gibi, hacizde 

istihkak davalarında, zilyede karşı davacının mülkiyet hakkına sahip olduğu mahkemece 

sabit sayıldığından malın sahibine geri verilmesi söz konusu değildir”136. 

Yargıtay da, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişi tarafından 

açılan istihkak davasını, takip hukukuna ilişkin bir dava olarak nitelendirmiştir. Nitekim 

Yargıtay’a göre,  “…takip hukuku yönünden istihkak davaları ile, maddi hukuk 

yönünden umumi hükümlere dayalı istihkak davaları aynı değildir. Takip hukuku 

yönünden istihkak davaları sonunda verilen kararlar edaya dair hüküm ihtiva etmeyen 

bu nedenle de İİK’nun  24’üncü maddesinde düzenlenen bir menkulün teslimine dair 

ilam olmadığından müstakilen takip konusu edilemeyip haczin uygulandığı icra 

dairesine ibraz edilerek infazı ile muamele yapılması gereken bir tespit ilamıdır…”137. 

                                                 
133 ARAR s.218. 
134 AZMİ S/İZZET N: Yeni İcra ve İflas Kanunu Esasları ve Şerhi,  Ankara 1932-1933 s.209. 
135 ŞİMŞEK s.627. 
136 BERTAN S: Aynî Haklar, Medeni Kanunun 618-764 üncü Maddelerinin Şerhi, C.1, MK 618-702, 
Ankara 1976 s.306. 
137 Bkz. (12. HD 27.1.1984, 10575/716: YKD 1984/6 s.908-909). 
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Yine Yargıtay’a göre “… istihkak davasının amacı gerçek malikin belli edilmesi 

olmayıp, uygulanan haczin belli bir hak iddiasına karşı geçerli sayılmasının gerekip 

gerekmediğinin tespitidir. Çünkü bu dava takip hukukuna ilişkin usuli bir davadır ve 

maddi hukuk açısından uyuşmazlığın çözümü dar yetkili icra tetkik mercii hakiminin 

(şimdi icra mahkemesi hakiminin!) görevi dışındadır…”138. Nihayet Yargıtay’a göre,  

“… icra hukuku alanına giren istihkak davasının amacı, haczedilen mal üzerinde cebri 

icranın yürütülüp yürütülemeyeceğini saptamaktan ibarettir. Diğer bir anlatımla bu 

davanın amacı mahcuzun gerçek malikin saptamak değil, haczin belli hak iddiasında 

geçerli olup olmadığını tespitten ibarettir. Böylece ve kural olarak istihkak davası 

sonunda verilen hüküm yalnız derdest icra takibi için ve o davada taraf olanlar hakkında 

etkili olur…”139. 

İstihkak davasının usule (ya da takip hukukuna) ilişkin bir dava olduğunu savunan 

bu görüş içinde, davanın ne çeşit bir dava olduğu noktasında ise farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Şimdi bu görüşleri incelemeye çalışacağız.  

 

        2. Dava Çeşitleri Açısından İstihkak Davası Hakkında Usul (Takip) 

            Hukuku Teorisi İçinde İleri Sürülen Görüşler 

 

   a) İstihkak Davasının Usule (Takip Hukukuna) İlişkin Bir Tespit 

       Davası Olduğu Görüşü 

Alman hukukunda istihkak davasının usule ilişkin bir dava olduğunu kabul eden 

bazı yazarlar, dava çeşidi bakımından ise, bu davanın usule ilişkin bir “olumsuz tespit 

davası” olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşü savunanlara göre, burada tespit edilecek 

                                                 
138 Bkz. (15. HD 25.11. 1986, 3161/3965: UYAR-İstihkak Davaları s.227); aynı doğrultuda (15. HD 
3.6.1992, 1974/3003: UYAR-İstihkak Davaları s.225). 
139 "İcra hukuku alanına giren istihkak davalarının amacı mahcuzun gerçek malikini saptamak değil, 
haczin belli hak iddiasında geçerli olup olmadığını tespitten ibarettir"  (HGK 26.1.1989, 13-197/ 336: 
Yasa 1990/2 s.231-232); "…İİK’ nun 96 ve devamı maddelerince açılan istihkak davaları… icra takibinde 
haczedilen mallar üzerindeki mülkiyet ihtilaflarını değil, mahcuz üzerinde cebri icranın devam edip 
edemeyeceğini halleden şekli davalardandır…" (15. HD 6.7.1999, 2641/2937: YKD 1999/11 s.1556-
1557); "Hacizli mal üzerinde istihkak iddiasından ibaret olan dava, borç sebebiyle cebri icranın o mal 
üzerinde yürütülüp yürütülemeyeceğini tayin ve tespit gayesine dayanır. Bu itibarla neticeleri takip 
hukuku sahasına münhasır olup umumi hükümlere göre açılan istihkak davalarından farklıdır. Yani, takip 
olunan borç için, mahcuz mal üzerinde cebri icraya devem edilip edilemeyeceğinin tespitini hedef 
tuttuğundan borçlu ile üçüncü şahsın karşılıklı durumlarına tesir etmez" (İİD 27.9.1963, 9887/10124: 
KURUCU N/KURUCU O: Yeni İcra ve İflas Kanunu, Ankara 1965 s.149; AD 1963/11-12 s.1332-1333); 
aynı doğrultuda (13. HD 3.6.1981, 3538/4244: UYAR-İstihkak Davaları s.802-803); (İİD 2.3.1971, 
2578/2429: OLGAÇ s.821). 
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şey, üçüncü kişiye ait olan bir mal üzerinde cereyan eden cebri icranın (haczin) caiz 

olmadığıdır (geçersiz olduğudur). Zira, alacaklı ancak borçluya ait olan malvarlığı 

değerleri ile tatmin edilebilir; üçüncü kişilerin haklarına bu amaçla müdahale edilemez. 

Eğer, böyle bir müdahalede bulunulmuş ise, hakkı ihlâl edilen üçüncü kişi hukuki 

durumuna (haklarına) müdahale eden cebri icranın geçersiz olduğunu (caiz olmadığını) 

ileri sürerek istihkak davası açabilecektir. Üçüncü kişi tarafından açılacak bu davada 

belli mallar üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığına karar verilecektir. Eğer cebri 

icranın caiz olmadığına karar verilirse, üçüncü kişinin mallarına yönelik cebri 

müdahalenin haksızlığı da tespit edilmiş olacaktır. Böylece, tespit edilen şey (durum) 

tamamen usule ilişkin bir karakter gösterecektir. Bu nedenle istihkak davası ile, belli 

mallar üzerindeki bir cebri icra işleminin (haczin) geçersizliği tespit edildiğinden, bu 

dava usule ilişkin bir olumsuz tespit davası; dava sonunda verilen hüküm ise, bir tespit 

hükmü niteliğini taşıyacaktır140.   

İsviçre ve Türk hukukunda, istihkak davasının takip hukukuna ilişkin bir dava 

olduğunu savunan bazı yazarlar da, bu davanın takip hukukuna ilişkin bir tespit davası 

olduğunu ileri sürmüşlerdir141. Ancak, Alman hukukundan farklı olarak, davanın ne 

çeşit bir tespit davası olduğunu belirlerken, malın borçlunun mu yoksa  üçüncü kişinin 

mi elinde haczedilmiş olup olmadığını dikkate almışlardır. Buna göre, eğer mal 

borçlunun elinde haczedilmiş ise, bu durumda açılacak istihkak davasında (İsv. İİK 

m.107; İİK m.97), davacı üçüncü kişi, hacizli mallar üzerinde istihkak iddiasına 

dayanak teşkil eden hakkının   mevcut olduğunun tespitini; malın üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi halinde açılacak istihkak davasında ise (İsv.İİK m.108; İİK m.99), davacı 

alacaklı, hacizli mallar üzerinde üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir hakka sahip 

                                                 
140 GAUP/STEIN: Die Civilprozessordnung für das Deutsche Reich, 9. Auflage, Leipzig 1908 s.467; 
SEUFFERT L: Kommentar zur Zivilprozessordnung, 10. Auflage, München 1907 s.517; ROHS: Das 
System des deutschen Zivilprozesses, Breslau 1907 s.186; SCHULTZ R: Das Verhaeltnis der 
Vollstreckungsbeschwerde zu der sofortigen Beschwerde des Vollstreckungsverfahrens, Berlin 1911 
s.448; FLECHTHEIM s.428. 
141 JÄGER s.344; von OVERBECK s.74; FAVRE s.183; BÜNZLI K: Zur Kasse, bitte!, Inkasso, 
Schuldbetreibung und Konkurs, Zürich 1997 s.60; BERKİN s.290; ANSAY s.113; TEKİNAY s.9; 
ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.77 dn. 25; ARAR s.218; KANIK s.570; KAYGANACIOĞLU- I s.642. 
Yargıtay’ın da istihkak davasını takip hukukuna ilişkin bir tespit davası olarak nitelendirdiği söylenebilir. 
Nitekim bkz. yuk. s.47 dn. 135, 136 ve s.48 dn. 137’de belirtilen kararlar. Bazı yazarlar ise, sadece, malın 
üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı tarafından açılan istihkak davasını, tespit davası 
olarak nitelendirmişlerdir. Bkz. FRITZSCHE/WALDER s.375; WALDER-BOHNER H U/MEIER 
I/OTTOMAN R/WIGEF G: Der neue Zürcher Zivilprozess, Ein Handbuch, Zürich 1977 s.242. 
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olmadığının tespitini talep etmektedir. Dolayısıyla, birinci ihtimalde bir “olumlu tespit 

davası”, ikinci ihtimalde ise bir “olumsuz tespit davası” söz konusu olmaktadır142.  

İsviçre hukukunda savunulan bu görüşe göre, istihkak davasında, mahkeme, 

hüküm verirken üçüncü kişinin haczedilen mallar üzerinde iddia ettiği gibi bir hakka 

sahip olup olmadığını araştıracaktır. Yani, mahkeme hakkın var olup olmadığını tespit 

edecektir. Ancak bu görüşü, istihkak davasının maddi hukuka ilişkin bir tespit davası 

olduğunu kabul eden görüşten ayıran  nokta, davada hakkın varlığı veya yokluğuna 

ilişkin olarak yapılan tespitin, sadece somut icra takibi bakımından geçerli olacağını 

kabul etmesidir. Yani, söz konusu tespit sadece somut icra takibi bakımından sonuç 

doğuran bir  anlamı haiz olacak; hakkın gerçek kaderini belirlemeye yönelik olmayacak, 

yalnızca mal üzerindeki haczin devam edip etmeyeceği yönünde verilecek karara 

dayanak teşkil edecektir. Böylece, üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir hakka sahip 

olduğunun tespit edilmesi halinde, buna bağlı olarak mal üzerindeki haciz kaldırılacak; 

böyle bir hakkın olmadığı tespit edilirse cebri icraya devam edilecektir143.  

Öte yandan, İsviçre hukukunda, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde 

alacaklı tarafından açılacak istihkak davasının, gerçek anlamda bir istihkak davası 

olarak  nitelendirilemeyeceği belirtilmektedir.144 Çünkü, davacının (alacaklı) bu dava 

ile, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişi tarafından açılan istihkak 

davasında olduğu gibi,  cebri icraya karşı çıkması söz konusu değildir. Aksine, alacaklı, 

bu dava ile mahkemeden sadece üçüncü kişinin malları üzerine konulmuş olan haczin 

haklı ve geçerli olduğuna karar verilmesini talep etmektedir. Oysa, malın borçlunun 

elinde iken haczedilmesi halinde istihkak davası açan davacı üçüncü kişi, bu dava ile 

belli bir mal üzerine konulmuş olan cebri icraya (hacze) karşı koymaktadır.  Bu nedenle, 

burada istihkak davasının ancak devrik (dönük, evirtim)145 bir halinden  söz edilebilir. 

Fakat, bu istihkak davasındaki sorun da,  malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde 

açılan istihkak davasındakinden farklı değildir. Zira, buradaki sorun da esasında  belli 

bir mal üzerine konulan haczin caiz olup olmadığının belirlenmesine ilişkin olacaktır. 

Değişen şey, tarafların davadaki rollerinin farklı olmasıdır. Dolayısıyla, malın üçüncü 

                                                 
142 von OVERBECK s.74-75; FAVRE s.183; TEKİNAY–İstihkak s.9; YILDIRIM–İcra s.97; ARAR 
s.218; KANIK s.570, 574; HAKİMOĞLU s.474. 
143 FRITZSCHE/WALDER s.374; von OVERBECK s.74-75; WALDER-BOHNER/JENT – SORENSEN 
s.13. 
144 RAMER s.75. 
145 “Umkehrung”. 
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kişinin elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak davası, usule (takip hukukuna) 

ilişkin bir tespit davası niteliğini haiz olacaktır146. Ancak, bu davanın kabulüne ilişkin 

hüküm, bir olumlu tespit hükmü niteliği taşımasına karşın, davanın reddine ilişkin 

hüküm ise, bir inşai hüküm karakterini gösterecektir147.  

Çünkü, mahkeme alacaklının açtığı davayı kabul ederse, sadece, zaten baştan 

itibaren geçerli olan haczin bu niteliğini tespit etmiş, yani, mevcut  durumun geçerli 

olduğunu bir anlamda onaylamış olacaktır. Yalnızca, mahkemenin kararı kesinleşinceye 

kadar, bu mallar üzerindeki takibe devam edilemeyecektir. Davanın kabulü kararının 

kesinleşmesi ile birlikte, kendiliğinden takibe kaldığı yerden devam edilecektir. 

Dolayısıyla, davanın kabul edilmesi halinde, mahkeme kararıyla yeni bir hukuki 

durumun yaratılması söz konusu olmadığı (daha önceki mevcut durumun onaylanması 

ile yetinildiği) için, bu ihtimalde tespit davası niteliğini taşıyan istihkak davası sonunda 

verilen hüküm de bir tespit hükmü niteliğinde olacaktır. Fakat, davanın reddi halinde 

verilen hüküm ise, dava konusu mallar üzerindeki cebri icrayı geçersiz hale 

getirdiğinden, bir inşai hüküm karakterini haiz olacaktır148.  

Özetleyecek olursak, bu görüşe göre,  istihkak davası usule (takip hukukuna) 

ilişkin bir tespit davasıdır; ve malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde davanın 

reddine, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde ise davanın  kabulüne ilişkin 

hükümler, birer usule ilişkin tespit hükmü niteliğindedir149.   

 

             b) İstihkak Davasının Usule İlişkin Bir İnşai Dava Olduğu Görüşü 

Usul hukuku teorisini benimsemiş olan bazı yazarlar, istihkak davasının usule 

(usul hukukuna) ilişkin bir inşai dava olduğunu savunmuşlardır. Hemen belirtelim ki,  

bugün, Alman hukukunda istihkak davasının usule ilişkin bir inşai dava olduğu 

görüşüdür hakimdir. Yakın dönemdeki ve günümüzdeki Alman doktrinini incelemeye 

geçmeden önce, bu görüşün ilk savunucuları sayılabilecek yazarların görüşlerine kısaca 

değinmek istiyoruz. 

OETKER e göre, “istihkak davası mahkeme kararıyla hukuki bir durumu bertaraf 

etmeye (ortadan kaldırmaya) yönelmiş bir davadır. Burada bertaraf edilecek durum ise, 

                                                 
146 RAMER s.75.  
147 RAMER s.75; LENHARD s.59; BERGER s.88; WAGNER s.145. 
148 RAMER s.76. 
149 RAMER s.76. 
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belirli bir mal üzerine konulan icra işlemi (haciz) olup; bu işlem ancak mahkemenin 

vereceği bir hükümle geçersiz kılınabilir”150.  

SCHRUTKA/RECHTENSTAMM’a göre, “hakları yerine getirmekle yükümlü 

olan Devlettir. Bu bağlamda Devletin, istihkak davasında malı haczedilen davacı 

üçüncü kişi için yapması gereken şey ise, bu kişinin cebri icrayla sorumlu 

tutulamayacak olan malvarlığı değerleri üzerinde cereyan eden ve kendi organı 

aracılığıyla uygulanmış olan bir icra işlemini (haczi) ortadan kaldırmasıdır”151. 

Yine bu yazarlara göre, istihkak davasının konusunu mülkiyet hakkının teşkil 

ettiği durumlarda, bu istihkak davası ne maddi hukuktaki istihkak davası ne  

müdahalenin meni davası ne de bir eda davası olarak nitelendirilebilir. Ayrıca bu dava 

bir tespit davasından daha fazla bir anlama ve muhtevaya sahip bir dava olup, aslında 

“kendine özgü bir kanun yolu”dur152. Ancak yazarlar buradaki  kanun yolu kavramını 

“temyiz” gibi gerçek anlamda bir kanun yolunu ifade etmek için kullanmadıklarını 

belirterek, bu kavramı inşai davanın bir alt kavramı olarak kullanmışlardır ki, bu davayı 

sonunda “Rechtsgestaltungsklage” (hak yaratan dava) olarak nitelendirmişlerdir. Çünkü, 

burada yeni bir hukuki durumun taraflarca değil, mahkeme tarafından yaratılması söz 

konusudur. Zira, mahkeme kararının sonucu olarak belli bir mal üzerine konulmuş olan 

haciz kaldırılacaktır. Dolayısıyla da sonunda cebri icra işleminin kaldırılmasıyla yeni bir 

hukuki durum yaratılmış (inşa edilmiş) olacaktır153. 

İstihkak davasını usule ilişkin inşai davalar arasında sayan HELLWIG’e göre, 

istihkak davasında verilen hükmün kesinleşmesi ile birlikte, caiz olmadığı belirlenen 

icra işleminin (haczin) ortadan kaldırılması gerektiği hususu da kesin olarak ortaya 

çıkmış olacak ve buna uygun olarak icra organı daha önce yapmış olduğu icra işlemini 

(haczi) kaldıracaktır. Böylece, daha önce geçerli olan bir cebri icra işlemi hükmün 

kesinleşmesi ile birlikte artık geçersiz hale geleceği, yani yeni bir hukuki durum inşa 

                                                 
150 OETKER: Konkursrechtliche Grundbegriffe, (yy) 1891 s.579. 
151 SCHRUTKA/RECHTENSTAMM: Zur Dogmengesichte und Dogmatik der Freigebung fremder 
Sachen im Zwangsvollstreckungsverfahren,  Berlin 1889 s.75. 
152 SCHRUTKA/RECHTENSTAMM–Analyse s.298. 
153 SCHRUTKA/RECHTENSTAMM–Dogmengesichte s.76; buna paralel görüşler ileri süren STEIN’e 
göre de, istihkak davasıyla Devletin icra organı tarafından konulan (uygulanan) bir cebri icra işleminin 
caiz olmadığı ileri sürülür ve bu davada, mahkeme kararıyla söz konusu  işlemin kaldırılması talep edilir. 
STEIN de istihkak davasını “Rechtsgestaltungsklage” nitelendirmiştir. Bkz. STEIN- Bindende Kraft s.11 
vd., özellikle s.17; ayrıca bkz. KISCH s.175 vd.; DU CHESNE s.620; BALOG: Über des konstitutive 
Urteil (Gruchot 1886/34, s.121-147), s.123 vd. 
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edilmiş olacağı için, istihkak davası usule ilişkin inşai bir dava, dava sonunda verilen 

hüküm de usule ilişkin inşai bir hüküm niteliğini taşıyacaktır154.  

Bugün, Alman hukukunda, istihkak davasın usule ilişkin inşai bir dava olduğu 

görüşü hakimdir155. Bu görüşe göre, istihkak davası, cebri icra yoluyla haklarına    

müdahale edilen üçüncü kişilere, bu haklarını savunmaları için, usul hukuku tarafından 

tanınmış hukuki bir çaredir156. Çünkü, alacaklının başlattığı (harekete geçirdiği) bir icra 

takibi sonucunda borçlunun malları haczedilirken, icra müdürü tarafından, bu malların 

maddi hukuka göre gerçekten borçluya ait olup olmadığı hususunda ayrıntılı bir 

araştırma yapılmaz. İcra müdürü sadece kolayca tespit edilebilir harici görünüşlere göre 

borçlunun elinde bulunan bir malı haczetmek durumundadır. İşte bu şekilde yapılan bir 

haciz esnasında, borçluya değil de üçüncü kişilere ait olan mallar da haczedilmiş 

olabilir. Ancak, gerçekte üçüncü kişilere ait de olsa, kendisi için öngörülmüş koşulları 

taşıyan bir haciz işlemi hukuka uygun ve geçerlidir157.  

Üçüncü kişiler tarafından, borçluya ait olduğu gerekçesiyle (sanısıyla) haczedilmiş 

olan mallar hakkında, bu malların borçluya değil, kendisine ait olduğu iddiasıyla 

istihkak davası açılacak olursa, bu istihkak davası üçüncü kişilerin mallarına 

müdahalede bulunan somut icra işleminin (haczin) ortadan kaldırılması amacına 

yönelmiş olacaktır. Yani burada Devletin cebri icra organı tarafından yapılmış olan bir 

cebri el koyma (haciz) işlemine karşı çıkılmaktadır. Dolayısıyla, istihkak davası icra 

organı tarafından yapılmış olan bir cebri icra işleminin bertaraf edilmesine yönelik bir 

davadır158.  

İşte bu amaca yönelik olan istihkak davasını açan üçüncü kişi, eğer davayı 

kazanacak olursa, mahkeme, haczedilmiş olan malların borçlunun cebri icrayla sorumlu 

tutulacak malvarlığı değerlerine dahil olmadığına, dolayısıyla alacaklının tatmini 

amacıyla cebri icraya konu olamayacağına karar verecek, böylece cebri icrayı  kapsam 

itibariyle sınırlandırmış olacaktır. Ayrıca mahkeme, borçluya ait olmayan bu mallar 

üzerine konulan ve baştan itibaren hukuka uygun ve geçerli olan bir icra işleminin 
                                                 
154 HELLWIG–Anspruch s.511 vd.; HELLWIG–Lehrbuch s.398 vd.; aynı yönde KUNZE s.12; MAYR 
R: Die Bereicherungsansprüche des deutschen bürgerlichen Rechts,  (yy) 1903 s.298. 
155 Bkz. yuk. s.39 dn. 104’de belirtilen yazarlar.  
156 SCHÖNKE–Rechtsschutzbedürfnis s.82; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.656; SCHUSCHKE/ 
WALKER s.619. 
157 SCHUSCHKE/WALKER s.594; WIECZOREK/SCHÜTZE s.619; STEIN/JONAS/MÜNZBERG 
s.525-526; PRÜTTING/WETH  s.505; ARENS/LÜKE-Einwand s.264. 
158 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.657-658; MUSIELAK s.249; WIECZOREK/SCHÜTZE s.619-
620; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.525 vd.; SOHM s.42-43; SCHUSCHKE/WALKER s.595. 
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(haczin), geleceğe yönelik olarak artık geçersiz olduğuna karar verecektir. Böylece, o 

ana kadar yürürlükte bulunan (mevcut olan) usuli bir durumu değiştirerek, yeni bir usuli 

durum inşa etmiş olacaktır. İnşa edilen yeni durum ise, o ana kadar mevcut olan usuli 

durumun artık geleceğe yönelik olarak varlığını sürdüremeyeceğinin açıklanması ve 

baştan beri geçerli olan icra işleminin artık geçersiz kılınmasıdır. İşte bu nedenlerle 

istihkak davası usule ilişkin inşai bir dava; dava sonunda verilen hüküm de usule ilişkin 

inşai bir hükümdür159.   

Bu görüşe göre, istihkak davasının konusunu, davacı üçüncü kişinin haczedilen 

mallar üzerinde iddia ettiği hakkın, maddi hukuka göre gerçekten bu kişiye ait olup 

olmadığının belirlenmesi teşkil etmemektedir. Esasen üçüncü kişinin dava dilekçesi ile 

mahkemeden talep ettiği şey de, söz konusu hakkın kesin hüküm teşkil edecek şekilde 

tespit edilmesi değildir. Aksine o, haczedilen mallar üzerinde “temliki engelleyici bir 

hakka sahip olduğunu”, bu malların, borçluya ait olmaması nedeniyle alacaklının 

tatmini amacıyla kullanılamayacağını ve dolayısıyla bu mallar üzerinde cebri icranın 

cereyan edemeyeceğini ileri sürmektedir. Yani burada maddi hukuk açısından 

çözülmesi gereken bir uyuşmazlık yoktur. Burada asıl uyuşmazlık haciz koyma 

olgusundan kaynaklanmaktadır ve çözülmesi gereken sorun, üzerinde hak iddia edilen 

malın haczinin caiz olup olmadığı olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçi, üçüncü kişinin 

haczedilen mallar üzerinde iddia ettiği gibi bir hakka sahip olup olmadığı mahkeme 

tarafından incelenecektir. Ancak bu inceleme, davanın bir sebebi (temeli)  olarak ve 

sadece “ön sorun şeklinde”160 ya da “ön sorun olarak”   ve cebri icranın söz konusu 

mallar üzerinde caiz (geçerli) olup olmadığına karar verilmesi nihai amacına ulaşmak 

için yapılacaktır. Yani, üçüncü kişinin bir hakka sahip olup olmadığının belirlenmesi, 

cebri icranın akıbeti hakkında verilecek nihai kararın aslında bir gerekçesini (temelini) 

                                                 
159 STEIN–Grundfragen s.46 vd.; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.658; WIECZOREK/SCHÜTZE 
s.620; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.527; SCHELLHAMMER s.124; JAUERNIG s.59; THOMAS/ 
PUTZO s.1265; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2026; ARENS/LÜKE s.441; 
ARENS/LÜKE-Einwand s.264; ZÖLLER s.1875; LACKMANN s.207; SOHM s.43; ROSENER s.11; 
DE BOER s.216, PFEIFER s.58; LIPPROSS s.243; SCHLOSSER 244, 415; STAAB s.46; HERZ s.17-
18; ZIMMERMANN W: Zivilprozessordnung, Kommentar anhand der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung, 5. neubearbeitete Auflage, Heidelberg 1998 s.942; STEHLE H E/BORK R: Grundriss 
der Zwangsvollstreckung, Düsseldorf  1984 s.134; SCHRADER S/STEINERT K F: Zwangsvollstreckung 
in das bewegliche Vermögen, siebte neubearbeitete und erweiterte Auflage, München 1994 s.86; WEISE 
H H: Die Sicherungsüberei gnung im Verhaeltnis zur Widerspruchsklage und zum Aussonderungs–und 
Absonderungsrecht im  Konkurs, Erlangen 1950 s.62; ZOLONDEK E : Die Widerspruchsklage des  771 
ZPO und die Wirkungen ihres Urteils, Breslau 1928 s.57; BAUTZEN H S: Gemeinsamkeiten und 
Verschiedenheiten von Aussonderungsrecht und Dritwiderspruchsklage,  Jena (ty) s.10.  
160 “Vorfrageweise”. 
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teşkil edecektir. Bu nedenle, istihkak davasının temelinde bir hak iddiasının bulunması, 

onun maddi hukuka ilişkin bir dava olarak nitelendirilmesini gerekli ve zorunlu 

kılamaz. Zira, hacizde istihkak davası ile maddi hukuktaki davaların amaçları ve şartları 

birbirinden farklıdır. Kaldı ki, maddi hukuka ilişkin (maddi hukuk karakterli) bir dava 

ile, kamusal nitelikli bir cebri icra işleminin (haczin) ortadan kaldırılması olanaksızdır. 

Çünkü, ancak usul hukuku tarafından düzenlenmiş ve bu sonucu doğuracak niteliklerle 

donatılmış bir dava, söz konusu sonucu doğurma güç ve yeteneğine sahip olabilir161. 

Alman hukukunda istihkak davasının usule ilişkin inşai bir dava olduğunu 

savunan bu görüş içinde, inşai etkinin nasıl ve ne zaman meydana geleceği konusunda 

ise değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bazı yazarlar, bu inşai etkinin  şekli anlamda 

kesinlik kazanan hükmün doğrudan doğruya sonucu olacağını kabul ederken162, bazı 

yazarlar ise,  bu sonucun ancak hükmün Alman Usul Kanunu § 775 veya 776 uyarınca 

icra organına sunulması ve icra organı tarafından gerekli işlemlerin yapılmasıyla 

doğacağını kabul etmişlerdir163.   

                                                 
161ZOLONDEK s.4 vd.; SOHM s.42-43; WEISSENBORN s.4-5; ROSENER s.21-22; WEISE s.61; 
SCHELLHAMMER s.124; WIECZOREK/SCHÜTZE s.620 vd.; SCHUSCHKE/WALKER s.595 vd.; 
STEIN–Grundfragen s.46 vd.; DE BOER s.216; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.656 vd.; STEIN/ 
JONAS/ MÜNZBERG s.526 vd. 
162BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2026; BROX/WALKER-Drittwiderspruchs 
-klage s.121; STEIN–Grundfragen s.49; DE BOER s.216; THOMAS/PUTZO s.1265; BAUMANN/ 
BREHM s.227; JAUERNIG s.59; LÜKE-Klagensystem s.302; bu konuda bkz. MÜNZBERG/BREHM 
s.526 vd.; HERZ s.20. 
163 WIECZOREK/SCHÜTZE s.645; GERHARDT-Vollstreckungsrecht s.214; BLOMEYER-
Drittwiderspruchsklage s.481, 491; SOHM s.35 vd.; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.550; SCHMIDT K: 
Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, § 355–802, 2.Auflage,  München 2000 s.2024. 
SCHMIDT’e göre, istihkak davasının hukuki niteliğine ilişkin tartışmalar aslında onun pratik öneminden 
ziyade, bu konudaki sistematik ve   teorik anlayış farklılığından kaynaklanmaktadır. Yazara göre, istihkak 
davasının birden fazla fonksiyonu bulunmaktadır. Bu dava bir taraftan cebri müdahale ile zarar görmüş 
malvarlığı değerlerinin korunmasını ve müdahaleden önceki duruma dönülmesini, diğer taraftan ise, bu 
sonucun ancak ZPO § 775 ve 776’ya göre icra işleminin ortadan kaldırılması sayesinde doğmasını 
olanaklı kılar. İstihkak davasının koruyucu amacı ile, inşai davanın hukuk tekniği açısından ifade ettiği 
anlam arasında kesin ve zorlayıcı bir zıtlık  bulunmamaktadır. Dolayısıyla istihkak davasının inşai 
karakteri, üçüncü kişinin hakkına müdahale eden icra işlemini ortadan kaldırmasında görülemez. Zira, bu 
dava sonunda verilen hükmün doğrudan bir sonucu değildir. Söz konusu inşai sonuç ancak, ZPO § 775 ve 
776’ya göre bu hükme dayanılarak icra organı  tarafından, icra işleminin (haczin) kaldırılması ile 
doğabilir. Fakat buna rağmen bir inşai davadan söz edilmek istenirse, burada alacaklının sözde tatmin 
edilme hakkının hukuken bağlayıcı olarak ortadan kaldırılması söz konusudur. Bu nedenle istihkak davası 
maddi hukuk karakterli bir inşai davadır ve ayrıca  icra hukukuna ilişkin hukuki himaye sisteminin 
tamamlayıcı bir parçasıdır. SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2024. Ancak SCHMIDT’in bu 
görüşleri, borçluya ait olmayan mallar üzerinde alacaklının önceden, maddi hukuktan kaynaklanan tatmin 
edilme gibi bir hakkının bulunmadığı, ve dolayısıyla hükmün bu tatmin edilme hakkının giderilmesine 
yönelik olamayacağı, ayrıca usul hukuku teorisinin maddi hukuktan bağımsız olarak, usuli bir durumun 
giderilmesini amaçladığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bkz. ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.659; 
GAUL–Dogmatische s.524-525. 
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Ancak, kanaatimizce de birinci görüş daha isabetli görünmektedir. Zira, inşai bir 

dava sonunda verilen inşai hüküm, sonuçlarını şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte 

doğurur. Alman Usul Kanunu § 775 uyarınca icranın durdurulması veya § 776 uyarınca 

belli bir icra işleminin ortadan kaldırılması, istihkak davası sonunda verilen hükmün 

etki ve sonuçlarına ilişkindir. Alman hukukunda bu tartışmanın çıkmasının nedeni, 

aslında, istihkak davası sonunda verilen hükmün, mahkeme tarafından doğrudan icra 

organına bildirilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kuşkusuz ki, bu hükmü 

icra organına sunacak olan ve ondan kendisi tarafından daha önce yapılmış işlemlerin 

kaldırılmasını talep edecek olan, dava lehine sonuçlanmış olan üçüncü kişi olacaktır. Şu 

halde önemli olan, Alman Usul Kanunu § 775 uyarınca icranın durdurulmasını veya  § 

776 uyarınca icra işleminin kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bir hükmün verilmiş 

olmasıdır ki, istihkak davası sonunda verilen hükmün inşai  bir hüküm olarak kabul 

edilmesinin nedeni de, belirtilen bu sonuçları doğuracak niteliğe sahip bir hüküm 

olmasıdır. Dolayısıyla, istihkak davası sonunda verilen hüküm, o ana kadar geçerli olan 

bir icra işleminin, artık geleceğe dönük olarak geçersiz olduğunu açıkladığı için, usule 

ilişkin inşai bir hüküm niteliğindedir ve icranın durdurulması veya icra işleminin 

kaldırılması sonucunu doğurmaya elverişlidir. Ancak, icranın durdurulması veya icra 

işleminin kaldırılması için, üçüncü kişinin, lehine olan  hükmü icra organına sunması 

gerekecektir. Kendisine bu nitelikte bir hüküm sunulan icra organı da, buna dayanarak, 

zaten hükümle daha önce geçersizliği açıklanmış olan icra işlemini ortadan 

kaldıracaktır. Ancak, icra organının yapacağı bu işlemler, hükme inşai niteliğini 

kazandıran işlemler değildir, aksine, hükmün uygulanması, gereğinin yerine 

getirilmesidir. Bunun için üçüncü kişinin sadece lehine olan hükmü icra müdürüne 

sunması (vermesi) gerekli ve yeterli olacaktır164. 

Alman hukukuna paralel görüşler, İsviçre hukukunda da ileri sürülmüş ve bazı 

yazarlarca istihkak davasının usule (takip hukukuna) ilişkin inşai bir dava olduğu 

savunulmuştur. 

İsviçre hukukunda bu görüşü savunanlara göre, malın borçlun elinde haczedilmesi 

halinde üçüncü kişi ile alacaklı arasında cereyan eden istihkak davasının amacı, taraflar 

                                                 
164 Bu anlamda bkz. ZÖLLER s.1879; WASSERMANN s.1899; BAUMANN/BREHM s.227; DE BOER 
s.216; PFEIFER s.63; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.652; MÜNZBERG/BREHM s.528; GAUL–
Dogmatische s.626; HERZ s.19-20; HENCKEL W: Vorbeugender Rechtsschutz im Zivilrecht (AcP 
1974/174, s.97-144), s.97, 109; HENCKEL W: Buchbesprechungen (ZZP  1992/105, s.93-105), s.93, 
102. 
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arasındaki hukuki bir ilişkinin kesin hüküm teşkil edecek şekilde belirlenmesi değildir. 

Zira, davacı üçüncü kişi ile davalı alacaklı arasında herhangi  bir maddi  hukuk  ilişkisi 

mevcut değildir. Bu nitelikte bir ilişki ancak, üçüncü kişi ile borçlu arasında söz konusu 

olabilir165. Gerçi üçüncü kişinin istihkak iddiasının (ve davasının) temelinde maddi 

hukuka ilişkin bir hak yer almaktadır. Ancak, bu hakka dayanılarak açılan istihkak 

davasıyla, Devletin icra organının belli bir malı haczetmek suretiyle gerçekleştirdiği 

cebri el koyma işleminin hukuka (ve gerçeğe) aykırı olduğu iddia edilir. Bu iddia aynı 

zamanda, alacaklının, üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir hakka sahip olmadığı 

yolundaki itirazının karşısında da yer alır166. Üçüncü kişi ile alacaklı arasındaki bu çıkar 

çatışması, istihkak davasında hakim tarafından çözülecektir. Fakat, hakimin vereceği 

kararın sadece, üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir hakka sahip olup olmadığının tespiti 

ya da alacaklının talebinin haklı olup olmadığına yönelik olduğunun kabul edilmesi, 

amaca götüren bir yaklaşım olmayacaktır. Aksine burada, hakimin kararı ortak bir 

sorunun çözümüne yönelik olmalıdır ki, o da, belli bir mal hakkındaki (üzerindeki)  

kamusal nitelikli icra işleminin caiz olup olmadığıdır167.   

İstihkak davasının açılma sebebi, üçüncü kişinin hak iddia ettiği hacizli bir 

üzerinde  borçlu ile üçüncü kişi arasındaki bir uyuşmazlığın çözümü değil, aksine cebri 

el koyma işlemidir. Yani, istihkak davasının çıkış noktası, kamusal nitelikli cebri icra 

işleminin üçüncü kişinin bir hakkına müdahalede (tecavüzde)  bulunmasıdır; yoksa, 

üçüncü kişinin hakkının, bir özel hukuk sujesi (alacaklı) tarafından ihlal edilmesi 

değildir. Dolayısıyla istihkak davasının açılma amacını,  sadece bir cebri icra işlemine 

karşı konulması teşkil edebilir. Bu dava ile söz konusu nitelikte bir icra işleminin ya 

kaldırılmasına ya da varlığını muhafaza etmesine karar verilir168.  

Hacizli mal üzerinde davacı üçüncü kişi ile davalı alacaklı arasındaki çıkar 

çatışması, istihkak davasında hakim tarafından çözülecektir. Fakat, hakimin dava 

sonucunda verdiği kararın sadece üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın varlığı veya 

yokluğunun tespitine yönelik olduğunun kabul edilmesi, dava konusu mal üzerindeki 

icra işleminin kaldırılmasının gerekip gerekmediğine de karar verilebilmesi için yeterli 

olmayacaktır. Çünkü, sadece bu tespit ile, üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkı 

                                                 
165 WAGNER s.136. 
166 WAGNER s.136; RAMER s.66. 
167 RAMER s.67. 
168 RAMER s.67. 
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ile, alacaklının takip hukukuna ilişkin hakkı  arasındaki çatışma halen daha  çözülmemiş 

olacaktır. Üçüncü kişinin hakkının tespit edilmiş olmasına dayanarak söz konusu 

sonucu icra müdürünün kendiliğinden çıkarabileceği de söylenemez. Çünkü, davanın 

amacı buna değil, belli bir mal üzerindeki cebri icra işleminin caiz olup olmadığının 

mahkeme kararıyla belirlenmesine yöneliktir. Buna rağmen üçüncü kişinin maddi 

hukuka ilişkin hakkı, istihkak davasında iki açıdan önemi haizdir. Birincisi, bu hak 

kendisine aktif dava ehliyeti (yani dava açma hakkı)  verir; ikincisi ise, hakimin dava 

sonunda verdiği kararın gerekçesinin önemli bir unsurunu teşkil eder169.  

İsviçre hukukunda da, Alman hukukunda olduğu gibi, üçüncü kişi ile alacaklı 

arasındaki istihkak davasında, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği gibi bir 

hakka sahip olup olmadığının, sadece dava konusuna ilişkin bir “ön sorun” olarak tespit 

edileceği savunulmuştur. Bu ön sorun ise, ancak hakimin esas hakkındaki hükme 

ulaşmasının bir gerekçesini teşkil edebilir ve yalnızca dava konusu mallar üzerindeki 

cebri icranın caiz olup olmadığının belirlenmesi nihai amacına hizmet eder170. Yani, 

burada mahkeme tarafından nihai olarak karar verilecek olan şey, iddia edilen hakkın 

varlığı veya yokluğunun tespiti değil, haczedilen malların takip konusu alacağın tatmini 

amacıyla sorumlu tutulup tutulamayacağıdır. Eğer buna olumlu cevap verilirse, haczin 

caiz olduğuna, olumsuz cevap verilirse haczin kaldırılmasına karar verilir. İşte bu 

nedenle istihkak davası  icra takibinin bir hadisesi olarak nitelendirilebilir171. Üçüncü 

kişinin iddia ettiği hakkın varlığının ön sorun olarak tespit edilmesinden sonra, bu 

hakkın, mal üzerindeki cebri icrayı (haczi) olanaksız kılan ya da sınırlandıran bir hak 

olup olmadığı belirlenecektir. Eğer hakkın bu niteliklere sahip olduğu tespit edilirse, bu, 

üçüncü kişinin hak iddia ettiği mallar üzerindeki cebri icranın caiz olmadığına karar 

verilmesinden öte bir anlam taşımaz. Hakim de, bu yöndeki (cebri icranın caiz 

olmadığı) ifadeye hükmünde mutlaka açıkça yer vermelidir172.  

İsviçre hukukunda, bu görüş taraftarlarınca, üçüncü kişinin hukuki durumunun 

tehlikeye sokulması veya ihlal edilmesinin, alacaklının bir eylem ya da işleminden 

kaynaklanmadığı kabul edilmektedir. Çünkü, alacaklının başlattığı (harekete geçirdiği ) 

                                                 
169 RAMER s.67-68. 
170 LENHARD s.56; WAGNER s.22 vd., 71, 136; RAMER s.69; BERGER s.79, 81; STAEHELIN A: Die 
betreibungsrechtlichen Streitigkeiten (Festschrift 100 Jahre SchKG, Zürich 1989 s.71-86), s.73; BGE 31 
III s.784; 50 III s.77; 58 III s.90. 
171 WAGNER s.136-138. 
172 RAMER s.69. 
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bir icra takibinde, hangi malların nasıl haczedileceğine icra müdürü karar vermektedir. 

Diğer bir deyişle, neyin haczedileceğine karar verip, haczi uygulayan icra müdürüdür; 

alacaklının bu konuda bir yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla alacaklının, üçüncü 

kişinin malları üzerine konulan hacizden kaynaklanan bir sorumluluğu da söz konusu 

olmaz173. Üçüncü kişinin haklarına yapılan müdahale, Devletin cebri icra organının 

haciz nedeniyle  yaptığı bir müdahaleden kaynaklanır. Yani, burada herhangi bir özel 

hukuk sujesinin  müdahalesi söz konusu değildir. Bu nedenle, üçüncü kişi, hukuki 

durumuna yapılan müdahalenin giderilmesine ilişkin talebini, ancak Devlete ve 

dolayısıyla onun cebri icra organına yöneltebilir174.  

İstihkak davasında, üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir hakka sahip olduğunu tespit 

eden mahkeme, bundan sonra, dava konusu mallar üzerine konulmuş olan haczin caiz 

olmadığını (geçersiz olduğunu) açıklamak suretiyle inşai bir durum yaratmış 

olacaktır175. Çünkü, icra müdürü borçluya ait olmayan bir mal üzerine haciz koymuş 

olsa bile, bu haciz, yalnız bu nedenle geçersiz değildir; aksine şeklen de olsa hukuka 

uygun ve geçerlidir. Bir başka deyişle, Devletin cebri icra organı tarafından yapılmış bir 

icra işlemi (haciz), kendisi için öngörülen  koşullara uygun olarak yapılmış ise,  bunun 

hukuk uygun olarak kabul edilmelidir176. Bu nedenle, söz konusu icra işlemi maddi 

hukuk bakımından haklı olmasa bile, varlığını sürdürmeli, korumalıdır. Bu anlamda 

olmak üzere, Devletin icra organı  borçluya değil de üçüncü kişiye ait bit malı 

haczetmiş ise, bu haciz işleminin akıbeti, ancak üçüncü kişinin buna karşı açtığı bir 

istihkak davası sonunda hakimin vereceği karar göre belirlenir.177. Dolayısıyla, eğer 

hakim dava sonunda üçüncü kişinin istihkak iddiasının haksız olduğu sonucuna varırsa, 

bunu hükmünde belirtir ve böylece baştan beri geçerli olan haczin haklı ve caiz olduğu 

tespit edilmiş olur. Buna karşılık, üçüncü kişinin istihkak iddiasının haklı olduğu 

sonucuna varılırsa, mal üzerine konulmuş olan haczin haksız olduğu tespit edilmiş olur. 

Ancak, sadece bu yöndeki bir tespit hükmü, tek başına o ana kadar yürürlükte olan 

mevcut hukuki durumu değiştirmek için yeterli olamaz. Bu tespite rağmen haciz 

varlığını ve geçerliliğini muhafaza eder, bu nedenle onun ortadan kaldırılması 

                                                 
173 DAMEROW s.113; LENHARD s.51. 
174 RAMER s.67; WAGNER s.21, 24; HUBER s.588. 
175 RAMER s.71; LENHARD s.58; DAMEROW s.135; WAGNER s.149. 
176 RAMER s.70. 
177 RAMER s.70; WAGNER s.58-59. 
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gerekir178. Bu ise, ancak hakimin dava konusu mallar üzerindeki haczin geçersiz 

olduğunu hükmünde açıklaması ile gerçekleşebilir. Böylece hakimin bu nitelikteki 

hükmü ile, o ana kadar mevcut olan usuli bir durum doğrudan doğruya değiştirilmek 

suretiyle inşai bir  durum yaratılmış olacaktır. Usule ilişkin hukuki bir durumun 

değişmesi, dava sonunda verilen hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte, söz 

konusu hükümde yer alan “cebri icranın caiz olmadığına” ilişkin açıklamadan 

(ifadeden) kaynaklanacaktır179. Bu nedenlerle,  istihkak davası usule ilişkin inşai bir 

davadır180.  

Ancak, istihkak davasını  üçüncü kişi lehine sonuçlandıran hükmün şekli anlamda 

kesinleşmesiyle, dava konusu mal üzerindeki cebri icranın caiz olmadığı açıklanmış 

olsa bile, bu dahi yeterli olmayacaktır. Çünkü, halen daha bu hükmün yerine getirilmeye 

ihtiyacı vardır. Yani hükmün gereğinin icra organı tarafından yerine getirilmesi 

gerekecektir. Dolayısıyla, istihkak davasında verilen hüküm, aynı zamanda, hükümde 

ifade edilen hukuki sonuçların dikkate alınması ve bazı işlemlerin yerine getirilmesi 

bakımından icra organına yönelik bir emri  (talimatı) içeren bir anlamı da haiz olacaktır. 

Bu anlamda olmak üzere, icra organı artık dava konusu mal hakkında cebri icra 

işlemleri yapamayacak (örneğin onu paraya çeviremeyecek) ve mal üzerine koymuş 

olduğu haczi kaldırmak zorunda kalacaktır. Bir başka deyişle, icra organı dava konusu 

mallar hakkında hacizden önceki hukuki duruma geri dönülmesini sağlayacak işlemleri 

yapmakla görevli kılınmış olacaktır181.  

Bu görüş taraftarlarına göre, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde 

gerçek anlamda bir istihkak iddiası ve davasından da söz edilemez. Bu ihtimalde 

istihkak davası daha çok devrik (ya da dönük) bir dava karakterini göstermektedir182.  

Zira, mal üçüncü kişinin elinde olduğuna göre, mülkiyet karinesi gereğince, o, malın 

maliki sayılacaktır. Dolayısıyla bir kimsenin kendi elinde haczedilen bir mal hakkında 

istihkak iddiasında bulunması, gerçek anlamda bir istihkak iddiası olarak 

nitelendirilemez; zira iddiadan öte malın maliki zaten mülkiyet karinesi gereğince 

kendisidir. Gerçek anlamda istihkak iddiası, başka bir kişinin elinde bulunan bir mal 
                                                 
178 RAMER s.71; WAGNER s.59; SÜSSKIND s.92. 
179 RAMER s.71. 
180 RAMER s.71; WAGNER s.59; LENHARD s.58; DAMEROW s.135, 138-139;; BERGER s.88; 
FRITZSCHE/WALDER s.375; GULDENER s.592; GULDENER-Zwangsvollstreckung s.48-50; 
HUNZIKER B: Die Rechtskraft der Urteile im Betreibungsrecht, Basel 1954  s.188 
181 WAGNER s.149; DAMEROW s.135; RAMER s.71-72. 
182 RAMER s.75. 
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hakkında söz konusu olabilir. Ancak burada üçüncü kişi, kendisine ait olan bir malın  

haczini ve paraya çevrilmesini engellemek ve alacaklının malın borçluya ait olduğu 

yolundaki iddiasına karşı koymak için böyle bir iddiada bulunmak durumunda 

(zorunda) kalmaktadır. Benzer durum, alacaklı açısından da geçerlidir, zira onun da 

kendi başlattığı bir icra takibinde, bizzat bu takibe karşı çıkması, dava açması söz 

konusu olamaz. Fakat o da, üçüncü kişinin iddiasını geçersiz kılmak, onu bu iddiasından 

yoksun bırakmak ve böylece dava konusu mal üzerine konulan haczin caiz olduğunu 

tespit ettirmek için böyle bir davayı açmak zorunda kalmaktadır183.      

Aslında, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak 

davasındaki sorun, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak 

davasındaki sorundan farklı değildir. Zira, burada da önemli olan, dava konusu mallar 

üzerine konulan haczin caiz olup olmadığıdır. Farklı olan, tarafların davadaki rollerinin 

değişmesidir. Dolayısıyla, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde açılacak 

istihkak davasında, davayı, davacı alacaklı lehine sonuçlandıran hüküm bir tespit 

hükmü, davalı üçüncü kişi lehine sonuçlandıran hüküm ise bir inşai hüküm karakterini 

haiz olacaktır184.  Çünkü, hüküm, birinci ihtimalde üçüncü kişinin malları üzerine 

konulan haczin geçerli olduğunun tespiti anlamına gelecektir. Esasen, haciz zaten baştan 

itibaren geçerli olduğu için, hükümle sadece bu tespit (ve bir anlamda tasdik) edilmiş 

olacak, mallar üzerine konulan haciz, hukuka uygun bir haciz olarak varlığını 

koruyacaktır. Bu ihtimalde istihkak davasında sadece takip geçici olarak 

durdurulmuştur. Fakat, hükmün kesinleşmesiyle birlikte bu durum da kendiliğinden 

ortadan kalkacak ve takibe kaldığı yerden devam edilecektir. Şu halde davanın kabulü 

halinde hükümle sadece mevcut ve geçerli olan bir durum tespit edilmiş olacağından, 

yeni bir durumun inşa edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, dava sonunda verilen 

hüküm usule ilişkin bir tespit hükmü niteliğini taşıyacaktır185.  

                                                 
183 RAMER s.75; HUBER–Natur s.586-587; DAMEROW s.137. 
184 RAMER s.75; WAGNER s.145; HUNZIKER s.188-190; BERGER s.88; LENHARD s.59; 
GULDENER –Zwangsvollstreckung s.48 vd.; DAMEROW s.137-139; DENZLER s.61. 
185 RAMER s.76. DAMEROW’a göre, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı 
tarafından açılan istihkak davasının konusu, aslında malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü 
kişi tarafından açılan istihkak davasından farklı değildir. Her iki ihtimalde de önemli olan belli bir mal 
üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığına karar verilmesidir. Alacaklı tarafından açılan istihkak 
davasının amacı, istihkak iddia edilen mallar üzerindeki cebri icra işleminin (haczin) caiz olduğunun 
tespitini sağlamaktır. Yoksa, iddia edilen hakkın üçüncü kişiye ait olmadığının tespitine yönelik  olumsuz 
bir  tespit davası  söz konusu değildir. Aksine bu dava, alacaklının borçluya, üçüncü kişinin ise kendisine 
ait olduğunu iddia ettiği mallar üzerine konulan haczin caiz olduğunun tespitini amaçlayan olumlu bir 
tespit davasıdır (DAMEROW s.138). 
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Eğer alacaklının açtığı istihkak davası reddedilir ise, dava konusu malların üçüncü 

kişiye ait olduğu anlaşılmış olacağından, bu mallar üzerine konulan haczin hukuken 

geçersiz olduğu (caiz olmadığı) da ortaya çıkmış olacaktır. Ancak, hükmün sadece bu 

geçersizliğin tespiti anlamına geldiği söylenemez. Burada da, üçüncü kişinin açtığı 

istihkak davasının kabulü halinde olduğu gibi, hukuki durumun inşai bir hükümle 

korunmasına ihtiyaç vardır. Zira burada da üçüncü kişinin malları üzerine konulan 

haczin geçersiz olduğunun açıklanması ve bunun sonucu olarak icra organı tarafından 

bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. İşte bu nedenle, istihkak davası,  başlangıçta 

alacaklı tarafından üçüncü kişinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği mallar üzerine 

konulan haczin geçerli olduğunun tespiti amacıyla açılmasına  ve bu nedenle bir tespit 

davası karakterini taşımasına rağmen, bu tespit davası sonunda verilen davanın reddine 

ilişkin hüküm ise, usule ilişkin inşai bir hüküm niteliğine sahip olacaktır186.  

Türk hukukunda, istihkak davasının usule ilişkin inşai bir dava olduğu görüşü 

ÖNEN tarafından savunulmuştur. Yazar, “inşai dava” adlı eserinde, istihkak davasını, 

“bir yargısal veya icrai işlem veya tasarrufun geçersiz kılınmasını amaçlayan davalar” 

arasında göstermiştir187. 

ÖNEN’e göre, üçüncü kişinin haczedilen mal üzerinde mülkiyet ya da rehin hakkı 

iddia etmesi, usulî muhtevalı bir inşai hakkın ileri sürülmesi anlamını taşır. Zira, üçüncü 

kişinin mal üzerinde mülkiyet ya da rehin hakkı iddia etmesinin yegane amacı, malın 

haczedilmesini önlemektir. Ancak bu inşai hakkın beyan edilmesi tek başına inşai sonuç 

doğuracak güce sahip değildir. Eğer, alacaklı ve borçlu istihkak iddiasına itiraz 

etmemişlerse, bu durumda ancak inşai hak sahibiyle muhatabın anlaşmalarıyla inşai 

sonucun doğabildiği bir hukuki durum söz konusu olmaktadır188.  

Yine ÖNEN’e göre, istihkak davasının konusunu, haczedilen mal üzerinde üçüncü 

kişi tarafından ileri sürülen bir hak oluşturmaktadır. Eğer, üçüncü kişi haczedilen mal 

üzerinde böyle bir iddiada bulunmasaydı, haciz işlemi üzerinde bir tartışma 

doğmayacaktı. Üçüncü kişinin istihkak iddiası, bir istihkak davasına konu olursa, 

uyuşmazlık icra mahkemesinin kararıyla giderilebilecek ve o mal üzerindeki haciz bu 

süre içinde geçerli olarak kalacaktır. Mal üzerindeki haczin icra mahkemesi kararından 

sonra da geçerli olabilmesi, üçüncü kişinin davayı kaybetmiş olması halinde söz konusu 

                                                 
186 RAMER s.76; WAGNER s.48-49; DAMEROW s.138-139; DENZLER s.61. 
187 ÖNEN E: İnşaî Dava, Ankara 1981 s.141 vd. 
188 ÖNEN s.143-144. 
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olacak, davanın üçüncü kişi lehine sonuçlanması halinde ise, mal üzerine konulmuş olan 

haciz kalkacaktı. Şu halde, davanın üçüncü kişi lehine sonuçlanması halinde, mal 

üzerindeki haciz statüsü sona ermiş ve tarafların o ana kadarki usuli ilişkileri önemli 

ölçüde değişmiş olacağından, bu durumda istihkak davası usuli bir inşai dava 

karakterini haiz olacaktır189.  

ÖNEN, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmiş olması halinde alacaklı tarafından 

açılacak istihkak davasının ise, usuli bir tespit davası niteliğini haiz olduğunu 

belirtmektedir. Ancak, bu durum, davanın alacaklı lehine sonuçlanması halinde söz 

konusu olacaktır. Zira, davayı alacaklı lehine bağlayan hüküm, sadece mal üzerine 

konulmuş olan haczin geçerli olduğunun tespitine ilişkin olacaktır. Buna karşılık, dava 

üçüncü kişi lehine sonuçlanmış ise, icra mahkemesinin sadece haczin geçersiz olduğunu 

tespit etmesi yeterli olmayacak, ayrıca haczin kaldırılmasına da karar verecektir. 

Dolayısıyla burada, diğer inşai davalar sonunda verilen kararlardan farkı olarak, 

mahkemenin davanın reddine ilişkin  kararı inşai karakteri haiz olacaktır190.  

Özetleyecek olursak, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişi 

tarafından açılan istihkak davasının kabulüne ve malın üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi halinde alacaklı tarafından açılan istihkak davasının reddine ilişkin 

hüküm, usule ilişkin inşai bir hüküm niteliğini; birinci ihtimalde davanın reddine ve 

ikinci ihtimalde davanın kabulüne ilişkin hüküm ise, usule ilişkin bir tespit hükmü 

niteliğini  taşıyacaktır191.  

 

   IV. Diğer Teoriler  

         1. Maddi–Usuli Karakterli Karma Teori  

Bu teori Alman hukukunda BAUR/STÜRNER tarafından ileri sürülmüştür. Söz 

konusu teoriye göre, istihkak davasını; maddi hukuk teorisi, maddi hukuktaki 

müdahalenin meni davası, hakim teori olan usul hukuku teorisi ise, bağımsız bir usul 

hukuku davası, yani usule ilişkin inşai dava olarak nitelendirmiştir. Ancak, istihkak 

davasının hukuki niteliği bakımından bu teorilerden yalnız birine üstünlük tanınması, bu 

                                                 
189 ÖNEN s.146-147. İcra mahkemesinin dava konusu mal üzerindeki haczin kalkmasına ilişkin kararının 
aynı zamanda malın üçüncü kişiye verilmesi emrini de ihtiva edeceği tabiidir. Hükmün bir bölümünü 
oluşturan, malın gerçek sahibine teslimi unsurunun,  “fer’i inşai hüküm” olarak değerlendirilmesi gerekir 
(ÖNEN s.147). 
190 ÖNEN s.147-148. 
191 DAMEROW s.61, 138-139; DENZLER s.61. 
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dava ile ilgili sorunların çözülmesinde yeterli olamaz. Bundan başka gerek hacizde 

istihkak davasının, gerekse maddi hukuktaki müdahalenin meni davasının çıkış 

(hareket) noktası birbirine çok yakındır. Çünkü, maddi hukuktaki müdahalenin meni 

davasında olduğu gibi, istihkak davasında da hak sahibi, hukuki durumuna yapılmış 

haksız  bir müdahaleye karşı haklarını savunmayı amaçlamaktadır. Ancak istihkak 

davasında özellik gösteren şey, buradaki müdahalenin niteliği ve davanın amacıdır. 

Zira, burada müdahale, Devletin cebri icra organının yaptığı bir işlemden (haciz) 

kaynaklanmaktadır ve bu müdahalenin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Ancak bu 

teori de, istihkak davasının konusunu, üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkının 

teşkil etmediğini ve söz konusu hakkın istihkak davasında maddi anlamda kesin hüküm 

teşkil edecek şekilde karara bağlanamayacağını kabul etmiştir.   Sonuç olarak bu teori, 

istihkak davasının hem inşai davaya hem de müdahalenin meni davasına ilişkin 

özellikleri bünyesinde taşıdığını belirterek, bu davanın maddi-usuli karakterli (karma 

nitelikte) bir dava olduğunu savunmuştur 192.   

 

         2. İstihkak Davasının Maddi Hukuk İlişkilerine Yansıyan Etkileri   

            Olan Bir Takip Hukuku Davası Olduğu Görüşü  

İsviçre hukukunda ileri sürülmüş olan bu görüşe göre, istihkak davası aslında takip 

hukukuna ilişkin bir davadır, hüküm ve sonuçlarını da yalnız takip hukuku alanında 

(somut icra takibinde) gösterir. Bu davada mahkeme tarafından verilecek olan hüküm,  

hacizli mallar üzerinde üçüncü kişi tarafından iddia edilen hakkın ve dolayısıyla dava 

konusu mallar üzerine konulan haczin geçerli (caiz) olup olmadığının tespitine yönelik 

olacaktır. Mahkeme, hükmünü verirken üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia 

ettiği gibi bir hakka sahip olup olmadığını araştıracaktır. Bu nedenle, aslında, istihkak 

davası, üçüncü kişi tarafından ileri sürülen hak iddiasının, somut icra takibi bakımından 

mevcut olup olmadığının mahkeme kararıyla aydınlatılmasını amaçlayan bir dava 

olarak da ortaya çıkmaktadır193.   

                                                 
192 BAUR F/STÜRNER R: Zwangsvollstreckungs–Konkurs–und Vergleichsrecht,  Band I, Einzell- 
vollstreckungsrecht,  12. völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage,  Heidelberg 1995 s.524; aynı 
şekilde, BAUR F/SCHÖNKE A: Zwangsvollstreckungs-Konkurs-und Vergleichsrecht, 10. neubearbeitete 
Auflage,  Heidelberg – Karlsruhe 1978 s.214. 
193 BLUMENSTEIN E : Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrecht, Bern 1911 s.109, 391 
vd.; AMONN K/GASSER D : Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrecht, sechste Auflage, 
Bern 1997 s.194; STAEHELIN A/BAUER T/STAEHELIN D: Kommentar zum Bundesgesetz über 
Schuld- betreibung und Konkurs, SchKG II, Art. 88–220, Basel- Genf- München 1998 s.1076-1077; 
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Ancak, bu görüş, maddi hukuk teorisinden farklı olarak, mahkemenin, üçüncü kişi 

tarafından iddia edilen hakkın mevcut olup olmadığı hakkındaki kararının, sadece somut 

takip bakımından sonuç doğuracağını kabul etmektedir. Mahkemenin hakkın varlığı 

veya yokluğunu tespit eden hükmü, bu hakkın maddi hukuk bakımından da varlığı veya 

yokluğu sonucunu doğuran bir hüküm olmayacaktır. Aksine, mahkemenin hükmü, 

sadece iddia edilen hakkın somut icra takibinde haczi olanaksız kılan (haczin 

kaldırılmasını gerektiren) ya da haczi kapsam itibariyle sınırlandıran bir hak olup 

olmadığına ilişkin olacaktır194. Dolayısıyla istihkak davası, maddi hukuka ilişkin bir 

hakka dayanılarak gerekçelendirilse (açılsa)  bile, bu hak sadece ön sorun olarak 

inceleneceğinden, bu dava  salt takip hukukuna ilişkin bir amacı gerçekleştirmeye (elde 

etmeye)  yönelik olacaktır195.  

Bu görüş, esasında istihkak davasını takip hukukuna ilişkin bir dava olarak 

nitelendirmesine rağmen, davanın aynı zamanda maddi hukuka yansıyan etkilerinin de 

bulunduğunu belirtmiş ve maddi hukuka yansıyan etkiden ne anlaşılması gerektiğini ise 

şu şekilde açıklamıştır: Eğer, üçüncü kişi kendisi tarafından veya kendisine karşı açılan 

bir istihkak davasını kaybedecek olursa, haczedilmiş olan mallar paraya çevrilecek, 

dolayısıyla üçüncü kişi gerçekten haczedilen mallar üzerinde iddia ettiği gibi bir hakka 

(örneğin mülkiyet hakkına)  sahip idiyse, malın paraya çevrilmesi nedeniyle hak konusu 

malını kaybedecektir. Bir başka deyişle, üzerinde mülkiyet hakkı iddia ettiği malı, bir 

eşya olarak (maddi varlığı açısından) kaybedecek, mal elinden çıkmış olacaktır196. İşte, 

gerek bu sonuçtan dolayı, gerekse davanın temelini maddi hukuka ilişkin bir hakkın 

teşkil etmesi nedeniyle, bu görüşü savunanlar istihkak davasını maddi hukuka yansıyan 

etkileri de olan bir takip hukuku davası olarak nitelendirmişlerdir. Nitekim, bu görüşte 

olan BLUMENSTEIN, hacizde istihkak davasının maddi hukuktaki istihkak davasıyla 

aynı dava olduğu görüşünü reddetmektedir. Çünkü, hacizde  istihkak davası ile iddia 

edilen hakkın maddi hukuk bakımından kaderini belirleyecek bir karar değil, sadece 

takip hukuku ile sınırlı olan etkilere sahip bir karar verilmektedir. Bu etki ise, davayı 
                                                                                                                                               
SPÜHLER K/PFISTER S: Schuldbetreibung und Konkursrecht  I, zweite Auflage, Zürich 1999 s.149; 
SPÜHLER K/ STÜCHELI P/PFISTER S: Schuldbetreibungs und Konkursrecht I, Revidiertes SchKG 
ohne Konkursrecht und Nachlassverfahren, Vorlesungskriptum, Zürich 1996 s.103; ROHNER T: Das 
Widerspruchsverfahren gemäs SchKG, Buttikon 2002 s.143; STRÄULI H/MESSMER G: Kommentar 
zur Zürcherischen Zivilprozessordnıng, Zürich 1976 s.20. 
194 BLUMENSTEIN s.391; ROHNER s.20; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.105; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1078. 
195 AMONN/GASSER s.194; ROHNER s.20-21. 
196 SPÜHLER/PFISTER s.149. 
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kaybeden üçüncü kişinin malın paraya çevrilmesine katlanması, böylece malın maddi 

varlığı itibariyle elinden çıkmasına tahammül etmek zorunda kalmasıdır197.  

Belirtmek gerekir ki, bu görüşün istihkak davasını takip hukukuna ilişkin bir tespit 

davası olarak nitelendiren görüşten pek farklı bir yönü bulunmamaktadır. Aralarındaki 

farkın, istihkak davasını maddi hukuka yansıyan etkileri de olan bir takip hukuku davası 

olarak nitelendiren görüşün, davanın sonuçları bağlamında, hakkın tespitiyle birlikte, 

özellikle üçüncü kişinin davayı kaybetmesi halinde, malın paraya çevrilmesine ve 

böylece maddi olarak varlığını kaybetmesine yönelik sonuçları vurgulaması  olduğu 

söylenebilir.  

 

         3. İstihkak Davasının Kendine Özgü (Bağımsız) Bir Dava Olduğu 

             Görüşü 

İstihkak davasının maddi–usuli karakterli bir dava olduğu görüşüne oldukça yakın 

olan bu görüş, Alman hukukunda PRÜTTING/WETH tarafından ileri sürülmüştür. Bu 

görüş, BAUR/STÜRNER’in  istihkak davasının hem inşai dava hem de müdahalenin 

meni davasına ilişkin özellikleri bünyesinde taşıdığı yolundaki görüşünü isabetli 

bulduğunu belirtmektedir. İstihkak davasının bir inşai  dava niteliğini taşıdığı 

düşünülebilir; zira davanın kabulüne ilişkin hüküm inşai bir hüküm karakterini gösterir. 

Zira davanın kabulüne ilişkin hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte, o ana 

kadar geçerli olan cebri icra işlemi (haciz) artık geçersiz hale gelecektir. Fakat, istihkak 

davası sonunda verilen bu hüküm, genel anlamda bir inşai dava sonunda verilen 

hükümlerden farklı olarak, tam anlamıyla inşai bir etki göstermez. Zira,  o ana kadar 

geçerli olan icra işlemi, hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle ortadan kalmış olmaz; 

aksine Alman Usul Kanunu § 775 ve 776 uyarınca yetkili icra organı tarafından 

kaldırılmak zorundadır198. 

İstihkak davası sonunda verilen hüküm, genel anlamda bir inşai dava sonunda 

verilen hükümlerden ayrılmak zorundadır. Çünkü, bu davadaki hüküm, genel anlamda 

inşai hükümlerden farklı olarak, maddi hukuka ilişkin hukuki durumda bir değişiklik 

meydana getirmez (maddi hukuk ilişkilerini değiştirmez). Zira, istihkak davasının az 

önce belirtilen inşai etkisinin yanında, davanın temelinde bulunan maddi hukuka ilişkin 

hukuki durum (örneğin mülkiyet hakkı) değiştirilmemiş olarak kalacaktır. Ancak, 
                                                 
197 BLUMENSTEIN s.391; aynı doğrultuda  SPÜHLER/PFISTER s.149. 
198 PRÜTTING/WETH s.506. 
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üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin hakkına cebri icra yoluyla hukuka aykırı olarak 

yapılan müdahale ortadan kaldırılacaktır. Bu bakımdan istihkak davası maddi hukuktaki 

müdahalenin meni davasının özelliklerini bünyesinde taşır. Böylece istihkak davasının 

çift yönlü bir fonksiyona sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, dava sonunda 

verilen hükümle, bir taraftan, geçerli olan bir cebri icra işlemi geçersiz hale getirilirken, 

diğer taraftan, üçüncü kişiye maddi hukuka ilişkin bir hakkına yönelik cebri icraya karşı 

koyma imkanı verilmektedir199.  

Sonuç olarak bu görüşe göre, eğer istihkak davası sadece usule ilişkin inşai bir 

dava ya da müdahalenin meni davası olarak nitelendirilirse, o zaman, davanın iki yönlü 

fonksiyonundan birini ihmal (gözardı) etme tehlikesi ortaya çıkacaktır. Söz konusu 

tehlikeyi önlemek için istihkak davasını tek taraflı olarak sınıflandırma eğiliminden 

vazgeçilmeli  ve kabul edilmelidir ki, aslında bu dava kendine özgü bağımsız bir dava 

tipidir. Dolayısıyla, ancak davanın bu niteliğinin ve fonksiyonlarının kabulü halinde, bu 

davaya ilişkin somut problemlerin yararlı bir şekilde çözümü yolu açılmış 

olabilecektir200. 

 

         4. İstihkak Davasının Talimat İçeren Bir Dava201 Olduğu Görüşü 

Bu görüş Alman hukukunda KUTTNER tarafından ileri sürülmüştür202. Yazar, 

talimat içeren davanın203 özelliklerini şu şekilde açıklamıştır: a) Bu çeşit davalarda 

mahkeme, hukuki uyuşmazlığın tarafları arasındaki maddi hukuk ilişkisi hakkında bir 

karar vermez;  b) Hükümde yer alan talimat doğrudan bir Devlet organına, yani kamusal 

nitelikli bir makama veya Devletin bir memuruna yöneliktir. Yani yazarın deyişiyle 

dava sonunda verilen “hükmün alıcısı” söz konusu makamlardır; c) Hükümle 

kendilerine talimat verilen makamlar, kendi görev alanları içinde bu talimatları yerine 

getirmekle yükümlüdürler; d) Hükümde yer alan talimatların yerine getirilebilmesi, 

ancak hükmün söz konusu makamlara sunulması halinde mümkün olabilir. Yani, 

                                                 
199 PRÜTTING/WETH s.507. 
200 PRÜTTING/WETH s.507. 
201 “Anordnungsklage”.  
202 KUTTNER’ in teorisi hakkında bkz. RAMER s.6-8; ÖNEN s.38 vd. 
203 Almanca’daki “Anordnung” kelimesi Türkçe’de: Sıra, tasnif, tayin, tertip, düzen, talimat, yönerge, 
emir anlamına gelmektedir. Biz, “Anordnungsklage” terimini, Türkçeye “talimat içeren dava” olarak 
çevirmeyi uygun bulduk. Aynı şekilde bkz. ÖNEN s.38. 
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örneğin davayı kazanan tarafın ilamı ilgili makama veya memura sunması halinde 

hükmün gereği yerine getirilebilir204.  

Böylece yazar, bilinen, eda, tespit ve inşai davalar yanında, dördüncü bir dava 

çeşidi olarak “talimat içeren dava”yı; eda, tespit ve inşai hükümlerin yanında dördüncü 

bir hüküm çeşidi olarak da “talimat içeren hükmü” hukuk literatürüne sokmuştur. 

Yazar,  dava ve hüküm çeşitlerine ilişkin bu tasnifinde, istihkak davasını “talimat içeren 

davalar”, bu dava sonunda verilen hükmü de “talimat içeren hükümler” arasında 

göstermiştir205.  

KUTTNER, talimat içeren davaların niteliklerini diğer dava çeşitleriyle 

karşılaştırmak suretiyle belirleme yolunu seçmiştir. Buna göre, talimat içeren davalarda, 

eda davalarında olduğu gibi davayı kaybeden tarafın belli bir edaya mahkum edilmez; 

aksine burada Devletin resmi organlarına yönelik olarak bir talimat verilmesi söz 

konusudur. Yani, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, hükümle kendilerine talimat 

verilen Devlet organlarının belli bir kamusal işlemi yapmaları (yerine getirmeleri) 

emredilmektedir. Böylece, davayı kaybeden taraf herhangi bir edaya mahkum 

edilmediği ve talimat hükmünden eda hükmünde olduğu gibi klasik anlamda bir icra 

işlemi doğmadığı için,  talimat içeren davalar eda davalarından ayrılmaktadır206.  

Talimat içeren davalar, tespit davalarından da farklıdır. Zira, tespit davalarında bir 

hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğunun tespiti söz konusu iken, talimat içeren 

davalarda bu nitelikte bir tespitin yapılması söz konusu değildir. Bir başka deyişle, 

talimat içeren dava sonunda verilen hükümde, bu hükmüm temelinde yer alan maddi 

hukuk ilişkisinin kesin hükümle tespiti olanaklı değildir. Aksine, taraflar arasındaki 

maddi hukuk ilişkisinin varlığı sadece “ön sorun” olarak incelenir ve bu da kolayca 

tecrübe edilebilir kriterler vasıtasıyla yapılır. Dava sonunda verilen talimat hükmü 

davayı kazanan tarafa, mahkemenin emrini yerine getirmekle yükümlü olan muhatap 

resmi makama karşı genel nitelikte bir hak verir207. 

Nihayet, talimat içeren davalar inşai davalardan da farklıdır. Zira, inşai davalar 

sonunda verilen hükümler, doğrudan doğruya belli bir hukuki durumu değiştiren (yeni 

bir hukuki durum yaratan) hükümler olduğu halde, talimat içeren davalar sonunda 

                                                 
204 KUTTNER G: Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses,  München 1914 s.21 vd. 
205 KUTTNER s.21-22. 
206 KUTTNER s.21. 
207 KUTTNER s.24-25. 
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verilen hükümler, hukuki durum üzerinde  bu nitelikte doğrudan inşai bir etkiye sahip 

değildir. Aksine bu hükümler, ancak davayı kazanan tarafın, lehine olan hükmü ilgili 

Devlet organına sunması ve bunun üzerine söz konusu organ tarafından, hükümle 

kendisine yöneltilen talimatın gerektirdiği işlemleri yapması halinde hukuki durumda 

bir değişiklik meydana getirebilirler; aksi takdirde böyle bir sonuç doğurmazlar. 

Dolayısıyla, bu davaların hukuki durumda meydana getirdiği değişiklik, inşai davaların 

sahip olduğu anlamda bir inşai etki olmayıp, hükmün içeriğinde belirtilen talimatların 

gerektirdiği işlemlerin ilgili Devlet organı tarafından yapılması halinde ortaya çıkan bir 

hukuki durum değişikliğidir208.  

Sonuç olarak KUTTNER’e göre, istihkak davası sonunda verilen hükümler, 

talimat içeren bir hüküm niteliğini taşırlar. Bu hüküm, Devletin icra organına yönelik 

bir talimatı içerir. İstihkak davası sonunda verilen hüküm, doğrudan inşai sonuçlar 

doğuracak nitelikte bir hüküm değildir. Aksine bu hüküm, davayı kazanan tarafın, 

hükmü, icra organına sunması halinde, hükümde belirtilen talimatın gerektirdiği 

işlemlerin icra organı tarafından yapılmasının sonucu olarak hukuki durumu 

değiştirebilecek nitelikte bir hükümdür. İstihkak davasında, üçüncü kişinin mallarına 

yönelik  cebri icra işleminin (haczin) geçersiz olduğunu açıklayan ve bu nedenle icra 

organının söz konusu icra işlemini kaldırmasına yönelik talimat içeren bir hüküm 

verildiği için, bu hüküm, talimat içeren bir hüküm niteliğini taşımaktadır. Dolayısıyla, 

eğer, davayı kazanan üçüncü kişi, lehine olan hükmü icra organına sunarak, hükümde 

belirtilen talimatların gereğinin yerine getirilmesini talep etmezse, hükme rağmen o ana 

kadar mevcut olan hukuki durumda bir değişiklik  yaratılmış olmayacak ve varlığını 

korumaya devam edecektir. Yani, üçüncü kişi hükmü icra organına sunarak malları 

üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmezse, söz konusu haciz kalkmış 

olmayacaktır209.  

KUTTNER’in bu görüşlerine paralel sayılabilecek görüşler ileri süren ve onun 

görüşlerini benimsediğini belirten GOLDSCHMIDT’e göre de, talimat içeren davalar, 

eda, tespit ve inşai davalar yanında bağımsız bir dördüncü dava çeşididir210. Ancak, 

GOLDSCHMIDT, KUTTNER’den farklı olarak, talimat içeren dava sonunda verilen 

                                                 
208 KUTTNER s.25. 
209 KUTTNER s.22-25. 
210 GOLDSCHMIDT J: Zivilprozessrecht,  2.Auflage,  Berlin 1932 s.61 vd. 
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hükmün temelini teşkil eden maddi hukuka ilişkin hakkın varlığı yönündeki tespitin, 

maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceğini savunmuştur211.  

Yazara göre, istihkak davasının usule ilişkin inşai bir dava olduğunu savunan usul 

hukuku teorisi, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü, usule ilişkin inşai etki (sonuç) 

hemen her hükümde mevcut olan bir sonuçtur. Usul hukuku teorisi isabetli değildir; 

zira, bu teoriyi savunanlar istihkak davasının reddedilmesi ve hükmün kesinleşmesi 

halinde, artık alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşme talebinin ileri sürülemeyeceğini 

kabul etmektedir212.    

Öte yandan usul hukuku teorisini savunanlar, maddi hukuk teorisine karşı daima, 

istihkak davasıyla sadece ayni hakların değil, bazı borçlar hukuku taleplerinin de ileri 

sürülebileceği itirazını ileri sürmüşlerdir. Fakat bu itiraz haklı değildir; zira aslında söz 

konusu borçlar hukuk taleplerinin temelinde doğrudan doğruya zilyetlik yatmaktadır. 

Kaldı ki, gerçekte davanın sebebini, cebri müdahaleyi bertaraf etmeye yönelik bir hak 

teşkil etmektedir. Bu nedenle, maddi hukuk teorisi şu şartla kabul edilebilir ki, istihkak 

davası genel anlamda bir eda davası olarak nitelendirilemez; aksine o, bir “talimat 

içeren dava” niteliğini taşır. Çünkü, istihkak davası, icra organına yönelik  talimat 

içeren bir davadır. Dolayısıyla burada usul kanunu, eda davalarına oranla daha çabuk ve 

emin bir şekilde, hukuki durumlarına (haklarına) yapılan müdahaleyi bertaraf etmesi 

için istihkak davasını üçüncü kişilerin emrine sunmuştur. İstihkak davası ile, aynı 

zamanda, icra organına  yönelik olarak  talimat içeren bir hükmün verilmesi ve böylece 

icra organının hükmün gerektirdiği işlemleri  yapması sağlanmış olur213.  

Diğer taraftan, SCHLOSSER214, takip hukukuna ilişkin olan ve doktrinde inşai 

dava olarak nitelendirilen davaları, “talimat içeren dava”lar ve bu davalar sonucunda 

verilen hükümleri de “eksik inşai hükümler” olarak nitelendirmiştir. Ona göre, bu 

davaları karakterize eden özellik,  davanın kabulüne ilişkin hükmün tam olmayan, eksik 

bir inşai etkiye sahip olmasıdır215. Zira, davayı kazanan taraf lehine belli inşai 

sonuçların meydana gelebilmesi için, sadece hükmün verilmiş olması yeterli olmayıp, 

                                                 
211 GOLDSCHMIDT s.206. 
212 GOLDSCHMIDT s.324. 
213 GOLDSCHMIDT s.101 vd. 
214 SCHLOSSER s.100-101; SCHLOSSER’in görüşleri hakkında ayrıca bkz. RAMER s. 8-10; ÖNEN 
s.41 vd. 
215 SCHLOSSER s.101 vd. Yazar, inşai hükümleri, “tam inşai etkiye sahip olan”  ve “eksik inşai etkiye 
sahip olan”  inşai hükümler  olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Bkz. SCHLOSSER s.80 vd. 



 71

söz konusu hükümde belirtilen işlem ve eylemlerin yapılmasına ihtiyaç vardır216.  Bu 

anlamda olmak üzere yazara göre, genel olarak eda hükümleri talimat içeren hükümler 

olarak değerlendirilebilir. Eda davaları sonunda davanın kabulüne ilişkin hüküm, sadece 

davayı kaybeden tarafın belli bir edaya mahkumiyetini değil; bununla birlikte dava ile 

ileri sürülen hakkın kesin hükümle tespitini de amaçlar. Bu tespit aynı zamanda icra 

edilebilir bir ilam niteliğini taşır ve Devlet organlarına yönelik bir talimatı da içerir. Bu 

talimat ise, davacının talebine uygun olarak hükümde belirtilen işlemlerin güvenli bir 

şekilde yerine getirilmesine ilişkindir. Böylece, genel eda hükümleri de talimat içeren 

hükümlerde olduğu gibi, tam olmayan, yani eksik inşai etkiye sahip bir hüküm217 

niteliğini taşımaktadır218. Ancak, bu görüşlerine rağmen SCHLOSSER, yine de istihkak 

davasını, usule ilişkin inşai bir dava olarak nitelendirmiştir219.  

 

    V. Borçlunun Davaya Taraf Olması Halinde İstihkak Davasının  

         Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler   

 Buraya kadar istihkak davasının hukuki niteliği hakkında  ileri sürülen teori ve 

görüşlere ilişkin açıklamalar, davanın üçüncü kişi ile alacaklı arasında cereyan ettiği 

durumlar için yapılmıştır. Ancak, Türk/İsviçre hukukunda, borçlunun da istihkak 

davasında taraf olması mümkündür. İşte bu durumda da davanın hukuki niteliğinin 

ayrıca incelenmesi gerekmektedir.  

İsviçre hukukunda, borçlunun davada taraf olması halinde de istihkak davasının 

hukuki niteliği tartışmalı olup, bu konuda bir görüş birliği sağlanamamıştır.  

JÄGER’e göre, istihkak davasında borçlu da taraf ise,  davanın aynî karakterli bir 

dava ve dava sonunda verilen hükmün maddi anlamda kesin hüküm niteliğine sahip 

olduğunu kabul etmek gerekir. Zira, bu ihtimalde üçüncü kişi ile borçlu arasında hacizli 

mal hakkındaki çekişmeli  maddi hukuk ilişkisi de davanın kapsamına sokulmuş 

olacağından, davayı salt bir tespit davası olarak nitelemek yetersiz olacaktır. Bu 

                                                 
216 SCHLOSSER s.102. 
217 “unvollstaendige Gestaltungswirkung”. 
218 SCHLOSSER s.101, 104. 
219 SCHLOSSER s.92 vd., s.96-97, 244.  Alman hukukunda BRUNS da önceleri istihkak davasını 
“talimat içeren  dava” olarak nitelendirmiş iken (BRUNS R: Zivilprozessrecht,  1. Auflage, München 
1968 s.190, 193), daha sonra, hükümde belirtilen talimatların, aslında hükmün ikinci derecede sonuçları 
(etkileri) olduğunu  kabul etmiş ve  talimat içeren davaları, usule ilişkin inşai dava olarak nitelendirmiştir 
(BRUNS R/PETERS E: Zwangsvollstreckungsrecht,  3. Auflage,  München 1987 s.104 vd.). 
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nedenle, hacizde istihkak davası  aynî karakterli bir dava olarak nitelendirilebilir ve 

maddi hukuktaki istihkak davasıyla kombine edilebilir220. 

WAGNER’e göre, üçüncü kişi ile borçlu arasında geçen istihkak davasında verilen 

hüküm, istihkak iddia edilen malların alacaklının alacağının tatmini amacıyla sorumlu 

tutulup tutulamayacağına ilişkin olacaktır. Fakat, davada verilen hüküm sadece somut 

icra takibi bakımından, söz konusu soruna çözüm bulmakla yetinemez ve etkileri somut 

icra takibi ile sınırlandırılamaz; aksine, bu çerçeveyi de aşarak taraflar arasındaki 

uyuşmazlığı bütün bir gelecek için çözmek işlevini de yerine getirmelidir221. Alacaklı ve 

üçüncü kişi arasında geçen istihkak davasında, üçüncü kişi tarafından iddia edilen 

hakkın mevcut olup olmadığı sadece “ön sorun” olarak incelenirken; davanın borçlu ile 

üçüncü kişi arasında cereyan etmesi halinde, söz konusu hakkın mevcut olup 

olmadığının tespiti sadece bir ön sorun değil, aksine davanın asıl konusunu teşkil 

edecektir. Çünkü, taraf rollerinin bu dağılımında, borçlunun talebi, kendisinin tartışmalı 

olan hakkının mevcut olduğunun ya da üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın mevcut 

olmadığının tespitine ilişkin olacaktır222. Böylece, üçüncü kişi ve borçlunun taraf 

olduğu istihkak davası, gerçek anlamda istihkak davası (maddi hukuktaki anlamıyla) 

olarak nitelendirilmelidir. Zira,  bu takdirde, taraflar arasındaki hukuki ilişki ve hak 

uyuşmazlığı hakkında gelecekte ortaya çıkabilecek belirsizlik giderilmiş ve bu konudaki 

sorunlar çözülmüş olacaktır. Bir başka deyişle, taraflar arasındaki uyuşmazlık sadece 

somut icra takibi bakımından değil, maddi anlamda kesin hüküm teşkil edecek şekilde, 

bütün bir gelecek için çözülmüş olacaktır223. 

Bu konuda ileri sürülen bir başka görüşe göre, istihkak davası üçüncü kişi ile 

borçlu arasında cereyan ettiği halde dahi, maddi hukuk karakterli aynî bir dava olarak 

nitelendirilemez. Zira, bu dava, borçlu davanın tarafı olsa bile esas itibariyle üçüncü kişi 

ile alacaklı arasında geçen, bunları karşı karşıya getiren bir davadır. Bu nedenle, 

istihkak davası yalnız takip hukukuna ilişkin bir dava karakterini haiz olabilir224.  

Yine bu görüşe göre, istihkak davasının nihai amacı, dava konusu mallar 

üzerindeki cebri icranın (haczin) caiz olmadığını açıklayan bir hükmün elde edilmesine 
                                                 
220 JÄGER s.344; aynı görüş SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.103; DAMEROW s.127, 133 dn. 1; 
HUBER–Natur s.591; AMONN/GASSER s.194; SÜSSKIND s.92; WAGNER s.121-122; ROHNER 
s.143. 
221 WAGNER s.121-122, 150. 
222 WAGNER s.150. 
223 WAGNER s.121-122, 151. 
224 RAMER s.69; LENHARD s.52; BERGER s.82 dn.122. 
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yönelik olduğundan, bu açıdan, davanın tarafının kim olduğu önemli değildir. Üçüncü 

kişi ile alacaklı arasında geçen dava, borçlu bu davada taraf olsa bile, üçüncü kişi ile 

borçlu arasındaki hukuki ilişkinin tespitine yönelik bir dava değildir, aksine burada 

hakkın tespiti sadece “ön sorun” olarak incelenir ve mahkemenin dava konusu mallar 

üzerindeki cebri icra işleminin caiz olmadığını açıklayan kararına bir gerekçe teşkil 

eder225.  

Kaldı ki, istihkak davasının borçlu ile üçüncü kişi arasında geçtiği hallerde, 

davanın aynî karakterli bir istihkak davası olduğu yolundaki görüşe başka gerekçelerle 

de karşı konulması mümkündür. Şöyle ki, öncelikle, hacizde istihkak davası için 

oldukça kısa dava açma süresi öngörülmüştür. Dava süresi içinde açılmazsa, somut 

takip bakımından dava açma hakkı düşecektir. Oysa, maddi hukuk aynî hakların 

korunması için daha güçlü bir koruma bahşetmiştir. Zira, maddi hukuka göre aynî 

hakları koruyan aynî davaların açılması belli bir süreyle sınırlandırılmamıştır226. Eğer 

hacizde istihkak davası maddi hukuk anlamında bir  aynî istihkak davası olarak kabul 

edilirse, belki de tesadüfi olarak malları haczedilen üçüncü kişi süresinde dava açmadığı 

ya da açamadığı takdirde, söz konusu mallar üzerindeki hakkını tamamen kaybetmiş 

olacaktır. Buna karşılık, istihkak davasının sadece takip hukukuna ilişkin bir dava 

olduğu kabul edilirse, süresinde dava açamayan üçüncü kişi, nihai olarak değil, yalnız 

somut takip bakımından dava açma hakkını kaybetmiş olacak ve maddi hukukun 

tanıdığı koruyucu olanaklardan yararlanabilecektir.227.  

Özetleyecek olursak, bu son görüşe göre, borçlunun istihkak davasında taraf 

olması, bu davayı aynî nitelikli bir maddi hukuk davası karakterine büründürmez; dava 

yine de takip hukukuna ilişkin bir dava karakterini muhafaza eder. Bu halde de üçüncü 

kişi ile borçlu arasındaki maddi hukuk ilişkisi, davada sadece ön sorun olarak incelenir 

ve bundan elde edilecek sonuç  sadece somut icra takibi bakımından geçerli olur. 

Yoksa, bunlar arasındaki uyuşmazlık maddi anlamda kesin hüküm teşkil edecek şekilde 

karara bağlanmış olmaz. 

 

 

 

                                                 
225 RAMER s.69. 
226 LENHARD s.52; LEUCH s.10. 
227 LENHARD s.53. 
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        B. TEORİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

    I. Maddi Hukuk Teorisinin Değerlendirilmesi 

        1. Teorinin Genel Olarak Değerlendirilmesi 

Maddi hukuk teorisi, usul (takip) hukuku teorisi tarafından çeşitli açılardan 

eleştirilmiştir. Bu teoriye, öncelikle, istihkak davasının hangi hukuk alanına dahil 

olduğu noktasında karşı çıkılmıştır. Buna göre, istihkak davası, maddi hukuk teorisinin 

savunduğu gibi, maddi hukuka ilişkin (maddi hukuk karakterli) bir dava olarak 

nitelendirilemez. Zira, davaların ancak maddi hukuk tarafından yaratılabileceği, usul 

hukuku tarafından  davalar yaratılamayacağı görüşü artık gerilerde kalmıştır.  Bugün 

artık usul hukuku sadece maddi hukukun tanıdığı hakların yerine getirilmesine hizmet 

eden bir araç konumunda değildir. Aksine, onun da kendine özgü kurum ve davaları 

vardır ki, bunlardan biri de, malları üzerine haksız olarak haciz konulan üçüncü 

kişilerin, söz konusu mallarını hacizden kurtarmak amacıyla açtıkları istihkak davasıdır. 

Bu dava usul kanunu tarafından verilmiş (öngörülmüş), şart ve etkileri de yine onun 

tarafından düzenlenmiştir. Dolayısıyla istihkak davası, usul (takip) hukuku tarafından, 

üçüncü kişilere, cebri icra (haciz) yoluyla haklarına yapılan müdahalelere karşı, bu 

haklarını savunma (koruma) imkanı veren bir dava; bir hukuki çaredir. Bu nedenle, 

cebri müdahaleye  karşı, usul kanununun tanıdığı bu dava yerine maddi hukuka ilişkin 

bir davanın açılması söz konusu olamaz228.   

Aslında, istihkak davasının hangi hukuk alanına dahil bir dava olduğunu 

belirleyebilmek için, bu davayı açma olanağının229  maddi hukuk tarafından mı yoksa 

takip hukuku tarafından mı verildiğine bakılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, istihkak 

davasının İcra ve İflas Kanunu’nda açıkça düzenlendiği görülmektedir. Bu açık 

düzenleme karşısında, hacizde istihkak davası, maddi hukuktaki (genel) istihkak 

davasının sadece basit formlar altında ve tesadüfi olarak düzenlenmiş özel bir çeşidi 

olarak nitelendirilemez. Aksine, İcra ve İflas Kanunu tarafından açıkça düzenlemiş, şart 

                                                 
228 Bkz. VOSS–Materiellen Gegensaetze s.388; THIELE s.67; SOHM s.29 vd.; GAUL–Dogmatische 
s.529 vd.; ROSENER s.21; PFEIFER s.58; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.657; JAUERNIG s.58; 
SCHUSCHKE/WALKER s.594; WIECZOREK/SCHÜTZE s.619; SCHÖNKE–Rechtsschutzbedürfnis 
s.82; PRÜTTING/WETH s.505; LACKMANN s.208; WITTSCHIER s.927; HERZ s.11; LECKL s.76. 
229 “Klegemöglichtkeit”. 
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ve etkileri de bu Kanun tarafından belirlenmiş olan hacizde istihkak davası, takip 

hukukuna ilişkin bir davadır230.  

Öte yandan, maddi hukuka ilişkin davalar ile takip hukukuna ilişkin davalar, dava 

ile çözüme kavuşturulan sorunun farklı olması bakımından birbirinden ayrılır. Şöyle ki, 

eğer, davada nihai olarak çözülen sorun, maddi hukuka ilişkin bir sorun ise, bir maddi 

hukuk; takip hukukuna ilişkin bir sorun ise, bir takip hukuku davasından söz edilir231. 

Bu ayrım, pratik açıdan da önemlidir. Çünkü, istihkak davası ile maddi hukuka ilişkin 

bir sorunun çözüldüğü kabul edilecek olunursa, o zaman bunun sonucu olarak, dava 

sonunda verilen hüküm de maddi anlamda kesin hüküm karakterini haiz olacaktır. Buna 

karşılık, bu davada salt takip hukukuna ilişkin bir sorunun çözüldüğü kabul edilecek 

olunursa, bu takdirde hüküm, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyecek; sadece 

somut takip bakımından ve sınırlı bir etkiye sahip olacaktır232.  

Aslında, istihkak davasında, üçüncü kişi ile alacaklı arasındaki bir çıkar 

çatışmasının Devlet otoritesinin yardımıyla çözüme kavuşturulması söz konusudur233. 

Bu çıkar çatışmasının bir tarafında, alacaklının, üçüncü kişinin iddia ettiği haklar 

dikkate alınmaksızın  haczedilmiş olan malların paraya çevrilmesine ilişkin menfaati, 

diğer tarafında ise, üçüncü kişinin, üzerinde hak iddia ettiği malların hacizden 

kurtarılmasına veya paraya çevrilme aşamasında dikkate alınmasına ilişkin menfaati yer 

almaktadır. Bu çıkar çatışmasının çözümünde ortalama bir yol bulunmalı ve bunlardan 

biri diğerine üstün tutulmamalıdır. Zira sadece üçüncü kişinin menfaati dikkate alınırsa, 

alacaklının yaptığı takip çoğunlukla sonuçsuz kalacak, sadece alacaklının menfaati 

üstün tutulursa, bu takdirde de özel mülkiyetin korunmasından neredeyse söz 

edilemeyecektir. Dolayısıyla, üçüncü kişilerin haklarına, ancak cebri icranın amacı 

gerekli kılıyorsa müdahalede bulunulabilir234. İstihkak davasında, bu çıkar çatışmasının 

çözümü, haczedilen malın maddi hukuka göre, üçüncü kişiye mi yoksa borçluya mı ait 

olduğuna karar verilmek suretiyle değil, aksine, üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın somut 

                                                 
230 LENHARD s.53-54; DAMEROW s.133; HERZ s.7-8. 
231 LENHARD s.55; BLUMENSTEIN s.391; GULDENER–Zwangsvollstreckung s.51. 
232 LENHARD s.55; RAMER s.67; BLUMENSTEIN s.391; karş. GULDENER–Zwangsvollstreckung 
s.48-49. 
233 LENHARD s.55; RAMER s.67. 
234 LENHARD s.55-56. 
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icra takibinde dikkate alınmasının gerekip gerekmediğine karar verilmek suretiyle 

yapılmaktadır235.   

Kuşkusuz, üçüncü kişinin hakkının somut icra takibinde dikkate alınıp 

alınmayacağına karar verilirken, hacizli mal hakkındaki maddi hukuk ilişkisi de dikkate 

alınacaktır236. Ayrıca, cebri icranın ancak borçluya ait mallar üzerinde cereyan 

edebileceği, üçüncü kişinin haklarına müdahalede bulunamayacağı da açık bir ilkedir. 

Bu anlamda olmak üzere, üçüncü kişinin iddiası üzerine öncelikle hacizli malların 

borçluya mı yoksa üçüncü kişiye mi ait olduğu sorununun açıklığa kavuşturulması 

gerekecektir. Ancak, bu sorunun çözümü, istihkak davasının nihai amacı değildir. 

Hacizli malın kime ait olduğunun belirlenmesi istihkak davasında sadece  “ön sorun” 

olarak (şeklinde) incelenir ve mahkemenin bu konudaki kararı maddi anlamda kesin 

hüküm teşkil etmez. Mahkemenin bu konuda vardığı sonuç, üçüncü kişinin, malı 

üzerindeki haczin kaldırılmasına veya iddia ettiği hakkın somut icra takibinde dikkate 

alınmasının gerekip gerekmediğine ilişkin esas sorunun çözümüne yönelik bir karar 

olup, bu bakımdan önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında istihkak 

davası takip hukukuna ilişkin bir dava niteliğine sahiptir237. 

İstihkak davasının maddi hukuka ilişkin aynî nitelikte bir dava olduğu da kabul 

edilemez. Çünkü, bu dava sadece aynî haklara dayanılarak açılan bir dava değildir; 

bunun dışında kişisel nitelikli bazı  haklara dayanılarak da bu dava açılabilmektedir. 

Dolayısıyla, istihkak davasına konu olabilecek hakları sadece aynî nitelikli haklarla 

sınırlandırdığı için maddi hukuk teorisi bu açıdan yetersiz kalmaktadır ve dolayısıyla 

isabetli değildir238. 

Üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin bir hakkına, burada, cebri icra (haciz) 

yoluyla müdahale (tecavüz) edilmiştir. Ancak bu müdahale, takip alacaklısı tarafından 

değil, aksine icra organı tarafından yapılmıştır. Çünkü, neyin haczedilip edilemeyeceği 

konusunda karar verme yetkisi icra organına aittir. Alacaklının bu konudaki yetkisi, 

sadece haczi talep etmekten ibarettir. Burada da icra müdürü, üçüncü kişinin üzerinde 

hak iddia ettiği bir malı haczetmiştir. Alacaklının esasen, söz konusu mallar üzerinde, 

                                                 
235 LENHARD s.56; RAMER s.68; FRITZSCHE/WALDER s.374. 
236 BLUMENSTEIN s.391. 
237 Bu konularda bkz. SCHLOSSER s.108-109; HABSCHEID-Streitgegenstand  s.144-146; RAMER s.67 
LENHARD s.56-57; BLUMENSTEIN s.391; FAVRE s.183; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER 
s.105-106; DENZLER s.62 vd.; ROHNER s.142-143.  
238 LENHARD s.50; HERZ s.8-9. 
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eşya hukuku anlamında bir hakkı bulunmadığı için, onun eşya hukuku hükümlerini ihlâl 

etmesi de söz konusu olamaz. Bu nedenle, burada eşya hukuku hükümlerine dayanılarak 

dava açılamaz. Zira, icra organı tarafından yapılan haciz işlemi, kamu hukuku karakterli 

bir icra işlemidir ve bu nedenle, özel hukuka ilişkin alışılmış (genel) hukuki çarelerle 

(davalarla) ortadan kaldırılamaz239.   

Bu söylenenler, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı 

tarafından açılacak istihkak davası için de geçerlidir. Yani, bu halde de istihkak davası, 

maddi hukuka ilişkin ayni bir dava olarak nitelendirilemez. Çünkü, davacı alacaklının, 

üçüncü kişiye karşı aynî bir hak iddia etmesi olanaksızdır. Kaldı ki, alacaklının üçüncü 

kişinin hak iddia ettiği mallar üzerinde  başlı başına bir öncelikli tatmin edilme hakkı, 

yani “haciz rehin hakkı”240 bulunduğu da düşünülemez. Dolayısıyla, burada da, malın 

borçlunun elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak davasından farklı bir durum söz 

konusu değildir ve her iki ihtimâlde de istihkak davası maddi hukuka ilişkin ayni 

nitelikte bir dava olarak nitelendirilemez241.  

 

     2. Teorinin Dava Çeşitleri Bakımından Değerlendirilmesi 

İstihkak davası, dava çeşitleri açısından değerlendirildiğinde, maddi hukuk 

teorisini savunan bazı yazarların ileri sürdüğü gibi, bir eda davası olarak 

nitelendirilemez. Çünkü, bu davada davalının, herhangi bir edaya mahkum edilmesi söz 

konusu değildir. Bir başka deyişle, üçüncü kişinin davayı kazanması halinde alacaklı, 

bu malları haciz ilişkisinden kurtarmak (serbest bırakmak) ve hacizli malları üçüncü 

kişiye iade etmek gibi bir edaya mahkum edilemez; zira  hükmün gereğini yerine 

getirerek, bu işlemleri yapacak olan icra organıdır. Kaldı ki, üçüncü kişi ile alacaklı 

arasında, alacaklının bir edaya mahkum edilmesine yol açacak bir maddi hukuk ilişkisi 

de mevcut değildir. Gerçi, alacaklı, üçüncü kişinin mallarının haczedilmesine yol açan 

icra takibini başlatmıştır. Ancak, o bunu yapmakla, kanunun kendisine tanıdığı bir hakkı 

kullanmış, hukuki bir yola başvurmuştur. Üçüncü kişinin mallarını haczederek cebri 

icranın kapsamına sokan icra organıdır. Bu nedenle, istihkak davasıyla aslında Devletin 

cebri icra organının yaptığı kamusal nitelikli bir işleme karşı konulmakta, bu organın 

                                                 
239 LENHARD s.51; DAMEROW s.134. Bu durum, borçlunun  taraf olduğu istihkak davası  bakımından 
da geçerlidir. Çünkü, bu ihtimalde de neyin haczedileceğine karar verme yetkisi tamamen icra müdürüne 
aittir ve borçlunun da, alacaklı gibi bu konuda bir yetkisi bulunmamaktadır (LENHARD s.52). 
240 “Pfaendungspfandrecht”. 
241 LENHARD s.61. 
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müdahalesi hedef alınmaktadır. Dolayısıyla istihkak davası, alacaklının herhangi bir 

edaya mahkum edilmesini değil, icra organı tarafından yapılan bir icra işleminin 

bertaraf edilmesini amaçlayan bir davadır242. Bu davada alacaklının, üçüncü kişinin 

malları üzerindeki haczin kaldırılmasına ya da bu malların iddia edilen hakla yüklü 

olarak paraya çevrilmesine katlanması gibi sonuçlar da, onun bir edaya mahkum 

edildiği şeklinde yorumlanamaz. Zira, bu sonuçlara yol açan bir dava, kavramsal olarak  

eda davası olarak nitelendirilemez; olsa olsa, bir tespit veya inşai dava çerçevesinde 

değerlendirilebilir243.  

Öte yandan, istihkak davası, yine maddi hukuk teorisini savunan bazı yazarların 

ileri sürdüğü gibi, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği maddi hukuka 

ilişkin hakkın tespitine yönelik,  maddi hukuk karakterli bir tespit davası olarak da 

nitelendirilemez. Çünkü, istihkak davasının konusu, üçüncü kişinin bu nitelikte bir 

hakka sahip olup olmadığının tespit edilmesi değildir. Davada üçüncü kişinin iddia 

ettiği gibi bir hakka sahip olup olmadığı salt “ön sorun” şeklinde incelenir ve bu konuda 

varılan sonuç, hükmün sadece bir gerekçesini (dayanağını) teşkil ederek, dava konusu 

mal üzerindeki cebri icranın (haczin) caiz olup olmadığının karara bağlanması nihai 

amacına hizmet eder. Esasen üçüncü kişinin gerçek anlamda talebi de, üzerinde hak 

iddia edilen malın maddi hukuk hükümlerine göre kendisine ait olduğunun tespitinden 

ziyade, söz konusu malların, borçlunun cebri icra ile sorumlu tutulamayacak malvarlığı 

değerlerine dahil olmadığına ve dolayısıyla söz konusu malların cebri icranın kapsamı 

dışına çıkarılmasına yöneliktir244. Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde 

alacaklı tarafından açılacak istihkak davası da, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde 

maddi hukuka ilişkin bir hakka sahip olmadığının tespitine değil, cebri icranın üçüncü 

kişi tarafından ileri sürülen iddia (hak) dikkate alınmaksızın devamına yöneliktir245.  

Yani bu davada, dava konusu çekişmeli malın cebri icrasının haklı olup olmadığı karara 

bağlanır. Dolayısıyla, istihkak davası, öncelikli olarak, üçüncü kişinin malları üzerine 

konulan cebri müdahalenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir davadır. İstihkak 

                                                 
242 SOHM s.42; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.657; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.527;  
ZOLONDEK s.38; SCHLOSSER s.96-97; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2024; PFEIFER s.60; 
HERZ s.10-11, 14-15; BLUMENRÖDER H H: Die Aufhebung der Zwangsvollstreckung in bewegliche 
Sachen samt daraus folgenden Einzelfragen, Köln 1953 s.89; HAASE s.563; LENHARD s.57; 
SÜSSKIND s.92; ROHNER s.144 
243 LENHARD s.57-58; SCHLOSSER s.97. 
244 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1078; PFEIFER s.60; HABSCHEID-Streitgegenstand s.144. 
245 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1078; HERZ s.10-11. 
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davasında, üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın varlığı veya yokluğunun maddi anlamda 

kesin hüküm teşkil edecek şekilde karara bağlanması söz konusu değildir246.  

Kaldı ki, maddi hukuk karakterli bir tespit davası sonunda verilecek olan tespit 

hükmü ile, kamusal nitelikli bir cebri icra işleminin (haczin) geçersiz kılınması olanaklı 

değildir. Yani, tek başına bir tespit hükmü, bu sonuçları doğuracak güç ve etkiye sahip 

olamaz247. İstihkak davasında, üçüncü kişinin iddia ettiği gibi bir hakka sahip olduğu 

tespit edilse bile, maddi hukuk anlamında bir kazanımı söz konusu olmayacaktır. 

Çünkü, o şimdi, öncekinden daha fazla veya başka bir hakka sahip değildir. Buna 

karşılık, o, hükmün şekli anlamda  kesinleşmesi halinde usuli ve fiili bir avantaj elde 

etmiş olacaktır. Eğer, istihkak davasının bir tespit davası olduğu kabul edilecek 

olunursa, bu takdirde davacının hak talebi henüz tam anlamıyla yerine getirilmiş 

(karşılanmış) olmayacaktır. Zira, sadece dava sonunda verilen tespit hükmü, dava 

konusu mal üzerine konulmuş olan haczi ve onun etkilerini bertaraf etmeye 

(kaldırmaya) yetmeyecektir. Çünkü, icra organı tarafından, haczin kaldırılması ve bunun 

etkilerinin giderilmesi için yapılması gereken işlemler mevcuttur.  Bu sonuçların ise, tek 

başına bir tespit hükmüyle elde edilmesi mümkün değildir248.  

İstihkak davasının bir tespit davası olduğunu kabul eden görüş, üçüncü kişinin 

davayı kaybetmesi halinde, hacizli malların paraya çevrilmesi nedeniyle pratik olarak 

malı kaybedeceği sonucuna işaret ederek, bunu, davayı bir tespit davası olarak 

nitelendirmenin gerekçesi olarak ileri sürmüştür. Fakat bu yaklaşım biçimi, istihkak 

davasının niteliğini olumsuz bir noktadan hareket ederek belirlemeye çalıştığı için 

isabetli değildir. Oysa  bunun tam tersi bir düşünceden hareket edilmesi gerekir  ki, o 

da, üçüncü kişinin talebinin kabul edilmesi halinde bile, bunun  nihai bir sonuç 

olmadığı, elde edilen sonucun sadece somut icra takibi bakımından bir anlama sahip 

olduğudur. Zira, yeni (veya başka) bir takipte, aynı ya da farklı bir alacaklı, üçüncü 

                                                 
246 DE BOER s.206; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.657; SOHM s.8; ARENS/LÜKE s.441; 
GOTTWALD s.371; GAUL–Dogmatische s.532 vd., 538 vd.; LIPPROSS s.243; SCHMIDT–Münchener 
Kommentar s.2024; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.527-528; SCHELLHAMMER s.124; WIECZOREK 
/SCHÜTZE s.620; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMAN s.2026. 
247 PFEIFER s.60-61; SCHLOSSER s.97-98; ARENS/LÜKE s.441; WASSERMANN s.1895; 
BAUMANN/ BREHM s.225; ZOLONDEK s.42; ROSENER s.11 vd.; BLOMEYER K s.49, 51; 
WIESSENBORN s.4-5; HERZ s.17. 
248 LENHARD s.59; DAMEROW s.135; WAGNER s.19;HERZ s.17. 
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kişinin istihkak iddiasına itiraz edebilecek ve dolayısıyla üçüncü kişi de daha önceki 

takipte lehine  verilen hükme dayanamayacaktır249.  

Diğer taraftan, istihkak davasını, maddi hukukta düzenlenmiş olan müdahalenin 

meni davasının özel bir türü olarak nitelendiren görüş de isabetli değildir. Zira, bu 

görüşü savunanların belirttiği gibi, burada, üçüncü kişinin haklarına, başka bir özel 

hukuk sujesinin, yani alacaklının  müdahalede bulunduğu söylemez. Aksine söz konusu 

müdahaleyi yapan, Devlet’in cebri icra organıdır. Çünkü, takibi başlatan alacaklı olsa 

bile, üçüncü kişinin mallarını cebri icranın kapsamına sokan ve onları haczetmek 

suretiyle müdahalede bulunan icra organıdır. Dolayısıyla bu görüş, üçüncü kişinin 

mallarına yönelik müdahalenin kimden kaynaklandığı konusunda yanılgıya düşmüş ve 

buna bağlı olarak, söz konusu müdahalenin bertaraf edilmesi için muhatap alınması 

gerekeni yanlış olarak saptamıştır250.  

Devlet’in cebri icra organı tarafından, üçüncü kişilerin haklarına müdahalede 

bulunulması halinde, bu müdahalenin bertaraf edilmesi amacıyla, usul kanunu (ya da 

İcra-İflas Kanunu) istihkak davasını düzenlemiştir. İstihkak davası, bizzat usul kanunu 

tarafından yaratılmış ve üçüncü kişilerin emrine (kullanımına) sunulmuş bir dava olup 

tamamen bir usul hukuku kurumudur. Bu nedenle onun, maddi hukukta düzenlenmiş 

davalarla ilişkilendirilmesi; bu davaların özel bir çeşidi olarak nitelendirilmesi gereksiz 

ve de isabetsizdir251. Usul kanununun öngördüğü böyle bir dava mevcutken, maddi 

hukuka ilişkin bir davanın açılması olanaklı değildir; zira bu yönde açılacak bir dava 

hukuki himaye ihtiyacından yoksun olacaktır252.  

Kaldı ki, maddi hukuktaki müdahalenin meni davası aynî bir dava olup, bununla   

yalnız aynî haklar korunabilir. Oysa, hacizde istihkak davasıyla, sadece aynî haklara 

değil, bununla birlikte borçlar hukuku nitelikli kişisel haklara, hatta alacak haklarına 

yönelik müdahalelere de karşı konulmaktadır253. Böylece, maddi hukuk teorisinin bu 

noktada yetersiz kaldığı görülmektedir. Ayrıca, maddi hukuktaki müdahalenin meni 

                                                 
249 FRITZSCHE/WALDER s.374. 
250 ZÖLLER s.1874; GERHARDT-Vollstreckungsrecht s.214; LIPPROSS s.243; MUSIELAK s.398; 
BAUMANN/BREHM s.225; SCHUSCHKE/WALKER s.595; WASSERMANN s.1895; PFEIFER s.59; 
WEISE s.61; SCHLOSSER s.96-97; KISCH s.175 vd.; SOHM s.33 vd. 
251 PRÜTTING/WETH s.507; SCHUSCHKE/WALKER s.595; GERHARDT-Vollstreckungsrecht s.214; 
GEISSLER s.1869; PICKER s.320 vd.; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.659; GOTTWALD s.372; 
BROX/WALKER –Drittwiderspruchsklage s.114. 
252 SCHÖNKE–Rechtsschutzbedürfnis s.86. 
253 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.660; WEISE s.61; SCHUSCHKE/WALKER s.595; PFEIFER 
s.59-60. 
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davası bir süreye tabi olmadığı halde, hacizde istihkak davasının belli bir süre içinde ve 

nihayet en geç takip bitinceye kadar açılması gerekmektedir. Görüldüğü gibi, her iki 

davanın amacı, konusu, hüküm ve sonuçları birbirinden farklıdır.  Dolayısıyla, maddi 

hukuktaki müdahalenin meni davasıyla, üçüncü kişinin malları üzerine konulan kamusal 

nitelikli bir icra işlemi olan haczin ortadan kaldırılması olanaklı değildir254.   

 

II. Usul (Takip) Hukuku Teorilerinin Değerlendirilmesi  

 

Usul hukuku teorisini savunan yazarlardan bazıları, istihkak davasının, üçüncü 

kişinin malvarlığı değerlerine müdahale eden cebri icranın geçersiz olduğunun tespitini 

amaçladığını belirterek, davayı usul hukukuna ilişkin olumsuz bir tespit davası olarak 

nitelendirmişlerdir. Ancak bu görüş haklı olarak eleştirilmiştir. Çünkü, icra organı 

kanunda öngörülen koşullara uygun olarak borçlunun elinde bulunan bir malı haczetmiş 

ise, bu haciz işlemi hukuka uygun ve geçerlidir. Zira icra organı haczi, kolayca tespit 

edilebilir harici görünüşlere (karinelere) göre yapmakta ve haczedilen malın gerçekte 

borçluya ait olup olmadığı hususunda ayrıntılı bir araştırma yapmakla yükümlü 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, üçüncü kişinin malları üzerine konulan haciz, salt bu 

nedenle geçersiz olmayıp255, baştan (yapıldığı andan) itibaren  geçerli olduğuna göre, 

istihkak davasının,  onun baştan itibaren geçersiz olduğunun tespitini amaçlayan bir 

dava olarak nitelendirilmesi de olanaklı değildir. İstihkak davası, haczin geçersizliğinin 

tespiti amacıyla değil, aksine onun geçersiz kılınması amacıyla açılan bir davadır ve 

ancak bu dava sonunda verilen bir (inşai)  hükümle geçersiz hale getirilebilir256.   

Kaldı ki, böyle bir tespit hükmü, üçüncü kişinin dava ile ulaşmak isteği sonuçları 

elde etmesini olanaklı kılacak bir hüküm olmayacaktır. Zira, tek başına bir tespit 

hükmü, üçüncü kişinin malları üzerindeki haciz statüsünü sona erdirecek (haczin 

kaldırılmasını sağlayacak) etki ve güce sahip olamaz. Üçüncü kişi, sadece dava konusu 

mallar üzerindeki cebri icranın  geçersiz olduğunu tespit eden bir hükmü icra organına 

sunmak suretiyle, haczin kaldırılması ve malların iadesi gibi sonuçları elde edemez257. 

Çünkü, tespit hükmünün  niteliği ve içeriği söz konusu işlemlerin yapılmasını 

                                                 
254 MUSIELAK s.398; GOTTWALD s.372. 
255 UMAR-Ders Notları s.154. 
256 Eleştiriler için bkz. SOHM s.35 vd.; ZOLONDEK s.41 vd.; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.657; 
WEISE s.62; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.527; ROSENER s.13-14; HERZ s.17; ROHNER s.143-144. 
257 SOHM s.42; PFEIFER s.60-61; SCHLOSSER s.97-98. 
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sağlayacak güç ve etkiye  sahip değildir. Yani, o, sadece tespit etmekle yetinen ve icra 

edilme kabiliyetine sahip olmayan bir hükümdür. Dolayısıyla, bu niteliklere sahip bir 

tespit hükmü, kamusal nitelikli bir cebri icra işlemi olan haczin kaldırılması sonucunu 

doğuramayacağından, istihkak davası ne olumsuz bir tespit davası, ne de dava sonunda 

verilen hüküm, olumsuz bir tespit hükmüdür258.  

 

III. Diğer Teorilerin Değerlendirilmesi 

 

Gerek, istihkak davasını maddi-usuli karakterli (karma nitelikli) bir dava gerekse 

kendine özgü bir dava olarak nitelendiren görüşler, esasen bünyelerinde doğru unsurlara 

yer vermiş olmakla beraber, bu unsurların tek başına, davanın farklı olarak 

nitelendirilmesini zorunlu kılmadığı noktasında eleştirilebilirler. Gerçekten, bu görüşleri 

savunanların belirttiği gibi, istihkak davasına özelliğini veren hususlardan biri, davanın 

açılmasına neden olan müdahalenin özelliğinden (yani cebri müdahaleden) 

kaynaklanmaktadır. Fakat, müdahalenin bu özelliği istihkak davasının mutlaka maddi 

hukuktaki davalarla ilişkilendirilerek, farklı bir dava çeşidi olarak nitelendirilmesini 

gerektirmez. Kaldı ki, bu görüşü savunanlar bile, istihkak davasında maddi hukuk 

ilişkilerine dokunulmadığını, davanın konusunun üçüncü kişinin iddia ettiği maddi 

hukuka ilişkin hak olmadığını ve dava sonunda bu ilişki hakkında kesin hüküm teşkil 

edecek nitelikte bir karar verilmediğini kabul etmişlerdir.  

Dolayısıyla, zaten istihkak davasının usule ilişkin inşai bir dava olduğunun kabul 

edilmesi halinde, davanın farklı bir dava çeşidi olarak nitelendirilmesi arayışlarına da 

gerek kalmayacaktır. Zira, esasen bu davayla, üçüncü kişinin mallarına yönelik cebri 

icranın caiz olmadığının açıklanması (hükme bağlanması), cebri müdahalenin de caiz 

olmadığı anlamına gelecek, dava sonunda bu yönde verilen hükmün inşai nitelikte 

olmasının sonucu olarak, söz konusu hükmün icra organına sunulmasıyla istenilen 

sonuçlar elde edilebilecektir. Bir başka deyişle, inşai nitelik taşıyan hükümle karar 

verilen şey, üçüncü kişinin mallarına yönelik cebri icra işleminin (haczin) kaldırılması 

olduğuna göre, hükmün bu içeriği ve sonucu, istihkak davasının ayrı bir dava çeşidi 

olarak nitelendirilmesi gereğini de oradan kaldıracaktır.  

                                                 
258 ZOLONDEK s.42-43; SOHM s.41-42; WEISE s.62; ROHNER s.144.  
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Öte yandan, istihkak davasını, maddi hukuka yansıyan etkileri de olan bir takip 

hukuku davası olarak nitelendiren görüş de, haklı olarak eleştirilmiştir. Zira, özellikle 

BLUMENSTEIN tarafından savunulan bu görüşün, davaların mahkemeden istenilen 

hukuki korumaya göre yapılan alışılmış tasnifi yerine, istihkak davasını ayrı bir dava 

çeşidi olarak nitelendirmesinin özellik taşıyan bir yönü bulunmamaktadır. Bu görüşün 

belirttiği yansıma etkisinde259  hükmün hadise unsurlarının etkileri260  olarak tanımlanan 

bir durum söz konusu değildir. Söz konusu görüş, yansıma etkisini, hüküm nedeniyle 

maddi hukuka ilişkin talebin (hakkın) ekonomik anlamda önemli ölçüde etkilenmesinde 

görmüştür. Bu anlamda olmak üzere, eğer üçüncü kişi istihkak davasını kaybederse, 

ekonomik bir değer olarak haczedilmiş mallar elinden çıkmış olacak ve bunun 

üzerindeki hakkını da kaybetmiş olacaktır. Bir başka deyişle, takip hukukuna ilişkin 

uyuşmazlıklarda, dolaylı olarak ve kanun koyucu tarafından istenilmemiş 

(öngörülmemiş) olan sonuçlar, son aşamada hükme eşlik eden alelâde hadiseler olarak 

ortaya çıkacaktır. Ancak, bu şekilde hükme eşlik eden hadiseler nihayetinde takip 

hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen hemen her hükme bağlı sonuçlar 

olarak ortaya çıkacak ve bunlar malvarlığı değerlerine ilişkin taleplerin yerine 

getirilmesine yol açacaktır. Davayı kazanan taraf, kendi malvarlığına dahil olduğunu 

iddia ettiği şeyi elde etmiş olacak, davayı kaybeden taraf ise, malvarlığına dahil olan bir 

şeyin kaybına katlanmış olacaktır. Dolayısıyla, istihkak davasını kaybeden tarafın, dava 

konusu hacizli malı ve bunun üzerinde iddia ettiği hakkı kaybetmesi bizzat hükmün 

doğal bir sonucu olacaktır. Bu nedenle, söz konusu sonuçtan hareket edilerek, istihkak 

davasının ayrı bir dava çeşidi olarak nitelendirilmesi gerekli ve de isabetli değildir. Zira, 

bu davanın usule ilişkin inşai bir dava olarak kabul edilmesi halinde, belirtilen sonuçlar, 

zaten hükmün doğal sonuçları ve etkileri olarak ortaya çıkmaktadır261.  

İstihkak davasının talimat içeren bir dava olduğunu savunan görüş de haklı olarak 

eleştirilmiştir. Öncelikle, bu görüşün, eda, tespit ve inşai davalar yanında ayrıca “talimat 

içeren davalar” şeklinde ayrı bir dava çeşidi yaratması isabetli bulunmamıştır. Zira usul 

hukukunda bu şekilde bir dava çeşidine ihtiyaç yoktur262. Çünkü, talimat içeren dava 

sonunda verilen hükümlerin, mevcut diğer hüküm çeşitlerinden farklı olarak 

                                                 
259 “Reflexwirkung”. 
260 “Tatbestandwirkung des Urteils”. 
261 Eleştiriler için bkz. RAMER s.73-74. 
262 ZOLONDEK s.53; ROSENER s.16; HERZ s.19. 
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nitelendirilmesini  gerektirecek bir içeriği bulunmamaktadır. İstihkak davası sonunda 

verilen hüküm, inşai bir hüküm niteliğini haizdir.  KUTTNER’in belirttiği manada 

“talimat” kavramıyla ifade edilen şey, istihkak davasında hükmün bizzat muhtevası,  

onun etki ve sonuçlarıdır263. Bu nedenle KUTTNER’in teorisinde mantıki ve yöntemsel 

bir hata bulunduğu ifade edilmiştir264. Çünkü, istihkak davası sonunda verilen hüküm 

inşai bir niteliğe sahiptir. Söz konusu hükmün verilmesinden sonra icra organı 

tarafından yapılması gereken işlemler ise hükmün etki ve sonuçlarıdır. Bir başka 

deyişle, icra organınca yapılacak işlemler, bizatihi hükmün uygulanması, gereğinin 

yerine getirilmesidir. İcra müdürü inşai nitelikteki  hükmün meydana getirdiği etkileri 

dikkate almak zorunda kalacak, yani icra müdürü söz konusu hükümden haberdar 

olduğu takdirde, artık üzerindeki cebri icra işleminin geçersiz olduğu açıklanan dava 

konusu mal hakkında bundan sonra bir icra işlemi yapamayacak ve bu mal üzerinde 

önceden uygulanmış olan icra işlemini (haczi) kaldırmakla yükümlü olacaktır. 

Hükümden haberdar olmasına rağmen söz konusu mal üzerinde yapacağı işlemler artık 

hukuka uygun değil, aksine hukuka aykırı olacaktır265.  İşte bu sonuçlar, diğer mevcut 

dava ve hüküm çeşitleri yanında neden ayrıca talimat içen dava ve hükümlere 

gereksinim olmadığının gerekçesini teşkil etmektedir266. Sonuç olarak, KUTTNER, bu 

yönleri ve istihkak davasının inşai bir dava niteliği taşıdığını dikkate almadığı ve 

istihkak davasını, sadece dava sonunda verilen hükmün etki ve sonuçlarına göre tayin 

etmeye çalıştığı için mantıki ve yöntemsel bir hataya düşmüştür; bu nedenle onun, 

istihkak davasını talimat içeren dava olarak nitelendiren görüşü isabetli değildir267.  

KUTTNER’in teorisine yöneltilen eleştiriler, SCHLOSSER’in teorisi bakımından 

da geçerlidir. Zira, hükümde talimat olarak ifade edilen şey aslında onun muhtevasıdır 

ve hükümde talimat diye başlı başına bir unsur bulunmamaktadır. Ayrıca 

SCHLOSSER’in belirttiği anlamda “tam olmayan (eksik) inşai tesirli bir inşai hüküm” 

çeşidi de yoktur. Kaldı ki, inşai hüküm başka bir etkene gerek olmaksızın doğrudan 

doğruya bir hukuki değişiklik ortaya koyacağına göre, ayrıca böyle bir etkene ihtiyaç 

gösteren eksik inşai hüküm çeşidinin kabulüne de gerek ve olanak bulunmamaktadır. 

SCHLOSSER’in yanılgısının, onun,  cebri icra organları tarafından yapılan işlemleri 

                                                 
263 ROSENER s.16; HERZ s.18-19. 
264 ROSENER s.16; ZOLONDEK s.53. 
265 Eleştiriler için bkz. RAMER s.116 vd. 
266 ROSENER s.16. 
267 ZOLONDEK s.53; ROSENER s.16; ayrıca bkz. ÖNEN s.39-40. 
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adeta bir inşai fonksiyonun muhtevası olarak görmesinden kaynaklanmış olabileceği de 

ifade edilmiştir268.  

 

C. KANAATİMİZ 

İstihkak davasının hukuki niteliği hakkındaki görüşleri değerlendirirken, aslında 

bu konudaki görüşümüzü de belirtmeye çalıştık. Bu nedenle, burada, tekrardan 

kaçınmak amacıyla, sadece, önemli hususları belirtecek ve bir anlamda kısa bir özet 

yapmaya çalışacağız.  

Belki de, istihkak davası dışında, hukuki niteliği hakkında bu kadar tartışma 

yapılan, hakkında onlarca monografi yazılan ve halen de üzerinde bir uzlaşma 

sağlanamamış olan başka bir dava yoktur denilebilir269. Kanaatimizce, bunun, dava 

süreci olarak nitelendirilemeyen takip sürecinde, esasen usul hukukuna ait bir kavram 

olan  “dava” ile karşılaşılmasından  ve dolayısıyla usul hukukuna ilişkin bazı kavram 

veya kurumların, bu dava bakımından ne anlama geldiğinin kolayca tespit 

edilememesinden ve bu kavramlara farklı anlamlar yüklenmesinden  kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu durum ise, aşılması ve çözülmesi güç bazı sorunları  da beraberinde 

getirmektedir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir icra takibinde ortaya çıkan istihkak davasının, 

teknik anlamda bir “dava” olarak kabul edilip edilemeyeceği noktasında, tespitlerimize 

göre, gerek Alman gerekse Türk/İsviçre doktrininde bir uyuşmazlık ya da tartışma 

bulunmamaktadır. Yani, istihkak davası teknik anlamada bir dava olarak kabul 

edilmektedir. Kanaatimizce de, “dava”; ister, “bir başkası tarafından subjektif hakkı 

ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte bulunulan 

kimsenin mahkemeden hukuki himaye istemesi”270, ister, “bir kimsenin haklı veya 

haksız olsun bir uyuşmazlığa son vermesini mahkemeden isteyebilme hak ve yetkisi”, 

isterse, “bir kimsenin Devlet makamları vasıtasıyla diğer birine hakkını tanıtabilmesi, 

onu hukuk kurallarına riayete zorlayabilmesi”271 olarak ifade edilsin, istihkak davası, 

                                                 
268 Bkz. ÖNEN s.43; RAMER s.121-124. 
269 JÄGER s.343; RAMER s.63. 
270 KURU B/ARSLAN R/YILMAZ E: Medenî Usul Hukuku, Genişletilmiş 15. Baskı, Ankara 2003 
s.263. Benzer bir ifadeyle, Yargıtay da bir kararında davayı “subjektif hakkına tecavüz edildiğini iddia 
eden kimsenin meşru hak ve menfaatlerinin korunması için mahkemeden hukuki himaye talep etmesidir” 
şeklinde tanımlamıştır. Bkz. (2. HD 20.11.1970, 5577/6142: İBD 1971/11-12 s.1030-1031). 
271 Bu tanımlar için bkz. BELGESAY M R: Dava Teorisi, İstanbul 1943 s.5 vd. 



 86

teknik anlamda bir dava olarak nitelendirilebilir. Doktrinde tartışmalı olan, bu davanın 

hangi hukuk alanına dahil ve ne çeşit bir dava olduğu hususudur.  

İstihkak davasının hangi hukuk alanına dahil olduğuna ilişkin olarak başlıca iki 

görüş ileri sürülmüştür. Kanaatimizce de istihkak davası, takip hukukuna (ya da usule) 

ilişkin bir davadır. Bu nedenle, yukarıda açıklanan, istihkak davasının takip hukukuna 

ya da usul hukukuna ilişkin bir dava olduğu yolundaki görüşe biz de katılmaktayız. 

Bunun nedenlerini yine yukarıda söz konusu görüş incelenirken ve maddi hukuk teorisi 

değerlendirilirken belirtmeye çalıştık. Burada, orada belirtilenlere ilave olarak şunları 

belirtmek gerekir. 

İstihkak davasının hangi hukuk alanına dahil olduğu ve hukuki niteliği tespit 

edilmeye çalışılırken, onun amacı, konusu ve hüküm ve sonuçları dikkate alınmak 

gerekir. Gerek giriş kısmında gerekse yukarıda, davanın amacını ve dolayısıyla önemini 

belirtmeye çalıştık. Kısaca tekrar etmek gerekirse, bu davanın amacı, başkasının borcu 

için mallarının haczedildiğini ileri süren üçüncü kişilerin, söz konusu mallarını hacizden 

kurtarabilmeleridir. Bir başka deyişle, Devlet’in cebri icra organları tarafından haklarına 

yapılan müdahaleye karşı koymalarıdır. İstihkak davasının, hangi hukuk alanına dahil 

olduğu ve niteliği belirlenirken, davanın açılmasına sebebiyet veren  müdahalenin 

niteliği, özellikle de kimden kaynaklandığı mutlaka göz önünde bulundurulması 

gereken önemli bir husustur.  Söz konusu müdahale ise, Devlet’in cebri icra organı 

tarafından yapılan kamusal nitelikli bir cebri icra işleminden (genellikle ve kural olarak 

hacizden) kaynaklanmaktadır. Alacaklının, alacağına kavuşması amacıyla icra organına 

başvurması ve onun talebiyle de olsa haczin uygulanması, müdahalenin alacaklıdan 

kaynaklandığını kabul etmek için yeterli bir sebep değildir. Dolayısıyla bu davanın çıkış 

noktası, Devlet’in cebri icra organının, borçlunun borcu için sorumlu tutulamayacak 

olan ve üçüncü kişilere ait malvarlığı değerlerine müdahale etmesi ve böylece, üçüncü 

kişinin maddi hukuka ilişkin bir hakkının ihlâl  edilemeyeceği ilkesine aykırı 

davranılmasıdır. Bu nedenle, istihkak davasının yöneleceği ve bertaraf edeceği obje, 

cebri icra organı tarafından yapılmış olan bir icra işlemidir. Dolayısıyla, istihkak davası, 

üçüncü kişinin üzerinde hak iddia ettiği belirli bir mal üzerindeki cebri icra işleminin 

caiz (geçerli) olup olmadığının belirlenmesine yönelik, takip hukukuna (ya da usule) 

ilişkin bir davadır272.  

                                                 
272 RAMER s.66-67; FAVRE s.183. 
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Bu davada, üçüncü kişinin hacizli mal üzerinde maddi hukuka göre bir hakka 

sahip olduğunu ileri sürmesi, çeşitli açılardan önem taşımaktadır. Bir kere, taraflar 

davacı veya davalı sıfatını ancak böyle bir hakka dayandıkları takdirde 

kazanabilmektedir. Yani, ancak maddi hukuka ilişkin belli nitelikte haklara dayanılarak 

bu davanın açılabilmesi,  aktif ve pasif husumet ehliyetine sahip olabilmek açısından 

önem taşımaktadır. Ayrıca, söz konusu hak, davanın sebebi ya da gerekçesinin en 

önemli unsurunu teşkil etmektedir. Zira, üçüncü bir kişi, haczedilen mal üzerinde her 

türlü hak iddiasıyla değil, ancak belirli nitelikteki haklara dayanarak (sahip olduğunu 

ileri sürerek) bu davayı açabilir273.  Kuşkusuz, istihkak davasında, üçüncü kişinin 

hacizli mal üzerinde, maddi hukuka göre (ve belli niteliklere sahip olan) iddia ettiği gibi 

bir hakka sahip olup olmadığı hususu, somut takip bakımından karara bağlanacaktır. 

Ancak, istihkak davasının konusu, bu değildir. Söz konusu hakkın varlığı veya yokluğu 

sadece davanın bir sebebini teşkil etmek bakımından bir ön sorun olarak incelenecek ve 

bu tespit, dava konusu mal üzerindeki cebri icra işleminin kaderi (akıbeti) hakkında 

verilecek nihai (esas) kararın bir gerekçesini (temelini) teşkil edecektir274. Ayrıca, söz 

konusu hakkın varlığı veya yokluğu maddi anlamda kesin hüküm teşkil edecek şekilde 

karar bağlanmış olmayacak, bu karar sadece somut icra takibi bakımından hüküm ve 

sonuç doğuracaktır. Şu halde, bu davanın gerçek anlamda konusunu, belli bir mal 

üzerindeki cebri icra işleminin caiz olup olmadığı ve dolayısıyla bu icra işlemin ortadan 

kaldırılıp kaldırılamayacağı, buna bağlı olarak da söz konusu mal üzerinde cebri icraya 

devam edilip edilemeyeceğine karar verilmesi teşkil etmektedir. Dolayısıyla, her ne 

kadar dava maddi hukuka ilişkin bir hakka dayanılarak açılmakta 

(gerekçelendirilmekte) ise de, davanın yöneldiği obje ve dava sonucunda çözümlenen 

sorun, takip hukukuna (ya da usule) ilişkin bir sorun olduğundan, istihkak davası  takip 

hukuku alanında kalan bir dava niteliğini haiz olacaktır.  

Bu nedenle, istihkak davasını, maddi hukuk teorisisin savunduğu şekilde, maddi 

hukuka ilişkin aynî bir dava olarak nitelendirmek amaca uygun düşmemektedir. Bu 

dava, maddi hukuk anlamında ne bir eda, ne bir tespit ne de müdahalenin men’i davası 

olarak nitelendirilebilir275. Eda davası olarak nitelendirilemez; zira, alışılmış (genel) bir 

eda davasında olduğu gibi, davalın herhangi bir edaya mahkum edilmesi söz konusu 

                                                 
273 Hangi haklara dayanılarak istihkak davası açılabileceği hakkında bkz. aşa., ikinci bölüm, s.117 vd. 
274 Bkz. yuk. s.54-55, 58, 76. 
275 Bkz. yuk. s.77 vd. 
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değildir. Çünkü, davacı üçüncü kişinin haklarına yönelik müdahale, davalı alacaklıdan 

değil, cebri icra organı tarafından yapılan kamusal nitelikli bir cebir icra işleminden 

(hacizden) kaynaklanmaktadır. İstihkak davası maddi hukuk karakterli bir tespit davası 

da değildir. Zira, bu dava, üçüncü kişinin hacizli mal üzerinde maddi hukuka göre sahip 

olduğunu iddia ettiği hakkın maddi anlamda kesin hüküm teşkil edecek şekilde karara 

bağlanmasına yönelik bir dava değildir. Aksine, belli bir mal üzerindeki cebri icra 

işleminin caiz olup olmadığına ve böylece o mal üzerinde  icra takibinin devam edip 

edemeyeceğinin karara bağlanmasına yönelik bir davadır. İstihkak davası, maddi hukuk 

anlamında bir müdahalenin men’i davası olarak da nitelendirilemez. Çünkü, burada bir 

özel hukuk sujesinin, diğer bir özel hukuk sujesinin haklarına yönelik bir müdahalesi 

söz konusu değildir. Burada, Devlet’in icra organı tarafından yapılan cebri icra 

işleminden kaynaklanan bir müdahale söz konusudur. Kaldı ki, maddi hukuka ilişkin 

ayni davalarla, hacizde istihkak davası arasında; amaç, konu, süre, taraflar ve 

doğurdukları hüküm ve sonuçlar gibi hususlarda da önemli farklılıklar bulunmaktadır.  

Öte yandan, istihkak davası, takip hukuku teorisine taraftar olan bazı yazarların 

savunduğu gibi, takip hukukuna ilişkin bir “olumsuz tespit davası” olarak da 

nitelendirilemez. Zira, istihkak davasının, sadece, dava konusu mal üzerindeki cebri icra 

işleminin (haczin) caiz olmadığının tespiti amacıyla açıldığının kabul edilmesi,  amaca 

götüren bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü, bir tespit hükmü tek başına, Devlet’in cebri 

icra organı tarafından yapılan kamusal nitelikli bir icra işleminin ortadan kaldırılması 

sonucunu doğuracak güç ve etkiye sahip değildir. Bu nedenle, istihkak davası, belli bir 

mal üzerindeki icra işleminin (haczin) geçersiz olduğunun tespitini amaçlayan bir 

olumsuz tespit davası olarak  kabul edilemez. Zira, söz konusu icra işlemi baştan 

itibaren geçersiz değil, aksine geçerlidir. İstihkak davası, geçerli olan işte bu icra 

işlemini geçersiz kılmak amacına yönelik bir davadır.  

Bu nedenle, kanaatimizce de, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde 

açılacak istihkak davasını, takip hukukuna (ya da usule) ilişkin inşai bir dava olarak 

nitelendirmek gerekir. Çünkü, yukarıda da ayrıntılı olarak incelendiği üzere276, istihkak 

davası ile, dava konusu mal üzerine konulan ve baştan itibaren geçerli olan bir cebri icra 

işleminin, davanın kabulüne ilişkin hükümle birlikte artık bu andan itibaren geçersiz 

olduğuna karar verilecektir. Yani, hükümle birlikte o ana kadar geçerli olan usuli 

                                                 
276 Bkz. yuk s.51 vd. 
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durum, hükümle birlikte geçersiz hale getirileceği için, istihkak davası usule ilişkin inşai 

bir dava niteliğini haiz olacaktır. Bunun sonucunda, hükmün şekli anlamda 

kesinleşmesiyle birlikte, icra müdürü, hükmün sonuçlarını dikkate almak zorunda 

kalacak, mülkiyet hakkı iddia edilmiş ise, mal üzerinde konulmuş olan haciz 

kaldırılacak  ve artık bu mal hakkında başka bir cebri icra işlemi yapılamayacaktır. 

Eğer, mülkiyet hakkına dayanılarak açılan bir istihkak davası  reddedilmiş ise, buna 

ilişkin hüküm, söz konusu mal üzerindeki baştan itibaren geçerli olan haczin caiz 

olduğunun tespiti (hatta tasdiki) anlamına geleceğinden, bir tespit hükmü niteliğini 

taşıyacaktır.   Dava konusu mal üzerinde mülkiyetten başka bir hak iddia edilmiş ise, 

söz konusu hakkın somut takip bakımından dikkate alınması ya da alınmaması 

gerektiğine karar verilmiş olacağından, bu konudaki hükümler birer tespit hükmü 

niteliğini haiz olacaktır. Bu belirtilen hususlar malın borçlunun elinde haczedilmesi 

halinde açılacak istihkak davası için geçerlidir.  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, istihkak davası alacaklı 

tarafından açılır. Alacaklının açacağı  bu dava, söz konusu malın borçluya ait olduğunun 

ve dolayısıyla üzerine konulan haczin geçerli olduğunun tespiti amacına yönelik 

olacaktır.  Eğer dava kabul edilirse, mahkeme sadece dava konusu mal üzerindeki 

(esasen baştan itibaren geçerli olan) haczin geçerli olduğunu, yani alacaklının alacağını 

elde edebilmesi amacıyla üzerinde cebri icranın cereyan edebileceğini tespit (ve tasdik) 

etmiş olacaktır. Bu nedenle, istihkak davası takip hukukuna ilişkin bir tespit davası, 

dava sonunda verilen hüküm de bir tespit hükmü niteliğini taşıyacaktır. Ancak, 

alacaklının açtığı davanın reddedilmesi halinde, baştan itibaren geçerli olan cebri icra 

işlemi, hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte o andan itibaren artık geçersiz 

hale geleceğinden, bu kez, söz konusu hüküm bir inşai hüküm niteliğini haiz 

olacaktır277.  

Kanaatimizce, istihkak davasının üçüncü kişi ve borçlu arasında cereyan ettiği 

hallerde de, bu dava maddi hukuk karakterli bir dava olarak nitelendirilemez. Bu, ne 

davanın amacını ne de niteliğini farklı kılan bir husustur. Burada yalnız davanın bir 

tarafı (davalı) değişmektedir. Eğer istihkak davasının amacı,  dava konusu mal üzerine 

alacaklının tatmini amacıyla  konulan cebri icra işleminin geçerli olup olmadığının 

karara bağlanması ise, ki öyledir, sadece bu taraf değişikliği, bu davanın  amacının 

                                                 
277 Bkz. yuk. s.72-73. 
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farklılaşması sonucunu doğurmaz ve dolayısıyla onun hukuki niteliğinde de bir 

değişiklik meydana getirmez278.  

Görüldüğü üzere, istihkak davasının hukuki niteliği ile dava sonunda verilen 

hükümlerin niteliği; malın kimin elinde haczedildiği, davanın tarafları ve dava sonunda 

verilen kararların çeşidine göre (yani davanın kabulü veya reddine göre) değişiklik 

göstermektedir.  

Sonuç olarak, kanaatimizce, istihkak davası takip hukukuna ilişkin bir (inşai) 

davadır. Zira, istihkak davasının niteliğine en uygun düşen ve bu davaya ilişkin 

sorunların çözümüne de en elverişli olan görüş budur.  Bu nedenle,  istihkak davasının; 

maddi hukuka ilişkin bir dava, maddi-usuli (karma) karakterli bir dava, maddi hukuk 

ilişkilerine de yansıyan etkileri olan bir takip hukuku davası, kendine özgü bağımsız bir 

dava ve talimat içeren bir dava olduğu yolundaki görüşlere, burada ve söz konusu 

görüşleri değerlendirirken yapılan açıklamalar çerçevesinde  katılamamaktayız.  

 

                                                 
278 RAMER s.69. 



 İKİNCİ BÖLÜM 

HACİZDE İSTİHKAK DAVASININ KONUSU 
 

Bu bölümde hacizde istihkak davasının konusu, diğer bir deyişle hangi hakların 

istihkak davası yoluyla ileri sürülebileceği (hangi hakların bu davaya dayanak teşkil 

edebileceği) irdelenecektir. Konuyu ayrıntılı olarak incelemeye geçmeden önce, 

yabancı hukuklardaki ve hukukumuzdaki pozitif (kanuni) düzenlemelerin 

incelenmesinde ve istihkak davasının konusu hakkında  bazı genel ve ortak 

açıklamaların yapılmasında yarar  bulunmaktadır. 

 

   § 4. YABANCI HUKUKLARDAKİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ 

            KANUNİ DÜZENLEMELERE VE GÖRÜŞLERE GENEL BAKIŞ 

 
 A. ALMAN HUKUKU   

Alman hukukunda hacizde istihkak davasının konusu, esas itibariyle Alman 

Usul Kanunu’nun 771’inci paragrafında düzenlenmiştir1. Söz konusu hükümde, 

hangi hakların istihkak davasına konu olabileceği açıkça belirtilmemiş, sadece 

üçüncü kişilerin icra takibine konu olan şeyler üzerinde “temliki engelleyici 

(önleyici) bir hakka”2 sahip olduklarını iddia ederek dava açabilecekleri ifade 

edilmiştir.  Bir başka deyişle, üçüncü kişiler, icranın konusu olan şeyler üzerinde, 

ancak kanunda temliki engelleyici hak şeklinde formüle edilen bir hakka dayanarak 

istihkak davası açabileceklerdir. Şu halde, ilk bakışta görüleceği üzere, Alman 

hukukunda kanun koyucu, davaya konu olabilecek hakları, en azından örnek yoluyla 

da olsa belirtmemiş, sadece genel bir kavramla ifade etmek yoluna gitmiştir.  

 

 

 

                                                 
1 Ayrıca ZPO § 772’de BGB’nin 135 ve 136’ıncı maddelerinde düzenlenmiş olan devir ve temlik 
yasağından kaynaklanan istihkak davası; § 773’de namzet mirasçıların açabilecekleri istihkak davası; 
§ 774 de ise evli çiftlerin ortaklaşa sahip oldukları bir mal hakkında yürütülen icra takibi dolayısıyla 
açabilecekleri istihkak davası düzenlenerek, bir anlamda davanın konusunun ne olduğu özel olarak 
belirtilmiştir. ZPO § 805’de düzenlenen, öncelikli tatmin edilme hakkına ilişkin olan dava da (Klage 
auf vorzugsweise Befriedigung)  istihkak davasının özel bir türü niteliğindedir.  
2 “die Veraeusserung hinderndes Recht”.  
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İşte gerek bu nedenle, gerekse biraz sonra belirtilecek nedenlerle, Alman 

hukukundaki bu kanuni düzenleme, neredeyse bütün Alman hukukçuları tarafından 

oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Zira, Alman doktrinine göre, kanunda 

istihkak davasına konu olabilecek hakların bu şekilde formüle edilmiş olması; yanlış 

anlaşılmaya müsait3,  aldatıcı4, kanun koyucunun düşüncesini tam ve esaslı bir 

surette yansıtamadığı için başarısız5 ve nihayet kullanılan kavram ve kelimeler lafzî 

bakımdan isabetsizdir6. Gerçekten de Alman hukukçularına göre, kanunda belirtildiği 

gibi, aslında hukuk aleminde “temliki engelleyici hak” diye bir hak mevcut değildir; 

başlı başına temliki engelleyici hak olarak nitelendirilen bir hak söz konusu olamaz. 

Öyle ki, bir şey üzerinde malike en güçlü ve geniş yetkiler veren bir aynî hak olarak 

mülkiyet hakkı bile, bu niteliğe sahip değildir; zira mülkiyet hakkının dahi üçüncü 

kişiler tarafından iyi niyetle kazanılması mümkün olduğuna göre, hakkın 

muhtevasında, başlı başına, temliki engelleyici bir  güç ve nitelik söz konusu 

olamaz7.  Bu nedenle kanunda kullanılmış olan kavram ve ifadeler hatalıdır8. Kaldı 

ki kanunkoyucunun bu düzenleme biçimi dar kapsamlıdır; çünkü, kanunun ifadesi 

sadece  malların haczi halinde açılabilecek davaları kapsar gibi görünmekte, hakların 

haczinde ve iade taleplerine ilişkin icra takiplerinde (ZPO §883 vd.) istihkak 

davasının açılamayacağı izlenimini vermektedir9. 

Dolayısıyla, kanunkoyucunun iradesi ve “temliki engelleyici hak” kavramının 

ne anlama geldiği, söz konusu normun (ZPO §771) amacından hareket edilerek açığa 

kavuşturulmalı, başka türlü anlaşılmalı ve yorumlanmalıdır10. Aslında burada 

anlatılmak istenen, cebri icraya konu olan malların (veya hakların) borçluya ait 

olmaması veya borçlu ile üçüncü kişi arasındaki herhangi bir nedenden dolayı 

borçlunun bu malları devir ve temlik etme yetkisinin bulunmaması, bu nedenle, cebri 

                                                 
3 JAUERNIG s.59; PRÜTTING/WETH s.509; LIPPROSS s.245; BAUR/STÜRNER s.524;        
GEISSLER s.1870; MUSIELAK s.399; WASSERMANN s.1896. 
4 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027. 
5 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.664-665. 
6 SCHUSCHKE/WALKER s.599; ZÖLLER s.1876; LACKMANN s.212; BROX/WALKER–
Drittwiderspruchsklage s.116. 
7 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.665; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/ HARTMANN 
s.2028; JAUERNIG s.59; PRÜTTING/WETH s.509; GOTTWALD s.374; PICKER s.41 dn. 98; 
LACKMANN s.212; MUSIELAK s.400; GEİSSLER s.1870. 
8 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.665; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027. 
9 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.665. 
10 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027; SCHUSCHKE/WALKER s.599; JAUERNIG s.59; 
PICKER s.421; GOTTWALD s.374. 
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icra yoluyla dahi borçlunun alacaklısının tatmini amacıyla da kullanılamaması, onun 

tarafından devir ve temlik edilememesidir11’12. Bir başka deyişle, üçüncü kişilerin 

cebri icra yoluyla müdahaleye maruz kalmış olan malvarlığı değerleri, borçlunun 

alacaklısının alacağının tatmini ile sorumlu tutulamaz13 ve borçlunun cebri icra ile 

sorumlu malvarlığı değerleriyle ilişkilendirilemez14. 

Alman hukukunda Federal Mahkeme, çeşitli tarihlerde vermiş olduğu 

kararlarında  Alman Usul Kanunu’nun 771’nci paragrafında yer alan bu 

düzenlemeye açıklık getirerek konuyu şu şekilde yorumlamıştır: “Nasıl ki,  

borçlunun dahi, cebri icraya konu olan malları devir ve temlik etmesi, üçüncü kişinin 

hukuk alanına, hukuka aykırı bir müdahale teşkil etmekte ise ve üçüncü kişi, onun bu 

malları devir ve temlik etmesini engellemek hakkına sahip ise; bu kez borçlunun 

alacaklısının dahi söz konusu malları icra yoluyla sattırması da üçüncü kişinin 

haklarına hukuka aykırı bir müdahale teşkil edecek ve üçüncü kişi  buna da engel 

olmak hakkına sahip olacaktır”15. İşte böyle durumlarda, yani bu şekilde 

nitelendirilebilecek hakların söz konusu hükümde ifade edilen “temliki engelleyici 

hak” olarak nitelendirilebileceğini Federal Mahkeme hükme bağlamıştır. Dolayısıyla 

üçüncü kişiler, ancak bu niteliğe sahip bir hakka dayanarak istihkak davası 

açabilecektir. Bir başka deyişle, iddia edilen hakkın burada formüle edilen hakka 

uygun bir hak olması gerekmektedir16. 

Aslında Alman Usul Kanunu § 771’de düzenlenmiş olan istihkak davasının en 

önemli temelini, sadece borçluya ait olan malvarlığı değerleri üzerinde cebri icranın 

                                                 
11 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.665. Bir alacaklı, borçlusunun sahip olduğu haklardan daha 
fazlasına sahip olamayacağı için, üçüncü kişi nasıl ki borçluya karşı bu nedenle kendi haklarını 
savunabilecekse, aynı şekilde onun alacaklılarına karşı da kendisini savunabilecektir (ARENS/LÜKE 
s.436).  
12 Aslında ZPO § 771 hükmünde malın borçlunun malvarlığına dahil olmamasından  veya üçüncü 
kişiye aidiyetinden hiç söz edilmemektedir. Burada daha ziyade borçlu tarafından yapılan temlike ve 
onun üçüncü kişiye karşı geçerliliğine veya hukuka uygunluğuna ağırlık verilmektedir. Temlike 
verilen ağırlıktan vazgeçilmez, aksine buna ağırlık verilirse, borçlunun mal ile sorumluluğu ile onun 
bu malı devir hakkı arasında bağlantının olduğu sezilmektedir. Bu bağlantı ise şu noktadadır: 
Borçlunun bir şekilde malvarlığına dahil olan ve onun temlik edebildiği, yani kendi iradesiyle 
üzerinde tasarrufta bulunduğu her şeyden alacaklı takip esnasında yararlanacaktır. Borçlunun 
devretme yetkisine sahip olmadığı mallara alacaklı da başvuramayacaktır. Bkz. BECKER-
EBERHARD E  (Çev. DEREN - YILDIRIM N ): Takibin Konusu Olarak Borçlunun Malvarlığı (21. 
Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları, C.I, Derleyen: Nevhis Deren-Yıldırım, İstanbul 2003, s.41-58), s.49. 
13 SCHIMDT-Münchener Kommentar s.2027. 
14 HENCKEL W: Grenzen der Vermögenshaftung ( JuS 1985/11, s.836-842 ), s.836 vd.; JAUERNIG 
s.59-60; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.665. 
15 BGHZ 55 20 vd.; BGHZ 72 141 vd.; BGH JuS 1979 144; RGZ 116 363 vd. 
16 MUSIELAK s.400; GEISSLER s.1870. 
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yürüyebilmesi ilkesi teşkil etmektedir17. Bu nedenle, borçlunun elindeyken 

haczedilmiş olan mallar üzerinde alacaklı, borçlusunun bu mallar üzerinde maddi 

hukuk hükümlerine göre sahip olduğu haktan daha fazla bir hak elde edemez18. 

Üçüncü kişilerin iddia ettiği hakkın, söz konusu malvarlığı değerlerinin, borçlunun 

cebri icra ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerleriyle ilişkilendirilmesini, onun 

kapsamına sokulmasını olanaksız kılacak veya sınırlandırabilecek nitelikte olması 

gerekir 19.  

Temliki engelleyici hakkın üçüncü kişiye ait olup olmadığının 

belirlenmesinde20 ise, Alman hukukunda, farklı kriterlerden hareket edilerek iki 

görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, iddia edilen hakkın üçüncü kişilerin 

malvarlığı değerlerine ait olup olmadığının belirlenmesinde “ekonomik olarak ait 

olma”21 kriteri esas alınmalıdır. Yani söz konusu mallar üçüncü kişiye hukuken ait 

olmasa bile, ekonomik bir değer olarak onun malvarlığına dahil ise, bu yeterlidir22. 

Diğer bir görüşe göre ise, temliki engelleyici hakkın üçüncü kişiye ait olup 

olmadığı hususu, ekonomik aidiyet kriterine göre değil, “şekli hukuki kriterleri”  esas 

alan bir bakış açısıyla  belirlenmelidir23. Gerçi ekonomik bakış açısı görüşü, sadece 

emin sıfatıyla zilyetlik hallerinde bu düşünceleri savunuyor ise de, aslında burada 

hukuki-amaçsal bir değerlendirme temelinde, sorumluluk hukukuna ilişkin bir 

bağlantının  arkasına gizlenme söz konusudur. Fakat bu görüşün kabul edilmesi 

halinde, medeni hukuka ilişkin aidiyet kriteri yerine, vergi hukuku alanında kabul 

edildiği gibi ekonomik aidiyet kriteri esas alınacaktır ki, bu, istihkak davası 

bakımından kabul edilebilecek, amaca uygun düşecek bir değerlendirme ve yorum 

                                                 
17 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.666. 
18 SCHUSCHKE/WALKER s.599. 
19 JAUERNIG s.60; HENCKEL-Grenzen s.836; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.666. 
20 Zira, ZPO § 771 hükmünde açıkça alacaklının takip esnasında bu mallara başvurabilmesi için 
borçlunun malları ile olan irtibatının ne şeklide olması gerektiği düzenlenmemiştir. Yalnız bu 
hükümde, üçüncü kişilerin ne zaman bir malın haczine engel olabileceğini düzenleyen olumsuz bir 
ifadeye yer verilmiştir (BECKER-EBERHARD s.48).  
21 “wirtschaftliche Zugehörigkeit”. 
22 BROX/WALKER–Zwangsvollstreckung s.774-775; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/ 
HARTMANN s.2028; ZÖLLER s.1878; THOMAS/PUTZO s.1267; SCHUSCHKE/WALKER  s.609; 
GEISSLER s.1870; BGH NJW 1959 s.1224; OLG Hamm, NJW 1977 s.1159. 
23 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.667; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.532-533; SCHMIDT-
Münchener Kommentar s.2042; PAULUS G: Die Behelfe des Sicherungseigentümers gegen 
denVollstreckungszugriff (ZZP 1951/64, s.169-204), s.169, 171vd.; GAUL H.F: Neuere    
‘Verdinglichungs’–Tendenzen zur Rechtsstellung des Sicherungsgebers bei der Sicherungs-
übereignung (Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1992 s.105-152),  s.105,126 
vd.; HENCKEL W: Buchbesprechungen (ZZP 84/4, s.447-462), s.456-457; LIPPROSS s.246. 
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tarzı olamaz24.  Aslında, şekli hukuki bakış açısı ve ekonomik bakış açısı şeklinde 

yapılan bir ayrımlama, metodolojik açıdan, çok fazla yarar sağlayan bir ayrımlama 

olmayıp, bunun yerine amaçsal bir değerlendirme daha yararlı olacaktır25. Bu 

nedenle örneğin, leasing verenin, leasing alana karşı yapılan bir icra takibinde kendi 

mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası açması durumunda, konu, ekonomik 

bakış açısı görüşüyle değerlendirilemez26. Aynı şekilde, bir şirkete karşı alınmış bir 

ilama dayanılarak şirket ortağına ya da ortağa karşı alınmış bir ilama dayanılarak 

şirkete karşı yapılan bir icra takibinde, ilam borçlusunun da “ekonomik bakımdan 

malik”27 olarak değerlendirilmesi ve istihkak davasının  salt bu nedenle 

reddedilemeyeceğinin kabulü de isabetli olmayacaktır. Çünkü burada, farklı 

alacaklıların tatmini ile sorumlu tutulabilecek ve birbirinden ayrılmış olan malvarlığı 

değerleri söz konusudur28. 

      
          B. İSVİÇRE HUKUKU 

 İsviçre hukukunda hacizde istihkak davasının konusu genel olarak İsviçre İcra 

ve İflas Kanunu’nun 106’ıncı maddesinde düzenlenmiş; ayrıca söz konusu kanunun 

107 ve 108’inci maddelerde de hangi hakların bu davaya konu olabileceği  daha 

ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

İsviçre hukukunda  1994 yılında yapılan ve 1997 yılında yürürlüğe giren kanun 

değişikliği ile, istihkak davasının konusu hakkında önemli sayılabilecek değişiklikler 

yapılmıştır. Bu nedenle, İsviçre hukukunda kanun değişikliğinden önceki durumu 

kısaca incelemekte, karşılaştırma yapmak bakımından, yarar bulunmaktadır. 

Kanun değişikliğinden önce,  İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 106’ıncı 

maddesine göre, üçüncü kişiler haczedilen mallar hakkında ancak mülkiyet veya 

rehin hakkına sahip oldukları iddiası ile hacze karşı koyabilmekteydiler. Diğer bir 

deyişle, söz konusu hükmün lafzına göre, istihkak davasının konusunu ancak 

mülkiyet ve rehin hakkı teşkil edebilmekteydi.  

                                                 
24 RPOSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.667; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.532 dn 113; GAUL-
Tendenzen s.118, 126 vd. 
25 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.532. 
26 BORGGRÄFE  J: Die Zwangsvollstreckung in bewegliches Leasinggut, Köln-Berlin-Bonn-
München 1976 s.86 vd.; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.533; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN 
s.667.  
27 “wirtschaftliches Eigentümer”. 
28 SCHMIDT- Münchener Kommentar s.2042. 
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Ancak bu kanuni düzenlemeye rağmen, İsviçre doktrini istihkak davasının 

konusunun kanunda belirtildiği gibi sadece mülkiyet ve rehin hakkıyla sınırlı 

olmadığını, başka haklarında bu davaya konu teşkil edebileceğini savunmaktaydı29. 

Zira bunlara göre kanuni düzenleme istihkak davasının konusunu çok dar olarak 

düzenlemişti ve bu düzenleme, istihkak davasının konusunu teşkil edebilecek diğer 

bazı hakları kapsamamaktaydı. Oysa kanunda sayılanların dışında diğer ayni haklar 

ve ayni hak niteliğinde olmasa bile bazı başka haklar da istihkak davası yoluyla ileri 

sürülebilmelidir30. 

Diğer taraftan söz konusu kanunda, bir şey, eşya üzerindeki mülkiyet ve rehin 

hakkından söz edilmekteydi. Bu nedenle doktrinin aksine, uygulama, önceleri, ancak 

maddi varlığı olan şeylerin31 istihkak davasına konu olabileceğini;  alacak hakkı ve 

diğer haklar gibi maddi varlığı olmayan şeyler32 üzerinde bu kanunun   (İsv.İİK 

m.106 ve 109) aradığı manada  “elde bulundurma”nın33 mümkün olamayacağı 

gerekçesiyle, bunların istihkak davasına da konu olamayacağını savunmaktaydı. 

Ancak daha sonraları, uygulama da bu içtihadını değiştirmiş ve maddi  varlığı 

olmayan hakların da istihkak davasına konu olabileceğini kabul etmiştir34. 

Görüldüğü üzere, İsviçre hukukunda kanun değişikliğinden önce, istihkak 

davasına konu olabilecek hakların, sadece mülkiyet ve rehin hakkı olabileceği 

belirtilmesine  karşın; doktrin bunu yetersiz bulmuş ve istihkak davasının konusunu 

genişletmiştir.  

İsviçre hukukunda eski düzenlemeye değindikten sonra şimdi kanun 

değişikliğinden sonraki durumu incelemeye geçebiliriz. 

                                                 
29 Bkz. JÄGER s. 330; FRITZSCHE/WALDER s.365; PEDRAZZINI s.27; PETER s.379; DENZLER 
s.29- 30 ve 62; LENHARD s.12; RAMER s.61; karş. BLUMENSTEIN s.383; von OVERBECK s.72 
dn 2. 
30JÄGER s.332 ; FRİTZSCHE/WALDER s.365; İsviçre hukukunda, ileri sürülen hakların üçüncü 
kişilere ait olup olmadığını belirlemek bakımından, “ekonomik aidiyet” kriterine Alman 
hukukundakinden daha fazla ihtiyatla yaklaşılmıştır. İsviçre doktrinine göre, hakların üçüncü kişilere 
ait olup olmadığı, maddi hukuk (eşya hukuku) kurallarına göre değerlendirilmelidir. Bunun dışında bir 
kritere göre değerlendirme yapılabilmesi için, bunun özel bir hükme dayanması gerekir. Bu konuda 
bkz. SÜSSKIND s.87; LENHARD s.18; DAMEROW s.91; DENZLER s.33; karş. JÄGER s.333. 
31 “körperliche Sachen”. 
32 “unkörperliche Sachen”. 
33 “Gewahrsam”. Bu konuda bkz. aşa., üçüncü bölüm, s.243 vd. 
 34 Bu konuda bkz. JÄGER s.330-331; BLUMENSTEIN s.384-385; SUSSKIND s.22-23; BRUNNER/  
 HOULLMANN/REUTTER s.61-62. ; özellikle FRITZSCHE/WALDER s.376 vd.               



 97

İsviçre’de kanun değişikliğinden35 sonra, istihkak davasının konusu genel 

olarak ilgili kanunun 106’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye 

göre, üçüncü bir kişi hacze konu olan  şeyler üzerinde, eskiden olduğu gibi, mülkiyet 

veya rehin hakkına sahip olduğunu ileri sürebilir. Fakat İsviçre kanunkoyucusu bu 

kez sadece mülkiyet ve rehin hakkıyla yetinmemiş, bu haklar dışında başka hakların 

da istihkak davasına konu olabileceğini açıkça hükme bağlamıştır. 

Buna göre, üçüncü kişiler mülkiyet ve rehin hakkı dışında, “hacze aykırı olan 

veya icra takibinin devamı esnasında hesaba katılması gereken”36 başka bir 

hakka sahip olduğunu iddia ederek de istihkak iddiasında bulunabilirler. Söz konusu 

düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, İsviçre hukukunda istihkak davasının konusu, 

bizzat kanunkoyucu tarafından genişletilmiş ve bu niteliği taşıyan diğer bütün 

hakların da istihkak davası yoluyla ileri sürülebilmesi imkânı kanuni bir dayanağa 

kavuşmuştur37. 

Diğer taraftan kanun değişikliğinden önce, söz konusu  106’ıncı maddede, 

hacze konu olan şeyden söz edildiğini, bunun ise sadece maddi varlığı olan taşınır ve 

taşınmaz mallar üzerindeki hakların ileri sürülmesine olanak verdiğini, bu konudaki 

sıkıntının ancak doktrin ve yargı kararlarıyla aşılabildiğini biraz önce belirtmiştik. 

Yeni düzenlemede ise “Sache” (şey, eşya) kavramı yerine, “Gegenstand” (konu) 

kavramı kullanılmıştır. B son belirtilen kavramın kullanılması bile, istihkak davasına 

konu olabilecek hakların genişletilmesine olanak sağlamış ve bu konudaki şüpheleri 

ortadan kaldırmıştır38.  İsviçre kanunkoyucusunun söz konusu kavramı bilinçli olarak 

kullandığını, kanunun 108’inci ve 109’uncu maddelerinin içeriğinden anlamak da 

mümkündür. 

Çünkü az önce anılan maddelerde, istihkak davasının konusunun, taşınır veya  

taşınmaz bir mala ilişkin bir hak veya bir alacak hakkı ya da başka bir hak 

olabileceği, daha doğrusu üçüncü kişinin iddiasının bu nitelikte bir hakka dayanması 

                                                 
35 İsviçre İcra-İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında bkz. TAŞPINAR S: İsviçre Federal 
İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki 
Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2004 s.599-670); BRÖNNIMANN J: Neuerungen 
bei ausgewählten Klagen des SchKG (ZSR 1996/115, s.211-239), s.222-223. 
36 Bunun, “haczi olanaksız kılan, yani mal üzerindeki haczin tamamen kaldırılması sonucunu 
doğuran”  veya “ mal üzerindeki haczin kaldırılması sonucunu doğurmayıp da, onunla birlikte dikkate 
alınması gereken” bir hak olarak formüle edilmesi de mümkündür.  
37 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.548; SATEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1044; 
ROHNER s.4; 
38 DENZLER s.218 dn. 28. 
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halinde ona itiraz edilebileceği, açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla İsviçre hukukuna 

göre, istihkak davasının konusu, sadece taşınır veya  taşınmaz mallara ilişkin 

mülkiyet ve rehin hakkı ile sınırlı olmaktan kurtulmuş; alacakların ve diğer başka 

hakların da bu davaya konu olabileceği, pozitif bir düzenlemeye kavuşmuştur. 

Kuşkusuz bu düzenleme istihkak davasının konusu bakımından esaslı bir değişiklik 

teşkil etmiş ve de oldukça isabetli olmuştur39. Söz konusu düzenlemelerin 

ayrıntılarına ileride yeri geldikçe değinilecektir40. Fakat burada şu kadarını belirtelim 

ki, artık İsviçre hukukuna göre taşınırlar, taşınmazlar, alacaklar ve bunların dışında 

kalan diğer haklar, haczi olanaksız kıldığı veya sınırladığı ya da paraya çevirme 

sonucunda elde edilecek olan sonucu azalttığı (değerini düşürdüğü) takdirde istihkak 

davası yoluyla ileri sürülebilecektir41.   

Belirtmek gerekir ki, İsviçre hukukundaki bu değişiklikler büyük ölçüde yargı 

kararları doğrultusunda yapılmış, bu konudaki uygulama neredeyse aynen 

kanunlaştırılmış, dolayısıyla da yargısal içtihatlar söz konusu değişikliklerin 

yapılmasında kanunkoyucuyu etkileyerek yol gösterici olmuştur42. Bunun sonucu 

olarak da daha önce kanunda bu konuda bulunan boşluk giderilmiştir43. 

 
 
         C. AVUSTURYA HUKUKU 
 

Avusturya hukukunda hacizde istihkak davası, Avusturya İcra Kanunu § 37’de 

düzenlenmiştir. Az önce anılan paragraf incelendiğinde görülmektedir ki, bu ülke 

kanununda, istihkak davasına konu olabilecek haklar, İsviçre/Türk hukukundan farklı 

olarak ve fakat Alman hukukuna benzer şekilde düzenlenmiştir. Zira istihkak 

davasına konu olabilecek haklar, en azından örnek kabilinden dahi ismen 

belirtilmemiş, örneğin mülkiyet veya rehin hakkına dayanılarak istihkak davası 

                                                 
39 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.548.  
40 İsv. İİK’nın bu konudaki sistematik değişikliği ve yenilikleri hakkında bkz. SIEGEN P/ BUSCHOR 
A :  Vom Alten zum neuen SchKG, Ein Leitfaden durch den revidierten Gesetzzestext, Zürich 1997 
s.70 vd. 
41 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1043-1044; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; 
AMONN/GASSER s.185; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.548. 
42JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.548; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1041; 
BÜNZLI K: Leitfaden zum SChKG, Schuldbetreibung-Konkurs-Nachlass, Zürich 1994 s.57. Esasen 
1997 değişikliği ile, istihkak davasına ilişkin hükümler ilke olarak muhafaza edilmiştir. Yapılan şey 
büyük ölçüde yargı kararlarının dikkate alınarak bunların kanun hükmü haline getirilmesi ve açıkça 
ifade edilmesidir (BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.71). 
43  SIEGEN/BUSCHOR s.71. 
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açılabilir denilmemiştir. Bunun yerine, üçüncü kişilerin, icra takibine konu olan 

şeylerin tamamı veya bir kısmı üzerindeki icra işleminin caiz olmadığını iddia ederek 

takibe karşı koyabilecekleri ifade edilmiştir. Şu halde bu hukuk düzeninde üçüncü 

kişiler, icra takibine konu olan (haczedilen) şeyler üzerinde cebri icranın caiz 

olmaması sonucunu doğuracak haklara dayanarak istihkak davası açabilirler. Bir 

başka deyişle, üçüncü kişiler, icra takibine konu olan şeylerin, borçlunun cebri icra 

ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerlerine dahil olmadığını, aksine kendilerine 

ait olduğunu iddia edebilirler.  Dolayısıyla borçluya ait olduğu gerekçesiyle icra 

takibine konu olan şeyler üzerindeki icra işleminin tamamen ortadan kaldırılması 

veya sınırlandırılması sonucunu doğurabilecek haklara dayanarak üçüncü kişiler 

istihkak davası açabilecek, cebri icraya karşı koyabileceklerdir44. 

 Avusturya hukukunda da, örneğin, mülkiyet hakkına (müşterek ve elbirliği 

mülkiyeti ve mülkiyeti saklı tutma dahil), rehin hakkına, alacak hakkına ve belli bir 

malın iadesine yönelik olan borçlar hukuku taleplerine dayanılarak istihkak davası 

açılabileceği kabul edilmektedir. Buna karşılık sadece belli bir şeyin devri borcuna 

ilişkin borçlar hukuku taleplerine dayanılarak istihkak davası açılamaz45. 

 

         D. İSPANYOL HUKUKU 

         
İspanya hukukunda istihkak davası, bu ülke İcra Kanunu’nun 1532’inci 

maddesinde düzenlenmiştir. Az önce anılan maddede, üçüncü kişilerin sadece 

mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bir 

başka deyişle, İsviçre/Türk hukukundaki kanuni düzenlemeden farklı olarak bu 

kanun hükmünde, yalnızca mülkiyet hakkı, davanın dayanağını teşkil edebilecek hak 

olarak gösterilmiştir. Ancak söz konusu  kanunun lafzına rağmen, İspanyol doktrini, 

sadece mülkiyet hakkıyla sınırlı olmaksızın, mülkiyet hakkı dışında diğer bazı 

haklara dayanılarak da istihkak davası açılabileceğini savunmaktadır. Hangi hakların 

istihkak davasına konu olabileceğinin belirlenmesinde ise, Alman hukukundaki 

kanuni düzenlemeye benzer düşüncelerden hareket edildiği görülmektedir. 

                                                 
44 Hangi hakların bu niteliklere sahip olacağı maddi hukuka göre belirlenir. Bir başka deyişle, istihkak 
davasına konu olabilecek haklar, ancak maddi hukuktan kaynaklanan bir hak olabilir. Ayrıca, üçüncü 
kişilerin böyle bir hakka sahip olup olmadıkları, ekonomik bir bakış açısıyla değil, tamamen hukuki 
bakış açısıyla ve şekli hukuki kriterlere göre belirlenmelidir (HOLZHAMMER s.163). 
45 Ayrıntılı bilgi için bkz. HOLZHAMMER s.164 vd. 



 100

Dolayısıyla, bu hukuk düzeninde de, üçüncü kişiler, cebri icraya konu olan şeylerin 

borçluya değil kendilerine ait olduğunu ve söz konusu icra işleminin kendi haklarını 

ihlâl ettiğini ileri sürerek istihkak davası açabileceklerdir. Böylece mülkiyet hakkı 

dışında, örneğin rehin hakkına veya alacak hakkına dayanılarak istihkak davası 

açılabilecektir. Fakat üçüncü kişiler, ancak cebri icra işleminden önce sahip oldukları 

haklara dayanabileceklerdir.46

 

       E. TÜRK HUKUKU 

Hukukumuzda istihkak davasının konusu, diğer bir deyişle hangi hakların 

istihkak davası yoluyla ileri sürülebileceği, İcra ve İflas Kanunu’nun  96’ıncı ve 

99’uncu maddelerinde düzenlenmiştir47. Madde 96’nın ve 99’un lafzına  göre üçüncü 

kişiler, ancak mülkiyet veya rehin hakkına dayanarak istihkak iddiasında 

bulunabilirler48. Kanunumuzun bu hükümlerine bakıldığında, ilk bakışta, yalnızca 

mülkiyet ve rehin haklarına dayanılarak istihkak  davası açılabileceği izlenimi 

edinilmektedir. 

                                                 
46 Bu konuda bkz.  GATHMANN,  s.169-171. 
47 Buna karşılık hangi hakların iflasta istihkak davasına konu teşkil edebileceği hakkında İİK m.228 
hükmünde bir açıklık bulunmamaktadır. Bunun nedeni hakkında bkz. GÖRGÜN s.32-33. 
48 Aynı şekilde, AATHK m.66 ve 67 hükümlerinde de sadece mülkiyet ve rehin hakkından söz 
edilmiştir.  
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Ancak hemen belirtelim ki, doktrinde49 ve uygulamada50 bu düzenleme haklı 

olarak eleştirilmiş, istihkak davasının konusunun sadece kanunda belirtilen haklarla 

sınırlı olmadığı,  mülkiyet ve rehin hakkı dışında başka haklara dayanılarak da 

istihkak davası açılabileceği savunulmuştur. Diğer bir deyişle kanunumuzun sadece 

mülkiyet ve rehin hakkından söz etmiş olması, istihkak davasına konu olabilecek 

haklara örnek teşkil etmektedir; yoksa bu düzenleme tahdidî bir nitelik taşımaz51. 

Dolayısıyla kanunda sadece mülkiyet ve rehin hakkından söz edilmiş olması bir 

eksikliktir ve düzeltilmesi gerekmektedir52. 

Böylece hukukumuzda da İİK m.96 ve 99 hükümlerine rağmen, mülkiyet ve 

rehin hakkı dışında başka  haklara dayanılarak da istihkak davası açılması 

mümkündür. Bu anlamda olmak üzere, mülkiyet ve rehin hakkı dışında, irtifak, 

intifa, oturma (sükna) ve hapis hakkı gibi diğer sınırlı aynî haklar da istihkak 

davasına konu olabilir53. Esasen kanunkoyucunun sınırlı aynî haklardan sadece rehin 

                                                 
49 TEKİNAY-İstihkak s.11; POSTACIOĞLU s.378; ÜSTÜNDAĞ s.205-206; KURU-İcra 2 s.962, 
1144 -1145; MUŞUL s.608-609; YILDIRIM-İcra s.91; ANSAY s.118; BELGESAY-Şerh s.226; 
BERKİN s.277; GÜRDOĞAN s.94; KURU B/ARSLAN R/YILMAZ E: İcra ve İflâs Hukuku, 
Gözden Geçirilmiş 4949 ve 5092 sayılı Kanunlarla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler  
İşlenip Değerlendirilmiş 17. Baskı, Ankara 2004 s.328-329; GÖRGÜN s.14; UYGUR T: İcra 
Hukukunda İstihkak Davası (ABD 1974/1, s.41-46), s.45; KAYGANACIOĞLU– I s.645; 
HÜDAYİOĞLU B: 538 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleriyle İcra ve İflas Kanunu ve Tatbikatı,  
Ankara 1967 s.131; ÖĞÜTÇÜ T/ÇİTOĞLU A: Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, C. I, Ankara 1977 
s.499; UYAR T: İcra Hukukunda İstihkak İddiaları (ABD 1976/1, s.40-48), s.43; OLGAÇ s.832-833; 
YELEKÇİ/YELEKÇİ/GENÇEL s.231; AZMİ/İZZET s.208; SEVİG s.175; ŞİMŞEK s.622; ÇELİK 
s.201. 
50 "Bilimsel içtihatlarla Federal Mahkeme içtihatlarından çıkan sonuca ve hacizli mala istihkak 
davasının yasalarla konuluş amacına göre tartışma konusu maddelerdeki (6183 s. K. m.66-67; İİK 
m.96,97,99) “mülkiyet ve rehin hakkı iddia eden” sözlerinin geniş şekilde yorumlanması, hukuki bir 
zorunluluk olarak oraya çıkmaktadır. Yargıtay, yorumlarda yasanın hem sözünün hem özünün beraber 
göz önünde tutulması gerektiğini, MK m.1 hükmüne uygun olarak, her zaman göz önünde tutmuştur. 
Burada da aynı yorum kuralının uygulanması ve ürüne (mahsule) konulan hacizden önce malikin 
tarlasını ürün kirası akdi yaparak kiracıya teslim etmiş olması sonunda kiracının ekip yetiştirdiği 
ürünlere mal sahibinin alacaklısı tarafından konulan hacze karşı kiracının istihkak iddiasında 
bulunabileceği ilkesinin benimsenmesi yasa hükmü gereğidir... Burada tarlayı kiralayıp, fer’i zilyet 
olarak teslim almış, emek ve gidere katlanarak ürün yetiştirmiş bulunan kimsenin hukuki çıkarı, haciz 
alacaklısının hukuki çıkarına göre daha ağır basmaktadır. Ve bu bakımdan kendisine haczin 
kaldırılmasını isteme hakkı tanınmaktadır. – Sonuç: Ürün kiracısı davacısının hacizli ürünler üzerinde 
istihkak davası açabileceği ilkesi benimsenerek..." (HGK 12.1.1966, 76/4: RKD 1966/7 s.140-144 );   
"... İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ncı maddesinde her ne kadar haczedilen şey üzerinde mülkiyet ve 
rehin hakkı iddia eden kişilerin istihkak davası açabilecekleri belirtilmiş, maddenin sözlerine bakılarak 
bu davayı açma hakkının sadece mülkiyet ve rehin hakkı sahiplerine tanınması kanunun özüne 
(ruhuna) uygun bulunmamaktadır. Bu itibarla intifa hakkı gibi hakları ileri sürenlere de bu davayı 
açma yetkisi tanımak gerekir... " (13. HD 1.4. 1976, 1300/2713: YKD 1976/8 s.1177-1178 ). 
51 ÜSTÜNDAĞ s.205; KURU-İcra 2 s.1145; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; TEKİNAY-İstihkak 
s.11; POSTACIOĞLU s.378 dn. 3; SEVİG s.176; UYAR-İstihkak s.43. 
52 BERKİN s.277 ve aynı sayfa dn.1. 
53 SEVİG s.175. 
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hakkından söz ederek, aynı mahiyet ve niteliğe sahip diğer sınırlı aynî haklardan söz 

etmemiş olması, bunlara dayanılarak istihkak davası açılamayacağı anlamına gelmez; 

zira aksinin kabulü için haklı bir neden mevcut değildir.  

Sonuç olarak hukukumuz bakımından da istihkak davasının konusu, sadece 

mülkiyet ve rehin hakkıyla sınırlı değildir. Genel bir ifadeyle belirtilecek olunursa, 

mülkiyet hakkı gibi haczin tamamen kaldırılması sonucunu doğuran haklar yanında, 

haczi geri plana iten (hacze tekâddüm eden), yani takip alacaklısının hakkı yanında  

mevcut olup da bu nedenle paraya çevirme ve paylaştırma esnasında dikkate alınması 

gereken bütün haklar istihkak davasına konu olabilir54. 

 

F. DEĞERLENDİRME 

Görüldüğü gibi, istihkak davası sadece hukukumuzda değil, başka ülke 

hukuklarında da düzenlenmiş bir davadır. Burada incelediklerimiz dışında, inceleme 

imkânı bulamadığımız başka ülke hukuklarında da istihkak davasının 

düzenlendiğinde kuşku olmamak gerekir. Zira, borçluya ait olmayıp üçüncü kişilere 

ait olan bir malın haczi hemen her yerde karşılaşılabilecek bir durum olduğuna göre, 

bu hacze karşı dava açma hakkının tanınması da kaçınılmaz olacaktır.   

İstihkak davası hemen her ülke hukukunda düzenlenmiş bir dava olmakla 

birlikte, bu düzenlemeler bakımından bazı farklıkların olduğu da bir gerçektir. Bu 

konudaki düzenleme farklılığının, ilk olarak, söz konusu ülkelerin cebri icra 

sistemindeki farklılıktan kaynaklandığı söylenebilir. Örnek olarak, Alman 

hukukunda esas olarak ilamlı icra takibinin bulunması, bir ilamsız icra takibinin 

bulunmamasının bunda etkili olduğu görülmektedir. İkinci olarak, istihkak davasına 

ilişkin düzenleme farklılığının ülkelerin hukuk politikasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Bir başka deyişle, bu davanın hangi takip çeşitlerinde uygulanacağı, 

hangi hakların  davaya konu olabileceği, davanın hangi şart ve usulle açılabileceği ve 

nihayet hangi etki ve sonuçları doğuracağı bir hukuk politikası sorunudur. 

Bu anlamda olmak üzere, hangi hakların istihkak davasına konu olabileceği, 

Alman ve Avusturya hukukunda somut olarak belirtilmemiş, genel kavramlarla ifade 

edilmiştir. Bu düzenleme tarzı, kanunların soyut hukuk kurallarını içermesi gerektiği 

noktasında savunulabilir. Ancak böyle bir durumda, söz konusu düzenlemenin 

                                                 
54 ÜSTÜNDAĞ s.205; MUŞUL s.609; GÜRDOĞAN s.94 - 95; KURU-İcra 2 s.1145. 
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özellikle lafzî bakımdan açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu nedenle, Alman 

hukukunda istihkak davasına konu olabilecek hakların “temliki engelleyici hak” 

şeklinde formüle edilmiş olması, bu ülke doktrinince de kabul edildiği gibi, isabetli 

bir düzenleme tarzı değildir. Zira başlı başına bu kavramın kendisi bile muğlaktır ve 

istihkak davasının konusunu betimleyici karakterden yoksundur. Buna karşılık, 

istihkak davasına konu olabilecek hakları somut olarak belirten kanunlar bakımından 

eleştirilmesi gereken nokta ise, bu konudaki düzenlemelerin tahdidî bir karakter 

taşıyabileceği endişesine yol açmasıdır. Buna örnek olarak, İcra ve İflas Kanunu’muz 

ve 1997 değişikliğinden önceki haliyle İsviçre İcra ve İflas Kanunu ile İspanyol İcra 

ve İflas Kanunu gösterilebilir. Zira yukarıda da belirildiği gibi, İspanyol hukukunda 

sadece mülkiyet hakkı istihkak davasına konu olabilecek bir hak  olarak 

düzenlenmişken, hukukumuzda ve eski haliyle İsviçre hukukunda, sadece mülkiyet 

ve rehin haklarının bu davaya konu olabileceği ifade edilmiştir. Belirtmek gerekir ki, 

bu son ülke hukuklarında yapılan düzenleme tarzı da, istihkak davasının amacına ve 

niteliğine uygun düşmemektedir. Çünkü, aşağıda da ayrıntılı olarak inceleneceği 

gibi, istihkak davasına konu olabilecek haklar sadece mülkiyet ve rehin hakkından 

ibaret değildir. Bunlar dışında daha bir çok hakkın, bu davaya konu olması 

mümkündür. Dolayısıyla, istihkak davasına konu olabilecek haklara ilişkin kanuni 

düzenlemelerin, bu davaya konu olması mümkün olan hakları kapsayıcı tarzda 

olması gerekir. Aksi takdirde, üçüncü kişiler, haklarına yönelik cebri müdahalelere 

karşı, bu haklarını savunmak olanağından yoksun kalabilecektir. İsviçre kanun 

koyucusunun 1997 değişikliği ile bu tarzda bir düzenleme yaptığı görülmektedir. 

Zira, bu düzenlemeye göre hem mülkiyet ve rehin hakkının hem de bunların dışında 

alacakların ve cebri icranın seyri esnasında dikkate alınması gereken başka hakların 

istihkak davasının konusunu teşkil edebileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Bu 

nedenle, söz konusu ülke kanununun gerek İcra ve İflas Kanunu’muzdan gerekse 

diğer ülke kanunlarından, deyiş yerinde ise, bir adım daha ileride olduğunu söylemek 

mümkündür. Hukukumuz bakımından da bu şekilde bir değişikliğin yapılması, 

kanaatimizce isabetli olacaktır. 

 

    § 5. İSTİHKAK DAVASININ KONUSU OLABİLECEK HAKLARA 

           İLİŞKİN GENELAÇIKLAMALAR  
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         A. HAKLARIN KONU OLABİLECEĞİ TAKİP TÜRÜ BAKIMINDAN 

Hangi hakların hacizde istihkak davasının konusunu teşkil edebileceğini 

ayrıntılı olarak incelemeye geçmeden önce, bu davanın ve dolayısıyla davaya konu 

olabilecek hakların, hangi takip çeşitlerinde uygulanma olanağına sahip olduğuna 

değinmek gerekmektedir. Zira, bu dava hacizde istihkak davası olarak 

nitelendirilmesine rağmen, haciz yoluyla takip dışında, başka bazı takip türlerinde de 

uygulama alanı bulabilmektedir. Bu nedenle her şeyden önce bu davanın konusunu 

ve ileri sürülebilecek hakların sınırlarını, uygulanacağı takip türü bakımından 

belirlemek gerekir.  

İsviçre hukukunda hacizde istihkak davası, esas itibariyle haciz yoluyla 

takiplerde uygulanmaktadır. Zira bu dava, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun  cüz’i 

icranın bir türü olan haciz yoluyla takibe ilişkin olan 89-158’inci maddeleri arasında  

(yani 106-109’uncu maddeleri) düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu dava, öncelikle olarak 

haciz yoluyla takiplerde uygulanacaktır. Fakat, İsviçre hukukunda davanın uygulama 

alanı bununla sınırlı değildir. Şöyle ki, bu kanunun m.155,I  hükmünde açıkça 

belirtildiği üzere, istihkak davası rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipler ile yine 

aynı kanunun  m.283,III hükmüne göre, kiralayanın hapis hakkına dayanan 

takiplerde de uygulanabilecektir. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde haciz 

aşaması söz konusu olamayacağı için, bu dava, ancak alacaklının  rehnin paraya 

çevrilmesi talebinde bulunmasından sonra uygulama alanı bulabilecektir55. Diğer 

taraftan, yine söz konusu kanunun 275’inci  maddesindeki açık hüküm gereğince, 

istihkak davası, belli bir malın ihtiyaten haczi halinde de uygulanabilecektir. Bu 

anlamda olmak üzere, üçüncü kişiler, ihtiyati haciz halinde de, bu haczin mal ve 

haklarına müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istihkak davası açmak yoluna 

başvurabileceklerdir. Ancak hemen belirtelim ki, gerek rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takiplerde, gerekse ihtiyati haciz halinde istihkak davası, ancak bu 

kurumların mahiyetiyle bağdaştığı ölçüde uygulanabilecektir56. 

                                                 
55 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1043; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.70; BGE  
108 III 123. 
56 Bu durum, İsv. İİK’ nın m.155,I hükmünde ve 275’inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ayrıca 
bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1043; BGE 123 III 369 vd. 
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          Alman hukukunda istihkak davasının, malvarlığı değerlerine yönelik olan icra 

takiplerinde uygulanabileceği kabul edilmektedir57. Diğer bir deyişle, üçüncü 

kişilerin haklarını ihlâl eden icra takiplerinde, caiz olarak başvurulabilecek  hukuki 

çare istihkak davası yoludur58. Öyle ki, icra takibinin türüne ve icraya dayanak teşkil 

eden ilamın niteliğine (icra takibinin dayanağına) bağlı olmaksızın  bu hukuki yola 

başvurulabilir59. 

Böylece, Alman hukukunda istihkak davası esas olarak belli bir para alacağına 

dayanan icra takiplerinde (ZPO §803-882) uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle, 

istihkak davası bu hukuk düzeninde de esas olarak haciz yoluyla yapılan takiplerde 

uygulama alanı bulur. Fakat, davanın uygulama alanı bununla sınırlı değildir. Aynı 

şekilde Alman Usul Kanunu § 883’e dayanılarak yapılan ve belli bir taşınır malın 

teslimini  amaçlayan icra takiplerinde, § 885’e göre taşınmazların tahliyesine yönelik 

takiplerde, § 928’ e göre  ihtiyati haciz ile § 935’e göre ihtiyati tedbirin söz konusu 

olduğu durumlarda da istihkak davası açılabilir60. Dolayısıyla istihkak davası açma 

olanağı, ancak malvarlığı değerlerine yönelik icra takiplerinde söz konusu  olabilir. 

Bu nedenle, belli bir eylem veya fiilin yapılmasına, bundan kaçınılmasına veya buna 

katlanılmasına yönelik icra takipleri ile, belli bir irade beyanında bulunulmasına 

yönelik takiplerde istihkak davası uygulama alanı bulamaz61. 

Bu incelemelerden çıkan sonuç şudur ki, Alman hukukunda istihkak davasının 

uygulama alanı, İsviçre hukukuna göre daha geniştir. Zira Alman hukukunda, belli 

bir malın teslimine yönelik takiplerde de bu dava açılabilmektedir62.  

        Hukukumuzda, hacizde istihkak davası İcra ve İflas Kanunu’nun dördüncü 

babında yani haciz yoluyla takibe ilişkin hükümleri arasında (m.96-99) 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla Türk hukukunda hacizde istihkak davası esas olarak 

haciz yoluyla takiplerde uygulanacaktır. Fakat, söz konusu takibin türü önemli 

değildir. Yani, uygulanan haciz; genel haciz yoluyla yapılan bir takip sonucunda, 
                                                 
57 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.662; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2025; STEIN/ 
JONAS/MÜNZBERG s.529. 
58 WIECZOREK/SCHÜTZE s.623. 
59 WIECZOREK/SCHÜTZE s.623. 
60 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.662; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.529; SCHMIDT-
Münchener Kommentar s.2023; WIECZOREK/SCHÜTZE s.623. Her ne kadar taşınmazların artırma       
yoluyla satılmasının söz konusu olduğu durumlarda, ZVG’nin 17 ve 28’inci paragrafları nedeniyle, 
istihkak davası, tam anlamıyla taşınır  mallara yönelik icra takiplerindeki fonksiyona sahip olmasa       
da açılabilir (karş. ZVG § 37,V) (SCHMIDT- Münchener Kommentar s.2025). 
61 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2025. 
62 SÜSSKIND s.22. 
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kambiyo senetlerine ilişkin haciz yoluyla yapılan bir takip sonucunda ya da ilamlı 

icra takibi sonucunda uygulanmış bir haciz olabilir. Önemli olan bir takip sonucunda 

haciz aşamasına geçilmiş olması ve üçüncü kişilere ait mal veya hakların haczedilmiş 

olmasıdır. 

Ancak hukukumuz bakımından da istihkak davasının uygulama alanı, sadece 

hacizle sınırlandırılmış değildir63. Bundan başka, m.150g hükmünde açıkça 

belirtildiği üzere, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde de istihkak davası 

uygulama alanı bulabilecektir64. Görüldüğü üzere, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takiplerde bir haciz aşaması bulunmamasına rağmen, bu takip türünde de hakları 

ihlâl edilen üçüncü kişiler, istihkak davası açabileceklerdir. Yine m.150g hükmünde 

açıkça belirtildiği üzere, istihkak davası bu takip türünde ancak “kıyasen”, yani 

ancak mahiyetiyle bağdaştığı ölçüde uygulanabilecektir65. Buna göre, örneğin haciz 

yoluyla takipte istihkak iddiası doğal olarak ancak haciz işleminden sonra ileri 

sürülebilir. Buna karşılık,  rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ise bir haciz 

safhası olmadığından, istihkak iddiasının rehnin satışının istenmesinden sonra 

yapılması gerekir. Esasen, m.150g’ deki “satılması istenen rehin hakkında …” 

ibaresinden de bu sonuç ortaya çıkmaktadır66. Ayrıca, istihkak iddiasının hangi süre 

içinde ileri sürülebileceğine ilişkin olarak m.96-99’da yer alan hükümler, rehnin 

paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından da kıyasen (m.150g) uygulanacaktır. 

Ancak, bu takip yolunda bir haciz safhası bulunmadığından, istihkak iddiasının, 

haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren değil, rehnin satışının istenildiğinin 

öğrenilmesi tarihinden itibaren (yedi gün içinde) ileri sürülmesi gerekecektir67.  

                                                 
63 İsviçre hukukunda da istihkak davasının uygulama alanı sadece hacizle sınırlı değildir. Orada da 
örneğin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde (İsv.İİK m.155,I hükmünün yaptığı atıf 
gereğince); ihtiyati haczin söz konusu olduğu hallerde (İsv. İİK m.275’deki atıf  gereğince) ve hapis 
hakkına dayanılarak yapılan takiplerde, istihkak davasına ilişkin hükümler mahiyetiyle bağdaştığı 
oranda uygulanacaktır. Bkz. ROHNER s.8-9.  
64 Bu konuda bkz. GÜRDOĞAN B: Türk–İsviçre İcra ve İflas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 
Ankara 1967 s.86 vd. 
65 GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.85; "İİK 150/g. maddesinde, satılması istenen rehin 
hakkında özellikle İİK. nun 96, 97 ve 97/a maddesi hükümlerinin kıyasen uygulanacağı kabul 
edildiğine göre bu husustaki istihkak iddiası tetkik merciinin görevi dahilindedir" (12. HD 15.11.1976, 
9471/11456: OLGAÇ s.868). 
66 GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.86. 
67 GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.86. Öte yandan doktrinde, kanaatimizce de isabetli 
olarak, kiralanan yerde bulunan hapis hakkına tabi eşyalar hakkındaki istihkak iddiasının, hapis hakkı 
defterinin tutulması esnasında yapılmasının  mümkün olduğu belirtilmektedir. Yani, bu halde, mutlaka 
paraya çevirme aşamasını beklemeye ve bu aşamada istihkak iddiasında bulunmaya gerek yoktur; zira 
daha önce yapılması olanağı varken, istihkak iddiasının mutlaka satış aşamasında ileri sürülebileceğini 
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 Öte yandan, istihkak davasına ilişkin diğer bir düzenleme de,  m.128,I 

hükmünde yer almaktadır. Bu madde hükmü icra takibinin konusunun bir taşınmaz 

olması durumunda uygulanabilir. Buna göre, satışı istenen taşınmaz üzerindeki 

mükellefiyetler listesi kendilerine tebliğ edilen alacaklı veya borçlu, üç gün içinde 

buna itiraz edebilecekler, diğer bir deyişle istihkak iddiasında bulunabileceklerdir. 

Kanunkoyucu, 128’inci maddede sadece 96 ve 97’inci maddelere atıfta 

bulunmuştur68. Bu nedenle, burada da istihkak davasına ilişkin hükümler ancak 

mahiyetiyle bağdaştığı ölçüde uygulanabilecektir69. Yani, istihkak davası ancak satış 

aşamasında, satışa başlamadan önce uygulama alanı bulabilecektir. Görüldüğü üzere,  

burada ortada bir haciz olmadığı halde, satış aşamasında (dahi) bu dava 

açılabilmektedir.  

İstihkak davasına ilişkin diğer bir pozitif düzenleme, kanunumuzun, ihtiyati 

hacze ilişkin hükümleri arasında bulunan m.261,II hükmünde yer almaktadır. Buna 

göre “ihtiyati haciz kararları, 79 dan 99 uncuya kadar olan maddelerdeki haczin ne 

suretle yapılacağına dair hükümlere göre icra edilir”. Bu hükümden de anlaşılacağı 

üzere, üçüncü  kişiler ihtiyati haciz esnasında da istihkak iddiasında bulunabilecek ve  

istihkak davası açabileceklerdir70. 

Nihayet, m.97,VII hükmüne göre kiralayanın hapis hakkı71 veya gemi siciline 

kayıtlı gemilere ilişkin hapis hakkı da, belirli koşullarda istihkak davasına konu 

olabilecektir. Son olarak belirtmek gerekir ki, iflas yoluyla yapılan takiplerde üçüncü 

kişilerin açabilecekleri istihkak davası, kanunumuzun  228’inci maddesinde ayrıca 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

                                                                                                                                          
kabul etmek, takibin gereksiz yere sürüncemede bırakılmasına yol açabilecektir. Bu konuda bkz. 
BUDAK A C: İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanılması, Ankara 2003 s.95-
96. 
68 İİK m.150g gereğince mükellefiyetler listesine yapılacak itirazların m.96 ve 97’ ye göre çözüleceği 
yolundaki m.128 hükmü rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde de uygulanabilecektir 
(GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.85). 
69 Bu konuda geniş bilgi için bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.70, 115 vd.,131; AMONN/ 
GASSER s.186; ROHNER s.8-9. 
70 Bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.79-80; ÖZEKES M: İcra İflas Hukukunda İhtiyati 
Haciz, Ankara 1999 s.286; AKKAYAN M N: Vazifesizlik Kararı– İhtiyati Haciz–İstihkak İddiası 
(JURİSDİCTİO, kazai içtihat 1957/7, s.673-674), s.674; ÜSTÜNDAĞ s.412; POSTACIOĞLU s.723; 
KAYGANACIOĞLU–I s.657-658; karş. BARTU N: İstihkak Davaları Etrafında (İBD 1942/9, s.560-
564), s.562-563. Her ne kadar AATHK’da istihkak iddiasına kesin hacze ilişkin düzenlemeler içinde 
yer verilmiş ise de, ihtiyati haciz sırasında da istihkak iddiasının ileri sürülmesine engel bir hüküm 
bulunmamaktadır (ÇELİK s.74). 
71 Bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.77-79. 
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        B. HACZE VE DOLAYISIYLA İSTİHKAK DAVASINA KONU 

               OLABİLECEK MAL VE  HAKLAR BAKIMINDAN 

 Burada incelemek istediğimiz husus, bütün mal ve hakların istihkak davasına 

konu olup olamayacağıdır. Bir başka deyişle, acaba hacze konu olabilecek bütün 

mal ve haklar bakımından istihkak davası açma imkânı mevcut olacak mıdır?  

            İcra ve İflas Kanunu’nun 96’ıncı maddesinde, bir  “mal” üzerindeki mülkiyet 

ve rehin hakkından söz edilmektedir. Yani, ancak bir malın haczi halinde, bu mal 

üzerinde mülkiyet ve rehin hakkına dayanılarak istihkak iddiasında bulunulabileceği 

belirtilmektedir. Acaba burada sözü edilen “mal” tabirinden ne anlaşılması gerekir? 

Zira, bu soruya verilecek cevaba bağlı olarak istihkak davasının konusuna ilişkin 

bazı sınırlamalar ortaya çıkacaktır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, m.96 hükmünde belirtilen mal tabirinin 

kapsamına taşınır ve taşınmaz72 bütün maddi mallar dahildir. Yani, haczedilen şeyin 

taşınır veya taşınmaz gibi maddi bir varlığı olan şeyler olması durumunda  sorun 

bulunmamaktadır, bunların haczedilmesi halinde istihkak davası açılabilecektir73. 

Fakat üzerinde durulması gereken nokta, maddi bir varlığı olmayan, diğer bir deyişle, 

gayrı maddi  şeylerin istihkak davasına konu olup olamayacağı, bunlar hakkında 

istihkak davası açılıp açılamayacağıdır. Acaba bir hak veya alacak haczedilmiş ise, 

bunlar hakkında istihkak davası açılabilecek midir? 

İsviçre hukukunda kanun değişikliğinden önce, tıpkı  kanunumuzun 96’ıncı 

maddesinde olduğu gibi, bir mal üzerindeki mülkiyet ve rehin hakkından söz 

edilmekteydi (İsv. İİK eski m.106). Bu nedenle, doktrinin aksine, Federal Mahkeme, 

önceleri, ancak maddi varlığı olan şeylerin74 istihkak davasına konu olabileceğini;  

alacak hakkı ve diğer haklar gibi maddi varlığı olmayan şeylerin75   ise; gerek 

                                                 
72 YELEKÇİ/YELEKÇİ/GENÇEL s.236. 
73 BLUMENSTEIN s.384; JÄGER s.330-331;  ÜSTÜNDAĞ s.207; POSTACIOĞLU s.380; 
TEKİNAY’a göre, mal, nakitle kabili ifade olup haczine hukuki bir mani bulunmayan taşınırlar 
taşınmazlar, gayrı maddi tabiat kuvvetler, haklar ve alacaklardan ibarettir. Bu tanımlamaya göre de, 
taşınmaz mülkiyetinin muhtevasını tayin eden MK’nın 632’inci maddesiyle, taşınır mülkiyetinin 
mevzuuna dair olan 686’ıncı maddesi, istihkak prosedüründe mal mevhumunun sınırlarını tayin 
bakımından yetersizdir. Zira bu maddelerde gösterilen taşınır ve taşınmazlardan başka bir 
patrimuvanın aktif kısmına dahil olan sair haklar ve alacaklar da verilen tarifin kapsamına 
girmektedir. TEKİNAY-İstihkak s.17-18. 
74 “körperliche Sachen”. 
75 “unkörperliche Sachen”. 
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106’ıncı maddenin lafzı nedeniyle, gerekse bunlar üzerinde kanunun (m.106,109) 

aradığı manada bir “elde bulundurmanın” mümkün olamayacağı gerekçesiyle, 

istihkak davasına da konu olamayacağına karar vermekteydi76. Ancak, Federal 

Mahkemenin kabul ettiği bu çözüm tarzı  adil bulunmamaktaydı.  Şöyle ki, 

haczedilen bir alacak üzerinde, bir rehin hakkı bulunduğunu iddia eden ya da bu 

alacağın kendisine ait olduğunu ileri süren üçüncü kişiler, bunlar üzerindeki cebri 

icrayı hangi vasıta ile durdurabilecekti?77. İşte bu nedenlerle, daha sonraları, 

doktrinin de etkisiyle, Federal Mahkeme de bu konudaki görüşünü değiştirmiş, 

alacak hakkı ve diğer haklar gibi, maddi  varlığı olmayan hakların da istihkak 

davasına konu olabileceğini kabul etmiştir78. İsviçre hukukunda, artık bu konuda bir 

tereddüdün bulunmadığı söylenebilir. Zira, İsviçre İcra İflas Kanunu’nun 108’inci ve 

109’uncu maddelerinde alacakların ve başka hakların belli koşulları taşımaları 

şartıyla istihkak davasına konu olabileceği açıkça ifade edilmiştir.  

Sonuç olarak, gerek maddi bir varlığı bulunan taşınır veya taşınmaz malların 

haczi halinde; gerekse maddi bir varlığı bulunmayan alacakların ve diğer hakların 

haczi halinde, bunlar üzerinde bir hak sahibi olduğunu iddia eden üçüncü kişiler, 

istihkak davası açarak cebri icraya karşı koyabileceklerdir79. 

 

C. HAKLARIN  SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİK BAKIMINDAN 

 
         Hangi niteliklere sahip haklara dayanılarak istihkak davası açılabileceğinin 

tespiti önem taşımaktadır. Acaba, her türlü hak mı yoksa belli niteliklere sahip haklar 

mı bu davaya konu olabilecektir? Bunu, hangi hukuk alanına ilişkin ve  hangi 

niteliklere sahip haklara dayanılarak istihkak davası açılabileceği  şeklinde ifade 

etmek de mümkündür. 

          Öncelikle belirtmek gerekir ki, üçüncü kişilerin istihkak davası yoluyla ileri 

sürecekleri hakların, maddi hukuka ilişkin bir hak olması zorunludur. Diğer bir 

deyişle, üçüncü kişiler, ancak maddi hukuk tarafından kendilerine tanınmış bir hakka 

dayanarak bu davayı açabilirler. Maddi hukuka ilişkin bu hak, mülkiyet hakkı, sınırlı 
                                                 
 76Bu konuda geniş bilgi ve Federal Mahkeme kararları için bkz. JÄGER s.330-331; BLUMENSTEIN 
s.384-385;BRUNNER/HOULLMANN/REUTTER s.61-62; özellikle FRITZSCHE/WALDER s.376 
vd.; SUSSKIND s.22-23.               
77 ÜSTÜNDAĞ s.207. 
78 BLUMENSTEIN s.385; JÄGER s.331. 
79 BLUMENSTEIN s.385; JÄGER s.331; POSTACIOĞLU s.351. 
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aynî hak, alacak hakkı ya da diğer başka bir hak olabilir. Dolayısıyla, maddi hukuka 

ilişkin olmayan bir hak istihkak davasına konu olamaz80. Bu anlamda olmak üzere, 

icra hukuku tarafından tanınmış bir hakka ya da icra hukuku kurallarının ihlâline 

ilişkin iddialara dayanılarak istihkak davası açılamaz. Zira,  icra hukuku tarafından 

tanınmış hakların veya icra hukuku kurallarının ihlâli halinde, ancak bu hukuk alanı 

tarafından  ve bu tür ihlâller için öngörülmüş hukuki yollara başvurulabilir, ki bu  

hukuki yol da esas olarak, İcra ve İflas Kanunu’nda (m.16 vd.) düzenlenmiş olan  

“şikayet” yoludur81. 

Gerçekten de, istihkak davası yoluna ancak maddi hukuka ilişkin bir hakkın 

ihlâl edildiği gerekçesiyle başvurulabilmesi, bu davanın amacının mantıki bir 

sonucudur. Çünkü, üçüncü kişiler bu davayı, haczedilen şeyler üzerinde maddi 

hukuka ilişkin bir haklarının ihlâl edildiği, Devlet’ in, cebri icra işlemiyle bu nitelikte 

haklarına müdahalede bulunduğu gerekçesiyle ve bu müdahalenin bertaraf edilmesi 

amacıyla açmaktadırlar. Dolayısıyla, üçüncü kişilerin ihlâl edildiğini ileri sürdükleri 

haklar, icra hukukuna ilişkin bir nitelik taşıyorsa, bunun giderilmesi için ancak 

“şikayet” yoluna başvurulabilir. 

İstihkak davasına konu olabilecek hakların maddi hukuka ilişkin bir hak olması 

gereğini tespit ettikten sonra, maddi hukuka ilişkin bu hakların ne tür haklar 

olabileceğini, diğer bir deyişle hangi niteliklere sahip haklara dayanılarak bu davanın 

açılabileceğini incelemek gerekir. 

Hemen belirtelim ki, maddi hukukun tanıdığı bütün haklara dayanılarak 

istihkak davası açılamaz. Yani, her türlü hak iddiası ile bir mal üzerindeki hacze 

karşı konulamaz ve bu mal üzerindeki cebri icra durdurulamaz. İstihkak davasına 

dayanak teşkil edecek hakların belli niteliklere sahip olması gerekir.  

İstihkak davasına dayanak teşkil edecek bir hakkın, haczedilen şeylerin 

borçlunun cebri icrayla sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerlerine dahil 

olmadığına (veya bunlar üzerindeki cebri icrayı sınırlandırdığına) ve bu nedenle söz 

konusu değerler üzerinde borçlunun alacaklısının tatmini amacıyla cebri icranın 

                                                 
80 DENZLER s.63; ROHNER s.6; RAMER s.66; BLUMENSTEIN s.383; AMONN/GASSER s.185; 
SUSSKIND s.24; LENHARD s.20; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1044; FRITZSCHE/ 
WALDER s.365, 386. 
81 DENZLER s.63; AMONN/GASSER s.185; BRUNNER/HOULMANN/REUTER s.81 vd.; 
SUSSKIND s.24; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1044-1045; BLUMENSTEIN s.383 dn. 5; 
ROHNER s.6. 
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cereyan edemeyeceğine (ya da sınırlı olarak cereyan edebileceğine) işaret etmesi 

gerekir.  Gerçekten de eğer haczedilen şeyler üzerinde hak ve tasarruf sahibi borçlu 

ise ve dolayısıyla bu şeyler üzerinde cebri icra yürütülebiliyorsa, üçüncü kişilerin bu 

konudaki hak iddiaları istihkak davasına dayanak teşkil edemez; çünkü bu durumda 

söz konusu icra takibinin üçüncü kişilerin haklarını ihlâl ettiği söylenemez. Bunun 

sonucu olarak da, bu hak istihkak davasına konu olamaz82. Örneğin bir satım 

sözleşmesi gereğince satılan ve fakat henüz teslim edilmemiş bir mal üzerinde 

alacaklının teslim talebinde olduğu gibi, salt kişisel nitelikli bir borçlar hukuku talebi 

bu davaya konu olamaz; zira bu durumda satılanın mülkiyeti halen satıcıya aittir ve 

kendisinin borcu için bu mal üzerinde icra takibi yapılabilir83. 

Daha açık bir ifadeyle, maddi hukuka ilişkin bir hakkın istihkak davasının 

konusunu teşkil edebilmesi için, bu hakkın “haczi olanaksız kılan ya da haczi 

sınırlandıran” nitelikte bir hak olması gerekir. Bir başka deyişle,  üçüncü kişinin 

haczedilen şeyler üzerinde iddia ettiği hakkın, mülkiyet hakkında olduğu gibi, ya 

haczi olanaksız kılan ya da hacze göre öncelik taşıyan (diğer bir deyişle o şey 

üzerindeki haczin tamamen kaldırılması sonucunu doğuran) ya da rehin hakkının 

iddia edilmesinde olduğu gibi, o şey üzerindeki haczi sınırlandıran (hacizle birlikte 

dikkate alınması gereken) nitelikte bir hak olması gerekir84. Yani, istihkak davasına 

konu olacak hakların, mülkiyet hakkında olduğu gibi, haczi tamamen kapayan ya da 

hacze takâddüm ederek onu geri plana iten, ya da takip alacaklısının hakkı yanında 

mevcut olup da bu sebeple paraya çevirme ve paylaştırma esnasında dikkate alınması 

(hesaba katılması) gereken nitelikte bir hak olması zorunludur.  

Bu anlamda olmak üzere, bütün aynî haklara dayanılarak istihkak davası 

açılabilir. Ancak haczedilen malda sırf kişisel bir talep hakkı ileri süren kişiler, kural 

                                                 
82 Alman doktrinine göre önemli olan, üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın, kanunda formüle edilen ve 
“temliki engelleyici  hak” olarak nitelendirilen bir hak olup olmaması, daha doğru bir ifadeyle, 
üzerinde icra takibi yürütülen şeylerin, borçlunun bu takiple sorumlu olan malvarlığı değerlerine dahil 
olmadığına işaret etmesidir. Bkz. ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.666; STEIN/JONAS/ 
MÜNZBERG s.532; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027; PICKER s.468 vd.   
83 ÜSTÜNDAĞ s.206; TEKİNAY-İstihkak s.11. "Sattığı, fakat henüz teslim etmediği mala üçüncü bir 
şahsın borcu için haciz konulan satıcı, istihkak davası açmalıdır. Aksi halde, borcunu yerine 
getirmemiş olmaktan ötürü, akidine karşı sorumlu olur" (İİD 1.6.1967, 5378/5472: RKD 1967 s.260 ). 
84 Bkz. DENZLER s.29-30 ve 74 vd.; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1044; AMONN/ 
GASSER s.185; FRITZSCHE/WALDER s. 365; SUSSKIND s. 24; LENHARD s. 12; RAMER s.61; 
FAVRE s.181-182. 
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olarak, istihkak davası açma hakkına sahip değildir85. Fakat istisna olarak, istihkak 

davasının kişisel nitelikte bir hakka dayanılarak açılması da mümkündür; şu şartla ki, 

eğer icra takibine konu olan malların, borçlunun malvarlığı değerlerine ait 

olmadığına işaret ediyorsa86. Ancak vurgulamak gerekir ki, davacının iddia ettiği 

hakkın, her halükârda üçüncü kişinin hakkı ile aynı olması zorunlu değildir. Gerçi 

olayların çoğunda, davacının iddia ettiği hak ile, üçüncü kişinin dayandığı hak 

örtüşür. Örneğin, davacı aynı zamanda malik ise. Fakat istisnai olarak, buna 

uymayan durumlarla da karşılaşılabilir. Malik olmayan kiracının kiraya verdiği şey 

hakkında ya da malik olmayan ödünç verenin ödünç verdiği şey hakkında istihkak 

davası açması halinde olduğu gibi. Zira bunlar, malik olmadıkları halde dava açma 

hakkına sahip olabilmektedirler87. Dolayısıyla, üçüncü kişinin icra takibini 

engelleyecek hakkı ile, davacının dava açma yetkisinin türediği (kaynaklandığı) 

hakkın aynı olması zorunlu değildir88. Aksine, cebri icrayla sorumlu tutulamayacak 

malvarlığı değerlerine yönelik objektif bir müdahalenin (tecavüzün) varlığı ve bunun 

sonucunda davacının haklarının ihlâl edilmiş olması yeterlidir89. 

Diğer taraftan, burada önemli olan, haczedilen şeyler üzerinde kimin tasarruf 

yetkisine sahip olduğudur. Yani,  bir hakkın istihkak davasına konu olabilmesi için, o 

hak üzerinde borçlunun değil, aksine  üçüncü kişinin bu yetkiye sahip  olduğunun 

iddia edilmesi gerekir. Zira, üçüncü kişilerin aynî veya kişisel bir hakkı, borçlunun 

bazı malları üzerinde tasarruf etmesine engel ise, bu mallar üzerinde borçluya atfen 

onun alacaklısı da tasarruf edemez ve malı icra yolu ile sattıramaz90. Kuşkusuz 

olayların büyük çoğunluğunda bu hak aynî bir hak, hatta mülkiyet hakkı olacaktır. 

Ancak üçüncü kişi aynî bir hak yerine kişisel bir hakka dayanarak,  hacze konu malı 

borçlunun zilyetliğinden geri alma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle borçlunun 

borcu için o mal hakkında cebri icranın cereyan edemeyeceğini ileri sürebilir91.  

Üçüncü kişiler, icra takibi sonucunda yapılan paraya çevirme işlemiyle, ancak 

borçlunun da tasarruf yetkisine sahip olduğu şeyler  üzerinde bir hak kazanabilirler. 

                                                 
85 ÜSTÜNDAĞ s.206; TEKİNAY-İstihkak s.11; GÜRDOĞAN s.94-95; KURU-İcra 2, s.1145; 
MUŞUL s.608-609. 
86 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.666; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.532. 
87 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027. 
88 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.666; aksi görüş PICKER s.468 vd. 
89 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027. 
90 DENZLER s.64-65; POSTACIOĞLU s.378-379; BERKİN s.275. 
91 POSTACIOĞLU s.378-379. 
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Zira bu durum, hiç kimsenin sahip olmadığı bir şeyi (hakkı) başkasına da 

devredemeyeceği ilkesinin doğal bir sonucudur ve bu ilke icra hukuku alanında da 

geçerlidir. Dolayısıyla, borçlunun tasarruf yetkisi, bu anlamda, cebri icranın 

kapsamını ve çerçevesini de sınırlandırmaktadır (belirlemektedir). Böylece,  üçüncü 

kişinin tasarruf yetkisini sınırlandıran veya ortadan kaldıran haklar dahi icra 

takibinde dikkate alınmalıdır92. 

Takip borçlusunun haczedilen şeyler üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandıran 

hakların neler olduğu, maddi hukuka göre belirlenmelidir ki, bu nitelikteki haklar 

öncelikle mutlak haklardır. Çünkü  bu niteliğe sahip haklar, ihlâlleri halinde herkese 

karşı ileri sürülebileceğinden, haczin kaldırılması veya sınırlandırılması sonucunu 

doğuracak etki ve güce de sahip olacaktır. Buna karşılık, kişisel (nispi) haklar az 

önce belirtilen özelliklere sahip olmayıp sadece alacaklı ve borçlu arasında sonuçlar 

doğurduğundan, haczin kaldırılması veya sınırlandırılması sonucunu doğuramaz ve 

bu nedenle de kural olarak istihkak davasına konu olamaz93. 

İsviçre kanunkoyucusunun 1997 değişikliği ile, bu konuda bazı kriterler 

getirdiği söylenebilir. Şöyle ki, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun, istihkak davasının 

genel hükmü niteliğinde olan, 106’ıncı maddesine göre, üçüncü kişiler haczedilen 

şeyler üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edebileceği gibi, “başka haklar” da 

iddia edebilirler. Ancak, iddia edilebileceği belirtilen  söz konusu bu  “başka 

hakların”, ya “hacze karşı (aykırı) olan (haczi olanaksız kılan)”94, ya da “cebri 

icranın ileriki aşamalarında dikkate alınmak zorunda olan” nitelikte bir hak olması 

gerekir.Görüldüğü üzere, her türlü hak istihkak davası yoluyla ileri 

sürülememektedir. 

Öte yandan, aynı kanunun 107 ve 108’inci maddelerinde başka kriterlere de 

rastlamak mümkündür. Şöyle ki, bu maddelerde, taşınır mallar bakımından bunların 

sadece borçlunun (İsv.İİK m.107) ya da üçüncü kişinin (veya üçüncü kişi ile 

borçlunun)  (İsv. İİK m.108) elinde bulunuyor olması; taşınmaz mallar bakımından 

ise, 107’inci maddeye göre tapu sicilinden anlaşılamayan bir hakka dayanılması; 

108’ maddeye göre ise, tapu sicilinden anlaşılabilen bir hakka dayanılması yeterli 

                                                 
92 DENZLER s.64-65. 
93 Ayrıntılı bilgi için bkz. DENZLER s.66 vd. 
94 DENZLER’e göre aslında kanunda kullanılan “hacze karşı olma” tabiri yerinde değildir. Bunun 
yerine “paraya çevirme işlemine (Zwangsverwertung)” aykırı olma tabiri kullanılmalıdır. Bkz. 
DENZLER s.218 dn. 27. 
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görülmüştür. Fakat daha da önemlisi, alacaklar ve diğer haklar bakımından getirilen 

kriterdir. Buna göre, bir alacak hakkının veya diğer bir hakkın istihkak davasına 

konu olabilmesi için, 107’inci maddeye göre borçlunun haklılığının; 108’inci 

maddeye göre ise üçünü kişinin haklılığının daha muhtemel95  olması gerekir96.  

Yukarıdan beri yapılan açıklamalar da göstermektedir ki, üçüncü kişiler, maddi 

hukukun kendilerine tanıdığı her türlü hakka dayanarak, haczedilen şeyler hakkında 

istihkak davası açamazlar. Aksi takdirde bu durum, cebri icrayı işlemez hale 

getirebilir ve alacaklıların tatminini ve onların haklarının teslimini geciktirebilirdi. 

Zira üçüncü kişiler, haczedilen şeyler üzerinde korunmayı gerektirecek hiçbir hakka 

sahip olmadıkları halde, bu yola başvurabilir ve söz konusu hakkı kötüye 

kullanabilirlerdi. 

Bu nedenle istihkak davasına konu yapılacak hakkın belli niteliklere sahip 

olması gerekir. Belki de yukarıdan beri yapılan açıklamaların  birleşeceği ortak 

amaç, ancak borçluya ait olan mallar üzerinde kendi borcu için icra takibi 

yapılabilmesi; borçludan başka kişilere ait haklara bu amaçla, Devletin cebri icra 

organları tarafından müdahalede bulunulamamasıdır. Fakat diğer taraftan önemli 

olan, üçüncü kişilerin iddia ettikleri hakların da gerçekten, cebri icrayı tamamen veya 

kısmen engelleyebilecek niteliğe sahip olması gerekir. 

İşte bu noktada,  sonuç olarak, alacaklı ile üçüncü kişiler arasındaki menfaat 

dengesinin de istihkak davasına konu oluşturabilecek hakların belirlenmesinde 

önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Zira alacaklı, bir alacağının borçlusundan tahsili 

amacıyla Devlet’in icra organlarına başvurmuştur ve borçlu borcunu cebri icranın 

zorlayıcı gücüyle dahi ödemediği için onun mallarını haczettirmiştir. Fakat şimdi, 

kendisinin tatmini için haczedilen bu mallar üzerinde, üçüncü bir kişi (kendi hakkıyla 

çatışan) bir hak iddia ederek, bunu tamamen veya kısmen engellemek istemektedir. 

Dolayısıyla bu noktada, alacaklının mı, yoksa üçüncü kişilerin menfaatlerinin mi 

öncelikli olarak korunması gerektiğine bakmak gerekir. Eğer haczedilen şeyler 

üzerinde üçüncü kişinin iddia ettiği hak, alacaklının hakkından daha üstün nitelikli 

bir hak ise (alacaklının hakkına öncelik teşkil ediyorsa)  istihkak davası yoluyla ileri 

sürülebilecek; söz konusu hak ya haczin tamamen kaldırılması ya da sınırlandırılması 

                                                 
95 “wahrscheinlicher”. 
96 Bkz. SPRECHER T/JETZER R P: Einführung in das neue Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 
der Schweiz,  Zürich 1997 s.30-31;  TAŞPINAR-İsviçre Değişiklikleri s.623-624.  
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sonucunu doğurabilecektir. Aksi durumda ise,  üçüncü kişilerin iddia ettiği hak 

dikkate alınmayacak, alacaklının alacağını elde etmesi amacıyla haczedilen şeyler 

paraya çevrilebilecektir.  

          

 D. HAKLARA SAHİP OLUNMASI GEREKEN ZAMAN BAKIMINDAN 

İstihkak davasının konusu bakımından geçerli olan diğer bir sınırlama da, bu 

davaya konu olabilecek haklara sahip olunması gereken zaman açısındandır. Diğer 

bir deyişle, acaba üçüncü kişilerin istihkak davası yoluyla ileri sürmek istedikleri 

hakka, ne zaman sahip olmaları, bu hakkı ne zaman kazanmış olmaları gerekir ? 

Hemen belirtelim ki, üçüncü kişilerin istihkak iddia ettikleri hakka, kural 

olarak, davanın açılmasına neden olan icra işleminden önce, yani hacizden önce veya 

en geç haciz esnasında sahip olmaları gerekir.97 Çünkü, madem ki üçüncü kişiler, 

borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen şeyler üzerinde kendilerinin hak sahibi 

olduğunu iddia etmektedirler, öyleyse gerçekten iddia ettikleri hakkın doğmuş 

olması; bu hakkı kazanmış olmaları gerekir. Zira, ancak bu zaman diliminde 

kazanılan haklar, alacaklının hakkıyla çatışabilir ve onun hakkına öncelik teşkil 

ederek, haczi tamamen olanaksız kılabilir veya sınırlandırabilir98. 

          Öte yandan, kural bu olmakla birlikte, istisnai olarak, üçüncü kişilerin 

hacizden sonra kazandıkları hakka dayanarak, istihkak iddiasında bulunmaları da 

mümkündür. Böyle bir ihtimâlde, haciz alacaklısı ile, hacizli mal üzerinde bir hak 

kazandığını iddia eden üçüncü kişi arasındaki ihtilafın da istihkak prosedürü içinde 

halledilmesi gerekir. Dolayısıyla hacizli mal hakkında istihkak iddiasının mutlak 

surette haciz anında ileri sürülmesi şart değildir99.  

                                                 
97 BAUR/STÜRNER s.524; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1045; FRITZSCHE/WALDER 
s.363; ROHNER s.6; WIECZOREK/SCHÜTZE s.633; TEKİNAY-İstihkak s.12; POSTACIOĞLU 
s.321. Nitekim Yargıtay, borçlunun elinde haczedilen buzdolabı üzerinde istihkak iddiasında bulunan 
üçüncü kişinin açtığı istihkak davasını, söz konusu buzdolabının hacizden sonra satın alındığı 
gerekçesiyle reddeden icra mahkemesi kararını onamıştır (İİD 13.12.1951, 6149/6144: DOĞRUER 
T/GÜLERYÜZLÜ A/AYAN Ş: İcra ve İflas Kanunu ve Seçilmiş İçtihatlar, Ankara 1954 s.207).   
98 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1045; WIECZOREK/SCHÜTZE  s.633. 
99 POSTACIOĞLU s.321; ÜSTÜNDAĞ s.167. Fakat haciz anında borçlunun zilyetliği sabit ise 
m.99’a göre değil, m.97’ ye göre istihkak prosedürünün işletilmesi ve ihtilafın giderilmesi için dava 
açma külfetinin üçüncü şahsa yükletilmesi gerekir. Ayrıca iyiniyet iddiasının doğru olmadığı 
hususunda icra müdüründe tam bir kanaat mevcutsa, bu takdirde istihkak prosedürünün açılmasına 
gerek görülmeyebileceğini, İsviçre Federal Mahkemesi kabul etmiştir. POSTACIOĞLU s.321-322 
(naklen). 
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         Bilindiği üzere borçlu, alacaklının muvafakati ve icra dairesinin izni 

olmaksızın, hacizli taşınır malları üzerinde tasarrufa bulunamaz (m.86,I). Bir başka 

deyişle, haciz ile, borçlunun hacizli taşınır malları üzerindeki tasarruf yetkisi 

kısıtlanmış olur. Fakat bundan kasıt, hacizli taşınır mallar üzerinde borçlunun 

tasarruf yetkisinin mutlak olarak yasaklanmış olması değil; borçlunun taşınır malları 

üzerindeki izinsiz tasarruflarının, alacaklının o mallar üzerinde haciz nedeniyle 

kazanmış olduğu haklara zarar verdiği ölçüde geçersiz olmasıdır (m.86,III). Ancak, 

hacizli taşınır mal üzerinde, hacizden sonra, üçüncü kişilerin zilyetlik hükümlerine 

dayanarak kazandıkları haklar saklıdır (MK m.763, 941, 988-991 ve İİK m.86,II)100. 

İşte bu nedenle, üçüncü kişiler, iddia ettikleri hakkı, hacizden sonra (hacizli mallar 

üzerinde) kazanmışlarsa, iyiniyetli olmak şartıyla, bu haklarını istihkak davası 

yoluyla ileri sürebilirler. Görüldüğü üzere bu istisnai durumda, üçüncü kişilerin, 

hacizden sonra iyiniyetli olarak kazandıkları haklar da istihkak davasına konu 

olabilmektedir101. 

         Benzer sonuçlar taşınmazlar bakımından da geçerlidir. Bilindiği gibi, 

taşınmazın haczedilmesi ile, borçlunun o taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi Medeni 

Kanun m.1010 anlamında kısıtlanmış olur (m.91,I cümle1). Taşınmaz haczi tapu 

siciline temlik hakkının kısıtlanması olarak şerh verilir (m.91,I; MK m.1010,II). 

Fakat bu durum, borçlunun taşınmazı üzerinde tasarruf edemeyeceği anlamına 

gelmez. Aksine borçlu, hacizli taşınmazı üzerinde alacaklı ve icra müdürünün izni 

olmaksızın tasarrufta bulunabilir. Yalnız bu aynî hak sahipleri, haciz alacaklısının 

hacizli taşınmazın bedeli üzerindeki hakkından sonra gelirler102. Dolayısıyla, haczin 

tapu siciline şerh verilmesinden önce, hacizli taşınmaz üzerinde iyiniyetle aynî hak 

kazanılması mümkündür (MK m.1023) ve böyle bir aynî hak alacaklıya karşı da 

                                                 
100 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.274-275; Alacaklının, borçlu elinde bulunan malı iyiniyetle, 
borçluya ait sanarak haczettirmesi, kendisinin, gerçek mal sahibi üçüncü kişinin istihkak iddiasıyla 
karşı karşıya kalmasına engel olmaz. Bu durumda üçüncü kişi, hakkını ispat ederse borçlu ne kadar 
iyiniyetli olursa olsun, alacaklı haczettirdiği maldan yararlanmayı hak edemez ve haczin kalkması 
gerekir. POSTACIOĞLU s.317. 
101 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1045; WIECZOREK/SCHÜTZE s.633; KURU/ARSLAN/ 
YILMAZ s.275. Kuşkusuz burada kast  edilen haklar aynî haklardır. Haczin, sadece şahsi bir hak 
kazanmış olan üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilmesi, üçüncü kişinin haczi bilip bilmemesine bağlı 
değildir. Hacizli bir mal hakkında üçüncü kişi ile bir sözleşme yada bir satış vaadi sözleşmesi 
yapılmış olup da, bu sözleşme gereğince üçüncü kişi henüz bir aynî hak kazanmamış ise,  haciz, 
kendisine karşı o haczi bilsin  bilmesin ileri sürülebilecektir. POSTACIOĞLU s.320-321.  
102 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.275; POSTACIOĞLU s.322 vd.; bu konuda ayrıca bkz. KURT E: 
Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, İstanbul 2004 s.54 ve aynı sayfa dn.230 ve 231. 
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geçerlidir103. İşte böyle bir durumda üçüncü kişiler, hacizden sonra iyiniyetli   olarak 

kazandıkları aynî haklara dayanarak istihkak iddiasında bulunabilirler, bu haklar da 

istihkak davasına konu olabilir. Ancak, gerek taşınmazlar gerekse taşınırlar 

bakımından, iyiniyetle kazanılmayan haklara dayanılarak istihkak davası açılamaz, 

bu haklar istihkak davasına konu olamaz. Çünkü bu ihtimalde üçüncü kişiler hakkı 

kazanmış olamayacakları için, kazanmış olmadıkları bir hakka dayanarak istihkak 

davası da açamazlar. 

 

 

 

 

 

             § 6. İSTİHKAK DAVASINA KONU OLABİLECEK HAKLAR  

 

Hacizde, istihkak davasının konusuna ilişkin sınırlamalara değindikten sonra, 

şimdi hangi hakların bu davaya konu olabileceğini104, bir başka deyişle üçüncü 

kişilerin hangi haklara dayanarak bu davayı açabileceklerini daha ayrıntılı olarak 

incelemeye geçebiliriz. 

 

 

 A. MÜLKİYET HAKKININ İSTİHKAK DAVASINA KONU OLMASI 

 

      I. Genel Olarak 

Mülkiyet hakkı, Medeni Kanun’un  683 vd. maddeleri ile 1982 Anayasa’sının  

35’inci maddesinde düzenlenmiştir. Fakat ne Medeni Kanun’da ne de Anayasa’da 

mülkiyet hakkının bir tanımı yapılmıştır105. Sadece Medeni Kanun’un 683’üncü 

maddesinde, mülkiyet hakkının sahibine sağladığı yetkiler açıklanarak, bu hakkın 
                                                 
103 Buna karşılık haciz kaydının tapu siciline şerh verilmesinden sonra doğmuş aynî haklar, bu hakkın 
sahipleri haczi bilmiş olsun olmasın, haczi tapuya şerh verdirmiş alacaklıya karşı ileri sürülemez ve 
haciz alacaklısı hacizli malın bu haklardan ari alarak satılmasını isteyebilir. POSTACIOĞLU s.322; 
KURU/ARSLAN/YILMAZ s.275. Dolayısıyla bu aynî hak sahipleri söz konusu hakkı kazandıkları 
iddiasıyla istihkak davası da açamazlar. 
104 İflasta istihkak davası bakımından bkz. GÖRGÜN s.32 vd. 
105 OĞUZMAN/SELİÇİ s.219; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.467; HATEMİ H/ 
SEROZAN R/ARPACI A: Eşya Hukuku, İstanbul 1991 s.65; ERTAŞ Ş; Eşya Hukuku, 4.Baskı, 
Ankara 2002 s.204; SİRMEN AL: Eşya Hukuku Dersleri, Ankara 1995 s.229. 



 118

muhtevası çizilmeye çalışılmıştır106. Mülkiyet hakkının muhtevasından kasıt ise, 

mülkiyet hakkının içerdiği yetkilerdir107. Mülkiyet hakkı, sahibine olumlu ve 

koruyucu yetkiler olmak üzere iki tür yetki sağlar108. Olumlu yetkiler, o şey üzerinde 

dilediği gibi kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisidir109. Ancak Medeni Kanun 

mutlak tasarruf serbestisi fikrini benimsememiş, hukuk düzeninin çizdiği sınırlar 

içinde, o şey üzerinde tasarruf edilebileceğini hükme bağlamıştır. Anayasamızın 

35’inci maddesine göre de, mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 

olamaz110. Koruyucu yetkiler ise, malikin eşya üzerindeki hakimiyetinin hukuk 

düzeninin sınırları içinde, üçüncü kişilere karşı korunmasını sağlayan yetkiler 

olup111, bu yetkilere mülkiyetin olumsuz içeriği de denilmektedir112. Medeni Kanun 

m.683’de düzenlenmiş bu yetkilere göre “malik malını haksız olarak elinde 

bulunduran kişiye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız 

müdahalenin önlenmesini” dava edebilir. Mülkiyet hakkını “sahibine eşya üzerinde, 

hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde, en geniş yetkiler sağlayan aynî hak” olarak 

tanımlamak mümkündür113. 

Mülkiyet hakkının konusu ise, maddi bir varlığı olan, üzerinde kişilerin 

hakimiyet kurması mümkün ve iktisadi bir değeri olan her türlü taşınır ve taşınmaz 

eşyadır114. Hukuki anlamda eşya kavramı “maddi bir varlığı olan, üzerinde hakimiyet 

kurmaya elverişli, insan dışı, sınırlandırılabilen ve iktisadi bir değeri olan her şey” 

olarak tanımlanmaktadır115. 

 

     II. Mülkiyet Hakkının İstihkak Davasına Konu Olması 

         1. Genel Olarak 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, malike bir şey  üzerinde, 

hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde en geniş yetkileri veren bir aynî hak olan 

                                                 
106 ERTAŞ s.204; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.467. 
107 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.477. 
108 OĞUZMAN/SELİÇİ s.219; ERTAŞ s.204; SİRMEN s.231. 
109 OĞUZMAN/SELİÇİ s.220; SİRMEN s.231; ERTAŞ s.204; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ 
ALTOP s.478-479. 
110 Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERTAŞ s.205; 
OĞUZMAN/SELİÇİ s.220 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.477 vd. 
111 SİRMEN s.232. 
112 OĞUZMAN/SELİÇİ s.221. 
113 HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.66; OĞUZMAN/SELİÇİ s.219; ERTAŞ s.203. 
114 OĞUZMAN/SELİÇİ s.225; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.66; ERTAŞ s.209. 
115 ERTAŞ s.6; OĞUZMAN/SELİÇİ s.6; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.19. 
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mülkiyet hakkı, hacizde istihkak davasına konu teşkil edecek hakların da başında 

gelmektedir. Zira mülkiyet hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen en güçlü aynî 

(mutlak) hak olarak, alacaklının alacağına takâddüm eden ve bu nedenle ondan daha 

önce korunması gereken bir haktır. Dolayısıyla, hak sahibi, mülkiyet hakkına cebri 

icra yoluyla yapılan müdahalelere karşı da bu hakkını ileri sürmek ve korumak 

hakkına doğal olarak sahip olacaktır. 

İnceleme konumuz bakımından bunun anlamı, borçluya ait olduğu gerekçesiyle 

haczedilen şeyler üzerinde üçüncü kişilerin mülkiyet hakkına sahip oldukları 

iddiasıyla istihkak davası açabilmeleridir. Bir başka deyişle, bir şeye malik olan 

kimsenin, o şeyin başkasının borcu için haczedilmesi halinde, bunu bertaraf etmek ve 

dolayısıyla mülkiyet hakkını korumak için istihkak davası açması doğal bir 

davranıştır116. Hatta istihkak davası, kanun tarafından, en başta mülkiyet hakkının 

korunması amacıyla tanınmış bir davadır117. Uygulamada da haciz yoluyla üçüncü 

kişilerin en çok mülkiyet haklarının ihlâl edildiği ve dolayısıyla en çok mülkiyet 

hakkına dayanılarak istihkak davası açıldığı görülmektedir118. Dolayısıyla hacizde 

istihkak davası, icra hukuku alanında adeta mülkiyet hakkının korunması için 

biçilmiş bir kaftandır119. Bu nedenledir ki gerek yabancı ülke kanunlarında gerekse 

İcra ve İflas Kanunu’muzda, istihkak davasına konu olabilecek hakların başında  

mülkiyet hakkının geldiği açıkça hükme bağlanmıştır. Böylece, mülkiyet hakkının 

istihkak davasına konu teşkil edebileceği hususunda herhangi bir şüpheye yer 

olmadığı için, bu konuda daha fazla bir açıklama yapmaya da gerek yoktur. 

 

        2. Paylı  Mülkiyet ve Elbirliği  Mülkiyeti  

                                                 
116 ERİŞ s.19; "Üçüncü kişi mülkiyet iddiasında bulunduğuna göre, bu iddia bir istihkak davasının  
konusunu oluşturur" (15. HD 31.3.1993, 1313/1493: ERİŞ s.57-58); "üçüncü kişi, tetkik merciine 
verdiği dilekçede haciz edilen malın kendisine ait olduğunu ve haczin kaldırılmasını istemişse, bu 
istem bir istihkak davası niteliğindedir" (12. HD 16.11.1993, 13628/17939: ERİŞ s.80). 
117 DENZLER s.78. 
118 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.772; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2027; 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.667; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.533; JAUERNIG s.60; 
DENZLER s.78; POSTACIOĞLU s.378; KURU-İcra 2 s.962; ERTEKİN/KARATAŞ s.79.    
119 DENZLER s.79. İstihkak davasına konu olan mülkiyet hakkının kime ait olduğu kuşkusuz maddi 
hukuk kurallarına göre belirlenecektir. DENZLER s.74; BLUMENSTEIN s.383 dn. 5. Üçüncü kişi-     
nin mülkiyet hakkını nasıl kazandığının, bu hakkın neden kaynaklandığının da bir önemi yoktur. Bir 
başka deyişle, mülkiyet hakkı aslen ya da borçludan veya başka bir kişiden  devren kazanılmış 
olabilir. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1046. Bu nedenle mülkiyet iddiasıyla karşılaşan icra 
müdürü her halükârda istihkak prosedürünü işletmek zorundadır. DENZLER s.74 vd. 
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Öte yandan istihkak davasına konu olabilmek bakımından, hacizli mallar 

üzerinde iddia edilen mülkiyet hakkının sadece tek bir kişiye ait olması zorunlu 

olmayıp, bu mülkiyet hakkının birden çok kişiye ait olması (birlikte mülkiyete konu 

olması) da mümkündür. Bir başka deyişle, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde 

sahip olduğunu iddia ettiği mülkiyet, paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyeti hakkı  

olabilir120. Dolayısıyla konuyu bu açıdan kısaca incelemek gerekmektedir. 

 

 

            a) Paylı mülkiyet  

Paylı mülkiyet,  Medeni Kanun m.688,I hükmünde “birden çok kimsenin 

maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmaları” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bir başka tanımlamayla “paylı mülkiyet, bir şey üzerindeki 

mülkiyet hakkının paylı olarak birden çok kişiye ait olması” durumudur121. Paylı 

mülkiyette pay, her paydaşın mülkiyetten doğan yetki ve ödevlerinin bütününü ifade 

eder; her paydaş mülkiyetin muhtevasından doğan yetkileri payı oranında kullanır, 

ödevlere payı oranında katlanır122. Her malik, kendi payı hakkında bir eşya malikinin 

hak ve yükümlülüklerine sahiptir (MK m.688,III). Dolayısıyla kendi payı 

bakımından, malikin yetkilerine sahip olan her paydaş, haksız el koyma ve 

müdahalelere karşı, mülkiyet hakkının koruyucu yetkilerinden yararlanarak istihkak 

ve müdahalenin men’i davası açabilir (MK m. 683,II)123. 

                                                 
120 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.667; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.772; BAUR/ 
STÜRNER s.525; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2030; SCHUSCHKE/ 
WALKER s.600; THOMAS/PUTZO s.1267; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2028; ZÖLLER 
s.1877; MUSIELAK s.400; GOTTWALD s.375; GEISSLER s.1870; JÄGER s.332; FRITZSCHE/ 
WALDER s.387; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1046; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER 
s.100; AMONN/GASSER s.185; BRUNNER/HOULMANN/ REUTTER s.102; ÜSTÜNDAĞ s.205; 
MUŞUL s.605; ANSAY s.118; KURU-İcra 2 s.962; KAYGANACIOĞLU–I s.646; UYAR T: 
Hacizden Doğan İstihkak İddiaları (İBD 1985/7-9, s.560-594), s.562; RGZ 144 236, 241; "…paylı 
taşınmazda herkes kendi payı oranında istihkak davası açabilir" (İİD 19.3 1973, 4386/4307: 
KAYGANACIOĞLU-I s.646 dn.13); "…İster müşterek, ister iştirak halinde olsun kendi mülkiyet 
hakkına dayanan davanın reddi 96/1. md. hükmüne aykırıdır" (İİD 11. 7. 1972, 7604/7881: 
KAYGANACIOĞLU–I  s.646 dn. 13). 
121 SİRMEN s.261. 
122 SİRMEN s.264; AKİPEK-Mülkiyet s.22, 24. 
123 AKİPEK-Mülkiyet s.27; ERTAŞ s.228; SİRMEN s.267. Korunan menfaatin bölünemediği 
durumlarda, bir paydaşın başvurduğu koruma tedbirinden diğer paydaşlar da yararlanmış olacaktır. 
Buna karşılık menfaat bölünebiliyorsa paydaş ancak kendi payı oranında dava açabilecektir (SİRMEN 
s.268; ERTAŞ s.228). 
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Öte yandan Medeni Kanun m.688,III hükmünün son cümlesine göre, paylı 

mülkiyet hissesinin yalnız başına haczedilmesi mümkündür124. İşte böyle bir haciz 

sonucunda üçüncü kişilerin paylı mülkiyet hisseleri (hakları) ihlâl edilmiş olabilir. 

Böyle bir ihlâle karşı da hak sahibi  istihkak davası açabilecektir. Burada çeşitli 

ihtimâller gündeme gelebilir. Şöyle ki, borçluya ait olduğu gerekçesiyle taşınır veya 

taşınmaz bir malın haczedilmesi halinde, üçüncü bir kişi, kendisinin de bu mal 

üzerinde paylı mülkiyet payının bulunduğunu ya da bu malın paylı mülkiyet değil, 

aksine elbirliği mülkiyetine konu bir mal olduğunu iddia ederek istihkak davası 

açabilir125. Aynı şekilde, borçluya ait olduğu gerekçesiyle bir mal üzerindeki paylı 

mülkiyet payının haczedilmesi halinde üçüncü kişi, söz konusu paylı mülkiyet 

payının borçluya ait olmadığını veya borçlunun daha küçük oranda pay sahibi 

olduğunu ya da haczedilen payın bir elbirliği mülkiyeti payı olduğunu, hatta mal 

üzerinde sadece kendisinin tek başına  mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia ederek 

istihkak davası açabilir126. Çünkü bu gibi durumlarda alacaklı, sadece borçluya ait 

olan paylı mülkiyet payını haczettirebilir. Malın tamamının haczedilebilmesi için, 

bütün paydaşlara yönelik bir ilama (veya sebebe) dayanılarak takip yapılması, bütün 

paydaşların borçtan sorumlu tutulabilmesi gerekir127.  

 

             b) Elbirliği mülkiyeti  

Elbirliği mülkiyeti bakımından da benzer sonuçlar geçerlidir. Medeni 

Kanun’un 701’inci maddesine göre, “kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler 

uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, 

elbirliği mülkiyetidir. –Bu mülkiyette ortakların belirlenmiş payları olmayıp her 
                                                 
124 Bu durumda icra dairesi haczi diğer paydaşlara da bildirecektir ( İİK m. 94,I ). 
125 FRITZSCHE/WALDER s.366; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.556; ROHNER s.5. 
126Ayrıntılı bilgi için bkz .DENZLER s.153 vd.; ROHNER s.4; TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ 
ALTOP s.597; "Noter satış senedinde, aracın yarı pay mülkiyeti satın alınmışsa, istihkak davası bu 
oranda kabul edilmelidir" (15. HD 26.10.1993, 3145/4274: ERTEKİN/KARATAŞ s.95 ). 
127 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2028; SCHUSCHKE/WALKER s.600. Paylı mülkiyete   
ilişkin olarak yapılan bu açıklamalar, diğer bazı kısmi haklılık durumlarında da 
(Bruchteilsberechtigung) geçerlidir. Örneğin, Alman hukukundaki hakim görüşe göre, müşterek hesap 
(gemeinschaftliche Verfügung-Und Konto) söz konusu ise, bu hesabın haczedilebilmesi için, bütün 
hesap sahiplerine yönelik bir ilama dayanılması gerekir. Aksi takdirde, bir ortağa yönelik bir ilama 
dayanılarak hesabın tümü haczedilmişse, diğer hesap sahibi istihkak davası açabilecektir. Fakat hesap 
üzerinde müşterek yetki gerekmiyorsa yani Oder-Konto (Einzelverfügungberechtigung) söz konusu 
ise, hesap sahiplerinden birine yönelik bir ilama dayanılarak haciz yapılabilir. Ancak diğer hesap 
sahibinin, hesap üzerindeki tasarruf yetkisine dokunulamaz. Dolayısıyla, haciz hesap  sahiplerinden 
birinin haklarını ihlâl ediyorsa, bu hesap sahibinin istihkak davası açma hakkı vardır. Bkz. 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2028. 
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birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamına yaygındır”. Bu hükümden de 

anlaşılacağı gibi, elbirliği mülkiyeti, aralarında bir ortaklık bağı bulunan kimselerin, 

bu ortaklık sebebiyle bir mala birlikte malik olmaları halidir128. Fakat söz konusu 

ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır129. Mal üzerinde ortakların da doğrudan 

doğruya bir hakları yoktur130. Mülkiyetin sahibi, tüzel kişiliği bulunmayan ortaklık, 

yani ortakların bütünüdür131. Elbirliği mülkiyetinde mal, tek mülkiyet konusudur. Bu 

mülkiyet ortaklığa ait olduğu, bir başka deyişle ortaklar mülkiyet hakkına “elbirliği 

halinde” sahip oldukları için, hiçbir ortak bakımından tasarruf edebileceği bir “pay” 

söz konusu değildir132. Her bir ortak için ancak ortaklık malvarlığının tasfiyesi 

halinde bir tasfiye payının alınması söz konusudur. Bu pay ise aralarındaki ortaklık 

ilişkisine göre belli olur133. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, elbirliği mülkiyetinde ancak 

ortaklığın tasfiyesinde pay almaya yönelik bir hak söz konusu olduğu için, ortaklık 

alacaklıları, ancak ortaklık tasfiye edilerek, ortağa düşecek payın tayinini ve bu pay 

ile alacağın cebri icra yoluyla ödenmesini isteyebilirler134. Bir başka deyişle, elbirliği 

mülkiyeti hissesi üzerinde tasarruf caiz olmadığı için (MK m.702,III), burada haczin 

konusu, (pay değil) elbirliği mülkiyeti ilişkisinin son bulması halinde o paya düşecek 

olandır135. İcra ve İflas Kanunu m.94,I hükmünde “taksim edilmemiş bir miras 

hissesi ile iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi” sayılmakta ise de, (miras 

hissesi dahil) bütün elbirliği mülkiyeti hisselerinin haczi m. 94 hükmüne göre 

olacaktır136.  İcra dairesi de borçluya ait bir elbirliği mülkiyeti hissesi haczedilince, 

bunu adresleri bilinen bütün hissedarlara bildirecektir (m.94,I). 

Görüldüğü gibi, elbirliği mülkiyeti ilişkisinin söz konusu olduğu hallerde, 

borçlunun alacaklısı, ancak borçlu ortağa düşecek olan tasfiye payını137 

haczettirebilecektir. Fakat bunun yerine bütün mal haczedilmişse veya diğer 

                                                 
128 AYİTER N: Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları, Ankara 1961 s.69  
vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.265. 
129 OĞUZMAN/SELİÇİ s.263. 
130 AYİTER s.20 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.264. 
131 OĞUZMAN/SELİÇİ s.264. 
132 OĞUZMAN/SELİÇİ s.266; AKİPEK–Mülkiyet s.48. 
133 OĞUZMAN/SELİÇİ s.267; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.636. 
134 OĞUZMAN/SELİÇİ s.268; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.646; AYİTER s.158;  
(İBK 14.4.1943, 15: RG 28.11.1944 sayı 5615); (13. HD 27.12.1982, 7491/8074: YKD 1981/1 s.231). 
135 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.267. 
136 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.267. 
137 “Liquidationsanteil”. 
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ortakların haklarını ihlâl edecek şekilde haciz yapılmışsa, hakları ihlâl edilen diğer 

ortaklar istihkak davası açabileceklerdir. Dolayısıyla, taşınır veya taşınmaz bir mal 

üzerindeki elbirliği mülkiyetinden kaynaklanan bir tasfiye payının borçluya ait 

olduğu gerekçesiyle haczedilmesi halinde üçüncü kişiler (diğer ortaklar); bu tasfiye 

payının borçluya değil kendisine ait olduğunu veya borçlunun daha küçük oranda 

pay sahibi olduğunu ya da söz konusu payın bir paylı mülkiyet payı olduğunu ve 

hatta mal üzerinde yalnız kendisinin mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia ederek 

söz konusu hacze karşı istihkak davası açabilecektir138. Örneğin, borçlu iştirak 

halinde mirasçılardan biri ise ve eğer sadece borçlu mirasçının borcundan dolayı 

bütün tereke haczedilmişse veya haciz sadece bu mirasçıya düşecek paya ilişkin 

değilse, diğer mirasçılar istihkak davası açma hakkına sahip olacaktır139. Zira bu gibi 

paylı mülkiyet durumlarında, sadece ve gerçekten borçluya ait olan haklar (paylar) 

haczedilebilir, üçüncü kişilerin (diğer ortakların) hakları ihlâl edilemez. 

Aynı sonuçlar, önemine binaen belirtmek gerekir ki, bir adi şirket ilişkisinin 

bulunduğu durumlar için de geçerlidir140. Zira bütün elbirliği mülkiyeti hisselerinin 

haczi m.94 hükmüne göre olur. Dolayısıyla, adi şirket hissesi üzerinde tasarruf caiz 

olmadığı için, burada da haczin konusu hisse değil, adi şirket ilişkisinin son bulması 

halinde borçlu ortağa düşecek olan tasfiye payıdır. Bu nedenle, adi şirket 

sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça alacaklı, borçlunun ortağı bulunduğu 

adi şirketin malları üzerine haciz koyduramaz; ancak borçlu ortağın tasfiye 

sonundaki hissesine ya da en az yılda bir defa yapılacak hesap sonucunda borçlu 

ortağa düşecek kâr payına  haciz koydurulabilir141. Buna karşılık, adi şirket ortağının 

alacaklısı, adi şirketin günlük hasılatından borçlu ortağa düşecek paya haciz 

koyduramaz142. 

Böylece, eğer alacaklı ortağın tasfiye payını veya kâr payını, gerçekte bu ortağa 

ait olduğu nispette haczettirmişse, bu haciz geçerli olacak ve bir istihkak davası 

                                                 
138 Ayrıntılı bilgi için bkz. DENZLER s.153 vd., özellikle s.158-159 arası; SCHMIDT-Münchener 
Kommentar s.2028; BAUR/STÜRNER s.526. 
139 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2028; " Miras payı haczedilebilir ve bunun sonucunda paraya 
çevrilebilir.- Terekenin açtığı istihkak davası, borçlu payı oranında reddedilir" (15. HD 26.2.1993, 
261/853: ERİŞ s.54 ); " Mirasçı sıfatıyla menkul malda mülkiyet iddiasında bulunulup, dava 
açılabilir" (15. HD 25.4.1991, 1744/2045: ERTEKİN/KARATAŞ s.91 ). 
140 Bu konuda bkz. UYAR-İstihkak İddiaları s.574 vd. 
141 Esasen, borçlunun bir adi şirketteki hissesi üzerinde haciz konulması halinde, adi şirket son bulur 
(BK m. 535,III). 
142 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.267. 
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açılması da söz konusu olamayacaktır. Ancak, gerçekte borçlu ortağa düşen paydan 

daha fazlası haczedilmişse  veya alacaklı ortağa düşecek pay yerine, şirketin tüm 

mallarına haciz koydurmuşsa, bu durumlarda  diğer ortaklar istihkak davası açma 

hakkına sahip olacaktır143. 

Öte yandan belirtmek gerekir ki, bu konuda, Yargıtay’ın çeşitli daireleri 

arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Şöyle ki,  İcra ve İflas Dairesi, 13’üncü Hukuk 

Dairesi ve 12’inci Hukuk Dairesi, bu konudaki çeşitli içtihatlarında, kanaatimizce de 

isabetli olarak, “adi şirketlerde, ortaklardan birinin kişisel alacaklısının ancak borçlu 

ortağın tasfiye payını haczettirebileceğine, şirket malları üzerine haciz 

koyduramayacağına, eğer şirket malları haczettirilmişse, diğer ortakların istihkak 

iddiasında bulunarak haczi kaldırabileceklerine” hükmetmiştir144. Buna karşılık, 

15’inci Hukuk Dairesi ise, “adi şirket ortaklarından birinin kişisel borcundan dolayı 

şirketin malvarlığına borçlu ortağın payı oranında haciz konulabileceği ve bu 

konudaki uyuşmazlıkların istihkak davasına konu olabileceği” içtihadında 

bulunmuştur. Kanaatimizce145, 15’inci Hukuk Dairesinin içtihatlarında vardığı 

sonuç146, adi şirket ilişkisinin niteliğine uygun düşmemektedir. Zira, adi şirket 

                                                 
143 KAYGANACIOĞLU–I s.658 vd., özellikle s.660; ERİŞ s.25; ERTEKİN/KARATAŞ s.32 vd.; 
"...Bir ortağın ancak tasfiyedeki payı haczedilebilir. Somut olayda tasfiyedeki payın haczi değil de 
ortaklık mallarının tümünün haczi söz konusu olduğundan, davacı davasında haklıdır. Mercice bu 
yönlerin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektir"  (13. HD 29.11.1982, 
6565/ 7211: UYAR-İstihkak Davaları s.71 ). 
144 "...BK.’nun 534. maddesi gereğince, bir ortağın şahsi alacaklıları, haklarını ancak ortağın 
tasfiyedeki hissesinden alabilirler. İİK’nun 94. maddesinde iştirak halinde tasarruf edilen mallarda ve 
bu arada adi ortaklık ilişkisinde tasfiye payının haczi düzenlenmiştir. Bu hükümden, ‘ortaklık konusu 
malların, ortaklardan birinin borcu nedeniyle haczinin mümkün olmadığı ve haczin konusunun; 
ortağın ortak maldaki ortaklık payı da olamayacağı ve böyle bir haciz nedeniyle malın tamamının 
veya ortaklık payının doğrudan satılamayacağı’ anlamı çıkmaktadır. Haciz ancak tasfiye neticesinde 
ortağa düşecek paya konulabilir. Olayda böyle bir haciz işlemi yapılmamıştır. O halde, davada 
sözkonusu olan haciz geçersizdir ve hukuki bir sonuç meydana getirmez. Bu nedenle mercice ‘ 
istihkak davasının tamamen kabulüne ve haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken..." (13. HD 
24.1.1983, 7812/238: UYAR-İstihkak Davaları s.70-71 ); "Adi ortaklıkta ortaklardan birinin kişisel 
alacaklıları orağın kâr alacağını, ücretini, faiz ve avans alacağını, tasfiye payını haczettirebilirler. 
Ortakların alacaklıları, ortaklığa ait malları haczettiremezler, haczedilen malların ortaklığa ait 
olduğunda ihtilaf bulunmadığına göre şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir" (12. HD 
25.6.1992, 1669/8768: UYAR-İstihkak Davaları s.70 ); aynı doğrultuda (13. HD 3.11.1977, 4302/148: 
KAYGANACIOĞLU – I s.659 dn. 30). 
145 Aksi görüş UYAR-İstihkak Davaları s.75. 
146 "...BK.’nun 534. maddesinde ‘bir ortağın alacaklıları haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı 
üzerinde kullanabileceği’ yazılı ise de, bu hüküm ortaklığa ait bir mal üzerinde haciz koymaya engel 
değildir. Çünkü o malın içinde, borçlu ortağın payı da bulunmaktadır. Nitekim İİK’nun 94. maddesi 
de ortağın payına haciz konulabileceğini öngörmüştür... Bu durumda, borçlu olmayan davalı ortağın 
haczedilen ortaklığa ait menkullerdeki ortaklık payına dayanarak açmış olduğu istihkak davasının 
sübutu halinde, ‘payı oranında kabulü ve bu oranda haczin kaldırılması gerektiği’ halde yazılı olduğu 
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ilişkisinde cari olan mülkiyet düzeni elbirliği mülkiyetidir ve bu ilişkide, paylı 

mülkiyetten farklı olarak, ortakların üzerinde bağımsız olarak tasarruf edebileceği bir 

hisse (pay) bulunmamakta; ancak bir tasfiye payı söz konusu olabilmektedir. 

Dolayısıyla bu şekilde bir haciz caiz olmadığından, istihkak davasının açılması da 

mümkün olmamak gerekir. 

 

        3. Taşınır ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti  

İstihkak davasına dayanak teşkil eden mülkiyet hakkının taşınır veya taşınmaz 

bir mala ilişkin olması hususunu da incelemek gerekmektedir.  

              

            a) Taşınır Mal Mülkiyeti  

Gerek buradaki gerekse daha sonra yapılacak açıklamalarımız bakımından 

taşınır  kavramı üzerinde kısaca durmakta yarar bulunmaktadır.  

Taşınır mal, araziye devamlı surette bağlanmış olmayan ve bir yerden başka bir 

yere taşınması mümkün olan  maddi bir varlığa sahip şeylerdir147. Eşyanın yer 

değiştirmesinin kendi hareketi sonucunda veya başka bir güç sayesinde (örneğin 

otomobillerde olduğu gibi) olması, eşyanın taşınır sayılması bakımından bir farklılık 

yaratmaz148.  

Medeni Kanun’un 762’inci maddesine göre “taşınır mülkiyetinin konusu, 

nitelikleri itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz 

mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir”. Görüldüğü gibi, Medeni Kanun, 

taşınır mal kavramını, taşınmaz kavramından yararlanarak açıklamaya çalışmıştır. 

Taşınmaz mülkiyetinin konusu ise “arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen 

bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir” 

(MK m. 704). Dolayısıyla taşınmaz dışındaki mal edinmeye elverişli her türlü mal ve 

değerler taşınır kavramı içinde yer alacaktır149. Bunun dışında gemi siciline kayıtlı 

olmayan Türk gemileri de taşınır kavramına dahildir. Zira Türk Ticaret Kanunu  

m.867,I hükmüne göre, gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler hakkında mülkiyet ve 
                                                                                                                                          
şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir..." (15. HD 
12.5.1992, 1569/2506: UYAR-İstihkak Davaları s.63 ).  
147 TEKİNAY S.S: Menkul mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Haklar, II/3, İstanbul 1994 s.1; OĞUZMAN/ 
SELİÇİ s.7; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.52; ERTAŞ s.445. 
148 OĞUZMAN/SELİÇİ s.7. 
149 ARSLAN R : İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 1984 s.37; ERTURGUT M:  
İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Ankara 2000 s.23. 
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diğer sınırlı ayni haklar konusunda Medeni Kanun’un taşınırlara ilişkin hükümleri 

uygulanır. Aynı şekilde, İcra ve İflas Kanunu m.23,IV hükmüne göre de gemi 

siciline kayıtlı olmayan gemiler, bu kanun (İİK) uyarınca taşınır sayılır. Taşınmazdan 

ayrıldıktan sonra taşınır mal olarak iktisaba elverişli olan bütünleyici parçalar ve 

eklenti da taşınır mal sayılacaktır150.  

Öte yandan trafik siciline tescil edilmiş araçlar için 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 20’inci maddesinde özel hükümler yer almaktadır. Söz konusu 

Kanun’un 20’inci maddesinin “d” bendine göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış 

ve devir işlemlerinin araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak 

noterlerce yapılacağı ve noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devrin geçersiz 

olacağının belirtilmiş olmasına rağmen, motorlu kara taşıtlarının taşınır mal olma 

niteliğine bir istisna getirilmediği kabul edilmektedir151. 

İcra ve İflas Kanunu’nda nelerin taşınır mal sayılacağı hususunda bir 

tanımlama yapılmamıştır. Sadece taşınırların haczinde (m.88) nelerin haczedileceği 

ve satışta da alacakların taşınır hükmünde olduğu (m.106,II) belirtilmiştir152. Buna 

göre, İcra ve İflas Kanunu bakımından para, banknot, hamiline ait senetler153, 

poliçeler, sair cirosu kabil senetler, altın ve gümüş eşya taşınır mal niteliğindedir  

(m.88,I). Sonuç olarak, taşınır kavramı, taşınmaz ve tapu siciline taşınmaz olarak 

kaydedilen haklardan ve kanunlarda özellikle taşınmaz hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilen şeylerden başka her türlü mal, hak ve değer olarak açıklanabilir154. 

İşte, kapsamını kısaca bu şekilde belirlediğimiz bir taşınır malın borçluya ait 

olduğu gerekçesiyle haczedilmesi halinde, üçüncü kişiler, söz konusu taşınır malın 

mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek istihkak davası açabileceklerdir. 

Bir başka deyişle, üçüncü kişilerin üzerinde mülkiyet hakkı iddia ettikleri mal, taşınır 

                                                 
150 ARSLAN-İhale s.38; ayrıntı için bkz. ERTURGUT s.23 vd. 
151 ERTAŞ s.254; ERTURGUT s.28. 
152 ARSLAN-İhale s.38; ERTURGUT s.21. 
153 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3/b maddesine göre, menkul kıymetler; ortaklık ve 
alacaklılık sağlayacak belli bir meblağı temsil eden; hisse senetleri, tahviller ve hazine bonoları gibi 
kıymetlerdir. Bunlar dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali 
yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arzı ve bu yolla satışı da menkul kıymetler 
hükümlerine tabidir. Aynı Kanunun 31/a maddesine göre alım satımı aracı kurumlarca yapılan menkul 
kıymetlerin, aracı kurumun borcu nedeniyle, haczi mümkündür. Böyle bir durumda haczedilen 
menkul kıymetin maliki İİK’ nun 96 vd. maddelerine dayanarak istihkak iddiasında bulunabilir ve 
istihkak davası açabilir (ERTEKİN/KARATAŞ s.97). Örneğin bkz. (15. HD 2.7.1996, 3611/3826:  
ERTEKİN/KARATAŞ s.98); başka kararlar için bkz. ERTEKİN/KARATAŞ s.99-100. 
154 ERTURGUT s.29. 
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bir mal olabilecektir. Esasen olayların büyük çoğunluğunda haczedilen taşınır bir mal 

üzerindeki mülkiyet hakkına dayanılarak istihkak davası açıldığı söylenebilir. 

         

             b) Taşınmaz Mal Mülkiyeti 

Taşınmaz mal, özünde bir değişiklik olmadan (özüne zarar verilmeden)  bir 

yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan mallardır155. Medeni Kanun’un 

704’ üncü maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin konusu  “arazi, tapu kütüğünde 

ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 

bağımsız bölümlerdir”. Fakat söz konusu maddede sayılanlar arasında yer almayan 

bir şey, başka kanunlar bakımından taşınmaz sayılsa bile, Medeni Kanun bakımından 

taşınmaz sayılmaz156. Medeni Kanuna göre taşınmaz sayılan bir şeyi, başka bir 

kanunun taşınmaz hükümlerine tabi tutmaması da mümkündür. Örneğin, İcra ve İflas 

Kanunu arazinin bütünleyici parçası olması nedeniyle, arazi ile birlikte taşınmaz 

hükümlerine tabi olması gereken yetişmemiş mahsullerin haczini, taşınmaz 

haczinden farklı kurallara tabi tutmuştur (m. 84). 

İcra ve İflas Kanunu’muz taşınmazları tanımlamış değildir. Sadece, 23’üncü 

maddesinde taşınmaz tabirinin gemi siciline kayıtlı olan gemilere de şamil olacağını 

ve diğer gemilerin bu kanun hükümlerince taşınır sayılacağını; 136’ıncı maddesinde 

de taşınmaz malların satışına ilişkin hükümlerin gemi siciline kayıtlı gemiler 

hakkında da tatbik olunacağını hükme bağlamıştır157.  

İşte kapsamını belirlemeye çalıştığımız bir taşınmazın borçluya ait olduğu 

gerekçesiyle haczedilmesi halinde, üçüncü kişiler, söz konusu taşınmazın kendilerine 

ait olduğunu (taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduklarını) iddia ederek 

istihkak davası açabileceklerdir. Dolayısıyla, m.96 hükmünde hiçbir ayrım 

yapılmadan “mal” kavramı kullanıldığına göre, sadece  taşınırların değil, aynı 

zamanda taşınmazların da istihkak davasına konu olabileceği hususunda her hangi 

bir şüpheye yer olmamak gerekir158.  Bu durumda, haciz esnasında tapu sicilinde 

kimin malik olduğu dikkate  alınacaktır159.  

                                                 
155 OĞUZMAN/SELİÇİ s.7; SİRMEN s.8; ERTAŞ s.8. 
156 OĞUZMAN/SELİÇİ s.271. 
157Taşınmaz mülkiyetinin konusu hakkında ayrıntı için bkz. ERTAŞ s.253-254; OĞUZMAN/SELİÇİ 
s.271-272; ARSLAN-İhale s.44-45. 
158 KURU-İcra 2 s.1155; ÜSTÜNDAĞ s.207; "İİK nun 96 ve 97. maddelerine dayalı istihkak davası, 
mahcuz taşınır veya gayrımenkul mallar için açılabilir" (15. HD 12.10.1984, 2300/3037: UYAR-
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Öte yandan, taşınmazlar bakımından şu hususu belirtmekte yarar 

bulunmaktadır. Biz burada haczedilen bir taşınmaz hakkında sadece mülkiyet 

hakkına dayanılarak istihkak davasının açılabilmesi ihtimalini inceledik ve bu 

bağlamda m.96 vd. hükümlerine dayanılarak  istihkak davası açılabileceğini 

belirttik160. Fakat taşınmazların satışına ilişkin hükümler arasında yer alan  m.128 

hükmünde de konumuzu ilgilendiren bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Şöyle ki, bir taşınmazın satışına başlanılmadan önce, o taşınmaz üzerindeki 

mükellefiyetlerin bir listesi yapılır ve hazırlanan mükellefiyetler listesi, haciz 

koydurmuş alacaklılarla borçlulara tebliğ edilir ve itirazları varsa bunu bildirmeleri 

için kendilerine üç günlük bir süre verilir (m. 128,I). İşte bu üç günlük süre içinde 

itiraz edilirse, uyuşmazlık,  m.128,I hükmünün yaptığı açık yollama gereğince, m.96 

ve 97 hükümlerine, yani istihkak prosedürüne göre çözümlenir161. Dolayısıyla burada 

ancak mülkiyet hakkı dışında bir iddiaya, bir başka deyişle, taşınmaz üzerindeki bir 

mükellefiyete dayanılarak istihkak davası açılabilir. Örneğin, taşınmaz üzerindeki bir 

sınırlı ayni hakka (irtifak hakkına,  taşınmaz yüküne, ipotek hakkına) ya da tapu 

siciline şerh verilmiş bir kişisel hakka dayanılarak istihkak davası açılabilir162.  

Böylece, haczedilen bir taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı iddiası, m.96-99 

hükümlerine göre istihkak davasına konu yapılmamışsa, sonradan m. 128,I hükmüne 

göre istihkak davasına konu yapılamaz. Yani, ancak taşınmaz üzerinde mülkiyet 

hakkı iddia edilmiş ise, m.96-99 hükümlerine göre istihkak davası açılabilir163. Fakat 

mülkiyet hakkı dışında, taşınmaz üzerinde mükellefiyet teşkil eden diğer haklara 

                                                                                                                                          
İstihkak s.54); "...İcra ve İflas Kanununun 85. maddesinin 1. fıkrasında taşınmaz malların 
haczolunacağı açıkça belirlenmiş ve sonra gelen 91 ve 92. maddelerde yine taşınmazın haczolunması 
ile ilgili hususlar açıklanmıştır. Ayrıca, aynı kanunun istihkak iddiası ve istihkak davaları ile ilgili 96 
ve sonradan gelen maddelerinde de taşınmazlar hakkında bu maddelere dayanılarak işlem 
yapılamayacağına ve dava açılamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığına göre 
taşınmazlarla ilgili olarak mercii hakimliğine istihkak davası açma olanağı bulunmaktadır..." (15. HD 
27.7.1987, 2100/2977: ERTEKİN/KARATAŞ s.83-84). Daha öncede belirtildiği üzere İsv. İİK’ nın 
107 ve 108’ inci maddelerinde taşınmazların istihkak davasına konu olabileceği açıkça hükme 
bağlanmıştır. 
159 ROHNER s.75. 
160 Mülkiyet hakkının istihkak davasına konu olması hakkında bkz. yuk. s.117 vd. 
161 Belirtmek gerekir ki, İİK m.128,I hükmünde sadece m.96 ve 97’ye yollama yapılmıştır. 
Dolayısıyla taşınmaz borçlu elinde haczedildiği için, İİK burada yalnızca m.97’ye göre istihkak davası 
açılmasını öngörmüştür. Demek ki, burada m.99’a göre istihkak davası açılması söz konusu 
olmayacaktır (BLUMENSTEIN s.458; KURU-İcra 2 s.1202 dn. 189). 
162 Taşınmaz üzerinde nelerin mükellefiyet teşkil edebileceği hususunda geniş bilgi için bkz. KURU-
İcra 2 s.1286 vd. 
163 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.70, 131; AMONN/GASSER s.186; SPÜHLER/PFISTER 
s.145; ROHNER s.9, 74; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1064. 
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dayanılarak, m.96 vd. hükümlerine göre istihkak davası açılabileceği gibi; daha önce 

haciz aşamasında bu hak kullanılmamış olsa bile, şimdi m.128,I hükmüne göre 

taşınmazın satışı aşamasında istihkak davası açılabilecek, bu haklar istihkak davasına 

konu yapılabilecektir164.  

 

 

 

 

 

B. MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA KAYDIYLA SATILAN MALIN  

    İSTİHKAK DAVASINA KONU OLMASI 

 

I. Genel Olarak Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi  

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, bir taşınırın165 zilyetliğini mülkiyet hakkını 

kazandırma iradesi ile devreden kimsenin, belli bir olayın (ki çoğu kez karşı edim 

borcunun yerine getirilmesidir) gerçekleşmesine kadar, bu taşınır üzerinde mülkiyet 

hakkını teminat amacıyla saklı tutmasını öngören sözleşmedir166.  

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi çeşitli unsurlardan meydana gelmektedir. 

Öncelikle, mülkiyeti nakil borcu yükleyen bir sözleşme olmalıdır167. İkinci olarak, 

                                                 
164 Bkz. BLUMENSTEIN s.384 ; ÜSTÜNDAĞ s.207 dn. 653;YELEKÇİ/YELEKÇİ/GENÇEL s.231-
232. 
165 Hukukumuzda mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi ancak taşınır mallar hakkında yapılabilir. Ancak, 
MK m.764,II hükmü gereğince hayvan satışlarında mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi yapılamaz. 
Taşınmazlar da BK m. 214 gereğince mülkiyeti saklı tutma sözleşmesiyle şarta bağlı olarak satılamaz. 
Esasen mülkiyeti saklı tutma kaydı, özellikle taksitli satışlarda semen alacağına bir güvence teşkil 
ettiği için, taşınmazlar bakımından taşınmaz rehni ve hayvan satışlarında da teslimsiz rehin tesisi  
(MK m.940 ) imkânıyla bu güvencenin sağlanması mümkündür ( ERTAŞ s.450; OĞUZMAN/SELİÇİ 
s.545). Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin konusu hakkında geniş bilgi için bkz. ELBİR H.K: 
Mülkiyeti Saklı Tutma Mukavelesinin Mevzuu (İBD 1953/6, s.281-289); ARAL F: Mülkiyeti 
Muhafaza Kaydıyla Satılan Bir Malın Alıcının Alacaklıları Tarafından Haczi (AHFD 1973 C.XXX, 
s.197-229), s.209 vd.; EREL Ş: Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malın Satıcı ve Satıcının 
Alacaklıları Tarafından Haczi (AÜSBFD 1977 C.XXXII, S. 1-4, s.147-188), s.159 vd. 
166 SEROZAN R: Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması, İstanbul 1968 s.3. Çeşitli tanımlar için bkz. 
ELBİR H.K: Mülkiyeti Muhafaza Mukavelesine Müteallik Umumi Mülahazalar ve Bu Müessesenin 
Hukuki Mahiyeti (İHFM 1952, C.18, s.258-295), s.259; GÜLTEKİN G: Mülkiyeti Muhafaza 
Mukavelesi, Sümerbank Umum Müdürlüğü Neşriyatı, (yy) 1947 s.13; EREL s.148; ARAL s.202; 
OĞUZMAN/SELİÇİ s.544; ERTAŞ s.449. 
167 Geniş bilgi için bkz. ARAL s.206-207, EREL s.150-151; ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.280 vd.; 
GÜRKANLAR M: Mülkiyeti  Saklı Tutma Şartıyla Satılan Mallar Hakkında Cebri İcra ve İflas 
Uygulaması  (AİTİAD 1976, C.8, S 1-2, s.205-225), s.209-210. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi 
bağımsız bir varlığa sahip olmayıp, daha çok, ana sözleşmeye eklenen bir yan sözleşme niteliğindedir 
(SEROZAN – Saklı Tutma s.3). Cebri satışlarda mülkiyeti saklı tutma mukavelesi cereyan edemez. 
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mülkiyeti saklı tutmaya esas teşkil eden sözleşmenin konusu olan mal karşı tarafa 

(alıcıya) teslim edilmiş olmalıdır168. Zira bilindiği üzere teslim veya daha doğru bir 

ifadeyle “zilyetliğin nakli” esas olarak taşınır malların mülkiyetini nakleden tasarruf 

muamelesini teşkil etmektedir. Fakat böyle bir intikalden söz edilebilmesi için, 

sadece teslim yeterli olmayıp, aynı zamanda malikin mülkiyet hakkından vazgeçmek 

niyetiyle zilyetliği devretmesi, iktisap edecek olanın da, mülkiyeti iktisap niyetiyle 

zilyetliği devralması gerekir169. 

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin üçüncü (ve belki de en önemli) unsuru, 

mülkiyetin intikalinin şarta bağlı olarak yapılmasıdır170. Bir başka deyişle, mülkiyeti 

saklı tutma kaydıyla yapılan satışlarda taahhüt muamelesini teşkil eden sözleşme 

hiçbir şarta bağlanmadığı halde, teslim veya mülkiyetin intikalini ihtiva eden aynî 

sözleşme şarta bağlanmıştır171. Uygulamada, bu şartın çoğunlukla, semenin tamamen 

ödenmesi şeklinde bir şart  olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir172. 

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinde, mülkiyetin intikalinin bağlandığı şartın 

niteliği, yani şartın taliki bir şart mı yoksa infisahi bir şart mı olduğu hususu 

tartışmalıdır. Bu nedenle konumuzu ilgilendirdiği ölçüde bu tartışmalara değinmekte 

yarar bulunmaktadır. Zira bu şartın niteliğini tayin etmek oldukça önemlidir. Çünkü 

eğer şartın taliki şart olduğu kabul edilirse, satılanın mülkiyeti ancak bu şartın 

gerçekleşmesi ile alıcıya geçecek; aksi durumda, yani şartın infisah bir şart olduğu 

kabul edilecek olursa, satılanın mülkiyeti teslim ile alıcıya geçecek, fakat şartın 

gerçekleşmesi ile satıcı, satılan şeyin maliki olacaktır173. 

                                                                                                                                          
Zira taşınırların cebri satışına ilişkin m.118’ e göre, satış peşin para ile yapılır ve satılan mal bedeli 
alınmadan teslim olunamaz (ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.283; EREL s.151). 
168 ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.284 -285; EREL s.151-152; GÜRKANLAR s.210. 
169 ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.284-285; EREL s.151; GÜLTEKİN s.12. 
170 ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.286; EREL s.152; ARAL s.203,204. 
171 ARAL s.203; ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.286; EREL s.152; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.317; 
ERTAŞ s.450.   
172 EREL s.152; GÜLTEKİN s.13; ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.286. “Ortada bir kredi ile veya taksitle 
satış mevcut olmasına göre, semenin tamamen tediyesi istikbale terk edilmiştir. Kredi üzerine satan, 
semenin istikbalde ya tamamen veya muayyen vadelerde tediye edilecek taksitler suretiyle ödenmesini 
kabul etmiş bulunmaktadır ve mülkiyeti saklı tutma kaydı bu istikbale matuf tediyeye karşı bir teminat 
olarak meydana çıkmaktadır. Semenin tamamen tediyesi satıcı bakımından daima bir meşkukiyet arz 
eder. Mülkiyeti saklı tutma kaydı mahiyeti itibariyle bir şarttır” (ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.287). 
173 ARAL s.205; ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.288-289. 
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Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, mülkiyeti saklı tutma kaydının, 

taraflarca açıkça kararlaştırılmadığı takdirde, infisahi bir şart olduğu kabul 

edilmektedir174. 

Bu konuda ileri sürülen ve doktrinde hakim olan diğer bir görüşe göre ise, 

mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinde mülkiyetin intikalinin tabi tutulduğu semenin 

tamamen ödenmesi kaydı, bir taliki şart niteliğindedir175. Bu görüş, gerek tarafların 

niyeti gerekse mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi ile güdülen amaçlar bakımından daha 

isabetlidir176. Kaldı ki mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin amacı da, şartın taliki bir 

şartın olmasını gerekli kılar177. Gerçekten, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin 

başlıca pratik amacı, mal üzerine alıcının alacaklıları tarafından konulan hacizlerde 

ve alıcının iflasında,  satıcıyı aynî nitelikli bir hakla korumaktır ki, bu da ancak o 

anda satıcıda mevcut olması gereken mülkiyet hakkı ile mümkün olabilir178. 

Şu halde, mülkiyeti saklı tutma kaydı ile satılan bir taşınır malın mülkiyetinin 

intikali, semenin tamamen ödenmesi taliki şartına tabi tutulmuştur. Söz konusu şart, 

burada mülkiyetin intikalinin esasını (özünü) teşkil etmektedir179. Şartın 

gerçekleşmesinden önce, satılan malın maliki bakımından bir değişiklik meydana 
                                                 
174 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve eleştiriler için bkz. ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.289 vd; ARAL s.205; 
EREL s.154 vd. 
175 ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.291; SEROZAN–Saklı Tutma s.181; GÜLTEKİN s.13-14; EREL 
s.157; ERTAŞ s.450;  FEYZİOĞLU F.N: Borçlar Hukuku, Akdin Muhtelif Nevileri, İstanbul 1978 
s.164; ARAL s.205 ve  aynı sayfa dn. 24’de belirtilen yazarlar. 
176 ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.291; EREL s.157; ARAL s.205. 
177 EREL s.157; ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.291. Zira bu yolla satıcı, sattığı malın mülkiyetini 
muhafaza etmek suretiyle alıcıdan bedeli tahsil edememek tehlikesinden kurtulur (ARAL s.205). 
178 ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.291; ARAL s.205; EREL s.157. Ayrıca satıcının zımni arzusunun da, 
taliki şartın kabulüne daha uygun olduğu belirtilmektedir. Zira, malı mülkiyeti saklı tutma kaydıyla 
satan satıcının, alıcıya karşı büyük bir güveni olmasa gerektir. Bu nedenle satıcı, mülkiyet hakkını 
mümkün olduğu kadar geç kaybetmeyi istetecektir (ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.291; EREL s.157). 
Hatta mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, parasını peşin almadan mal satan satıcının aynî bir hakla 
güvenceye kavuşma ihtiyacını karşılamaktan başka, satıcının semeni, rehin hakkından dahi daha güçlü 
bir şekilde güvence altına alır. Zira satıcı, rehindeki gibi sadece malı paraya çevirme olanağına 
kavuşmakla kalmayıp, kendi malına yeniden kavuşma olanağıyla da pusatlanıp güçlenir. Kaldı ki, 
mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, sadece satıcıya bu avantajları sağlamakla kalmaz; aynı zamanda 
alıcıya da “teslimsiz teminat” verme (taşınır ipoteği kurma) avantajı sağlar. Zira alıcı teminat konusu 
malı kendi elinde bulundurup ondan yararlanır. Dolayısıyla, ister taliki, isterse infisahi şarta bağlanmış 
sayılsın, mülkiyetin muhafaza edilmesi, son tahlilde, “teslimsiz teminat verme” (taşınır ipoteği) 
anlamına gelir (HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.316,318). Fakat, asıl sözleşmenin teminatı 
durumunda olan mülkiyeti saklı tutma sözleşmesini, bu niteliğine bakarak rehin hakkı ile 
karıştırmamak gerekir. Çünkü, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi ile teminat altına alınan alacak 
ödenmediği zaman, doğrudan doğruya alacağın karşılığı olan malın kendisi istendiği halde, rehin 
hakkı ile teminat altına alınan alacak ödenmediği takdirde, rehinli malın kendisi istenemez; ancak 
malın satılması ve bedelinden alacağın ödenmesi istenebilir. Bu konuda bkz. GÜRKANLAR s.206-
207; HABERTHÜR B (Çev. ÖNEN E): İcra ve İflas Yollarıyla Takipte ve Konkordatoda Mülkiyeti 
Muhafaza Mukavelesi (AHFD, C.XXII-XXIII,  1965-1966, S.1-4 , s.535-565), s.538. 
179 ARAL s.212. 
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gelmez; satıcı malın maliki olarak kalmaya devam eder180. Fakat, satıcının malın 

maliki kalmaya devam etmesine rağmen, alıcının da satılan mal üzerinde, mülkiyet 

hakkının kazanılmasına yönelik bir beklemece (muntazar) hakkı vardır181. Bir başka 

deyişle, mülkiyetin intikalinin taliki bir şarta bağlanmış olması, aynı zamanda 

alıcının aynî beklenen hakka kavuşturulması anlamına da gelir. Alıcının, taksitleri 

ödeyerek aynî hakkı kazanma yönündeki tam güvenceli iktisap şansı hiç kimse 

tarafından sarsılamaz; alıcının iktisabını alıcıdan başkası engelleyemez. Aynî haktan 

nicelikçe eksik de olsa aynî hakla nitelikçe özdeş bir hak sayılan bu aynî beklenen 

hak üzerinde alıcı istediği gibi tasarruf edebilir182. 

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinde semenin tamamen ödenmesi ile şart 

gerçekleşmiş olur. Bunun sonucunda alıcı, başka hiçbir işleme gerek kalmadan, 

kendiliğinden (ipso jure) satılan malın maliki olur183. Eğer mülkiyeti saklı tutma 

kaydıyla satılan malın alıcısı semeni ödemede temerrüde düşerse, şart 

gerçekleşmemiş olur. Bu durumda satıcı sözleşmeyi feshedebilir ve malın iadesini 

talep edebilir184. Fesih hakkı önceden saklı tutulmuş olmasa dahi iade talebi fesih 

hakkını da kapsadığı için185, iade talebi ile fesih hakkı kullanılmış sayılır ve fesih 

hakkının kullanılmasıyla şart etkisini kaybeder ve iade hakkı doğar186.  

Nihayet, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin unsurlarından biri de, bu 

sözleşmenin tescil edilmesinin zorunlu olmasıdır. Zira Medeni Kanun’un  m.764,I 

hükmüne göre “başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı, 

ancak resmi şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel 

siciline kaydedilmesiyle geçerli olur”. Tescilin yapılması mülkiyeti saklı tutma 

                                                 
180 ARAL s.212;EREL s.157; ELBİR-Hukuki Mahiyeti s.294-295; OĞUZMAN/SELİÇİ s.546; 
ERTAŞ s.450; HABERTHÜR s.536; ELBİR H.K: Mülkiyeti Muhafaza Mukavelesinin Taraflar 
Arasındaki Hükümleri (İHFM, 1953-1954, C.19, s.184-221), s.184. Fakat, satılan alıcıya devredildiği 
için, satıcı, asli (vasıtasız), alıcı ise fer’i (vasıtalı) zilyettir (ELBİR-Hükümleri s.186-187; ARAL 
s.212).  
181 GÜLTEKİN s.29-30; ARAL s.213. 
182 HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.317. 
183 ARAL s.214; ELBİR-Hükümleri s.197; GÜLTEKİN s.33-34. 
184 ARAL s.214. Alıcının semeni (veya taksidi) ödememesi şartın gerçekleşmemiş sayılması için 
yeterli değildir, ayrıca alıcının hukuken temerrüde düşmüş olması ve satıcının sözleşmeden dönme 
iradesini açıklamış olması gerekir (EREL s.158; ELBİR-Hükümleri s.201). 
185 ARAL s.214; ELBİR-Hükümleri s.205, 207; HABERTHÜR s.539. 
186ARAL s.214; Şartın gerçekleşmemesi halinde ortaya çıkan iade talebinin dayanağı, satım 
sözleşmesi olmayıp, doğrudan doğruya satıcıda mahfuz kalan mülkiyet hakkıdır. Dolayısıyla satıcının 
bu yöndeki iddiası bir istihkak davasıdır (ELBİR-Hükümleri s.204). 
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sözleşmesi bakımından geçerlilik şartıdır187. Bir başka ifadeyle, mülkiyeti saklı tutma 

sözleşmesinin tescili, mutlak surete “kurucu” bir işleve sahiptir188. Yani bu tescil 

yapılmadığı takdirde, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi hukuken geçerli bir şekilde 

meydana gelmiş sayılmaz189. Fakat tescil edilmemiş bir mülkiyeti saklı tutma 

sözleşmesi, Medeni Kanun’un 763’üncü maddesi anlamında taşınır mülkiyetinin 

intikalini sağlayan bir satış sözleşmesi hükmündedir. Dolayısıyla, satıcı istihkak 

iddiasında bulunamayacağı gibi, iflas ve haciz halinde malı geri alamaz190. 

 

    II. İstihkak Davasına Konu Olması  

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin özelliklerine değindikten sonra, şimdi 

mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan bir malın haczedilmesi halinde, istihkak 

davasına konu olup olamayacağını incelemeye çalışacağız. Fakat, mülkiyeti saklı 

tutma kaydıyla satılan malın farklı kişiler tarafından haczettirilmesi olanağı 

bulunduğundan, konuyu değişik ihtimallere göre incelemek zorunluluğu vardır. 

 

   1. Malın Alıcının Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi Halinde  

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bir malın mülkiyeti 

saklı tutma kaydıyla satılması halinde, malın alıcıya teslim edilmesi zorunludur. 

Dolayısıyla mal alıcının elinde (zilyetliğinde) bulunacağına göre, alıcının 

alacaklılarının, söz konusu mal üzerine (malın alıcıya ait olduğunu sanarak) 

alacaklarından dolayı haciz koydurmaları, bu malı haczettirmeleri mümkündür. Bir 

başka deyişle, malın mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılmış olması, alıcı elinde 

haczedilmesine, alıcıya karşı yürütülen haczin kapsamına girmesine engel teşkil 
                                                 
187 ARAL s.209; EREL s.152 
188 EREL s.153; ARAL s.209 
189 Bu bakımdan mülkiyeti saklı tutma sicili tapu sicili gibidir. Satıcı saklı tutulmuş mülkiyet hakkını  
(olsa olsa alıcısına karşı ileri sürebilip) alıcıyı cebri icra yoluyla takip eden üçüncü kişilere karşı ileri 
süremez (HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.319). Tescilden önce taraflar mülkiyeti saklı tutma 
konusunda anlaşsalar ve mal satılıp teslim edilmiş olsa dahi mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi hukuken 
meydana gelmiş olmaz (EREL s.153). Öte yandan, mülkiyeti saklı tutma sicili aleni olmakla birlikte, 
tapu sicilinde olduğu gibi “itimat ilkesinden” yararlanmaz ve herkesin bu sicilleri bildiği 
varsayılamaz. Bunun sonucu olarak da sicil kaydı üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırmaz ve 
iyi niyetli iktisap edenin iktisabı geçerli olur (ARAL s.209; EREL s.154; HATEMİ/SEROZAN/ 
ARPACI s.319).  
190 ARAL s.209. Satıcı, mülkiyetini saklı tuttuğu malı alıcının alacaklılarının takibinden istihkak 
iddiası ile çekip kurtarabilmek için, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesini özel siciline kaydettirmelidir. 
Böyle bir kayıtla alıcının alacaklılarına mülkiyet ilişkilerinin içyüzünü tanıma şansı vermeyen bir 
satıcı, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin varlığına dayanarak, sattığı malı alıcının alacaklılarının 
takibinden kurtaramaz (HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.318). 
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etmez191. İcra müdürü böyle bir iddiayla karşılaşsa bile, malı haczetmek ve fakat 

bundan sonra istihkak prosedürünü (m.96 vd.) işletmek zorundadır192. Böyle bir 

durumda, yani, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan bir malın, alıcı elindeyken, 

alıcının alacaklıları tarafından haczedilmesi halinde, acaba satıcı  (üçüncü kişi 

olarak) söz konusu malın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu (malın maliki 

olduğunu) ileri sürerek istihkak davası açabilecek midir? 

Doktrinde hakim olan ve bizim de katıldığımız görüşe göre, böyle bir durumda 

satıcı, haczedilen bu mal üzerinde mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası 

açabilecektir193. Çünkü, yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bir malın 

mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılması halinde, mülkiyetin alıcıya geçişi, alıcının 

semeni tamamen ödemesi taliki şartına bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak şart 

gerçekleşinceye kadar satıcı, malın maliki kalmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, 

satıcı, mülkiyeti  muhafaza kaydıyla satılan bu malın halen (haciz esnasında da) 

maliki olduğuna göre, bu mal üzerindeki mülkiyet hakkına cebri icra yoluyla yapılan 

müdahaleleri bertaraf etmek amacıyla istihkak davası açmak ve malı hacizden 

kurtarmak hakkına da doğal olarak sahip olacaktır194. Zira alıcının (borçlunun) 

                                                 
191 KURU-İcra 2 s.1158; HABERTHÜR s.541. 
192 İcra müdürü, satılan malın mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılıp satılmadığını araştırmak zorunda 
değildir. Nitekim İsviçre’de  mülkiyeti saklı tutma sözleşmelerinin tesciline ilişkin 19 Aralık 1910 
tarihli nizamnamenin 18’inci maddesinde, icra müdürünün haczedilen malın mülkiyeti saklı tutma 
sözleşmesine konu teşkil edip etmediğini re’sen araştırmak zorunda olmadığı belirtilmektedir. ARAL 
s.218; ELBİR H.K: Mülkiyeti Muhafaza Mukavelesinin Haciz Halinde İcra Ettiği Tesirler,  (İBD, 
C.XXVI, S.1, s.3-18), s.3. 
193 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.668; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.534; JAUERNIG s.61; 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2028; SCHUSCHKE/WALKER s.600; THOMAS/PUTZO 
s.1267; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2030; PRÜTTING/WETH s.509; 
ZÖLLER s.1877; LIPPROSS s.247; LACKMANN s.213; BAUR/STÜRNER s.526; GOTTWALD 
s.375; WASSERMANN s.1897; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.116; SERICK R: 
Eigentumsvorbehalt und Sicherungseigentum Bd I, (yy) 1963 s.296 vd.; WOLF M: Sachenrecht, 
17.Auflage, Frankfurt am Main 2000 s.309, 311; BAUR F/STÜRNER R: Sachenrecht, 17.Auflage, 
München 1999 s.754;  SCHWAB/PRÜTTING: Sachenrecht, 27.Auflage München 1997 s.178; 
BANKE B E. Das Anwartschaftsrecht aus Eigentumsvorbehalt in der Einzelzwangs-vollstreckung, 
Mainz 1990 s.123 vd., s.126; ARENS P/LÜKE W: Die Rechtsbehelfe im 
Zwangsvollstreckungsverfahren (Jura 1982/9, s.455-464), s.463; KURU-İcra 2 s.1158; TEKİNAY-
İstihkak s.16; KURU/ARSLAN/ YILMAZ s.328; ELBİR-Tesirler s.3; ARAL s.218, 219; UYAR-
İstihkak Davaları s.35; ERİŞ s.28; ERTEKİN/KARATAŞ s.174, 181; GÜRKANLAR s.212; 
KAYGANACIOĞLU–I s.656. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmeleri bakımından varılan sonuçların 
tecrübe ve muayene şartı ile yapılan satışlar bakımından da geçerli olacağı hakkında bkz. TEKİNAY-
İstihkak s.17. 
194 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.668; MUSIELAK s.400; ARENS/LÜKE s.436;GEISSLER 
s.1871; JAUERNIG s.61. Mülkiyeti saklı tutmadaki satıcının mülkiyet hakkı, cüzi cebri icrada tam bir 
mülkiyet hakkı gibi işlem görür (ARENS/LÜKE s.436; BGHZ 54 s. 218). Öte yandan, Alman 
hukukunda savunulan ve azınlıkta kalan bir görüşe göre, satıcı  ZPO § 771’de düzenlenmiş olan 
istihkak davası yoluna başvuramaz; ancak ZPO § 805’de düzenlenmiş olan imtiyazlı (öncelikli) olarak 
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alacaklıları ancak, alıcı borçluya ait olan malvarlığı değerlerini haczettirerek 

alacaklarını alma hakkına sahiptirler. Bir başka deyişle, borçluya ait olmayan  

(üçüncü kişilere ait olan) malvarlığı değerleri üzerinde cebri icranın cereyan 

edemeyeceği ilkesi burada da geçerlidir. Bunun doğal ve mantıki bir uzantısı olarak, 

borçlu alıcıya dahi henüz ait olmayan bir mal, onun alacaklılarının tatmini amacıyla 

kullanılamaz ve bu amaçla haczedilip paraya çevrilemez. 

Böylece, satıcı veya alıcı, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılıp alıcıya 

devredilmiş olan malın alıcının alacaklıları tarafından haczettirildiğini öğrendiği 

tarihten itibaren, yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmazsa, o takip bakımından 

bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybedeceklerdir (m.96,III; 97,IX). Bunun sonucu 

olarak, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılıp devredilen mal, borçluya aitmiş gibi, 

haciz koyduran alacaklının talebi üzerine satılabilecek ve alıcının alacaklısı tatmin 

edilecektir. Buna karşılık, satıcı veya alıcı,  bu malın mülkiyeti saklı tutma kaydıyla 

satılıp devredildiğini (mülkiyetin satıcıya ait olduğunu) bildirerek süresinde istihkak 

iddiasında bulunurlarsa, bu mal istihkak prosedürüne göre hacizden 

kurtarılabilecektir. Bir başka deyişle, kendisine verilen üç günlük süre içinde istihkak 

iddiasına itiraz etmezse, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacak ve mal üzerindeki 

haciz kalkacaktır. Eğer alıcı süresinde istihkak iddiasına itiraz ederse, üçüncü kişi 

(satıcı), icra mahkemesi’nde istihkak davası açar (m.97,VI) ve mülkiyeti saklı tutma 

sözleşmesini de ispat ederse, istihkak davasını kazanır ve bunun sonucunda mal 

üzerindeki haciz kaldırılır195. 

                                                                                                                                          
tatmin edilme hakkına ilişkin davayı (Klage auf vorzugsweise Befriedigung) açabilir. Bu görüşü 
savunan  RAISER’e göre, burada satıcı ve alıcı arasında paylaşılmış bir mülkiyet hakkı (geteilten 
Eigentum) bulunmaktadır. Dolayısıyla, bunlardan (alıcı ve satıcı) sadece biri malik olmadığı için, 
istihkak davası da açamaz. Bkz. RAISER E: Dingliche Anwartschaften, (yy) 1961 s.61 vd., s.91 vd . 
Fakat Alman hukukunda azınlıkta kalan bu görüş eleştirilmiştir. Zira,  eğer satıcının sadece § 805 e 
göre dava açabileceği kabul edilirse, bu durumda satıcının menfaatleri yeterince korunmuş 
olmayacaktır. Çünkü, örneğin paraların paylaştırılması aşamasında, alacaklı da paylaştırmaya 
katılacağı için, satıcı yeterince tatmin edilmiş olmayacak ve yine örneğin, sözleşmeden dönüp aldığı 
bedeli iade ederek malını hacizden kurtarma imkanını elde edemeyecektir. Eleştiriler için bkz. 
SCHUSCHKE/WALKER s.600; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2029; PRÜTTING/WETH 
s.510; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.772; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.668; 
ZÖLLER s.1877. 
195 KURU-İcra 2 s.1159; "...Kural olarak mülkiyeti muhafaza sözleşmesi ile satılıp teslim edilen bir 
menkul malın mülkiyeti alıcıya geçmez, satıcının üzerinde kalır. Mülkiyetin alıcıya geçmesi için satış 
parasının alıcı tarafından tamamen ödenmesi koşulunun gerçekleşmesi zorunludur. Bu taliki şartın 
gerçekleşmesinden önceki dönemde, alıcının alacaklısı tarafından mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılan 
menkul malın haczi üzerine alıcı veya satıcı istihkak iddiasında bulunabilirler..." (13. HD 8.4.1974, 
840/794: YKD 1975/12 s.75-77); "...Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta, satıcının mal üzerindeki 
hakkı şahsi değil, ayni bir hak niteliğinde olduğundan, satıcının istihkak davası açmaya hakkı vardır. 
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Diğer taraftan, İsviçre hukukundaki durum, yukarıda söylenenlerden oldukça 

farklı olduğu için, bu ülkedeki uygulamaya kısa da olsa değinmek gerekmektedir. 

İsviçre hukukunda, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan malların haczindeki 

karışık sayılabilecek durumu açıklığa kavuşturabilmek amacıyla, Federal 

Mahkemenin İcra ve İflas Dairesi, 31.3.1911 tarihinde 29 nolu bir tamim (sirküler) 

yayınlamıştır. Federal Mahkeme bu tamim ile, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılan 

satımlarda satıcının durumunu, ekonomik açıdan rehin hakkına benzetmiş ve rehnin 

paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin kıyasen mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan 

malın paraya çevrilmesi hakkında da uygulanacağına karar vermiştir196. Söz konusu  

tamime dayanak teşkil eden kararında197 Federal Mahkeme, bir malı mülkiyeti saklı 

tutma kaydıyla satan bir kimsenin ilk amacının, satılan malın mülkiyetinin tekrardan 

kazanmak (elde emek) olamayacağını; aksine onun böyle bir satım işlemi 

yapmaktaki menfaatinin, malın kesin olarak karşı tarafa (alıcıya) devredilmesi 

karşılığında satım parasının  elde edilmesi olduğunu belirtmiştir198. Dolayısıyla, 

İsviçre hukukunda satıcının mülkiyeti saklı tutma hakkı icra hukukunda  rehin hakkı 

gibi değerlendirilmekte, satıcı  tıpkı rehinli alacaklı gibi işlem görerek  alacağını 

öncelikli olarak alma hakkına sahip olmaktadır. Ancak mülkiyeti saklı tutma 

kurumunun kendine özgü nitelikleri dikkate alınmalı ve rehnin paraya çevrilmesine 

ilişkin hükümler bu kurumun mahiyetiyle bağdaştığı ölçüde uygulanmalıdır199. 

Federal Mahkemenin yukarıda belirtilen tamimine göre mülkiyeti saklı tutma 

kaydıyla satılan bir malın haczi halinde uygulanacak usul kısaca şöyle olmaktadır: 

İcra müdürü haciz esnasında veya daha sonra mülkiyeti saklı tutma kaydının mevcut 

                                                                                                                                          
Bu durumda alıcının alacaklısı, böyle bir malın ancak, kalan taksitlerini ödemek suretiyle mülkiyeti 
alıcı borçlu üzerine geçirdikten sonra bu malı haczettirmek ve satışını istemek hakkını elde eder... O 
halde, mercice İİK nun 97/a maddesine dayanılarak, menkul malı elinde bulunduran kimsenin onun 
maliki sayılacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir" (15. HD 12.12.1984, 
2841/3982: UYAR-İstihkak Davaları s.82-83); ayrıca bkz. (15. HD 27.12.1984, 3141/4226: UYAR-
İstihkak Davaları s.81-82); (13. HD 17.10.1977, 3023/4527: KAYGANACIOĞLU-I s.656 dn.13). 
Eğer satıcı, malın haczedildiğini bildiği halde, istihkak iddiasında bulunmamışsa ve mal da icra takibi 
sonucu satılmış  ve takip alacaklısı üzerinde kalmış ise, müşteri olan takip alacaklısının artık 
kötüniyetinden  bahsedilerek malın geri verilmesini isteyemez. Çünkü, satıcı yedi gün içinde istihkak 
iddiasında bulunmadığı için, o takipte bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybetmiştir. Bkz. (HGK 
29.9.1973, 971/893: İKİD 1973/156 s.2447-2449). 
196 ARAL s.219. 
197 BGE 37 I s.166 vd. 
198 Ayrıntılı bilgi için bkz. FRITZSCHE/WALDER s.380. 
199 JÄGER s.332; FRITZSCHE/WALDER s.379 vd.; AMONN/GASSER s.185; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1046; SRÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; DENZLER s.160 vd.; 
BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.102. 
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olduğunu öğrenirse, satıcı ve alıcıyı semenin ödenmeyen kısmını bildirmeye davet 

eder. Daha sonra mülkiyeti saklı tutma sözleşmesini ve ödenmeyen bedeli haciz 

tutanağına kaydeder. Bundan sonra icra müdürü, haciz talebinde bulunan alacaklı ve 

borçluya, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesini ve ödenmeyen semen tutarını bildirir ve 

bu hususta beyanda bulunmaları için on günlük bir süre verir (İsv. İİK m.107,II). 

Ayrıca beyanda bulunmadıkları takdirde mülkiyeti saklı tutma sözleşmesini ve 

ödenmeyen tutarı kabul etmiş sayılacaklarını ihtar eder. İlgililer bildirilecek tutar 

hususunda anlaşamamışlarsa, icra müdürü satıcı tarafından bildirilen tutarı kaydeder. 

Eğer ödenmeyen tutar hakkında hiçbir bilgi verilmemişse veya bu hususta verilen 

süre sonuçsuz kalmışsa, satış bedeli tamamen ödenmiş ve alıcı da malın maliki 

olarak kabul edilir. Eğer, biraz önce belirtilen süre içinde, haciz talebinde bulunan 

alacaklı ve borçlu mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin varlığına ve ödenmediği iddia 

edilen semen miktarına itiraz ederlerse, icra müdürü, satıcıya, mahkemede dava 

açması için yirmi günlük bir süre verir ( İsv.İİK m. 107,V ). Satıcı bu süre içinde 

dava açmazsa, söz konusu takip bakımından alacağından vazgeçmiş sayılır (İsv. İİK 

m.107,V)200. 

Hukukumuzda da, doktrinde201 ve  Yargıtay’ın bazı kararlarında202, İsviçre 

hukukundaki görüşlerin savunulduğu görülmektedir. Nitekim Yargıtay’a göre, 

mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılmış olan bir malın alıcının alacaklıları tarafından 

haczedilmesi halinde satıcının, “isterse sözleşmeyi feshetmeyerek bakiye bedeli talep 

edebileceği” belirtilmiştir. Yüksek mahkemeye göre, böyle bir sözleşmenin satıcıya 

sağlayacağı fayda, alıcı aleyhine icra takibi yapan üçüncü kişilere karşı rüçhan 

                                                 
200 Bu konuda bkz. ARAL s.220; HABERTHÜR s.542 vd.; ELBİR-Tesirler s.6; FRITZSCHE/ 
WALDER s.380. ARAL, İcra ve İflas Kanunu’muzun ilgili hükümlerinin (İİK m.96, 97 , 115 ,116) 
göz önünde tutularak bizde de böyle bir nizamname hazırlanması  temennisinde bulunmuştur (ARAL 
s.223 ).  
201 Nitekim Federal Mahkeme tarafından savunulan görüşe katılan POSTACIOĞLU’na göre, satıcı bu 
durumda rehinli alacaklı mevkiindedir. Müşteri (alıcı) ise malı mülkiyetine geçirmiş gibi muameleye 
tabi kılınmalıdır. Burada müşterinin borcu için haczedilecek olan kıymet, rehinle mukayyet maldır. 
Bayiin (satıcının) borcu için ancak satış bedelinden bakiye kalan alacak haczedilebildiğine göre, malın 
alıcının borcu için bakiye bedel bakımından rehinle mukayyet olarak haczedilmesi mantıki ve 
yerindedir. Çünkü bu sistemde mülkiyet hakkının haczi hiç olmazsa alıcı bakımından mümkün olduğu 
halde, aksi görüşün savunulması halinde ne satıcı ne de alıcı bakımından mülkiyeti, haciz için elde 
etmek mümkün olamamaktadır. POSTĞACIOĞLU s.382; karş. ÜSTÜNDAĞ s.208. 
202 "Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış akdinin satıcıya temin edeceği fayda müşteri aleyhine icra 
takibine girişen üçüncü şahıslara karşı rüçhan hakkına sahip olmaktan ibarettir" (12. HD 3.5.1988, 
7326/5930: ABD 1988/3 s.447-448); aynı doğrultuda (HGK 3.6.1970, 1188/296: İKİD 1970/116 
s.8755-8756); (12. HD 20.2.1978, 1322/1545: UYAR-İstihkak Davaları s.86); (İİD 21.6.1971, 
6840/7031: RKD 1971/8 s.249-250).  Ayrıca bkz. KURU-İcra 2 s. 1166 dn. 31’de belirtilen kararlar. 
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(öncelik) hakkına sahip olmasıdır. Yani bu durumda satıcı, malın alıcının alacaklıları 

tarafından haczettirilmiş olması halinde istihkak iddiasında bulunamayacak (ve 

istihkak davası açamayacak), malın satış bedelinden kalan semen alacağını tıpkı 

rehinli alacaklı gibi öncelikli olarak alacaktır203. Ancak, KURU’nun da haklı olarak 

belirttiği gibi, kanuni bir dayanağının bulunduğu şüpheli olan bu çözüm şekli, olması 

gereken hukuk bakımından pratik bir yol olabilir204. Fakat, mülkiyeti saklı tutma 

sözleşmesinde, mülkiyetin alıcıya geçmesi taliki bir şarta bağlı olduğuna göre, 

satılanın alıcının alacaklıları tarafından haczedilmesi halinde, satıcı istihkak 

iddiasında bulunmakla (ve istihkak davası açmakla), açıkça mülkiyet hakkına 

dayanmış olacaktır. Zira satıcı böyle bir durumda, üçüncü kişi sıfatıyla mülkiyet 

hakkının halen kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir205. Dolayısıyla, mülkiyeti 

saklı tutma sözleşmesinde, satıcı şartın gerçekleşmesine kadar satılanın maliki 

olduğuna göre, sonuçta onun sadece bir öncelik hakkına sahip olduğunun iddia 

edilmesi, mülkiyeti saklı tutma kurumunun niteliği ve amacıyla bağdaşmaz206. 

Öte yandan, alıcı borçlunun mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satın aldığı malı 

haczettiremeyen veya koyduğu haciz (satıcının istihkak iddiası ve davası sonucunda)   

kaldırılan alacaklıyı, tamamen eli boş çevirmek de doğru değildir. Çünkü borçlu alıcı 

henüz malın maliki olmamış ise de, o mal üzerinde mamelekî bir hakkı vardır ve bu 

hakkın değeri, alıcı borçlunun şimdiye kadar ödemiş olduğu taksitler oranında 

artmıştır207. Dolayısıyla, alıcı borçlunun alacaklısına, borçlusunun bu mamelekî 

hakkını haczettirip, ondan alacağını alması imkânını tanımak gerekir208. Bu durumda 

alacaklının başvurabileceği iki imkân bulunmaktadır: 

İlk olarak alıcının alacaklısı, semenin kalan kısmını ödeyerek borçlu alıcıyı 

malın maliki yapabilir; zira semenin kalan kısmının alacaklı tarafından ödenmesiyle, 

                                                 
203 KURU-İcra 2 s.1166. 
204 KURU-İcra 2 s.1166. 
205 Bu iddianın bir rehin hakkının ileri sürülmesi olarak değerlendirilebilmesi, üçüncü kişinin bu 
hususu açıkça icra dairesine bildirmesiyle mümkün olabilir (TEKİNAY-İstihkak s.16). 
206 ARAL s.216; TEKİNAY-İstihkak s.17. TEKİNAY’a göre, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin 
infisahi (bozucu) şarta bağlı olarak yapılmış olması halinde (ki bu ihtimalde mülkiyet sözleşmeyle 
birlikte alıcıya devredilir ve semen ödenmediği takdirde, satıcının malın yeniden malın maliki olacağı 
şart koşulur ), böyle bir malın alıcının elinde haczedilmesi infisahi şartı tahakkuk ettirmiş sayılmaz  ve 
satıcı malın haczedilmesi halinde istihkak iddiasında bulunurken esasen malik olduğunu değil, semen 
ödenmezse mülkiyetin kendisine intikal edeceğini ileri sürer. İşte bu durumda icra dairesinin satıcıyı 
bir rehinli alacaklı gibi kabul etmesinde ve hacizli malın cebri icra yoluyla satılarak satıcının bakiye 
alacağının saklı tutulmasında bir sakınca bulunmamaktadır (TEKİNAY-İstihkak s.17). 
207 KURU-İcra 2 s.1160. 
208 KURU-İcra 2 s.1160; ARAL s.219. 
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taliki şart gerçekleşmiş ve satılanın mülkiyeti alıcıya geçmiş olacağından, alıcının 

alacaklısının malı haczettirebilmesi için ortada bir engel kalmamış olacaktır209. Hatta, 

borçlu alıcının alacaklısının, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan malı 

haczettirmesinden ve bunun üzerine satıcının istihkak iddiasında bulunmasından 

veya istihkak davası açmasından sonra dahi, alıcının kalan taksitlerini ödeyerek alıcı 

borçluyu malın maliki yapması ve istihkak iddia veya davasının reddini sağlayarak 

mal üzerindeki haczin kalkmasını önlemesi mümkündür. Çünkü, alıcı temerrüde 

düşmemişse, satıcının sadece soyut olarak istihkak iddiasında bulunması ya da 

istihkak davası açması ile, satıcı fesih hakkını (MK m. 765) kullanmış sayılamaz210. 

İkinci olarak, alacaklı, borçlu alıcının kalan taksit borçlarını ödemek 

istemezse, bu durumda borçlu alıcının mütemerrit olup olmadığına bakılmalıdır. 

Eğer alıcı borçlu taksit borçlarını zamanında ödüyorsa (yani mütemerrit değilse), 

satıcı, malın haczedilmesi halinde istihkak iddiasında bulunabilir211; fakat mülkiyeti 

saklı tutma sözleşmesini feshedemez. Borçlu alıcının kalan taksit borçlarını ödemek 

istemeyen alacaklı için, borçlusu alıcının malın maliki olmasını beklemekten başka 

çaresi yoktur212.  

Öte yandan Alman hukukunda, satım konusu malı haczettiremeyen   

alacaklının, bu durumda, istiyorsa ancak, alıcının bu sözleşmeden doğan mülkiyeti 

kazanmaya yönelik “beklemece hakkını”213 haczettirebileceği kabul edilmektedir214. 

                                                 
209 KURU-İcra 2 s.1161; GÜRKANLAR s.212. Kaldı ki burada kalan taksit borçlarının bizzat alıcı 
tarafından ödenmesinde satıcının şahsi bir menfaati bulunmadığından (BK m. 67), satıcı, alıcının 
alacaklısı tarafından yapılan bu ödemeye itiraz edemeyecektir. Aksi takdirde satıcı şartın 
gerçekleşmesine iyi niyet  kurallarına aykırı olarak engel olacağından şart gerçekleşmiş sayılacak; 
bunun sonucunda da alıcı malın mülkiyeti kazanacak ve alıcının alacaklısı da bu malın haczini 
isteyebilecektir (KURU-İcra 2 s.1161; ARAL s.219; ELBİR-Tesirler s.7-8; GÜRKANLAR s.212). 
210 KURU-İcra 2 s.1162; BAUR/STÜRNER s.526; GOTTWALD s.375; karşı görüşte (ELBİR-
Tesirler s.12); "... Olayda, davacı mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesine dayanarak istihkak 
davası açmaktadır... Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta, satıcının mal üzerindeki hakkı şahsi 
olmayıp ayni hak niteliğindedir. Bu nedenle yukarıda açıklandığı gibi İİK nun 96. madde hükmüne 
dayanılarak istihkak davası açılabileceği kabul edilmelidir. Bu aşamada borçlu olan kişinin alacaklısı 
ancak mülkiyeti muhafaza kaydı bulunduğu halde satılan malın kalan taksitlerini ödeyerek mülkiyeti 
borçlu üzerine geçirdikten sonra bu malı haczettirmek veya sattırmak olanağını elde eder... Merci 
hakimliğinin bu yönü gözden kaçırarak davanın reddine karar vermesi yanlıştır" (15. HD 11.2.1988, 
4285/517: YKD 1988/7 s.964-965); aynı doğrultuda (15. HD 27.12.1984, 3141/4226: UYAR-İstihkak 
Davaları s.81-82); (13. HD 8.4.1974, 840/794: YKD 1975/12 s.75-77). 
211 UYAR’a göre, bu durumda satıcının icra mahkemesine başvurup istihkak davası açmasına gerek 
yoktur. Satıcının, alıcıdaki taksit alacağını belgeleri ile birlikte icra müdürüne bildirip, kendisine satış 
bedelinden öncelik hakkı tanınmasını istemesi gerekir (UYAR-İstihkak Davaları s.36-37). 
212 KURU-İcra 2 s.1164; ARAL s.221; GÜRKANLAR s.213. 
213 “Anwartschaftsrecht”. 
214 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2029; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.772; 
GOTTWALD s.375; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.669-670; WOLF s.309; KURU B: 
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Şöyle ki, alıcının mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satın aldığı mal üzerinde şartın 

gerçekleşmesine kadarki dönemde sahip olduğu hakka, beklemece hak denilmekte215, 

bu beklemece hak, bağımsız  bir hak olarak kabul edilmekte ve alıcının alacaklıları 

tarafından tek başına haczedilebilmektedir. 

KURU’ya göre de, Alman hukukunda olduğu gibi, hukukumuz bakımından da 

beklemece hakların haczi mümkündür. Zira beklemece hak, m.85,I anlamında bir 

hak olup haczi caizdir. Dolayısıyla, beklemece hak,  m. 89,I de ifade edilen “talep 

hakkı” kavramına dahil sayılarak, böyle bir hakkın haczi halinde üçüncü kişi 

durumundaki satıcıya haciz ihbarnamesine benzer bir bildiri gönderilebilir. Hatta 

beklemece hakkın,  m.121’e göre (kıyasen) paraya çevrilmesi mümkün olmalıdır216. 

Diğer taraftan, eğer alıcı taksit borçlarını ödemede temerrüde düşmüşse, satıcı 

sözleşmeyi feshedebilir (MK m.765; BK m. 222). İşte bu ihtimâlde, alıcının 

alacaklısının mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan mal üzerine koydurduğu hacze 

karşı yedi gün içinde (m. 96) istihkak iddiasında bulunan satıcının, bu iddiasıyla 

Medeni Kanun’un 765’inci maddesindeki fesih hakkını kullandığını kabul etmek 

gerekir217. Satıcının bu fesih hakkını kullanması ile, alıcının, satıcıya karşı, o ana 

kadar ödemiş olduğu taksitleri geri isteme hakkı doğar. Dolayısıyla alacaklı da 

borçlusu alıcının satıcıdan olan bu alacağını haczettirebilir (m. 85,I; m. 89)218. 

 

   2. Malın Satıcının Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi Halinde  

Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan malın, satıcının alacaklıları tarafından 

haczedilmesi halinde, acaba alıcı istihkak davası açabilecek midir? Yukarıda da 
                                                                                                                                          
Übertragung und Pfaendung der Anwartschaftsrechte auf Eigentumserwerb an beweglichen Sachen 
und an Grund-stücken,  Münster 1958  s.84 vd; GÜLTEKİN s.48. 
215 KURU- Anwartschaftsrechte  s.6 vd.  
216 KURU-İcra 2 s.1165. Buna karşılık, Türk hukukunda beklemece hakların haczi kabul 
edilmemektedir. Zira bir malı talep etmek hakkı İİK m.120’nin kapsamına girmediğine göre, bu tür 
haklar haczedildiği takdirde, bu haczin tasfiyesi bakımından hiçbir hükme dayanmak mümkün 
olamayacaktır. Tasfiyesi mümkün olmayan bir hak da önceden haczedilemez (ELBİR-Tesirler s.13). 
Kaldı ki, bu nitelikte bir hakkın haczi bir an için düşünülse bile, ileri sürülebilecek istihkak 
iddialarının halli ileriye bırakılacağından, bu belirsiz durum haczedilen hakkın değerini önemli ölçüde 
düşürecek, bunun sonucunda da menfaatler dengesi borçlu aleyhine bozulmuş olacaktır (ELBİR-
Tesirler s.13; ARAL s.224). 
217 KURU-İcra 2 s.1165; ARAL s.221; ELBİR-Tesirler s.11-12. 
218 KURU-İcra 2 s.1165; ARAL s.221. İsviçre hukukunda Federal Mahkemeye göre, haciz ile satıcıya 
satış sözleşmesi ve mülkiyeti saklı tutma ile tanınan haklar, alıcının taksitlerden birini ödemede 
temerrüde düşmesiyle satıcının satılan malın mahfuz tutulan mülkiyetini talep edebileceği şeklindeki 
hak, hiçbir şekilde ihlal edilemez (BGE 48 III 65, 107) . Nitekim bu durumda takip edilecek usul 
Federal Mahkemenin 11.5.1922 tarih ve 14 nolu sirküleriyle (tamimiyle) belirlenmiştir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz. (FRITZSCHE/WALDER s.381; HABERTHÜR s.544-545; ARAL s.222). 



 141

açıklandığı gibi, bir malın mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılması halinde, taliki 

şartın gerçekleşmesine kadar, satılan malın mülkiyeti satıcı üzerinde kalmaktadır. Bu 

nedenle satıcının alacaklılarının, halen mülkiyeti satıcıya ait olan bu malı 

haczettirmeleri mümkündür219. 

İşte bu durumda, yani malın satıcının alacaklıları tarafından haczedilmesi 

halinde, doktrinde hakim olan ve bizim de katıldığımız görüşe göre, alıcı istihkak 

davası açma hakkına sahiptir220. Zira alıcının, haczedilen malın paraya çevrilmesini 

engelleyebilmek için böyle bir korumaya ihtiyacı bulunmaktadır221. Çünkü eğer, mal 

icra takibi sonucunda paraya çevrilirse,  malı satın alan, bu malı cebri icra satışı 

soncunda, yani kamusal nitelikli (resmi) bir işleme dayanarak satın aldığı için, malın 

mülkiyetini herhangi bir kayıtla (hakla) yükümlü olmaksızın kazandığı kabul 

edilmekte ve bunun sonucunda malı mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satın alan 

alıcının, malın geriye kalan bedelini ödeyerek onun mülkiyetini kazanma imkanının 

ortadan kalkacağı belirtilmektedir. Bu nedenle alıcıya, malın geriye kalan bedelini 

ödeyerek malın maliki olma hakkı sağlanmalıdır. Dolayısıyla ona bu amaca 

ulaşabilmesi için istihkak davası açma hakkı tanınmalıdır222. Kaldı ki, yukarıda da 

belirtildiği üzere,  her ne kadar şartın gerçekleşmesine kadar malın mülkiyeti satıcı 

üzerinde kalmış olsa da, alıcı lehine mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinden dolayı 

şartın gerçekleşmesine kadar bir “beklemece hak” doğmuştur ki, bu hak, şartın 

gerçekleşmesiyle birlikte malın mülkiyetini kazanma hakkıdır223. Alıcının mülkiyeti 

saklı tutma sözleşmesinden doğan bu beklemece hakkı, Alman hukukunda, Alman 

Usul Kanunu §771,I anlamında “temliki engelleyici bir hak”224  olarak 

                                                 
219 KURU-İcra 2 s.1166; BERKİN s.275; EREL s.162. 
220 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2029; JAUERNIG s.61; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN 
s.669; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.534; THOMAS/PUTZO s.1267; WITTSCHIER s.928; 
ZÖLLER s.1877; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2030; MUSIELAK 
s.401; ARENS/LÜKE s.437; BAUR/STÜRNER s.526; WASSERMANN s.1897; WOLF-Sachenrecht 
s.310-311; BAUR/STÜRNER-Sachenrecht s.763; BANKE s.131; DENZLER s.166; FRITZSCHE/ 
WALDER s.379 vd.; GÜRKANLAR s.214; KAYGANACIOĞLU-I s.655; BGHZ 20 88.  
221 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.772; PRÜTTING/WETH s.510; LACKMANN s.213; 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.669. 
222 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.773; PRÜTTING/WETH s.510; ROSENBERG/GAUL/ 
SCHILKEN s.669; SCHUSCHKE/WALKER s.601; LACKMANN s.214; BAUR/STÜRNER s.526; 
BROX/WALKER- Dritwiderspruchsklage s.116; BERKİN s.275. 
223 Bkz. yuk. s. 131 dn.181 ve s.139 dn.224’de belirtilen yazarlar. 
224 Temliki engelleyici hak için bkz. yuk. s.91 vd. 
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nitelendirilmekte ve alıcının bu hakka dayanarak istihkak davası açabileceği kabul 

edilmektedir225. 

Satıcının alacaklıları tarafından malın haczedilmesi durumunda, alıcının bu mal 

üzerindeki beklemece hakkına dayanarak istihkak iddiasında bulunmasından sonra, 

satıcının alacaklılarının başvurabilecekleri bir yol bulunup bulunmadığına bakmak 

gerekir. Fakat, satıcının alacaklıları tarafından konulan haczin, alıcının hakları ile 

çatışması ihtimali bulunduğundan; konuyu, alıcının mütemerrit olup olmadığına göre 

bir ayrıma tabi tutarak incelemek gerekmektedir. 

Eğer alıcı mütemerrit değilse, yani taksit borçlarını zamanında ödüyorsa, 

satıcının alacaklıları haczettirdikleri malın icra dairesine verilmesini ve satışını 

isteyemezler; zira satılanın istirdadı için sözleşmenin feshedilmesi gerekir226. 

Dolayısıyla, nasıl ki satıcı sözleşmeyi feshetmeden malın geri verilmesini isteyemez 

ise, satıcının alacaklıları ve icra dairesi de isteyemez227. Böylece, haczettirdiği malı 

sattırarak alacağına kavuşma imkanına sahip olamayan satıcının alacaklıları, ancak 

satıcının alıcıdan olan ve henüz ödenmemiş bulunan semen (taksit) alacağı üzerine 

haciz koydurabilirler228. 

Eğer alıcı mütemerrit ise, bu durumda satıcının alacaklılarının sahip oldukları 

imkanlar, satıcının fesih hakkını kullanıp kullanmamasına göre farklı olmaktadır. 

Eğer satıcı fesih hakkını kullanırsa (MK m.765; BK m.222-223), bu durumda malın 

iadesini isteyebilir; mal iade edilince de satıcının alacaklıları bu malın haczini ve 

                                                 
225 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2029; JAUERNIG s.61; SCHUSCHKE/WALKER s.601; 
LACKMANN s.214; GOTTWALD s.375; GEISSLER s.1871. Alman hukukunda alıcının bu davayı 
haciz aşamasında değil, ancak paraya çevirme aşamasında açabileceği kabul edilmektedir. Bkz.   
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.669; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2029; BROX/ 
WALKER s.773; SCHUSCHKE/WALKER s.601; ZÖLLER s.1877. Çünkü, haczin değil, ancak 
paraya çevirme işleminin, alıcının malın kalan satış parasını ödeyerek malın mülkiyetini kazanma 
olanağını ortadan kaldıracağı (engelleyeceği) belirtilmektedir (MUSIELAK s.401;LACKMANN 
s.214; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung  s.77). 
226 Eğer alıcının temerrüde düşmesi nedeniyle satıcı sözleşmeyi feshetmiş ise, artık alıcının istihkak 
davası açma hakkı sona erer ve böyle bir davayı açamaz  (ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.669). 
227 KURU-İcra 2 s.1167; EREL s.163. Bu durumda mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan mal üzerine 
konulan haczin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (EREL s.163 vd.). 
228 KURU-İcra 2 s.1167; ÜSTÜNDAĞ s.208; EREL s.165; UYAR-İstihkak Davaları s.37. Semen 
alacağının haczi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (EREL s.166 vd. ). "... Mülkiyeti muhafaza kaydıyla 
satılan bir malın satıcının alacaklıları tarafından haczedilebilmesi, alıcının taksit borçlarını ödemekte 
temerrüt gösterip, satıcısı tarafından fesih hakkının kullanılmasına bağlıdır. Alıcının temerrüt 
göstermesine rağmen satıcı fesih hakkını kullanmıyorsa, alacaklılarca satış konusu mala haciz 
koydurulamaz. Ancak henüz ödenmemiş satış parasının haczi istenebilir..." (15. HD  15. 3. 1988, 
4658/1035: UYAR-İstihkak Davaları s.79).  
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satışını talep edebilir229. Satıcı, alıcının temerrüdüne rağmen, sözleşmeyi muhafaza 

edip semenin ödenmesini isteyebilir (BK m.222). Bu durumda satıcının alacaklıları, 

borçlusu satıcının alıcıdan olan bu semen alacağını haczettirebilir230.  

 

 

   3.  Malın Bizzat Satıcı Tarafından Haczettirilmesi Halinde       

Doktrinde, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan bir malın satıcısının, semen 

alacağı (veya başka bir alacağı) için alıcıya karşı icra takibi yapabileceği kabul 

edilmektedir. Ancak, sadece icra takibinde bulunmakla, satıcının mülkiyeti saklı 

tutmadan feragat etmiş sayılamayacağı belirtilmektedir231. Buna karşılık, eğer satıcı 

mülkiyeti saklı tutma kaydıyla sattığı malı haczettirirse, bu hacizle artık mülkiyeti 

saklı tutmadan feragat ettiği kabul edilmektedir232’233.  

Gerçekten, satıcının mülkiyeti saklı tutma kaydıyla sattırdığı bir malı 

haczettirmesi halinde, bu mal üzerinde mahfuz tuttuğu mülkiyet hakkından artık 

feragat etmiş sayılmalıdır. Zira daha öncede açıklandığı üzere, bir malın mülkiyeti 

saklı tutma kaydıyla satılması halinde, taliki şartın gerçekleşmesine kadar satıcı 

malın maliki kaldığına göre, şimdi bu malı haczettirdiği takdirde bizzat kendi malını 

haczettirmiş duruma düşecektir ki, bu durum hukuki bir çelişki anlamına geleceği 
                                                 
229 KURU-İcra 2 s.1168; EREL s.169; UYAR-İstihkak Davaları s.37. Eğer bu durumda satıcı alıcının 
ödediği taksitleri iade etmezse, alıcı bu taksitler kendisine ödeninceye kadar mal üzerinde hapis 
hakkına sahiptir (MK m. 950).  KURU’ ya göre bu durumda hacizli mal, alıcının taksit alacağından 
daha fazla bir bedel teklif edilmiş ise satılabilir (KURU-İcra 2 s.1168). EREL’e göre ise, alacaklı 
tarafından İİK m.89 veya 99’a göre başvurulacak istihkak prosedürü sonucunda alıcının hakkı sabit 
olursa artık hacizli malın paraya çevrilmesi yoluna gidilemez (EREL s.170). 
230 KURU-İcra 2 s.1168; EREL s.170. Bu ihtimâlde alacaklının sahip olduğu imkanlar konusunda bkz. 
(EREL s.170 vd.). “Semen alacağı haczedilince, icra dairesi satıcının sahip olduğu fesih hakkını 
kullanır. Bunun üzerine, satıcının semen alacağı üzerine konulmuş olan haciz, (fesih hakkının 
kullanılmasıyla satıcıya geri verilmesi gereken) mal üzerindeki hacze dönüşür” (KURU-İcra 2 
s.1168). 
231 KURU-İcra 2 s.1168; FRITZSCHE/WALDER s.383; EREL s.178. 
232 FRITZSCHE/WALDER s.384; KURU-İcra 2 s.1168; HABERTHÜR s. 554; ELBİR-Tesirler s.18; 
EREL s. 178; UYAR-İstihkak Davaları s.37; aksi görüş GÜLTEKİN s.51-52; bu konuda Alman, 
İsviçre ve Türk hukukundaki görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (EREL s.174 vd.; GÜLTEKİN 
s. 51vd; ELBİR-Tesirler s.16 vd.); "Alacaklı (satıcı), vasıtanın satışından doğan semen alacağı için 
borçlular aleyhine icra takibi yaptığına ve özellikle mülkiyeti muhafaza kaydı ile devredilen aracı 
haczettirdiğine göre mülkiyeti muhafazadan feragat etmiş sayılır" (15. HD 9. 9. 1985, 899/2594:  
YKD 1986/1 s.94-95). 
233 Fakat satıcı, satış bedelinden doğan alacağı için alıcının başka mallarını haczettirir ise, mülkiyeti 
saklı tutma hakkından vazgeçmiş sayılamaz. Satıcının, sattığı mal bedelinden doğan alacağı için 
öncelik hakkı vardır. Mal satılırsa öncelikle satıcının mal bedelinden olan alacağı ödenir 
(KAYGANACIOĞLU–I s.655); "Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satışda sözleşmeyi feshetmeyen 
satıcının hakkı, mahcuzun satış belinden haciz sahibi diğer alacaklılardan önce alacağını almaktan 
ibarettir" (İİD 21.6.1971, 6940/7031: KAYGANACIOĞLU–I s.655 dn. 22). 
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gibi, hukuk sistemimizin prensiplerine de aykırı olacaktır234. Zira satıcının bir 

taraftan mülkiyet hakkını saklı tutarken, diğer taraftan kendi malına haciz 

koydurması düşünülemez235. Çünkü, satıcı alacağını kendi malını haczettirerek değil, 

borçlunun (alıcının) malını haczettirerek alabilecektir.  Fakat, satıcının gerek malın 

haczini talep etmesi gerekse sonradan istihkak iddiasında bulunmayarak mülkiyeti 

saklı tutmadan feragat etmesi halinde, bu feragat sadece söz konusu haciz ve bu 

hacze iştirak etmiş alacaklılar bakımından hüküm ifade edecektir. Aynı sonuç 

satıcının diğer alacaklılara karşı açmış olduğu istihkak davasını kaybetmesi 

nedeniyle malın hacze dahil edilmesi halinde de geçerli olacaktır; çünkü istihkak 

davasında hacze konu malın mülkiyetinin kime ait olduğuna değil, bu malın haczin 

kapsamına girip girmeyeceğine karar verilir236. Sonuç olarak, satıcının, mülkiyeti 

saklı tutma kaydıyla sattığı malı haczettirdikten ve aynı malın başka alacaklılar 

tarafından daha önce haczedildiğini öğrendikten sonra,  artık  mülkiyet hakkına 

dayanarak istihkak davası açması mümkün değildir. Zira kendisi malı haczettirmekle 

mülkiyeti saklı tutmadan feragat etmiş bulunmaktadır237.  

 

  4.  Malın Alıcı Tarafından Üçüncü Bir Kişiye Devredilmesi Halinde 

    Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan bir malın, alıcı tarafından, üçüncü bir 

kişiye satılıp devredilmesi söz konusu olabilir. İşte böyle bir ihtimâlde malın ikinci 

alıcının alacaklıları tarafından haczedilmesi durumunda konuyu kısaca incelemek 

gerekir. 

                                                 
234 ELBİR-Tesirler s.16; EREL s.178; GÜRKANLAR s.215; KAYGANACIOĞLU–I s.655. Hatta 
mülkiyeti saklı tutma sözleşmesine konacak bir kayıtla satıcıya mülkiyetten feragat etmeden malı 
haczettirme yetkisi verilemez. Aksi takdirde mal sadece satıcı için paraya çevrilebileceğinden, diğer 
alacaklılar bakımından hacze iştirake ilişkin hükümler bertaraf edilmiş olacaktır. Oysa takip hukukuna 
ilişkin kurallar emredici nitelikte olduklarından, tarafların sözleşmede  aksine koydukları kayıtlar 
geçerli olmayacaktır (EREL s.178).  
235 ELBİR-Tesirler s.18. 
236 HABERTHÜR s.547; EREL s.181. 
237 UYAR-İstihkak Davaları s.37; BERKİN s.276. Ayıca mülkiyeti saklı tutma kaydıyla malını satan 
kişinin, taksitlerin ödenmemesi üzerine satıştan dönme hakkını zamanında kullanmadığı durumlarda, 
malın alıcının alacaklıları tarafından konulan hacze karşı da istihkak davası açamayacaktır (BERKİN 
s. 276); "...Satıcıların, mülkiyeti muhafaza kaydıyla devrettikleri malı , istihkak davasından önce 
haczettirmeleri, isteklerinin satış parasına dönüştüğünü belirtmesi yönünden mülkiyeti muhafazadan 
feragat etmiş sayılmalarını gerektirir ve artık mülkiyete dayanan istihkak davası açamazlar..." (13. HD 
7. 11.1974, 4794/2820: YKD 1977/2 s.240). Nitekim Yargıtay bazı kararlarında, satıcının koydurduğu 
hacze başka alacaklıların da iştirak etmesi halinde, bu durumda satıcının malın satış bedeli üzerinde 
rüçhan hakkı bulunduğuna hükmetmiştir. Bkz. örneğin (İİD 5.10.1970, 8768/9171: UYAR-İstihkak 
Davaları s.88); ayrıca bkz. (KURU-İcra 2 s.1170 dn. 47’de belirtilen kararlar). 
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Yargıtay önceleri238, isabetli olarak, malın ikinci alıcının alacaklıları tarafından 

haczedilmesi halinde, malı ilk alıcıya mülkiyeti saklı tutma  kaydıyla satmış olan 

malik satıcının, yeni alıcının alacaklılarına karşı bir öncelik hakkına sahip 

olamayacağına karar vermiştir; zira malı ilk alıcıdan iyiniyetle satın alan ikinci 

alıcının bu iktisabının Medeni Kanun m.988 gereğince korunacağına hükmetmiştir. 

Fakat Yargıtay, daha sonraki bir kararında239, mülkiyetin ancak satış sözleşmesinde 

öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde ilk alıcıya geçeceğini, onun satış bedelini 

tamamen ödemedikçe malın maliki olamayacağını ve dolayısıyla malik olamadığı 

şeyi satamayacağı gerekçesiyle, ilk alıcıya malı mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satmış 

olan satıcının, ilk alıcıdaki taksit alacağından dolayı öncelik hakkına sahip olacağına  

karar vermiştir. UYAR’ın da haklı olarak belirttiği gibi, Yargıtay’ın bu yöndeki 

görüşü isabetsizdir240. Zira malın ilk alıcısı emin sıfatıyla zilyet olduğuna göre, 

ondan iyiniyetle malı devralan üçüncü kişilerin bu iktisabı korunmalıdır. 

Şu halde, ilk alıcının malı üçüncü bir kişiye devretmesi ve bu kişinin malın 

mülkiyetini iyiniyetli olarak kazanması halinde, ilk satıcının bu ikinci alacaklının 

alacaklıları tarafından malın haczedilmesi halinde istihkak davası açma hakkı 

bulunmayacaktır241. Öte yandan, Alman hukukunda, malı mülkiyeti saklı tutma 

kaydıyla devralan alıcının, kendisi malın mülkiyetini tam olarak kazanmadan bu malı 

üçüncü bir kişiye tekrar mülkiyeti saklı tutma kaydıyla devretmesi halinde242, bu 

ikinci alıcının da, malın mülkiyetini kazanmaya yönelik beklemece hakkına 

                                                 
238 (12. HD 13.10. 1973, 7518/9133: UYAR-İstihkak Davaları s.89-90). 
239 (12. HD 28.6.1976, 5099/8058: UYAR-İstihkak Davaları s.89). 
240 UYAR-İstihkak Davaları s. 38 ve 90. 
241  "Traktör, Karataş ilçesinde oturan üçüncü kişinin elinde haczedilmiş ve bu nedenle dava külfeti 
99. maddeye tevfikan alacaklıya yükletilmiştir. Alacaklı aynı traktörü mülkiyeti muhafaza kaydıyla 
(H)’ye sattığını, bedeli ödenmediği için tahsili maksadı ile icra takibine giriştiğini, traktörün Karataş’ 
ta bulunduğunu öğrenerek haczettirmek istemişse de üçüncü kişilerin istihkak iddiasında bulunduğunu 
iddia etmiştir. Buna mukabil üçüncü kişi “traktörü borçludan gayrı kişilerden satın aldığını, iyiniyetli 
olduğunu, iktisap ettiği haklara itiraz edilemeyeceğini” ileri sürmüştür. Davacının istinat ettiği, 
Noterlikçe düzenlenmiş (mülkiyeti muhafaza kaydıyla ve taksitle satışa) ait mukavelename (H) nın 
ikametgahındaki Noterlikçe tescil edilmemiştir. MK.nun 688. maddesi muvacehesinde (mülkiyeti 
muhafaza kaydı) geçerli değildir. Bir an için aksi kabul edilmiş olsa dahi, bir menkulün emin sıfatıyla 
zilyedi olan kişiden iyiniyetle mülkiyet veya herhangi bir ayni hak iktisap olunursa o kişide bu 
tasarrufları icra mezuniyeti olmasa bile iktisap muteberdir (MK m. 901)" (12. HD 13.10.1973, 7518/ 
9133: OLGAÇ s.954-955). 
242 Alman hukukunda bu şekilde yapılan mülkiyeti saklı tutmalara, “genişletilmiş mülkiyeti saklı 
tutma” (Erweiterten Eigentumsvorbehalt) adı verilmektedir. Bkz. WOLF-Sachenrecht s.327 vd.; 
SCHWAB/PRÜTTING s.183-184; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2030; GÜLTEKİN s.37; 
EREL s.163 dn.4 . 
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dayanarak, gerek ilk satıcıya gerekse malı kendisine devreden alıcıya yönelik olarak 

yapılan hacizlerde, istihkak davası açma hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir243. 

 

C. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA VE EKLENTİNİN  İSTİHKAK  

     DAVASINA KONU OLMASI  

     

    I. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 

Medeni Kanun m.684,II hükmünde bütünleyici parça şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok 

edilmedikçe, zarara uğramadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına 

olanak bulunmayan parçadır”. Doktrinde, bir şeyin bütünleyici parça niteliğini 

kazanabilmesi için şu unsurların birlikte gerçekleşmesinin gerekli olduğunu kabul 

edilmektedir: –Bütünleyici parça ile asıl şey arasında dıştan görülebilen maddi bir 

bağlılık olmalıdır. –Bütünleyici parça asıl şeyin varlığına dahil olmalı, bütünleyici 

parça ile asıl şey arasında içten ve sürekli bir bağlılık bulunmalıdır. –Bütünleyici 

parça ile asıl şey arasındaki dış ve iç bağlılık yerleşmiş mahalli telakkilere (örfe) göre 

de mevcut sayılmalıdır244.  

Bir şeyin, bir başka şeyin bütünleyici parçası haline geldiği durumlarda buna 

bağlanan hukuki sonuç, Medeni Kanun m.684,I hükmünde “bir şeye malik olan 

kimse, o şeyin bütünleyici parçalarının da maliki olur” şeklinde ifade edilmiştir. 

Böylece, bir şey başka bir  şeyin bütünleyici parçası haline geldiği takdirde, bağımsız 

bir hak konusu olma niteliğini kaybedeceğinden, artık bütünleyici parça asıl şeyin 

hukuki kaderine tabi olur. Bunun sonucu olarak, asıl şey üzerinde kurulan aynî 

haklar, onun bütünleyici parçalarını da kapsar. Dolayısıyla, bir şeyin mülkiyetini 

kazanmış olan kimse onun bütünleyici parçalarının mülkiyetini de kazanır. Bir başka 

deyişle, asıl şey üzerinde bir kişinin, bütünleyici parça üzerinde başka bir kişinin 

                                                 
243 SCHUSCHKE/WALKER s.602; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.670; ARENS/LÜKE s.437; 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2029; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.534; BAUR/STÜRNER 
s.526; BGHZ 20 88, 101. 
244 SİRMEN s.244; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.519 vd.; ERTAŞ s.210; 
OĞUZMAN/SELİÇİ s.227 vd; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s. 81 vd.; AKİPEK J G: Türk Eşya 
Hukuku, Ayni Haklar, Birinci Kitap Zilyetlik ve Tapu Sicili, Gözden Geçirilmiş İkinci Bası, Ankara 
1972 s.67 vd. Ayrıca belirtelim ki, MK m.685,III’e göre doğal ürünler ve MK m. 718,II’ye göre arazi 
üzerindeki yapılar, bitkiler ve kaynaklar yukarıda belirtilen nitelikleri taşımasalar bile, Kanun 
gereğince bütünleyici parça sayılırlar. 
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mülkiyet hakkına sahip olması söz konusu olamaz245. Ayrıca bütünleyici parça, 

bağımsız bir eşya niteliğini kaybetmiş olduğundan,  asıl eşyadan ayrı olarak tasarruf  

işlemlerine konu olamaz. Bundan başka bütünleyici parça üzerinde önceden 

kurulmuş olan aynî haklar kesin olarak sona erer246. 

Bütünleyici parça hakkında yapılan bu genel açıklamalardan sonra ve fakat 

bütünleyici parçanın istihkak davasına konu olup olamayacağını incelemeden önce, 

bütünleyici parçaların haczine de kısaca değinmek gerekir. Hemen belirtelim ki, 

biraz önce de açıklandığı üzere, bütünleyici parça asıl şey yok edilmedikçe, zarara 

uğramadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılması mümkün olmadığından 

ve bütünleyici parça asıl şeyin hukuki kaderine tabi olduğundan, bütünleyici parça 

asıl şeyden ayrı olarak haczedilemez. Bir başka deyişle, asıl şeyin haczedilmesi, 

bütünleyici parçalarının da haczedilmesi sonucunu doğurur ve dolayısıyla 

bütünleyici parçalar asıl şeyden bağımsız olarak haczedilemezler247. Zira, paraya 

çevirme esnasında asıl şeyin satılıp mülkiyetin devredilmesi, bütünleyici parça 

üzerindeki mülkiyet hakkının ise borçluda kalması gibi bir sonuca varılamaz. Aksi 

takdirde Medeni Kanun m.684 hükmü ihlal edilmiş olur248. 

Gerek bütünleyici parçanın  nitelikleri gerekse haczi hakkında yukarıdan beri 

yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, üçüncü kişilerin bütünleyici parça 

üzerinde mülkiyet  hakkına (ya da başka bir hakka) dayanarak istihkak davası 

açmaları olanaklı değildir. Bir başka deyişle, bir şeye malik olan kimse onun bütün 

bütünleyici parçalarına da malik olacağı için, o şeyin malikinden başka üçüncü bir 

                                                 
245 OĞUZMAN/SELİÇİ s.226. 
246 Bütünleyici parça olmaya bağlanan bu hukuki sonuçlar hakkında bkz. SİRMEN s. 248 vd.; 
AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu Sicili s. 75 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.527 vd.; 
ERTAŞ s.214; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.86 vd.; MUŞUL s.542 vd. 
247 KURU B: İcra ve İflas Hukuku, C 1, Üçüncü Baskı, İstanbul 1988 s.654; ERMAN s.1160; UYAR  
T: İcra Hukukunda Haciz, 2. Baskı, Manisa 1990 s.281; MUŞUL s.546; AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu 
Sicili s.78; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.88; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.534; 
KAYGANACIOĞLU–I s.653. Bu kuralın tek istisnası, İİK m. 84’de düzenlenmiş olan yetişmemiş 
mahsullerin haczidir. Zira mahsuller doğal ürün ve ayrılmadıkları sürece bitkilerin bütünleyici 
parçaları olmalarına rağmen, İİK m.84’ün açık hükmü gereğince ve orada belirtilen koşullarla asıl 
şeyden ayrı olarak haczedilebilmektedirler. 
248 HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s. 88. Hatta bütünleyici parça niteliğini taşıyan şeyler hacizden 
sonra bu niteliklerini kaybetseler dahi üzerlerindeki haciz devam eder (AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu 
Sicili s.78). 
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kişinin, bütünleyici parçalar üzerinde istihkak iddiasında bulunması ve istihkak 

davası açması olanaksızdır249. 

Kural bu olmakla birlikte, konuyu bütünleyici parça sayılan doğal ürünler 

bakımından biraz daha yakından incelemek gerekmektedir. Aslında,  Medeni Kanun 

m.685,I hükmüne göre, bir şeyin maliki onun ürünlerinin de maliki olur ve yine aynı 

kanunun m.685,III hükmüne  göre de, doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar 

onun bütünleyici parçasıdır. Dolayısıyla doğal ürünler bakımından da, kural olarak, 

yukarıda varılan sonuçlar geçerlidir; yani üçüncü kişiler bunlar üzerinde mülkiyet 

hakkına sahip olduklarını iddia ederek istihkak davası açamazlar.  

Bununla birlikte, bütünleyici parça için geçerli olan kuralları, doğal ürünler 

bakımından aynen uygulamak mümkün olamamaktadır250. Her ne kadar doğal 

ürünlerin mülkiyeti, asıl şeyden ayrılıncaya kadar asıl şeyin sahibine ait ise de, bu 

durum,  asıl şeyin malikinin semereleri toplama hakkını üçüncü kişilere devretme 

yetkisini engellemez. Bu anlamda olmak üzere, örneğin, doğal ürünler bir intifa 

hakkına yada hasılat kirasına konu olmuş ise, bu hakkın sahibi üçüncü kişiler, bu 

sıfatlarıyla taşınmazdan faydalanmak ve yetiştiğinde mahsulleri toplamak hak ve 

yetkisini kazanmış olurlar. Böyle bir hakkın ise, asıl şeyden ayrı olarak haczedilmesi 
                                                 
249 KURU-İcra 2 s.962; ERMAN s.1160,1163; MUŞUL s.605; UYAR-İstihkak Davaları s.20; UYAR-
İstihkak s.45; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.534-535; ERTEKİN/KARATAŞ s.171; 
ERİŞ s.20; KAYGANACIOĞLU–I s.653; "…davacıya ait motor, borçluya ait traktöre takılınca, 
borçlunun mülkiyetine girdiğinden, motor üzerinde mülkiyet hakkı kalmayan üçüncü kişinin istihkak 
davası açma hakkı yoktur" (21. HD 11.3.2003, 633/1927: TBBD 2003/49 s.346); "Bina arsanın 
mütemmim cüzü olup mütemmim cüz üzerinde mülkiyet iddiasında bulunmak ve mülkiyet hakkına 
dayanarak istihkak davası açmak mümkün değildir" (13. HD 19.6.1975, 5078/4200: YKD 1975/6 
S.707); " Medeni Kanunun 620. maddesi ağaçları arzın mütemmim cüzü olarak kabul etmiştir. Henüz 
kesilmemiş ağaçların alım satımı Borçlar Kanunu’nun 184. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca 
geçerlidir.- Ancak ağacın mülkiyeti, tarladan ayrılıncaya kadar tarla malikinde kalacağından, bu 
sözleşme münhasıran borç doğurucu bir sözleşme olarak kalır, mülkiyeti alıcıya geçmez ve ona 
istihkak davası  açma yetkisi de vermez. Davacı da 26.12.1972 tarihli sözleşme ile henüz kesilmemiş 
kavak ağaçlarını satın aldığını iddia ettiğine göre dava açmaya yetkili değildir. Mahkemece bu yön 
gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekir. " (13. HD 20.4.1974, 515/972: YKD 1975/4 
s.83). Fakat, Yargıtay bir kararında, "ticari bir mal olarak yetiştirilip satılabilen kavak ağaçlarının 
mahsul haczi hükümleri uyarınca haczedilip satılabileceğinden bahisle, kavak ağaçlarının arz 
malikinden başkasına ait olabileceğine işaret ederek, kavakları satın alanın istihkak iddiasında 
bulunabileceğine " hükmetmiştir (İİD 14.10.1968, 8456/9101: KAYGANACIOĞLU-I s.654 dn. 21). 
Fakat bize göre, Yargıtay 13. HD’nin verdiği karar daha isabetlidir. Zira, kavak ağaçlarını hacizden 
önce satın aldığını iddia eden kişi, sadece satım sözleşmesine dayanarak istihkak davası açamaz. 
Çünkü, satım sözleşmesi sadece borç doğurucu bir hukuki işlem (sözleşme) olarak satıcıya, söz 
konusu malların mülkiyetini devretme borcu yükler. Malların zilyetliği alıcıya devredilmedikçe alıcı 
bunlar üzerinde mülkiyet hakkını kazanmış  olamayacağına göre, henüz sahip olmadığı bir hakka 
dayanarak istihkak davası da açamaz. Bir başka deyişle kavakların maliki halen satıcı olduğuna göre, 
onun borcu için haczedilebilir ve alıcı bu hacze karşı istihkak davasına dayanak teşkil edebilecek 
nitelikte bir hakka sahip olmadığı için, istihkak davası açma hakkına da sahip olamayacaktır. 
250 KAYGANACIOĞLU–I s.654; ERMAN s.1160; ERTEKİN/KARATAŞ s.173. 
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mümkündür251. Böylece asıl şeyin malikinin borcu nedeniyle yapılan bir hacizde, 

hasılat kiracısı veya intifa hakkı sahibinin, sahip oldukları haklara dayanarak istihkak 

iddiasında bulunmak ve istihkak davası açmak haklarının bulunduğu kabul 

edilmelidir252. Zira, malik intifa hakkı  veya hasılat kirası sözleşmesi gibi bir hukuki 

işlem ile taşınmazdan faydalanma hakkını devrederken aynı zamanda semerelerin 

toplanması hakkını da devretmiş olur. Böyle bir işlem ise, mülkiyetin devir ve nakli 

sonucuna götüren (bu sonuca müncer) bir iradenin tezahürünü teşkil eder253. 

Diğer taratan, bütünleyici parça niteliğini taşımayan şeylerin haczedilmesi 

halinde,  üçüncü kişiler, bunlar üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduklarını iddia 

ederek istihkak davası açabilirler. Böylece, başkasının arazisi üzerine kalıcı olması 

amaçlanmaksızın yapılan kulübe, büfe, çardak, baraka ve benzeri hafif yapılar, 

bunları inşa edenin mülkü olacağından (MK m.728), inşa eden üçüncü kişiler, arsa 

sahibinin borcu nedeniyle konulan hacze karşı, söz konusu taşınır inşaatı hakkında 

istihkak davası açabileceklerdir254. Buna karşılık, söz konusu şeylerin, bunları 

yaptıranın borcundan dolayı haczedilmesi halinde, arazi maliki istihkak davası 

açamaz; zira onun bunlar üzerinde mülkiyet hakkı yoktur.  

 
                                                 
251 UYAR-Haciz s.281; UYAR-İstihkak Davaları s.21. 
252 ERMAN s.1161; ERTEKİN/KARATAŞ s.173; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP 
s.535; UYAR-İstihkak Davaları s.21; KAYGANACIOĞLU–I s.654; "...Ürüne konulan hacizden önce 
malikin tarlasını ürün kirası akdi yaparak kiracıya teslim etmiş olması sonunda kiracının ekip 
yetiştirdiği ürünlere, mal sahibinin alacaklısı tarafından konulan hacze karşı, kiracının istihkak 
iddiasında bulunabileceği ilkesinin benimsenmesi yasa hükümleri gereğidir. – Burada tarlayı 
kiralayıp, fer’i zilyet olarak teslim almış, emek ve gidere katlanarak ürün yetiştirmiş bulunan kimsenin 
hukuki çıkarı, hacizli alacaklının hukuki çıkarına göre daha ağır basmaktadır ve bu bakımdan 
kendisine “haczin kaldırılmasını” isteme hakkı tanınmalıdır... Sonuç: ürün kiracısı davacının, hacizli 
ürünler üzerinde istihkak davası açabileceği ilkesi benimsenerek..." (HGK 12.1.1966, İc.İf. 76/4: RKD 
1966/7 s.140 -144). Aslında, ÜSTÜNDAĞ’ın da haklı olarak belirttiği üzere, kiracı mahsul üzerinde 
mülkiyet hakkına sahip değildir. Zira mahsul arzdan ayrılmadığı sürece, arzın mütemmim cüzü olup 
müstakil mülkiyete konu teşkil etmez (ÜSTÜNDAĞ s.206-207). Dolayısıyla hasılat kiracısının 
aslında istihkak davası açamaması gerektiği söylenebilir. Fakat, Yargıtay’ın bu konudaki görüşünün  
menfaatler dengesine uygun olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak Yargıtay, başka bir kararında aksi 
yönde karar vermiştir. Bkz. (21. HD 5.5.2003, 1497/4235: TBBD 2003/49 s.340). 
253 ERMAN s.1161. ERMAN (s.1161), bu görüşünün WIELAND’ın düşüncelerine de uygun 
olduğunu belirtmektedir. 
254 KURU-İcra 2 s.963; KAYGANACIOĞLU-I s.653; UYAR-İstihkak Davaları s.21; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.171; "Borçlunun başkasına ait arsa üzerindeki mütemmim cüzü niteliğini 
haiz olmayan temelsiz inşaatın arsadan ayrı olarak haczedilmesine kanuni bir engel bulunmadığına..." 
(İİD 4.6.1975, 6853/7026: KAYGANACIOĞLU-I s. 653 dn. 21); "Davacı vekili, davalının, 
müvekkilinin eşi aleyhine yaptığı icra takibi sırasında, müvekkiline ait gecekondunun haczedildiğini, 
gecekondu ile borçlunun bir ilgisinin bulunmadığını belirterek istihkak davasının kabulünü talep ve 
dava etmiştir... Olayda, Hazine arazisi üzerine inşa edilmiş haciz konusu gecekondu enkazının 
borçluya ait bulunduğuna ilişkin hiçbir delil dosyada mevcut değildir... Bu itibarla istihkak davasının 
kabulüne karar verilmek gerekirken..." (15. HD 7.2.1984, 3977/273: YKD 1984/9 s.1412-1413). 
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    II. Eklenti (Teferruat) 

Medeni Kanun m.686,II hükmünde eklenti şu şekilde tanımlamıştır: “Eklenti, 

asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, 

korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve 

kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan 

taşınır maldır”.  

Bu tanımı da dikkate alan doktrine göre, bir şeyin eklenti niteliğini 

taşıyabilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır: İlk olarak, eklenti ile asıl şey arasında 

dışarıdan, yani üçüncü kişiler tarafından görülüp anlaşılabilecek bir (dış) bağlılık 

bulunmalıdır. Ancak bu bağlılığın bütünleyici parçalarda olduğu kadar sıkı olması 

gerekmez. İkinci olarak, eklenti, asıl şeyin ekonomik amacına sürekli bir biçimde 

tahsis edilmiş olmalıdır. Nihayet üçüncü olarak, eklenti, ancak bir taşınır mal olabilir 

(MK m.686,II)255.  

Eklenti üzerinde bir hak  iddia edilerek istihkak davası açılıp açılamayacağını 

belirlemek için, eklentinin hükümlerini ve haczini incelemek gerekir.  

Eklenti, bütünleyici parçanın aksine, asıl şeyden bağımsız bir hukuki varlık 

olarak aynî hak konusu olabilir. Bir başka deyişle, asıl şey üzerinde ayrı, eklenti 

üzerinde ayrı mülkiyet hakkı bulunabilir. Bu nedenle, asıl şeyin bir kişiye  eklentinin 

başka bir kişiye ait olması mümkündür256. Eklentinin asıl şeyden ayrı bir varlığı  

bulunmakla beraber, onun asıl şeyin ekonomik amacına hizmet ettiğini dikkate alan 

Medeni Kanun, bir şeye ilişkin tasarrufların, aksi belirtilmedikçe eklentiyi de 

kapsayacağı hükmünü getirmiştir (MK m. 686,I)257. Ancak bu durum, eklentinin tek 

başına asıl şeyden bağımsız olarak tasarruf işlemlerine konu olmasına engel 

değildir258. 

                                                 
255 Bir şeyin eklenti niteliğini taşıyabilmesi için gerekli  olan şartlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.544 vd.; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.90 vd.; 
OĞUZMAN/SELİÇİ s.232 vd.; AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu Sicili s.94; SİRMEN s.254 vd.; ERTAŞ 
s.215 vd. 
256 AKİPEK-Zilyelik ve Tapu Sicili s.103; OĞUZMAN/SELİÇİ s.234; SİRMEN s.256; ERTAŞ 
s.218; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.553. Bu sonuç, bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi 
belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar diyen MK m. 686,I hükmünden çıkmaktadır. Söz konusu 
hüküm, bir şeye ilişkin tasarruf işlemi yapılırken eklentinin ayrı tutulabileceğini belirtmek suretiyle, 
eklenti üzerinde başka aynî haklar bulunabileceğini ve eklentinin bağımsız bir şey niteliğine sahip 
olduğunu belirtmiş olmaktadır (HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.93-94).  
257 OĞUZMAN/SELİÇİ s.234. Nitekim Medeni Kanun’un 862’inci maddesinde, rehnin, taşınmazı 
eklentileri ile birlikte yükümlü kılacağı açıkça hükme bağlanmıştır. 
258 AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu Sicili s.103; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.554; 
HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.94; OĞUZMAN/SELİÇİ s.235. 
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Öte yandan, eklentinin, kural olarak asıl şeyin hukuki kaderine tabi olması 

ilkesi,  cebri icra bakımından da geçerlidir. Bir başka deyişle, eklenti ilişkisinin 

şartları gerçekleştikten sonra, takip talebinde ve haciz tutanağında açıkça belirtilmiş 

olmasa bile, eklenti asıl şey ile birlikte haczedilmiş olur259. Ancak, eklenti 

niteliğindeki taşınır malın, asıl şeyden ayrı olarak haczedilmesi de mümkündür260. 

Zira bu, eklentinin bağımsız mal ve hak konusu olma niteliğinin bir sonucudur261. 

Yargıtay’ın, eklentinin asıl şeyden ayrı olarak haczedilebileceğine ilişkin kararları262 

bulunduğu gibi; eklentinin asıl şeyden ayrı olarak haczedilemeyeceği yönünde 

kararları263 da bulunmaktadır. 

Eklenti niteliğini taşıyan bir malın, gerek asıl şeyle birlikte gerekse ondan ayrı 

olarak haczedilmesi halinde, üçüncü kişiler, eklenti üzerinde mülkiyet hakkına (veya 

başka bir hakka) sahip olduklarını iddia ederek istihkak davası açabilirler264.  Zira, 

yukarıda da açıklandığı üzere, asıl şeyden bağımsız olarak aynî hak konusu olabilen 

eklenti üzerinde, başka kişilerin mülkiyet hakkına sahip olması mümkündür. 

 

        D. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN İSTİHKAK DAVASINA KONU OLMASI 

 

 I. Genel Olarak   

Mülkiyet hakkının, kişilere eşya üzerinde en geniş yetkiler sağlayan aynî hak 

olmasına karşılık, sınırlı aynî haklar kişilere eşya üzerinde sınırlı yetkiler sağlayan 

                                                 
259TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.358; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.96; 
AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu Sicili s.104; ERTAŞ s.221. 
260 Fakat, İcra ve İflas Kanunumuzun 83/c maddesine göre, taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda 
sayılı bulunan eklenti, taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. 
261 UYAR-Haciz s.281; ERMAN s.1162; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.559; 
ERTAŞ s.221; SİRMEN s. 259; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.96.  
262 Örneğin bkz. (15. HD 23.12.1993, 5185/560: ERİŞ s.84 -85). 
263 Örneğin bkz. (12. HD 13.6.1983, 4965/6389: YKD 1983/12 s.1777). Yargıtay’ ın bu doğrultudaki 
kararlarına ilke olarak katıldığını belirten KURU, bu kararlarda yer alan eklentinin ancak asla bağlı 
olarak haczedilebileceği, bağımsız olarak haczedilemeyeceği şeklindeki mutlak ifadenin doğru 
olmadığını belirtmektedir. Yazara göre, eklentinin, borçlunun rızası olmaksızın taşınmazdan ayrı 
olarak haczedilememesi gerekir. Borçlunun rızasının olmadığı durumlarda, eklentinin ayrı olarak 
haczedilmesinin borçluya vereceği zarar, alacaklıya sağlayacağı yarardan daha az ise, eklentinin ayrı 
olarak haczedilmesi mümkün olmalıdır (KURU-İcra 1 s.654-657). Bazı yazarlara göre, Yargıtay’ın 
eklentinin asıl şeyden bağımsız olarak haczedilemeyeceğine karar vermiş olması hukuki dayanaktan 
yoksundur (OĞUZMAN/SELİÇİ s.234 dn. 71). 
264 FRITZSCHE/WALDER s.366; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.556; ROHNER s.5; 
UYAR-İstihkak Davaları s.21; UYAR-İstihkak s.45; KURU-İcra 2 s.963; ERMAN s.1162; MUŞUL 
s.605; ERTAŞ s.221; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.559; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.173; ERİŞ s.20; "Eklenti, taşınmazdan ayrı olarak haciz edilebilir ve bu durumda da, istihkak 
davasına konu olabilir"  (12. HD 21.10.1993, 11115/1600: ERİŞ s.77). 
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haklardır265. Bu tür haklarda, mülkiyette bulunan yetkilerden bazılarının 

bağımsızlaştırılarak, bir hak olarak tahsis edilmesi söz konusu olduğundan, bu haklar 

eşya üzerinde bir yük teşkil ederler266. Sınırlı aynî haklar, kurulduktan sonra, artık 

kaynak mülkiyet hakkından bağımsız hale geldiği için, bunların varlığını 

sürdürebilmeleri için mülkiyet hakkına ihtiyaçları yoktur267. Bu nedenle, eşya 

üzerindeki mülkiyet sona erse veya eşya devredilse bile, bağımsızlaşan sınırlı aynî 

hak eşya üzerinde devam eder268.  

Öte yandan, sınırlı aynî haklarda “sınırlılık” eşya üzerindeki hakimiyetin 

kapsamına ilişkindir269. Burada sınırlanan, kaynak mülkiyet hakkının muhtevasında 

yer alan yetkiler olup, hakkın aynîliğinde bir sınırlama söz konusu değildir270. 

Muhtevası, mülkiyet hakkının muhtevasındaki yetkilerden bir kısmından da oluşsa, 

bunlar, hukuki nitelik itibariyle mülkiyet hakkı ile aynı niteliğe sahiptirler. Bir başka 

deyişle, eşya üzerinde sağladıkları hakimiyet sınırlı bile olsa, bu haklar da “aynî hak” 

niteliğindedirler271. Bu nedenle, sınırlı aynî hakların eşya üzerinde kişilere tanıdığı 

yetkiler, herkese karşı ileri sürülebilen yetkilerdir272. Hatta bu haklar, içerdikleri 

yetkiler çerçevesinde, mülkiyet hakkının dahi önünde gelirler. Malik mülkiyet 

hakkından ancak, eşya üzerinde sınırlı aynî hakların sınırlandırmadığı hakimiyet 

alanı çerçevesinde yararlanabilir273. 

İşte, niteliklerini kısaca açıklamaya çalıştığımız sınırlı aynî hakların, cebri icra 

yoluyla ihlâl edilmeleri durumunda, istihkak davasına konu olmaları mümkündür. 

Bir başka deyişle, üçüncü kişiler, borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen şeyler 

üzerinde, sınırlı bir aynî hakka sahip olduklarını iddia ederek istihkak davası 

açabilirler274. Zira bunlar, mülkiyet hakkında olduğu kadar geniş yetkiler içermeseler 

                                                 
265 KÖPRÜLÜ B/KANETİ S: Sınırlı Aynî Haklar, 2. Bası, İstanbul 1982-1983 s.3; AKİPEK J G: 
Türk Eşya Hukuku, Üçüncü Kitap Mahdut Ayni Haklar, Ankara 1974 s.4; OĞUZMAN/SELİÇİ s. 
561. 
266 SİRMEN s.28. 
267 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.19. 
268 AKİPEK-Mahdut s.6; OĞUZMAN/SELİÇİ s.561. 
269 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.4; AKİPEK-Mahdut s.6; OĞUZMAN/SELİÇİ s.561. 
270 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.4; SİRMEN s.28; AKİPEK-Mahdut s.6. 
271 OĞUZMAN/SELİÇİ s.561; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.4; AKİPEK-Mahdut s.4. 
272 AKİPEK-Mahdut s.5.  
273 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.9; AKİPEK-Mahdut s.7. 
274 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1048; JÄGER s.332; AMONN/GASSER s.186; DENZLER 
s.123 vd.; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; KURU-İcra 2 s.1145 vd.; MUŞUL s.605, 609; 
UYAR-İstihkak Davaları s.21 vd.; UYAR-İstihkak İddiaları s.562; ERTEKİN/KARATAŞ s.100 vd.; 
ERİŞ s.20 vd.; YILDIRIM-İcra s.91; KAYGANACIOĞLU–I s.646-647. 



 153

de, sonuçta bir aynî hak olarak, sahiplerine, haciz yoluyla haklarına yapılan 

müdahalelere karşı, istihkak davası açma hakkı verirler275. 

Sınırlı aynî haklara ilişkin bu genel açıklamalardan sonra, şimdi, bu hakların 

çeşitleri bakımından konuyu incelemeye geçebiliriz. Bilindiği üzere, Medeni 

Kanun’umuz sınırlı aynî hakları üç gruba ayırarak düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, 

irtifak hakları (MK m.779-838); ikincisi, taşınmaz yükü (MK m. 839-849); üçüncüsü 

ise, rehin haklarıdır (MK m. 850-972). Ancak biz, incelemelerimizi rehin hakkından 

başlayarak yapmaya çalışacağız.  

 

    II. Rehin Hakkı    

         1. Genel Olarak 

     Rehin hakkı, teminatını oluşturduğu alacak vadesinde ödenmediği takdirde, 

sahibine  taşınmaz veya taşınır bir malı ya da başka bir hakkı paraya çevirmek ve 

elde edilen paradan alacağını öncelikle almak yetkisini veren bir sınırlı ayni haktır276. 

Bütün sınırlı aynî haklarda olduğu gibi, rehin hakkı da sahibine hakkın konusu olan 

mal veya hak üzerinde sınırlı bir hakimiyet verir. Bu sınırlı hakimiyet, hak sahibine 

alacağını elde edebilmek için, hakkın konusuna doğrudan doğruya el atarak, onu, 

malikin rıza ve aracılığına gerek olmaksızın paraya çevirme277 yetkisi olarak kendini 

gösterir278. Ancak, üzerinde rehin hakkı bulunan bir şeyin haczedilmesi de 

                                                 
275 Alman hukukunda, sınırlı ayni hakların da, Alman Usul Kanunu § 771 anlamında “temliki 
engelleyici hak” niteliğine sahip olduğu ve bunlara dayanılarak istihkak davası açılabileceği genel 
olarak kabul edilmektedir. Ancak bunun için,  icra takibinin (haczin), söz konusu hak sahiplerinin 
menfaatlerini ihlâl etmiş olması şartı da aranmaktadır. Bu anlamda olmak üzere örneğin, haciz 
nedeniyle, hak sahibinin menkul bir mal üzerindeki zilyetliğine son veriliyorsa (yani mal bu kişinin 
elinden alınıyorsa) ya da taşınmaz bir mal bakımından “cebri adli idare” (Zwangsverwaltung) söz 
konusu ise ya da taşınmaz rehninin kapsamında olan bir mal (eklenti) cebri icraya dahil edilmişse, 
böyle bir menfaat ihlâlinin mevcut olduğu belirtilmektedir. Bkz. SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2034;BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2030; JAUERNIG s.61; THOMAS/ 
PUTZO s.1268; BROX/WALKER s.777; WIECZOREK/SCHÜTZE s.635; LIPPROSS s.249; 
LACKMANN s.215; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.676; WITTSCHIER s.929; BAUR/ 
STÜRNER s.528). İsviçre hukukunda haczedilen bir mal üzerindeki sınırlı ayni hakların sırasına 
ilişkin iddiaların da istihkak davasına konu olacağı kabul edilmektedir. Bkz. AMONN/GASSER 
s.186; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1048; JÄGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN s.556; 
FRITZSCHE/WALDER s.366; ROHNER s.5. 
276 Bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ s.657; AKİPEK-Mahdut s.157-158; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.251. 
277 Bu amaçla, İcra ve İflas Kanunu’muzun 145 vd. maddelerinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip usulü düzenlenmiştir. 
278 AKİPEK-Mahdut s.158; SİRMEN s.29. 
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mümkündür. Zira, rehin hakkı, haczi tamamen olanaksız kılan bir hak olmayıp, 

sınırlandıran (alacaklının hakkıyla birlikte dikkate alınması gereken) bir haktır279. 

Böylece, gerek yukarıda sınırlı aynî haklar gerekse burada rehin hakkına ilişkin 

açıklamalar dikkate alındığında, genel olarak280 rehin hakkının281 istihkak davasına 

dayanak teşkil edebilecek bir hak olduğu sonucuna varılır. Diğer bir deyişle, rehin 

konusu şeyin başka bir alacaklı tarafından haczettirilmesi halinde, üçüncü kişi 

konumunda olan rehin hakkı sahibi, bu hakkına dayanarak istihkak iddiasında 

bulunabilir ve istihkak davası açabilir282. 

Esasen Türk-İsviçre hukukunda, rehin hakkının istihkak davasına konu olması 

bakımından bir şüpheye yer olmamak gerekir. Zira, gerek İcra ve İflas Kanunu’ 

muzun m.96,I hükmünde ve 99’uncu maddesinde, gerekse İsviçre İcra ve İflas 

Kanunu’nun m.106,I hükmünde, rehin hakkına dayanılarak istihkak iddiasında 

bulunulabileceği ve dolayısıyla istihkak davası açılabileceği açıkça (pozitif bir 

hükümle) düzenlenmiştir283. Bu nedenle, rehin hakkı sahibi, rehin konusu şeyin 

haczedilmesi halinde, bu hakkının söz konusu icra takibinde dikkate alınması, yani 

                                                 
279 DENZLER s.124 vd.; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.100. 
280 Rehin hakkının istihkak davasına konu olması bakımından taşıdığı özellikler aşağıda bu hakkın 
çeşitleri bakımından  ayrıca ele alınacaktır. Burada sadece genel olarak rehin hakkının istihkak 
davasına konu olup olamayacağı incelenmektedir. Bkz. aşa. s. 154 vd. 
281 İcra ve İflas Kanunu’muzun 96’ıncı maddesinde yer alan “rehin” terimini, yine Kanun’umuzun 
23’üncü maddesinde olduğu gibi, geniş manada anlamak gerekir (KURU-İcra 2 s.964 ve İcra 1 s. 149-
150). İİK’da rehin terimine Medeni Kanun’dan daha geniş yer verilmiştir. Rehin hakkına dayanarak 
istihkak iddiasında bulunabilmek için İİK m.23’de sözü edilen geçerli bir rehnin bulunması gerekir 
(KAYGANACIOĞLU–I s.647). 
282 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.667; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.777; 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034;; WIECZOREK/SCHÜTZE s.636; LACKMANN s.215; 
GOTTWALD s.376; WASSERMANN s.1898; AMONN/GASSER s.186; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1048; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; DENZLER s.133 vd.; 
LENHARD s.14 vd.; AMONN/GASSER s.185; ROHNER s.4; KURU-İcra 2 s.964; ÜSTÜNDAĞ 
s.205; MUŞUL s.609; UYAR-İstihkak Davaları s.21 vd.; ERTEKİN/KARATAŞ s.107 vd.; ERİŞ s. 
22; BERKİN s.275; YILDIRIM–İcra s.91; ANSAY s.118; GÜRDOĞAN s.94; KAYGANACIOĞLU–
I s.647; "İİK. nun 96. maddesine göre, istihkak iddiasında bulunmak için mülkiyet hakkına sahip 
olmak şart değildir. Rehin hakkı sahibi de istihkak iddiasında bulunabilir" (15. HD 23.5.1990,  
1283/2378: ERTEKİN/KARATAŞ s.112); "Davacı 3.8.1989 tarihinde hacze muttali olduğunu satılan 
mahcuzların bedelinden öncelikle kendisine ait rehin hakkı konusu olan miktarın ödenmesini 
istemiştir. Bu istek İİK. nun 96 ve onu izleyen maddeleri gereğince istihkak iddiası niteliğindedir. 
Öyle ise, icra müdürünün anılan istihkak iddiası hakkında yasada öngörülen prosedürü işleterek, 
dosyayı mercie göndermesi gerekirken kendiliğinden davacının talebini reddetmesiyle, yasada 
öngörülen prosedür işletilmemiştir..." (15. HD 29.5.1991, 322/2848: UYAR-İstihkak Davaları s. 91-
92). 
283 "Üçüncü şahıs tarafından mahcuz mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı ileri sürülerek istihkak 
iddiasında bulunulabilir. Bu takdirde İİK 96 ve 97. maddeleri uyarınca açılacak dava usulen görülmeli 
ve sonuçlandırılmalıdır. Bu açık hükme rağmen yazılı sebep ve düşüncelerle ve rehin sebebiyle 
istihkak davası açılamayacağından bahisle davanın reddedilmesinde isabet yoksa da…" (İİD 
17.5.1966, 5570/5437: SEVİG s.177). 
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haczin rehin hakkıyla yüklü olarak yapılmış sayılması amacıyla istihkak davası 

açabilecektir.  

 

        2. Taşınmaz Rehni 

Medeni Kanun’un 850 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan taşınmaz rehni, hak 

sahibine, vadesinde ödenmediği takdirde alacağını, rehin hakkının konusu olan 

taşınmazın değerinden elde etme yetkisi veren bir sınırlı aynî haktır284. Bütün 

taşınmaz rehni çeşitlerinde ortak olan düşünce, bir taşınmazın alacağın teminatını 

teşkil etmesidir285. Alacaklı, borç ödenmediği takdirde, diğer alacaklılarıyla birlikte 

borçlunun malvarlığından alacağını elde etme yetkisini, taşınmaz rehninde de 

muhafaza eder. Bu rehin hakkının kendisine sağladığı üstünlük, alacağını, bütün 

diğer alacaklılara tercihen ve hepsinden önce doğrudan doğruya taşınmazın 

bedelinden alma yetkisine sahip olmasıdır286. Taşınmaz rehni, kanunda öngörülen 

istisnalar saklı kalmak kaydıyla, tapu kütüğüne tescil ile kurulur (MK m.856,I). 

Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmi şekilde 

yapılmış olmasına bağlıdır (MK m. 856,II). 

Medeni Kanun’un 850’inci maddesinde üç çeşit taşınmaz rehni öngörülmüş 

olup, bunların dışında değişik taşınmaz rehni çeşidi yaratılması mümkün değildir287. 

Söz konusu maddede öngörülen taşınmaz rehni çeşitleri ise: ipotek, ipotekli borç 

senedi ve irat senedidir. 

Medeni Kanun m.881,I hükmüne göre, halen mevcut olan veya henüz 

doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, 

ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğin amacı,  kişisel bir alacağın teminat altına 

alınmasıdır. Bir başka ifadeyle, alacak hakkı ipotekle aynî bir teminata bağlanmış 

olur. Bunun sonucu olarak, borçlu borcunu ödemediği takdirde alacaklı, ipotek edilen 

taşınmazı cebri icra yoluyla sattırarak alacağını satış bedelinden almak hakkını elde 

eder288. İpotek, teminat altına aldığı alacağa bağlı fer’i nitelikte bir haktır289. Bir 

alacağın teminat altına alınması amacıyla ipotek kurulmuş olsa bile, borçlunun 
                                                 
284 AKİPEK-Mahdut s.162; OĞUZMAN/SELİÇİ s.659; TEKİNAY-Menkul s.71; ERTAŞ s.499. 
285 OĞUZMAN/SELİÇİ s.659; TEKİNAY-Menkul s.71; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.257. 
286 AKİPEK-Mahdut s.162; OĞUZMAN/SELİÇİ s.659; TEKİNAY-Menkul s.71. 
287 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.259; TEKİNAY-Menkul s.71; OĞUZMAN/SELİÇİ s.660; ERTAŞ s.499. 
288TEKİNAY-Menkul s.106; AKİPEK-Mahdut s.227; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.259,376; OĞUZMAN/ 
SELİÇİ s.660. 
289 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.376; TEKİNAY-Menkul s.106; AKİPEK-Mahdut s.226. 
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kişisel sorumluluğu sona ermiş olmaz; kişisel sorumluluk yanında ipotek dolayısıyla 

taşınmaz ile sorumluluk doğmuş olur290. Böylece, ipoteğin paraya çevrilmesi sonucu 

elde edilen tutar alacağı karşılamaya yetmemişse, alacaklı, borçlunun diğer 

malvarlığı değerlerine de başvurabilir291. 

Taşınmazın değerini tedavül ettirmek işlevini de üstlenmiş olan ipotekli borç 

senedi ve irat senedinde, senede bağlanmış borç, soyut bir borç ilişkisi teşkil eder. 

Senette belirlenen alacak, taşınmazın tayin edilen değeri ile teminat altına alınmıştır. 

Taşınmaz, senette belirlenmiş olan değerler oranında alacağa teminat teşkil eder. İrat 

senedi ile ipotekli borç senedi arasındaki temel fark, irat senedinde sorumluluğun 

taşınmazın değeriyle sınırlı olması ve borçlunun kişisel sorumluluğunun 

bulunmamasıdır292.  

Böylece, niteliklerini kısaca belirlediğimiz taşınmaz rehni, istihkak davasına 

konu olabilecek bir haktır. Bir başka deyişle, üçüncü kişiler, borçluya ait olduğu 

gerekçesiyle haczedilen293 bir taşınmaz üzerinde, rehin hakkına sahip olduklarını 

iddia ederek istihkak davası açabileceklerdir294. Zira taşınmaz rehni, hak sahibine, 

alacağını, taşınmazın bedelinden (diğer alacaklılardan nazaran) öncelikle alma 

yetkisi veren bir sınırlı aynî haktır. Borçlunun kişisel alacaklısı ile, rehinli alacaklı 

arasındaki menfaat çatışmasında, rehinli alacaklı üstün geleceğinden,  diğer bir 

deyişle, rehin hakkı hacze tekâddüm edeceğinden, rehin hakkı sahibi hacze karşı 

istihkak davası açabilecektir. 

Esasen, İcra ve İflas Kanunu’muzun m.96,I hükmünde, herhangi bir ayrım 

yapılmadan, sadece “rehin hakkından” söz edildiğinden, buradaki rehin hakkının 

kapsamına, doğal olarak taşınmaz rehni de dahil olacaktır.  

Aynı şekilde, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 106’ıncı maddesinde de bir 

ayrım yapılmadan sadece “rehin hakkından” söz edilmiştir. Ancak, İsviçre hukukuna 

göre, icra takibinin konusunu bir taşınmaz teşkil etmekteyse ve bu taşınmaz 
                                                 
290 OĞUZMAN/SELİÇİ s.661;  
291 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.380; OĞUZMAN/SELİÇİ s.661; AKİPEK-Mahdut s.228. 
292 AKİPEK-Mahdut s.254 vd.; TEKİNAY-Menkul s.120 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.730 vd.; 
ERTAŞ s.536 vd.; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.422 vd. Hukukumuzda, taşınmaz rehninin hemen hemen 
sadece ipotek şeklinde kurulduğu, ipotekli borç senedi ve irat senedi türündeki rehinlere pek 
rastlanılmadığı belirtilmektedir (TEKİNAY-Menkul s.106; AKİPEK-Mahdut s.255). 
293 Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde de, İcra ve İflas Kanunu’muzun 150g 
maddesinin yaptığı açık yollama nedeniyle, istïhkak davasına ilişkin hükümlerin (m. 96-99) kıyasen 
uygulanabileceğini daha önce belirtmiştik. Bkz. yuk. s.105-106. 
294 UYAR-İstihkak Davaları s.21; ERTEKİN/KARATAŞ s.112; MUŞUL s.609; KURU-İcra 2 s.964; 
ERİŞ s.22; ANSAY s.118. 
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üzerindeki sınırlı aynî hakların varlığı ve kapsamı çekişmeli ise, bu durumda, adeta 

özel bir istihkak davası yolu295 öngörülmüştür (İsv. İİK m.140)296.  

 

 

 

 

Belirtmek gerekir ki, eğer taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı iddia 

edilmekteyse, az önce belirtilen hüküm uygulanamaz; bu konudaki uyuşmazlık, 

(genel) istihkak davası ( İsv. İİK m. 106-109) yoluyla çözümlenir297’298. 

Öte yandan, Alman hukukunda, rehin hakkının genel olarak istihkak davasına 

konu olabilecek bir hak olarak kabul edilmesine karşın299, taşınmaz rehin hakkı 

sahibinin, istihkak davası açma hakkının bulunmadığı kabul edilmektedir. Çünkü, 

rehin hakkı sahibinin menfaatlerinin zaten bu hakla korunmuş olduğu gerekçesiyle 

herhangi bir zarara uğramayacağı belirtilmektedir. Zira, ister kişisel bir alacak 

nedeniyle takip yapılsın, isterse daha sonraki sırada yer alan bir rehin hakkı sahibi 

takip yapmış olsun, hak sahibinin rehin hakkı, sonraki rehin hakkından önce gelecek 

ya da alıcı rehin konusu taşınmazın mülkiyetini bu rehin hakkıyla yüklü olarak 

kazanacaktır. Bu nedenle rehin hakkı sahibinin istihkak davası açmakta hukuki bir 

yararı yoktur300. 

Nihayet belirtmek gerekir ki, uygulamada, taşınmaz rehnine dayanılarak 

istihkak davası açılabileceği hususunda bir tereddüt olmamakla birlikte, bu konudaki 

                                                 
295 “Lastenbereinigungsverfahren”. 
296 Ayrıntılı bilgi için bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.70, 115 vd., 131; AMONN/ 
GASSER s.186; SPÜHLER/PFISTER s.145; ROHNER s.8-10. 
297 BLUMENSTEIN’e göre (s.384 dn. 8),  burada kanunun  iki hükmünün birbiriyle yarışması söz 
konusudur. Hak sahibi böyle bir durumda istihkak davasına ilişkin hükümlere (İsv. İİK m. 106-109; 
İİK m.96-99) başvurabileceği gibi, özellikle bu yola başvurmamış ya da bu imkânı kaçırmış ise, bu 
kez İsv. İİK m. 140’da (İİK m.128)  öngörülmüş olan yola başvurabilecektir; zira buna bir engel 
yoktur. 
298 İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 140’ıncı maddesine benzer düzenleme, İcra ve İflas Kanunu’ 
muzun 128’inci maddesinde yer almaktadır. Buna göre, rehin hakkı sahibinin m. 96 vd. hükümlerine 
dayanarak istihkak davası açması mümkün olduğu gibi, orada belirlenen koşullara uyarak m.128 
hükmüne göre istihkak davası açması da mümkündür. Ayrıca bkz. ÜSTÜNDAĞ s.207 dn. 653; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.116. Bu konu daha öncelenmiştir. Bkz. yuk. s.106,128.  
299 Bkz. yuk. s.152 dn. 275’de belirtilen yazarlar. 
300 Bu konuda bkz. SCHMIDT-Münchener Kommenar s.2034; BAUR/STÜRNER s.528; LIPPROSS 
s.249; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.777; THOMAS/PUTZO s.1268; LACKMANN 
s.215. Biz,  Alman hukukunda ileri sürülen bu görüşe, gerek Kanunumuzun açık hükmü (m. 96, 99), 
gerekse yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde katılamamaktayız. 
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sorunlar daha çok, bu rehin hakkının kapsamına ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır301. 

Şöyle ki, Medeni Kanun’un 862’inci maddesine göre, taşınmaz rehni bütünleyici 

parçaları ve eklentilerini de kapsar. Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun 83/c maddesine 

göre, taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti, taşınmazdan ayrı 

olarak haczedilemez.  

İşte bu hükümler nedeniyle, borçlunun elinde iken başka alacaklıları tarafından 

haczedilen taşınır malların, taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kapsamına dahil 

oldukları (MK m. 862) ileri sürülerek de ipotekli alacaklı tarafından  istihkak davası 

açılabilir. İpotekli alacaklı, başka alacaklılar tarafından  “taşınmazla birlikte” 

haczedilmiş olan taşınır malların “taşınmazın eklentisi niteliğini taşıdığını” ve bu 

nedenle taşınmazın kapsamı içinde kaldığını; eğer taşınmaz haczedilmeden “sadece 

bu taşınır mallar haczedilmişse”, İcra ve İflas Kanunu’nun  83/c maddesi uyarınca 

eklenti niteliğindeki bu taşınır malların, taşınmazdan ayrı olarak 

haczedilemeyeceğini ileri sürerek istihkak davası açabilecektir302’303. 

 

  3. Taşınır Rehni 

a) Genel Olarak 

Medeni Kanun’un 939 vd. maddelerinde, değişik taşınır rehni çeşitleri 

düzenlenmiştir304. Bunlar, ‘”teslime bağlı rehin ve hapis hakkı” (MK m. 939-953), 

                                                 
301 ERTEKİN/KARATAŞ s.110. 
302 UYAR-İstihkak Davaları s.23; ERTEKİN/KARATAŞ s.112. Bu ihtimâlde istihkak davası 
açılabileceği Alman hukukunda da kabul edilmektedir. Bkz. SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2035; WIECZOREK/SCHÜTZE s.637; LACKMANN s.215; GOTTWALD s.375; WITTSCHIER 
s.929. "MY. 777 uyarınca, taşınmaz rehni (ipotek), taşınmazın teferruatını da kapsadığından, rehinli 
alacaklı tarafından–başka alacaklılar tarafından haczedilen–teferruat hakkında istihkak iddiasında 
bulunulabileceği…" (15 HD 10.12.1990, 4429/5367: UYAR-İstihkak Davaları s.96-97). 
303 Mülkiyet hakkına dayanan istihkak davası sonucunda “haczin kaldırılmasına”, rehin hakkına 
dayanan istihkak davası sonucunda ise “dava konusu şeyin rehin hakkı ile kısıtlı olarak haczedilmiş 
sayılmasına” karar verilmesi gerekirken; üzerinde ipotek bulunan taşınmaz haczedilmeden, sadece 
onun kapsamına giren bir eklentinin haczedilmesi halinde de, eklenti üzerindeki haczin kaldırılmasına 
karar verilmesi gerekir. Çünkü, İİK m. 83/c uyarınca, ipotekli taşınmazların eklentileri, taşınmazdan 
ayrı olarak haczedilemez. Kanunda açıkça öngörülen bu haciz yasağı nedeniyle, ipotekli alacaklı, 
istihkak davası açarak haczin kaldırılmasını isteyebileceği gibi, “şikayet” yoluyla da aynı sonuca 
ulaşabilir. Böylece, istihkak iddiasının şikayet yoluyla ileri sürülemeyip, mutlaka istihkak davası 
açılması gerekeceği kuralına Yargıtay içtihatları ile bir “istisna” getirilmiştir. Ancak, istihkak davası 
sonucunda “nispi”, şikayet sonucunda “maktu” vekalet ücretine hükmedildiğinden,  uygulamada 
genellikle istihkak davası açmak yolu tercih edilmektedir ( UYAR-İstihkak Davaları s.23 dn. 36). 
304 Ancak, taşınır rehni çeşitleri sadece Medeni Kanun’da düzenlenenlerden ibaret olmayıp, başka 
kanunlarda da çeşitli taşınır rehni tipleri kabul edilmiştir. Bu konuda bkz.  OĞUZMAN/SELİÇİ s.744 
vd.; CANSEL E: Türk Menkul Rehni Hukuku, Cilt I, Teslim Şartlı Menkul Rehni, Ankara 1967 s.7-8; 
KÖPRÜLÜ/KANETİ s.447 vd. 
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“hayvan rehni” (MK m. 940/1), “alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin” (MK 

m.954-961), “rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlarla yapılan rehin” (MK 

m. 962-969) ve “rehinli tahvil”dir.  

Bu kanuni düzenleme de dikkate alınarak taşınır rehni, “bir alacağın teminat 

altına alınması amacıyla, taşınır bir eşya, hak veya alacak üzerinde kurulan ve rehinli 

alacaklıya borcun yerine getirilmemesi halinde teminat konusunu paraya çevirerek 

alacağını öncelikle elde etmek yetkisini veren hak” olarak tanımlanmaktadır305.  

Taşınır rehninin konusu dar ve teknik anlamda taşınır bir eşya ise, rehin hakkı 

sınırlı aynî hak niteliğini taşır306. Bu hak, kurulduğu andan itibaren, rehin alana rehin 

rehin verilen üzerinde üçüncü kişilere, borçluya ve bizzat malın malikine karşı ileri 

sürülebilen mutlak bir yetki verir307. Böylece, rehin alan, alacağı vadesinde 

ödenmediği takdirde, rehin verileni paraya çevirerek alacağını öncelikle almak 

hakkını elde eder. İşte rehin hakkına özelliğini veren, onun çekirdeğini oluşturan da 

bu yetkidir308. Öte yandan taşınır rehninin varlığı, mevcut ve geçerli bir alacağın 

                                                 
305 OĞUZMAN/SELİÇİ s.743; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.440; CANSEL-Menkul Rehni s.11; 
TEKİNAY-Menkul s.135. 
306 Buna karşılık, alacaklar ve diğer haklar üzerindeki rehin hakkının hukuki niteliği tartışmalıdır. Bu 
konudaki tartışmaları ayrıntılı olarak inceleyecek değiliz. Ancak genel olarak belirtmek gerekirse: Bir 
görüşe göre alacaklar üzerindeki rehin hakkı, alacağın teminat amacıyla temliki olarak 
nitelendirilmiştir. Bir başka görüşe göre, alacaklar üzerindeki rehin hakkı ne bir ayni hak ne de bir 
mutlak haktır. Alacak rehni ancak rehin alan, rehin veren ve rehnedilen alacağın borçlusu arasında 
hukuki sonuçlar doğurur. Bu nedenle, üçüncü kişilerin bu hakkı ihlal etmeme konusunda bir 
yükümlülükleri yoktur. Ancak cebri icrada rehin hakkı sahibinin önceliği, rehin hakkının mutlak 
niteliğinden değil, rehin hakkının alacağa oranla ön sırada yer almasından kaynaklanır. Diğer bir 
görüşe göre, alacak üzerindeki rehin hakkı alacağa eş nitelikte bir haktır. Bir başka görüşe göre, alacak 
üzerindeki rehin hakkı, bir ayni hak benzeri mutlak haktır. Nihayet başka bir görüşe göre de alacaklar 
üzerindeki rehin hakkı, mutlak etkisi sınırlı bir ayni haktır. Bu konudaki görüşler hakkında geniş bilgi 
için bkz.  SİRMEN A. L.: Alacak Rehni, Ankara 1990 5 vd.; KÖPRÜLÜ/KANETİ s. 440-441 ve 
s.253 dn. 4a; CANSEL-Menkul Rehni s.11 dn. 19; OĞUZMAN/ SELİÇİ s.743. Ancak alacak rehni 
(ve diğer haklar üzerindeki rehin) bakımından hangi görüş kabul edilirse edilsin, alacağın muaccel 
olması halinde, rehin hakkı sahibi  İcra Ve İflas Kanunu’na göre rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip yapma hakkına sahiptir. Zira, İİK m.23’ e göre bu kanun anlamında taşınır rehni  tabirine, 
alacaklar ve haklar üzerindeki rehinler de dahildir. (Ayrıntı için bkz. SİRMEN- Alacak Rehni s.85 vd., 
117 vd.) Ayrıca, bu rehin hakkı, her ne kadar tam anlamıyla bir mutlak hak olarak kabul edilmese de, 
diğer rehin çeşitlerinde olduğu gibi, cebri icrada,  hak sahibine öncelikli olarak tatmin edilme hakkını 
verir. Zira bu, rehin hakkı sahibinin, diğer alacaklılara kıyasla ön sırada yer almasının bir sonucudur. 
(SİRMEN-Alacak Rehni s.10). Dolayısıyla, alacak veya diğer bir hak üzerinde rehin hakkı bulunan 
kişi  söz konusu hakkına dayanarak hacizde istihkak davası da açabilir. Zira onun bu hakkı, takip 
alacaklısının hakkıyla birlikte dikkate alınması gereken, cebri icrayı kapsam olarak sınırlandıran bir 
haktır.  
307 CANSEL-Menkul Rehni s.10. 
308 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.442. 
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varlığına bağlıdır. Bu nedenle de, temin ettiği alacağa bağlı fer’i bir hak olup; alacak 

sona erdiğinde, rehin hakkı da sona erer309. 

Taşınır rehninin istihkak davasına konu olup olmayacağını belirleyebilmek 

için, söz konusu rehin hakkında yapılan esaslı bir ayrımı incelemek zorunluluğu 

bulunmaktadır. Zira, buna bağlı olarak varacağımız sonuçlar farklılık gösterecektir. 

Bu ayrım, rehin konusunun rehin alana tesliminin zorunlu olduğu “teslim şartlı 

taşınır rehni” ve bu zorunluluğun bulunmadığı  “teslimi gerektirmeyen taşınır rehni” 

ayrımıdır310. 

        

             b. Teslim Şartlı Taşınır Rehni 

Teslim şartlı taşınır rehni, rehin konusu taşınır eşyanın dolaysız zilyetliğinin 

rehinli alacaklıya veya güvenilir bir üçüncü kişiye sağlanması suretiyle kurulan iradi 

taşınır rehni çeşididir311. Medeni Kanun m.939,I hükmüne göre, kanunda öngörülen 

istisnai durumlar dışında  taşınırlar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle 

rehnedilebilir. Ayrıca Medeni Kanun m. 939,III hükmü gereğince, taşınır, fiilen 

yalnız rehnedenin hakimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz. Dolayısıyla, 

teslim şartlı rehnin doğması için rehin konusu taşınır malın bir tasarruf işlemi ile 

rehin alana teslimi zorunludur. Rehin konusu, rehin alanda veya onun adına rehin 

zilyetliğini kullanan üçüncü bir kişide bulunabilir; fakat rehin verende bulunamaz. 

Bu nedenledir ki, hükmen teslim yoluyla taşınır rehni kurulması kabul 

edilmemiştir312. 

Şu halde, borçlunun elinde iken haczedilen bir mal hakkında, borçlu bu malın 

üçüncü bir kişiye ait olduğunu ve kendisine rehin olarak verildiğini söyler veya 

üçüncü bir kişi haczedilen mal üzerinde rehin hakkı iddia ederse, icra müdürü malı 

haczetmekle beraber, istihkak iddiasını haciz tutanağına geçirir (m.96,I)313. 

Dolayısıyla, taşınır bir malın haczedilmesi halinde, bu mal üzerindeki rehin hakkının 

                                                 
309 CANSEL-Menkul Rehni s.26-27; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.464-465; OĞUZMAN/SELİÇİ s.746-
747; ERTAŞ s.541. 
310 Bu ayrım hakkında bkz. KÖPRÜLÜ/KANETİ s.445 vd.; CANSEL-Menkul Rehni s.7-8. 
311 OĞUZMAN/SELİÇİ s.754; CANSEL-Menkul Rehni s.11; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.477. 
312 CANSEL-Menkul Rehni s.32; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.485; OĞUZMAN/SELİÇİ s.756. 
313 CANSEL-Menkul Rehni s.232; "Rehin cirosu ile senede hamil olan banka, istihkak iddiasında 
bulunabilir" (15. HD 25.5.1987, 1295/2340: ERTEKİN/KARATAŞ s.126). 
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varlığı ve kapsamı istihkak davasına konu olabileceği gibi; mal üzerindeki sınırlı 

aynî hakların önceliğine ilişkin uyuşmazlıklar da istihkak davasına konu olabilir314.  

 Ancak, UYAR’ın da haklı olarak belirttiği gibi315, borçlunun elinde bulunan 

taşınır bir mal hakkında üçüncü kişiler tarafından rehin hakkının ileri sürülmesi nasıl 

mümkün olabilecektir? Çünkü, biraz önce de açıklandığı üzere, teslim şartlı taşınır 

rehninin meydana gelebilmesi (doğması) için, rehin konusu malın alacaklıya teslim 

edilmesi zorunlu olduktan başka (MK m.939,I), rehin konusu mal yalnız rehnedenin 

hakimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz (MK m.939,III). Bu nedenle, 

borçlunun elinde bulunan taşınır bir mal üzerinde, kural olarak, rehin hakkı 

kurulamaz; zira hükmen teslimin taşınır rehinleri bakımından kabul edilmemiştir 

(MK m.766)316.  Rehin alınan, rehin alanın izni ile, rehin verenin zilyetliğinde kaldığı 

sürece, rehnin hükümleri askıda kalır (MK m. 943,II). Dolayısıyla bu aşamada, rehin 

verilen, borçlunun alacaklıları tarafından haczedilebilir317. Bu durumda, üçüncü 

kişilerin rehin hakkı iddiası dinlenemez, yani rehin hakkına dayanılarak istihkak 

iddiasında bulunulamaz, bulunulsa bile sonuçta reddedilir318. Zira, üçüncü kişi bu 

durumda istihkak davasına dayanak teşkil edebilecek nitelikte bir hakka sahip 

değildir. Öte yandan, haczedilen mal üçüncü kişinin elinde bulunmakta ise, üçüncü 

kişinin rehin hakkına sahip olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasında bulunmasına 

bir engel yoktur; zira mal rehin alanın elindedir. Ancak rehin hakkı iddiasına rağmen 

icra müdürü malı haczedecek, istihkak iddiasını da haciz tutanağına geçirecektir319. 

       

            c. Teslimi Gerektirmeyen Taşınır Rehni    

Medeni Kanun’umuz, taşınırlar üzerinde rehin hakkının kurulabilmesi için, 

kural olarak teslim şartını aramış olmakla beraber, bunun istisnalarını, yani teslime 

gerek olmadan taşınır rehni kurulabilmesi olanağını da kabul etmiştir (MK m.940)320. 

                                                 
314 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1048; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.70 ve100. 
315 UYAR-İstihkak Davaları s.21; UYAR-İstihkak s.42; UYAR-İstihkak İddiaları s.563. 
316 CANSEL-Menkul Rehni s.233; UYAR-İstihkak Davaları s.21. 
317 CANSEL-Menkul Rehni s.210,233; UYAR-İstihkak Davaları s.22. 
318 UYAR-İstihkak Davaları s.22; UYAR-İstihkak s.42; UYAR-İstihkak İddiaları s.563; CANSEL-
Menkul Rehni s.233; KAYGANACIOĞLU–I s. 647; ERİŞ s.22.  
319 CANSEL-Menkul Rehni s.233-234. 
320 Medeni Kanun dışında başka Kanunlar’da da teslimi gerektirmeyen taşınır rehinleri öngörülmüştür. 
Örneğin 1971 tarih ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 5’inci maddesinde düzenlenmiş 
olan “ticari işletme rehni” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 875-877 ve 893 vd. maddelerinde hükme 
bağlanmış olan “gemi ipoteği” bunlar arasındadır. Başka örnekler ve ayrıntı için bkz. 
KÖPRÜLÜ/KANETİ s.446 vd.; CANSEL-Menkul Rehni s.7-8. 
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Dolayısıyla, bu tür taşınır rehinlerinin meydana gelebilmesi için, rehin konusu malın, 

rehin alana teslimi zorunlu değildir321.  

Öte yandan, teslimi gerektirmeyen taşınır rehni kendi arasında iki gruba 

ayrılmaktadır. Bunlardan bazılarının belli bir sicile tescili zorunlu iken322; diğer 

bazlarının ise belli bir sicile  tescili dahi zorunlu değildir323.  

4721 sayılı Yeni Medeni Kanun’umuzun m.940,II hükmüyle getirilen yeni 

düzenlemeyle, teslimsiz ve sicile tescille kurulan taşınır rehni olanağı 

genişletilmiştir324. Buna göre, “gerçek ve tüzel kişilerin alacaklarının güvence altına 

alınması için, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, 

zilyetlik devredilmeden de, taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle 

rehin kurulabilir”325. Bu hükümle, özellikle, motorlu taşıt araçlarının zilyetliğinin 

devrine gerek kalmaksızın rehni imkânı sağlanarak, mülkiyeti saklı tutma şeklinde 

yaratılan motorlu araç rehnine de artık gereksinim kalmamıştır326. Bunun dışında, 

Medeni Kanun’un bu hükmüyle, bir resmi sicile tescili zorunlu olan her taşınır malın 

teslimsiz olarak rehni olanağı yaratılmıştır327.  

İşte,  nitelik ve çeşitlerini kısaca belirlediğimiz bu rehin hakları, rehin konusu 

malın haczedilmesi halinde istihkak davasına da konu olabilecektir. Bir başka 

deyişle, üçüncü kişiler,  borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen taşınır mallar 

üzerinde,  teslimsiz olarak doğan bu rehin çeşitlerinden birine sahip olduklarını iddia 

ederek istihkak davası açabileceklerdir328. Esasen, taşınmazlar üzerinde rehin hakkı 

ancak tapu siciline tescil ile kurulabileceğinden, teslim şartlı taşınır rehinlerinde de, 

rehin konusunun rehin alana teslimi zorunlu olduğundan, istihkak davasının, teslimi 

                                                 
321 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.446. 
322 Örneğin, hayvan rehni (MK m. 940,I); ticari işletme rehni (TİRK m.5); gemi ipoteği (TTK m.875-
877 ve 893 vd.). 
323 Örneğin, TC. Ziraat Bankasının çiftçi malları üzerindeki rehin hakkı (TC. Ziraat Bankası Kanunu 
m.48 ); Devletin kamu alacaklarına ilişkin rehin hakkı (6183 sayılı AATHK m.12). Başka örnekler 
için bkz. KÖPRÜLÜ/KANETİ s.451-453; UYAR-İstihkak Davaları s.22. 
324 ERTAŞ s.550; OĞUZMAN/SELİÇİ s.768. 
325 Medeni Kanun’un 940’ıncı maddesinde öngörülen bu rehinler de, İİK’nın 23’üncü maddesinde  
4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “taşınır rehni” kapsamına alınmıştır. Yürürlük ve gerekçe 
için bkz. KURU B/ARSLAN R/YILMAZ E: En Son Değişikliklere Göre Notlu-Gerekçeli İcra ve İflâs 
Kanunu, 21. Baskı, Ankara 2004 s.46 dn. 29, 30. 
326 ERTAŞ s.550. 
327 ERTAŞ s.550; OĞUZMAN/SELİÇİ s.768. 
328 UYAR-İstihkak Davaları s.22; UYAR-İstihkak s.42; UYAR-İstihkak İddiaları s.563; ERİŞ s.22; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.117 vd.; ANSAY s.118; KAYGANACIOĞLU–I s.647-648; "Rehinli 
malların haczi halinde, rehinden yararlananın istihkak davası açmak hakkı vardır" (15. HD 23.2.1993, 
646/736: ERİŞ s.53-54).  
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gerektirmeyen taşınır rehinleri bakımından daha büyük bir öneme sahip olduğu 

söylenebilir.  

Son olarak, Alman hukukundaki durumu da kısaca incelemek gerekmektedir. 

Alman hukukunda savunulan bir görüşe göre, taşınır rehni bakımından, rehin hakkı 

sahibinin, rehin konusu  üzerindeki zilyetliğinin doğrudan veya dolaylı olmasının bir 

önemi yoktur; yani her iki ihtimâlde de rehin hakkı sahibi istihkak davası açabilir329. 

Diğer bir görüşe göre ise, aynı zamanda rehin konusunun zilyetliğine sahip olan 

rehin hakkı sahibi, Alman Usul Kanunu’nun 771’inci paragrafına dayanarak istihkak 

davası açamaz; ancak aynı kanunun 805’inci paragrafında düzenlenmiş olan, 

“öncelikli olarak tatmin edilme hakkına ilişkin olan davayı”330 açabilir. Zira, rehin 

hakkı sahibinin hak ve menfaatlerinin hacizden etkilenmesi ve zarar görmesi söz 

konusu olmaz331. Ancak bu sonuncu görüş, gerek Alman Usul Kanunu’nun 805’inci 

paragrafının lafzını, gerekse Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1232’inci 

paragrafındaki düzenlemede kanunkoyucunun amacını dikkate almadığı gerekçesiyle 

eleştirilmiştir. Çünkü, kanunkoyucu, önde gelen rehin hakkı sahibine, rehin 

konusunun paraya çevrilme zamanını tayin etme hakkını vermiştir. Bu nedenle, rehin 

hakkı sahibi, § 771 anlamında “temliki engelleyici bir hakka” sahiptir ve istihkak 

davası açabilir332. Fakat , zilyetliğe de sahip olan rehin hakkı alacaklısının, § 805’e 

dayanarak  dava açmasına bir engel yoktur; bu davalardan birini seçmek kendi 

tercihidir333. Ancak, rehin hakkı sahibi,  aynı zamanda zilyet değilse, sadece § 805’e 

göre dava açma olanağına sahiptir334. 

    

       d) Ticari İşletme Rehni 

Ticari işleme rehni, 1971 tarih ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile 

düzenlenmiştir335. Bu kanunla, çeşitli unsurlardan oluşan ticari işletmelerin bir bütün 

                                                 
329 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.777; BAUR/STÜRNER s.529; LACKMANN s.215; 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034; SCHUSCHKE/WALKER s.603; MUSIELAK s.400; 
GOTTWALD s376. 
330 “Klage auf vorzugsweise Befriedigung”. 
331 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.676; THOMAS/PUTZO s.1268. 
332 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034; BROX/WALKER s.777; BAUR/STÜRNER s.529; 
MUSIELAK s.400. 
333 BROX/WALKER s.777; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034. 
334 BROX/WALKER s.777; GOTTWALD s.376. 
335 İİK’nın 23’üncü maddesinde 4949 sayılı Kanun’la yapılan değişikle  “Ticari İşletme Rehni 
Kanunu’na” tabi ticari işletmeler de taşınır rehni kapsamına alınmıştır. Yürürlük ve gerekçe için bkz. 
KURU/ARSLAN/YILMAZ-Kanun s.46 dn.29, 30. 
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olarak, bir başka deyişle, işletmeye dahil taşınır unsurların ayrıca teslimine gerek 

olmaksızın, rehnedilebilmesi imkânı sağlanmıştır336. Dolayısıyla, ticari işletme rehni, 

bir teslimsiz taşınır rehni çeşididir337. Ticari işletme rehninden doğan rehin hakkı, 

mutlak338 ve aynî339 bir haktır. Ancak bu hak, sahibine, rehin konusunu kullanma ve 

semerelerden yararlanma yetkisini vermeyen sınırlı aynî haklardandır. Hak sahibinin, 

sadece, alacağını tahsil edemediği takdirde rehin konusunu icra yoluyla paraya 

çevirip alacağını öncelikle alma yetkisi vardır340. 

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 1’inci maddesine göre, rehin, ticaret veya 

esnaf ve sanatkâr sicilinde kayıtlı bir ticari işletme üzerinde kurulabilir. Bunun için 

öncelikle taraflar arasında bir rehin sözleşmesi yapılmalıdır ki, bu sözleşme noter 

tarafından resen düzenlenir (TİRK m.7)341. Ancak rehin hakkı, sözleşmenin, 

işletmenin kayıtlı bulunduğu esnaf ve sanatkâr veya ticaret siciline tescili ile doğar  

(TİRK m.5,I). Dolayısıyla burada tescil, “kurucu” bir etkiye sahiptir342. Tescili talep 

süresi ise, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren on gündür (TİRK m.5,II). Tescil 

talebinin on gün içinde yapılmasına ilişkin bu hükmün, emredici niteliğe sahip 

olduğu kabul edilmektedir343. 

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 3’üncü maddesinde nelerin rehnin kapsamına 

dahil olduğunu belirtmiştir. Buna göre, ticaret unvanı ve işletme adı, rehnin tescili 

anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine, araç, alet ve 

motorlu nakil araçları, ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi 

sınai haklar rehnin kapsamına dahil olan unsurlardır. Ticari işletmeye dahil olsalar 
                                                 
336 ARKAN S: Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı, Ankara 1999 s.45-46; 
ERTEN M. A.: Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001 s.1-2,8; KARAHAN S: 
Ticari İşletme Hukuku, Güncelleştirilmiş 9.Baskı, Konya 1999 s.42; KAYIHAN Ş: Ticari İşletme 
Rehni, İstanbul 1996 s.1, 17; ERZURUMLUOĞLU E: Ticari İşletme Rehni (ABD 1977/3, s.430-
438), s.433; AKYAZAN S: Ticari İşletme Rehni (BATİDER, 1976/8, S. 4, s.61-81), s.64; TEKİNAY-
Menkul s.141; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.447. 
337 Ticari işletme rehninin teslimsiz bir taşınır rehni olarak düzenlenmesini gerektiren ihtiyaç ve 
nedenler hakkında bkz. REİSOĞLU S: Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, 
Ankara 1977 s.3 vd., 10-11; KAYIHAN s.12 vd. 
338 TÜRKER E: Ticari İşletme Rehni, Eskişehir 1981 s.52; KAYIHAN s.18. 
339 REİSOĞLU s.11; KAYIHAN s.19; aksi görüş TÜRKER s.54. 
340 KAYIHAN s.19. 
341 Ayrıntı için bkz. KAYIHAN s.38 vd. 
342 ARKAN s.48; ERTEN M. A. s.39; KARAHAN s.44; POROY R: Ticari İşletme Hukuku, Gözden 
Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul 1991 s.51; ERZURUMLUOĞLU s.435; REİSOĞLU s.19; TÜRKER s.88; 
KAYIHAN s.41. 
343 REİSOĞLU s.19-20; ERTEN M. A. s.38-39; ERZURUMLUOĞLU s.435; TÜRKER s.87; OMAĞ 
M. K.: Türk Hukukunda Ticari İşletme Rehni (İİTAD, 1976/1, s.187-206), s.195; KAYIHAN s.41; 
aksi görüş İMREGÜN O: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul 1993 s.17; AKYAZAN s.68; 
ARKAN s.49; görüşler hakkında ayrıntı için bkz. KAYIHAN s.40 vd.   
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bile, burada sayılanların dışında kalan unsurlar, rehne dahil edilemez344. Örneğin, 

ticari işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği taşınmaz ve kiracılık hakkı, rehnin 

kapsamına sokulamaz345. Buna karşın, ticaret unvanı, işletme adı ve işletmenin 

faaliyetine tahsis olunan taşınır işletme tesisatının, rehnin kapsamı dışında 

bırakılması mümkün değildir346.  

Ticari işletme rehni de, diğer rehin hakları gibi, rehinli alacaklıya, ticari işletme 

veya belirli unsurlarına başvurarak alacağını öncelikle elde etme imkânı sağlayan bir 

sınırlı aynî haktır347. Dolayısıyla, ticari işletme sahibinin diğer alacaklıları işletme 

veya unsurları üzerine bir haciz koydurmak istedikleri takdirde, konulan bu haciz, 

rehinli alacaklının haklarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir348. Alacaklının sahip 

olduğu rehin hakkı, ticari işletmeyi devralan herkese karşı da ileri sürülebilecektir 

(TİRK m.9,I). Buna karşılık, rehinden haberdar olmaksızın ticari işletmenin sicil 

bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hakkı 

iktisap eden iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları saklıdır (TİRK m.9,II).  

İşte, nitelik ve kapsamını bu şekilde kısaca açıklamaya çalıştığımız ticari 

işletme rehninin istihkak davasına konu olması mümkündür. Zira, biraz önce de 

belirtildiği üzere, ticari işletme rehni, teslim koşulu aranmayan bir sicilli taşınır rehni 

çeşididir. Bu nedenle birçok taşınır malın, alacaklıya teslimine gerek kalmadan 

üzerinde rehin hakkı kurulması mümkün olmaktadır. Kuşkusuz, rehinli malların 

borçlunun elinde kalması, rehinli alacaklı bakımından belirli riskleri de beraberinde 

getirecektir. Buradaki risk ise, özellikle, borçluya ait ve üzerinde ticari işletme rehni 

bulunan malların, rehinli alacaklı dışındaki alacaklılar tarafından haczedilebilmesi 

riskidir. Dolayısıyla,  Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 3’üncü maddesinde belirtilen 

ve rehnin kapsamında bulunan unsurların, borçlunun diğer alacaklıları tarafından, 

rehin hakkının kurulmasından sonra349 haczettirilmesi halinde, ticari işletme üzerinde 

                                                 
344ARKAN s.50; REİSOĞLU s.14 -15. 
345 ARKAN s.50; KAYIHAN s.30; POROY s.49. 
346 ARKAN s.50; KAYIHAN s.32; rehnin kapsamı hakkında  bkz. ERTEN M A s.26 vd.; KAYIHAN 
s.30 vd.  
347 REİSOĞLU s.22; KAYIHAN s.49. Ticari işletmenin veya münferit unsurlarının paraya 
çevrilmesinde, İcra ve İflas Kanunu’nun taşınır rehninin paraya çevrilmesi hakkındaki hükümleri (m. 
145-147, 150e, 152) uygulanır (TİRK m.17). Satılacak unsurları ve satışın kapsamını, alacaklının ve 
işletme sahibinin menfaatlerini dikkate alarak, icra müdürü tayin eder (TİRK m.15,II). Bu konuda 
ayrıntı için bkz. KAYIHAN s.72 vd.; ERTEN M A s.61 vd. 
348 REİSOĞLU s.22. 
349 Ticari işletme ya da taşınır işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni kurulmadan önce haciz 
konulmuş ise, hacizli alacaklıların hakları, rehinli alacaklının hakkından önce gelecektir (KAYIHAN 
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rehin hakkına sahip olan üçüncü kişiler, söz konusu hacizli mallar hakkında istihkak 

davası açabileceklerdir350. Zira, ticari işletme üzerinde usulüne uygun şekilde kurulan 

rehin hakkı, herkese karşı ileri sürülebilir (TİRK m.9,I). 

       

            e) Hapis Hakkı 

Medeni Kanun’umuzun 950 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan351 hapis hakkı, 

alacaklıya, zilyetliğinde bulunan ve kural olarak geri vermekle yükümlü olduğu, 

borçluya ait eşya veya kıymetli evrakı, kanuni şartların gerçekleşmesi halinde, borç 

ödeninceye kadar geri vermekten kaçınma ve teslim şartlı taşınır rehninde olduğu 

gibi paraya çevirme yetkisi veren bir haktır352. İcra ve İflas Kanunu m.23,II hükmüne 

göre, bu kanunun uygulanmasında taşınır rehninin kapsamına, hapis hakkını da 

dahildir. 

Bir taşınır rehni çeşidi olan hapis hakkının353, teslim şartlı taşınır rehninden 

başlıca farkı, hapis hakkında bir rehin sözleşmesinin bulunmaması ve rehin verenin 

teminat sağlama iradesini gerektirmeyen , “kanundan doğan bir taşınır rehninin” söz 

konusu olmasıdır. Bu hakkın teslim şartlı taşınır rehniyle ortak olan noktaları ise, her 

ikisinin de aynî hak olması ve ikisinde de rehin zilyetliğinin aranmasıdır354. 

Hapis hakkı, kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesiyle kendiliğinden 

doğar355. Bu hakkın doğumu için gerekli olan şartlar şunlardır: Alacaklının, 

                                                                                                                                          
s.77)  Dolayısıyla önce haciz koyduran alacaklı alacağını tahsil edeceğinden, bu ihtimâlde rehinli 
alacaklının istihkak davası açması söz konusu olamaz.  
350 KURU-İcra 2 s 964; ERTEKİN/KARATAŞ s.129; UYAR-İstihkak Davaları s.22; ERİŞ s.22; 
"1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 5/1. madde hükmü gereğince ticari işletmenin kayıtlı 
bulunduğu yer siciline tescil ile rehin hakkı doğar. Bu hakka sahip olan kişilerin İİK’ nun 96. madde 
hükmünce istihkak davası açmaya hakları vardır ve rehinli eşyanın ayrıca rehin hakkı sahibine teslimi 
gerekmemektedir" (15. HD 20.2.1989, 1988/4309: UYAR-İstihkak Davaları s.93-94); "Üçüncü 
kişinin mahcuzlar üzerinde ticari işletme rehin hakkını ileri sürmesi, İİK’ nun 96. maddesinde yer alan 
istihkak iddiasıdır" (15. HD 22.5.1987, 1723/2309: ERTEKİN/KARATAŞ s.129-130). Bu konuda 
başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.93 vd; ERTEKİN/KARATAŞ s.129 vd. 
351 Medeni Kanun’un 950 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan genel hapis hakkından başka, yine 
Medeni Kanun’da (örneğin  m. 752,II hükmünde öngörülen arazi sahibinin hapis hakkı),  Borçlar 
Kanunu’nda (örneğin m.267-269’da düzenlenen adi kirada kiralayanın ve m. 393,III hükmünde yer 
alan vekilin hapis hakkı), Türk Ticaret Kanunu’nda (örneğin m. 132 uyarınca Acentanın hapis hakkı) 
özel olarak düzenlenmiş hapis hakkı çeşitleri de bulunmaktadır.  
352 Hapis hakkının tanımı için bkz. KÖPRÜLÜ/KANETİ s.512; OĞUZMAN/SELİÇİ s.769; 
TEKİNAY-Menkul s.142. 
353 Hapis hakkının Medeni Kanun’daki genel hapis hakkının ( m.950,I ) şartlarına uyan ve bu şartlara 
uymayan hapis hakları şeklindeki tasnifi hakkında bkz. CANSEL E: Türk Hususi Hukukunda Hapis 
Hakkı, Ankara 1961 s.114 vd. 
354 Hapis hakkıyla teslim şartlı taşınır rehni arasındaki farklılıklar ve benzerlikler hakkında bkz. 
CANSEL-Hapis Hakkı s.23 vd.; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.512-513; TEKİNAY-Menkul s.145-146. 
355 CANSEL-Hapis Hakkı s.93; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.515; OĞUZMAN/SELİÇİ s.770. 
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borçlunun rızası ile paraya çevrilebilen taşınır mala veya kıymetli evraka zilyet 

olması, muaccel bir alacağın mevcut olması, alacakla alacaklının zilyetliğindeki 

taşınır mallar veya kıymetli evrak arasında  tabiî bir bağlantının bulunması ve hapis 

hakkının kullanılmasına kanuni bir engelin bulunmamasıdır356. 

İşte bu koşulların gerçekleşmesiyle doğan hapis hakkı, alacaklıya başlıca iki 

imkân sağlar: Hapis hakkına konu olan eşyayı borçluya geri vermekten kaçınma ve 

bu eşyayı paraya çevirme357. Buna göre, alacaklı, hapis hakkının kullanılmasına 

neden olan borç ödenmediği sürece, paraya çevirme yoluna gitmeden zilyet olduğu 

malları geri vermekten kaçınarak, alacağının karşılanmasına yetecek kadar eşya 

üzerinde hapis hakkını kullanabilir358. Eğer, borç yerine getirilmez ve yeterli güvence 

de gösterilmezse alacaklı, borçluya daha önce bildirimde bulunarak, hapsettiği 

şeylerin teslime bağlı rehin hükümleri uyarınca, İcra ve İflas Kanunu m.23,II ve 145-

153 hükümlerine göre paraya çevrilmesini isteyebilir (MK m.953,I). Ancak, hapis 

hakkına konu eşyanın paraya çevrilebilmesi, alacaklının daha önce borçluya ihbarda 

bulunmuş olması ve borçlunun yeteri kadar teminat göstermemiş olması şartlarına 

bağlı tutulmuştur359.  

Böylece, niteliklerini kısaca belirtmeye çalıştığımız hapis hakkına dayanılarak 

istihkak iddiasında bulunulması ve istihkak davası açılması mümkündür360. Bir başka 

                                                 
356 Hapis hakkının şartları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. CANSEL-Hapis Hakkı s.49 vd.; 
KÖPRÜLÜ/KANETİ s.515 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.770 vd.; TEKİNAY-Menkul s.142 vd. 
357 Bazı hapis hakları çeşitlerinde, hak sahibinin hapis hakkına konu olan eşyayı paraya çevirme 
yetkisi bulunmamaktadır. Örneğin, MK m. 994,I hükmüne göre, iyiniyetli zilyet, malı geri verirken, 
yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları, geri vermeyi talep eden tarafından kendisine ödeninceye kadar, 
malı geri vermekten kaçınabilir. Burada, MK m. 950 anlamında bir hapis hakkı değil, sadece geri 
vermeden kaçınma yetkisi (alıkoyma hakkı) bulunmaktadır. Bu yetki ise zilyede, masraflar 
ödenmediği takdirde, malı paraya çevirme imkânı sağlamamaktadır (CANSEL-Hapis Hakkı s.41, 169; 
OĞUZMAN/SELİÇİ s.769-770; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.517). Bununla birlikte, eşyayı iade etmeme 
yetkisine sahip olan iyiniyetli zilyedin hakkı bir bakıma aynî hak mahiyetindedir. Çünkü, bu hakkını o 
eşya üzerinde hak iddia eden üçüncü kişilere, özellikle malın malikinin iflası halinde iflas masasına ve 
malı haczetmek isteyen malikin alacaklılarına  karşı ileri sürebilir (CANSEL-Hapis Hakkı s.169). 
358 Ayrıntı için bkz. CANSEL-Hapis Hakkı s.93 vd.; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.524 vd. 
359 CANSEL-Hapis Hakkı s.98 vd.; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.526; OĞUZMAN/SELİÇİ s.774. 
360 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2035; GOTTWALD s.376; SCHUSCHKE/WALKER s.606; 
KURU-İcra 2 s.964; ÜSTÜNDAĞ s.205; UYAR-İstihkak Davaları s.24-25; UYAR-İstihkak İddiaları 
s.564; ERTEKİN/KARATAŞ s.161; ANSAY s.118; YILDIRIM-İcra s.91; BELGESAY-Şerh s.226; 
KAYGANACIOĞLU–I s.649-650; "Davacı 3. kişi elde edilecek pamuk mahsulünün % 35 kira bedeli 
karşılığında verilmek üzere tarlasını borçlu davalıya kiraladığını ileri sürerek pamuk mahsulünün %35 
miktarı üzerindeki haczin kaldırılmasını dava etmiştir... Merci Hakimliğince istihkak davasının 
mülkiyet ve rehin hakkına dayanması gerektiği, icar bedeli için ayrıca dava açılabileceği, olayda 
davacının istihkak davası açmaya hakkı olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir... Olayda 
çözümlenmesi gereken husus bu maddi olgu karşısında davacının pamuk mahsulü üzerinde hapis 
hakkının mevcut olup olmadığı ve hapis hakkının istihkak davasına konu yapılıp yapılamayacağı 
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deyişle, hapis hakkına konu olan şeylerin, borçlunun diğer alacaklıları tarafından 

haczettirilmesi halinde, hapis hakkı sahibi, haczedilen şeyler üzerinde bu nitelikte bir 

hakka  sahip olduğunu ileri sürerek istihkak davası açabilecektir. Çünkü, hapis hakkı, 

sahibine, bu hakka konu olan şeyleri iadeden kaçınma ve paraya çevirme yetkisi 

veren bir aynî hak olup, rehin hakkına benzer sonuçlar doğuran ve bu nedenle haczi 

sınırlandırarak, takip alacaklısının alacağıyla birlikte dikkate alınması gereken bir 

haktır361. Bir başka deyişle, hapis hakkı sahibi de, istihkak iddiasına ve davasına 

dayanak teşkil edebilecek nitelikte bir hakka sahiptir. 

Burada, kiralayanın kira alacağını tahsil etmek üzere, kiralananda bulunan 

eşyalar üzerinde sahip olduğu hapis hakkına dayanarak rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takibe başvurması362 halinde istihkak iddiasında bulunulmasını da kısaca 

incelemek gerekir. 

Kiralayanın kira alacağını tahsil etmek amacıyla kiralananda bulunan eşya 

üzerinde hapis hakkı bulunmaktadır (BK m.267-269; İİK m.270-271). İşte kiralayan, 

                                                                                                                                          
noktasında toplanmaktadır. Bilindiği gibi hapis hakkı, alacaklının borçludan olan alacağı ödeninceye 
kadar borçluya ait malı elinde tutmak ve borç ödenmeyince de onu paraya çevirmek hakkıdır.Bunun 
için, iki alacak arasında bir bağın mevcut olması yeterlidir. Alacaklının alacağını temine yönelik 
olmak üzere yasalarımızda kabul edilen çeşitli hapis hakları yanında kiralayanın yasal hapis hakkı 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu cümleden olarak bir edim karşılığında  semerelerden yararlanma 
kaydıyla bir eşyayı kullanmayı içeren ürün sözleşmeleri (Hasılat Kirası) için, adi kira akitlerinde 
olduğu gibi, kiralayan yararına hapis hakkı tanınmış, B.K’nın 281 inci maddesinde işlemiş ve 
işleyecek olan bir kira için kiralayanın adi kirada olduğu gibi hapis hakkı bulunduğu açıkça 
belirtilmiştir... Hapis hakkı sahibi dilediğinde icra memuruna başvurarak bu hakkının muhafazası için 
önlemler alınmasını isteyebilir. Bu takdirde icra memurunun deftere geçirdiği bu eşya için hapis hakkı 
sahibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip hakkını elde eder (İ.İ.K.’nun 270 inci md.). Görülüyor 
ki, takip hukuku açısından hapis hakkı rehin hakkı düzeyinde bir uygulamayı gerektirmekte ve 
böylece hapis hakkı sahibi bu malların satışı halinde satış bedeli üzerinden rehin haklarında  olduğu 
gibi öncelikli (rüçhan) hakkına sahip olmaktadır (B. Kuru, İcra ve İflas Hukuku 1983 Sayfa 459). Öte 
yandan, gerek doktrinde, gerekse yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında İİK’nun 96 ncı maddesinin ilk 
fıkrasında sözü edilen (mülkiyet veya rehin) hakları sınırlı olmayıp, bir örnek (Emsal) için gösterildiği  
sözbirliği içinde kabul edilen bir olgudur. Diğer bir deyimle, istihkak davası yalnız mülkiye veya 
rehin hakkına değil, ayrıca diğer ayni ve kişisel haklara da dayandırılabilir. Örneğin irtifak ve intifa 
hakları (M.K.’nun 703 ve 711. maddeler), sükna hakkı (M.K.’nun 748.madde), üst hakkı (M.K.’nun 
751 inci madde), mürur  hakkı (M.K.’ nun 753 üncü madde), mülkiyeti muhafaza kaydına dayanan 
haklar ve olayımızda olduğu gibi sözleşmeden ya da yasadan kaynaklanan hapis hakları bu 
cümledendir (Yargıtay  Hukuk Genel Kurulu 12.1.1966 gün ve E.76 K.4 keza 15. Hukuk Dairesinin 
4.12.1984 gün ve E. 1984/4341, K.3765)... O halde, davacının yasadan kaynaklanan hapis hakkına 
dayanarak mahcuz pamuk mahsulü nedeniyle istihkak davası açmaya hakkı olduğu kabul edilmeli, 
işin esası incelenerek, uygun sonuç dairesinde bir karar verilmelidir" (15. HD 6.2.1985, 4254/372: 
Yasa 1985/10 s.1462-1463); "Tamircinin, tamir alacağından dolayı  tamir ettiği mal üzerinde hapis 
hakkı vardır. Tamir edilen mal haczedilirse hapis hakkına dayanarak istihkak davası açılabilir"  (13. 
HD 23.10.1979, 4655/5339: KAYGANACIOĞLU-I s.649 dn. 16 ); başka kararlar için bkz. UYAR-
İstihkak Davaları s.107-109; ERTEKİN/KARATAŞ s.162 vd. 
361 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.77-79; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1048; 
DENZLER s.170 vd.; KAYGANACIOĞLU–I s.650. 
362 Bu konuda geniş bilgi için bkz. BUDAK– Hapis Hakkı s.77 vd. 
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hapis hakkına dahil olan şeylerin başka bir alacaklı tarafından haczedilmesi halinde, 

bu hakkına dayanarak istihkak davası açabilir. Ayrıca, kiralayanın, kiralananda 

bulunan kiracıya ait eşya  üzerinde olduğu gibi, üçüncü kişiye ait olduğunu bilmediği 

veya bilmesi gerekmediği eşya üzerinde de hapis hakkı vardır. Kiralayan, eşyanın 

üçüncü kişiye ait olduğunu biliyorsa hapis hakkı söz konusu olmaz. Böyle bir malı 

kiralayan haczettirirse, üçüncü kişi istihkak davası açabilir ve kiralayanın, hacizli 

malın kiracıya ait olmadığını bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederek istihkak 

davasını kazanabilir363. Şu halde, kendilerine ait mallar hapis hakkı defterine 

kaydedilen üçüncü kişiler364, ancak kiralayanın, kiralanandaki bu malların kiracıya 

ait olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği iddiasıyla ya da söz konusu malların 

rızaları dışında ellerinden çıkmış olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasında 

bulunabilir365.  

Buradaki istihkak iddiası da haczedilen mallara ilişkin istihkak davası 

hakkındaki hükümlere tabidir. Bu istihkak iddiası da mülkiyet veya rehin hakkı gibi 

bir sınırlı aynî hakka dayanabilir. İstihkak iddiası hapis hakkı için defter tutulurken 

ileri sürülür ve icra müdürü tarafından deftere kaydedilir (İİK m96,I’e kıyasen). 

Defter tutulması anında ileri sürülmeyen istihkak iddialarının en geç, üçüncü kişilere 

ait malların deftere kaydedildiğinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde icra 

dairesine bildirilmesi gerekir366.  

Kiracı, kiralananda bulunan eşyayı gizlice kaçırıp üçüncü bir kişiye satar ve 

eşya bu kişinin elinde haczedilirse, kiralayan hapis hakkına dayanarak ve üçüncü 

kişinin kötüniyetli olduğunu, eşya üzerinde hapis hakkı bulunduğunu bildiğini veya 

bilmesi gerektiğini ileri sürerek istihkak iddiasında bulunabilir. Fakat, kiralanandan 
                                                 
363 KAYGANACIOĞLU–I s.650. 
364 Hapis hakkı defterine kaydedilen mallar, sadece kiralananda bulunan mallar olacağı  (m.267,I) ve 
dolayısıyla bu mallar borçlunun elinde sayılacağı için (m.97a), hapis hakkı defterine geçirilen mallar 
hakkındaki istihkak iddiaları çoğunlukla üçüncü kişiler tarafından ileri sürülür (BUDAK-Hapis Hakkı 
s.94). İcra dairesinin, üçüncü kişilerin elindeki malları (örneğin, bu malların kiralanandan geçici bir 
süre ayrılmış olmaları sebebiyle) hapis hakkı defterine kaydettiği istisnai hallerde ise, İİK m.99 
hükmü uygulanır; yani paraya çevirme talebini alan icra müdürünün, icra mahkemesinde üçüncü 
kişiye karşı istihkak davası açmak üzere kiralayana yedi günlük süre vermesi gerekir (BUDAK– 
Hapis Hakkı s.96). 
365 BUDAK-Hapis Hakkı s.93; ERTEKİN/KARATAŞ s.162; "BK’ nun 268. maddesi hükmü uyarınca 
kiracıya ait olmadığını kiralayanın bildiği veya bilmesi gerektiği eşya üzerinde 3. kişinin hakları 
kiralayanın hapis hakkına karşı dahi korunmaktadır. Davacı hapsedilen eşyanın kiracıya ait olmadığını 
kiralayan alacaklının bildiği veya bilmesi gerektiğini ileri sürmemiştir. Mücerret eşyanın kendisine ait 
olduğunu ispat etmesi, davanın kabulü için yeterli bulunmamaktadır" (13. HD 25 11.1974, 5595/3189: 
YKD 1975/2 s.95). 
366 Ayrıntı için bkz. BUDAK-Hapis Hakkı s.93-94. 
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kaçırılan eşya üzerinde iyiniyetli üçüncü kişilerin aynî hak kazanmaları halinde hapis 

hakkı düşer. Hapis hakkının düşüp düşmediği hakkında kiralayan ile üçüncü kişi 

arasında çıkan uyuşmazlıklara genel mahkemelerde bakılır; zira ortada haciz 

yoktur367.  

   

  

   III. İrtifak Hakları 

         1. Genel Olarak 

İrtifak hakkı, bir eşya üzerindeki kullanma ve yararlanma yetkilerinin bir 

bölümünü veya tümünü hak sahibine sağlayan, veyahut eşya malikinin mülkiyetle 

ilgili yetkilerinden bazılarının kullanılmasını hak sahibinin yararına yasaklayan 

sınırlı aynî haklardır368. İrtifak hakkı, kural olarak, hak sahibine konusu olan eşya 

üzerinde; eşyayı kullanma, ondan yararlanma ya da hem kullanma ve hem de onun 

semerelerinden yararlanma şeklinde sınırlı bir hakimiyet verir369. İrtifak hakkının 

muhtevası bu nedenle mülkiyet hakkınınkine göre iki bakımdan daha sınırlıdır: İlk 

olarak, irtifak hakkının muhtevasına mülkiyet hakkından doğan yetkilerin tümü değil 

sadece bazıları girer. İkinci olarak da hak sahibi, irtifak hakkının muhtevasını 

oluşturan bu kullanma veya yararlanma yetkisinin, çoğu irtifak haklarında, tümüne 

değil ancak bir kısmına sahip olur370. Böylece, söz konusu hak, eşya malikinin 

mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kısmen ya da tamamen sınırlayarak, malike, 

eşyasını dilediği gibi kullanmaktan kaçınma ve hak sahibinin eşyayı kullanmasına ve 

ondan yararlanmasına katlanmak ödevi yükler371. İrtifak hakkının dış muhtevası da 

bütün aynî hakların dış muhtevasıyla aynıdır. Yani, hak sahibi bütün üçüncü 

kişilerden hakkına riayet edilmesini istemek yetkisine sahiptir372. 

                                                 
367 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. BUDAK s.112-114; KAYGANACIOĞLU–I s.650; "…Haczin 
kiralanan dükkanda, kiracı borçlu elinde bulunan eşya üzerinde uygulandığında uyuşmazlık yoktur. 
Alacaklının haczedilen eşyanın davacıya ait olduğunu bildiği veya bilmesi lazım geldiği ispat 
edilemediğine göre davanın reddi gerekir" (İİD 26.11.1974, 5595/3189: KAYGANACIOĞLU–I s.650 
dn.17). 
368 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.41; başka tanımlar için bkz. AKİPEK-Mahdut s.37-38; TEKİNAY-Menkul 
s.29; OĞUZMAN/SELİÇİ s.571. 
369 AKİPEK-Mahdut s.36; OĞUZMAN/SELİÇİ s.571. 
370 AKİPEK-Mahdut s.42. 
371AKİPEK-Mahdut s.38,40; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.41-42. İrtifak hakkı, yükümlediği eşyanın 
malikine kural olarak olumlu bir edim, bir “yapma veya verme” ödevi yükleyemez; ancak ona bir yan  
edim olarak bağlanabilir ( MK m. 779,II ). 
372 İrtifak hakkı, kural olarak, hak sahibi ile yükümlü taşınmaz maliki arasında bir borç ilişkisi 
meydana getirmediğinden, malik dahi hak sahibi bakımından üçüncü kişi sayılır (AKİPEK-Mahdut 
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İrtifak haklarının çeşitlerini incelemeye geçmeden önce, şimdilik, genel olarak 

söyleyebiliriz ki, bu hakların da istihkak davasına konu olması mümkündür. Bir  

başka ifadeyle, üçüncü kişiler, borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilen şeyler 

üzerinde, bir irtifak hakkına sahip olduklarını ileri sürerek istihkak davası 

açabilirler373. Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’muzun 96’ıncı maddesinde sadece 

rehin hakkından söz edilmiş ise de, bu, rehin hakkı dışındaki diğer sınırlı aynî 

hakların (burada irtifak haklarının) istihkak davasına konu olamayacağı anlamına 

gelemez. Zira, kanunkoyucunun, yöneldikleri amaç farklı da olsa, aynı etki ve güce 

sahip haklardan birine bu niteliği verip diğerlerine vermemesinin haklı bir gerekçesi 

olamaz. Çünkü, bunlar da rehin hakkı  gibi (sınırlı) bir aynî haktır ve bu hakların 

cebri icra yoluyla ihlali halinde, hak sahibi istihkak davası açabilecektir. Çünkü, bu 

haklar da haczi tamamen olanaksız kılmasa bile, onun kapsam ve etkilerini 

sınırlandıran haklardır374. 

Öte yandan, Alman hukukunda, rehin hakkı dışındaki diğer sınırlı aynî hakların  

istihkak davasına konu olabileceği kabul edilmekle birlikte375, bu haklara dayanılarak 

istihkak davası açılabilmesi için, söz konusu hakların mevcut icra takibi (haciz) 

nedeniyle zarara uğramış (takipten etkilenmiş) olmaları gerektiği de ileri 

sürülmektedir. Bu durum ise, daha çok, kural olarak, taşınır mallara yönelik icra 

takiplerinde ortaya çıkar. Zira, davacının taşınmaz üzerindeki bir sınırlı aynî 

hakkının (ipotek vs.) haciz nedeniyle zarara uğraması söz konusu olmaz376. Örneğin, 

                                                                                                                                          
s.39). Medeni Kanun’umuzda irtifak  haklarının korunması hususunda özel hükümler olmadığından, 
bu konuda mülkiyete ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Bu anlamda olmak üzere, irtifak hakkı 
sahibi, MK m.683,II hükmüne dayanarak istihkak ve müdahalenin men’i davalarını açabilecektir  
(KÖPRÜLÜ/KANETİ s.46).  
373 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2035; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.676; JAUERNIG 
s.61; WIECZOREK/SCHÜTZE s.636; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.777; ZÖLLER 
s.1878; SCHUSCHKE/WALKER s.602; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1048; JÄGER s.332; 
SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; DENZLER s.139 vd; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER 
s.100; AMONN/GASSER s.186; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.556; FRITZSCHE/ 
WALDER s.366; ROHNER s.6; KURU-İcra 2 s.1145-1148; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; 
UYAR-İstihkak Davaları s.21; MUŞUL s.609; ERTEKİN/KARATAŞ s.100 vd.; ERİŞ s.20-21; 
ANSAY s.118; BELGESAY-Şerh s.226; KAYGANACIOĞLU–I s.646-647; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU 
s.499; "...Öte yandan, gerek doktrinde, gerekse yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında İİK’nun 96 ncı 
maddesinin ilk fıkrasında sözü edilen (mülkiyet veya rehin) hakları sınırlı olmayıp, bir örnek (emsal) 
olmak için gösterildiği sözbirliği içinde kabul edilen bir olgudur. Diğer bir deyimle, istihkak davası 
yalnız mülkiyet veya rehin hakkına değil, ayrıca diğer ayni ve kişisel haklara da dayandırılabilir. 
Örneğin irtifak ve intifa hakları... sükna hakkı... üst hakkı... mürur hakkı...bu cümledendir" (yuk. 
s.100-101 dn. 50’de belirtilen 1.4.1976 tarihli 13. HD  kararından). 
374 DENZLER s.139-140. 
375 Bkz. yuk. s.152 dn. 275’de belirtilen yazarlar. 
376 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2035. 
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bir taşınmazın malikine yönelik icra takibi (haciz), yine bu taşınmaz üzerindeki intifa 

hakkının varlığına veya kullanılmasına zarar veriyorsa, bu hakkın sahibi istihkak 

davası açabilir377. Ancak, intifa hakkı sahibi, sıra itibariyle kendisinden daha önce 

gelen  bir ipotek alacaklısının yaptığı takip nedeniyle istihkak davası açamaz. Zira o, 

böyle bir takibe katlanmak zorunda olduğundan, ipotek hakkının intifa hakkına zarar 

verdiği iddia edilemez378. 

İrtifak haklarının, istihkak davasına konu olmasını genel olarak inceledikten 

sonra, bu hakların çeşitleri bakımından istihkak davasına konu olmalarını incelemek 

gerekir. Bu konuda değişik ayrımlar bulunmasına rağmen379, biz, hak sahibinin 

belirlenmesi açısından yapılan eşyaya bağlı (arzî) irtifaklar ve kişiye bağlı irtifaklar 

ayrımını esas alacağız. 

 

        2. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  

Eşyaya bağlı irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine 

konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmaz malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı 

yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü 

taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar  (MK m.779,I). Bu 

tür irtifakta mutlaka iki taşınmaz bulunur; üzerinde bir yük kurulana “yüklü 

taşınmaz”, bu yükten yararlanana da “yararlanan taşınmaz” denir380. Eşyaya bağlı 

irtifak, aynî hak olarak  sahibine, yüklü taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya sınırlı 

bir hakimiyet sağlar381. Söz konusu hakimiyet, yüklü taşınmazı ancak belirli bir 

şekilde kullanmayı ya da ondan belirli bir surette yararlanmayı ifade eder382. Hakkın 

kullanılmasında, yüklü taşınmaz malikinin aktif bir müdahalesi söz konusu olamaz; 

o, daima pasif bir konumdadır. Dolayısıyla, kurulan irtifak, yüklü taşınmaz malikini 

ya bir katlanma ya da kaçınma yükü altına sokar383. Eşyaya bağlı irtifak hakkının 

                                                 
377 SCHUSCHKE/WALKER s.602; ZÖLLER s.1878; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2035; 
BAUR/STÜRNER s.528; GOTTWALD s.375; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.117. 
378 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2035; SCHUSCHKE/WALKER s.602; ZÖLLER s.1878; 
BAUR/STÜRNER s.528. 
379 Bu konuda bkz. AKİPEK-Mahdut s.45 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.571 vd.; KÖPRÜLÜ/KANETİ 
s.43 vd. 
380 OĞUZMAN/SELİÇİ s.580; AKİPEK-Mahdut s.47; TEKİNAY-Menkul s.30. 
381 OĞUZMAN/SELİÇİ s.580; AKİPEK-Mahdut s.54. 
382 AKİPEK-Mahdut s. 55. 
383 OĞUZMAN/SELİÇİ s.580; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.54-55; AKİPEK-Mahdut s.56; TEKİNAY-
Menkul  s.30. 
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sahibi, bu hakkını korumak, kullanmak ve ondan yararlanabilmek için gereken her 

şeyi yapmaya yetkilidir (MK m.786,I). 

Hak sahibinin bu hakkını koruması, üzerinde eşyaya bağlı irtifak bulunan 

taşınmazın haczi halinde de geçerlidir. Bir başka deyişle, irtifak hakkı ile yüklü 

taşınmazın, borçlunun alacaklıları tarafından haczettirilmesi halinde, irtifak hakkı 

sahibi, hakkını korumak amacıyla hacze karşı istihkak davası açabilecektir. Zira,  

taşınmaz üzerine konulan haciz, irtifak hakkı ile çatışma halinde bulunup, bu hakkın 

kullanılmasını engelleyeceğinden, yükümlü taşınmaz malikinin katlanma veya 

kaçınma yükümlülüklerine aykırı hareket edilmiş olunacaktır. Bu nedenle eşyaya 

bağlı irtifak hakkı sahibi, yükümlü taşınmaz üzerindeki bu sınırlı aynî hakkına 

dayanarak, cebri icra yoluyla (hacizle) hakkına yapılan müdahaleye karşı istihkak 

davası açabilir384. 

          

         3. Kişiye Bağlı İrtifaklar  

Kişiye bağlı irtifaklarda, hak bir eşyaya değil, doğrudan doğruya bir veya 

birkaç gerçek ya da tüzel kişiye veya bir topluluğa bağlanmıştır385. Burada hak 

sahibinin bir taşınmazın maliki olup olmaması önemli değildir386. Fakat, eşya 

üzerinde kurulan kişisel irtifak hakları da tamamen aynî hak niteliğindedir. Kişiye 

bağlı irtifak deyimi, sadece bu irtifakların iktisabı için bir taşınmaz maliki olmaya 

gerek olmadığını ifade eder. Yoksa, kişiye bağlı irtifaklar, asla kişisel hak niteliğinde 

değildir. Keza bu irtifaklar eşyaya bağlı hak niteliğinde olmayıp kişiye bağlı aynî 

haklardandır387. 

                                                 
384 DENZLER s.140 vd.; KURU-İcra 2 s.1148; UYAR-İstihkak Davaları s.21; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.101; ERİŞ s.20; "Davacı üçüncü kişi ...18.1.1989 tarihli dava dilekçesinde, sahibi bulunduğu ve satın 
almak suretiyle adına kat irtifakı tesis edilen 162 parsel numaralı taşınmazın 3/64 arsa paylı 19 nolu 
bağımsız bölümle ilgili olarak istihkak davası açmış ve haczin kaldırılmasını istemiştir. Mercii 
Hakimliğince ise; borçlu...hissesine konulan hacizle ilgili işlemlerin tekrarlanmak üzere tamamının 
kaldırılmasına karar verilmiştir. İcra dosyası içinde mevcut...Tapu Sicil Müdürlüğünün 21.12.1988 
tarihli yazısında 162 parselin hisse sahipleri belirtilirken 19 nolu olup, 3/64 arsa paylı meskenin 
davacı 3. kişi...adına kayıtlı bulunduğu açıklanmıştır. O halde, davacı üçüncü kişinin kayden sabit 
olan ve davaya konu edilen 162 sayılı parseldeki 3/64 arsa paylı 19 numaralı bağımsız bölümü 
hakkındaki istihkak davasının kabulü ile üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken 
yanlış değerlendirme sonucu istem şikayet olarak nitelendirilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır" (15. HD 14.5.1990, 1990/1981-2160: ERTEKİN/KARATAŞ s.101). 
385 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.44; AKİPEK-Mahdut s.47; TEKİNAY-Menkul s.29. 
386 AKİPEK-Mahdut s.47; TEKİNAY-Menkul s.29. 
387 TEKİNAY-Menkul s.38. 
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Kişiye bağlı irtifaklar, hakkın devredilebilir olup olmamasına göre, 

devredilemeyen kişiye bağlı irtifak hakları ve devredilebilen kişiye bağlı irtifak 

hakları olmak üzere ikiye ayrılırlar: Devredilemeyen kişisel irtifaklar belli bir gerçek 

veya tüzel kişiye bağlanmış olup, sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla veyahut 

miras yoluyla  hak sahibinden başka bir kişiye geçemezler388. Medeni Kanun’umuz 

iki irtifakın ancak kişiye bağlı olarak kurulabileceğini kabul etmiştir ki, bunlardan 

biri intifa hakkı (MK m.794 vd.), diğeri ise oturma (sükna)   hakkıdır (MK m. 823-

835). Devredilebilen kişisel irtifaklarda da hak sahibi bir veya birden fazla kişi 

olmakla birlikte, bunların hak sahibine ayrılmaz bir biçimde bağlı olarak kurulmaları 

zorunlu değildir. Dolayısıyla bunların sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla 

veyahut miras yoluyla başkalarına geçmesi mümkündür389. Bunlara “düzensiz kişisel 

irtifaklar” adı verilmektedir390. Düzensiz kişisel irtifaklardan “üst hakkı” (MK 

m.826,II) ve “kaynak hakkı” (MK m.837,II) taraflar aksini kararlaştırmadıkça, 

başkalarına devredilebilir ve mirasçılara geçebilir. Medeni Kanun’un 838’inci 

maddesinde belirtilen “diğer irtifaklar hakları” da düzensiz kişisel irtifaklardan 

olup391, bunlar, aksi kararlaştırılmış olmadıkça başkasına devredilemez ve 

mirasçılara geçmez (MK m. 838,II). 

İşte, kısaca açıklamaya çalıştığımız kişiye bağlı irtifak hakları da istihkak 

davasına konu olabilir. Bir başka deyişle, üçüncü kişilerin, borçluya ait olduğu 

gerekçesiyle haczedilen şeyler üzerinde, kişiye bağlı bir irtifak hakkına sahip 

oldukları iddiasıyla istihkak davası açmaları mümkündür392. Zira, bu haklar da kişisel 

hak niteliğinde olmayıp, tamamen (sınırlı) aynî  niteliğindedir ve hak sahibi, cebri 

icra yoluyla hakkına yapılan müdahalelere karşı bu hakkını koruma yetkisine 

sahiptir. Böylece, intifa hakkına, oturma hakkına, üst hakkına, kaynak hakkına ve 

MK m.838’de belirtilen diğer kişisel irtifak haklarına (geçit hakkı vb.) dayanılarak 

istihkak davası açılabilecektir.  

                                                 
388 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.44; AKİPEK-Mahdut; OĞUZMAN/SELİÇİ s.576. 
389 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.44-45; AKİPEK-Mahdut s.49; OĞUZMAN/SELİÇİ s.576. 
390 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.177 vd.; AKİPEK (Mahdut s.50) bunları “karışık şahsa bağlı irtifak 
hakları” olarak nitelendirmiştir. 
391 OĞUZMAN/SELİÇİ s.576. 
392 DENZLER s.140 vd; AMONN/GASSER s.186; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1048;  
KURU-İcra 2 s.1148; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; MUŞUL s.609; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.101 vd.; UYAR-İstihkak Davaları s.21; ERİŞ s.21; ANSAY s.118; BELGESAY-Şerh s.226. Bkz. 
yuk. s.100-101 dn. 50’de belirtilen 1.4.1976 tarihli 13. HD kararı. 
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Uygulamada çoğunlukla intifa hakkından, özellikle de (PTT idaresinin 

işletmesi ve mülkiyeti altında bulunan) telefon tesisinden aboneye sağlanan konuşma 

hakkının haczinden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle istihkak davası açıldığı 

görülmektedir393. İntifa hakkı, başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde 

belirli bir gerçek veya tüzel kişiye, tam bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren bir 

irtifak hakkıdır394. Bu hakkın kurulmasıyla, malikin yararlanma yetkisi intifa hakkı 

sahibi lehine tamamen sınırlanmış olur395. İntifa hakkı, hak konusunun bütün 

ekonomik faydalarını kapsadığından, malike yalnız “çıplak (kuru) mülkiyet” 

kalmakta olup, malik eşya üzerinde yalnız hukuksal tasarruf yetkisini muhafaza 

etmektedir396. Bu nedenle intifa hakkı, mülkiyetten sonra muhtevası en geniş 

kapsamlı olan ve sınırlı aynî haklarla, kişilere, en geniş ve sınırsız yetkilerin 

tanındığı bir aynî haktır397. Dolayısıyla, üzerinde intifa hakkı bulunan şeyin haczi 

halinde, bu intifa hakkı  istihkak davasına konu olabilecektir398. Yani, intifa sahibinin 

hakları, kuru mülkiyet sahibinin haklarından önce geleceğinden, intifa hakkına konu 

olan malın, kuru mülkiyet sahibinin alacaklıları tarafından haczettirilmesi halinde, 

intifa hakkı sahibi istihkak davası açabilecektir. Uygulamada ise, çoğunlukla (PTT 

idaresinin işletmesi ve mülkiyeti altında bulunan) telefon tesisinden aboneye 

sağlanan konuşma hakkının399 haczi nedeniyle istihkak davası açıldığını biraz önce 

belirtmiştik400. 

                                                 
393 ERTEKİN/KARATAŞ s.102. 
394 OĞUZMAN/SELİÇİ s.606; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.95; AKİPEK-Mahdut s.86. 
395 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.95. 
396 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.95-96. 
397 AKİPEK-Mahdut s.87,91. 
398 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; "...İİK. nun 96. maddesinde her ne kadar, “haczedilen şey 
üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden kişilerin istihkak davası açabilecekleri” belirtilmiş ise 
de, maddenin sözlerine bakarak bu davayı açma hakkının sadece mülkiyet ve rehin hakkı sahiplerine 
tanınması kanunun özüne (ruhuna) uygun bulunmamaktadır. Bu itibarla intifa hakkı gibi hakları ileri 
sürenlere de bu davayı açma yetkisi tanımak gerekir..." (13. HD 1.4.1976, 1300/2713: YKD 1976/8 
s.1177). 
399 KURU’ ya göre, telefon abonelerinin telefon abone (imtiyaz) hakkı, MK m.794-822 anlamında bir 
intifa hakkı değildir ve bu hak niteliği bakımından devredilmesi yasak bir hak olduğundan, abonelerin 
borcu için haczedilemez. Yine yazar, Yargıtay ve uygulamanın bu hakkı “telefon intifa hakkı” olarak 
nitelendirdiğinden bahisle, kendisinin de aynı terimi kullandığını belirtmektedir (KURU-İcra 1 s.677). 
Fakat Yargıtay’ a göre "... idarenin işletmesi ve mülkiyeti altında bulunan telefon tesisinden abonesine 
sağlanan konuşma hakkı hukuki niteliği itibariyle intifa hakkı olup, bu hakkın haczi ise intifa 
haczidir..." (15. HD 4.10.1988, 2489/3101: ERTEKİN/KARATAŞ s.104-105). 
400 ERTEKİN/KARATAŞ s.102; ayrıca bkz. KURU-İcra 2 s.1148 ve İcra 1 s.682; "... Haciz konusu 
sekiz adet ... Hat No.lu telefonlar borçlu şirkete ait işyerinde haczedilmiştir. İİK. nun 97/a maddesi 
gereğince menkul mal niteliğindeki telefonun intifa hakkının borçluya ait olduğu yolundaki yasal 
karineni aksini davacının güçlü ve inandırıcı delillerle kanıtlaması gerekir. Davacı şirket adına 
telefonun kayıtlı olması, karinenin aksini kanıtlayan tek başına güçlü bir delil olarak kabul edilemez. 
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IV.Taşınmaz Yükü 

Taşınmaz yükü (gayrımenkul mükellefiyeti), bir taşınmazın malikini, yalnızca 

taşınmazı teminat teşkil etmek üzere, taşınmaz yükü alacaklısına karşı bir yapma 

veya verme edimini yerine getirmeye mecbur eden ve bu edimler yerine getirilmediği 

takdirde, bunları elde edebilmek için taşınmazın değerine başvurmak yetkisi veren 

bir sınırlı aynî haktır401.  Taşınmaz yükünün içeriği, hak sahibine tanınan bir şeyin 

yapılmasını, verilmesini istemek hakkı ile yükümlü (hadim) taşınmaz üzerinde 

kendisine tanınan aynî bir teminat hakkından oluşur402. Böylece, taşınmaz yükü, 

yüke katlanan taşınmaz malikine, bu hakkın sahibine karşı bazı kişisel edimlerde 

bulunmak borcunu yükler403. Taşınmaz el değiştirdiği takdirde, yeni malik kanun 

gereğince borç ile yükümlü hale gelir (MK.m. 849). Öte yandan, taşınmaz yükünün 

konusu olan edimin yerine getirilmemesi, yükümlü taşınmaz malikinin kişisel 

sorumluluğuna yol açmaz404. Yükümlü taşınmazın değeri ile aynî teminat altına 

alınan borç yerine getirilmezse, alacaklı, ancak yükümlü taşınmazı paraya çevirerek 

alacağını elde etmek hakkına sahiptir405. İşte taşınmaz yükünün aynî bir teminat 

teşkil etmesi bu anlama gelmektedir406. 

Dolayısıyla, borçlunun üzerinde taşınmaz yükü bulunan bir taşınmazı,  başka 

alacaklılar tarafından haczettirilirse, bu hakkın sahibinin istihkak davası açma hakkı 

vardır407. Bu sonuç, biraz önce söz konusu hakkın niteliklerine ilişkin açıklamalardan 

ortaya çıkmaktadır. Zira, taşınmaz yükü, hak sahibine aynî bir teminat sağlayan ve 

bu hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi yetkisini veren bir sınırlı aynî 

haktır. Bir başka deyişle, taşınmaz yükü alacaklısının hakkı, söz konusu taşınmazın 

                                                                                                                                          
Öte yandan, davacı bu telefonların davalı borçlu elinde bulunası nedenini de kanıtlayamamıştır. 
Merciice, bu yönler nazara alınarak telefon hakkındaki davanın da reddine karar verilmesi gerekirken 
kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir..." (15. HD 16.12. 1993, 4389/5383: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.102); başka kararlar için bkz. ERTEKİN/KARATAŞ s.103-105; KURU-İcra 
2 s.1037-1042. 
401 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.224; OĞUZMAN/SELİÇİ s.649; AKİPEK-Mahdut s.145. 
402 AKİPEK-Mahdut s.148. 
403 Ayrıntı için bkz. AKİPEK-Mahdut s.147; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.224-225; OĞUZMAN/SELİÇİ 
s.649-651. 
404 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.225; AKİPEK-Mahdut s.148; OĞUZMAN/SELİÇİ s.651. 
405 OĞUZMAN/SELİÇİ s.651; KÖPRÜLÜ/KANETİ s.225; AKİPEK-Mahdut s.148. 
406 KÖPRÜLÜ/KANETİ s.225; OĞUZMAN/SELİÇİ s.651. 
407 ERİŞ s.21; UYAR-İstihkak Davaları s.21; ERTEKİN/KARATAŞ s.107. 
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paraya çevrilmesi halinde,  takip alacaklısının hakkı ile birlikte dikkate alınması 

gereken bir haktır.  

 

E. KİŞİSEL HAKLARIN İSTİHKAK DAVASINA KONU OLMASI  
 

     I. Salt Kişisel Nitelikli Haklar Bakımından 

        1.Genel Olarak  

Aynî haklar dışında borçlar hukuku ilişkilerinden kaynaklanan salt kişisel 

nitelikli hakların408 istihkak davasına konu olup olamayacakları, özellikle Alman 

hukukunda öteden beri tartışılan konulardan biri olmuştur. Maddi hukuk teorisini 

savunanlar, tutarlı bir şekilde bu soruya olumsuz yanıt vermişlerdir409. Kişisel 

hakların istihkak davasına konu olamayacağı kural olarak kabul edilebilirse de410, 

istihkak davasının temelini, icra takibine konu olan malların, borçlunun cebri icra ile 

sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerlerine dahil olup olmadığı teşkil ettiğine göre, 

bu nitelikte hakların istihkak davasına konu olamayacağı şeklindeki genel bir ön 

kabul doğru olmaz.Yani, aynî haklar dışında, kişisel haklara dayanılarak da istihkak 

davasının açılabileceği durumlar olabilir. Önemli olan söz konusu hakların, icra 

takibine konu olan malların, borçlunun cebri icra ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı 

değerlerine dahil olup olmadığının belirlenmesi yönündeki ilkeye uygun olması; bu 

haklar ile az önce belirtilen iddianın  ileri sürülebilmesinin mümkün olmasıdır411.  

Kaldı ki alacaklı, borçluya ait olmayıp üçüncü kişilere ait olan  malvarlığı 

değerlerine, cebri icra yoluyla müdahale edemez ve bunları alacağının tahsili 

amacıyla paraya çevirtemez. Ancak, icra takibine konu olan malların borçluya ait 

olmaması, bu mallar hakkındaki icra takibinin caiz olmadığına yönelik bir talebi 

haklı kılabilir. Dolayısıyla, söz konusu mallar üzerindeki tasarruf yetkisi esas olarak 

kime aitse veya bu yetki kimin onayı ile kullanılıyorsa, işte bu kişiler istihkak davası 

açabilecektir. Zira, ancak böyle bir hakka sahip olan kişiler borçlunun icra takibine 

konu olan malı devretmesini engelleyebilirler ve dolayısıyla Alman Usul Kanunu  

                                                 
408 “rein obligatorische Rechte (Ansprüche)”. 
409 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679. 
410 Bkz. DENZLER s.66 vd. 
411 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; POSTACIOĞLU s.379-380; UYAR-İstihkak Davaları 
s.27. 
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§771 anlamında temliki engelleyici bir hakka sahip olarak istihkak davası 

açabilirler412. 

Bu anlamda olmak üzere, Alman hukukunda hakim görüşe göre, borçlar 

hukuku alanındaki kişisel hakların istihkak davasına konu olup olmayacağının 

belirlenmesinde ikili bir ayrım yapılmakta ve buna göre söz konusu hakların, iade 

talebini413 haklı kılan bir hak mı yoksa sadece sağlama borcunun ifasına yönelik bir 

hak414 mı olduğuna bakılmaktadır415.  

 

      2.İade Talebini Haklı Kılan Kişisel Haklar  

Borçlar hukukuna ilişkin kişisel hak, üçüncü bir kişiye devredilmiş olan  malın 

(veya temlik edilmiş bir alacağın) iadesine (teslimine) yönelik haklı bir talebe 

dayanıyorsa, yani malı devreden kişinin  malın (geri) iadesini talep hakkı 

bulunuyorsa, bu kişi söz konusu mal hakkında yapılan icra takibine karşı istihkak 

davası açabilir416. Çünkü, her şeyden önce, bu mal borçlunun cebri icrayla sorumlu 

tutulabilecek malvarlığı değerlerine dahil olmayıp, aksine üçüncü bir kişiye ait 

olacağından, alacaklı da bu mallara cebri icra yoluyla tecavüz edemeyecektir417. 

Ayrıca, kendisine güvenilerek devredilen (teslim edilen) bir malı nasıl ki borçlu 

başkasına devretme hakkına sahip değilse, Devlet de bu malı takip alacaklısının 

alacağını tahsil etmek amacıyla paraya çevirme hak ve yetkisine sahip değildir418. 

                                                 
412 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.532. 
413 “Herausgabeanspruch”. 
414 “Verschaffungsanspruch”. 
415 BROX/WALKER-Zvangsvollstrechung s.779; SCHUSCHKE/WALKER s.603; JAUERNIG s.62; 
STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541;BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; 
THOMAS/PUTZO s.1268; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; PRÜTTING/WETH s.511; 
ZÖLLER s.1878. Buna karşılık SCHMIDT, hakim görüşün yaptığı ayrımı belirli olmayan bir ayrım 
olarak görmekte ve önemli olanın iade talebini haklı kılan ya da sadece sağlama talebinin ifasına 
yönelik bir hakkın olup olmamasının değil, söz konusu talebin, icra takibine konu olan malların, 
borçlunun cebri icra ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerlerine dahil olup olmadığının 
belirlenmesine işaret edip etmediği olduğunu savunmaktadır. Ayrıca, hakim görüşün kriter olarak 
aldığı iade (Herausgabe) kavramı yalnızca usulî bir anlama sahip olabilir (ZPO § 883 vd.); maddi 
hukuktaki kullanımına yönelik bir anlama sahip olamaz (SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2037). 
416 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; JAUERNIG s.62;  
BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779; PRÜTTING/WETH s.511; LIPPROSS s.250; 
ZÖLLER s.1878; THOMAS/PUTZO s.1268; SCHUSCHKE/WALKER s.603; LACKMANN s.216; 
WITTSCHIER s.929; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; GEISSLER 
s.1871; BAUR/STÜRNER s.29; MUSIELAK s.404; ARENS/LÜKE s.438; ARENS7LÜKE-
Rechtsbehelfe s.464; GOTTWALD s.377; WASSERMANN s.1898. 
417 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; JAUERNIG 
s.62; LACKMANN s.216; ARENS/LÜKE s.438; MUSIELAK s.404. 
418 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779. 
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Zira Devlet, ancak borçluya ait olan malları paraya çevirmek suretiyle alacaklıyı 

tatmin etme yetkisine sahip olup, borçludan başka kişilerin mallarına müdahale 

etmek hak ve yetkisine sahip olamaz419. 

Bu nedenle örneğin, kiralayan, kiraya verdiği bir malın kiracının; ariyet veren, 

ariyet verdiği bir malın ariyet alanın ; vedia veren, vedia verdiği bir malın vedia 

alanın alacaklıları tarafından haczettirilmesi halinde istihkak davası açma hakkına 

sahip olacaktır420. Çünkü bütün bu durumlarda mal üzerinde istihkak eden mülkiyet 

hakkını muhafaza etmektedir.  

              

         3.Sadece Sağlama Talebini İçeren Kişisel Haklar  

Borçlar hukukuna ilişkin olan ve sadece bir sağlama (ifa) talebini içeren salt 

kişisel nitelikli hakların istihkak davasına konu olamayacağı, bu haklara dayanılarak 

istihkak davası açılamayacağı hususunda, hem Alman  hem de Türk/İsviçre 

hukukunda görüş birliği bulunmaktadır421. Diğer bir deyişle, sadece bir malın devri 

                                                 
419 PRÜTTING/WETH s.511; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.118. 
420Bkz. BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; SCHUSCHKE/WALKER 
s.603; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; WIECZOREK/SCHÜTZE s.639; SCHMIDT-
Münchener Kommentar s.2037; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779; JAUERNIG s.62; 
THOMAS/PUTZO s.1268; POSTACIOĞLU s.379; TEKİNAY-İstihkak s.17; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.140 vd; KAYGANACIOĞLU–I s.652-653; "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İcra ve İflas Yasasına 
dayanan istihkak davasından kaynaklanmaktadır. 17.11.1986 tarihli Noterde imzaları tasdik edilen 
kira sözleşmesi ile davacı şirket dava konusu mahcuz komprasör dahil fabrikadaki tüm makine alet ve 
edavatı…isimli şahsa kiralamıştır. Bu kişi de kiralananı tarihsiz adi sözleşme ile borçlu…A.Ş. ne 
devretmiştir. Bu durumda mahcuz mal fabrika ile içerisindeki makine alet ve edavatın mülkiyeti…’ın 
ve kira sözleşmesini ondan devralan borçlu şirkete geçmemiştir. Öyle ise mahcuz komprasör davacı 3. 
kişi şirketin mal mülkiyetindedir. Borçlu sadece kiracılık ilişkisine dayanarak mahcuzu kullanan 
durumunda bulunmaktadır. Davalı alacaklı saptanan mevcut durumun aksini gösterir, herhangi bir 
kanıt ibraz edememiştir. Öyleyse davanın kabulü gerekirken olaya uygun düşmeyen gerekçelerle reddi 
usul ve yasaya aykırıdır ve bozma nedenidir" (15. HD 2.10.1990, 2633/3731: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.145 ve ayrıca başka kararlar için aynı sayfaya bkz.). 
421 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; JAUERNIG 
s.62; WIECZOREK/SCHÜTZE s.639; BROX/WALKER–Zwangsvollstreckung s.779; ZÖLLER 
s.1878; PRÜTTING/WETH s.511; SCHUSCHKE/WALKER s.603-604; THOMAS/PUTZO s.1268; 
BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; LIPPROSS s.250; LACKMANN 
s.216; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; ARENS/LÜKE s.439; WASSERMANN s.1898; 
GOTTWALD s.377; GEISSLER s.1871; GAUL-Tendenzen s.105; WITTSCHIER s.929; BGH NJW 
1994 s.1231; DENZLER s.66 vd.; AMONN/GASSER s.186; JÄGER s.332; PEDRAZZINI s.27 vd.; 
LENHARD s.16; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1049; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER 
s.100; KURU-İcra 2 s.1152; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; ÜSTÜNDAĞ s.206; TEKİNAY-
İstihkak s.11; POSTACIOĞLU s.379-380; MUŞUL s.609; UYAR-İstihkak Davaları s.27; SEVİG 
s.176; KAYGANACIOĞLU–I s.652; ERİŞ s.22. 
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veya kullanımı ya da bir alacağın temlikine yönelik sözleşmelerden doğan talep 

haklarına dayanılarak istihkak davası açılamaz422.  

Çünkü, bu gibi durumlarda mülkiyet (veya alacak) hakkı, hem hukuki hem de 

ekonomik açıdan borçlunun mamelekinde kalmakta, bu haklar henüz üçüncü kişinin 

mülkiyetine geçmemektedir. Halen mülkiyet değişikliği gerçekleşmediğinden ve söz 

konusu mallar borçlunun cebri icra ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerlerine 

dahil olduğundan, üçüncü kişiler, mülkiyet hakkının kendilerine devrine yönelik 

kişisel nitelikli talep hakkına dayanarak istihkak davası açma hakkını elde etmiş 

olmayacaklardır423. Zira, bu tür haklar, alacaklının koydurmuş olduğu hacizden sonra 

gelirler ve bu haczi ne ortadan kaldırabilir ne de sınırlandırabilirler424. Bu nedenle 

örneğin, satılan fakat henüz alıcıya teslim edilmeyen bir malın satıcının alacaklıları 

tarafından haczettirilmesi halinde, alıcı istihkak davası açamaz. Çünkü, satım 

sözleşmesi sadece mülkiyetin devri borcunu doğuran bir sözleşme olduğundan, 

alıcının bu konuda aynî olmayıp sadece kişisel nitelikli bir talep hakkı vardır. Satılan 

mal halen daha borçlunun mülkiyetinde kaldığına ve haczedilebileceğine göre, söz 

konusu haciz üçüncü kişinin halen mevcut olmayan mülkiyet hakkına bir müdahale 

teşkil etmeyeceği gibi, alıcının bu yöndeki kişisel hakkı, takip alacaklısının hakkına 

nazaran üstünlük ve öncelik taşıyan bir hak da olmayacaktır425. Dolayısıyla satılmış 

ve fakat henüz teslim edilmemiş bir mal üçüncü bir kişinin borcu için haczedilir ise,  

alıcı değil, ancak satıcı istihkak davası açabilir. Aynı şekilde, kiracının, kiralanan 

yerin kendisine teslimi talebi; bağışlamada, kendisine bağışta bulunulan kimsenin, 

bağışlama konusu şeyi teslim talebi, bu haklara konu olan malın haczi halinde 

istihkak davasına konu teşkil edemez; bu taleplere dayanılarak istihkak davası 

açılamaz426.  

                                                 
422 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779; MUSIELAK 
s.404; SCHUSCHKE/WALKER s.605-606; ARENS/LÜKE-Rechtsbehelfe  s.464; DENZLER s.66-
67; PEDRAZZINI s.27 vd.; LENHARD s.16 vd.; JÄGER s.332; AMONN/GASSER s.186; 
POSTACIOĞLU s.379-380; KURU-İcra 2 s.1152; UYAR-İstihkak Davaları s.27; YILDIRIM–İcra 
s.92; BELGESAY-Şerh s.226; ANSAY s.118-119; BERKİN s.275. 
423 PRÜTTING/WETH s.511; JAUERNIG s.62; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.680; 
GEISSLER s.1871; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung 
s.779; ARENS/LÜKE s.439; LACKMANN s.216; JÄGER s.332; POSTACIOĞLU s.379-380. 
424 DENZLER s.66; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1049. 
425 DENZLER s.67 vd.; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1049; POSTACIOĞLU s.380; 
ANSAY s.118; YILDIRIM-İcra s.92; BERKİN s.275. Aynı sonuçlar bir malın kiraya verilmesi ve 
bağışlanması taahhüdüne ilişkin sözleşmeler bakımından da geçerlidir (AMONN/GASSER s.186; 
SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; POSTACIOĞLU s.380; TEKİNAY-İstihkak s.11). 
426 SEVİG s.176. 
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Bu söylenenler devir ve temlike yönelik talepler427, örneğin bir satım veya 

trampa sözleşmesinden kaynaklanan ifa talepleri428 bakımından geçerli olduğu gibi, 

rücu veya değiştirme hakkına yönelik tasfiye talepleri bakımından da geçerlidir429. 

Dolayısıyla örneğin, yukarıda da belirtildiği üzere satım sözleşmesi, trampa, eser 

teslim sözleşmesi, vekalet, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve muayyen mal vasiyeti 

gibi hukuki işlem ya da eylemlerden kaynaklanan salt ifa taleplerine dayanılarak 

istihkak davası açılamaz; zira bu gibi durumlarda ifa talebine konu mal halen 

borçlunun malvarlığında kalmaya devam etmektedir430. Ayrıca, söz konusu ifa  

taleplerine dayananlar, mal üzerine konulan haczi tamamen olanaksız kılan veya onu 

sınırlandıran bir hakka sahip değildir. Bu nedenle, takip alacaklısının söz konusu 

malı paraya çevirterek alacağını elde etmesini tamamen ya da kısmen 

engelleyemezler. 

Öte yandan, doktrinde, kanaatimizce isabetli olarak, salt kişisel nitelikli haklara 

dayanılarak istihkak davası açılamayacağı ilkesinin bazı istisnaları bulunduğu kabul 

edilmektedir. 

Bu istisnalardan birisi, komisyonculuk ilişkisinde, komisyoncunun kendi adına 

ve fakat müvekkili hesabına alım satım işleminde bulunmuş olması halidir. Gerçi bu 

ilişkiden doğan alacaklar, müvekkile devredilmediği sürece komisyoncuya ait 

olacaktır. Ancak böyle bir durumda müvekkil, söz konusu alacakların, 

komisyoncunun alacaklıları tarafından haczettirilmesi tehlikesine maruz kalacaktır. 

Her ne kadar bu alacaklar, müvekkile temlik edilmediği sürece hukuki olarak 

komisyoncuya ait ise de, ekonomik açıdan müvekkile ait olacaktır. Bu nedenle, söz 

konusu alacaklar, komisyoncunun alacaklıları tarafından haczettirildiği takdirde, 

müvekkilin istihkak davası açma hakkına sahip olduğunu kabul etmek gerekir431. 

                                                 
427 “Übereignungsansprüche”. 
428 “Erfüllungsansprüche”. 
429 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036. 
430 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.680; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; LIPPROSS s.250; 
BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; SCHUSCHKE/WALKER s.603-
604; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036; BAUR/STÜRNER s.529; THOMAS/PUTZO 
s.1268; GEISSLER s.1871. 
431Bu konuda bkz. BROX/WALKER- Zvangsvollstreckung s.779-780;  STEIN/JONAS/MÜNZBERG 
s.541; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.680; WIECZOREK/SCHÜTZE s.639; ÜSTÜNDAĞ 
s.207; UYAR-İstihkak Davaları s.27-28; KAYGANACIOĞLU–I s.663; BGH NJW 1988 s.3203-
3204; BGH NJW 1974 s.456-457. Ancak  SCHMIDT’e göre buradaki istisna, kişisel hakların istihkak 
davasına konu olamayacağı ilkesinin bir istisnası olarak değerlendirilemez. Aksine bu sonuç, 
komisyonculuk ilişkisinde bir güven ilişkisi karakterinin bulunmasından kaynaklanmaktadır 
(SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2037).  
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İkinci istisna, taşıma sözleşmeleri (Alman Ticaret Kanunu § 457,II; TTK m.762 

vd.) bakımından tanınmaktadır. Buna göre, taşıma sözleşmesine konu olan malların 

taşıyıcının alacaklıları tarafından haczettirilmesi halinde, gönderenin istihkak davası 

açma hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir432. 

Nihayet, borçlar hukuku alanındaki bazı kişisel haklara dayanılarak istihkak 

davası açılabilmelidir ki, en azından bunda pratik zorunluluklar bulunmaktadır. 

Ancak söz konusu hakların, bu davaya konu olabilmesi için, bir malın (geri) iadesine 

yönelik olması, malın iadesi amacını güden bir talebe dayanması gerekir433. Buna 

göre, malik olmayan bir kişinin kiraya verdiği şeyi kiracıdan geri isteme hakkına, 

malik olmayan bir kişinin ariyet olarak verdiği bir şeyi ariyet alandan geri isteme 

hakkına, malik olmayan bir kişinin ödünç olarak verdiği şeyi ödünç alandan geri 

isteme hakkına dayanarak; söz konusu malların kiracıya, ariyet alana veya ödünç 

alana yönelik bir icra takibi nedeniyle haczedilmesi halinde, istihkak davası açma 

hakkına sahip olduğunu kabul etmek gerekir434. 

Çünkü, bu durumlarda mal elinde haczedilen borçlular, gerçekte malın maliki 

olmayıp, sadece inançlı bir işleme dayanılarak mal kendilerine devredildiği için adeta 

inançlı bir mülkiyete435 sahip olmuşlardır. Dolayısıyla söz konusu mallar, bu kişilerin 

cebri icrayla sorumlu tutulabilecek malvarlığına dahil olmadığından, kendi 

alacaklılarının tatminini sağlamak amacıyla da haczedilemezler. Malı devreden 

kişilerin istihkak davası açabilmeleri için, mutlaka mülkiyet hakkına sahip olmaları 

zorunlu değildir. Çünkü, bu kişiler malik olmasalar bile, malikin mülkiyet hakkına 

dayanmakta ve adeta onun temsilcisi sıfatıyla malı ellerinde bulundurmaktadırlar436. 

Kaldı ki, istihkak davası açan bu kişilerin zilyetlik hakları, malı elinde 
                                                 
432BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.780; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2037. 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.680. 
433 JÄGER s.333; AMONN/GASSER s.186; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1049; FRITZSCHE/WALDER s.366; ROHNER s.6; KURU-İcra 2 s.1152. 
434 JÄGER s.333; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1049; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER 
s.100; AMONN/GASSER s.186; KURU-İcra 2 s.1152; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328-329; 
UYAR-İstihkak Davaları s.27; ANSAY s.119; GÜRDOĞAN s.94. Ancak bunun için ileri sürülen 
hakkın hacizden önce mevcut olması ve üçüncü kişiye sari bulunması gerekir (KAYGANACIOĞLU–
I s.652). Örneğin Yargıtay’a göre, "Kamyon kiracısının, kişisel hakkına dayanarak, kiralayana ve 
onunla muvazaalı işlem yapan üçüncü kişiye karşı kiralanan şeyin kendisine teslimi konusunda 
istihkak davası açabilir" (13. HD 25.2.1988, 466/1044: Yasa 1988/7 s.1012). 
435 “fiduziarisches Eigentum”. 
436 JÄGER s.333; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1049; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2037; LACKMANN 
s.216; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779;SCHUSCHKE/WALKER s.603;ARENS/LÜKE 
s.439; WIECZOREK/SCHÜTZE s.639. 
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bulunduranlara oranla tercihe şayandır ve şeyi elinde bulunduranlar onun üzerindeki 

haklarını, o şeyi kendilerine vermiş olan kişilere karşı kullanamazlar (MK 

m.986,II)437. 
 

  II.Tapu Siciline Şerh Verilmek Suretiyle Kuvvetlendirilmiş 

   Kişisel Haklar Bakımından  

         1.Genel Olarak 

Bir taşınmaz üzerinde sadece kişisel bir hakka sahip olan kimse, bu hakkını 

sadece sözleşmenin karşı tarafına, yani borçluya karşı ileri sürebilir438. Buna rağmen, 

Medeni Kanun’umuz, bazı kişisel hakların tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle 

kuvvetlendirilmesini mümkün kılmıştır439. Medeni Kanun’un 1009’uncu maddesine 

göre, arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım 

sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen 

haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, şerh, her 

türlü kişisel hak için değil, ancak kanun tarafından açıkça şerh verilmesi imkânı 

kabul edilmiş olan kişisel haklar için söz konusu olabilir440. Bir başka deyişle, şerhi 

mümkün kişisel haklar, kanunda tahdidî olarak (numerus clausus) belirtilmiştir441’442. 

Öte yandan, kişisel bir hakkın tapu siciline şerh verilebilmesi için taraflar arasında 

şerh verilmesi konusunda bir “şerh anlaşması”nın yapılmış olması  gerekir443. Ancak, 

geçerli bir taşınmaz satış vaadinin varlığı şerh için yeterli olup, ayrıca bir şerh 

anlaşmasına gerek yoktur444. Kanunkoyucu bazı kişisel hakların şerh süresini azami 

bir süreyle sınırlamıştır. Nitekim önalım, alım ve geri alım hakları için öngörülen 

                                                 
437 KURU-İcra 2 s.1152; KAYGANACIOĞLU–I s.653. 
438 SUNGURBEY İ: Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul 1963 s.1. 
439 OĞUZMAN/SELİÇİ s.174; SİRMEN s.203. Bu konuda geniş bilgi için bkz. GÜMÜŞ M A: Türk 
Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Ankara 2003. 
440 SUNGURBEY s.3 vd., s.46; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU N: Türk Medenî Hukukunda 
Gayrımenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959 s.183; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.378-
379; OĞUZMAN/SELİÇİ s.174; SİRMEN s.203; ERTAŞ s.168, 378. 
441 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.183; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.378. 
442 Hukukumuzda şerh verilebilecek kişisel haklar sadece yukarıda MK m.1009’da belirtilenlerden 
ibaret değildir. Örneğin, rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı (MK m. 871,III), 
bağışlamadan rücu hakkı (BK m.242,II) bunlar arasındadır. Bu konuda bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ 
s.174 vd.  
443 Bu konuda bkz. SUNGURBEY s.47 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.379; 
OĞUZMAN/SELİÇİ s.176; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.191; SİRMEN s.204-205; ERTAŞ s.169; 
karş. FEYZİOĞLU FN: Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959 s.93.  
444  OĞUZMAN/SELİÇİ s.176; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.380; SİRMEN s.205; 
ERTAŞ s.169; aksi görüş SUNGURBEY s.47 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.191-192. 
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azami süre şerh tarihinden itibaren on yıl iken (MK m.735,II; 736,II), taşınmaz satış 

vaadinde bu süre beş yıldır (Tapu Kanunu m.26)445.  

İşte, bir taşınmaz üzerindeki  kişisel hakların tapu kütüğüne şerhi, hak 

sahiplerini, kendileri için tüm doyurucu olmayan, üstelik gerçekleşmesi borçlunun 

ödeme gücüne bağlı, bundan dolayı da kuşkulu olan yalnız tazminat istemiyle 

yetinmek zorunda kalmaktan kurtarmakta, bu hakların taşınmazı kazanan üçüncü 

kişilere karşı da ileri sürülebilmesine, üçüncü kişiden de aynî ödemenin 

istenebilmesine yaramaktadır. Bundan dolayı, kişisel hakların tapu kütüğüne şerhi, 

kişisel haklardan doğan istemlerin kendine özgü (sui generis) bir aynî sağlama aracı 

diye nitelendirilebilir 446. 

Bir kişisel hakkın tapu siciline şerh verilmesinin, bu hak üzerinde ne gibi bir 

etki yapacağı, doktrinde tartışmalı olmakla birlikte447, hakim görüş, şerh verilen 

hakkın niteliğinin değişmediği, yani bu hakkın aynî hak haline gelmediği 

yolundadır448. Buna göre, tapu siciline şerh  verilen kişisel hak, yine kişisel hak 

niteliğini muhafaza eder, fakat bu kişisel haktan doğan talep, şerhin etkisiyle, aynî 

talepler gibi, borçlu olmayan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir449. Bir başka 

deyişle, şerh ile, kişisel hakkın hükümleri kuvvetlendirilmiş (takviye edilmiş) olur ve 

bir bakıma kişisel hak, aynî haklarınkine benzer hükümler doğurur450. Tapu siciline 

şerh verilen kişisel haktan doğan talep, aynî (nesnel) talepten, gerek aynî bir hakka 

dayanmaması, gerekse üçüncü kişinin taşınmazı kendi varlığından vermesiyle; 

yürütme (icra) hakkından da bir “talep”in söz konusu olmasıyla ayrılır. Tapu siciline 

şerh verilen kişisel haktan doğan talebin, aynî taleplere benzetilmesi yolundaki bu 

kendine özgü (sui generis) durum, “tapu siciline şerh verilen kişisel haktan doğan 

istemin nesnel etkililiği” diye adlandırılmak gerekir451. 

Öte yandan, Medeni Kanun m.1009,II hükmüne göre, kişisel haklar tapu 

siciline şerh verilmekle, o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine 

                                                 
445 Ayrıntı için bkz. SUNGURBEY s. 73 vd. 
446 SUNGURBEY s.2-3. 
447 Bu konudaki görüş ve tartışmalar hakkında ayrıntı için bkz. SUNGURBEY s.79 vd.; GÜMÜŞ s. 
107 vd. 
448 SUNGURBEY s.105; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.194-195; FEYZİOĞLU- Şuf’a Hakkı s.86-87; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.383 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.200-201; SİRMEN 
s.207; ERTAŞ s.169. 
449 SUNGURBEY s.105. 
450 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.193-194. 
451 SUNGURBEY s.106. 
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karşı ileri sürülebilir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, Medeni Kanun, şerhedilen 

kişisel hakların “herkese” karşı değil, ancak taşınmazın sonraki maliklerine ve 

taşınmaz üzerinde sonradan aynî hak iktisap eden kişilere karşı ileri sürülebileceğini 

kabul etmiştir. İşte şerh müessesesinin şahsi hakka ‘aynî’ bir mahiyet vermesine 

engel olan nokta buradadır. Zira aynî haklar herkese karşı ileri sürülebilir; şerhle 

kuvvetlendirilen kişisel haklar ise taşınmazın sadece sonraki malikine veya sonraki 

aynî hak sahiplerine karşı ileri sürülebilir452.  

Yukarıdan beri yapılan açıklamaları kısaca özetleyecek olursak: Şerhin, kişisel 

haklar üzerinde iki yönlü etki sağladığı belirtilmektedir. Şerhin sağladığı birinci etki, 

kişisel haktan doğan yükümlülüğün taşınmazın mülkiyetine bağlanması, böylelikle 

kişisel hakkın eşyaya bağlı borç haline getirilmesidir. Buna göre, şerhten sonra 

taşınmazın her maliki kendi mülkiyeti döneminde doğacak borçtan sorumlu olur453. 

Bu etki ancak borcun doğumuna kadar olup, borcun doğumundan sonra bir rolü 

yoktur454. Şerhin ikinci etkisi ise, şerhten sonra taşınmaz üzerinde kazanılmış olan 

haklardan, doğmuş borcun ifasında alacaklıya zarar verenlerin bertaraf edilmesini 

(etkisiz kalmasını) sağlamasıdır. Buna şerhin “aynî” ya da “munzam” etkisi denir. 

Nitekim bu etki, kişisel haklara ilişkin bütün şerhler için müşterek olmak üzere 

Medeni Kanun m.1009,II hükmünde “bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde 

sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir” denilmek suretiyle 

hükme bağlanmıştır455. Şerhin bu ikinci, yani aynî (munzam) etkisi ise, ancak borç 

doğduktan sonra söz konusu olur; borç doğmadıkça bir rolü yoktur456. 

İşte, tapu siciline şerh verilen kişisel hakların niteliklerini böylece belirledikten 

sonra, bunların istihkak davasına konu olup olamayacaklarını incelemeye geçebiliriz. 

Bu konu aşağıda daha ayrıntılı olarak incelenecektir. Onun için burada kısa ve genel 

bir değerlendirme yapmakla yetineceğiz. 

                                                 
452TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.383. 
453 OĞUZMAN/SELİÇİ s.201; SİRMEN s.207; ERTAŞ s.169. Nitekim şerhin bu etkisi, şerhi 
mümkün olan her kişisel hak için ilgili hükümlerde ayrı ayrı belirtilmiştir (MK m.735,I; 736,I; 871,III; 
BK m.242, 255, 277; Tapu Kanunu m. 26). 
454 OĞUZMAN/SELİÇİ s.201. 
455 OĞUZMAN/SELİÇİ s.201; SİRMEN s.207; ERTAŞ s.169; GÜMÜŞ s.109. 
456 OĞUZMAN/SELİÇİ s.201. 
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Buna göre, doktrinde isabetli olarak, tapu siciline şerh verilen kişisel hakların 

istihkak davasına konu olabileceği genel olarak kabul edilmektedir457. Gerçekten, 

yukarıdan beri yapılan açıklamalar, bu sonuca ulaşmayı haklı kılmaktadır. Zira, her 

ne kadar söz konusu kişisel haklar, tapu siciline şerh verilmekle, aynî hak haline 

gelmeseler bile, şerhin aynî etkisi nedeniyle, taşınmaz üzerinde sonradan hak 

kazanan kişilere karşı ileri sürülebilme niteliğini kazanırlar. Bir başka deyişle, şerhle 

kişisel hakların etki ve gücü kuvvetlendirilmiş olur ve dolayısıyla aynî haklara 

benzer sonuçlar doğurur. Sonradan kazanılan hakların kapsamına, borçlunun 

alacaklılarının el koyma hakları da dahil olduğundan458, alacaklıların taşınmaz 

üzerine koydurdukları haciz ile, kuvvetlendirilmiş kişisel hak sahiplerinin bu hakları 

çatışma halinde olabilecektir. İşte böyle bir çatışma halinde, kuvvetlendirilmiş kişisel 

hak sahiplerinin hakları, alacaklının koydurduğu hacze, ya hacze göre öncelik 

taşıyarak (tekaddüm ederek)  haczin tamamen kaldırılması ya da onun 

sınırlandırılması sonucunu doğuracaktır. Kaldı ki, tapu siciline şerh verilerek 

kuvvetlendirilmiş kişisel haklar, borçlunun (malikin) taşınmaz üzerindeki tasarruf 

yetkisini sınırlandıracağına göre, evleviyetle onun alacaklılarının da bu yetkisini 

sınırlandıracak ve dolayısıyla alacaklıların, taşınmazdan, kuvvetlendirilmiş kişisel 

hak sahiplerinin bu hakları nedeniyle tatmin edilmesine engel olacaktır. İşte bu 

nedenlerle, kuvvetlendirilmiş kişisel hak sahipleri, borçlunun  alacaklılarının 

koydurduğu hacze karşı istihkak davası açabilecektir. 

Türk-İsviçre hukukundaki bu görüşlerin aksine, Alman hukukunda, tapu 

siciline şerh verilmiş kişisel hakların istihkak davasına konu olamayacağı ve 

dolayısıyla bu haklara dayanılarak istihkak davası açılamayacağı savunulmaktadır. 

Zira bu hukuk alanında, şerh verilerek kuvvetlendirilmiş kişisel hakların sonuçta bir 

sağlama talebi459 olarak kaldığı, şerh verilmiş olunsa bile halen daha aynî hukuki 

                                                 
457 JÄGER s.332; AMONN/GASSER s.186; DENZLER s.140 vd.; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER 
s.100; KURU-İcra 2 s.1148; ÜSTÜNDAĞ s.206; TEKİNAY-İstihkak s.14; MUŞUL s.609; UYAR-
İstihkak Davaları s.27 vd.; UYAR-İstihkak s.43; UYAR-İstihkak İddiaları s.566 vd.; YILDIRIM–İcra 
s.91; ERTEKİN/KARATAŞ s.133 vd.; KAYGANACIOĞLU–I s.651-652. Her halükârda şerhin her 
iki etkisi şerhten sonraki icra takiplerine karşı da ileri sürülebilir (GÜMÜŞ s.109 dn.23).  
458 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206. Şerh edilen kişisel hakların, şerh aracılığıyla borç ilişkisi 
dışındaki üçüncü kişilere, özellikle şerhten sonra tescil edilen aynî haklara, şerhedilen başka kişisel 
haklara ve cebri icra hukukundan kaynaklanan el koyma haklarına karşı da etkili kılınıp güçlendiği 
kuşkusuzdur (SEROZAN R: Nisbi Hakların Güçlendirilmesi (İHFM 1974, C.XL, s.459-479), s.474. 
459 “Verschaffungsanspruch”. 
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durumda  bir değişikliğin yaratılmadığı belirtilmektedir460. Bu nedenle, şerh, 

konusunu oluşturduğu kişisel hakka, Alman Usul Kanunu § 771 anlamında temliki 

engelleyici bir hak niteliği veremeyeceği için, şerhin korumasından yararlanacak 

olan şerh alacaklısı da buna dayanarak istihkak davası açamayacaktır461. 

 

        2.Tapu Siciline Şerh Verilen Önalım, Alım ve Geri Alım Hakları                   

Önalım hakkı, taşınmaz malikinin, taşınmazını üçüncü bir kişiye satması 

halinde bu hakkın sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile taşınmazın alıcısı olabilme 

yetkisini veren yenilik doğuran bir haktır462. Önalım hakkı, kullanılması taşınmazın 

üçüncü bir kişiye satılması şartına bağlanmış bir alım hakkı niteliğindedir463. 

Hukukumuzda iki çeşit önalım hakkı bulunmaktadır: Bunlardan birincisi,  “kanuni 

önalım hakkı” (MK m.732), ikincisi ise, “sözleşmeden doğan önalım hakkı”dır (MK 

m.735). 

Alım hakkı ise, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanıyla bir taşınmazın alıcısı 

olabilme yetkisini veren yenilik doğuran bir haktır464. Tek taraflı irade beyanıyla 

alım hakkı kullanılınca, muhatap ile alım hakkı sahibi arasında, alım sözleşmesindeki 

hükümlere göre bir satış ilişkisi doğar. Muhatap taşınmazın mülkiyetini alım hakkı 

sahibine devir borcu altına girerken, alım hakkı sahibi de alım sözleşmesinde 

kararlaştırılan bedeli ödeme borcu altına girer465.  

Geri alım hakkı, taşınmazını başkasına devretmiş olan kimseye, tek taraflı irade 

beyanıyla o taşınmazı geri alabilme yetkisini sağlayan yenilik doğurucu bir haktır466. 

Geri alım hakkı, bir taşınmazın satıcısına tanınmış bir çeşit alım hakkı 

                                                 
460 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; JAUERNIG 
s.62; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.680; THOMAS/PUTZO s.1268; ARENS/LÜKE s.439; 
ZÖLLER s.1878; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; WITTSCHIER 
s.929; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.779; BGH NJW 94 s.128. 
461 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036. Bu konuda, Alman Usul Kanunu § 772,II’de 
düzenlenmiş olan devir ve temlik yasağına aykırılık halinde açılabilecek istihkak davası yolu da 
işletilemez. Şerhe aykırılık teşkil eden işlemler bakımından sadece Alman Medeni Kanunu § 883 ve 
888’de düzenlenmiş olan koruma yollarından yararlanılabilir. Paraya çevirme aşamasında ise, şerhle 
güvence altına alınmış olan yükümlülük, tıpkı tescil edilmiş aynî haklar gibi, cebri artırma kanunu 
(ZVG) § 10,IV’de düzenlenmiş olan “sıra” da hesaba katılırlar ( SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2036-2037). 
462 OĞUZMAN/SELİÇİ s.399; kapsamlı bir tanım için bkz. FEYZİOĞLU–Şuf’a Hakkı s.5. 
463 OĞUZMAN/SELİÇİ s.400; ERTAŞ s.354. 
464 OĞUZMAN/SELİÇİ s.395; FEYZİOĞLU-Şuf’a Hakkı s.20; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.91. 
465 OĞUZMAN/SELİÇİ s.396. 
466 OĞUZMAN/SELİÇİ s.398; FEYZİOĞLU s.23; ERTAŞ s.353. 
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niteliğindedir467. Geri alım anlaşması, taşınmazı elinden çıkarmak zorunda kalan 

kimseye, malı geri almak imkanını sağladığı gibi, alıcıya da satıcıya ödediği parayı 

geri alabilme hususunda taşınmaz rehnine nazaran daha iyi bir teminat sağlar468. 

İşte, kısaca belirtmeye çalıştığımız, önalım, alım ve geri alım haklarının, 

istihkak davasına konu olabilmeleri için, tapu siciline şerh verilmiş olmaları gerekir. 

Bir başka deyişle, bunlar tapu siciline şerh verilmediği takdirde, şerhin biraz önce 

belirtilen etki ve sonuçlarını doğuramayacakları, yani, kuvvetlendirilmiş kişisel hak 

niteliğini kazanamayacakları için, istihkak davasına da konu olamayacaklardır469. 

Dolayısıyla, şerh verilmemeleri halinde bu haklar sadece kişisel hak niteliğinde 

kalacaklarından, tapu siciline şerh verilemeyen diğer kişisel haklar gibi ancak taraflar 

arasında hüküm ifade edecektir. Bu nedenle, üçüncü kişilere ve bu anlamda olmak 

üzere, taşınmazı haczettiren alacaklıya karşı da ileri sürülemeyeceklerdir. Zira, bu 

durumda, ortada alacaklının koydurduğu hacze göre öncelik taşıyan (buna tekaddüm 

eden) bir hak söz konusu olmayacağından ve dolayısıyla kullanma şartları önceden 

belli olmayan bir hak cebri icrada taşınmazı sınırlandırmayacağından470,  böyle bir 

hakka dayanılarak istihkak davası da açılamayacaktır. 

Doktrinde, söz konusu hakların, tapu siciline şerh verilmeleri durumunda 

istihkak davasına konu olabilecekleri kabul edilmesine karşın471, istihkak  davasının 

ne zaman ve nasıl açılacağı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. 

Bu konuda ileri sürülen bir görüşe göre, tapu siciline şerh verilmiş önalım, alım 

ve geri alım hakları istihkak davasına konu olmakla birlikte, bu haklara dayanan bir 

istihkak davası, taşınmazın haczi aşamasında değil, ancak mükellefiyetler listesinin 

                                                 
467 OĞUZMAN/SELİÇİ s.399; ERTAŞ s.353. 
468 OĞUZMAN/SELİÇİ s.398. 
469 TEKİNAY-İstihkak s.14; MUŞUL s.609; ERİŞ s.23; UYAR-İstihkak Davaları s.27. 
470 TEKİNAY-İstihkak s.15; BELGESAY M R: Türk Kanunu Medenisi Şerhi, 4 üncü tabı, IV Aynî 
Haklar, İstanbul 1956 s.123. 
471 KURU-İcra 2 s.1148; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; ÜSTÜNDAĞ s.206; TEKİNAY-İstihkak 
s.14; MUŞUL s.609; UYAR-İstihkak Davaları s.27 vd.; UYAR-İstihkak s.43; UYAR-İstihkak 
İddiaları s.567; ANSAY s.118; ERTEKİN/KARATAŞ s.133 vd.; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.499. 
ÜSTÜNDAĞ’a göre (s.206 dn.647) bu haklar, MK’nun 1009’uncu maddesi gereğince tapuya 
şerhedilmişler ise, bunların varlığı asıl olduğuna göre, aslında alacaklı bu hakların varlığını kabul 
etmiyorsa o, lehine şerh bulunan kişiler aleyhine istihkak davası açarak, bu hakların tapu sicilinden 
silinmesini sağlayabilir. Alman hukukunda, tapu siciline şerh verilmiş olsalar bile, bu hakların 
istihkak davasına konu olamayacağı savunulmaktadır. Bu konuda bkz. yuk. s. 185 dn. 460’da 
belirtilen yazarlar. 
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tebliğinden sonra açılabilir472. Bir başka deyişle, bu görüşe göre istihkak davası, İcra 

ve İflas Kanunu’nun 96 vd. maddelerine göre taşınmazın haczi aşamasında değil, 

ancak paraya çevirme (satış) aşamasında açılabilecektir (m.128,I). Çünkü bu görüşe 

göre, üçüncü kişinin tapu siciline şerh verilmiş bu haklarını (önalım, alım, geri alım) 

istihkak iddiasına konu yapabilmesi veya haciz koyduran alacaklıya karşı istihkak 

davası açabilmesi için, bunda hukuki menfaati olmalıdır. Üçüncü kişi, bu hukuki 

menfaate, ancak, icra müdürlüğünce düzenlenen ve artırma şartnamesinin bütünleyici 

parçası olan mükellefiyetler listesine giren böyle bir kişisel hakkına karşı borçlu 

ve/veya alacaklı tebliğden itibaren üç gün içinde itiraz ettiği (m.128,I) takdirde sahip 

olabilecektir473. Oysa, tapu siciline şerh verilmek suretiyle kuvvetlendirilmiş bu 

kişisel haklar, o taşınmaz üzerinde şerhten sonra hak iktisap edenlere karşı ileri 

sürülebileceğinden (MK m.1009,II), şerh verilmiş kişisel haklarla yüklü olan 

borçluya ait taşınmazın haczedilmiş olması, üçüncü kişilerin haklarını ihlâl etmiş 

olmaz474.  

Bu nedenle, üçüncü kişinin475, şerh verilmiş kişisel haklarının da yer aldığı 

mükellefiyetler listesine borçlu ve/veya alacaklının itiraz etmesinden önce, istihkak 

iddiasında bulunmakta ve istihkak davası açmakta hukuken korunmaya layık bir 

menfaati yoktur. Dolayısıyla, taşınmazın haczi aşamasında, haczin kaldırılması veya 

bu haklarının tanınması için istihkak iddiasında bulunamazlar ve istihkak davası 

açamazlar476. 

                                                 
472 KURU-İcra 2 s.1148; MUŞUL s.609-61; ERTEKİN/KARATAŞ s.139; TEKİNAY-İstihkak s.14-
15. 
473 MUŞUL s.609. 
474 MUŞUL s.610; KURU-İcra 2 s.1148. 
475 Ancak, bu görüşü savunanların haklı olarak belirttiği gibi, alacaklının bu haklara itiraz etmesi, İİK’ 
nın 96 ve 97’inci maddelerinin uygulanmasına yol açabilir. Şöyle ki, alacaklı şerh verilmiş bu haklar 
ile tezat halinde bulunur ve haczin bunlar yokmuşçasına uygulanmasını isterse (zira, bu haklar 
haczedilen taşınmazın gerçek değerinden daha az bir bedelle satılmasına neden olabilir), işte bu 
durumda, şerhin sağladığı hukuki durum nedeni ile, alacaklı, lehinde şerh bulunan kişi aleyhine, bu 
şerhin hukuki bakımdan mevcut takyidini ortadan kaldırmak için, mahcuz mala istihkak davası 
açabilecektir (ÜSTÜNDAĞ s.206 dn. 647a; TEKİNAY-İstihkak s.14). 
476 MUŞUL s.610; KURU-İcra 2 s.1148; TEKİNAY-İstihkak s.14. Böylece bu görüşe göre, alacaklı 
ve/veya borçlu,  mükellefiyetler listesinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren üç gün içinde önalım, 
alım ve geri  alım haklarına itiraz ederlerse, o zaman İİK m. 96 ve 97 hükümleri uygulanır; yani bu 
hakların sahipleri ancak o zaman istihkak davası açmak zorundadır. Hak sahibi üçüncü kişiler, bu 
istihkak davası ile, hacizli taşınmaz üzerinde söz konusu haklarının tanınmasını, yani taşınmazın bu 
haklar ile yükümlü olarak haczedilmiş sayılmasının tespitini ister. İstihkak davasının açılması 
durumunda, icra müdürü, dosyayı hemen icra mahkemesine verir ve böylece mahcuz mala istihkak 
prosedürü işletilmiş olur (KURU-İcra 2 s.1148-1149; MUŞUL s.610).   
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Doktrinde ileri sürülen ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, tapu 

siciline şerh verilmiş önalım, alım ve geri alım hakkı sahibi üçüncü kişiler, 

taşınmazın haczi halinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ve 97’inci maddelerine göre, 

istihkak iddiasında bulunabilirler ve istihkak davası açabilirler477. Bir başka deyişle, 

bu durumda, mutlaka taşınmazın satışı aşamasının beklenilmesi ve bu aşamada  

istihkak davası açılması zorunlu değildir. 

Zira,  İcra ve İflas Kanunu’nun 128’inci maddesi, yine bu kanunun 96 vd. 

maddelerinin uygulanmasını bertaraf eden bir madde değildir. Bir başka deyişle, 

istihkak davacısının bu maddelerden birine dayanarak istihkak davası açması 

mümkündür. Yani, davacı, taşınmazın haczi aşamasında m.96 vd. hükümlerine 

dayanarak istihkak davası açabileceği gibi, bu yola başvurmamışsa, bu kez m.128’e 

dayanarak, paraya çevirme aşamasında istihkak davası açabilir. 

Öte yandan, birinci görüş, esas itibariyle, davacının haciz aşamasında istihkak 

davası açmasında hukuken korunmaya değer bir menfaatinin bulunmadığından 

bahisle, davanın ancak paraya çevirme aşamasında, yani mükellefiyetler listesinin 

tebliğinden sonra  açılabileceğini savunmaktaydı. Ancak, davacının hukuki 

menfaatinin bulunup bulunmadığını  ve dolayısıyla davanın haciz aşamasında da 

açılıp açılamayacağını belirleyebilmek için, durumu çeşitli ihtimallere göre 

incelemek gerekmektedir. Bunun için davacının haciz aşamasında, yukarıda 

belirtilen haklarını kullanma imkânının doğup doğmadığına bakmak gerekir. 

Eğer, davacının tapu siciline şerh verilmiş önalım, alım ve geri alım haklarını 

borçluya karşı kullanma imkânı (örneğin bedel ve süre koşulları gerçekleşmediği 

için)  henüz doğmamışsa, istihkak davası açılmasında hukuki menfaat yoktur. Çünkü, 

bu ihtimâlde söz konusu hakları kullanma imkânı doğmadığına göre, ortada 

alacaklının koydurduğu haczin kaldırılmasını gerektirecek bir hak da mevcut 

olmayacaktır. Dolayısıyla, söz konusu haklar, mükellefiyetler lisesinde yer almak 

şartıyla, paraya çevirme aşamasında zaten dikkate alınacak ve taşınmaz bu haklarla 

yüklü olarak satılacaktır478. Zira, tapu siciline şerh verilmiş olan bu haklar, haciz 

alacaklısına ve taşınmazı icradan satın alacak olanlara karşı da ileri sürülebilecektir 

                                                 
477 UYAR-İstihkak Davaları s.28-29; UYAR-İstihkak İddiaları s.567; SUNGURBEY s.124; 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206; KAYGANACIOĞLU–I s.652. 
478 Karş. SUNGURBEY s.124; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206; UYAR-İstihkak Davaları s.28-29; 
TEKİNAY-İstihkak s.14-15. 
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(MK m.1009,II). Böylece, mükellefiyetler listesinde yer alan bu haklara, alacaklı 

ve/veya borçlu itiraz ettiği takdirde, hak sahibi, haczin bu haklarla yüklü olarak 

yapılmış sayılmasının tespiti amacıyla,  m.128,I hükmüne dayanarak istihkak davası 

açabilecektir. 

Ancak, tapu siciline şerh verilmiş önalım, alım ve geri alım haklarını borçluya 

karşı kullanma imkânı doğmuşsa, hak sahibi, taşınmazın haczi aşamasında istihkak 

davası açabilmelidir479; bunda hukuki menfaati vardır. Zira, söz konusu hakları 

kullanma imkânı doğmuşsa, taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması gerekir480. 

Çünkü, bu hak sahiplerinin, taşınmazı, hacizden arî olarak öncelikli olarak alma, 

alma ve  geri alma hususunda hukuki menfaati vardır. Bu durumda,  söz konusu 

hakların sahiplerinin, mutlaka taşınmazın paraya çevrilmesi aşamasında m.128,I 

hükmünde öngörülen istihkak davası açma hakkını kullanmaları için beklemelerini 

haklı kılacak bir sebebin bulunmadığı kanaatindeyiz. 

Bu düşünceyi haklı kılacak bir başka gerekçeyi, Medeni Kanun’un önalım 

hakkına ilişkin hükümlerinde bulmak mümkündür. Şöyle ki, Medeni Kanun’un 

kanuni önalım hakkına ilişkin  m.733,I hükmüne göre, cebri artırmayla satışlarda 

önalım hakkı kullanılamaz. Yine aynı kanunun m.735,III hükmü uyarınca, kanuni 

önalım hakkının kullanılmasına ilişkin hükümler, sözleşmeden doğan önalım 

hakkında da uygulanacağından,  sözleşmeden doğan önalım hakkı da, cebri 

artırmayla  satışlarda kullanılamayacaktır481’482. Dolayısıyla, eğer taşınmazın haczi 

aşamasında doğmuş olan önalım hakkının kullanılması imkânı, haciz nedeniyle 

                                                 
479 UYAR-İstihkak Davaları s.28-29; SUNGURBEY s.124; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206; ayrıca 
karş. TEKİNAY-İstihkak s.14-15. 
480 UYAR-İstihkak Davaları s.28. 
481 ERTAŞ s.354; UYAR-İstihkak İddiaları s.567. Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkının (kanuni 
ve sözleşmeden doğan) kullanılamayacağına ilişkin bu hükümler, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren 4721 sayılı yeni Medeni Kanun ile getirilmiştir. Esasen, cebri artırmayla satışlarda 
kanuni önalım hakkının kullanılamayacağı, bundan önce, Yargıtay’ın 4.5.1940 tarih ve 57/17 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararı  (Resmî Gazete 11.5.1940, sayı 4506) ile de kabul edilmiş bulunmaktaydı. 
Yeni Medeni Kanun, buna sözleşmeden doğan önalım hakları da eklemiş bulunmaktadır. Ancak 
belirtmek gerekir ki, yine Yargıtay’ın 9.3.1955 tarih ve 27/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (Resmî 
Gazete 18.9.1955, sayı 9009) uyarınca, ihtiyari açık artırmada önalım hakkı kullanılabilir. Bu konuda 
bkz. BELGESAY-Ayni Haklar s.121 vd.; FEYZİOĞLU–Şuf’a Hakkı s.250 vd.; SUNGURBEY s.124 
vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206-207; TEKİNAY-İstihkak s.15; OĞUZMAN/SELİÇİ s.400-
402.  
482 Cebri artırma yoluyla satışlarda önalım hakkının kullanılamayacağına ilişkin hükümler, kıyas 
yoluyla, alım ve geri alım hakları bakımından uygulanamaz. Alım ve geri alım hakları, mülkiyet 
hakkını önalım hakkına  nazaran daha fazla takyit eder. Dolayısıyla bu haklar taşınmazı cebri artırma 
ile satın alanlara karşı da kullanılabilir (BELGESAY-Ayni Haklar s.136-137; TEKİNAY-İstihkak 
s.15-16). 
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bertaraf edilirse, cebri artırma yoluyla satışlarda da bu hakkı kullanma imkânı 

bulunmadığına göre, önalım hakkı sahibinin söz konusu hakkını kullanma imkânı 

adeta ortadan kalkmış olacaktır. İşte bu nedenle, önalım hakkı sahibinin, taşınmaz 

üzerindeki haczin kaldırılması ve dolayısıyla hakkını kullanabilmesi için, paraya 

çevirme aşamasını beklemeden, İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ve 97’inci maddelerine 

dayanarak, hacze karşı istihkak davası açmasında hukuki menfaati vardır. 

Öte yandan, söz konusu haklara kuvvetlendirilmiş kişisel hak niteliğini veren 

şerhin etkisi belli bir süreyle (bu süre on yıldır) sınırlandırılmış bulunmaktadır. 

Olabilir ki, şerhin bu etki süresinin, taşınmazın haczi aşamasından, diğer bir deyişle, 

paraya çevirme aşamasından önce sona erme ihtimâli bulunabilir. Böyle bir ihtimâlin 

bulunması halinde, söz konusu haklar kuvvetlendirilmiş kişisel hak niteliğini 

kaybedeceğinden ve dolayısıyla paraya çevirme aşamasında da dikkate 

alınmayacaklarından,  m.128,I hükmüne göre istihkak davası açma imkânı dahi 

olmayacaktır.  

Benzer bir tehlike, tapu siciline şerh verilmiş bu haklara mükellefiyetler 

listesinde yer verilmemiş olması veya mükellefiyetler listesinin ilgili hak sahiplerine 

tebliğ edilmemiş olması halinde de ortaya çıkabilir483. Böylece, haklarının tapu 

siciline şerh verilmiş olmasına güvenen, az önce belirtilen nedenlerle mükellefiyetler 

listesinden haberdar olmayan ve bu nedenle itiraz haklarını kullanamayan hak 

sahiplerinin, m.128,I hükmünde öngörülen istihkak davası açma hakkını 

kaybetmeleri durumunda, hakkaniyete aykırı bir sonuçla karşılaşılacaktır.  Bu 

nedenle, söz konusu hakların doğmuş olması halinde, hak sahiplerine, haciz 

aşamasında istihkak davası açma imkânının tanınması gerekir. 

 

 

        3. Tapu Siciline Şerh Verilmiş Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden 

            Doğan Haklar 

Taşınmaz satış vaadi, bir tarafa veya iki tarafa, bir taşınmazın satış 

sözleşmesinin yapılmasını istemek hakkı sağlayan bir ön sözleşmedir484. Türk 

                                                 
483 UYAR-İstihkak Davaları s.28; ayrıca karş. SUNGURBEY s.124; KAYGANACIOĞLU–I s.652. 
484 OĞUZMAN/SELİÇİ s.292; başka tanımlar için bkz. ÇENBERCİ M: Taşınmaz Satış Vaadi, İkinci 
Baskı, Ankara 1973 s.15; SİRMEN s.308; AKİPEK-Mülkiyet s.114. 
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hukukunda, taşınmaz satış vaadinin hukuki niteliği tartışmalı olmakla birlikte, hakim 

görüş, taşınmaz satış vaadinin bir “ön sözleşme” olduğu yolundadır485. 

Buna göre, geçerli bir satış vaadi, sözleşmedeki hükümlere göre bir tarafa veya 

her iki tarafa satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı verir. Asıl satım 

sözleşmesinin yapılmasını istemeye hakkı olan taraf, bu konudaki iradesini  beyan 

edince, karşı taraf için asıl sözleşmeyi yapma borcu doğar486. Dolayısıyla bu beyan 

yenilik doğuran bir hakkın kullanılması niteliğindedir487. Satma veya satın alma 

borcu, satış vaadi ile değil, ön sözleşmede tanınan hakkın kullanılması ile doğar488.  

Taşınmaz satış vaadinin, alım, önalım ve geri alım haklarından farkı da bu 

noktada ortaya çıkmaktadır. Zira örneğin, alım sözleşmesi hak sahibine tek taraflı bir 

beyanla satış ilişkisini kurma yetkisi verirken, satış vaadi, sadece satış sözleşmesinin 

yapılması için karşı tarafı borç altına sokma yetkisini sağlar. Alım hakkı kullanılınca 

bir satım ilişkisi kurulup, muhatap, taşınmazın mülkiyetini devir borcu altına girdiği 

halde, satış vaadinde tanınan hak kullanılınca muhatap için sadece bir satış 

sözleşmesi yapma borcu doğmaktadır489. 

Medeni Kanun’un 1009’uncu maddesinde, satış vaadi ile tanınan satın alma 

hakkının tapu siciline şerh verilmesi imkânı öngörüldüğü gibi, 6.1.1954 tarih ve 6217 

sayılı Kanunla Tapu Kanunu’nun 26’ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, satış 

vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkânı da kabul edilmiştir. Söz konusu 

kanun şerhin yapılması için ayrıca bir şerh anlaşması aramamıştır490. Satış vaadinin 

sağladığı satın alma hakkının şerhi, bu hakkın sonraki maliklere karşı 
                                                 
485 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.67 vd.; ÇENBERCİ s.7 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ s.292; AKİPEK-
Mülkiyet s.114; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.691-692; TANDOĞAN H: Borçlar 
Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: I/1, Altıncı Basım, İstanbul 1990 s.243 vd.; taşınmaz satış vaadinin 
bir ön sözleşme olmayıp, bizatihi taşınmaz satış sözleşmesi olduğu yolundaki aksi görüş için bkz. 
SUNGURBEY s.8 vd. 
486 OĞUZMAN/SELİÇİ s.294; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.692 vd.; AKİPEK-
Mülkiyet s.114; SİRMEN s.309; ÇENBERCİ s.27 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.144 vd.; 
TANDOĞAN–Borçlar Hukuku s.248-249. 
487 TANDOĞAN–Borçlar Hukuku s. 249; OĞUZMAN/SELİÇİ s.294. 
488 OĞUZMAN/SELİÇİ s.294; TANDOĞAN-Borçlar Hukuku s.248; aksi görüş GÜMÜŞ s.115; ÖZ 
T: Taşınmazda Mevcuttan Fazla Pay Satımında Şerhedilmiş Satış Vaadinin Önceliği ve Bu Konudaki 
Yargıtay Kararlarının Eleştirisi (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000 
s.727-751), s.737. 
489 OĞUZMAN/SELİÇİ s.294; SİRMEN s.309;KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.91vd., 101;ÇENBERCİ 
s.22; TANDOĞAN-Borçlar Hukuku s.249. 
490 OĞUZMAN/SELİÇİ s295; ÇENBERCİ s.38. Kanunun açık hükmüne rağmen bazı yazarlar satış 
vaadinin şerhi için ayrıca bir şerh anlaşmasının gerekli olduğunu savunmaktadırlar (SUNGURBEY 
s.47-48; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.191). Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 1009’uncu maddesi ile 
Tapu Kanunu m.26,VI hükmünün yürürlükten kaldırılmadığı, bu konuda her iki hükmün de yürürlükte 
olduğu  hakkında bkz. GÜMÜŞ s. 114 vd., s.117. 
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kullanılabilmesi imkanını sağladığı gibi, kişisel hakların şerhindeki ayni (munzam) 

etkiyi de sağlar491. Şerhin etkisi ise beş yıldır. 

Taşınmaz satış vaadi hakkındaki bu kısa açıklamadan sonra, bu hakkın istihkak 

davasına konu olup olamayacağını incelemeye geçebiliriz.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, taşınmaz satış vaadinin tapu siciline şerh 

verilmemesi durumunda, istihkak davasına konu olması mümkün değildir492. Çünkü,  

bu durumda, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi sadece taraflar arasında hüküm ve 

sonuç doğurur. Bir başka deyişle, bu sözleşmeden doğan haklar, sonraki maliklere ve 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Zira, şerh verilmemiş taşınmaz satış vaadinden 

doğan haklar, sadece kişisel hak niteliğinde kalıp, şerhin aynî (munzam) etkisinden 

yararlanamayacağı için, kuvvetlendirilmiş kişisel hak niteliğini kazanamazlar493. Bu 

nedenle de, taşınmaz üzerinde şerhten sonra hak iktisap etmiş olan üçüncü kişilere ve 

bu anlamda olmak üzere taşınmazı haczettirmiş alacaklıya karşı ileri sürülemezler494. 

Taşınmaz satış vaadinin tapu siciline şerh verilmiş olması halinde istihkak 

davasına konu olacağı  doktrinde495 kabul edilmesine rağmen, bu istihkak davasının 

nasıl ve ne zaman açılabileceği konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. 

                                                 
491 OĞUZMAN/SELİÇİ s.295; ayrıntı için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.181 vd.; ÇENBERCİ 
s.36 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.697 vd. 
492 Bu nedenle, Yargıtay’ın, tapu siciline şerh verilmemiş taşınmaz satış vaadine dayanarak istihkak 
davası açan davacıya, müddeabihin tapuca namına tesciline dair ilâm veya tapu senedi ibraz etmesi 
için münasip mehil verilerek icabı yapıldıktan sonra davanın hükme bağlanması gerektiği yolundaki 
kararı isabetsizdir (İİD 16.9.1949, 2644/2920: TEKİNAY-İstihkak s.12). Zira TEKİNAY’ın da 
(İstihkak s.12) haklı olarak belirttiği gibi, bu karar kötüye kullanımlara açık kapı bırakacak 
niteliktedir. Çünkü, bu kişilere az önceki kararda belirtilen hak ve imkânlar verilirse, taşınmazın 
borçlu tarafından kendisine satışının vaad edildiğini  ileri süren herkes bu davayı açabilecektir. Böyle 
olunca da kişisel hakların istihkak davasına konu olamayacağı yolundaki kural ihlâl  edilmiş olacaktır 
ki, bunun kabulüne olanak yoktur. Aynı görüş KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206 dn. 62. 
493 Tapu siciline şerh verilmemiş taşınmaz satış vaadinden doğan hakların kişisel niteliği hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.144 vd.; ÇENBERCİ s.30 vd.; ayrıca şerh 
verilmemiş önalım, alım ve geri alım hakları bakımından da aynı sonuçlar geçerlidir. 
494 UYAR-İstihkak Davaları s.31; nitekim Yargıtay’a göre "...Olayımızda, davacı tapu siciline 
geçirilmemiş satış vaadi sözleşmesine dayanarak istihkak davası açmıştır. Bu durumda mahcuz 
taşınmaz üzerinde ayni bir hakka sahip değildir. Şahsi hak doğuran bir belge ile açılmış bulunan 
istihkak davası dinlenmez. Bu yön gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna 
aykırı olup bozma nedenidir" (13. HD 10.2.1975, 693/814: UYAR-İstihkak Davaları s.51); "...Satış 
vaadi, şahsi hak doğurucu bir akittir. Bu hakkın üçüncü kişilere karşı korunması ve dermeyanı, ancak 
tapuya şerh ile mümkün olup, tapudaki şerh tarihinden önceki hakları ihlal edemez...Satış vaadi 
nedeniyle verilen tescil kararı da, bununla ilgili ihtiyati tedbirin tapuya şerhinden önceki tapudaki hak 
ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağı cihetle, davalının istihkak iddiasının reddi ve davanın 
kabulü gerekirken..." (15. HD 8.3.1985, 69/788: UYAR-İstihkak Davaları s.50-51); ayrıca bkz. (15. 
HD 29.12.1993, 4801/5698: ERTEKİN/KARATAŞ s.153); (12. HD 1.4.1993, 15646/5700: UYAR-
İstihkak Davaları s.44). 
495 Fakat Yargıtay, bazı kararlarında tapu siciline şerh edilmiş olsa bile, taşınmaz satış vaadine 
dayanılarak istihkak davası açılamayacağına hükmetmiştir. "…Tapuya şerh edilen satış vaadi 
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Bu konuda ileri sürülen bir görüşe göre, taşınmaz satış vaadinin tapu siciline 

şerh verilmesinden sonra, satıcının borcu için haczedilmesi halinde, üçüncü kişi 

konumunda olan satış vaadi alıcısının istihkak iddiasında bulunmasına ve istihkak 

davası açmasına gerek yoktur. Çünkü, tapu siciline şerh verilmiş olan taşınmaz satış 

vaadi, haciz alacaklısına ve taşınmazı icradan satın alacak olana karşı da ileri 

sürülebilir (MK m.1009,II; Tapu Kanunu m.26,VI)496. Bu nedenle, lehine satış 

vaadinde bulunulan kişinin kişisel talep hakkının şerh verilmiş olması, kendisine 

gereken hukuki himayeyi sağladığı için, ayrıca haczedilen taşınmaz hakkında 

istihkak davası açmasında hukuki menfaati bulunmamaktadır497. Dolayısıyla sonuç 

olarak bu görüşe göre, istihkak davası ancak paraya çevirme aşamasında, 

mükellefiyetler listesine alacaklı ve/veya borçlunun itiraz etmesi halinde açılabilir  

(m.128,I) ve satış vaadi alacaklısı üçüncü kişi bu davayı kazanırsa, icra mahkemesi, 

taşınmazın satış vaadi ile yüklü olarak haczedilmiş sayılmasına karar verir498. 

Diğer bir görüşe göre ise, Medeni Kanun m.1009,II hükmünde sözü edilen 

taşınmaz üzerinde “sonradan kazanılan hakların” kapsamına, satıcının alacaklılarının  

el koyma hakları da dahildir. Bu itibarla taşınmazın haczinde olduğu gibi alıcı, şerh 

verilmiş satış vaadinden doğan hakkını kullanarak taşınmazı hacizden kurtarır. Şerh, 

satış vaadi alacaklısına, icabında istihkak prosedürü dahilinde dermeyan edilecek 

(m.96 vd.) bir “çıkarma hakkı”499 sağlar. Alıcı, şerh verilmiş kişisel hakkını, paraya 

çevirmeden önce kullanmazsa, taşınmaz ihale neticesi bu hakla yüklü olarak iktisap 

edene geçer. Öyle ki, alıcı onu satışa zorlama yetkisini haiz olur. Ancak taşınmaz 

üzerindeki aynî haklarla aynı muameleye tabi tutulan alıcının, şerh verilmiş kişisel 

hakkı mükellefiyetler listesinde gösterilmelidir. Aksi takdirde taşınmazı ihalede 

iyiniyetle iktisap eden üçüncü kişiye karşı ileri sürülemez500. 

Bu görüşle aynı doğrultuda sayılabilecek bir görüşe göre de, Medeni Kanun’un 

m.1009,II hükmü gereğince, tapu siciline şerh verilen kişisel haklar, şerhten sonra 

taşınmaz üzerinde kazanılan her türlü hakka karşı ileri sürülebileceğinden, söz 

                                                                                                                                          

499 Burada kastedilen “çıkarma hakkını”, söz konusu malı hacizden kurtarma (haczin kapsamı dışına 
çıkarma) şeklinde anlamak gerekir.  

sözleşmesi mülkiyeti geçirmez. Ayni değil kişisel hak sağlar. Buna dayanılarak istihkak davası 
açılamaz" (13. HD 10.2.1975, 693/814: KAYGANACIOĞLU–I s.651 dn.19). 
496 KURU-İcra 2 s.1149; MUŞUL s.610; ÜSTÜNDAĞ s.206 dn. 647a. 
497 MUŞUL s.610; ÇENBERCİ s.41-42. 
498 KURU-İcra 2 s.1149; MUŞUL s.611. 

500 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU s.206-207; UYAR-İstihkak İddiaları s.567 vd., özellikle s.569. 
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konusu hak sahiplerinin, taşınmaz malikinin borcundan dolayı, şerhten sonra 

taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması ya da taşınmaz satış vaadi ile yüklü 

olarak haczedilmiş sayılması için, hem Medeni Kanun m.716,I hükmüne göre maddi 

hukuk davası, hem de, bu davayla amaç bakımından yarışan, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 96 vd. maddelerine göre istihkak davası şeklinde takip hukuku davası 

açabilir. Dolayısıyla, tapu siciline şerh verilmiş kişisel hak sahibi, bu konuda yarışan 

bir hakka ve bunun sonucu olarak da tercih hakkına sahiptir501. 

Kanaatimizce tapu siciline şerh verilmiş taşınmaz satış vaadi, istihkak davasına 

konu olabilir. Bir başka deyişle, tapu siciline şerh verilmiş satış vaadine konu olan 

taşınmaz üzerine, borçlunun alacaklıları tarafından haciz konulması halinde, üçüncü 

kişi durumunda olan satış vaadi alacaklısı, istihkak iddiasında bulunabilir ve istihkak 

davası açabilir. Zira taşınmaz satış vaadi, tapu siciline şerh verilmekle 

kuvvetlendirilmiş kişisel hak niteliğini kazanır ve bunun (özellikle şerhin sağladığı 

aynî ya da munzam etkinin) sonucu olarak da istihkak davasına dayanak teşkil 

edebilecek bir hak niteliğini haiz olur502. Dolayısıyla, tapu siciline şerh verilmiş 

taşınmaz satış vaadine dayanılarak istihkak davası açılabilmesi için, mutlaka, paraya 

çevirme aşamasının beklenilmesinin ve bu aşamada m.128,I hükmüne dayanılarak 

istihkak davası açılmasının zorunlu olmadığı kanaatindeyiz.   

Öte yandan, taşınmazın haczi halinde (haciz aşamasında) istihkak iddiasında 

bulunulmasında veya istihkak davasının açılmasında, korunmaya değer hukuki bir 

menfaatin bulunmadığı her koşulda doğru olmayabilir. Zira, satış vaadi alacaklısının 

söz konusu hakkını kullanabilmesinin koşulları (örneğin süre veya bedelin ödenmiş 

olması gibi), taşınmazın haczi aşamasından ya da paraya çevirme aşamasından önce 

gerçekleştiği için, hak sahibi bu hakkını kullanarak karşı taraf (borçlu) ile satış 

sözleşmesini yapmış ve bunun sonucunda taşınmazın kendi adına tescil 

edilebilmesinin koşulları gerçekleşmiş olabilir503. Bu nedenle onun, İcra ve İflas 

                                                 
501 SUNGURBEY s.123-124; ayrıca bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.30. 
502 Satış vaadi konusu taşınmaz üzerinde, mülkiyet hakkı dışındaki, satış vaadi alacaklısının şerh 
edilen hakkın yerine getirilmesini engelleyen ve geçerli olarak kurulmuş her türlü sınırlı aynî hak ve 
icra hukukuna ilişkin haklar (örn. haciz), munzam etki kapsamında bertaraf edilebilecektir (GÜMÜŞ 
s.118). 
503 Gerçekten eğer bu koşullar gerçekleşmemiş ise, taşınmaz satış vaadine dayanılarak haciz 
aşamasında istihkak davası açılmasında hukuki bir menfaat bulunmadığı gibi, esasen satış vaadinden 
doğan hak, bu haliyle  istihkak davasına dayanak teşkil edebilecek bir hak nitelinde de değildir. Hak 
sahibi bu ihtimalde ancak, m.128,I hükmü uyarınca istihkak davası açabilir. Aksi görüş UYAR-
İstihkak Davaları s.33. 
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Kanunu m.128,I hükmüne göre istihkak davası açabilmesi için mutlaka taşınmazın 

paraya çevrilmesi aşamasını beklemesi gerekmez504. 

Esasında, kanaatimizce, buradaki durumun taşınmaz satış vaadinin kendine 

özgü niteliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Şöyle ki, yukarıda da belirtildiği gibi, 

geçerli bir satış vaadinin, sadece sözleşmedeki hükümlere göre, bir tarafa veya her 

iki tarafa satış sözleşmesinin yapılmasını talep hakkı vereceği kabul edilmektedir. Bir 

başka deyişle, satış vaadinde tanınan hak kullanılınca muhatap için sadece satış 

sözleşmesini yapma borcu doğar. Taşınmaz satış vaadinin tapu siciline şerh verilmiş 

olması, ona sadece kuvvetlendirilmiş kişisel hak niteliğini verir ve bunun sonucunda 

da sonraki hak sahiplerine karşı ileri sürülebilmesi imkânını sağlar. Ne var ki, 

Yargıtay’ın505 da belirttiği gibi, bu nitelikte bir satış vaadi dahi, taşınmazın 

mülkiyetini satış vaadi alıcısına geçiren bir tasarruf işlemi değildir. Dolayısıyla, 

taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçmeyip halen daha borçlunun mülkiyetinde 

bulunduğuna göre, onun cebri icrayla sorumlu olan malvarlığına dahildir ve bu 

nedenle haczi de mümkündür. Ancak bu haciz, taşınmazın kendisine satışının vaad 

edildiği alıcının tescili talep etme hakkını da ortadan kaldırmaz. 

Dolayısıyla, tapu siciline şerh verilmiş taşınmaz satış vaadine dayanılarak, İcra 

ve İflas Kanunu’nun 96 vd. maddeleri uyarınca istihkak iddiasına bulunulabilir ve 

istihkak davası açılabilir506. Şerh verilmiş satış vaadinin mülkiyeti devredici bir 

niteliğe sahip olmaması, istihkak davası açılabilmesinin bir koşulu (buna engel) 

değildir. Aksine bu, olsa olsa istihkak davası aşamasında ve bu dava sonunda 

taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması sonucunun doğup doğmayacağı bakımından 
                                                 
504 Kaldı ki, İİK’nun 96 vd. maddeleri ile m.128,I hükmü birbirini bertaraf eden hükümler değildir. 
Hak sahibinin bu hükümlerden birine dayanarak istihkak davası açabilmesi hususunda yarışan bir 
hakkı vardır. 
505 "...O halde tapuya işlenmiş satış vaadi sözleşmesiyle üçüncü kişilere karşı sözleşmeden doğan 
hakkın ileri sürülme olanağı kazanmıştır. O halde tapuya işlenmiş satış vaadi sözleşmesiyle üçüncü 
kişilere karşı sözleşmeden doğan hakkın ileri sürülmesi mümkündür. Ne var ki, satış vaadi mülkiyeti 
geçiren bir tasarruf muamelesi olmadığı için, vaad edilen gerçekleşmedikçe tapuda borçlu adına olan 
taşınmazın haczi olanaklıdır. Bu durumda, taşınmaz üzerindeki haciz, satışı vaad edilenin tescilini 
isteme hakkını ortadan kaldırmayacağından, davacı yanca açıldığı bildirilen tescil davası bekletici 
sorun yapılmalı, dava üçüncü kişi lehine sonuçlanırsa, satış vaadi sözleşmesiyle tescili talep edebilme 
hakkı mülkiyete dönüşeceği, dolayısıyla istihkak davasının kabulü gerekeceği düşünülmelidir. 
Değinilen yönler gözetilmeden yazılı biçimde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir" (15. HD 15.5.1995, 2551/2808: ERTEKİN/KARATAŞ s.156 ). 
506 "...şerh varsa taşınmaz satış vaadi üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebilecek ve kabul gören 
deyimi ile güçlendirilmiş şahsi hak niteliğindedir. İİK. nun 96/İlk maddesinde istihkak iddiası için 
öngörülen mülkiyet ve rehin hakları tadadi olmadığından, güçlendirilmiş şahsi hakka dayanılarak da 
istihkak iddiasında bulunulabilir. Süregelen uygulama da bu doğrultudadır..." (15. HD 14.2.1995, 
511/781: ERTEKİN/KARATAŞ s.159 ).  
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etkili olabilir. Bu sonucu belirleyecek olan ise, satış vaadi alıcısının Medeni Kanun  

m.716,I hükmü uyarınca507 kendisine tanınmış olan tescile zorlama (ferağa icbar)  

davası açıp açmadığıdır ki, bu durumda konuyu çeşitli ihtimâllere göre incelemek 

gerekir. 

Eğer, taşınmaz satış vaadine dayanılarak sadece istihkak davası açılmış, bu 

davadan önce veya sonra (hiçbir şekilde) tescile zorlama davası açılmamış ise, bu 

istihkak davası haczin kaldırılması sonucunu doğuramaz508. Esasen bu durumda 

uygulamada, icra mahkemesi tarafından davacıya, genel mahkemede satıcı aleyhine 

tescile zorlama davası açmak üzere süre verilmekte ve açılacak bu davanın 

sonuçlanması “bekletici sorun” yapılmaktadır. Yani, lehine satış vaadinde bulunulan 

alıcının sadece tapuya şerh verilmiş satış vaadi sözleşmesine dayanarak, tapudaki 

haczin kaldırılmasını isteyemeyeceği, bunun için taşınmazın adına tescil edilmiş ve 

bunun kesinleşmiş olduğuna dair mahkemenin lehine verdiği ilâmı icra mahkemesine 

sunması gerekli görülmektedir509.  

                                                 
507 Nitekim, Medeni Kanun m.716,I hükmüne göre, mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki 
sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip 
olan kimse, malikin kaçınması halinde, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. 
508 Bu durumda taşınmaz üzerindeki haciz, şerhin etkileri geçerli olmak üzere varlığını korur. 
Dolayısıyla, eğer mükellefiyetler listesinde yer alan satış vaadine alacaklı ve/veya borçlu itiraz ederse, 
satış vaadi alıcısı, o zaman m.128,I hükmü uyarınca istihkak davası açabilir. Nitekim Yargıtay’ın bu 
ihtimâlde haczin kaldırılamayacağına ilişkin kararları da vardır. Örneğin bkz. (12. HD 22.3.1984, 
156/3358: Yasa 1984/7 s.1017 ); (12. HD 23.2.1984, 11929/1975: Yasa  1985/4 s.532). Öte yandan, 
UYAR bu ihtimalde de taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması gerekeceği görüşündedir (UYAR-
İstihkak Davaları s.58, 60). 
509 UYAR-İstihkak Davaları s.32; "...Ne var ki, yukarıda değinildiği üzere satış vaadi mülkiyeti 
geçiren bir tasarruf muamelesi olmadığı için, vaad edilen gerçekleşmedikçe tapuda borçlu adına olan 
taşınmazların haczi olanaklıdır. Bu durumda, taşınmazlar üzerindeki haciz , satış vaad edilenin tescil 
isteme hakkını ortadan kaldırmayacağından, davacı vekiline 14.10.1993 tarihli oturumda tescil davası 
açmak üzere istediği önel verilmeli, açılacak dava bekletici sorun yapılarak, davacı lehine 
sonuçlanırsa satış vaadi sözleşmesiyle tescil talep edebilme hakkı mülkiyete dönüşeceği dolayısıyla 
istihkak davasının kabulü gerekeceği düşünülmelidir. Değinilen yönler gözetilmeden yazılı biçimde 
davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (15. HD 22.3.1994, 5997/1414:  
ERTEKİN/KARATAŞ s.158); "Satış vaadi sözleşmesi taşınmazın mülkiyetini nakletmez. İstihkak 
davacısı, satış vaadi sözleşmesine dayanarak ifa davası açıp bu davayı gören mahkemeden icranın 
tehirine dair tedbir kararı almadığı takdirde, haczin kaldırılmasına ve taşınmazın davacı üçüncü kişiye 
teslimine karar verilemez"  (İİD 15.5.1973, 4778/5177: UYAR-İstihkak Davaları s.45). Şu halde,  
haczi takiben ifa davası açan taşınmazın şerhi müşterisi, icranın artık durdurulabilmesi için tedbir 
alabilecek ve böylece bu taşınmaz üzerindeki cebri icranın ilerlemesine engel olabilecektir. Aksi 
halde, cebri icra taşınmaz üzerinde sonuna kadar, ama şerhin etkileri devam edecek şekilde 
yürüyecektir (ÜSTÜNDAĞ s.206 dn. 647a); "...Dairemizin mustakar içtihatlarına göre tapuya tescil 
edilmiş satış vaadi sözleşmesine dayanarak alıcısının istihkak davası açması mümkündür. Bu durumda 
cebri tescil davası açılmışsa bekletici sorun yapılmalıdır" (15. HD 13.6.1990, 1715/2846:  
ERTEKİN/KARATAŞ s.157). 
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Eğer taşınmaz satış vaadi alıcısı, daha önce satıcı aleyhine tescile zorlama 

davası açıp lehine ilâm almışsa, elindeki bu tescil ilâmını icra mahkemesine sunarak 

istihkak davası açabilir ve tapu sicilindeki haczin kaldırılmasını isteyebilir510. 

Öte yandan, satış vaadi alıcısının, istihkak davası ya da tescile zorlama davası 

açmak hususunda yarışan bir hakkının bulunduğu belirtilmişti. Buna göre, satış vaadi 

alıcısı, taşınmazın haczedilmiş olmasına rağmen, istihkak davası açmak yerine, 

satıcıya karşı genel mahkemelerde Medeni Kanun m.716,I hükmü uyarınca ferağa 

icbar davası açabilir ve bu davada haciz alacaklısını da davalı (hasım) göstererek 

haczin kaldırılmasını  talep edebilir511.  

Satış vaadi alıcısı, sadece satıcıya (borçluya) karşı tescile zorlama davası 

açmakla yetinmiş, yani haciz koyduran alacaklıyı da davalı olarak göstermemiş, 

mahkeme davanın kabulüne (taşınmazın satış vaadi alıcısı adına tesciline) karar 

vermiş ve bu karar kesinleşmiş ise, satış vaadi alıcısı, bu mahkeme kararıyla 

taşınmazın mülkiyetini iktisap edecektir (MK m. 705). İşte bunun üzerine satış vaadi 

alıcısı (yeni malik), İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ve 97’inci maddesi uyarınca 

mülkiyet hakkına dayanarak istihkak iddiasında bulunabilecek ve istihkak davası 

açabilecektir512. 

                                                 
510 "Lehine satış vaadinde bulunulan alıcının, süresinde (7 gün) açtığı istihkak davasında daha önce 
taşınmaz maliki (satıcı) hakkında açtığı tescil davası sonucunda aldığı ilama dayanarak haczin 
kaldırılmasına karar verilmesini isteyebileceği..." (13. HD 18.2.1976, 8238/1131: UYAR-İstihkak 
Davaları s.60-61). Kuşkusuz istihkak iddiasının Kanunda (m.96,III) öngörülen yedi günlük süre içinde 
yapılması zorunludur. Nitekim Yargıtay’a göre de "...Elbette, açtığı tescil davası lehine sonuçlanan 
satış vaadi alacaklısının, sözleşmenin tapuya şerhinden sonra, taşınmaz kaydına konan haczin 
kaldırılması için İİK.’nun 96 vd maddelerince istihkak davası açma yetkisi bulunmaktadır. Ancak, 
dava hakkının belli bir süre içinde kullanılması gerektiği de kuşkusuzdur...davacı üçüncü kişi malın 
haczini en geç tescilin yapıldığı 28.3.1995 gününde öğrenmiş  bulunmaktadır. Eldeki dava ise 
6.10.1995 tarihinde açılmıştır. Olayda...davacının İİK. nun 96.maddesi 3. fıkrasında öngörülen 7 
günlük istihkak iddiasında bulunma süresini geçirdiği, böylece aynı takipte bu iddiasını ileri sürme 
hakkını kaybettiği ortadadır. Açıklanan tüm bu nedenlerle davanın süre yönünden reddi gerekirken..." 
(15. HD 18.9.1996, 4630/4477: ERTEKİN/KARATAŞ s.159-160). 
511 KURU-İcra 2 s.1149; MUŞUL s.611; UYAR-İstihkak Davaları s.31; ERTEKİN/KARATAŞ s.153-
154; "Davaya dayanak yapılan satış vaadi sözleşmesi...tapuya şerh edilmiş ve hukuken 
güçlendirilmiştir. Yasal hükümler hariç olmak üzere bu tarihten sonra tapu kaydına konulan takyitler, 
davacıları bağlamaz. Bu bakımdan, davacılar vekilinin satış vaadi sözleşmesinin şerhinden sonra tapu 
kaydına konulan takyitlerin terkini isteğinin reddi, usul ve yasalara aykırıdır"  (14. HD 20.11.1984, 
6664/7045: UYAR-İstihkak Davaları s.55); aynı doğrultuda (14. HD 12.10.1976, 3842/4758: YKD 
1977/2 s.243-244). 
512 KURU-İcra 2 s.1150; MUŞUL s.611; UYAR-İstihkak Davaları s.31-32; "Davacı, borçluya ait 
taşınmazın satış vaadini almış ve satış vaadi sözleşmesi 26.2.1974 gününde tapuya şerh edilmiştir. 
Alacaklı davalı bu taşınmaz üzerine şerh tarihinden sonra haciz koydurmuştur. Davacının satış vaadi 
sözleşmesine dayanarak borçlu aleyhine açtığı tescil davası lehine sonuçlanmış ve 14.5.1975 gününde 
kesinleşmiştir. Bu istihkak davası da 24.9.1975 gününde açılmıştır. Böylece davacı davanın açıldığı 
tarihte Medeni Kanunun 633. maddesi hükmü uyarınca taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş 
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Nihayet satış vaadi alıcısı, satıcıya (borçluya) karşı açmış olduğu tescile 

zorlama davasının sonucunu beklemeden, alacaklıya karşı icra mahkemesinde 

istihkak davası (m.97) açarsa, icra mahkemesi, genel mahkemede görülmekte olan 

tescile zorlama davasının sonuçlanmasını, istihkak davası bakımından bekletici sorun 

yapmalıdır513.  

 

 

F. ALACAKLARIN İSTİHKAK DAVASINA KONU OLMASI 

Alacakların514 istihkak davasına konu olup olamayacağı, özellikle İsviçre 

hukukunda tartışılan sorunlardan biri olmuştur. İsviçre’de, doktrinin aksine Federal 

Mahkeme, önceleri alacakların istihkak davasına konu olamayacağı içtihadında 

bulunmuştur. Buna gerekçe olarak, kanunda sadece “eşya”515 kavramından söz 

edildiği ve bu kavramın ancak maddi varlığı olan şeyleri ifade edebileceği, 

alacakların ise maddi bir varlığı bulunmadığı için eşya kavramına dahil olmadığı, 

bunun sonucu olarak, alacaklar bakımından kanunun aradığı manada bir “elde 

bulundurmanın” mümkün olmaması nedeniyle istihkak davasına da konu 

olamayacağı savunulmuştur516. Ancak, Federal Mahkeme de daha sonraları bu 

içtihadını değiştirmiş, bir alacağın borçluya ait olduğu gerekçesiyle haczedilmesi 

halinde, üçüncü kişilerin, bu alacağın gerçekte borçluya değil, kendilerine ait 

                                                                                                                                          
bulunmaktadır. İİK’nun 96. maddesi hükmüne göre mülkiyet hakkı sahibi mahcuz mala karşı istihkak 
davası açma yetkisini haizdir. Öte yandan satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerh verildiği tarihten 
sonraki zamanda üçüncü kişiler tarafından tapu siciline koydurulacak ipotek, haciz takyitler alıcıyı 
ilzam etmez. Mercice bu yönler gözetilerek istihkak davasının kabulü ve haczin kaldırılmasına karar 
verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle davanın reddedilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır"  (13. 
HD 18.2.1976, 8238/1131: ABD 1976/2 s.291-292). 
513 KURU-İcra 2 s.1151; UYAR-İstihkak Davaları s.32-33; "...Satış vaadinin  tapuya şerhi ayni bir 
hak oluşturmaz ise de, şahsi hakkın üçüncü kişilere karşı dermeyanı imkanını sağlar, daha sonra 
tapuya konulan haciz, satış vaadi alacaklısının hakkına hâlel getirmez. Davacı, Asliye Hukuk 
Mahkemesine...sayılı dosyası ile satış vaadine dayalı cebri tescil davası açtığına göre, haciz 
alacaklısına da dermeyan edebileceği şahsi hakkının, ayni hakka dönüşmesini sağlayacak bu davanın 
sonucu, istihkak davasına etkili bulunacağından, açılan cebri tescil davasının beklenmesi ve sonucuna 
göre hüküm tesisi gerekmektedir" (15. HD 14.11.1984, 2679/3490: UYAR-İstihkak Davaları s.48-49).  
514 Burada kastedilen alacaklar, bir kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklardır. Eğer alacak bir 
kıymetli evraka bağlı ise, bunlar taşınır mal niteliğinde olduğundan (İİK m.86,I; MK m.762), istihkak 
davasına da konu olabilecek ve kıymetli evrakı elinde bulundurana göre istihkak davasını kimin 
açacağı belirlenecektir (KURU-İcra 2 s.1154; KAYGANACIOĞLU–I s.663). 
515 “Sache”. 
516 Bu konuda bkz. FRITZSCHE/WALDER s.376-377; JÄGER s.330-331; STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1046-1047; SEVİG s.191; ayrıca bkz. yuk. s.96. 



 201

olduğunu ileri sürerek istihkak davası açabileceklerini kabul etmiştir517. Bugün 

İsviçre hukukunda, alacakların istihkak davasına konu olması bakımından artık bir 

tereddüt kalmamıştır. Çünkü, ilgili kanunda 1997 yılında yapılan değişiklikle 

alacakların istihkak davasına konu olabileceği açıkça pozitif bir düzenlemeye 

kavuşmuştur. Şöyle ki, bu kanunun 106’ıncı maddesinde, mülkiyet ve rehin 

haklarından başka hakların da istihkak davasına konu olabileceği belirtildiği gibi, 

107 ve 108’inci maddelerinde de alacaklardan söz edilerek bunların istihkak 

davasına konu olabileceği açıkça belirtilmiştir518. 

 

 

Hukukumuzda, İcra ve İflas Kanunu’nda açıkça belirtilmemiş olsa da, gerek 

doktrin519, gerekse Yargıtay520, isabetli olarak, alacakların istihkak davasına konu 

olabileceğini kabul etmiştir. Gerçekten, alacakların da istihkak davasına konu teşkil 

etmemesi için bir neden yoktur. Zira, İcra ve İflas Kanunu’nun 96’ıncı maddesinde 

ifade edilen “mal” tabiri dar ve lafzî bir şekilde yorumlanamaz ve buraya sadece 

maddi varlığı olan şeylerin dahil olduğu söylenemez. Aksine bir yorum, gerek kanun 

koyucunun gerekse istihkak davasının amacı ile bağdaşmaz. Kaldı ki, alacaklar da 

haczedilebildiğine (m.85,I; 88,I) ve cebri icra ancak borçluya ait mal ve haklar 

üzerinde cereyan edebileceğine göre, alacakların da borçluya ait olmayıp üçüncü 

kişilere ait olması mümkündür. Böyle bir durumda, haczedilen bir alacağın kendisine 

ait olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin istihkak davası açamayacakları kabul 

edilirse, bunlar cebri icrayı nasıl durduracaklardı?521 İşte bu nedenlerle, haczedilen 

bir alacağın kendilerine ait olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin, bu hacze karşı 

istihkak davası açabileceklerini kabul etmek zorunludur. 

                                                 
517 BGE 29 I 262; 29 I 558; 120 III 18; 97 III 64; 95 III 15; 88 III 115;  bu konuda bkz. 
FRITZSCHE/WALDER s.377; JÄGER s.331; SÜSSKIND s.22-23; AMONN/GASSER s.186; 
ROHNER s.7; POSTACIOĞLU s.381; TEKİNAY-İstihkak s.18; SEVİG s.191. Böylece Kanun’da bu 
konuda bulunan boşluk yüksek mahkemenin kararıyla doldurulmuştur (FRITZSCHE/WALDER 
s.377). 
518 Ayrıca bkz. yuk. s.97-98. 
519KURU-İcra 2 s.1153; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.329; POSTACIOĞLU s.351; ÜSTÜNDAĞ 
s.207; MUŞUL s.489, 611; TEKİNAY-İstihkak s.18; ERİŞ s.23; UYAR-İstihkak Davaları s.19; 
KAYGANACIOĞLU–I s.662;  BERKİN s.276-277; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.499; ŞİMŞEK s.622. 
520 Örneğin bkz. (HGK 6.12.1972, 774/1327: RKD 1973/4-5 s.31-32); (4. HD 30.3.1972, 332/2362:  
RKD 1973/2-3, s.77-79). 
521 ÜSTÜNDAĞ s.207. 
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Öte yandan, alacağın gerçekte borçluya ait olmadığı, yani sözde (görünüşte) bir 

alacağın522 haczedildiği durumlarda, bu haczin alacağın gerçek sahibi olan üçüncü 

kişiye zarar vermediği şeklinde bir gerekçe ile, böyle durumlarda istihkak davası 

açılamayacağı söylenemez. Zira bu ihtimâlde de üçüncü kişinin hukuki himaye 

ihtiyacı vardır. Çünkü, üçüncü kişi, borçlu nezdinde tahsile yetkili hak sahibi olarak 

bilinmiş (tanınmış) olamayacağı için, alacağın gerçek sahibinin istihkak davası 

açmakta hukuki menfaati olacaktır523. Dolayısıyla, haczin geçersizliği ya da 

etkisizliği nedeniyle istihkak davasının açılamayacağı da ileri sürülemez524. Kaldı ki, 

istihkak davası açılabilmesi için, haczin başlangıçta mutlaka geçerli olması şart 

değildir. Geçersiz bir haciz işlemi dahi alacağın gerçek sahibinin hak ve 

menfaatlerini ihlâl edebilir525. Zira, görünüşte de olsa geçerli bir haciz vardır ve 

alacağın gerçekte hak sahibi olmayan bir kişiye ödenmesi mümkündür. Dolayısıyla 

bu tehlikeleri önlemek için, alacağın kendisine devredildiğini (temlik edildiğini) 

iddia eden üçüncü kişiye istihkak davası açma hakkı tanınmalıdır. Eğer, alacağın 

kendisine devredildiğini iddia eden kişi, bu iddiasını temlikname ile ispat ederse, 

alacağını hacizden kurtarabilecektir526. Fakat icra işleminin (haczin) geçersizliği ya 

da butlanı  açık ise ve taraflardan hiç biri buna itiraz etmemişse, bu durumda hukuki 

himaye ihtiyacı bulunmayacağı için istihkak davası da açılamayacaktır527. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, alacakların istihkak davasına konu olması, 

borçlunun borçlusunun alacağın varlığını kabul emesi ve fakat üçüncü bir kişinin o 

alacağın takip borçlusuna değil kendisine ait olduğunu iddia etmesi halinde söz 

konusu olabilir. Eğer borçlunun borçlusu alacağın varlığını inkâr ediyorsa, bu 

durumda istihkak davası açılamaz; söz konusu uyuşmazlık, İcra ve İflas Kanunu’nun 

89 veya 120’inci maddelerine göre çözümlenir528. 

 

                                                 
522 “angebliche Forderung”. 
523 LIPPROSS s.245; LACKMANN s.215; WITTSCHIER s.929; BAUR/STÜRNER s.525; 
MUSIELAK s.399; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.116; BGH NJW 1988 s.1905; BGH 
NJW 1977 s.385. 
524 THOMAS/PUTZO s.1267; MUSIELAK s.399; GOTTWALD s.373; WASSERMANN s.1898; 
BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.115. 
525 BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.115-116; SCHELLHAMMER s.132; MUSIELAK 
s.399; BGH NJW 77 s.384. 
526 LACKMANN s.210. 
527 MUSIELAK s.399; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.115; RGZ 81 s. 190-191; OLG 
Hamburg, MDR 1959 s.933. 
528 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.329; KAYGANACIOĞLU–I s.662-663. 
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G. FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) SÖZLEŞMESİNE KONU  

     OLAN BİR MALIN İSİHKAK DAVASINA KONU OLMASI 

 

    I. Genel Olarak 

Finansal kiralama (leasing) sözleşmesi, ülkemizde 10 Haziran 1985 tarih ve 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile düzenlenmiştir. Finansal kiralama 

sözleşmesi, söz konusu kanunun 4’üncü maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır :  

“Sözleşme; kiralayanın, kiracının talebi seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı 

veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere  

ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını 

öngören bir sözleşmedir”529. 

İşte bu şekilde düzenlenmiş ve tanımlanmış olan finansal kiralama 

sözleşmesine konu malın, icra takibine konu olması, bir başka deyişle, kiracının ya 

da kiralayanın alacaklıları tarafından haczettirilmesi mümkündür. Dolayısıyla, söz 

konusu malın istihkak davasına konu olup olamayacağı incelenirken, malın, kiracının 

ya da kiralayanın alacaklıları tarafından haczettirilmesi ihtimaline göre bir ayrım 

yapmak gerekmektedir. 

    

II. Malın Kiracının Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi Halinde          

Finansal kiralama sözleşmesine konu mal530, kiracının elinde bulunduğundan,  

kiracıya ait olduğu iddiasıyla (veya sanısıyla) onun alacaklıları tarafından 

haczettirilmiş olabilir. Bu durumda Finansal Kiralama Kanunu m.19,II hükmüne 

göre, icra müdürü finansal kiralama konusu malın takibin dışında tutulmasına karar 

verir531. Ancak icra müdürünün buna karar verebilmesi için, finansal kiralama 

sözleşmesinin taşınır mallar bakımından özel siciline tescil edilmiş olması, 

                                                 
529 Sözleşmenin tanımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KUNTALP E: Finansal Kiralama Kanununa 
Göre Finansal Kiralama (Leasing) Tanımı ve Hükümleri, Ankara 1988 s.19 vd. “Finansal kira 
sözleşmesi, finansal kiralama şirketi tarafından, belli bir süre için, kararlaştırılacak finansal kira bedeli 
karşılığında, finansal kiralamayı kabul edene, onun talebi ve seçimi üzerine temin ettiği finansal kira 
konusu malın ekonomik kullanımını bırakan bir sözleşmedir” (Söz konusu 4’üncü maddeye ilişkin 
Hükümet Gerekçesinden). 
530 FKK m.5’e göre, sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikrî ve sınaî 
haklar bu sözleşmeye konu olamazlar. 
531 Kiracının iflası halinde ise, iflas müdürü, İcra ve İflas Kanunu’nun 221’ inci maddesinin birinci 
fıkra hükmüne göre büro teşkilinden önce, finansal kiralama konusu malların tefrikine karar verir. 
İflas müdürünün bu kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir (FKK m.19,I). 
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taşınmazlar bakımından da tapu siciline şerh verilmiş olması532 gerektiği kabul 

edilmektedir533. İcra müdürü bunu özel sicildeki tescile bakarak yapacaktır534.   Tapu 

siciline şerhin veya tescilin bulunmaması durumunda, icra müdürünün, söz konusu 

malın takibin dışında tutulmasına karar veremeyeceği kabul edilmektedir535. Aksi 

takdirde, icra müdürü sadece sözleşmeye bakarak bir karar vermek durumunda 

kalacaktır ki, bunun için ayrıntılı bir inceleme gerekeceğinden hemen  karar 

verilmesi mümkün olmayacak ve ayrıntılı incelemenin getireceği gecikme ise, icra ve 

iflas hukuku prensipleriyle bağdaşmayacaktır536. Oysa, tescilin bulunması 

durumunda icra müdürü ayrıca bir incelemeye gerek kalmadan, özel sicildeki bu 

tescile bakarak anında karar verebilecektir537. 

Finansal Kiralama Kanunu m.19,II hükmünde, icra müdürünün kararına karşı 

yedi gün içinde “itiraz” edilebileceği belirtilmiştir. Doktrinde isabetli olarak, bu 

hüküm eleştirilmiş, buradaki itirazın teknik anlamda bir itiraz olmayıp, aksine 

“şikayet” (m.16) olduğu ifade edilmiştir538. Gerçekten de burada kastedilen, İcra ve 

İflas Kanunu’nun 16’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan şikayet yoludur. Çünkü, söz 

konusu malları takibin dışında tutmamakla icra müdürü, icra ve iflas hukuku 
                                                 
532 FKK’nın 8’inci maddesine göre, sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair 
sözleşme, kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise 
taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilir. Kanun’un m.8,II hükmüne göre, 
tescil veya şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki aynî hak 
iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez. Nitekim Yargıtay’a göre  "Finansal kiralama sözleşmesinin 
noterde düzenleme şeklinde yapılması ve kiralanan mallar menkul mal niteliğinde ise, kiracının 
ikametgahı noterliğinde tutulmakta olan özel siciline tescil edilmesi zorunludur. Özel siciline tescil 
edilmemiş sözleşmeler 3.kişilerin haklarını etkilemez" (15. HD 13.5.2002, 1899/2482: YKD 2002/9 
s.1368-1369); aynı doğrultuda (21. HD 4.4.200, 2465/2609: YKD 2002/2 s.263-264); (21.HD 
24.3.2003, 859/2413: TBBD 2003/49 s.343). 
533 Söz konusu hükme ilişkin hükümet gerekçesi şu şekildedir: “Kiracının iflası veya icra takibine 
uğramasını düzenleyen maddede, kira konusu malın mülkiyetinin, finansal kiralama şirketine ait 
bulunduğu düşüncesinden hareketle, bu malların iflas masasına girmeyeceği veya takip dışında 
tutulacağı hükme bağlanmıştır. Ancak alacaklının da menfaatini koruyabilmek için, iflas veya icra 
memurunun kararına karşı itiraz hakkı tanınmıştır. Finansal kiralama münasebetinin özelliği gereği 
itirazın süratle karara bağlanmasını sağlamak üzere tetkik merciinin itirazları en geç bir ay içinde 
karara bağlaması öngörülmüştür”. Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi 1985, C.18, 
Bölüm 110, S. Sayısı: 346 s.4.  
534 ALTOP A: Özellikle Menkul Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, 
Ankara 1990 s.229; TEKİNALP Ü: Hukuki Yönden Finansal Kiralama Kanunu, Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası Finansal Kiralama Semineri  5-6 Aralık, (yy) 1985 s.11; NAZLIOĞLU G: 
Açıklamalı ve İçtihatlı Finansal Kiralama Kanunu, 2.Baskı, Ankara 1998 s.176;  TERCAN E: İflasın 
Sözleşmelere Etkisi, Ankara 1996 s.281-282. 
535 ALTOP s.229-230. 
536 ALTOP s.230; TERCAN-İflasın Etkisi  s.282; NAZLIOĞLU s.176. 
537 ALTOP s.230; TEKİNALP s.11. 
538 ALTOP s.230; TERCAN-İflasın Etkisi s.282; DEYNEKLİ A/ KISA S: Hacizde ve İflasta Sıra 
Cetveli,  İstanbul 1996 s.460; KOCAAĞA K: Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) 
Sözleşmesi, Ankara 1999 s.139. 
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kurallarına aykırı hareket etmiştir. Burada şikayet yoluna normal olarak kiracının 

alacaklıları başvuracaktır. Söz konusu şikayet, buna konu olan işlemin 

öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde işlemi yapan icra müdürünün bağlı 

bulunduğu icra mahkemesine yapılacak ve bu şikayet icra mahkemesi tarafından 

incelenip Finansal Kiralama Kanunu m.19,III hükmü gereğince bir ay içinde karara 

bağlanacaktır. 

Eğer, icra müdürü, yukarıda belirtildiği üzere, finansal kiralama konusu malın 

haczedilmesi halinde, bunun takibin dışında tutulmasına karar vermişse, kiralayanın 

istihkak iddiasında bulunmasına ya da istihkak davası açmasına gerek 

olmayacaktır539.  

Ancak, eğer, icra müdürü, özel sicile tescil (veya şerh) edilmiş  malın takibin 

dışında tutulmasına karar vermemiş540 veya tescil ya da şerh edilmemiş bir finansal 

kiralama konusu mal haczedilmiş ise, işte bu ihtimâllerde  kiralayan, İcra ve İflas 

Kanunu hükümlerine (m.96 vd.) göre541 istihkak davası açabilecektir542. İstihkak 

davası, özellikle özel sicile tescil edilmemiş veya şerh verilmemiş finansal kiralama 

                                                 
539 KUNTALP s.74. Kuşkusuz bu durumda alacaklı,icra müdürünün kararına karşı şikayet (İİK m.16) 
yoluna başvurabilir. KUNTALP (s. 74), Finansal Kiralama Kanunu’nun icra yoluyla takipte istihkak 
prosedürünü finansal kiralama şirketi lehine önemli ölçüde değiştirdiğinden söz etmektedir. Bize göre, 
burada istihkak prosedürünün değiştirilmesi söz konusu değildir. Bir kere Finansal Kiralama 
Kanunu’nda bu konuda özel bir hüküm bulunmadığına göre bir değiştirmeden söz edilemez. Aksine 
bu konuda da İcra ve İflas Kanunu hükümleri (m.96 vd.) uygulanacaktır. Finansal Kiralama Kanunu 
sadece icra müdürü tarafından  finansal kiralama konusu malın takibin dışında  tutulmasına  karar 
verileceğini, bunun yapılmaması halinde ise şikayet (her ne kadar Kanun itiraz tabirini kullanmış ise 
de) yoluna başvurulabileceğini hükme bağlamaktadır. Dolayısıyla burada getirilen yenilik sadece 
malın icra takibinin dışında tutulmasına karar verilmesi durumunda kiralayanın istihkak davası açması 
gereği ve zorunluluğunun ortadan kaldırılmış olmasıdır. Eğer mal takibin dışında tutulmamışsa, 
kiralayan şikayet yoluna başvurabileceği gibi, İİK m. 96 vd. hükümlerine göre istihkak davası 
açabilecektir. Dolayısıyla bu açıklamalarımız sanırız, KÖTELİ’nin (KÖTELİ A: Karşılaştırmalı 
Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmeleri), İstanbul 1991 s.257) “Ancak 
İİK.nın bu ihtilaflar için öngördüğü istihkak davaları düzenlemesi mevcut iken itiraz ya da şikayet 
yolu ile malın aynına ilişkin bu ihtilafın nasıl çözümlenebileceğini anlamak güç olmaktadır” 
şeklindeki endişesine de açıklık getirmiştir. Zira, eğer şikayet yoluna başvurulmuş ise, malın finansal 
kiralama sözleşmesinin kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, icra mahkemesi, icra müdürüne 
yönelik olarak bu mal üzerindeki hazcin kaldırılması emrini verecektir ki, icra müdürü bu karara 
uymak zorundadır. Yok eğer istihkak davası yoluna başvurulmuş ise, kiralayanın davayı kazanması 
halinde, yine mal üzerindeki haciz kaldırılacaktır. ÜSTÜNDAĞ ise (s.209), Finansal Kiralama 
Kanunu’nun istihkak davası açısından özel hükümler içerdiğini belirtmektedir. 
540 Esasen malın takibin dışında tutulması da ancak bu malın icra takibine konu olması (hatta bize göre  
haczedilmesi) halinde söz konusu olabileceğine göre, bu konudaki kanuni düzenlemenin yetersiz 
olduğu söylenebilir (ALTOP s.241). 
541 Zira Finansal Kiralama Kanunu’nda bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır (KOCAAĞA s.139). 
542 ALTOP s.231, 241; KUNTALP s.73; DEYNEKLİ/KISA s.461; KOCAAĞA s.139-140; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.151; keza kiracının iflası halinde iflas müdürü sözleşme konusu malın 
masadan ayrılmasına karar vermezse, kiralayan İİK m. 228’e göre istihkak davası açabilecektir  
(TERCAN-İflasın Etkisi s.282). 
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konusu malın haczedilmesi halinde daha büyük öneme sahip olacaktır. Zira, daha 

önce de belirtildiği gibi, icra müdürünün bu durumda malın takibin dışında 

tutulmasına karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla istihkak davası yolu, 

kiralayan için başvurulabilecek yegane hukuki çare olacaktır. 

Belirtmek gerekir ki, kiracıya karşı yapılan bir takipte, finansal kiralama 

konusu malların takibin dışında tutulmaması halinde kiralayan,  Finansal Kiralama 

Kanunu m.19,II hükmüne göre şikayet yoluna başvurmak zorunda değildir. 

Kuşkusuz kiralayan bu yolu seçebileceği gibi, bu yola hiç başvurmadan m. 96 vd. 

hükümlerine göre istihkak davası açma yoluna da gidebilir543. Hatta hem şikayet 

yoluna gitmesine hem de istihkak davası açmasına dahi bir engel yoktur. 

Şu halde, kiracının elinde bulunan finansal kiralama konusu bir mal kiracının 

alacaklıları tarafından haczettirildiği takdirde, kiralayan istihkak davası açma 

hakkına sahiptir. Çünkü, Finansal Kiralama Kanunu’nun 9 ve 17’inci maddelerinde 

de açıkça belirtildiği gibi, finansal kiralama konusu malın mülkiyeti, kiralayana 

aittir544. Dolayısıyla, bir malın finansal kiralama sözleşmesine konu olması halinde, 

bu sözleşmeye rağmen, malın mülkiyeti kiracıya (leasing alana) geçmez; aksine 

kiralayanın (leasing verenin) mülkiyetinde kalmaya devam eder. Bu nedenle 

kiralayan, doğal olarak, mülkiyet hakkına dayanarak hacze karşı istihkak davası 

açabilecektir545. 

Alman hukukunda, mülkiyetinin kiralayanda kalmasının finansal kiralama 

konusu malın, Alman Usul Kanunu § 808’e göre haczedilmesine engel teşkil 

                                                 
543 Nitekim Yargıtay’a göre de "3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 19/2. maddesi gereğince 
kiracı aleyhine icra yolu ile takip yapılması halinde, icra memuru Finansal Kiralama konusu malların 
takibin dışında tutulmasına karar verir. Bu hüküm, kiralayan şirkete, istihkak davası dışında verilmiş 
bir şikayet hakkıdır" (12. HD 21.11.2000, 17445/17986: YKD 2001/6 s.864); "Şikayetçi, hacze konu 
menkulün, finansal kiralama şirketi tarafından, Leasing Sözleşmesi ile kendilerine kiralandığını, bu 
nedenle, haczin kaldırılmasını talep etmiştir. Mercice bu iddia, istihkak davası olarak 
nitelendirildiğine göre uyuşmazlığın istihkak davası prosedürü çerçevesinde çözümlenmesi gerekir" 
(12. HD 29.6.1999, 8321/8971: YKD 1999/10 s.1403-1404). 
544 Finansal kiralama sözleşmelerinde mülkiyet unsuru hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SÖZER B: 
Leasing (Finansal Kiralama) Sözleşmelerinde Mülkiyet Unsuru (BATİDER 1989, C.XV, S.I, s.55-
111), s. 82 vd. Finansal kiralama sözleşmelerinin esasını, sözleşme konusu malın mülkiyetinin 
kiralayanda kalması oluşturur. Mülkiyetin malın teslimi ile birlikte kiracıya geçtiğinin kabulü, 
kiralayan açısından çok ağır sonuçlar doğuracaktır. Özellikle kiracının iflası veya aleyhine bir icra 
takibi yapılması hallerinde, artık kiralayan ne kiracının iflas masasına dahil edilen malı ayırma hakkını 
kullanabilecek ne de üçüncü kişi olarak malla ilgili istihkak iddiasında bulunabilecektir (KUNTALP 
s.64). 
545 BORGGRÄFE s.86; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.542; SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2033; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.681; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.780; 
BAUR/STÜRNER s.530; LIPPROSS s.250; KUNTALP s.73; ALTOP s.231, 241.  
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etmediği kabul edilmektedir. Çünkü, biraz önce belirtilen hükmün, malın 

mülkiyetinin borçluya ait olması unsurunu değil, aksine onun elinde bulunması 

unsurunu yeterli gördüğü belirtilmektedir. Malın borçlu kiracının elinde bulunması, 

icra müdürü açısından, bu malın borçlunun cebri icra ile sorumlu tutulabilecek 

malvarlığı değerlerine dahil olduğuna işaret eder546. Her ne kadar, borçluya değil,  

üçüncü kişilere ait olan malların haczedilmesi cebri icranın amacına aykırı ise de, 

kanunkoyucu da başlangıçta (haczin icrası esnasında) haczedilen malların gerçekte 

borçluya ait olup olmadığının belirlenmesi hususunda icra müdürüne gerçek bir 

araştırma görevi yüklememiş, onun kolayca tespit edilebilir harici görünüşlere 

dayanarak haczi yapmasını yeterli görmüştür. Bunun ise, cebri icranın efektifliği için 

kabul edildiği kuşkusuzdur547. 

Dolayısıyla, biraz önce söylenenler dikkate alındığında, finansal kiralamaya 

konu olan bir malın, kiracının alacaklıları tarafından haczettirilmesi halinde, bu haciz 

işlemi şeklen de olsa caiz ve hukuka uygundur. Fakat diğer taraftan, alacaklılar, 

gerçekte, kendi borçluları olan kiracının malvarlığına değil de üçüncü kişi 

durumunda olan kiralayanın malvarlığına müdahalede bulundukları için, bu haciz 

işlemi gerçekte haksız  olacaktır. Zira finansal kiralama konusu malın mülkiyeti 

kiralayana ait olduğundan, söz konusu mal kiracıya karşı yapılan bir icra takibinin 

konusu olamayacak ve onun alacaklılarının tatmini için kullanılamayacaktır548.  

İşte bu nedenle, kiralayana istihkak davası açma olanağının tanınması 

kaçınılmaz ve hatta zorunlu olmaktadır. Zira, ancak bu dava ile kiralayan, sadece 

harici (dış) görünüşlere göre yapılan haciz nedeniyle cebri icranın kapsamına sokulan 

ve başkasının borcu için paraya çevrilme tehlikesine maruz kalan malını hacizden 

kurtarma olanağını elde edebilecektir549. 

Öte yandan, malın mülkiyetinin sadece maddi hukuk (eşya hukuku) anlamında 

kiralayana ait olduğu, ekonomik anlamda mülkiyetin550 kiracıya ait olduğu 

                                                 
546 BORGGRÄFE s.78. İsviçre hukukunda finansal kiralama sözleşmesinin mülkiyetin nakli olarak 
nitelendirilmesi halinde, finansal kiralama konusu malın mülkiyeti–mülkiyeti saklı tutma siciline 
gerekli tescil normal olarak yapılmadığından–kiracıya ait olacağından, kiralayanın, kiracının şahsi 
alacaklıları tarafından malın haczedilmesi durumunda İsv. İİK m.106-107 uyarınca istihkak iddiasında 
bulunma hakkının sözkonusu olamayacağı (haklı olarak) ileri sürülmüştür (ALTOP s.242 dn. 349’dan 
naklen). 
547 BORGGRÄFE s.79. 
548 BORGGRÄFE s.86. 
549 BORGGRÄFE s.87. 
550 “wirtschaftliches Eigentum”. 
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gerekçesine dayanılarak, kiralayanın istihkak davası açamayacağı yolunda bir 

düşünce isabetli olamaz. Çünkü, maddi hukuk anlamında mülkiyet ile, ekonomik 

anlamda mülkiyetin  aynı güç ve etkiye sahip olduğu söylenemez. Ekonomik 

mülkiyet kavramı, ancak kendi anlamında ve ekonomik açıdan yapılan 

değerlendirmelerde bir öneme sahip olabilir. Kaldı ki, malikin maddi hukuk 

anlamında sahip olduğu mülkiyet hakkı, ekonomik mülkiyetten farklıdır ve bundan 

bağımsızdır. Ekonomik mülkiyet kavramı, örneğin, ancak vergi hukuku açısından bir 

anlam ve öneme sahip olabilir. Bir başka deyişle, kiracının ekonomik olarak 

mülkiyete sahip olması, ancak vergi hukukuna ilişkin değerlendirmelerde amaca 

hizmet eden bir unsur olabilir551. 

Bu nedenle, kiracının, sözleşme konusu mal üzerinde ekonomik anlamda 

mülkiyete sahip olması, kiralayanın maddi hukuk anlamında mülkiyet hakkına sahip 

olduğu gerçeğini552 bertaraf edemez ve onun istihkak davası açma hakkını ortadan 

kaldıramaz ya da engelleyemez553. Çünkü, ekonomik açıdan mal, kiracının 

malvarlığında olsa bile, hukuki açıdan kiralayanın mülkiyetindedir ve sözleşmeye 

göre de mal üzerinde aynî tasarruf yetkisi kiralayana aittir. Kiralayanın, finansal 

kiralama sözleşmelerinde kiracının haklarını ihlâl etmemesi ve tasarrufta 

bulunamaması sadece borçlar hukuku karakterli yükümlülüklerdir. Ancak bu 

yükümlülükler, kiralayanın maddi hukuka göre sahip olduğu hukuki statüsüne etki 

etmez. Dolayısıyla, mal üzerinde tasarruf etme hak ve yetkisi kiralayanda olduğuna 

göre, o hacze karşı istihkak davası da açabilecektir. Kaldı ki, cebri icranın dışında 

                                                 
551 BORGGRÄFE s.88. 
552 Finansal Kiralama Kanunu’nun, mülkiyetin kiralayana ait olduğunu hükme bağlayan 9 ve 17’inci 
maddelerinin gerekçesinde, malın mülkiyetinin kiralayanda kalmasının onun için bir teminat teşkil 
ettiği belirtilmektedir. Esasında mülkiyetin teminat işlevi, finansal kiralama işleminin ekonomik 
yapısının bir sonucudur. Kiracı hukuken malik sıfatını kazanmamakla beraber ekonomik açıdan aynen 
bir malikin hukuki durumu içine sokulmaktadır. Böylesine bir düzen esasında kiralayan ve kiracının 
mala karşı ilgilerinin konu farklılığından kaynaklanmaktadır.Gerçekten kiralayanın mala karşı ilgisi, 
bundan kullanmak suretiyle bir yarar elde etmeye, bir başka deyişle malın bizzat kendisine yönelik 
olmayıp, yalnızca bunun sağlanması için kullandığı fonun tekrar kendisine geri dönmesi ile sınırlıdır. 
Oysa kiracı bizzat malın kendisine ilgi duymaktadır. İşte tarafların sözleşme konusu mala karşı 
ilgilerindeki bu konu farklılığı, bunun hukuki mülkiyetinin kiralayana, bundan her türlü ekonomik 
yarar elde etme yetkisinin, kısaca bunun ekonomik mülkiyetinin kiracıya ait olması biçiminde 
ahenkleştirilmektedir. Böylece kiralayan hukuken malik olmakla beraber, kullanabileceği yetkiler 
açısından adeta intifa hakkındaki malik gibi, malın çıplak mülkiyetine sahip bir kişi durumuna girmiş 
olmaktadır (KUNTALP s.71-72). Ayrıca bkz. FKK’nın  9 ve 17’inci maddelerine ilişkin hükümet 
gerekçesi. 
553 BORGGRÄFE s.89. 
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dahi, kiracının hukuka aykırı olarak sözleşme konusu mal üzerinde tasarrufta 

bulunma yetkisi yoktur554.  

Böylece, kiracının ekonomik anlamda sahip olduğu mülkiyet, mal üzerindeki 

cebri icranın caiz olup olmadığının belirlenmesi bakımından bir ölçüt olarak kabul 

edilemez. Zira kanun, bu anlamda bir değer ölçüsü koymamıştır. Dolayısıyla, 

ekonomik mülkiyet kavramının, hukuki mülkiyet yanında veya onun yerine 

kullanılması doğru değildir. Hatta ekonomik mülkiyet kavramının kendisi bile 

hukuki bir değer ve anlama sahiptir; çünkü ancak kanun tarafından belirlenen 

koşullar çerçevesinde dikkate alınabilir.  İcra hukuku alanında ekonomik mülkiyet, 

istihkak davası bakımından, hukuki mülkiyetin yerini alamaz ve istihkak davasına 

konu olabilecek hakların tespitinde belirleyici olamaz555. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra belirtmek gerekir ki, kiracının 

ekonomik anlamda finansal kiralama konusu maldan yararlanma hakkı , kiralayanın 

maddi hukuka göre sahip olduğu  hakkını bertaraf ederek, onun hacze karşı istihkak 

davası açmasını engelleyemez. Bunun sonucu olarak, kiracının alacaklıları da, 

finansal kiralama konusu olan ve haczedilmiş bulunan mal üzerinde, borçlularının 

(kiracının) sahip olduğundan daha fazla bir hak elde edemez ve dolayısıyla malı 

alacaklarını tahsil etmek amacıyla paraya çevirme hakkını kazanamaz. Aksinin 

kabulü, kiralayanın malın mülkiyetini kaybetmesi sonucunu doğurabilecektir. Oysa 

kiralayan, sadece belli bir sözleşme gereğince, mal üzerindeki belli hakları kiracıya 

tanımıştır; bu malın kiracının borçları için haczedilmesi ve paraya çevrilmesi hakkını 

değil556.  

Finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın, kiracının alacaklıları 

tarafından haczedilmesi halinde, kiralayanın istihkak davası açmasına ilişkin bu 

açıklamalar, finansal kiralama sözleşmesinin genellikle en önemli ve temel ayrımı 

olarak kabul edilen her iki çeşit557; yani “faaliyet kiralaması”558 ve “sermaye 

kiralaması”559 bakımından da geçerlidir. Şöyle ki : 

                                                 
554 BORGGRÄFE s.89. 
555 BORGGRÄFE s.90. 
556 BORGGRÄFE s.93. 
557 Finansal kiralama sözleşmesinin çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ALTOP s.50 vd.; 
KÖTELİ- s.98 vd.; KUNTALP s.9 vd.; KOCAAĞA s.45 vd. 
558 “Operating-Leasing”. 
559 “Finanzierungs-Leasing”.  



 210

Faaliyet kiralamasında, kiralayan ile kiracı arasında yapılan sözleşme 

çerçevesinde,  finansal kiralama konusu mal ekonomik ömründen daha kısa bir süre 

için kiracıya devredilmekte ve fakat tespit edilen süreler içinde ihbar yapılmak 

şartıyla sözleşmenin feshi de mümkün olmaktadır. Burada sözleşme konusu malın 

ekonomik riski tümüyle kiracıya ait olduğu gibi , bunun bakım yükümlülüğü de çoğu 

kez ona yüklenmektedir560. Ancak tıpkı kira sözleşmelerinde olduğu gibi, malın 

kullanım hakkı belli bir süre için kiracıya bırakılmış olmakla birlikte, mülkiyet 

kiralayanda kalmaktadır561. İşte bu nedenle, malın mülkiyet hakkı kendisine ait olan 

kiralayan, sözleşme konusu malın kiracının alacaklıları tarafından haczedilmesi 

halinde, doğal olarak, mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası açabileceği gibi, 

kiralayan olarak sözleşmeden doğan malın iadesi talebine dayanarak dahi istihkak 

davası açabilecektir562. 

Bu sonuçlar sermaye kiralaması bakımından da aynen geçerlidir. Zira bu çeşit 

finansal kiralamanın başlıca özellikleri, malın kullanımının kural olarak onun 

ekonomik ömrüne uygun bir süreyle devredilmesi, bu süre içinde sözleşmenin 

taraflarca feshedilememesi, kiracının ödeyeceği kiralama bedelleri toplamının 

sözleşme konusu malın sağlanma değerine veya en azından bunun önemli bir 

kısmına eşit olması, malın bizzat kendisi ile kullanımına ilişkin tüm risklerin kiracıya 

ait  olmasıdır563. Gerçi burada kiracının konumu, faaliyet kiralamasına nazaran, gerek 

sözleşmenin daha uzun süreli olması, gerekse bu süre içinde sözleşmenin 

feshedilememesi nedeniyle daha güçlüdür. Ancak bunlar, sözleşme konusu malın 

mülkiyetinin kiralayanda kalması gerçeğini değiştirmediğinden, onun istihkak davası 

açma hakkını da etkileyemeyecektir. Dolayısıyla bu çeşit finansal kiralamada da 

kiralayan malın maliki olarak ya da en azından mülkiyeti saklı tutma hakkını saklı 

tutan malik olarak istihkak davası açabilecektir564. 

 

     III.  Malın Kiralayanın Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi Halinde            
                                                 
560 KUNTALP s.12; ALTOP s.52; KÖTELİ s.100; KOCAAĞA s.46. 
561 BORGGRÄFE s.18 vd; LIPPROSS s.250; LACKMANN s.217; BAUR/STÜRNER s.530. 
562 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.681; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.780; BAUR/ 
STÜRNER s.530; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.542; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2033; 
BORGGRÄFE s.86 vd.; LIPPROSS s.250; LACKMANN s.217; GOTTWALD s.377. 
563 KUNTALP s.12; ALTOP s.53-54; KOCAAĞA s.45 vd. 
564 BORGGRÄFE s.86, 90-92; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.682; SCHMIDT-Münchener 
Kommentar s2033; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.780; STEIN/JONAS/MÜNZBERG 
s.543; BAUR/STÜRNER s.530; LIPPROSS s.250; LACKMANN s.217; GOTTWALD s.377. 
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Finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın mülkiyeti, yukarıda da 

belirtildiği gibi, kiralayanda kaldığına göre, onun alacaklıları tarafından 

haczettirilmesi de söz konusu olabilir; zira bu mal her ne kadar kiracının elinde ise 

de, borçlu kiralayanın cebri icra ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı değerlerine 

dahildir. 

Ancak, Finansal Kiralama Kanunu’nda bu konuya ilişkin olarak özel bir hükme 

yer verilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, bu kanunun m.20,II hükmüne göre “kiralayan 

aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde, finansal kiralama konusu mallar, 

sözleşme süresi içinde haczedilemez”565’566. Fakat bu haczedilemezlik niteliğinin 

sadece, özel siciline tescil edilmiş veya tapu siciline şerh verilmiş finansal kiralama 

sözleşmelerine konu mal bakımından geçerli olduğu; buna karşılık, tescil veya şerhin 

bulunmaması durumunda, adi kira sözleşmelerine ilişkin Borçlar Kanunu m.254,I 

hükmü uyarınca, kiracının malın haczine karşı çıkamayacağı ve yalnızca 

sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan zararların tazmininin talep edilebileceği 

kabul edilmektedir567. 

Alman hukukuna göre de, böyle durumlarda, malı elinde bulunduran ve üçüncü 

kişi konumunda olan kiracı korunmuştur. Şöyle ki, Alman Usul Kanununun 

809’uncu paragrafına göre, üçüncü kişi konumundaki kiracı elinde bulunan malın 

haczedilebilmesi, kiracının bu malı iadeye hazır olup olmamasına göre farklılık 

göstermektedir. Eğer, kiracı malı iadeye hazır olduğunu bildirirse haciz mümkün 

iken; kiracı malı iade etmezse, söz konusu mal haczedilememektedir. Kural olarak 

böyle bir durumda kiracı malı iade etmeyecektir; çünkü, malı iade eder ve mal icra 

                                                 
565 “Finansal kiralama şirketinin iflası veya icra takibine uğraması halinde kiracının ekonomik 
mülkiyete dayalı menfaatlerini koruyabilmek amacı ile finansal kiralama şirketinin iflasına rağmen 
sözleşmenin süresi sonuna kadar devam edeceği kabul edilmiştir. Ayrıca kiralayanın borcundan dolayı 
bu süre zarfında malın haczedilemeyeceği öngörülmüştür” (Hükümet Gerekçesi). Söz konusu 
Kanun’un m.20,I hükmüne göre ise, kiralayanın iflası halinde, sözleşme, kararlaştırılan sürenin 
sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini sürdürür. Bu konuda bkz. TERCAN-İflasın Etkisi 
s.284-285; ALTOP s.246 vd. 
566 SÖZER’e göre, maddede -icra iflas hukuku esaslarına uygun olarak- sadece hacizden söz 
edilmektedir. Şu halde, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takiplerinde bu hüküm 
uygulanmayacak ve ipotekli alacaklı, kiralananı sattırıp alacağını tahsil edebilecektir. Yine yazara 
göre, Finansal Kiralama Kanunu m.20,II hükmünün uygulanmasında, kiralanan esasında hazcedilir, 
fakat paraya çevrilemez (İİK m.82,I). Takip hukukunun esasları bakımından, haciz işleminin 
yapılması zorunludur. Söz konusu hükmün bu surette  yorumlanması gerekir (SÖZER s.89-90). 
567 ALTOP s.250; KOCAAĞA s.143. Böyle bir durumda tipik finansal kiralama sözleşmelerinde 
kiralayanın kişisel alacaklılarının finansal kiralama bedellerini haczettirmeleri mümkün olup, alacaklı 
tarafından kendisine haczi ihbarnamesi göndertilen kiracının, finansal kiralama bedellerini artık 
kiralayana değil, icra dairesine ödemesi gerekir (İİK m.89,I) (ALTOP s.250-251).  
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yoluyla paraya çevrilirse, kendisi bakımından bu maldan yararlanma olanağı artık 

mümkün olamayacaktır568. 

Tescil veya şerh edilmiş finansal kiralama sözleşmesi konusu bir malın 

haczedilmesi halinde kiracı, İcra ve İflas Kanunu’nun 16’ıncı maddesine göre, hazci 

öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde569 şikayet yoluna başvurabilecektir570. 

Çünkü, icra müdürü haczedilmesi mümkün olmayan bir malı haczetmekle, icra 

hukuku kurallarına aykırı hareket etmiş olacaktır. 

Doktrinde, kanaatimizce de isabetli olarak, finansal kiralama konusu malın, 

kiralayanın alacaklıları tarafından haczettirilmesi halinde, kiracının istihkak davası  

açma hakkının bulunmadığı kabul edilmektedir571. Çünkü, öncelikle kiracı, bazı 

pozitif düzenlemelerden yararlanmak suretiyle (Alman Usul Kanunu § 809, 766 ve  

İİK m.16) gerekli hukuki korumayı elde edebilir; ayrıca istihkak davası açma 

olanağının tanınmasına gerek bulunmamaktadır572. Çünkü, bir finansal kiralama 

sözleşmesinin varlığı halinde, sözleşme süresi içinde, sözleşme konusu mal 

haczedilemeyecektir (FKK m.20,II). Eğer haczedilir ise, kiracı icra müdürünün bu 

haciz işlemine karşı şikayet yoluna (m.16) başvurabilecektir. 

Kaldı ki, kiracı istihkak davası açabilmek için kanunun aradığı nitelikte bir 

hakka da sahip değildir. Bir başka deyişle, kiracının finansal kiralama sözleşmesi 

gereğince malı elinde bulundurması, ona, cebri icrada istihkak davası açma hakkını 

vermez573’574. Gerçi, kiracının hukuki durumu ile mülkiyeti saklı tutma kaydıyla 

                                                 
568 Ayrıntılı bilgi için bkz. BORGGRÄFE s.153. 
569 Hatta haczi mümkün olmayan bir malın haczedilmesi, kamu düzenine aykırılık teşkil edeceği için, 
bu durum bir süresiz şikayet sebebi teşkil edebilecektir. Kamu düzenine aykırılığın süresiz şikayet 
nedeni sayılacağı hakkında bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ s.72-73. 
570 ALTOP s.250 dn. 381; KOCAAĞA s.143 dn. 141. 
571 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.682; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034; LIPPROSS 
s.250; BORGGRÄFE s.153; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.781; BAUR/STÜRNER 
s.530; LACKMANN s.217; GOTTWALD s.377; "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle 
kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle finansal kiracının istihkak davası açma hakkının 
bulunmamasına göre, davacı 3. kişi vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle 
usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi" (21. HD 22.4.2003, 
2877/3766: TBBD 2003/49 s.341-342). 
572 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.682; BROX/ 
WALKER-Drittwiderspruchsklage s.118. 
573 BORGGRÄFE s.153; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034. 
574 Fakat kiracı, sözleşme konusu malı, kiralayanın rızası ile başka bir kişiye kiralamış ve mal da bu 
ikinci kiracının elinde haczedilmişse, bu durumda Yargıtay, kanaatimizce de isabetli olarak, kiracıya 
istihkak davası açma hakkı tanımıştır. Nitekim Yargıtay’a göre "... İstihkak davasına konu olan faks 
makinasının davacı şirketçe 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na uygun olarak dava dışı… 
Finansal Kiralama A.Ş.’den kiralandığı ve bilahare bu şirketin muvafakatı ile de davacının borçlu… ’a 
kiraladığı ve onun elinde iken haczedildiği konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık 
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yapılan satışlardaki alıcının hukuki durumu benzerlik göstermektedir. Ancak 

kiracıya, sözleşme konusu malı bedelini ödeyerek satın alma hakkı tanınmış olsa 

bile, bu onu, takip alacaklısı  karşısında daha üstün bir konuma getirmez; zira, 

kiracının, mülkiyeti saklı tutmadaki alıcıdan farklı olarak,  istihkak davasına dayanak 

teşkil edebilecek nitelikte bir “beklemece hakkı” bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

finansal kiralama konusu malın kiralayanın alacaklıları tarafından haczettirilmesi 

halinde, kiracı istihkak davası açamaz575. Bu, hem faaliyet kiralaması hem de 

sermaye kiralaması çeşitlerinde, kiracı bakımından geçerli bir sonuçtur576. Hatta 

kiracının ekonomik bakımdan mülkiyete sahip olması dahi, bu sonucu 

değiştirmez577’578.  

 

 

H. İNANÇLI İŞLEM İLE BAŞKASINA DEVREDİLEN BİR MALIN 

     İSTİHKAK DAVASINA KONU OLMASI 

       

Alman hukukunda istihkak davasının konusu açısından incelenen bir diğer 

husus da, inançlı işlem yoluyla başkasına devredilen ve devralanın elinde haczedilen 

bir mal hakkında istihkak davası açılıp açılamayacağıdır. Bu şekilde inançlı işleme 

                                                                                                                                          
bulunmamaktadır. Finansal kiralama sözleşmesinin 23.2.1994 tarihinde anılan yasanın 8. maddesine 
uygun olarak yapıldığı ve tescil edildiği anlaşılmakta olup, zaten buna ilişkin bir itiraz da ileri 
sürülmemiştir. Finansal Kiralama Yasasının 13/son maddesi uyarınca kiracı malın her türlü bakım ve 
korunmasından sorumlu olup, 19 ve 20. maddelere göre de kiracı yada kiralayan aleyhine icra yolu ile 
takip yapılması halinde finansal kiralama konusu malların takip dışında tutulması ve haczedilmemesi 
gerektiğinden ve mahcuzun davacı tarafından başkasına kiralanmasına da asıl kiralayanın muvafakat 
etmesi nedeniyle özel sicilinde tescilli bulunan bu kira akdinden dolayı davacı kiracının dava hakkının 
bulunduğunun kabulü zorunludur. Bu durumda Merci Hakimliğince davacının bu davayı açmaya 
hakkı bulunduğunun kabulü ile işin esasına girilerek hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın aktif husumet ehliyetinin yokluğu nedeniyle reddi usul ve 
yasaya aykırı olup kararın bozulmasını gerektirmiştir" (15. HD 7.6.1995, 2875/3446:  
ERTEKİN/KARATAŞ s.151-152).  
575 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.682; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034; BROX/ 
WALKER-Zwangsvollstreckung 781. Fakat bir görüşe göre kiracı, haklı zilyetliğine dayanarak, 
Alman Usul Kanunu  § 766 (Erinnerung: şikayet) dışında, ayrıca § 771’e dayanarak istihkak davası 
açabilir  (STEIN/JONAS/ MÜNZBERG s.543). 
576 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.780-781; LIPPROSS s.250; LACKMANN s.217. 
577 BORGGRÄFE s.87 vd; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.682.  
578 Alman hukukunda, kiralayanın alacaklıları tarafından haczettirilen malın taşınmaz olması halinde 
dahi, kiracının istihkak davası açamayacağı, zira kendisine ZVG § 57 vd. hükümleriyle gerekli 
korunmanın sağlanmış olduğu belirtilmektedir. Bkz. ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.682; 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2034; BAUR/STÜRNER s.530; LIPPROSS s.250. 
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dayanan ilişkilerde579, söz konusu ilişkinin niteliğine ve malın kimin alacaklısı 

tarafından haczedildiğine göre bir ayrım yapılmaktadır.  

 

I. Saf İnançlı İşlemler Bakımından580  

Bu çeşit inançlı işlemler, inanan kişinin581 yararına yapılan, yani  malı  

devreden kişinin amaçlarına hizmet eden işlemler olup, inanılan kişinin582 (malı 

devralan) yapacağı iş karşılığında bir ücret alıp almaması önemli değildir. Söz 

konusu inançlı işlemlere, idare amacıyla yapılan inançlı işlemler de denilmektedir583.  

Bu tür ilişkilere şu örnekler verilmektedir: Örneğin A’nın bir alacağını tahsil  

amacıyla B’ye devretmesi584  veya A’nın bir malını kendi alacaklılarının tatmin 

edilmesi amacıyla B’ye devretmesi ve B’nin de bu işlemi yerine getirmesi585. 

İşte bu nitelikte bir inançlı işleme konu olan mal, bu malı inanılan olarak elinde 

bulunduran kişinin alacaklıları tarafından haczettirilirse, inanan (malı devreden) 

kişinin istihkak davası açabileceği kabul edilmektedir586. Çünkü bu durumda, inançlı 

olarak devredilen ve haczedilen malın, hukuki ve şekli açıdan inanılanın malvarlığına 

dahil olarak görünmesine rağmen, maddi ve ekonomik açıdan inanan kişinin 

malvarlığına dahil olduğu belirtilmektedir587. Dolayısıyla, mal halen gerek ekonomik 

gerekse sorumluluk hukuku açısından inanan kişinin malvarlığında kaldığına göre, 

inanılanın değil, aksine inanan kişinin alacaklılarının tatmini amacıyla cebri icraya 

konu olabilir (haczedilebilir). Bu nedenle de, inanan (malı devreden) kişi kendi 

                                                 
579 “Treuhandverhaeltnisse”. 
580 “Die Uneigennützige Treuhand - Fremdnützigetreuhand”. 
581 “Treugeber”. 
582 “Treuhaender”. 
583 EREN F: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 8. Bası, İstanbul 2003 s.330. 
584 “Inkassozession”. 
585 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.774; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.670; BAUR/ 
STÜRNER s.526. 
586 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.537; BAUMBACH/LAUERBACH/ALBERS/ HARTMANN 
s.2031; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2031;   BROX/ WALKER-Drittwiderspruchsklage 
s.117; THOMAS/PUTZO s.1268; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.671; PRÜTTING/WETH 
s.511; WASSERMANN s.1898; ZÖLLER s.1878; ARENS/LÜKE s.437; ARENS/LÜKE-
Rechtsbehelfe s.463; WITTSCHIER s.928; BGHZ 11 s.37-41. 
587 PRÜTTING/WETH s.511; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; 
ZÖLLER s.1878; LIPPROSS s.248; ARENS/LÜKE s.437; WITTSCHIER s.928. Malı inanılan olarak 
elinde bulunduran kişi gerçi şekli açıdan malik olarak görünmektedir; fakat gerçekte o sadece malı 
idare eden (yöneten) bir kişinin hukuki konumuna sahip durumdadır (BAUR/STÜRNER s.526; 
MUSIELAK s.403). 
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malına yönelik bir icra takibi (haciz) söz konusu olacağı için istihkak davası da 

açabilecektir588. 

Tersi durumda, yani malın inanan (devreden) kişinin alacaklıları tarafından 

haczettirilmesi halinde, malı inanılan olarak elinde bulunduran kişinin istihkak 

davası açma hakkının bulunmadığı kabul edilmektedir589. Çünkü, inançlı işlem 

ilişkisi nedeniyle kendisinin elinde bulunan mal, ekonomik ve sorumluluk hukuku 

açısından malı kendisine devreden kişiye (inanana) ait olduğundan (onun 

malvarlığına dahil olduğundan), devralan kişi icra takibine (hacze) katlanmak 

zorundadır. Bunun sonucu olarak, gerçekte kendi malvarlığına yönelik bir icra takibi 

bulunmadığından ve menfaatleri de ihlâl edilmediğinden (zira kendisi devredenin 

menfaatlerine olarak malı elinde bulundurmaktadır), devralanın istihkak davası açma 

hakkı da söz konusu olamaz590. 

             

    II. Karma İnançlı İşlemler  Bakımından591       

Bu çeşit inançlı işlemler, inanılan kişinin menfaatlerine hizmet eden bir ilişki 

olup, genellikle bir alacağın ya da taşınır malın teminat amacıyla devri şeklinde 

ortaya çıkmaktadır592. Yani, inanan bir borcu için bir malının mülkiyetini veya alacak 

hakkını inanılana borç ödendikten sonra tekrar iade edilmek üzere rehnetmektedir593. 

Bu çeşit bir ilişkide istihkak davası açma hakkının bulunup bulunmadığı, takibin 

kimin alacaklısı tarafından yapıldığına göre belirlenmektedir. Buna göre : 

Eğer teminat amacıyla devredilen mal (veya alacak), inanılanın alacaklıları 

tarafından haczettirilmiş ise, Alman hukukunda hakim olan görüşe göre, teminat 
                                                 
588 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.771; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2030; BROX/ 
WALKER-Zwangsvollsreckung s.774; BAUR/STÜRNER s.526; MUSIELAK s.403; GEISSLER 
s.1870. 
589 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2031; PRÜTTING/WETH s.511; THOMAS/PUTZO s.1268; 
BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2031; STEIN/JONAS/MÜNZBERG 
s.537; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.672; LIPPROSS s.248; BAUR/STÜRNER s.526; 
ARENS/LÜKE s.437; ARENS/LÜKE-Rechtsbehelfe s.463; WITTSCHIER s.929; MUSIELAK s.403; 
WASSERMANN s.1898; GEISSLER s.1870. 
590 PRÜTTING/WETH s.511; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.117. Gerçi burada da 
Alman Usul Kanunu’nun 809’uncu paragrafındaki kural, yani malın üçüncü kişi elinde iken 
haczedilebilmesi için onun bu malı iade etmesi koşulunun gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ancak 
malı elinde bulunduran kişinin bu malı iade etmemesine rağmen haczin yapılmış olması halinde bile 
istihkak davası açamayacağı, ancak ilgili Kanunun 766’ıncı paragrafında düzenlenmiş olan hukuki 
yola (Erinnerung) başvurabileceği belirtilmektedir (ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.672; 
BAUR/STÜRNER s.526; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.775). 
591 “Eigennützige Treuhand-Sicherungstreuhand”. 
592 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.775; ARENS/LÜKE s.437; EREN s.330.  
593 EREN s.330. 
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amacıyla malı devreden (veya alacağı temlik eden) inanan, istihkak davası açma 

hakkına sahiptir594. Çünkü bu durumda mülkiyet veya alacak hakkı sadece teminat 

amacıyla devredilmiş olduğundan, söz konusu haklar maddi ve ekonomik açıdan 

devreden kişide kalarak onun malvarlığına dahil olmakta, dolayısıyla onun 

malvarlığından ayrılmış olmamaktadır595. Bu haklar inanılana sadece teminat olmak 

üzere devredilmiş olduğundan, ancak bu amaca yönelik  bir takibin konusu 

olabilirler. Bir başka deyişle, bu haklar devralan kişinin alacaklılarının tatmini 

amacıyla haczedilemez596.  

Mal veya hakkı teminat amacıyla devreden kişi, teminat verilmesine neden olan 

borcu ödemiş ise, doğal olarak istihkak davası açma hakkına sahip olacaktır. Ancak, 

borcun tamamen ödenmediği durumlarda  bile dava açma hakkı vardır; yeter ki, 

teminat alacaklısının bu ilişki nedeniyle mal veya haktan yararlanma, yani mal veya 

hakkı paraya çevirme imkânı doğmamış olsun597. Çünkü bu durumlarda malı 

devreden kişi, bu malın sadece kendi borcunun temini için devredildiğini ve 

dolayısıyla devralanın borçlarının karşılanması amacıyla sorumlu tutulamayacağını, 

bu nedenle de haczedilemeyeceğini ileri sürerek istihkak davası açabilecektir598. 

Öte yandan, eğer teminat alacaklısı devredilen malı kendi alacağının tatmini 

amacıyla kullanma hakkını elde etmişse ve bu amaçla paraya çevirme aşamasına 
                                                 
594 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.675; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.539; JAUERNIG s.60; 
BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.775; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2031; ZÖLLER 
s.1878; THOMAS/PUTZO s.1268; PRÜTTING/WETH s.510; BAUR/STÜRNER s.528; LIPPROSS 
s.248; LACKMANN s.214; ARENS/LÜKE s.438; ARENS/LÜKE-Rechtsbehelfe s.463; 
GOTTWALD s.375; WITTSCHIER s.929; SCHWAB/PRÜTTING s.193; BAUR/STÜRNER-
Sachenrecht s.727; WOLF-Sachenrecht s.346; SCHARRENBERG C: Die Rechte des Treugebers in 
der Zwangsvollstreckung, Mainz 1989 s.121 vd., s.146, 148, 150. 
595 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.775; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2031; 
ARENS/LÜKE s.438; PRÜTTING/WETH s.510; LACKMANN s.214; MUSIELAK s.402; 
WASSERMANN s.1897; karş. GEISSLER s.1870. 
596 BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.117; BAUR/STÜRNER s.528; ARENS/LÜKE s.438; 
LACKMANN s.214; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2031; SCHARRENBERG s.146-148, 150. 
597 ROSENBERG/GAUL/SCHLKEN s.675; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.775; ARENS/ 
LÜKE s.438; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2032; LACKMANN s.214;  Ancak Karlsruhe 
Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG) bir kararında paraya çevirme aşamasına gelinmiş olsa bile, 
devreden kişinin istihkak davası açma hakkının sona ermeyeceğine hükmetmiştir. Çünkü bu durumda 
dahi teminat konusu malın ancak teminat teşkil ettiği alacağın karşılanması için kullanılabileceği, 
teminat alacaklısının bütün alacaklılarının tatmini amacıyla kullanılamayacağı savunulmuştur. Karar 
için bkz. NJW 1977 s.1069. Aslında hakim görüş ile bu mahkemenin görüşü arasındaki farklılık, 
teminat konusu malın paraya çevrilmesi sonucu elde edilen ve artan miktarın, teminat amacıyla malı 
devredene mi iade edileceği yoksa teminat alacaklısının alacaklılarının tatmini amacıyla da kullanılıp 
kullanılamayacağına ilişkindir. Nitekim mahkemenin konuya yaklaşım biçimi Federal Mahkeme 
tarafından (Bkz. BGHZ 72 s.141) benimsenmemiştir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. SCHMIDT-
Münchener Kommentar s.2032. 
598 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2032; BAUR/STÜRNER s.528. 
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geçilmişse, artık malı teminat amacıyla devreden kişinin istihkak davası açma 

hakkının bulunmadığı kabul edilmektedir599. Çünkü, bu andan itibaren teminat 

konusu mal, ekonomik anlamda da artık devralan kişiye ait olacaktır600. Dolayısıyla, 

teminat alacaklısı malı kendi alacağının karşılanması için paraya çevirme hakkına 

sahip olacağı gibi, onun alacaklılarının da söz konusu maldan alacaklarını almak 

amacıyla yapacakları bir icra takibi (haciz), devreden kişinin malvarlığına yönelik bir 

tecavüz niteliğini taşımayacaktır. Zira bu mal, hem hukuki hem de ekonomik açıdan 

artık kendisine ait değildir601. 

Teminat konusu malın, teminat verenin alacaklıları tarafından haczettirilmesi 

halinde, Alman hukukunda hakim olan görüşe göre, teminat alan istihkak davası 

açma hakkına sahiptir602. Çünkü bu görüşe göre, teminat alan, teminat konusu mal 

üzerinde gerçek anlamda bir mülkiyet hakkına sahiptir603. Bu mülkiyet hakkı, icra 

hukuku açısından da devralanın malvarlığına dahildir604. Bu nedenle devralan kişi 

Alman Usul Kanunu § 771 anlamında temliki engelleyici bir hakka sahip olduğu için 

istihkak davası da açabilecektir605. 

Alman hukukunda azınlıkta kalan diğer bir görüşe göre ise, teminat amacıyla 

malı devralan kişi, Alman Usul Kanunu § 771’e göre istihkak davası açma hakkına 

sahip değildir; o ancak § 805’e göre satış bedeli hakkında öncelikli olarak tatmin 

edilme hakkına sahip olduğu yolundaki  davayı açabilir606. Zira bu görüş sahiplerine 

göre, teminat alanın şekli anlamda mülkiyet hakkına sahip olması önemli değildir; 

aksine, burada önemli olan, teminat verenin ekonomik anlamda mülkiyete sahip 
                                                 
599 ARENS/LÜKE s.438; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2032; WASSERMANN s.1897; 
LACKMANN s.214; GOTTWALD s.375; WITTSCHIER s.929; BAUMBACH/LAUTERBACH/ 
ALBERS/HARTMANN s.2032; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.676; BROX/WALKER- 
Zwangsvollstreckung s.775 
600 PRÜTTING/WETH s.510. 
601 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.676; PRÜTTING/WETH s.510. 
602 JAUERNIG s.60; SCHUSCHKE/WALKER s.601; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.776; 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.673; PRÜTTING/WETH s.510; GOTTWALD s.375; BAUR/ 
STÜRNER s.527; ARENS/LÜKE s.438; ARENS/LÜKE-Rechtsbehelfe s.463; MUSIELAK s.401; 
WASSERMANN s.1897; LACKMANN s.214; GAUL-Tendenzen s.127 vd; GERHARDT W: 
Sicherungsübereignung und Pfändungsschutz (JuS 1972/12, s.696-701), s.697; FRITZE U: Das 
Widerspruchsrecht des mittelbar besitzenden Sicherungseigentümers, Frankfurt am Main 1953 s.60-
61; BÖTTICHER s.705 vd.; GEISSLER  s.1870; WOLF-Sachenrecht s.343 vd.; SCHWAB/ 
PRÜTTING s.192; BAUR/ STÜRNER-Sachenrecht s.724. 
603 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.673; PRÜTTING/WETH s.510; JAUERNIG s.60; ARENS/ 
LÜKE s.438; LACKMANN s.214. 
604 JAUERNIG s.60. 
605 LIPPROSS s.249; PRÜTTING/WETH s.510; WITTSCHIER s.929. 
606 BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2032; STEIN/JONAS/MÜNZBERG 
s.538; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.673. 
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olmasıdır.  Teminat  alanın mal üzerindeki mülkiyet hakkı, zilyet olunmadan bir mal 

üzerinde rehin hakkına sahip olma hali607 ile aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle o, 

ancak § 805’e dayanarak ve öncelikli olarak tatmin edilme hakkına sahip olduğunu 

ileri sürerek dava açabilir608. 

Ancak bu görüş, hakim görüş tarafından, haklı olarak eleştirilmiştir. Zira, 

teminat amacıyla malı devralan kişi, bu mal üzerinde gerçek anlamda bir mülkiyet 

hakkına sahip olmaktadır. Bu nedenle de onun, bu hakkına dayanarak istihkak davası 

açma hakkı vardır. Teminat amacıyla devredilen mal yalnız devralanın alacağının 

tatmini amacıyla haczedilebilir ve paraya çevrilebilir. Bir başka deyişle, bu malı 

paraya çevirterek ondan yararlanma hakkı sadece devralana aittir. Dolayısıyla bu 

kişi, başka bir kişinin yaptığı takip sonucundaki paraya çevirmeye katılmaya ve bu 

yolla tatmine zorlanamaz609. Çünkü o, böyle bir  katılma sonucunda tamamen tatmin 

edilmiş olamayabilir. Oysa, mal yalnız kendi teminat alacağı için paraya çevrilirse 

daha büyük oranda (belki de tamamen) tatmin edilmiş olabilecektir. Kaldı ki, 

devralan kişinin sadece § 805’e göre dava açabileceği kabul edilecek olunursa, söz 

konusu malın paraya çevrilip çevrilmeyeceğine veya bu işlemin ne zaman 

yapılacağına kendisi değil, başka alacaklılar karar vermiş olacaktır ki, bu durum, 

teminat alanın haklarının korumasız kalması sonucunu doğurabilecektir610. Öte 

yandan § 805 burada incelenen konuya uygulanabilecek bir hüküm niteliğini 

taşımamaktadır. Çünkü bu hüküm özel bir düzenleme olup, ancak bir rehin hakkının 

varlığı halinde uygulanabilir. Bu rehin hakkı ise, sözleşme yoluyla verilen bir 

kredinin teminatı olma amacına hizmet etmemektedir. Dolayısıyla burada § 805’de 

öngörülen dava değil, ancak § 771’de düzenlenmiş olan istihkak davası açılabilir611. 

Fakat, istihkak davasının açılabilmesi için de alacağın halen mevcut olması gerekir. 

Bu nedenle dava açan ve üçüncü kişi konumunda olan devralan kişi, hem alacağının 

                                                 
607 “besitzlosen Pfandrecht”. 
608 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.538-539; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN 
s.2032; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.674. 
609 GEISSLER s.1870; PRÜTTING/WETH s.510; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.776; 
LACKMANN s.214; MUSIELAK s.401. 
610 JAUERNIG s.60; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.117. 
611 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.674. 
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mevcut olduğunu hem de malın kendisine teminat amacıyla devredildiğini ve 

üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu ispat emek zorundadır612. 

        

    

     I. ZİLYETLİĞİN İSTİHKAK DAVASINA KONU OLUP 

         OLAMAYACAĞI 

Zilyetliğin istihkak davasına konu olup olamayacağı, bir başka deyişle, 

zilyetliğe dayanılarak istihkak davası açılıp açılamayacağı, özellikle Alman 

hukukunda tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu konu incelenirken zilyetliğin 

taşınmaz veya taşınır mala ilişkin olması ve bunun hakka dayanan bir zilyetlik mi, 

yoksa haksız zilyetlik mi olduğu esas alınarak çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

 

         

    I.Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlik Bakımından 

Alman doktrininin, taşınmazlar üzerinde sahip olunan zilyetliğin, Alman Usul 

Kanunu § 771’de ifade edilen “temliki engelleyici hak” olarak nitelendirilemeyeceği 

ve dolayısıyla  zilyetliğe dayanılarak istihkak davası açılamayacağı konusunda  görüş 

birliği içinde bulunduğu görülmektedir. Çünkü, taşınmazlar üzerindeki zilyetliğin, 

başlı başına, maddi hukuka göre bu mallar üzerindeki aynî hukuki durumun613, daha 

doğru bir ifadeyle aynî hakların belirlenmesinde bir öneme sahip olamayacağı ve 

aynî hukuki durumu yaratamayacağı belirtilmiştir614. Aynı sonuç, tapu siciline tescil 

edilmemiş taşınmazlar bakımından da geçerlidir. Bu arada zilyetliğin, daha önceden 

bu kişiye devir ve temlik edilmiş olup olmaması da önemli değildir. Zira bu 

durumda, zilyetliği devralan sadece mülkiyet hakkının kazanılmasına yönelik kişisel 

                                                 
612ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.674; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.777; 
JAUERNIG s.61. Ancak borcun ödenmesine rağmen devralan kişinin istihkak davası açması, hakkın 
kötüye kullanılması niteliğini taşıyacak ve dava bu nedenle reddedilecektir. Bu konuda bkz. 
BÜCHLER O: Die Abweisung der Drittwiderspruchsklage (§ 771 ZPO) nach § 242 BGB, Münster-
Hamburg 1994 s.77; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.674. 
613 “dingliche Rechtslage”. 
614 MERREM T: Ist der Besitz ein die Veräusserung hinderndes Recht im Sinne des § 771 ZPO?, 
München 1995 s.143 vd.; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.540; SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2036; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.678; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.778; 
ZÖLLER s.1877; WIECZOREK/SCHÜTZE s.636; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/ 
HARTMANN s.2030; JAUERNIG s.61; THOMAS/PUTZO s.1268; SCHUSCHKE/WALKER s.603; 
LIPPROSS s.249; PRÜTTING/WETH s.511; LACKMANN s.216; ARENS/LÜKE-Rechtsbehelfe 
s.464; WITTSCHIER s.929; BAUR/STÜRNER s.529; RGZ 116 s.363. 
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bir talep hakkına615 sahiptir. Ayrıca icra takibine dayanak teşkil eden ilamın aynî 

veya kişisel bir talebi içerip içermemesi de önemli değildir616. 

 

 II. Taşınırlar Üzerindeki Zilyetlik Bakımından  

Taşınmazlarda olduğunun aksine, taşınırlar üzerindeki zilyetliğin istihkak 

davasına konu olup olamayacağı, Alman hukukunda tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, taşınırlar üzerindeki zilyetliğe dayanılarak istihkak davası 

açılabilir. Zilyetliğin, doğrudan veya dolaylı ya da hakka dayanan veya haksız 

zilyetlik olup olmaması da önem taşımaz. Hata bu zilyetlik tek başına veya birlikte 

zilyetlik şeklinde de olabilir617. 

Kanaatimizce de isabetli olan diğer bir görüşe göre (ki hakim görüş olduğu 

söylenebilir) ise, zilyetlik tek başına bir hak olarak nitelendirilemeyeceği için, doğal 

olarak istihkak davasına da konu olamaz. Bir başka deyişle, tek başına zilyetlik 

istihkak davasına dayanak teşkil edebilecek bir hak değildir. İstihkak davası açma 

hakkı sadece zilyetlikten değil, ancak bu zilyetliğe dayanak teşkil eden ve Alman 

Usul Kanunu’nda  (ZPO § 771) ifade edildiği gibi, temliki engelleyici niteliğe sahip 

olan aynî veya kişisel bir haktan kaynaklanabilir618. Kaldı ki zilyetlik, salt fiili 

(maddi) bir ilişki olarak, cebri icraya konu olan çekişmeli bir malın, gerçekte  kime 

ait olduğu hususunda kesin bir sonuç doğurmaz619. 

Diğer taraftan, zilyetliğe dayanılarak istihkak davası açılmasına esasen gerek de 

yoktur. Zira zilyetlik, başka hukuki normlarla yeterli korumaya kavuşturulmuştur. 

Örneğin, doğrudan zilyetlik ihlâl edildiğinde, salt icra hukukuna ilişkin koruma 

yolları (ZPO § 809 ve § 766) işletilerek gerekli koruma sağlanabilir. Dolaylı zilyetlik 

hallerinde ise esasen zilyedin, dolaylı zilyedi bulunduğu malın geri iadesine yönelik 

borçlar hukuku nitelikli kişisel bir hakkı olduğundan, bu hakka dayanılarak istihkak 

                                                 
615 “Eigentumsverschaffungsanspruch”. 
616 STEIN/ JONAS/MÜNZBERG s.540; WIECZOREK/SCHÜTZE s.636; JAUERNIG s.61. 
617 BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2030; ZÖLLER s.1877; sadece dolaylı 
ve hakka dayanan zilyetlik bakımından, STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.540; MERREM s.155 vd.; 
GOTTWALD s.375; SCHUSCHKE/WALKER s.602; ARENS/LÜKE-Rechtsbehelfe s.464; FRITZE 
s.40. 
618 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.678; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036; THOMAS/ 
PUTZO s.1268; BROX/WALKER-Zwangsvollsreckung s.778; WIECZOREK/SCHÜTZE s.637; 
PRÜTTING/WETH s.511; ARENS/LÜKE s.438; LACKMANN s.216; WITTSCHIER s.929; bu 
konudaki tarihi gelişim ve eleştiriler hakkında ayrıntı için bkz. PICKER s.421 vd., 467, 476. 
619 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036; WIECZOREK/SCHÜTZE s.636; PRÜTTING/WETH 
s.511; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.678; LACKMANN s.216; WITTSCHIER s.929. 
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davası açılabilecektir620. Bu nedenle dolaylı zilyetliğin istihkak davasına konu olup 

olamayacağı yolunda yapılan bir tartışma dahi anlamsız kalacaktır621. Ayrıca dolaylı 

zilyetliğin, sisteme aykırı olarak Alman Usul Kanunu § 771’in kapsamına sokulması 

için hiçbir özel neden bulunmadığı gibi, bu kanunun 766’ıncı paragrafında  

öngörülmüş hukuki imkân varken, bir de istihkak davası açma olanağının 

yaratılmasının haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır622.  

Sonuç olarak, Alman hukukunda taşınırlar üzerindeki zilyetlik ister doğrudan 

ister dolaylı, ister hakka dayanan isterse hakka dayanmayan (haksız) bir zilyetlik 

olsun, istihkak davasına dayanak teşkil edebilecek nitelikte bir hak değildir; bu 

nedenle istihkak davasına da konu olamaz623. 

Hukukumuzda zilyetliğin niteliği tartışmalıdır. Bir görüşe göre, zilyetlik bir 

hak624, bir başka görüşe göre, fiili bir hakimiyet625, nihayet bize de isabetli gelen 

diğer bir görüşe göre ise, zilyetlik hukuki bir durum olarak nitelendirilen bir 

olgudur626.  Zira bu son görüşe göre, hakkın tanımında temel bir unsur olarak yer 

alan  “hukuken korunmuş menfaat” unsuru zilyetlikte bulunmamaktadır. Eğer 

zilyetlik bir hakka dayanıyorsa, bu hakka konu olan menfaat, hakkın varlığı 

nedeniyle korunur. Fakat hakka dayanmayan zilyetlik hukuk düzenince korunuyorsa 

bu, zilyedin menfaatini korumak için değil, sosyal huzur ve sükunu korumak için 

kabul edilmiştir627. Bu nedenle, bir hak olarak nitelendirilemeyen zilyetlik, istihkak 

davasına da konu olamaz ve haczedilmiş bir mal üzerinde zilyetliğe sahip olunduğu 

iddiasıyla istihkak davası açılamaz. 

 

 

İ. ÇALINMIŞ VE KAYBOLMUŞ ŞEYLERİN İSTİHKAK 

                                                 
620 MERREM s.150 vd;ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2036; BROX/ WALKER-Zwangsvollstreckung s.778; WIECZOREK/SCHÜTZE s.637; JAUERNIG 
s.61; THOMAS/PUTZO s.1268; BAUR/STÜRNER s.529. 
621 JAUERNIG s.61; BAUR/STÜRNER s.529; GOTTWALD s.375; ROSENBERG/GAUL/ 
SCHILKEN s.637.  
622 WIECZOREK/SCHÜTZE s.637. 
623 WIECZOREK/SCHÜTZE s.636; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2036; THOMAS/PUTZO 
s.1268; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.679; PRÜTTING/WETH s.511; WITTSCHIER s.929; 
BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.778. 
624 AKİPEK-Zilyetlik ve Tapu Sicili  s.156. 
625 HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.243. 
626 OĞUZMAN/SELİÇİ s.53-55; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.37; SİRMEN s.45. 
627 OĞUZMAN/SELİÇİ s.53-54. 
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    DAVASINA KONU OLMASI  

 

İcra ve İflas Kanunu’nun 98’inci maddesine göre, “çalınmış ve zayi edilmiş 

şeyler hakkında Türk Medenî Kanunu’nun 989, 990, 991 nci maddeleri hükmü, 

mahfuzdur. İcra dairesi tarafından pazarlık suretiyle yapılan satış (m.119) Türk 

Medenî Kanunu’nun 989 uncu maddesinde mezkûr resmî artırma hükmündedir”628.  

Kanunkoyucu, söz konusu hükümle, özellikle, istihkak davasına konu olan 

malın satılması ve bedelinin alacaklıya verilmesinden sonra, artık m.96-99 

hükümlerine göre istihkak davası açma olanağını kaybeden hak sahiplerini korumak 

istemiştir. Böylece, iyiniyetle hak kazanan kimsenin korunmasına ve köyüniyetle hak 

kazananların korunmamasına ilişkin maddi hukuk hükümleri muhafaza edilmiştir. 

Bir başka deyişle, malikin, elinden rızası hilafına herhangi bir şekilde çıkan bir 

taşınır mal üzerindeki hakkının korumasına ilişkin maddi hukuk hükümlerinin, cebri 

icrada da uygulanacağı kabul edilmiştir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, m.98 hükmünde getirilen düzenleme iki 

bakımdan eleştirilebilir. İlk olarak, bu hükümde sadece “çalınmış ve zayi edilmiş 

şeyler”den söz edilmiş olması yeterli olmamıştır. Zira, Medeni Kanunu’nun biraz 

önce belirtilen maddeleri sadece çalınmış ve kaybolmuş şeylere ilişkin değildir. 

Aksine, Medeni Kanun’un 989’uncu maddesinde bunlarla birlikte “taşınırı iradesi 

dışında başka herhangi bir şekilde elinde çıkan zilyet”in de dava açma hakkı vardır. 

Şu halde, m.98 hükmünün uygulanması bakımından taşınırın, çalınmış veya 

kaybolmuş olması ya da malikin elinden rızası hilafına herhangi bir şeklide çıkmış 

olması gerekir. Ayrıca, m.98’in  kapsamına,  bir taşınırın mülkiyetini, o taşınıra emin 

sıfatıyla (yani malikin rızasıyla) zilyet olan kimseden iyiniyetli olarak kazanmayan  

(yani kötüniyetli olarak kazanan) kişilerin kazanımı da dahil olmalıdır (MK m.988). 

Yani, bu şekilde kazanılan taşınırların da, Medeni Kanun’un ilgili hükmüne (MK 

m.988) yollama yapılmak suretiyle, m.98 hükmünün kapsamına alınması  

gerekirdi629. İkinci olarak, m.98,II hükmünde “resmî artırma”dan söz edilmiş olması 

da isabetli değildir. Bunun bir tercüme hatası olduğu söylenebilir. Zira, gerek kaynak 

İsviçre İcra ve İflas Kanunu m.106,III hükmünde gerekse, m.98 hükmünün yollama 

yaptığı Medeni Kanun m.989II hükmünde “resmî artırma”dan değil, “açık 
                                                 
628 İsv. İİK m.106,III. 
629 TEKİNAY-İstihkak s.73; UYAR-İstihkak Davaları s. 1093-1094. 
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artırma”dan (ya da “aleni müzayede”den) söz edilmektedir. Dolayısıyla m.98,II 

hükmünü bu şekilde anlamak gerekir630.  

İcra ve İflas Kanunu’nun 98’inci maddesinde getirilen düzenleme ile, Medeni 

Kanun’un 989, 990, 991’inci maddesi hükümleri birlikte değerlendirilecek olunursa,  

bu konuda şunlar söylenebilir: 

1) Borçlunun elinde haczedilen istihkak davasına konu taşınır malın paraya 

çevrilmesinden önce, m.96-99 hükümlerinin uygulanması bakımından, söz konusu 

taşınırın, malikin elinden rızası hilafına (ya da rızası ile) çıkmış olup olmamasının bir 

önemi yoktur. Malik, Medeni Kanun hükümlerine göre dava açabileceği gibi, m.96-

97 hükümlerine göre de icra mahkemesinde istihkak davası açabilecektir. Bir başka 

deyişle, m.98 hükmü, malikin m.96-97 hükümlerine göre istihkak davası açma 

hakkını bertaraf etmiş değildir. Aksine, sadece Medeni Kanun’un ilgili hükümlerinin 

saklı olduğunu ifade etmiştir631. Eğer, m.96-97 hükümlerine göre istihkak davası 

açılacak ise, Medeni Kanun’un 989-991’inci maddeleri hükmünün de  dikkate 

alınması gerekecektir. Yani, bu ihtimâlde, taşınır malı elinden rızası hilafına çıkmış 

olan malik, Medeni Kanun’un 989-991 hükümlerine göre (yani borçlunun elinde 

haczedilen taşınır malın rızası hilafına elinden çıktığı ve dolayısıyla kendisine ait 

olduğu ileri sürerek), icra dairesine istihkak iddiasında bulunabilir ve bu iddiasına 

itiraz edilirse icra mahkemesinde istihkak davası (m.96-97) açabilir632. Eğer borçlu 

bu taşınır malı açık artırmadan (ki buna m.98,II hükmü gereğince icradaki pazarlık 

suretiyle satış da dahildir) veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle 

edinmiş ise, bu takdirde, üçüncü kişinin (yani asıl malikin), ancak borçlunun ödediği 

bedelin geri verilmesi koşuluyla istihkak davası (m.97) açma hakkı vardır (MK 

m.989,II). Üçüncü kişi malikin istihkak iddiası, alacaklı ve borçlu tarafından kabul 

edilir veya itiraz edildiği için üçüncü kişi istihkak davası açar ve kazanırsa, 

borçlunun söz konusu taşınır mal için ödediği bedeli icra dairesine ödemesi halinde 

                                                 
630 UYAR-İstihkak Davaları s.1094. 
631 AMONN/GASSER s.189. Nitekim Yargıtay’ a göre de "…Davacı kendisine ait olan, fakat rızası 
olmadan borçlu tarafından elinden alınan ve kaçırılan otomobil üzerine borçlunun borcu nedeniyle 
konulmuş olan haczin kaldırılmasını istemiştir. O halde dava, hacizden doğan istihkak davası olarak 
nitelendirilmelidir. İcra ve İflas Yasası’nın 98. maddesi hükmü, sadece çalınmış ve zayi edilmiş şeyler 
hakkında Medeni Kanun’un 902, 903 ve 904. (şimdi 989, 990, 991) maddeleri hükmünü mahfuz 
tutmuştur. 98. maddedeki bu yollama, maddede söz konusu edilen şeyler için, hak sahibinin şartlar 
gerçekleşmiş ise, İcra ve İflas Yasasına göre istihkak davası açmasına engel değildir…" (13. HD 
20.1.1983, 7760/168: UYAR-İstihkak Davaları s.1098-1099). 
632 KURU-İcra 2 s.1110. 
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(karşılığında) mal üçüncü kişiye verilir ve taşınır mal üzerindeki haciz, icra dairesine 

ödenen bu paraya intikal eder633.  

2) Borçlunun elinde haczedilen taşınır mal paraya çevrilmiş ve fakat satış 

bedeli henüz alacaklıya verilmemiş ise, paraya çevrilen taşınırın maliki, iki dava 

açma olanağına sahiptir. Birinci olarak, malik, taşınırın kendisine ihale edildiği 

alıcıya (yeni malike) karşı, Medeni Kanun’un 989’uncu  maddesindeki şartlar 

çerçevesinde, genel mahkemelerde taşınır davası (MK m.989,II) açabilir. İkinci 

olarak da, aynı zamanda, m.97,IX hükmüne göre icra mahkemesinde satış bedeli 

hakkında istihkak davası açabilir634. Çünkü, malik iyiniyetli alıcıdan malını geri 

alabilmek için,  malın ihale bedelini alıcıya ödemesi gerekecektir.  

Ancak, aynı anda her iki davanın da açılabilmesi için,  taşınırı ihaleden satın 

alan alıcının iyiniyetli olması gerekir. Eğer alıcı iyiniyetli değilse, malik ya sadece 

alıcıya karşı Medeni Kanun’un 989’uncu maddesine göre taşınır davası açabilir, ya 

da m.97,IX hükmüne göre satış bedeli hakkında istihkak davası açabilir. Yani 

bunlardan birini tercih etmek zorundadır. Çünkü, taşınır bir malı kötüniyetli olarak  

iktisap eden kişi, onu her zaman iade etmekle yükümlüdür.  Malikin malını geri 

alabilmesi için, bu durumda, satış bedelini kötüniyetli alıcıya ödeme zorunluluğu 

olmadığına göre, onun aynı zamanda hem malın kendisi hem de m.97,IX hükmüne 

göre satış bedeli hakkında istihkak davası açması ve her ikisini de alması söz konusu 

olamaz. Aksinin kabulü, malikin sebepsiz olarak zenginleşmesi sonucunu doğurur635.  

Buna göre, taşınır malı çalınan, kaybolan ya da rızası hilafına herhangi bir 

şekilde elinden çıkan malikin, bu malını alıcıdan geri alma hakkı vardır. Alıcı ister 

iyiniyetli ister kötüniyetli olsun kural budur636. Fakat, alıcının iyiniyetli olup 

olmaması belirli açılardan önem taşıyacaktır. Medeni Kanun’un 989’uncu maddesine 

göre, malikin genel mahkemelerde alıcıya karşı açacağı taşınır davasında, eğer alıcı 

iyiniyetli ise, yani malın borçluya ait olduğunu bilmiyorsa ve bilebilecek durumda da 

değilse (MK m.3), taşınır davası ona karşı ancak beş yıl içinde açılabilecek, bundan 

                                                 
633 KURU-İcra 2 s.1110. 
634 JÄGER s.354-355; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.550; STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1055; SÜSSKIND s.82-83; ROHNER s.10-11; AMONN/GASSER s.189-190; 
TEKİNAY-İstihkak s.75; UYAR-İstihkak Davaları s.1095. 
635 JÄGER s.355; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.550; ROHNER s.11; SÜSSKIND s.83; 
TEKİNAY-İstihkak s.75; UYAR-İstihkak Davaları s.1095-1096. 
636 Bkz. (15. HD 12.2.1991, 5435/6004: UYAR-İstihkak Davaları s.1097-1098). 
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sonra açılamayacaktır (MK m.989,I)637. Eğer alıcı kötüniyetli ise, yani icradan satın 

aldığı malın borçluya ait olmadığını biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, asıl malik 

beş yıllık süre ile sınırlı olmaksızın,  alıcıya karşı her zaman taşınır davası açarak 

malını geri alabilecektir (MK m.991,I). 

Eğer alıcı, malı açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan 

iyiniyetle satın almış ise, taşınır davası, ancak satış bedelinin alıcıya geri verilmesi 

koşuluyla açılabilir (MK m.989,II). Burada da, alıcı malı açık artırmadan (satışın 

pazarlık yoluyla yapılmış olması da buna dahildir), satın aldığına göre, malik ancak 

bu satış (ihale) bedelini alıcıya geri vermek şartıyla taşınır davası açabilir. Alıcı 

kötüniyetli ise, satış bedelinin verilmesi şartı aranmaksızın taşınır davası 

açılabilecektir.  

Öte yandan, malik, para veya hamile yazılı senetler rızası hilafına elinden 

çıkmış olsa bile, bunları iyiniyetle iktisap etmiş olanlara karşı (gerek borçluya 

gerekse bunları ihaleden alan alıcılara karşı), taşınır davası açamayacağı gibi (MK 

m.990)638,  istihkak davası (m.97) da açamaz.  Ancak, kötüniyetli alıcılara karşı her 

zaman taşınır davası (MK m.991) ve takip sonuçlanıncaya kadar istihkak davası 

açılması mümkündür639.  

3) Eğer, borçlunun elinde haczedilen taşınır mal paraya çevrilmiş ve satış 

bedeli de alacaklıya verilmiş ise, malikin, artık m.96-97 hükümlerine göre, malın ne 

kendisi ne de satış bedeli hakkında bir istihkak davası açma olanağı bulunmaktadır. 

Zira istihkak davası, ancak satılan malın bedeli alacaklıya verilinceye kadar 

açılabilir, ondan sonra açılamaz; çünkü, söz konusu mal bakımından takip sona ermiş 

olacağından, artık istihkak davası açma olanağı da ortadan kalkmış olur. İşte m.98 

hükmü özellikle bu ihtimâlde önem taşımaktadır. Zira, malikin m.96-97 hükümlerine 

göre  istihkak davası açma hakkı bulunmasa bile, m.98’in yaptığı yollama gereğince, 

artık sadece Medeni Kanun’un 989, 990 ve 991’inci maddeleri çerçevesinde, malı 

ihaleden satın alana kişiye (yani alıcıya) karşı taşınır davası açabilecektir. Böylece, 

söz konusu mal bir icra takibinde paraya çevrilmesine, hatta bedeli alacaklıya 

verilmesine ve böylece hakkındaki takip sona ermesine ve icra hukukuna ilişkin 

hukuki çareler tükenmesine rağmen, malikin maddi hukuka (eşya hukukuna) ilişkin 

                                                 
637 ÜSTÜNDAĞ s.167. 
638 ÜSTÜNDAĞ s.167. 
639 Bu konularda ayrıntı için bkz. TEKİNAY-İstihkak s.74-75; UYAR-İstihkak Davaları s.1024-1025. 
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takip hakkı, daha doğru bir deyişle dava hakkı, varlığını korumakta, sürdürmektedir. 

Dolayısıyla malik, malın paraya çevrilmesinden ve  bedelinin alacaklıya 

verilmesinden sonra hakkını, ancak icra takibi dışında aramak durumundadır640.   

Bu durumda, malı ihaleden iktisap eden alıcı eğer iyiniyetli ise, malik ancak, 

alıcının ihalede ödediği bedelin kendisine geri verilmesi şartıyla malını geri 

alabilecektir641. Malın bedelini alıcıya ödeyen malik söz konusu bedeli, takip 

alacaklısından değil, sebepsiz olarak  zenginleşen borçludan talep edebilecektir. 

Fakat örneğin, borçlu da söz konusu malı açık artırmadan, pazardan ya da benzer 

eşya satanlardan iktisap etmiş ise, kendi ödediği bedeli, sebepsiz zenginleşme 

kurallarına göre malike ödeyeceği bedelden mahsup etme hakkına sahip olacaktır. 

Örneğin, malik  malını ihaleden satın alan kişiye birmilyar lira ödemiş, fakat borçlu 

da  malı, biraz önce belirtilen şekilde iktisap etmiş ve  beşyüz milyon lira ödemiş ise, 

borçlu malike ancak beşyüz milyon lira ödemekle sorumlu olacaktır642.      

Malı ihale sonucu iktisap eden kişinin iyiniyetli olup olmamasına, malın açık 

artırmadan, pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iktisap edilmiş olmasına ve bu 

malın para ya da hamine yazılı bir senet olmasına ilişkin olarak, yukarıda “2” numara 

altında yapılan açıklamalar, bu ihtimâl içinde aynen geçerli olacağından, sadece 

oradaki açıklamalara yollama yapmakla yetiniyoruz.   

Öte yandan, Medeni Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri, ancak taşınır 

mallar bakımından uygulanma olanağına sahiptir. Alacaklar ve diğer haklar 

bakımından uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir alacağın veya 

başka bir hakkın haczedilmiş ve bedelinin alacaklıya verilmiş olması halinde, 

Medeni Kanun’un belirtilen  hükümleri uygulanamayacağına göre, m.98 hükmünün 

uygulanması da söz konusu olmayacaktır643.  

Burada son bir hususun daha belirtilmesinde yarar bulunmaktadır. Taşınır malı 

çalınan, kaybolan veya iradesi dışında herhangi bir şekilde elinden çıkan  üçüncü kişi 

malikin, borçlunun elinde haczedilen bir mal üzerinde istihkak iddiasında bulunma 

olanağı varken, bunu yapmamış olması, örneğin, süresinde istihkak iddiasında 

bulunmamış veya istihkak davası açmamış olması, maddi hukuka ilişkin talep ve 

                                                 
640 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1055. 
641 ÜSTÜNDAĞ s.167. 
642 Bkz. POSTACIOĞLU s.416. 
643 ROHNER s.11-12; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1055; BGE 54 III 297. 
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dava haklarını ortadan kaldırmaz. Zira, süresinde istihkak iddiasında bulunmayan 

veya istihkak davası açmayan kişinin söz konusu iddiasından vazgeçmiş sayılması,  

sadece istihkak davasında ve somut icra takibi (yani takip hukuku) bakımından sonuç 

doğurur. Dolayısıyla, malik Medeni Kanun’un 989, 990 ve 991’inci maddeleri 

çerçevesinde hakkını arayabilir644.  

 

 

 

 

 
 

  

     

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

  

                                                 
644 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1055; ROHNER s.11; aksi görüş OLGAÇ/KÖYMEN 
s.839. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
İSİHKAK İDDİASINDA VE İSTİHKAK DAVASINDA USUL 

 
BİRİNCİ  ALTBÖLÜM 

 
HACİZLİ  MALIN BORÇLUNUN ELİNDE BULUNMASI 

HALİNDE 
 
 
             § 7. İSTİHKAK İDDİASININ VE DAVASININ ÖN KOŞULU 

                    OLARAK BİR HACZİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU  

 

A. GENEL OLARAK 

İstihkak iddiasının ve davasının söz konusu olabilmesi için, ortada şeklen de 

olsa geçerli (yani fiilen uygulanmış) bir haczin bulunması gerekir. Bir başka ifadeyle,  

“haciz” olarak nitelendirilebilecek bir icra işlemi yoksa, kural olarak, istihkak 

iddiasından ve davasından söz etmek de mümkün değildir1. Dolayısıyla, istihkak 

prosedürünün tatbik edilebilmesi için ilk şart, icra müdürü tarafından borçluya ait 

olduğu gerekçesiyle (sanısıyla) bir malın haczedilmiş olmasıdır2. Denilebilir ki, bir 

                                                 
1  İstihkak davasının hangi takip türlerinde uygulanabileceğine yukarıda değinilmişti. Özellikle Alman 
hukukunda bu davanın açılması için mutlaka bir haczin varlığı gerekmemektedir. Bu nedenle bu 
hukuk alanında istihkak davasının açılabilmesi için, haciz yoluyla yada başka bir yolla üçüncü 
kişilerin malvarlığına yönelik bir cebri icranın bulunması yeterlidir. Bkz.  ROSENBERG/GAUL/ 
SCHILKEN s.664; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2025.  
2 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.547, 555, 566; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1043; FRITZSCHE/WALDER s.362; BGE 97 III 60 (BRÜGGER E M: Die schweizerische 
Gerichtspraxis im Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, 1946-1984, Adligenswil 1984 s.507); 
TEKİNAY-İstihkak s.10; POSTACIOĞLU s.376; ÜSTÜNDAĞ .s.204; MUŞUL s.606; UYAR-
İstihkak Davaları s.124; UYAR-İstihkak İddiaları s.577; ERTEKİN/KARATAŞ s.22; 
KAYGANACIOĞLU–I s.642; OLGAÇ/KÖYMEN s.800; "Mahcuz mala istihkak davasının 
dinlenebilmesi için, bir mala haciz konulmuş olması ve bu haczin devam etmesi kanuni şartlardandır"  
(HGK 10.7.1963, 2/8: ERANIL M A: İçtihatlı Gerekçeli Notlu İcra ve İflas Kanunu, Ankara 1970 
s.89); "İİK’na dayanılarak istihkak davası açılabilmesi için, her şeyden önce geçerli bir haczin mevcut 
olması gerekir. Olayda alacaklı…’in borçlular hakkında Kırşehir Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 
24.8.1984 tarih ve 242/243 sayılı ihtiyati haciz kararı almış ve Kırşehir İcra Müdürlüğünün 1984/1643 
sayılı dosyasıyla bu kararı infaz ettirmiştir. Ne var ki, İİK.’nun 264.maddesi gereğince 7 günlük süre 
içinde borçlular hakkında icrai takip yapmamış olduğundan, aynı maddenin IV. fıkrası hükmüne göre 
ihtiyati haciz kararı hükümsüz kalmıştır. Böyle olunca ortada geçerli bir haciz bulunmadığından, 
davanın reddedilmiş olması sonucu itibariyle usul ve yasaya uygundur..." (15. HD 30.5.1985, 
155/190: UYAR-İstihkak Davaları s.255); "İcra ve İflas Kanununun 96 ve 97 inci maddeleri hükmü 
uyarınca istihkak davası açılabilmesi için, bu kanunda yazılı koşullara uygun olarak menkul ve 
gayrımenkullerin haczedilmesi gerekir…" (13. HD 25.9.1975, 6485/5669: OLGAÇ s.876); aynı 
doğrultuda (13. HD 23.2.1976, 8234/1321: KAYGANACIOĞLU–I s.643 dn. 7). 
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haczin bulunması zorunluluğu istihkak iddiasının ve davasının adeta varlık nedenidir. 

Zira bu dava borçluya değil, üçüncü kişilere ait olan mallara haciz koyma 

olgusundan kaynaklanmaktadır3. Haciz yoksa, istihkak iddiası ve davası da yoktur. 

Haczedilen mallar gerçekte borçluya ait olmasa bile, başlangıçta bu koşul 

gerçekleşmiş sayılır. Çünkü, kanun icra müdürüne haczedilen malların gerçekte 

borçluya ait olup olmadığının belirlenmesi bakımından ayrıntılı (derin) bir araştırma 

görevi yüklememiştir. Aksine, icra müdürü haczi yaparken “görünüşte hal karinesi” 

ile hareket etmeli ve eğer harici (dış) karinelere (emarelere) göre malın borçluya ait 

olduğuna kanaat getirirse, borçlunun elinde bulunan bir malı, gerçekte (yani maddi 

hukuk bakımından da) ona ait olup olmadığını incelemeden haczetmelidir4. Önemli 

olan, icra müdürü tarafından haciz olarak nitelendirilebilecek bir işlemin yapılmış 

olması, şeklen de olsa geçerli bir haczin uygulanmış olmasıdır5. Bu anlamda haczin 

kapsamında olmayan bir mal hakkında da istihkak davası açılamaz6. 

İstihkak iddiası ve davasına vücut veren haczin niteliği (çeşidi), bu bakımdan 

bir önemi haiz değildir. Bir başka deyişle, bu haciz; icrai (kesin) bir haciz olabileceği 

gibi, ihtiyati haciz, muvakkat haciz, ilave haciz ya da tamamlama haczi olabilir7. Zira 

                                                 
3 İstihkak davasının açılmasına neden olan takip herhangi bir nedenle (örneğin alacaklının icra 
takibinden sarfınazar etmesi veya feragat etmesi) son bulursa, bu durumda, açılmış olan istihkak 
davası konusuz kalır. Çünkü, bu dava icra takibine sıkı surette bağlı olup, adeta onun bir hadisesidir. 
Takip son bulduğuna göre, istihkak davası da konusuz kalmış olur.  Zira, davanın açılmasına 
sebebiyet veren icra takibinin ve bu takipte uygulanmış olan haczin, istihkak davası sonuçlanıncaya 
kadar da varlığını koruması gerekir. Ayrıca bkz. aşa. s.450 vd. 
4 ARAR s.211-212. Fakat bkz. aşa. s.241-242. 
5 "... 3. kişi... icra müdürlüğüne dilekçe vererek ‘haksız konan haciz şerhinin kaldırılmasını  isteyerek, 
istihkak iddiasında bulunmuştur. Böylece dava açma süresini durdurmuştur. İİK’ nun 97. 
maddesindeki prosedür işletilmediğine göre, davanın süresinde açıldığının kabulü ile istihkak 
davalarında, “dava şartı” olarak fiili haczin yapılıp yapılmadığı araştırılarak, yapılmış olduğu takdirde 
işin esasına girilerek, taraf delillerinin toplanması ve varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi 
gerekirken..." (15. HD 3.4.1989, 98/1670: UYAR-İstihkak Davaları s.836-837). Görüldüğü üzere 
Yargıtay, istihkak davası bakımından bir haciz işleminin varlığını dava şartı olarak nitelendirmiştir. 
Ayrıca, “ciro yolu ile hamili bulunduğu senet üzerinde geçerli biçimde haciz konulmayan 3. kişinin 
istihkak davası açmakta hukuki yararının bulunmadığı” hakkında bkz. (13. HD 8.4.1981, 1823/2528: 
UYAR-İstihkak Davaları s.858-859). 
6 "Haciz edilmeyen bir mal için istihkak davası açılamaz. 18.10.1991 günlü haciz tutanağında 
sıralanan mahcuzlar arasında…otomatik çamaşır makinesi yer almakta ise de, bunun yanında dava 
konusu edilen aynı ya da başka bir bulaşık makinasına yer verilmiş değildir. Mahcuz bulaşık makinası 
olmadığı halde, bu husus sorulup açıklattırılmadan varsa haciz zaptındaki yazım hatası üzerinde 
durulmadan bulaşık makinasına ait istemi de kapsar biçimde karar verilmesi yerinde olmadığından 
kararın bozulması gerekir " (15. HD 17.2.1993, 231/647: ERİŞ s.53). 
7 TEKİNAY-İstihkak s.10; BERKİN s.277; MUŞUL s.608; UYAR-İstihkak Davaları s.125; UYAR-
İstihkak İddiaları s.577; AKYAZAN S: İcra ve İflas Kanunundaki Yeni ve Değişik Hükümler Üzerine 
İnceleme ve Açıklamalar, Ankara 1965 s.74; OLGAÇ/KÖYMEN s.800; KAYGANACIOĞLU–I 
s.642. Ancak zamanında istihkak davası açmamış olan üçüncü kişi, ihtiyati veya muvakkat haciz kesin 
(icrai) hacze dönüştükten sonra da istihkak davası açamaz (BELGESAY-Şerh s.225). 
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icrai haciz dışındaki diğer haciz çeşitlerinin koşulları, hüküm ve sonuçları farklı olsa 

bile, sonuçta bunlar da bir haciz işlemidir ve dolayısıyla bu, İcra ve İflas 

Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin hükümlerinin (m.96-99) uygulanması için 

yeterlidir. Nitekim, İcra ve İflas Kanunu m. 261,II hükmünde “ihtiyati haciz 

kararları, 79 dan 99 uncuya kadar olan maddelerdeki haczin ne suretle yapılacağına 

dair hükümlere göre icra edilir” denmek suretiyle, istihkak davasının ihtiyati 

hacizlerde de uygulanabileceği açıkça hükme bağlanmıştır8. Şu halde, üçüncü kişiler 

ihtiyaten haczedilen bir mal üzerinde istihkak iddiasında bulunabilecek ve istihkak 

davası açabilecektir9. Ancak, ihtiyati haciz esnasında da  istihkak davası 

açılabilmekle beraber, ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmemişse ve düşmüş ise 

hükümsüz kalacağından, artık istihkak davasının açılması olanağı da ortadan 

kalkacaktır10. Dolayısıyla, ihtiyati haciz esnasında açılan istihkak davasının 

görülebilmesi için ihtiyati haczin, dava açılırken ve dava süresince geçerli olarak 

devam etmesi, yani süresi içinde icrai (kesin) hacze dönüştürülmesi ve bu haczin de 

dava sonuçlanıncaya kadar varlığını sürdürmesi gerekir. Bu nedenle, eğer alacaklı 

süresi içinde gerekli işlemleri yapmazsa, ihtiyati haciz kalkacağından, artık istihkak 

davası açılamayacak, açılmış ise konusuz kalacaktır11.  

                                                 
8 Ayrıntı için bkz. UYAR-Haciz s.52 vd.; örneğin bkz. (15. HD 18.2.1991: UYAR-İstihkak Davaları 
s.253). 
9 Her ne kadar, 4949 sayılı Kanun’la, İİK m.265’e eklenen ikinci fıkra hükmü ile,  üçüncü kişilere de 
ihtiyati haczin dayandığı sebeplere ve teminata  itiraz etme hakkı  tanınmış ise de, (yürürlük ve 
gerekçe için bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ-Kanun s.209 dn.15 ve 16) bu, üçüncü kişilerin 
haczedilen mallarını hacizden kurtarılabilmeleri için yeterli değildir. Zira, üçüncü kişilere tanınan 
itiraz hakkı, sadece ihtiyati haczin sebeplerine ve teminata; yani ihtiyati haczin şartlarına ilişkindir. Bu 
nedenle, söz konusu mal üzerindeki bir hak uyuşmazlığı ancak istihkak davası yoluyla çözülebilir. 
Aynı şekilde bkz. BUDAK A C: Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, 1. 
Bası, İstanbul 2000 s.184 dn.77. 
10 "İstihkak davası açılabilmesi için geçerli bir icrai haczin varlığı ön koşul olduğundan ihtiyati haczin 
düşmüş olduğunun saptanması halinde, davanın konusu kalmadığından, karar verilmesine yer 
olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekeceği" (15. HD 18.2.1991, 311/723: UYAR-İstihkak 
Davaları s.253); başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.254-255. Ancak borçlunun itiraz 
etmesi, nedeniyle ihtiyati haciz kararına dayalı takip durmuş olsa dahi, istihkak iddiasında 
bulunulması  üzerine yine İİK m. 96 vd. göre işlem yapılması gerekir. Çünkü, ancak ihtiyati haczin 
hükümsüz hale gelmesi ile, istihkak iddiası konusuz kalır. Borçlunun itirazda bulunarak takibi 
durdurması, tek başına ihtiyati haczi hükümsüz kılmaz. UYAR-İstihkak Davaları s.125; ÖZEKES-
İhtiyati Haciz s.286-287; örneğin bkz. (12. HD 21.6.1984, 5604/7922: UYAR-İstihkak Davaları 
s.171). 
11 ÖZEKES-İhtiyati Haciz s.286; UYAR-İstihkak Davaları s.125; "…somut olayda alacaklının ihtiyati 
haciz uygulanmasından sonra süresinde esas takibe geçmediği gibi dava da açmadığı dosya içeriği ile 
belirgindir. Hal böyle olunca ihtiyati haciz kendiliğinden düşmüş olacağından ‘dava konusu 
kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına’ karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın 
reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (21. HD 24.3.2003, 1157/2414: TBBD 2003/49 
s.342);  "İhtiyati haciz kararı 3.9.1992 tarihinde verilmiş olup, İİK. nun 261. maddesinde yazılı on 
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Burada belirtilmesi gereken bir husus da, ihtiyati haciz kararlarından farklı 

olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 101 vd. maddelerine göre verilen 

“ihtiyati tedbir” kararlarının istihkak davasına dayanak teşkil edemeyeceğidir. Bir 

başka deyişle, üçüncü kişiler, üzerine ihtiyati tedbir konulan mallar hakkında, İcra ve 

İflas Kanunu’nun 96 vd. maddelerine dayanarak istihkak iddiasında bulunamaz ve 

istihkak davası açamaz. Çünkü, ihtiyati tedbir niteliği itibariyle bir haciz işlemi 

değildir. Bu durumda ancak genel hükümlere göre (MK m.683) istihkak davası 

açılabilir12. 

Aynı şekilde, bir taşınır veya taşınmazın tahliye ve teslimine dair ilamların 

icrasına (infazına) karşı da istihkak iddiasında bulunulamaz. Çünkü, burada da haciz 

olarak nitelendirilebilecek bir icra işlemi bulunmamaktadır. Bu ilamların icrasına 

karşı ancak şikayet (m.16) yoluna başvurulabilir13. 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde de, bir haciz aşaması 

bulunmamasına rağmen, m.150g hükmündeki açık yollama nedeniyle, istihkak 

iddiasında bulunulabilir ve istihkak davası açılabilir14.  

                                                                                                                                          
günlük sürenin bittiği 13.9.1992 tarihi pazara rast geldiğinden davacı bunu takip eden Pazartesi günü, 
yan, süresinde icrai haciz için icra dairesine başvurmuş olduğundan, ihtiyati haciz kararı kalkmış 
sayılamaz. Bu nedenle, istihkak davasının esasının incelenmesi gerekirken, ihtiyati haczin 
kalktığından ve istihkak davasının konusunun kalmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" (15. HD 16.11.1993, 3471/4603: ERİŞ s.80). 
12 TEKİNAY-İstihkak s.11; BUDAK-Haklarının Korunması s.184-185; UYAR-İstihkak Davaları 
s.126; UYAR-İstihkak İddiaları s.577; AKYAZAN-Açıklamalar s.74; UYGUR s.43; 
KAYGANACIOĞLU–I s.657; "İhtiyati tedbir koydurulmak suretiyle malına el atılmış olması 
nedeniyle vaki elatmanın ve muarazanın önlenmesi ve menkul mal üzerinde mülkiyet hakkının 
tanınmasına ilişkin istihkak davası, İcra İflas Kanununun 96, 97, 97a, 99 uncu maddelerinde 
nitelendirilen istihkak davası niteliğinde değildir. Böyle bir davayı görmeğe hukuk mahkemeleri 
görevlidir; icra hakimliğinin görevi dışındadır" (HGK 29.6.1966, 625/208: OLGAÇ s.880); "İhtiyati 
tedbir konulmuş eşya üzerinde, borçluların istihkak iddiasının reddi talep edilmiştir. Olayda İİK.’nun 
96 ve müteakip maddelerinin uygulanmasını zorunlu kılan icra memurluğunca yapılmış bir haciz 
işlemi mevcut değildir. İhtiyati tedbir  kararına yönelik ve bu karar gereği el konulmuş eşya hakkında 
istihkak davasının genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde çözümleneceği nazara alınarak, 
dava dilekçesinin görev yönünden reddine, dosyanın ait olduğu asliye hukuk mahkemesine tevdiine 
karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde isteğin kabulü isabetsizdir" (12. HD 25.1.1983, 10196/328: 
ERİŞ s.42); aynı doğrultuda (15. HD 7.10.1986, 3118/3166: UYAR-İstihkak Davaları s.848); (İİD 
5.4.1958, 1502/2103: AKYAZAN-Açıklamalar s.74 dn.86). 
13 AKYAZAN-Açıklamalar s.74. 
14 GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.85; UYAR-İstihkak İddiaları s.578. Kuşkusuz bu 
durumda da ortada rehnin paraya çevrilmesi yoluyla bir takibin varlığı zorunludur. "…Alacaklı 
tarafından borçlu hakkında yapılmış bir icra takibi ve haciz bulunmamaktadır. Kira alacaklısının 
mecurdaki eşyalar hakkında mahkemeden aldığı BK’nun 267. maddesine dayalı hapsi – eşya kararının 
infazı, İİK.nun 78. maddesinde yazılı bir haciz işlemi olmadığından bu işlem hakkında aynı Yasanın 
97. maddesi hükmünce üçüncü şahıs tarafından açılan istihkak davasının reddi gerekirken, yazılı 
şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 21.8.1991, 3253/3742: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.163). Yargıtay’ın bu kararı, eğer ortada bir takip yoksa doğrudur. Fakat, takip olmasına rağmen, 
ortada bir haczin mevcut olmadığı gerekçesiyle bu karar verilmişse doğru değildir. Zira, rehnin paraya 
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Yukarıda, istihkak iddiasının ve davasının söz konusu olabilmesi için ortada 

geçerli bir haczin bulunması zorunluluğunu belirtmiştik. Burada, bütün mal ve haklar 

bakımından haczin ne şekilde yapılacağını ve ne zaman tekemmül etmiş sayılacağını 

ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz15. Fakat, önemine binaen bazı hususlara değinmenin 

gerekli olduğu kanaatindeyiz. 

Bunlardan birincisi, taşınmazların haczi bakımındandır. Bilindiği üzere 

borçluya ait bir taşınmazın haczi mahallinde (yerinde) yapılır ve mahallinde 

düzenlenecek haciz tutanağına taşınmazın çeşidi, mahiyeti, sınırları ve gerekli 

nitelikleri yazılır (m.102,II). Bundan sonra icra dairesi, taşınmazın haczedildiğini ve 

haczin ne miktar alacak için konulduğunu ve alacaklının adı ile adresini tapu sicil 

memurluğuna bildirir (m.91; m.102,II).  Ancak, acaba  taşınmaz tapu sicilinde 

borçludan başka üçüncü bir kişi adına kayıtlı ise haczedilebilecek midir ve bunun 

sonucunda istihkak iddiasına ve davasına konu olabilecek midir?  

Bu konuda ileri sürülen bir görüşe göre, taşınmaz gerçekte borçluya ait olsa 

bile, tapu sicilinde üçüncü bir kişi adına kayıtlı görünüyorsa, tapu kaydı borçlu lehine 

düzeltilmedikçe, borçlunun borcu için haczedilemez ve dolayısıyla istihkak 

iddiasında bulunulması ve istihkak davası açılması da söz konusu olamaz16.  

Dolayısıyla, taşınmaz borçludan başka bir kişi adına kayıtlı bulunduğu 

takdirde, bunun borçluya ait olduğu hakkında alacaklının beyanı yeterli olmadığı 

gibi, söz konusu taşınmazın borçluya aidiyeti hakkında icra müdürüne kanaat 

verilmesi de yeterli değildir17. Aksine alacaklının, öncelikle, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 120’inci maddesi çerçevesinde verilen yetki üzerine,  borçlu namına 

üçüncü kişiye karşı, tapu sicilinin düzeltilmesi davası açması gerektiği 

belirtilmektedir18. 

                                                                                                                                          
çevrilmesi yoluyla takipte, bu takibin  niteliği gereği bir haciz işleminden söz edilemez. Nitekim 
Yargıtay bir başka içtihadında bu doğrultuda karar vermiştir. "…BK.nun 267 ve 281. maddesinin son 
fıkrası gereğince kiralayanın kira alacağı için kiralanan yerde menkul eşya üzerinde hapis hakkı 
mevcuttur. Hapis hakkı uygulanan mallarla teminat altına alınan alacaklar rehnin paraya çevrilmesi 
yolu ile takip ve tahsil olunurlar. Bu nedenle söz konusu mallarla ilgili yapılan takipte haciz işlemine 
gerek bulunmadığından Dairemizin “olayda haciz işlemi yoktur o halde istihkak davası dinlenmez” 
şeklindeki gerekçesi zuhule müstenittir. O halde dairece işin esasının incelenmesi gerekir…" (15. HD 
19.11.1991, 5049/5537: ERTEKİN/KARATAŞ s.163). 
15 Bu konuda geniş bilgi için bkz. UYAR-Haciz s.171 vd. 
16 MUŞUL s.606; KURU-İcra 2 s.1155-1156; BELGESAY-Şerh s.230; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.500. 
17 POSTACIOĞLU’na göre (s.378), uygulamanın taşınmazlar bakımından İİK’nın kabul ettiği genel 
sistemden kanunun isteği dışında ayrıldığı şüphe götürmez.  
18 POSTACIOĞLU s.377-378; ÜSTÜNDAĞ s.210. 
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Diğer bir görüşe göre ise, taşınmaz tapu sicilinde üçüncü bir kişi adına kayıtlı 

olsa bile haczedilebilmelidir ve istihkak davası da açılabilmelidir19. Bu görüş, esas 

itibariyle İsviçre hukukundaki düzenlemelerden esinlenilerek ileri sürülmüştür. 

İsviçre hukukunda taşınmazların cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi hakkındaki 

Federal Nizamnamenin20 10’uncu maddesine göre, alacaklıların, tapu sicilinde 

borçludan başka bir kişinin adına tescil edilmiş bir taşınmazın haczini, tapu sicilinin 

yolsuz olduğunu inanılır derecede ispat etmeleri (hakikate yakın göstermeleri) 

halinde isteyebilecekleri belirtilmiştir21’22.  

Dolayısıyla bu görüşe göre, burada alacaklılar tashih talebini23 değil, bizzat 

taşınmazı haczettirebileceklerdir24. ÜSTÜNDAĞ’a göre, “Haczin tamamlan-

masından sonra mahcuz mala istihkak davası prosedürünün tatbiki ile alacaklıya 

haksız tescil edilmiş şahsa karşı, dava açması için bir süre verilecektir. Zira, kütük 

yetkilisi (taşınmazın tapu sicilinde adına kayıtlı olan kişi) alacaklı tarafından 

vazedilen bu hacze itiraz edecektir. Fakat bu itiraz üzerine açılan dava, tashih 

davasına ne isim ne de muhteva itibariyle eş bir davadır. Türk icra iflas hukuku, 

İsviçre’den başka noktalarda yapılan değişikliklerle iktibas olunmuş fakat, İsviçre’de 

                                                 
19ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.77-78; ÜSTÜNDAĞ s.210-211; POSTACIOĞLU s.377; ancak karş. 
POSTACIOĞLU İ E: İcra ve İflas Kanununun, Mahcuz Malda İstihkak Davaları Hakkındaki 
Hükümleri Ne Yolda Tadil Edilmelidir? (Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964 
s.267-283), s.280; SEVİG s.143. Ayrıca bkz. aş. s.251-252. 
20 Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von Grundstücken vom 23 April 1920. 
21 Bu anlamda olmak üzere yine aynı maddeye göre alacaklılar, borçlunun bu taşınmazı sicil dışı bir 
yoldan kazandığını (miras, mahkeme hükmü, cebri artırma vs.), bu taşınmazın evlilik birliğine dahil 
bir mal olması nedeniyle cebri icraya konu olabileceğini ya da tescilin yolsuz olduğunu ileri 
sürebilirler. Bu konuda bkz. JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.490; STAEHELIN/BAUER 
/STAEHELIN s.1051,1064; SÜSSKIND s.4. 
22 Alman hukukunda ise ZVG’nin 17 ve 28’inci paragrafları karşısında, istihkak davası taşınır 
mallardaki anlamıyla uygulanamayacaktır. Bkz. SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2025. 
23 “Medeni Kanun, ancak özel bir hüküm bulunması halinde alacaklılara, borçlularına ait davaları 
takip imkanı vermiştir. Bunun dışında alacaklılar asla, borçlularının talep haklarını dava edemezler. 
Tashih davasında alacaklılar hakkında özel bir hüküm bulunmadığından dolayı ve alacaklıların 
taşınmaz üzerinde bir aynî hakları bulunmadığından, bunlar doğrudan doğruya tapu sicilinin 
düzeltilmesini dava edemezler. Alman hukukunda tashih talebi alacaklılar tarafından haczedilerek 
paraya çevrilebilir. Fakat talebin haczine rağmen gerçek hak sahibinin yine tashih davası açabileceği 
kabul edilmektedir. Bu talebin haczi ile alacaklı, gerçek hak sahibi lehine olarak tapu sicilinin 
yolsuzluğuna karşı bir muvakkat tescil şerhettirebilir. Bu talebin haczinin ve hatta temlikinin tapu 
siciline tescili gerekli değildir. Kaldı ki bunlar tescile elverişli bir hak da değildir. Zira tescil talebi 
(tashih talebi) bizzat tescile elverişli olmadığına göre, bu talebin haczi ve temliki de tescil edilemez” 
(ÜSTÜNDAĞ-Tashih  s.76-77). 
24 ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.77. 
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icra iflas kanununun boşluklarını doldurmak için müteaddit tarihlerde çıkarılan 

talimatlar, Nizamnameler, kanunun iktibası esnasında  nazara alınmamışlardır”25. 

Buna rağmen, bu görüşe göre, mevcut metinler karşısında, İsviçre hukukunun 

soruna ilişkin çözüm şekli hukukumuz bakımından da savunulabilir. Zira, İcra ve 

İflas Kanunu’muz 82’inci maddesinde haczi caiz olmayan eşya ve alacaklardan, 

80’inci maddesinde de malların haczinden söz ederek, talep haklarının haczinden 

asla söz etmemiştir26. O halde Türk hukukunda da borçlu üzerinde kayıtlı olmayan 

taşınmazlar, gerçek hak sahiplerinin alacaklıları tarafından bizzat hacze konu teşkil 

edebilecektir27. Bu haciz üzerine alacaklı da üçüncü kişiye karşı istihkak davası 

açabilecektir. Dolayısıyla, malın aidiyeti hakkındaki ihtilaflar ancak hacizden sonraki 

dönemde ve mahcuz mala istihkak prosedürü içinde halledilmek gerekecektir28’29.  

Kanaatimizce, bu ikinci görüş ancak olması gereken hukuk bakımından 

savunulabilir. Gerçekten de, alacaklının, tapu sicilinde üçüncü kişinin adına  kayıtlı 

bulunan bir taşınmazın gerçekte borçluya ait olduğunu, dolayısıyla sicilin yolsuz 

olduğunu inanılır derecede ispat etmesi halinde, bu taşınmazın haczedilebilmesi, 

bunun sonucunda da istihkak davasının açılabilmesi gerekir. Zira böyle bir durumda, 

önce sicilin düzeltilmesi davası açma zorunluluğu ortadan kalkacak ve taşınmaza 

ilişkin sorunlar tek bir dava ile, yani istihkak davası ile halledilebilecektir. Kuşkusuz 

ki bu da icra takibinin daha kısa sürede sonuçlanmasına hizmet edebilecektir. Ancak, 

hukukumuzda mevcut olan bugünkü pozitif düzenlemeler çerçevesinde, sorunun 

ancak birinci görüş doğrultusunda çözülebileceği kanaatindeyiz. Çünkü, bizde 

                                                 
25 ÜSTÜNDAĞ-Tashih s. 77-78. 
26 ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.78. 
27 ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.78; POSTACIOĞLU s.293-294. 
28 ÜSTÜNDAĞ s.210. ÜSTÜNDAĞ’ın belirttiğine göre, “bazı yeni içtihatlarında da Yargıtay, artık 
alacaklının, muvazaalı tapu kaydı hakkında tapu iptali davası açmasının usule ve yasaya uygun 
olmadığını; aksine bu durumlarda davalı borçlu ile diğer davalı arasındaki satış işleminin 
hükümsüzlüğü ile borçlu üzerindeki kaydın düzeltilmesine yer olmadan, davacı alacaklının alacağını 
tahsil edebilmesini sağlayacak şekilde dava konusu taşınmazların haciz ve satışını isteme yetkisinin 
davacı alacaklıya tanınarak uyuşmazlığın çözümlenmesi ve hüküm kurulması gerekir”. Bundan 
hareketle Yargıtay’ın da İsviçre hukukundaki çözümü benimsemiş olduğu artık söylenebilir 
(ÜSTÜNDAĞ s.210-211). Ayrıca bkz. ÜSTÜNDAĞ S: İflas Hukuku, (İflas, Konkordato, İptal 
Davaları), Gözden Geçirilmiş ve Yenilemiş 6.Bası, İstanbul 2002 s.233-234. 
29 Yine bu görüşe göre, alacaklılar  İİK m. 120,II hükmüne dayanarak ancak borçlularının üçüncü 
kişilerdeki alacaklarını (para alacağı) takip hususunda yetkili kılınabilirler. Dolayısıyla, alacaklıların 
borçlularının ancak kişisel talep haklarını dava etmeye yetkili kılınmaları mümkün olup, ayni 
davaların ikamesi bu maddenin kapsamına girmez ve alacaklılara icra müdürünün bu konularda böyle 
bir müsaade tanımasının hiçbir kanuni dayanağı bulunmamaktadır ( ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.78-79 ). 
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İsviçre’de olduğu gibi, henüz bu konuya ilişkin olarak açık bir pozitif  düzenleme 

bulunmamaktadır. 

Olması gereken hukuk bakımından durum bu olmakla birlikte, acaba olan 

hukuk çerçevesinde, bir başka deyişle mevcut pozitif düzenlemelere göre soruna bir 

çözüm bulunamaz mı? 

Gerçekten mevcut düzenlemelere göre, borçluya ait olsa bile, alacaklının tapu 

sicilinde üçüncü bir kişi adına kayıtlı bir taşımazı haczettirebilmesi mümkün 

gözükmemektedir. Durum böyle olunca da m.99 hükmü, gerçekte borçluya ait 

olmasına rağmen, borçludan başka kişiler adına kayıtlı  taşınmazlar bakımından 

uygulanma olanağından yoksun kalmaktadır. Bir başka deyişle, alacaklı, gerçekte 

borçluya ait olan bir taşınmazı haczettirerek onun bedelinden alacağını tahsil etme 

olanağını elde edememektedir. Bu, adil olmadığı gibi, kötüye kullanımlara da açık 

kapı bırakmaktadır. Esasen borçlu da, gerçekte kendisine ait olsa bile bu taşınmaz 

hakkında tapu sicilinin düzeltilmesi davası açmak yoluna gitmeyecektir. Zira, 

taşınmaz kendi adına tescil edildiği takdirde, alacaklı bu taşınmazı haczettirerek 

alacağını elde edebilecektir. 

Bu soruna çözüm bulabilmek için, m.120,II  ile m.94,II hükmünün işletilip 

işletilemeyeceği tartışılabilir. Acaba bu hükümlerin yorumu suretiyle soruna çözüm 

bulunabilir mi? 

Kanaatimizce de, m.120,II hükmü işletilerek bu soruna bir çözüm bulunamaz. 

Zira, söz konusu hükme göre  alacaklılar ancak borçlunun üçüncü kişilerdeki 

alacaklarını takip bakımından yetkili kılınabilirler. Yani alacaklılar ancak böyle bir 

alacağın, bir başka deyişle kişisel bir hakkın takibi için icra müdüründen yetki 

alabilirler30. Her ne kadar m.120,II hükmünde “…borçlunun üçüncü şahıstaki 

alacağının tahsilini…” ibaresinden başka bir de devamla “…veya böyle bir şahsa 

karşı sahip olduğu dava hakkının kullanılmasını…” ibaresi  yer almakta ise de, 

bu son belirtilen dava hakkının da, söz konusu alacağın tahsiline ilişkin bir dava 

hakkı olarak anlaşılması gerekir.  

Öte yandan m.120,II hükmü bakımından durum bu olmakla beraber, acaba 

m.94,II hükmü işletilerek burada incelenen soruna bir çözüm bulunabilir mi? 

                                                 
30 ÜSTÜNDAĞ-Tashih s.78-79. 
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Belirtelim ki, m.94,II hükmünde, borçluya ait olan bir aynî hakkın tescilini 

isteme yetkisinin alacaklıya verilmesi söz konusudur. Yani burada alacaklı, 

borçlunun miras, cebri icra satışı veya mahkeme ilamı gibi bir nedenle iktisap ettiği 

ve fakat henüz tapu siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer bir aynî hakkını 

haczettirmiştir. Ancak, bu hak tapu siciline tescil edilmemiş olduğu için, üzerine 

haciz şerhi konulamaz ve bu hakkın satışı da talep edilemez. Her ne kadar, biraz önce 

belirtilen hallerde mülkiyet tescilden önce kazanılmakta ise de, malikin tasarruf 

işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır 

(MK m.705,II). İşte bu gibi hallerde alacaklı, bu hakkın borçlu adına tescilini isteme 

yetkisinin kendisine verilmesini icra dairesinden isteyebilmektedir. Böyle bir talep 

üzerine icra dairesi, (eğer iş mahkemeye gitmeden doğrudan doğruya tescil mümkün 

ise) alacaklının tescil için gerekli işlemleri takip edebileceğini tapu sicil dairesine ve 

eğer tescilin yapılması için borçlu adına dava açılması gerekiyorsa mahkemeye 

bildirir (m.94,II)31.  

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, çözüm bulmaya çalıştığımız sorun ile, 

m.94,II hükmünün öngördüğü faraziye birbirinden farklıdır. Şöyle ki; m.94,II 

hükmünün uygulanabileceği hallerde, borçlu bir taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş 

ve fakat taşınmaz henüz tapu sicilinde kendi adına tescil edilmemiştir. Yani ortada 

borçlu adına henüz yapılmış bir tescil bulunmamaktadır. İşte alacaklı bu tescilin 

borçlu adına yapılması için icra dairesinden kendisine yetki verilmesini istemektedir. 

Oysa, bizim çözüm bulmaya çalıştığımız sorunda ise, tapu sicilinde yolsuz da olsa 

bir tescil bulunmaktadır, yani tapu sicilinde taşınmaz bir kişi adına kayıtlıdır; ancak 

bu kişi, taşınmazın gerçek maliki olduğu iddia edilen borçlu değil, üçüncü bir kişidir.  

Kanaatimizce, m.94,II hükmünün işletilmesi suretiyle, zorlama bir yorum da 

olsa, soruna bir çözüm bulunabileceği ileri sürülebilir. Zira, m.94,II hükmüne göre 

alacaklı borçlunun iktisap ettiği bir taşınmazın onun adına tescil edilmesi için icra 

dairesinden yetki almaktadır. Taşınmazın borçludan başka üçüncü bir kişi adına 

kayıtlı olması halinde, bu kez, mevcut ve fakat yolsuz bir tescilin düzeltilmesi için 

yetki alınması söz konusu olacaktır. Gerçi, birinci durumda, borçlunun taşınmazın 

mülkiyetini kazandığında, yani onun maliki olduğunda  bir uyuşmazlık ya da 

belirsizlik bulunmamaktadır. Oysa ikinci durumda malik, taşınmazın adına kayıtlı 

                                                 
31 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.269. 
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olduğu üçüncü kişidir. Ancak, taşınmazın malikinin gerçekte adına tescilin 

bulunduğu üçüncü kişi değil, borçlu olduğu iddia edilmektedir. Buna göre, birinci 

durumda alacaklı, borçlunun mülkiyetini iktisap ettiği bir taşınmazın tescilini talep 

yetkisinin kendisine verilmesi suretiyle; ikinci durumda ise, yolsuz tescilin (tapu 

sicilinin) düzeltilmesi, yani taşınmazın borçlu adına tescilinin sağlanması suretiyle 

(bunun sonucunda) amacına ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla, m.94,II hükmünün söz 

konusu sorunun çözümünde, zorlama bir yorumla ve en azından kıyasen uygulanma 

olanağına sahip olabileceği ileri sürülebilir32. Aksi takdirde, gerçekte borçluya ait 

olan bir taşınmazın haczi ve alacaklının bunun değeri ile tatmini olanağı 

bulunmayacaktır. Bu soruna gerçek bir çözüm bulunabilmesi için pozitif bir 

düzenleme yapılması gerekir. Yani yapılacak bir kanun değişikliğinde, İcra ve İflas 

Kanunu’na (örneğin taşınmazların haczi ile ilgili m.85 hükmüne), konuya ilişkin bir 

hüküm eklenmelidir. Bu anlamda olmak üzere, İsviçre hukukunda olduğu gibi, 

alacaklıların, tapu sicilinde borçludan başka bir kişi adına tescil edilmiş bir 

taşınmazın haczini, tapu sicilinin yolsuz olduğunu inanılır derecede ispat etmeleri 

(hakikate yakın göstermeleri) halinde isteyebilecekleri şeklinde bir düzenleme 

yapılması uygun olacaktır.   

 Burada incelenmesi gereken bir diğer husus da, motorlu (kara) taşıt araçlarının 

haczedilmesidir. Motorlu taşıt araçları niteliği itibariyle bir taşınır maldır ve haczinin 

de taşınır malların haczi esaslarına göre yapılması gerekir. Buna göre, taşınır mallar 

hakkındaki haciz tutanağı mahallinde (malların bulunduğu yerde) düzenlenir 

(m.102,I). Yani, icra müdürü bu malları yerinde gördükten sonra, bunların 

haczedildiğini kıymetleri ile birlikte haciz tutanağına yazar33. Dolayısıyla taşınır 

malların haczedilmiş sayılabilmesi için, icra dairesinin istediği zaman bu mallara el 

koyabilme imkanına sahip olması gerekir. Bunun için icra müdürünün, haczettiği 

taşınır malları ya kendisi icra dairesinde muhafaza altına alması ya da bir yediemine 

                                                 
32 Yargıtay, tam olarak burada belirtilen soruna ilişkin bulunmasa da bir olayda şu şekilde karar 
vermiştir: "İİK’nun 94. maddesine göre verilen yetki belgesine dayanılarak, borçlu ile davalı 
arasındaki satış sözleşmesinin davacının alacağının tahsilini olanaksız kılmak için taşınmazın 
kaçırılması amacına yönelik muvazaalı bir işlem olduğu iddia edilerek, tapu kaydının iptali ile yeniden 
borçlu adına tescili istemiyle açılan davada; davacı muvazaa iddiasını her türlü delil ile 
ispatlayabileceği gibi, hakim de muvazaa nedeniyle hükümsüzlüğü resen nazara alır" (14. HD 
24.12.1999, 8359/9195: YKD 2000/7 s.1074-1075). 
33 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.257. 
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teslim etmesi veya istenildiği zaman verilmek şartı ile geçici olarak borçlu veya 

üçüncü kişi elinde bırakması gerekir34. 

Esasen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 3176 sayılı Kanun’la 

değişiklik yapılmadan önce, trafik siciline kayıtlı araçlar “taşınır” sayılmakta, 

bunların satış ve devirlerinin noter tarafından yapılması koşulu aranmamakta ve araç 

kimin elinde bulunuyorsa (trafik kaydı kime ait olursa olsun) onun mülkü 

sayılmaktaydı. Bu nedenle, aracın kime ait olduğunun belirlenmesinde trafik 

kayıtlarına itibar edilmiyor ve sadece trafik kaydına konulan haciz üzerine aracın 

hukuken haczedilmediği belirtilerek “araç fiilen haczedilmedikçe kayıt sahibinin 

istihkak iddiasında bulunamayacağı” kabul edilmekteydi35.  

Ancak bugün, Karayolları Trafik Kanunu’nun yukarıda belirtilen kanun ile 

değişik 20/d maddesine göre, trafikte kayıtlı her türlü araçların satış ve devirleri, 

aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç 

sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak ancak noter tarafından yapılan 

sözleşmelerle mümkün olduğundan36 Yargıtay, “fiilen haciz yapılıp, araca el 

konulmadan da sadece trafik sicilindeki kayda haciz konularak bu araçların 

haczedilebileceğine ve dolayısıyla söz konusu haciz nedeniyle istihkak iddiasında 

bulunulabileceği ve istihkak davası açılabileceğine” karar vermekteydi37. 

                                                 
34 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.261. 
35Bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.124-125; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.500. 
36 "Aracın noterde satışı ile mülkiyet alıcıya geçer. Trafikteki tescil ihdasi değil, izhari niteliktedir" 
(15. HD 24.12.1992, 6396/6269: ERİŞ s.51). 
37 UYAR-İstihkak Davaları s.125; "...Dairemizin 2918 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, 
‘fiili haciz yapılıp araca el konulmadan, aracın trafik sicilindeki kaydına şerh konulmasıyla İİK. 
tarifine uygun şekilde haczin varlığından bahsedilemeyeceğine’ ilişkin görüşünün yeni kanunla 
birlikte olayımızda uygulanma olanağı bulunmamaktadır..." (15. HD 14.12.1992, 5531/5946: UYAR-
İstihkak Davaları s.133 ) ; "2918 sayılı Kanunla değişik Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, araçların menkul hükümlerine göre satış ve devirleri geçerli olduğu için 
satışların noterde yapılmasına lüzum bulunmamakta ve bu sebeple istihkak davasının açılabilmesi için 
araçların fiilen haczedilmesi gerekmekte idi. Zira eski kanun döneminde araç trafik kaydında kimin 
adına kayıtlı olursa olsun fiilen başka bir kişinin mülkiyetinde olabiliyordu. Bu nedenle de trafik 
kaydına konulan haczin araç maliki yönünden etkisi yoktu. Ancak kanunun değişikliğinden sonra ve 
20/d maddesi uyarınca trafikte kayıtlı her türlü araçların satış ve devirleri ancak noterde yapılan 
sözleşmelere bağlanması halinde muteber olduğundan kanunun değişikliğine paralel olarak 
Dairemizin bu konudaki içtihatları da değişmiş ve aracın fiilen ya da kayden haczedilmesi halinde 
istihkak davasının dinlenebileceği kabul edilmiştir. Bu durumda aracın kayden haczedilmesi istihkak 
davası açılmasını engellemeyeceğinden..."  (15. HD 20.10.1992, 4337/4852: UYAR-İstihkak Davaları 
s.133-134); "...2918 sayılı yasa gereğince mahcuz otonun kaydına konulan haciz, fiilen yapılan haciz 
niteliğindedir..." (15. HD 22.6.1992, 3267/3217: UYAR-İstihkak Davaları s.134); "...Trafikte kayıtlı 
araçların kaydı üzerine haciz şerhi konulması ile haciz tamamlanmış sayılır. Ayrıca aracın muhafaza 
altına alınmamış olması, haczin tamamlanmadığını göstermez..." (15. HD 15.5.1995, 2543/2807: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.426). 
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Ancak daha sonra 4949 sayılı Kanun’la, İcra ve İflas Kanunu’nun 79’uncu 

maddesinde yapılan değişiklikle ‘resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı 

icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir’38 hükmü 

getirilmiştir. Böylece, resmi bir sicile kayıtlı malların, kayden de haczedilebileceği 

şeklindeki Yargıtay uygulaması kanun hükmü haline getirilerek pozitif bir dayanağa 

kavuşmuştur39. Motorlu (kara) taşıt araçları da resmi sicile (trafik sicili) kayıtlı bir 

mal olduğuna göre, artık bunların haczi de trafik sicilindeki kaydına işletilmek 

suretiyle de yapılabilecektir40.  

Her ne kadar motorlu kara taşıt araçları, niteliği itibariyle taşınır bir mal olduğu 

için, bunların haczinin de, mutlaka taşınırların haczine ilişkin kurallara göre 

(özellikle mahallinde fiilen haczedilmesi) yapılması gerektiği söylenebilir. Ancak, 

getirilen yeni düzenlemenin de, gerekçede belirtildiği üzere, uygulamada ortaya 

çıkan sorunların çözümü ve  ayrıca haczin istinabe yolu ile yapılmasından 

kaynaklanan zaman kaybını önleme amacına yönelik olduğu için savunulabilir. 

Fakat, bu düzenleme, icra müdürleri tarafından özenle uygulanmadığı takdirde, 

istihkak iddialarının artması tehlikesine de yol açabilecek niteliktedir. Zira, eğer icra 

müdürünün trafik siciline tescil edilmiş bir motorlu taşıt aracını, bu sicili inceleme 

zorunluluğu bulunmadan haczedebileceği kabul edildiği takdirde, gerekli özen de 

gösterilmezse, borçluya ait bir araç yerine üçüncü bir kişiye ait araç (yanlışlıkla) 

haczedilmiş olabilecektir. Bu da üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunmasına ve 

istihkak davası açmasına neden olacaktır.  

 

B. İSTİHKAK İDDİA EDİLEN MALLARIN HACZİ  

İcra ve İflas Kanunu’muz, icra müdürüne, haczi yapıp yapmamak konusunda 

bir takdir yetkisi vermemiş, sadece haczedilebilecek mal borçlunun elinde ise 

haczinin caiz olup olmadığı ve haczi caiz ise bunların sırasını tayin konusunda  bir 

yetki vermiştir. Dolayısıyla üçüncü kişiler haczedilmek istenen mallar üzerinde bir 

hak iddia etseler bile icra müdürü bu iddiayı nazara almaksızın  haczi yapmak 
                                                 
38 Bu hüküm Kanun’un yürürlüğe girmesinden (30.7.2003’den) sonra yapılacak hacizlerde uygulanır 
(4949 sayılı Kanun Geçici Madde 5 bent 4). 
39 "…Maddeyle, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla, Yargıtay kararlarına uygun 
olarak, resmi sicile kayıtlı malların haczinin takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işletilmek 
suretiyle doğrudan da yapılabilmesi hükmü getirilmiştir" (Hükümet Gerekçesi). 
40 Kanaatimizce, getirilen yeni düzenleme ile, haczin fiilen ve istinabe yolu ile de yapılabilmesi 
olanağı kaldırmış değildir.  
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zorundadır41. Bir başka deyişle, icra müdürü, eğer borçluya ait olduğu bildirilen 

başka bir mal yoksa, üzerinde üçüncü kişi tarafından istihkak iddia edilen malı 

haczetmekle yükümlü olup, maddi hukuk bakımından malın borçluya mı yoksa 

üçüncü kişiye mi ait olduğunu araştırma yetkisi bulunmamaktadır42. Hatta malın 

haciz sırasında borçlunun veya üçüncü kişinin elinde bulunması dahi bu bakımdan 

önemli değildir43.  

Borçlunun mallarından, ancak alacağın ana ve faizi ile takip giderlerini 

karşılayacak kadarı haczedilir, daha fazlası haczedilemez (m. 85,I). Fakat, borçlunun 

alacağa yetecek kadar malı haczedilirken, yokluğu borçluya en az yük teşkil edecek 

ve haczi ve satılması en kolay olan mallardan başlamak gerekir. Ayrıca, haczi yapan 

icra müdürü, borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar 

bağdaştırmakla yükümlüdür (m.85,VI). Dolayısıyla bu hükümlerden haciz yapılırken 

belli bir sıraya uyulması gerektiği sonucuna ulaşılır ki, buna “hacizde tertip (sıra)” 

denir44. 

Söz konusu ilkeye göre, öncelikle borçlunun çekişmesiz mallarının 

haczedilmesi gerekir. Nitekim kanunumuzun  m.85,II hükmüne göre “borçlu taşınır 

mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni 

hakkının bulunması ...halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek, haczi 

yapan memur da borçluyu bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür mallar ile 

                                                 
41 "İİK. nun 85. maddesine göre icra dairesince haciz isteminin yerine getirilmesi zorunlu olup, 
memurun bu konuda bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Her ne kadar 506 sayılı Kanunun  121. 
maddesi gereğince, işçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu husus haiz işleminden 
sonra, borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulur" (12. HD 27.11.2000 18168/18462: YKD 
2001/6 s. 865-866 ). 
42 SÜSSKIND s.3-4; AMONN/GASSER s.184; BAUR/STÜRNER s.339; POSTACIOĞLU s.376; 
ARAR s.211-212; AKYAZAN s.75; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.499. Nitekim Yargıtay’a göre de 
"Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul malları ile gayrımenkullerinden alacak ve 
haklarından alacaklının ana para, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek 
miktarı haczolunur. İcra memurunun, alacaklının talebi üzerine borçluya ait olduğu belirtilen 
menkuller üzerine haciz koyması işleminden sonra üçüncü kişilerin istihkak iddiasında bulunmaları 
mümkündür. Ancak, talimat içeriği de gözetilerek icra memurunun, haciz mahallinin borçluya ait 
olmadığından bahisle ve İİK’nun 85/1. maddesine aykırı olarak haczi yapmaktan çekinmesi doğru 
değildir" (12. HD 23.12.2003, 21473/26200: YKD 2004/5 s.720-721). 
43 Borçlunun malik olduğunu beyan ettiği mal, takip alacaklısının elinde olsa ve alacaklı bu mal 
üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia etse bile haczedilebilir (ÜSTÜNDAĞ s.203). 
44 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.259. Aslında İcra ve İflas Kanun’umuzun 85’inci maddesinde açıkça 
hacizde tertipten söz edilmemektedir. Buna karşılık İsviçre İcra ve İflas Kanununun 95 ‘inci 
maddesinin başlığı “Reihenfolge der Pfändung” yani haczin sırası şeklindedir. Alman hukukunda ise 
bu konuya ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konularda bkz. SÜSSKIND s.2. 
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üçüncü şahıs tarafından... istihkak iddia edilmiş malların haczi en sonraya 

bırakılır”45.  

Şu halde, borçlu tarafından başkasına ait olduğu bildirilen veya üçüncü kişiler 

tarafından üzerinde istihkak iddia (m.96 vd.) edilen mallara, borçlunun çekişmeli 

malları denilir46 ve kanunumuzun açık hükmü gereği (m.85,II) bu çekişmeli malların 

haczi en sonraya bırakılır. Bir başka deyişle, borçlunun bilinen çekişmesiz malları 

alacağı karşılamaya yetmezse, o zaman çekişmeli malları da haczedilebilir ve 

çekişmeli mallar haczedilirken, bunlar üzerindeki iddialar da haciz tutanağına yazılır 

(m.102,I; 96,I)47. 

Borçlunun öncelikle çekişmesiz daha sonra da çekişmeli (istihkak iddia edilen) 

mallarının haczedilmesi şu gerekçelere dayandırılabilir: Cebri icra ancak borçluya ait 

olan mallar üzerinde cereyan edebilir. Borçlunun yeterli malı bulunmasına rağmen 

üçüncü kişilerin mallarına haciz yoluyla müdahale edilmesi; yani ortada borçluya ait 

olduğu açık olan ve alacağı karşılamaya yeterli çekişmesiz mallar varken, bunların 

yerine çekişmeli (istihkak iddia edilen)  malların haczedilmesi  cebri icranın amacı  

ile bağdaşmaz. Zira üçüncü kişi haczedilen mallar üzerinde istihkak iddiasında 

bulunmuşsa, öncelikle bu konudaki uyuşmazlığın (çekişmenin) giderilmesi 

gerekeceğinden, bu da gereksiz zaman ve masraf kaybına yol açacağından, takip 

ekonomisine aykırı olacaktır48.   

Öte yandan, İcra ve İflas Kanun’umuzun m.85,VI hükmüne göre, haczi yapan 

icra müdürü, borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle 

(bağdaştırmakla) yükümlü kılınmıştır49. Buna göre, borçlunun en önce çekişmesiz 

mallarının haczedilmesinde hem alacaklının hem borçlunun hem de üçüncü kişilerin 
                                                 
45 Bu fıkra hükmü, 25.11.1988 tarihinden sonra yapılan haciz işlemleri hakkında uygulanır (3494 
sayılı Kanunun geçici madde “c”bendi ). 
46 KURU-İcra 1 s.634. 
47 Hacizde tertip konusunda ayrıntı için bkz. KURU-İcra 1 s.633-635. 
48 AMONN/GASSER s.184; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; SÜSSKIND s.2. 
49 İcra ve İflas Kanunu’muzun bu hükmü, ölçülülük ilkesi ile de yakından ilgilidir. Zira icra 
müdürünün hem alacaklının hem de borçlunun menfaatlerini dikkate alarak haczi yapması, ilk önce 
Anayasadaki eşitlik ilkesinin (m.10) bir gereğidir. Bunun bir sonucu olarak icra müdürü haczi 
yaparken ne alacaklının menfaatlerini borçlununkine ne de borçlunun menfaatlerini alacaklınınkine 
üstün tutmalıdır. Aksine tarafların korunmaya değer menfaatleri, haklı bir denge ve münasip bir oran 
içerisinde tutulmalıdır. Bu anlamda olmak üzere Devlet adeta alacaklının bir temsilcisi gibi 
davranamaz, sadece hukuku korur ve uygular; cebri icraya alacaklının talebi ile başlanmış olsa bile, 
alacaklının kollanması eşitlik ilkesine aykırı olur. Aynı şekilde icra hukuku alanında “takip 
yapılmasına borçlunun kendisi sebebiyet vermiştir, bunun sonuçlarına da katlanmalıdır” gibi bir 
düşünce de savunulamaz. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM M.K : İcra Hukukunun 
Anayasa İle İlişkisi ve Ölçülülük İlkesi (MÜHAD, C.4,  S.1-3, s.98-115), s.104-106. 
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menfaati bulunmaktadır. Çünkü bu takdirde, üzerine haciz konulan malların borçluya 

aidiyeti hakkında bir uyuşmazlık olmayacağı için, takibin uzaması, yani 

sürüncemede kalması ihtimali de olmayacaktır. Böylece alacaklı mümkün olan en 

kısa sürede alacağına kavuşabileceği gibi, borçlu da kendisine karşı yapılan takipten 

bir an önce kurtulabilecektir. Dolayısıyla, borçlunun alacağı karşılamaya yetecek 

miktarda çekişmesiz malları varken, üzerinde hak iddia edilen çekişmeli malların, 

bizzat icra müdürü tarafından  takibinin içine çekilmesi (takibin kapsamına alınması), 

söz konusu takibi gereksiz yere uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır.  

Biraz önce, icra müdürünün üzerinde üçüncü kişiler tarafından istihkak iddia 

edilen malları haczetmek zorunda olduğunu belirtmiştik. Acaba bu zorunluluğu 

mutlak şekilde mi anlamak gerekir? Yani her durumda icra müdürü istihkak iddia 

edilen malları haczedip, istihkak prosedürünü başlatmak zorunda mı olacaktır? 

Bu soruya olumsuz cevap vermek gerekir. Zira doktrinde de haklı olarak 

belirtildiği üzere, icra müdürünün haczedilmek istenen taşınır malın borçluya 

aidiyetini hiçbir suretle ihtimal dahilinde görmediği takdirde haczi yapmaktan imtina 

edebileceğini kabul edilmelidir50’51. Bir başka ifadeyle, borçluya ait olmadığı açıkça 

anlaşılan malların haczedilmemesi gerekir52. Hatta alacaklı o malın borçluya ait 

olduğunu ileri sürerek haczini ısrarla istese bile icra müdürü söz konusu malın haczi 

yoluna gitmemelidir53. Bu anlamda olmak üzere, icra müdürü, alacaklının, üçüncü 

kişi elinde bulunan bir malın borçluya ait olduğuna ilişkin soyut bir iddiası ile 

yetinerek, yani sadece buna dayanarak, söz konusu malı haczetmemelidir54. 

                                                 
50AMONN/GASSER s.183; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1042; SÜSSKIND s.6-7; 
DAMEROW s.7; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.66; BGE 107 III 72; BAUR/STÜRNER 
s.338-339; RÖHL s.53 vd.; POSTACIOĞLU s.377; BERKİN s.277; PEKCANITEZ H/ATALAY 
O/ÖZEKES M : İcra ve İflas Hukuku, 4949 ve 5092 sayılı Kanunlar İle İcra ve İflas Kanunu’nda 
Yapılan Değişikliklere Göre Gözen Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2004 s.71; 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.499; UMAR-Ders Notları s.161. 
51 Üçüncü kişiye ait olduğu açıkça anlaşılan bir malın haczedilmesi halinde, Alman hukukuna göre § 
766 daki yola (Erinnerung), İsviçre hukuku (ve hukukumuz) bakımından ise şikayet yoluna gidilebilir 
(SÜSSKIND s.6). Hatta burada icra müdürünün kusuru varsa Devlet’in sorumluluğu yoluna da 
gidilebilir. Ancak Devletin de kusuru bulunan icra müdürüne rücu hakkı saklıdır (İİK m.5). 
52 Eğer istihkak iddiası malın haczinden sonra yapılmış ise, borçlunun başka malları haczedilerek 
istihkak iddia edilen mal üzerindeki haciz kaldırılır; borçlunun başka malı yoksa, istihkak iddiasına 
rağmen haciz kaldırılmaz (BERKİN s.277). 
53 UMAR-Ders Notları s.161. Hatta UMAR’a göre, üçüncü bir kişi elinde bulunup da takip borçlusuna 
ait olduğu iddia edilen mallar bakımından da durum böyledir; yani icra müdürü malın takip 
borçlusuna ait olabileceği kanaatine varırsa malı haczetmeli, aksi takdirde haczetmemelidir (UMAR-
Ders Notları s.161). 
54 UMAR’a göre, icra müdürü, örneğin, borçlunun evinde bulunan bir halıyı görmeden sırf borçlunun 
kendi beyanına ya da alacaklının “borçlunun evinde şöyle bir halı var” sözüne dayanarak haciz işlemi 
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Mahallinde yapacağı haciz esnasında, harici karineleri (emareler) dikkate almalıdır. 

Ve ancak bu şeklide, yani harici karinelere göre malın borçluya ait olduğu sonucuna 

varırsa malı haczetmelidir.  Aynı şekilde, icra müdürü bu konuda üçüncü kişinin 

soyut (yalın) bir iddiası ile de yetinemez ve malın haczinden vazgeçemez55. Aksine, 

icra müdürü, kolayca tespit edilebilir harici görünüşlere göre, malın borçluya ait 

olduğu sonucuna varmışsa veya malın borçluya ait olmadığı açıkça anlaşılamamışsa 

haczi yapmalıdır56. Bunun dışında icra müdürünün, maddi hukuk hükümlerine göre 

de üçüncü kişinin iddiasının doğru olup olmadığını ya da maddi hukuk hükümlerine 

göre kimin daha haklı olduğunu araştırma ve inceleme yetkisi bulunmamaktadır; 

aksine bu durumda istihkak iddiasını haciz tutanağına geçirmeli ve istihkak 

prosedürünü başlatmalıdır57.  Hatta, bir görüşe göre, alacaklının üçüncü kişiye ait 

olduğu açıkça anlaşılan bir malın haczini talep etmesi, hakkın kötüye kullanılması 

sayılır; bu nedenle icra müdürünün böyle bir talebi nazara almaması gerekir58. 

Bu anlamda olmak üzere örneğin, bir hizmetçinin borcu için patronun evinden 

salon takımının haczi talep edilmişse, bunun hizmetçi borçluya aidiyeti hiçbir suretle 

ihtimal dahilinde olmadığı için, icra müdürünün haczi yapmak zorunda olduğu 

söylenemez59. Veya, bir otelde müstahdem olarak hizmet eden bir işçinin borcu için 

otelin piyanosu, duvar tabloları veya ipek halıları haczedilemez60. Ya da, borçlunun 

elinde olan ve bir kütüphanenin mührünü taşıyan kitap, borçlunun borcu için 

haczedilemez. Ancak buna karşın, mal hakkında sadece bir satım sözleşmesinin veya 

                                                                                                                                          
yapamaz. Bu kural, hem mevcut olmayan bir malın haczedilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için, 
hem de icra müdürünün, malın değerini isabetli olarak takdir edebilmesi için konulmuştur. Gerçekten 
icra müdürü haciz tutanağına malın değerini yazacaktır; halbuki malı görmeden değerini bilemez. İcra 
müdürü malı görmeden işlem yaparsa (malı haczederse) mal gerçekten mevcut olduğu takdirde haciz 
yine geçerli olur; fakat değer takdirinde hataya düşülmüş ise bu yüzden, değerin doğru takdir 
edilmesini isteyerek şikayet yoluna başvurma hakkı saklıdır (UMAR-Ders Notları s.156). 
55 BAUR/STÜRNER s.339. 
56 JÄGER s.333; AMONN/GASSER s.184; JÄGER/WALDER/KULL/KOTMANN s.548; 
SCHUSCHKE/WALKER s.594.   
57FRITZSCHE/WALDER s.361, 363; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1042; BLUMENSTEIN 
s.386 dn. 12; ayrıca bkz. Bern Kantonu icra tetkik merciinin 3.1.1963 tarihli kararı (BRÜGGER 
s.523). Çünkü, bu konuları inceleme ve bunun sonucunda karar verme yetkisi ve görevi, istihkak 
iddiası aşamasında icra müdürüne değil, istihkak davası aşamasında mahkemeye (icra mahkemesine)  
verilmiştir. 
58 TEKİNAY-İstihkak s.10. Bunun dışında, icra müdürünün,  açıkça üçüncü kişiye ait olduğu 
gerekçesiyle bir malın haczinden imtina etmesi halinde , alacaklı şikayet yoluna başvurabilir. 
59 POSTACIOĞLU s.377. 
60 BERKİN s.277. 
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saklı tutma sözleşmesinin gösterilmesi malın haczinden imtina etmek için yeterli 

olamaz61. 

Sonuç olarak, haczin mutlaka yapılarak istihkak prosedürünün açılması 

zorunluluğu, haczedilmek istenen malın borçluya aidiyetinin kuvvetle ihtimal 

dahilinde bulunması halinde hüküm ifade edecek, borçluya ait olamayacağı 

muhakkak olan (ya da açıkça anlaşılan) malların ne haczi yoluna gidilecek ne de 

bunlar hakkında istihkak prosedürünün açılmasına gerek kalacaktır62. 

 

             § 8. ELDE BULUNDURMA KAVRAMI 

 

A. GENEL OLARAK 

İcra ve İflas Kanunu’muzun 96’ıncı maddesinin kenar başlığı “borçlunun 

zilyetliği”, 99’uncu maddesinin kenar başlığı ise “üçüncü şahsın zilyetliği” 

şeklindedir63. Buna karşılık kanunumuzun m.96,I ve 97a,I hükümleri ile 99’uncu 

maddesinde ise kenar başlıklarda kullanılan zilyetlik yerine “elinde bulunma”, yine 

97a,I hükmünde “birlikte elinde bulundurma” kavramı kullanılmış bulunmaktadır. 

Dolayısıyla istihkak iddiası ve davası bakımından çeşitli konular incelenirken acaba 

hangi kavram esas alınacaktır. Kanunkoyucu bu iki kavramı bilinçli olarak mı 

kullanmıştır? Öte yandan, kanunkoyucu bu düzenlemeyi yalnızca taşınır malları 

dikkate alınarak yapmıştır. Ancak daha önce de incelendiği üzere istihkak davasının 

konusu taşınırlar dışında, taşınmazlar, alacaklar ve diğer haklar da olabildiğine göre, 

bu konuyu çeşitli ihtimallere göre incelemek gerekmektedir. 

 

 B. TAŞINIRLAR BAKIMINDAN 

 Biraz önce de belirtildiği gibi, kanunumuzun çeşitli maddelerinin kenar 

başlığında zilyetlik kavramı kullanılmış olmasına rağmen, bu maddelerin 

metinlerinde, zilyetlik yerine “elde bulundurma” kavramına  yer verilmiştir. Acaba, 

bu kavramlardan hangisi esas alınacaktır? Elde bulundurma kavramı ile ifade 

edilmek istenen nedir? Kanunkoyucu bu kavramları eş anlamlı olarak mı 

                                                 
61 BAUR/STÜRNER s.339. 
62 POSTACIOĞLU s.377. 
63 İflasta istihkak davasını düzenleyen İİK m.228 hükmünde ise zilyetlik veya  elde bulundurma 
kavramlarına ve bunların yerine başka bir kavrama yer verilmemiştir.  
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kullanmıştır? Eğer eş anlamlı olarak kullanılmadığı kabul edilecek olunursa, bu iki 

kavramın birbiriyle olan ilişkisi ve farkı nedir? İşte bu soruların açıklığa 

kavuşturulması, konumuz bakımından, ileride inceleneceği gibi özellikle taraf 

rollerinin tayini ve ispat yükü gibi çeşitli açılardan büyük önemi haizdir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kanunkoyucunun maddelerin kenar başlığında 

zilyetlik, metinlerinde ise elde bulundurma kavramını kullanmış olması, kanun 

yapma tekniği bakımından isabetli bir yöntem değildir. Nitekim, gerek İsviçre (İsv. 

İİK m. 106-109) gerekse Alman kanununun (örneğin ZPO § 808, 809) konuya ilişkin 

hükümlerinde, bu şekilde farklı kavramlar kullanılmamıştır. Söz konusu ülke 

kanunlarında, zilyetlik kavramı karşılığı “Gewahrsam” kavramı64 kullanılmıştır. Bu 

nedenle söz konusu ülke hukuklarındaki düzenlemenin hukukumuza göre daha 

isabetli olduğu açıktır. Hukukumuzda zilyetlik kavramının kullanılmış olmasının 

bilinçli olmadığı, bir tercüme hatasından kaynaklandığı söylenebilir. Zira mehaz 

İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nda, Almanca’da zilyetlik anlamına gelen “Besitz” 

kavramı kullanılmamış, bunun yerine, elde bulundurma anlamına gelen 

“Gewahrsam” kavramı kullanılmıştır65. Bu nedenle, hukukumuz bakımından da 

istihkak davası açısından esas alınması gereken kavramın, lafzî bir yorumla zilyetlik 

değil, bunun yerine amaçsal bir yorumla “elde bulundurma” (Gewahrsam) kavramı 

olduğu kabul edilmelidir. 

Bu kabulden hareket edildiğinde, elde bulundurma kavramının taşınırlar  

bakımından anlamı ve zilyetlikle ilişkisinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Gerçekten de acaba elde bulundurma ne demektir? 

Hemen belirtelim ki, gerek Alman66  gerekse İsviçre67 hukukunda, elde 

bulundurma ile hukuki bir kavram olan teknik anlamda zilyetliğin kastedilmediği 

                                                 
64 Bu kavram hakkında ayrıntı için bkz. RÖHL S : Der Gewahrsam in der Zwangsvollstreckung, Kiel 
1971 s.9. 
65 Almanca’daki Gewahrsam teriminin amaca daha uygun düşen bir terim olduğunda kuşku yoktur 
(TEKİNAY-İstihkak s.39). 
66 Kanunda ifade edilen elde bulundurma kavramı fonksiyonel bir kavramdır.  RÖHL  s.7 vd.; BAUR/ 
STÜRNER s.537; BAUR/STÜRNER-Sachenrecht s.59; LIPPROSS s.51; SCHUSCHKE/WALKER 
s.594;   
67 BLUMENSTEIN s.387; JÄGER s.327; FRITZSCHE/WALDER s.363; STAEHELIN/BAUER 
/STAEHELIN s.1059; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.66; SÜSSKIND s.18; DAMEROW 
s.51; LENHARD s.29 vd.; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.556, 567; AMONN/GASSER 
s.191; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.102; SPÜHLER/PFISTER s.147; PETER s.380; BÜNZLI-
Leitfaden s.58; Cenevre Kantonu icra tetkik merciinin 9.6.1953 tarihli kararı için bkz. BRÜGGER 
s.535. Bu konuya ilişkin Federal Mahkeme kararları için bkz. SEVİĞ s. 156 vd.  
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hususunda  görüş birliği bulunmaktadır. Aynı şekilde Türk doktrini de bu konuda 

görüş birliği içindedir68. Şu halde, elde bulundurma maddi hukuktaki  zilyetlik ile eş 

ve aynı anlama gelen bir kavram değildir; aksine, bunlar birbirinden farklı 

kavramlardır.  

Bilindiği gibi zilyetlik, buna konu teşkil edecek eşya üzerinde iradi şekilde 

hakimiyetin ele geçirilmesi ile doğan ve bu hakimiyetin iradi olarak terkine veya 

başkası tarafından gasbına veya başka sebeplerle sona ermesine kadar devam eden 

hukuki bir durumdur69. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, taşınır bir mal üzerinde 

zilyetliğe sahip olabilmek için iki unsurun birlikte varlığı gerekir: Birincisi fiili 

hakimiyet, ikincisi ise zilyetlik iradesidir. Buna göre, bir kimse ele geçirdiği taşınır 

bir mal üzerinde ancak zilyet olma, yani fiili hakimiyeti ele geçirme iradesine sahip 

olduğu takdirdedir ki, hakimiyeti ve dolayısıyla da zilyetliği kazanmış sayılır. 

Zilyetlik iradesi yoksa, başlı başına fiili hakimiyete sahip olmak, zilyetliği kazanmak 

için yeterli değildir70. 

Dolayısıyla, İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin 

hükümlerinde sözünü ettiği elde bulundurma kavramı, biraz önce açıklanan zilyetlik 

kavramından farklıdır. Zira, zilyetlik için bu yönde bir iradenin varlığı şart iken, elde 

bulundurma kavramı açısından böyle bir şart mevcut değildir. Aksine elde 

bulundurma ile kastedilen, taşınır bir mal üzerinde “fiili hakimiyet”71, “fiili tasarruf 

kuvveti”dir72’ 73. Bir başka deyişle, elde bulundurma kavramı zilyetliğin manevi 

unsurunu teşkil eden iradeyi içermeyip sadece, fiili hakimiyet unsurunu ihtiva eder74. 

                                                 
68 KURU-İcra 2 s.961; ÜSTÜNDAĞ s.209; POSTACIOĞLU s.384; BERKİN s.294; BELGESAY–
Şerh s.299; TEKİNAY-İstihkak s.39-40; MUŞUL s.616-617; YILDIRIM-İcra s.94; GÖRGÜN s.28; 
ANSAY s.118 dn. 164; ARAR s.212; UYAR-İstihkak Davaları s.18-19; UYAR-İstihkak s.40-41; 
UYAR-İstihkak İddiaları s.561; SEVİG s.151-152; ERTEKİN/KARATAŞ s.18-19; ERİŞ s.17. 
69 OĞUZMAN/SELİÇİ s.50. 
70 Fakat belirtmek gerekir ki, zilyetlik için fiili hakimiyet dışında zilyetlik iradesinin de gerekip 
gerekmediği tartışmalıdır. Ancak hakim görüş bu konuda zilyetlik iradesini de aramaktadır. Bu 
konuda bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ s.48 vd. 
71 “faktische Herrschaft”. 
72 “tatsaechliche Gewalt”. 
73 JÄGER s.327; AMONN/GASSER s.191; SÜSSKIND s.18; DAMEROW s.51; BLUMENSTEIN 
s.387; LENHARD s.29; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1059; SPÜHLER/STÜCHELI/ 
PFISER s.102; BRUNNER/ HOULMANN/REUTTER s.66, 68; JÄGER/WALDER/KULL/ 
KOTTMANN s.556; ROHNER s.16, 59; FAVRE s.177; BGE 54 III 148; LIPPROSS s.51; 
BAUR/STÜRNER s.537; ÜSTÜNDAĞ s.209; MUŞUL s.618; YILDIRIM-İcra s.94; TEKİNAY-
İstihkak s.40; SEVİG s.151; UYAR-İstihkak s.40-41; UYAR-İstihkak İddiaları s.561. Ayrıca karş. 
RÖHL s.24 vd. 
74 BERKİN s.294; POSTACIOĞLU s.384, KURU-İcra 2 s.961, ERİŞ s.17; UYAR-İstihkak Davaları 
s.18-19; ERTEKİN/KARATAŞ s.19; GÖRGÜN s.28. Geniş bilgi için bkz. RÖHL s.27 vd. 
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Bu nedenle taşınır bir mal üzerinde fiili bir hakimiyete sahip olan kişi, istihkak 

davası bakımından bu malı elinde bulunduran sayılır. Dolayısıyla, elde bulundurma 

kavramı, maddi hukukun zilyetlik kavramına verdiği anlama göre 

değerlendirilemez75. 

Elde bulundurma kavramının, teknik anlamda zilyetlikle eş bir kavram 

olmadığının bir başka kanıtı da şudur: Bilindiği üzere birden fazla kişinin taşınır bir 

mal üzerinde aynı anda, doğrudan ve dolaylı zilyet olması mümkündür. Zira Medeni 

Kanun’un 975’inci maddesine göre, “bir şeyde fiili hakimiyetini doğrudan doğruya 

sürdüren kimse dolaysız zilyet, başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı 

zilyettir”. Oysa, elde bulundurma kavramı açısından doğrudan ve dolaylı elde 

bulundurma şeklinde bir ayrım yapılamaz. Zira, elde bulundurma taşınır bir mal 

üzerinde fiili hakimiyet olduğuna göre, bu  ancak doğrudan doğruya olabilir; bir şey 

üzerinde dolaylı olarak elde bulundurma söz konusu olamaz. Bir başka ifadeyle, 

maddi hukuk açısından bir şey üzerinde fiili hakimiyete sahip olunmadan da zilyet 

olunabilir76; fakat, elde bulundurma kavramı açısından bu olanaklı değildir. Bu 

durumun da bir sonucu olarak, elde bulundurma kavramı zilyetlikle aynı anlama 

gelen bir kavram değildir. Ayrıca, nasıl ki,  zilyetliğin geçici bir süre kaybı zilyetliği 

sona erdirmiyorsa, fiili hakimiyetin geçici bir süre kaybı ya da kullanılmaması da, 

bunu sona erdirmez77.      

Ancak bu durum, elde bulundurma kavramı ile zilyetlik arasında  hiçbir 

ilişkinin olmadığı; bazı durumlarda bunların örtüşmeyeceği anlamına da gelmez. Bir 

başka deyişle, olayların büyük çoğunluğunda taşınır bir mal üzerinde doğrudan zilyet 

olan kişi aynı zamanda, bu malı elinde bulunduran kişi olacaktır78. Örneğin ayni veya 

kişisel bir hakka dayanarak başkasına ait bir mala zilyet olan kişi, aynı zamanda bu 

malı elinde bulunduran kişi durumundadır. Yani malı elinde bulunduran kişi aynı 

zamanda doğrudan zilyet ise sorun yoktur. Fakat istihkak davası açısından bu şart 

                                                 
75 TEKİNAY-İstihkak s.39. 
76 Hatta maddi hukuka göre fer’i zilyet olan kimsenin  fiili hakimiyete sahip olmadığı durumlar dahi 
bulunabilir. Bu konuda bkz. TEKİNAY-İstihkak s.39. 
77 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.557. 
78 BAUR/STÜRNER s.537; LIPPROSS s.51; SÜSSKIND s.18; LENHARD s.77; SAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1059; JÄGER s.327; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.102; JÄGER/ 
WALDER/KULL/KOTTMANN s.556; AMONN/GASSER s.191; ROHNER s.59; YILDIRIM–İcra 
s.94. 
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değildir79. Dolayısıyla, taşınır bir mal üzerinde dolaylı olarak zilyet olan kişi, malı 

elinde bulunduran kişi olarak kabul edilemez; zira mal üzerinde fiili hakimiyete sahip 

değildir80’81. Örneğin, taşınır bir malın kiraya verildiği hallerde, kiracı hem doğrudan 

zilyet hem de malı elinde bulunduran kişi iken, kiralayan sadece dolaylı zilyet olup, 

malı elinde bulunduran kişi değildir82. Şu halde, zilyetlik irade (niyet) unsurunu da 

içeren bir kavram olduğu halde, elde bulundurma kavramı daha ziyade zilyetliğin 

maddi ve harici unsuruna tekabül eden bir kavramdır83. 

Öte yandan üzerinde durulması gereken bir nokta da, elde bulundurmanın nasıl, 

yani neye göre tespit edileceğidir84. Bir başka deyişle, kim taşınır bir malı elde 

bulunduran sayılacaktır. Daha önce elde bulundurmanın, taşınır bir mal üzerinde fiili 

hakimiyet, fiili tasarruf kuvveti anlamına geldiğini belirtmiştik. İşte bu fiili hakimiyet 

ya da fiili tasarruf kuvveti, kolayca tespit edilebilir harici maddi vakıalara, dış 

görünüşlere (karinelere) göre tespit edilecektir85. Yani, icra müdürü, malı elinde 

bulunduranın kim olduğunu tespit ederken halihazır duruma, harici (dış) görünüşlere 

bakarak buna karar verecektir. Yoksa, icra müdürü bu konuda, maddi hukuk 

ölçülerine göre zilyetlikte olduğu gibi, derin araştırma ve incelemeler 

yapmayacaktır86. Eğer harici vakıa ve karineler o kişinin malı elinde bulunduran 

olarak görünmesine yeterli ise, icra müdürü bununla yetinecektir87. Dolayısıyla,  bu 

                                                 
79 RÖHL s.21; ROHNER s.59; AMONN/GASSER s.191; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.102. 
80 RÖHL s.29; SÜSSKIND s.18; ROHNER s.59; LENHARD s.29, 33; LIPPROSS s.51; BAUR/ 
STÜRNER s.537. 
81 Zilyet yardımcısının da elde bulunduran olarak kabul edilemeyeceği hakkında bkz. 
BAUR/STÜRNER s.537; LIPPROSS s.51; RÖHL s.30 vd. 
82 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1059; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.102; AMONN/ 
GASSER s.191;YILDIRIM-İcra s.94. 
83 POSTACIOĞLU s.384. 
84 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. RÖHL s.36 vd. 
85 JÄGER s.327; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1059-1060; FRITZSCHE/WALDER s.363; 
SCHUSCHKE/WALKER s.594; ÜSTÜNDAĞ s.209-210; POSTACIOĞLU s.384; TEKİNAY-
İstihkak s.40; BELGESAY-Şerh s.229; BERKİN s.295; ARAR s.212; UYAR-İstihkak s.41; UYAR-
İstihkak İddiaları s.561; KANIK s.572; SEVİG s.151. 
86 JÄGER s.327; FRITZSCHE/WALDER s.363; ROHNER s.60; AMONN/GASSER s.191; 
LENHARD s.29; BELGESAY s.229; UYAR-İstihkak Davaları s.19. Ancak, mal üzerindeki fiili 
tasarruf kudretine sahip olan kimseyi tayin ederken icra müdürünün, maddi hukuktaki zilyetliğe ilişkin 
prensipleri hiçbir zaman dikkate alamayacağı söylenemez. Zira görünürdeki vakıaların, şu veya bu 
kişinin fiili tasarruf kudretine sahip olduğu hususunda yetersiz kalması her zaman mümkündür. Böyle 
durumlarda icra müdürünün geriye doğru giderek zilyetliğin kimin lehine kurulduğunu gene yüzeysel 
bir incelemeyle fakat maddi hukuk esaslarını göz önünde tutarak takdir etmelidir (TEKİNAY-İstihkak 
s.40). 
87 Fakat icra müdürü bir kimsenin malın kendi elinde bulunduğuna ilişkin soyut bir iddiasıyla 
yetinemez ve bu iddiayla bağlı da değildir. Örneğin taşınır bir malı başkasından sadece satın aldığını 
ve dolayısıyla malın kendi elinde bulunduğunu iddia eden kişinin bu iddiası, malın bu kişinin elinde 
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kişinin zilyetlikte olduğu gibi, fiili hakimiyet iradesine de sahip olup olmadığını88 ve 

ayrıca maddi hukuka göre  malik olup olmadığını dahi araştırmayacaktır89. Çünkü, 

İcra ve İflas Kanunu’muz m.97a,I hükmünde, Medeni Kanun m.985,I hükmünde 

olduğu gibi zilyetliği değil, elde bulundurmayı mülkiyete  karine saymıştır90. 

Kuşkusuz, icra müdürü, çok basit bir araştırmayla da yetinmeyecek, en azından 

harici görünüşleri dikkate alacak ve bunun sonucunda o kişinin gerçekten fiili 

hakimiyeti kullanabilecek durumda olup olmayacağına da bakacaktır. Zira bu kişi 

fiili hakimiyeti kullanabilecek bir durumda değilse, malı elde bulunduran olarak 

nitelendirilemeyecektir. Ancak bu konuda, her zaman ve her olay bakımından geçerli 

olacak bir “fiili hakimiyetler listesi” verilemez. Yani hangi durumlarda fiili 

hakimiyetten söz edilebileceği soyut olarak belirlenemez. Aksine her somut olayda, 

bunu belirleyecek olan haczi yapan icra müdürü olacaktır91. Örneğin, icra müdürü, 

malın bu kişinin hukuki egemenlik alanında bulunup bulunmadığına, mal ile o kişi 

arasında mekânsal bir bağlılık olup olmadığına, malın fiili  hakimiyeti altında olan 

bir yerde (evinde, işyerinde, bahçesinde vs.)92 bulunup bulunmadığına bakarak bu 

tespiti yapabilir. Böylece her türlü fiili hakimiyetin (ya da ne tür bir fiili hakimiyetin) 

elde bulundurmaya vücut verip vermediğini belirleyecek olan icra müdürü olacaktır. 

Burada, önemine binaen, trafik siciline tescil edilmiş araçlar bakımından kimin 

elde bulunduran sayılacağına kısaca değinmek gerekir. Daha önce de belirtildiği 

gibi93, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesine göre, bu tür 

araçların her çeşit satış ve devirleri ancak noterler tarafından yapılabilir ve ancak bu 

nitelikte bir işleme dayanılarak araç trafik siciline tescil edilebilir. Yine daha önce 

incelendiği üzere, bugün söz konusu araçların haczinin trafik kaydına işletilmek 

suretiyle yapılması da mümkündür. 

                                                                                                                                          
bulunduğunu kabul için yeterli değildir. Zira mal teslim edilmediği sürece bu kişi fiili hakimiyete 
sahip olamaz ve dolayısıyla malı elde bulunduran sayılamaz (JÄGER s.327; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1059; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.556). 
88 BELGESAY-Şerh s.299. 
89 TEKİNAY-İstihkak s.40. 
90 ÜSTÜNDAĞ s.210. Zira genel hayat tecrübeleri olayların büyük çoğunluğunda bir malı fiili 
hakimiyeti altında (yani elinde) bulunduran kişinin aynı zamanda bu malın maliki olduğu sonucunu 
doğurduğu içindir ki, kanunkoyucu burada elde bulundurma kavramını esas almıştır 
(BAUR/STÜRNER s.537-538). 
91 BLUMENSTEIN s.387. 
92 ERİŞ s.17. 
93 Bkz. yuk. s.236 vd. 
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 Ancak, her ne kadar, 4949 sayılı Kanun’la bu araçların kayden haczini 

mümkün kılan pozitif bir düzenleme getirilmiş ise de, bu düzenleme yalnızca haciz 

bakımındandır. Kaldı ki, bunların fiilen haczedilebilmesi  olanağı kaldırılmış 

değildir. Dolayısıyla, araçların haczi konusunda getirilen düzenleme,  aracın kimin 

elinde haczedildiğinin belirlenmesi açısından  bir değişiklik meydana getirmez. Yani 

araçlar bakımından fiilen ve kayden haciz mümkün olmakla beraber, aynı anda fiilen 

ve kayden elde bulundurmadan söz edilemez. Bir başka deyişle, örneğin araç fiilen 

borçlunun elinde haczedilmiş olsa bile, gerçek anlamda ancak trafik sicilinde malik 

olarak gözüken kişi, elde bulunduran olarak kabul edilebilir94. Zira bu durum taraf 

rollerinin tayini açısından büyük önemi haizdir. Dolayısıyla, borçlu elinde haczedilen 

araç, trafik sicilinde üçüncü bir kişinin adına kayıtlı ise, üçüncü kişinin elinde 

haczedilmiş olarak kabul edilmeli ve dava açma külfeti üçüncü kişiye değil 

alacaklıya yükletilmelidir. Çünkü, trafik sicilinde malik olarak gözüken kişiye, dava 

açma külfetinin yükletilmesi m.99 hükmüne aykırı olacaktır95. 

Aynı şekilde, taşınır malı temsil eden bir kıymetli evrak varsa, (örneğin 

konişmento) kıymetli evrakı elinde bulunduran (zilyet olan) malı da elinde 

bulunduran olarak kabul edilmeli, mal başka bir kişinin elinde haczedilmiş olsa bile, 

kıymetli evraka sahip olan kişi elinde haczedilmiş sayılmalı; bunun sonucunda dava 

açma külfeti kıymetli evrakı elinde bulundurana değil diğer tarafa yükletilmelidir96. 

Belirtmek gerekir ki, kanunkoyucunun taşınır mallar bakımından zilyetlik 

yerine elde bulundurma kavramını esas alması  yerinde bir düzenlemedir. Çünkü, 

yukarıda da belirtildiği gibi, elde bulundurmadan farklı olarak, zilyetlikten söz 

edilebilmesi için fiili hakimiyet yanında zilyetlik iradesinin, yani manevi bir unsurun 

da varlığı gerekir. Söz konusu iradenin tespiti ise oldukça zor bir iştir. Eğer, elde 

bulundurma kavramının yerine zilyetlik esas alınmış olunsaydı, bu, istihkak davası 

bakımından  isabetli ve amaca uygun97  bir düzenleme olmazdı. Çünkü, o zaman, icra 

müdürü oldukça zor  ve uzun sürebilecek ve derin araştırma ve incelemeleri 

                                                 
94 Çünkü, trafik siciline tescil edilmiş araçlar bakımından mülkiyet karinesi, hukuken geçerli bir kayda 
dayanan kişiye ait olup, bu aracın borçlunun elinde bulunması artık önem taşımamaktadır 
(ÜSTÜNDAĞ s.210 dn. 662). 
95 İsviçre hukukunda ise, aracın fiilen kimin elinde haczedildiğine önem verilmektedir. Yani, bunlar 
bakımından da, diğer taşınırlarda olduğu gibi, fiilen elde bulundurma esas alınmaktadır. Bkz. 
ROHNER s.66. 
96 POSTACIOĞLU s.384. 
97 FRITZSCHE/WALDER s.363. 
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gerektirebilecek bir şeyi (yani zilyetliği) tespit zorunda bırakılırdı ki98, bu ise cebri 

icranın kısa sürede sonuçlandırılması gereği ile bağdaşmaz ve dolayısıyla tarafların 

menfaatlerine de aykırı olurdu. Oysa sadece harici karinelere göre tespit edilen elde 

bulundurma kavramının esas alınması, gerek takip içinde ortaya çıkan bir sorunun 

(istihkak davasının) daha kısa bir zamanda giderilmesi, gerekse cebri icra takibinin 

kısa sürede sonuçlandırılabilmesi açısından  daha isabetlidir. 

 

C. TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN 

 Elde bulundurma kavramının taşınmazlar bakımından ne anlama geldiği, bu 

kavramın taşınmazlar bakımından da esas alınıp alınamayacağını incelemek gerekir. 

İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin hükümleri bakımından 

elde bulundurma kavramı, taşınırlar esas alınarak konulmuştur. Çünkü, elde 

bulundurma, yani fiili hakimiyet ancak taşınır mallar bakımından mümkün olabilir99. 

Nitekim, İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97a,I hükmünde, bir taşınır malı elinde 

bulunduran kimsenin bu malın maliki sayılacağı belirtildiği gibi, Medeni Kanun’un 

m.985,I hükmünde de taşınır bir malın zilyedi onun maliki sayılır hükmüne yer 

verilmiştir. Bu nedenle, elde bulundurma (ve zilyetlik) ancak taşınır mallar 

bakımından dikkate alınabilecek ve uygulanabilecek bir kavramdır100.  

Dolayısıyla, istihkak davası açısından, taşınırların aksine, zilyetlik ve elde 

bulundurma kavramları taşınmazlar bakımından esas alınabilecek bir kıstas (ölçüt)  

olamaz101. Zira, Medeni Kanun’un m.992,I hükmüne göre, “tapuya kayıtlı 

taşınmazlarda, hak karinesinden ... yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır”. Bu 

hükümden de anlaşılacağı üzere, taşınırlar bakımından zilyetliğe (ve icra hukuku 

bakımından elde bulundurmaya) yüklenen fonksiyonları, taşınmazlar bakımından 

tapu sicili (yani sicil zilyetliği) yerine getirmektedir. Bir başka deyişle, zilyetliğin bir 

hak karinesi olmak niteliği yalnız taşınırlar bakımından söz konusu olabilir; 

taşınırlarda zilyetliğe bağlanan bu karine taşınmazlarda tapu siciline bağlanmıştır102.  

                                                 
98 TEKİNAY-İstihkak s.40. 
99 AMONN/GASSER s.191; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.102; ROHNER s.17, 60; 
STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1059. 
100 ROHNER s.17; AMONN/GASSER s.191; ÜSTÜNDAĞ s.209; TEKİNAY-İstihkak s.48; 
YILDIRIM-İcra s.94; UYAR-İstihkak Davaları s.19 
101 BERKİN s.296; BELGESAY-Şerh s.230. 
102 ROHNER s.17; AMONN/GASSER s.191; TEKİNAY-İstihkak s.48. 
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Bu iki kurumun (zilyetlik ve tapu sicili), hakkın kazanılması, dış dünyaya 

açıklanması ve iyiniyetle aynî hakkın kazanılması hususunda birbirine paralel 

fonksiyonları vardır. Fakat buna rağmen bu kavramlardan birini diğerinin yerine 

ikame etmeye cevaz yoktur. Yani, zilyetlik, taşınırlardan farklı olarak, taşınmazlar 

üzerinde ayni hakkın mevcudiyetine delalet edemez. Bir kimsenin bir taşınmazda 

ikamet etmesi veya ondan herhangi bir şekilde faydalanması, yani bu taşınmaz 

üzerinde fiili tasarruf kudretini tesis etmesi, ayni bir hakkın kazanılması veya 

mevcudiyeti hususunda bir karine meydana getirmez. Dolayısıyla, haczedilen bir 

taşınmaz (ve bunun üzerindeki ayni haklar)103 üzerinde üçüncü bir kişi istihkak 

iddiasında bulunursa, icra müdürü istihkak davası açısından, kimin zilyet olduğunu 

değil, tapu sicilinde kimin hak sahibi olarak gözüktüğünü inceleyecek ve dikkate 

alacaktır104. Böylece, taşınmazlar bakımından sicil zilyetliğine kim sahip ise, bu kişi 

taşınmazı elinde bulunduran olarak kabul edilecektir105’106.  Aksine bir yorum gerek 

Medeni Kanun’un gerekse İcra ve İflas Kanunu’nun ruhuna ve amacına aykırı 

olacaktır107. 

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da, taşınmazın borçludan başka 

üçüncü bir kişi adına kayıtlı olması halidir. Yukarıda da incelendiği üzere108, 

hukukumuz bakımından bu tür taşınmazların borçlunun borcu için  haczedilmesi caiz 

değildir. Dolayısıyla, bu taşınmaz gerçekte borçluya ait olsa bile, taşınmaz üçüncü 

                                                 
103 SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.102; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1064; AMONN/ 
GASSER s.191. 
104 TEKİNAY-İstihkak s.48-49. 
105 AMONN/GASSER s.191; SAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1064; SPÜHLER/STÜCHELI/ 
PFISTER s.102; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.69,71; SÜSSKIND s.17; ROHNER s.73-74; 
BGE 85 III 50; BGE 72 III 44 (BRÜGGER s.511, 535); SCHUSCHKE/ WALKER s.594; 
ÜSTÜNDAĞ s.210; MUŞUL s.617; KURU-İcra 2 s.1155-1156; GÖRGÜN s.30; ARAR s.212. 
106 İsviçre hukukunda Federal Mahkeme, önce, taşınmazlar bakımından sicil zilyetliğini değil, tıpkı  
taşınırlarda olduğu gibi, elde bulundurma kavramını esas almış ve bunun tespitinin de yine taşınırlarda 
olduğu gibi harici karinelere göre yapılacağına karar vermiştir. (Bkz. GÖRGÜN s.29-30). Dolayısıyla 
tapu sicilinde bir kişi hak sahibi görünmesine rağmen, başka bir kişi fiilen taşınmazı elinde 
bulunduruyorsa, yani harici karinelere göre fiili hakimiyete bu kişi sahip ise, söz konusu sonuncu 
kişiyi taşınmazı elinde bulunduran olarak kabul etmiştir. Fakat Federal Mahkeme daha sonra, 
taşınmazın üçüncü kişi adına kayıtlı olması halinde haczedilebilmesi için, alacaklı tarafından 
taşınmazın borçluya aidiyetinin hakikate yakın derecede gösterilmesi şartını arayan federal 
nizamname çerçevesinde, burada, kıstasın taşınmazı maddeten (fiilen) elde bulundurmak 
olamayacağını ve taşınmazı kimin elinde bulundurduğunu tespit edebilmek için, tapu siciline itibar 
edilmesi gerekeceğini kabul etmiştir. Öte yandan hukukumuz bakımından başkası adına kayıtlı 
taşınmazın haczi mümkün olmadığından, taşınmazlar bakımından malın elde bulundurulması kıstası 
tatbik sahasından mahrum kalmaktadır. Bu konuda bkz. POSTACIOĞLU s.384; SEVİG s.152-153. 
107 TEKİNAY-İstihkak s.48. 
108 Bkz. yuk. s.231 vd. 
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kişinin elinde (zilyetliğinde) olacağından ve tapu kaydı borçlu lehine düzeltilmedikçe 

haczedilemeyeceğinden, İcra ve İflas Kanunu’muzun 99’uncu maddesine dayanarak 

istihkak davası açılması da söz konusu olamayacaktır. Yani kısaca, İcra ve İflas 

Kanunu m. 99 taşınmazların haczi halinde tatbik edilebilecek bir hüküm değildir109.  

Özetleyecek olursak, üzerinde istihkak iddiasında bulunulan (ya da istihkak 

davası açılan) hacizli mal taşınmaz ise, bu taşınmaz fiilen kimin elinde bulunursa 

bulunsun, önemli olan haciz esnasında tapu sicilinde kimin adına kayıtlı  (yani kimin 

sicil zilyedi) olduğudur110. Taşınmaz haciz esnasında borçlu adına kayıtlı ise, fiilen 

borçlu elinde bulunmasa bile, istihkak iddiası ve davası bakımından sicil zilyedi olan 

borçlu elinde sayılıp, taraf rolleri buna göre belirlenecektir111.  

 

 

D. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR BAKIMINDAN 

Alacaklar112 ve diğer haklar113 bakımından bunları kimin elde bulundurduğu, 

taşınırlara ilişkin kriterlerden hareket edilerek tespit edilemez. Bir başka deyişle, 

niteliği itibariyle bunlar üzerinde taşınırlarda olduğu gibi zilyetlik ve fiili hakimiyet 

kurulması ve dolayısıyla elde bulundurma olanaklı değildir114. Zira bunların taşınırlar 

gibi maddi bir varlığı bulunmadığından, fiili hakimiyetin tespit edilmesi kolay 

değildir. Dolayısıyla, bu tür alacak ve haklar bakımından başka kriterlerden hareket 

edilerek elde bulunduran kişi belirlenmelidir115. 

                                                 
109 Bu konuda bkz. MUŞUL s.617-618. 
110 İİK açısından gemi siciline kayıtlı gemiler de taşınmaz sayılmaktadır. Dolayısıyla, gemi siciline 
kayıtlı olan gemilerin kimin elinde bulunduğu,  gemi siciline göre tespit edilmelidir (ROHNER s.61). 
Ancak, bunların durumunun diğer taşınmazlara oranla farklılık gösterdiği, zira gemi sicilinin geminin 
kimin mülkiyetinde bulunduğu hususunda tapu sicili kadar kesinlik göstermediği; bu nedenle de gemi 
siciline kayıtlı gemiler bakımından elde bulundurmayı daha ziyade taşınırlardaki gibi gemiyi fiilen 
elde bulundurmak şeklinde anlamak ve davada taraf rollerinin buna göre belirlemek gerektiği de ileri 
sürülmüştür. Bkz. GÖRGÜN s.31. 
111 Örneğin, borçlu adına kayıtlı hacizli taşınmaz üzerinde üçüncü bir kişi taşınmaz satış vaadinden 
doğan kişisel bir talep hakkına dayanarak istihkak iddiasında bulunursa, taşınmaz borçlu elinde iken 
haczedilmiş sayılacağından, davacı sıfatı üçüncü kişiye, davalı sıfatı ise alacaklıya ait olacaktır  
(MUŞUL s.617; SEVİG s.152-153). 
112 Burada söz konusu olan alacaklar bir kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklardır. Eğer alacak bir 
kıymetli evraka bağlı ise, taşınırlarda olduğu gibi, kıymetli evrakı elinde bulunduranın alacağın sahibi 
olduğu kabul edilir ve  istihkak davasını kimin açacağı buna göre belirlenir (JÄGER s.330; KURU-
İcra 2 s.1154; UYAR-İstihkak İddiaları s.561 ). 
113 Bunların neler olabileceği hakkında bkz. ROHNER s.70-71. 
114 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1063; AMONN/GASSER s.191; ROHNER s.17. 
115 SÜSSKIND s.17. 
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Doktrinde bu gibi alacak ve haklar bakımından elde bulundurma şartını, alacak 

veya hak üzerinde fiilen tasarruf edebilme imkanına sahip olan kişinin 

gerçekleştireceği kabul edilmektedir116. Özellikle İsviçre hukukunda, alacak veya 

diğer haklar bakımından elde bulundurmanın, haciz esnasında117 borçlunun mu yoksa 

üçüncü kişinin mi daha büyük ihtimalle maddi bakımdan hak sahibi olduğuna 

bakılarak tespit edileceği kabul edilmektedir118. Nitekim İsviçre İcra ve İflas 

Kanunu’nun 107’inci maddesine göre, alacak veya diğer haklar bakımından 

borçlunun hak sahipliği üçüncü kişiye göre daha muhtemel ise (borçlu üçüncü kişiye 

göre daha büyük ölçüde hak sahibi olarak görünüyorsa), alacak veya hakkın 

borçlunun elinde olduğu; buna karşılık aynı kanunun 108’inci maddesine göre, 

alacak veya diğer haklar üzerinde üçüncü kişinin hak sahipliği borçluya göre daha 

muhtemel görünüyorsa, bu alacak veya hakkın üçüncü kişinin elinde olduğu hükme 

bağlanmıştır119. 

İcra ve İflas Kanunu’muzda bu şekilde açık bir düzenleme bulunmamakla 

birlikte, aynı esasların hukukumuz bakımından da geçerli olacağı söylenebilir. Buna 

göre, alacak ve diğer haklar bakımından taşınırlar bakımından geçerli olan elde 

bulundurma kavramının yerine, alacak veya hak üzerinde daha büyük ölçüde hak 

sahibi görünme (olma) kıstası esas alınmalı ve bunun sonucunda bunları elinde 

bulunduran kişi tespit edilmelidir120. Alacak ve diğer haklar üzerinde kimin daha 

büyük ölçüde (yüksek ihtimalle) hak sahibi olduğunu icra müdürü basit bir 

incelemeyle maddi ve hukuki ilişkiyi dikkate almak suretiyle tespit edecektir121. 

Böylece örneğin, borçlunun alacağın sahibi olduğu daha muhtemel 

görünüyorsa (örneğin borçlu bu yönde bir borç senedi göstermiş ise)122, alacağı, 

borçlunun elinde bulundurduğu; buna karşılık üçüncü kişi alacağın kendisine temlik 

                                                 
116 ÜSTÜNDAĞ s.211; UYAR-İstihkak Davaları s.19; UYAR-İstihkak s.41; UYAR-İstihkak İddiaları 
s.561. 
117 Bkz. ROHNER s.71-72. 
118 AMONN/GASSER s.191; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.556; SPÜHLER/PFISTER 
s.147; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.68,70; LENHARD s.35; DAMEROW s.52; 
SÜSSKIND s.17; ROHNER s.17, 67 vd.; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1063; JÄGER s.330; 
Bern Kantonu icra tetkik merciinin 16.10.1979 tarihli kararı için bkz. BRÜGGER s.513. Bu konuda 
ayrıntı için ayrıca bkz. FRITZSCHE/WALDER s.377-378. 
119 Bu konuda geniş bilgi ve Federal Mahkeme kararları için bkz. ROHNER s.67 vd., s.72-73. 
120 TEKİNAY-İstihkak s.49; SEVİG s.163; 191-192. 
121 SPÜHLER/PFISTER s.147;  STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1063; YILDIRIM –İcra s.94-
95. 
122 AMONN/GASSER s.191; SÜSSKIND s.17. 
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edildiğini iddia ediyor ve bunun kanıtı olarak da bir temlik senedi gösteriyorsa, 

alacağı üçüncü kişinin elinde bulundurduğu kabul edilmelidir123’124. 

 

D. ELDE BULUNDURMANIN ESAS ALINACAĞI ZAMAN  

Taşınır bir malın kimin elinde haczedilmiş sayılacağı, haciz, yani haczin (fiilen) 

icrası  esnasındaki125 şart ve koşullara (duruma) göre belirlenecektir. Buna göre, 

haciz esnasında kolayca tespit edilebilir harici karinelere göre mal kimin fiilen 

tasarrufunda ise, mal bu kişinin elinde sayılacaktır126. 

Taşınmazlar bakımından, haciz esnasında127 kimin tapu sicilinde hak sahibi 

olduğuna; alacaklar ve diğer haklar bakımından ise, yine haciz esnasında kimin daha 

büyük ihtimalle hak sahibi göründüğüne bakılacaktır.  

Eğer haciz (haczin icrası) esnasında malı kimin elinde bulundurduğu tespit 

edilemiyorsa, bu takdirde, hacizden önceki elde bulundurma durumuna, yani  

hacizden önce  en son bu malı kimin elinde bulundurduğuna bakılarak bu tespit 

                                                 
123 SÜSSKIND s.17; AMONN/GASSER s.191; FRITZSCHE/WALDER s.378; ÜSTÜNDAĞ s.211; 
POSTACIOĞLU s.384-385; UYAR-İstihkak Davaları s.19; BERKİN s.296. 
124 Buna göre, eğer, üçüncü kişinin alacağın hacizden önce kendisine temlik edildiğini gösteren 
temlikname (BK m.163) noterde düzenlenmiş veya onaylanmış ise ya da adi şekil de düzenlenmiş 
olup da temliknamenin tarihi hacizden önce HUMK’ nun 299,II’ inci maddesine göre kesinleşmiş ise, 
alacak üçüncü kişinin elinde sayılır ve dava açma külfeti İİK m. 99’a göre alacaklıya yükletilir. Buna 
karşılık, üçüncü kişinin dayandığı temlikname adi şekilde düzenlenmiş olup da bu adi senedin tarihi 
hacizden önce HUMK’ nun m.299,II’inci maddesine göre kesinleşmiş değilse, alacağın temlikinin 
hacizden sonra da yapılmış olması ihtimali bulunduğundan, alacak borçlunun elinde sayılır ve istihkak 
davası açma külfeti İİK m. 97’ye göre üçüncü kişiye yükletilir (KURU-İcra 2 s.1154; 
KAYGANACIOĞLU– I s.662-663). Bkz. (İİD 17.5.1973, 5290/5261: KAYGANACIOĞLU–I s.663 
dn. 35). 
125 Yani burada, icra müdürünün bir taşınır malı fiilen haczettiği an dikkate alınmalıdır. Bir başka 
deyişle, haczin icrası esnasında mal kimin elinde (fiili hakimiyeti altında) ise, bu kişi malı elinde 
bulunduran sayılacaktır. Haciz işleminin tamamlanmasından sonraki değişiklikler dikkate 
alınmayacaktır. Örneğin, fiili haciz esnasında, haciz icra edilirken, taşınır mal borçlunun fiili 
hakimiyeti altında ise, daha henüz haciz işlemi tamamlanmadan, borçlunun bu malı başka bir kişinin 
fiili hakimiyeti altına sokma çabası sonuç vermeyecektir.   
126 AMONN/GASSER s.192; BLUMENSTEIN s.387 dn.13; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1060; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.567; DAMEROW s.52; SÜSSKIND s.18; 
FRITZSCHE/WALDER s.363; SPÜHLER/PFISTER s.147; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER 
s.66; LENHARD s.29; JÄGER s.328; ROHNER s.17, 61; BGE 110 III 92; BGE 80 III 115; 
ÜSTÜNDAĞ s.213; YILDIRIM–İcra s.94; TEKİNAY-İstihkak s.40; MUŞUL s.617; ARAR s.212. 
127 Burada da, haczin fiilen icra edildiği an (zaman) esas alınmalıdır. Bilindiği üzere, taşınmazların 
haczi de mahallinde (yerinde) yapılır (m.102,II). Söz konusu haciz, tapu siciline temlik hakkının 
kısıtlanması olarak şerh verilir (m.91,I). Ancak taşınmazın haczedildiğinin tapu siciline bildirilmesi 
bir muhafaza tedbiridir (KURU/ARSLAN/YILMAZ s.263 dn.29). Dolayısıyla, burada, taşımazı kimin 
elinde bulundurduğu (diğer bir deyişle tapu sicilinde kimin malik olarak gözüktüğü), haczin tapu 
siciline şerh verildiği ana göre değil, icra müdürünce taşınmazın haczedildiği fiili haciz anına göre 
belirlenmelidir. 
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yapılmalıdır. Dolayısıyla, bu konuda hacizden (yani haczin tamamlanmasından, 

tekemmül etmesinden) sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır128.  

İhtiyati haczin söz konusu olduğu hallerde, ihtiyati haciz kararının icra edildiği, 

yani malın ihtiyaten haczedildiği an esas alınmalıdır129. Rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla yapılan ilamsız takiplerde buna ilişkin ödeme emrinin, ilamlı takiplerde ise, 

buna ilişkin icra emrinin tebliğ edildiği anda malı kimin elinde bulundurduğuna 

bakılmalıdır130. 

 

     F. ELDE BULUNDURMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BUNA 

         BAĞLANAN SONUÇLAR 

Alman hukukuna göre, taşınır bir  malın borçlunun elinde bulunması, bu malın 

haczedilebilmesinin temel (esas) şartını teşkil etmektedir. Zira Alman Usul Kanunu 

§809’a göre, kural olarak ancak borçlunun elinde bulunan bir malın haczedilmesi 

mümkündür. Yine söz konusu hükme göre, üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın 

haczedilebilmesi ise, ancak üçüncü kişinin bu malı iade etmeye hazır olması ( iade 

etmeye rıza göstermesi) halinde mümkün olabilmektedir. Üçüncü kişinin bu 

konudaki iradesi açık olabileceği gibi, buna zımnen muvafakat etmesi de 

yeterlidir131. Bu konudaki kurallara aykırı hareket edilmesi halinde ilgilinin, 

(hukukumuzda şikayet yoluna denk düşen) § 766’da öngörülen hukuki yola  

(Erinnerung) başvurabileceği kabul edilmektedir132. 

                                                 
128 JÄGER/WALDER/KULL/KOTMANN s.567; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1060; 
JÄGER s.328; ROHNER s.62. Bern Kantonu icra tetkik merciinin 1.12.1954 tarihli kararı için bkz. 
BRÜGGER s.515. 
129 SÜSSKIND s.18; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1060; BRUNNER/HOULMANN/ 
REUTTER s.79; ROHNER s.18; KAYGANACIOĞLU–I s.658. 
130 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1060; ROHNER s.17, 61; SÜSSKIND s.18; LENHARD 
s.29-30; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.70; BGE 71 III 121, 123. 
131 Üçüncü kişinin bu konudaki açık veya zımni açıklaması geri alınamayan bir usul işlemi olarak 
nitelendirilmektedir (SÜSSKIND s.14)  
132 Bu konuda ayrıntı için bkz. SÜSSKIND s.14-15. Alman hukukunda, üçüncü kişinin elinde bulunan 
malların haczi ve istihkak davasına konu olup olamayacağı hakkında genel olarak bkz. SCHILKEN E: 
Zur Pfändung von Sachen im Gewahrsam Dritter (DGVZ 1986/10, s.145-151); POWLOWSKI H M: 
Drittgewahrsam und Verstrickung (DGVZ 1976/3, s.33-40); SONNENBERGER H J: Kann der 
Gewahrsamsinhabers seine Herausgabe-bereitschaft gemaess § 809 ZPO beschraenken? (MDR 
1962/1, s.22-23); GÖHLER E: Die Herausgabebereitschaft des Gewahrsamsinhabers im Falle der 
mehrfachen Pfändung nach § 809-826 ZPO (MDR 1965/5, s.339-343). 
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İsviçre/Türk hukukunda durum, Alman hukukuna göre133 farklılık 

göstermektedir. Şöyle ki, bu hukuk düzenlerinde, taşınır bir malın haczedilebilmesi 

bakımından, söz konusu malın borçlunun veya üçüncü kişinin elinde bulunması 

önemli değildir. Yani, her iki durumda da bu malın haczedilebilmesi mümkündür. 

Dolayısıyla, gerek İsviçre hukuku gerekse hukukumuz bakımından, elde bulundurma 

kavramı, başka açılardan önem taşımaktadır.  

Bunlardan birincisi, elde bulundurma kavramının esas alınmasının, haczi 

yaparken icra müdürünü derin araştırma ve inceleme yükümlülüklerinden 

kurtarmasıdır. Bir başka deyişle, haczi yapan icra müdürü bu malı haczederken, 

bunun kimin zilyetliğinde olduğunu, daha da önemlisi bu malın maddi hukuk 

bakımından kime ait olduğunu araştırmak ve incelemekle yükümlü değildir. Aksine, 

o, sadece malın kimin elinde bulunduğunu tespit edecek, bunu yaparken derin 

inceleme ve araştırmalara girişmeyecek, yalnızca kolayca anlaşılabilir harici 

karinelere (vakıalara) göre bu konuda bir karar verecektir. Dolayısıyla, maddi 

hukukun zilyetlik kavramına yüklediği fonksiyon, istihkak davası bakımından elde 

bulundurma kavramına yüklenmiştir; bunun ise cebri icranın ve de istihkak davasının 

amacına uygun düşen bir kavram olduğu söylenebilir134. 

Elde bulundurma kavramının ikinci ve daha büyük önemi, istihkak davasına 

ilişkin hükümlerin teşkilinde ve  taraf rollerinin tayininde belirleyici kriter olmasında 

kendini gösterir135. Gerçekten, İsviçre/Türk hukukunda, malın borçlunun veya 

üçüncü kişinin elinde bulunması halinde uygulanacak hükümler ve davanın tarafları 

birbirinden farklılık göstermektedir. Şöyle ki, malın borçlunun elinde haczedilmesi 

halinde İcra ve İflas Kanunu’muzun 96-97’inci (İsv. İİK m.107) maddeleri 

uygulanacak ve bu ihtimalde davacı, üçüncü kişi, davalı alacaklı; malın üçüncü 

kişinin elinde haczedilmiş olması halinde İcra ve İflas Kanunu’ muzun 99’uncu ( İsv. 

                                                 
133 Alman hukukuna göre, bir malın haczedilebilmesi için  borçlunun elinde bulunması gerekir. Bu  
Kanun tarafından öngörülen bir şarttır. Bu şartın gerçekleşmesi gerçi haczi batıl kılmaz, ancak bu 
haciz geçersiz hale getirilebilir. Bkz. RÖHL s.50 vd. 
134 Bu konuda bkz. RÖHL s.7 vd.; ARENS/LÜKE-Einwand s.264; SÜSSKIND s.16-17; ROHNER 
s.76-77. 
135 SÜSSKIND s.15-17; AMONN/GASSER s.185, 190-191; SPÜHLER/PFISTER s.147; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.68-69,85; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1059; BLUMENSTEIN 
s.387; FRITZSCHE/WALDER s.363; ROHNER s.58 vd.; Bern Kantonu icra tetkik merciinin 
17.1.1949 tarihli kararı için bkz. BRÜGGER s.513; ÜSTÜNDAĞ s.209; POSTACIOĞLU AS.383; 
YILDIRIM-İcra s.94; MUŞUL s.618; BERKİN s.294; BELGESAY-Şerh s.228; TEKİNAY-İstihkak 
s.39 vd.; ARAR s.211; OLGAÇ/KÖYMEN s.801; DALAMANLI L: Hacizden Mütevellit İstihkak 
Davaları (AD 1961/9-10 s.902-913), s.904,908; KAYGANACIOĞLU-I s.644. 
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İİK m.108) maddesi uygulanacak ve bu ihtimalde ise davacı alacaklı, davalı üçüncü 

kişi olacaktır136. Hatta,  haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde 

bulundurmaları halinde hukukumuza göre  mal borçlunun elinde (m.97/a); İsviçre 

hukukuna göre ise (İsv.İİK m.108) üçüncü kişinin elinde sayılacaktır. Nihayet her iki 

hukuk düzeninde, malın bir başka üçüncü kişinin (dördüncü bir kişinin)137 elinde 

bulunması halinde  dahi haczedilebileceği kabul edilmekte ve bu durumda dördüncü 

kişinin malı kimin adına elinde bulundurduğuna bakılarak uygulanacak hükümler ve 

taraf rolleri belirlenmektedir138. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, elde 

bulundurma kavramı taraf rollerinin belirlenmesini sağlayan bir fonksiyona sahip 

olmaktadır139.  

 

D. ELDE BULUNDURMA HAKKINDA KARAR VERECEK OLAN 

      MAKAM VE BU KARARA KARŞI BAŞVURU YOLU 

 

Haczedilen taşınır140 bir malın kimin elinde bulunduğu hususunda karar verme 

yetkisi, haczi yapan icra müdürüne aittir. Zira, haczi yapmak ve uygulamak yetkisi 

münhasıran icra müdüründe olduğuna göre, istihkak davası bakımından, malın kimin 

elinde haczedilmiş sayılacağı konusundaki yetki de doğal olarak icra müdürüne ait 

                                                 
136 Görüldüğü üzere, istihkak davalarında taraf rolleri, malın kimin elinde bulunduğuna ve böylece 
aslında takip hukukuna ilişkin şekli bir kritere göre belirlenmektedir. Yani, bu davada taraf rolleri, 
maddi hukuk ilişkilerinden bağımsız olarak belirlendiği için, “taraf sıfatı” (husumet) kavramı bu 
açıdan önem taşımamaktadır; zira, taraf sıfatı maddi hukuka ilişkin bir sorundur 
(BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.85; ROHNER s.76). 
137 Dördüncü kişi ile, haczedilen mal üzerinde, üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etmeyen, aksine 
kendisi ile borçlu veya istihkak iddiasında bulunan  üçüncü kişi  arasındaki bir hukuki ilişkiye 
dayanarak malı elinde bulunduran kişi kastedilmektedir. Örneğin, kiracı, ariyet alan, tamirci ya da işçi 
gibi kişiler. Bkz. ROHNER s.19-20.  
138 Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1062; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.68. 
FRITZSCHE/WALDER s.364-365; ROHNER s.19-20, 63; BGE 73 III 63 (BRÜGGER s.510); 
KURU-İcra 2 s.951. Eğer dördüncü kişi söz konusu malı hem üçüncü kişi hem de borçlu için elinde 
bulundurduğunu bildirmişse, bu durumda malın üçüncü kişinin elinde haczedilmiş sayılacağı ve 
alacaklının davacı konumunda bulunacağı hakkında bkz. Basel Kantonu icra tetkik merciinin 
21.9.1964 tarihli kararı (BRÜGGER s.511). 
139 SÜSSKIND s.16. 
140 Bu durum, taşınmazlar bakımından tapu sicilinde kaydın kimin adına olduğunun tespiti; alacaklar 
ve diğer haklar bakımından ise kimin daha büyük ihtimalle hak sahibi olduğunu tespit etme hususunda 
karar verme yetkisi olarak ortaya çıkacaktır. 
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olacaktır141. Bu konudaki kararına bağlı olarak icra müdürü, istihkak iddiası ve 

davasına ilişkin hükümlerden hangisinin142 uygulanacağını da belirlemiş olacaktır. 

İşte, icra müdürünün haczedilen malın (alacak veya hakkın) kimin elinde 

bulunduğuna ilişkin kararına karşı, bunda menfaati olan ilgililer “şikayet” (m. 16) 

yoluna başvurabilecektir143’144. Çünkü, bilindiği üzere şikayet, icra (ve iflas) 

dairelerinin, icra (ve iflas) hukukuna  aykırı işlemlerinin iptali veya düzeltilmesini 

sağlamak için kabul edilmiş bir kanun yoludur145.  Bu anlamda olmak üzere, icra 

müdürünün  malın kimin elinde haczedilmiş sayılacağı yönündeki işlemi, icra 

hukukuna ilişkin bir işlem niteliğinde olduğundan, bu işlemin iptali veya düzeltilmesi 

için başvurulacak yol, şikayet yolu olacaktır. Buradaki şikayet sebebi, kanuna 

aykırılık sayılabileceği gibi, işlemin hadiseye uygun olmaması olarak da 

nitelendirilebilir. 

İlgililerin icra müdürünün bu konudaki işlemine karşı şikayet yoluna 

başvurmakta hukuki bir menfaatleri de vardır. Çünkü, istihkak iddiası aşamasında, bu 

iddiayı kimin yapacağı ve kimin bu iddiaya karşı itiraz  etmek zorunda kalacağı ve 

ayrıca istihkak davasında taraf rollerinin nasıl teşekkül edeceği icra müdürünün bu 

konudaki kararına göre ortaya çıkacaktır146. Bir başka deyişle, istihkak davasında 

kimin davacı ve davalı sıfatını taşıyacağı, icra mahkemesini de  bağlayacak şekilde, 

icra müdürünün malın kimin elinde sayılacağı hakkındaki kararına  göre 

                                                 
141 AMONN/GASSER s.192; SPÜHLER/PFISTER s.147; TEKİNAY-İstihkak s.49; POSTACIOĞLU 
s.387; ERTEKİN/KARATAŞ s.18. 
142 Yani, malın borçlunun elinde olduğu sonucuna varılmış ise, İİK m. 96-97; üçüncü kişinin elinde 
olduğu sonucuna varılmış ise, İİK m. 99 hükmü uygulanacak ve buna göre gerekli işlemler 
yapılacaktır. 
143 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.80 vd.; AMONN/GASER s.192; SPÜHLER/PFISTER 
s.147; SÜSSKIND s.16; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.557; ROHNER s.77 vd.; 
BÜNZLI-Leitfaden s.59; POSTACIOĞLU s.387,416-417; ERTEKİN/KARATAŞ s.18; TEKİNAY-
İstihkak s.49; KANIK s.572; OLGAÇ/KÖYMEN s.801. 
144 Buna göre, mal borçlunun elinde haczedilmiş sayılırsa üçüncü kişi; üçüncü kişi elinde haczedilmiş 
sayılırsa, alacaklı şikayet yoluna başvurabilecektir. Çünkü, birinci durumda üçüncü kişiye; ikinci 
durumda ise alacaklıya, belli işlemleri yapma ve dava açma külfetini yükletilmiş olacaktır. Ancak 
belirtmek gerekir ki, burada şikayetin konusu, icra müdürünün malın kimin eklinde haczedilmiş 
sayılacağına ilişkin kararıdır. Yoksa, üçüncü kişi, haczedilen mal üzerinde, maddi hukuka ilişkin bir 
hakka sahip olduğunu şikayet yoluyla ileri süremez. Bunun için istihkak iddiasında bulunmalı ve 
istihkak davası açmalıdır.  
145 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.67. 
146 Kaldı ki, malın borçlunun veya üçüncü kişinin elinde bulunmasına göre uygulanacak prosedürün 
birbirinden oldukça farklı olması da, icra müdürünün kararının taraflar açısından önemini ortaya 
koymaktadır. Ayrıntı için bkz. TEKİNAY-İstihkak s.49-50. 
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belirlenecektir147. Davacı ve davalı sıfatını taşımanın ise taraflar bakımından önemli 

sonuçları bulunmaktadır. Buna, davacı sıfatını taşıyan kişinin bu davayı belli bir süre 

içinde açmak zorunda olması ve kural olarak davada ispat yükünün kendisine 

düşmesi, yani kısaca belli usuli işlemleri davacı tarafın yapmak zorunda kalması 

örnek olarak gösterilebilir148.  Bu sonuçların bir davada taraflar bakımından ne kadar 

önemli olduğunu ve diğer taraf karşısında önemli (usulî) avantajlar elde ettiğine 

işaret etmek gerekir.   

Nihayet belirtilmelidir ki, icra müdürünün kararına karşı şikayet yoluna 

başvurmak isteyen tarafın, bu yola süresi içinde (yani İİK m.16 gereğince söz konusu 

işlemi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün) başvurması gerekir. Zira süresi içinde bu 

yola başvurulmadığı takdirde icra müdürünün bu konudaki işlemi kesinleşecektir. 

Bunun sonucunda da taraflar ileride icra mahkemesinde istihkak davası aşamasında 

icra müdürünün elde bulundurma hususundaki işleminin kanuna aykırı olduğunu ve 

taraf rollerinin yanlış dağıtıldığını iddia edemeyeceklerdir149. Zira, malın kimin 

elinde haczedildiği hususu ve dolayısıyla taraf rolleri istihkak iddiası aşamasında icra 

müdürü tarafından, icra mahkemesini de bağlayacak şekilde belirlenmiştir150. Ancak 

taraflar şikayet yoluna başvurmuş ise, kural olarak şikayet yoluna başvurulması icra 

takibini durdurmayacağından (m.22), icra mahkemesinin bu durumda şikayetin 

sonuçlanmasına kadar icra takibinin geri bırakılmasına karar vermesi gerekir. Çünkü, 

şikayet yoluna başvurulmuş olması, istihkak davası açma süresini etkilemez, yani bu 

süreyi durdurmaz151. Bu nedenle söz konusu tehlikeyi önlemek için şikayet yoluna 

başvuran tarafın, aynı zamanda süresi içinde istihkak davası açması kendi menfaatine 

                                                 
147 AMONN/GASSER s.192; SPÜHLER/PFISTER s.147; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER 
s.80-81. 
148 SÜSSKIND s.16. 
149 Nitekim, POSTACIOĞLU’na göre (s.383), icra müdürü tarafından malın borçlunun elinde 
bulunduğuna karar verilmiş ve bunun sonucunda İİK m. 97 uygulamaya konulmuş ise, üçüncü kişinin 
şikayet yoluna ancak, icra mahkemesinin takibin devamı veya taliki hakkındaki kararından (İİK 
m.97,I) önce başvurması gerekir. Zira icra mahkemesince takibin devamı veya talikine karar 
verildikten sonra, üçüncü kişi, icra müdürünün malın kendi elinde bulunmadığına (yani borçlunun 
elinde bulunduğuna) ilişkin kararını şikayet edecek olursa, artık ortada icra mahkemesinin bir kararı 
mevcut olduğundan, şikayetin dinlenmesine imkan kalmaz. Aynı görüş OLGAÇ/KÖYMEN s.801. 
150 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.85-86. Ancak, taraf rollerine ilişkin bu belirleme,  
istihkak davasında ispat yükünün dağılımına etkili değildir. Sadece, taraflara, istihkak davasının 
açılması, dava açma süresine uyulması gibi  bazı hususlarda  usuli bir avantaj sağlar (BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.86). 
151JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.557; AMONN/ GASSER s.192; bu konuda özellikle 
bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.83-84. 
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olacaktır. Çünkü, hem şikayet yoluna başvurulmasına hem de aynı zamanda istihkak 

davası açılmasına kanunen bir engel yoktur152. 

 

             § 9. İSTİHKAK İDDİASI 

 

A. İSTİHKAK İDDİASININ TANIMI  

İcra ve İflas Kanunu’muzun 96,I hükmüne göre istihkak iddiası, borçlunun, 

elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak göstermesi ya da üçüncü 

bir kişinin bu malın kendisine ait olduğunu  veya üzerinde rehin hakkı bulunduğunu 

iddia etmesidir. Doktrinde de istihkak iddiasının değişik tanımlarına 

rastlanılmaktadır:  

“Bir mal üzerinde hak sahibi bulunduğunu ileri sürme”153.  

“Başka bir kişiye borçlu olan kimsedeki emanet malın icra yoluyla alacaklıya 

intikali veya haczi gibi bir durum hasıl olması takdirinde emanet sahibinin icraya 

konu mal hakkındaki işleme itiraz ve bu mülkiyet davasına istihkak iddiası denir”154. 

“Haczedilen bir mal üzerinde, (alacaklı ve borçlu dışındaki) bir üçüncü kişinin 

mülkiyet veya rehin gibi bir hak sahibi olduğunun ileri sürmesine istihkak iddiası 

denir”155. 

“İstihkak iddiası, haczedilen malların haciz takibinde bulunan alacaklının 

alacağı için satılmasına, üçüncü şahsın aynî veya şahsi bir hakka dayanarak mani 

olmasıdır”156. 

Ancak, gerek istihkak iddiasına konu olabilecek hakların sadece mülkiyet ve 

rehin hakkından ibaret olmadığını gerekse bu hakların niteliğini dikkate alarak bir 

tanım yapılacak olunursa157, “alacaklı ve borçlu dışındaki üçüncü bir kişinin, 

haczedilen bir mal üzerinde,  bu haczin tamamen kaldırılması ya da sınırlandırılması 

sonucunu doğuran bir hakka sahip olduğunu ileri sürmesine istihkak iddiası denir”158. 

                                                 
152 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.83-84. 
153 YILMAZ-Hukuk Sözlüğü s.580. 
154 ÖZCAN s.346. 
155 KURU-İcra 2 s.962. 
156 BERKİN s.274. 
157 İstihkak iddiasına konu olabilecek haklar ve bunların niteliği hakkında bkz. yuk., ikinci bölüm, s. 
100 vd., s.109 vd. 
158 Başka tanımlar için bkz. ERTEKİN/KARATAŞ s.21; UYAR-İstihkak Davaları s.124; 
OLGAÇ/KÖYMEN s.800; KAYGANACIOĞLU M: İcra Hukukunda İstihkak Davası  II (YD 1983/1-
2, s.114-135), s.114; HÜDAYİOĞLU s.131. 
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Dolayısıyla, üçüncü kişinin hacze karşı koyarken ileri sürdüğü hakkın, bir istihkak 

iddiasına vücut verecek nitelikte olması, yani istihkak iddiası olarak 

nitelendirilebilmesi gerekir159. 

Buna göre, istihkak iddiası, adından da anlaşılacağı üzere, haczedilen mal 

üzerinde ileri sürülen soyut (yalın) bir iddiadan ibarettir160. Bu iddianın gerçekte 

doğru  olup olmadığı henüz belli değildir. Bu, ancak ileride  istihkak davası 

aşamasında anlaşılabilecektir. Ancak,  haczedilen bir mal üzerinde, üçüncü bir kişi 

hak iddiasında bulunursa, onlara da bu haklarını takip prosedürüne dahil olarak ileri 

sürme hakkının (olanağının) tanınması zorunludur161.  Böylece, üçüncü kişiler, 

istihkak iddiasına konu olabilecek nitelikte bir hakka sahip olduklarını ileri sürerek 

hacze karşı koyabileceklerdir. 

 

 

B. İSTİHKAK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ162

     I. İstihkak İddiasını İleri Sürme Hakkına Sahip Olan Kişiler  

İcra ve İflas Kanunu’muz, istihkak iddiasında bulunma (istihkak iddiasını ileri 

sürme) hakkını (yetkisini) yalnız borçlu ve/veya üçüncü kişiye tanımıştır. Nitekim, 

                                                 
159 "Şikayetçi vekilinin, “üzerine haciz vazedilmiş paranın bir kısmının velayet altındaki çocuklarına 
ait olduğu, yani kendisine ait olmadığı” yolundaki ve ayrıca icra müdürlüğüne bildirilmiş bu 
beyanının İİK.’nun istihkak ile ilgili hükümleri dairesinde ayrıca çözümlenmesi lazımdır" (12. HD 
3.12.1984, 9446/12551: UYAR-İstihkak Davaları s.171); (HGK 12.2.1969, 1968, İc.İf. 472/116:  
ABD 1969/3 s.506). 
160 "…İstihkak davası ile istihkak iddiası nitelikleri ve inceleme usulleri bakımından tamamen 
ayrıdır…" (İİD 3.4.1970, 3477/3649: ÖZKAN H : İzahlı İçtihatlı İcra İflas Davaları ve Tatbikatı, 
İstanbul 1977 s.309). UMAR’a göre, taraf takip işlemlerinin işlemi yapanın kim olduğuna göre 
yapılan tasnifinde, haczedilen bir mal hakkında istihkak iddiasının ileri sürülmesi, “asıl takibe 
aşılanmış bir fer’i takip borçlusunun taraf takip işlemi” niteliğindedir. Bu halde istihkak iddiasını öne 
süren, kendi iddiasına göre, asıl takibe haksız yere aşılanmış (ve kendi malvarlığına yönelmiş) bir fer’i 
takibin borçlusu durumundadır. Bu konuda ve taraf takip işlemlerinin söz konusu tasnifi hakkında 
bkz. UMAR-Tarihi Gelişme s.174 vd., s.175. Yine UMAR’a göre, istihkak iddiası öne sürmemiş veya 
sürüp de başarı kazanamamış üçüncü şahsın malvarlığı parçalarını hedef tutan işlemler, takip 
işlemlerinin diğer unsurlarını taşımak şartıyla,  icra organının takip işlemi sayılırlar; çünkü, takip 
hukuku nazarında söz konusu malvarlığı parçaları, borçlunun malvarlığına dahildir (UMAR-Tarihi 
Gelişme s.205). 
161 Esasen, bir icra takibinden hukuku (hak ve menfaatleri) etkilenecek olan üçüncü kişilerin de, 
hukuki dinlenilme hakkı vardır. İşte, üçüncü kişilere haczedilen mal üzerinde istihkak iddiasında 
bulunma hakkının tanınması, hukuki dinlenilme hakkının sağlanmasına  hizmet eden bir 
düzenlemedir. Bu konuda ve hukuki dinlenilme hakkının icra ve iflas hukukunda da uygulama alanı 
bulacağı hakkında bkz. ÖZEKES M: Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı,  Ankara 
2003 s.234 vd., s.238, 275. Bu konuda bkz. STEHMANN E: Zum rechtlichen Gehör in der 
Zwangsvollstreckung, München 1973, s.7 vd., s.37 vd., s.83 vd.  
162 İflasta istihkak iddiasının ileri sürülmesi hakkında bkz. GÖRGÜN s.64 vd. 
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bu durum m.96,I hükmünde açıkça belirtilmiştir163. Dolayısıyla, borçlu ve/veya 

üçüncü kişi dışındaki başka kişiler istihkak iddiasında bulunma hak ve yetkisine 

sahip değildir164. Bundan başka, üçüncü bir kişinin başka bir kişi lehine istihkak 

iddiasında bulunması da mümkün değildir165; bulunsa  bile bu iddia teknik anlamda 

bir istihkak iddiası olarak nitelendirilemez166; icra müdürü tarafından dikkate 

alınmaz167 ve herhangi bir hüküm ve sonuç da doğurmaz. Alacaklının da istihkak 

davası açma hakkı bulunmakla beraber istihkak iddiasında bulunması söz konusu 

değildir. Yani,  istihkak iddiası, ya borçlu tarafından üçüncü kişi lehine ya da üçüncü 

kişi tarafından kendi lehine ileri sürülebilir168.   

                                                 
163 Her ne kadar İsviçre İcra- İflas Kanunu’nun 106’ıncı maddesinde, sadece üçüncü kişinin istihkak 
iddiasından söz edilmiş ise de, İsv. İİK m.95,III hükmü dikkate alındığında üçüncü kişi dışında 
borçlunun da istihkak iddiasında bulunabileceği, hatta bulunmak zorunda olduğu, aksi takdirde 
tazminatla sorumlu tutulabileceği belirtilmektedir. Bkz. ROHNER s.12, 49 vd.; JÄGER/ WALDER/ 
KULL/KOTTMANN s.548; AMONN/GASSER s.187; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.100; 
STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN s.1050. Öte yandan AATHK m.66 hükmünde de bu hak 
yalnızca borçlu ve üçüncü kişiye tanınmıştır. Bu konuda bkz. ŞİMŞEK s.621; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.575 
164 KURU-İcra 2 s.964; KAYGANACIOĞLU–I s.643-644; ÇELİK s.201. İcra müdürünün de, hacizli 
mal üzerinde üçüncü bir kişinin hak sahibi olduğunu beyan etme ve o kişi adına (sanki istihkak iddiası 
varmış gibi ) istihkak iddiasını tutanağa geçirme yetkisi yoktur. Bkz. TAPLAMACIOĞLU M: 
Mahcuz Mallarda İstihkak (Ücret) (1)  (ABD 1954/1, s.72-73), s.73; "…borçlunun babası veya kardeşi 
tarafından borçlu veya 3. kişi adına istihkak iddiasında bulunulamaz" (13. HD 20.11.1973, 773/782: 
KAYGANACIOĞLU–I s.644 dn.9). 
165 SÜSSKIND s.10-11; FRITZSCHE/WALDER s.367; UYAR-İstihkak Davaları s.124; UYAR-
İstihkak İddiaları s.582;  SEVİG s.174. Dolayısıyla böyle bir iddianın m.96,I hükmü uyarınca alacaklı 
ve borçluya bildirilmesi söz konusu olamaz. İsviçre hukukunda, borçlu ve üçüncü kişi, bazı 
durumlarda dördüncü bir kişinin de istihkak iddiasında bulunabileceği  belirtilmektedir. Bu anlamda 
olmak üzere, üçüncü kişinin malına zilyet olan kişilere de (örneğin kiracı) bu hakkın tanınması 
gerekir. Bkz. AMONN/GASSER s.187; SÜSSKIND s.10; BÖCHENSTEIN B: Das Widerspruchs-
verfahren (BlSchK 1957/6, s.161-174), s.164; STAEHELN/BAUER/ STAEHELIN s.1050; ROHNER 
s.50. Bunun dışında, üçüncü kişinin kanuni veya iradi temsilcisi de istihkak iddiasında bulunabilir. Bu 
nedenledir ki, istihkak iddiasında bulunacak kişinin, temyiz kudretine sahip olması yeterli olup; fiil 
ehliyetine sahip olması şart değildir (ROHNER s. 50-51; BÖCHENSTEIN-1957 s.164; BÜRGI J: Das 
Widerspruchsverfahren nach Art. 106 bis 109 SchKG. (BISchK 1946/1, s.1-15), s.6; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1050). Fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler adına kanuni temsilcileri istihkak 
iddiasında bulunabilir (JÄGER s.331; ROHNER s.51; STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN s.1050). 
166 UYAR T: İcra ve İflas Yasasının 97. Maddesi Üzerine Bir İnceleme (ABD 1983/5-6, s.51-73), 
s.52; "Üçüncü kişi, haczedilen malın kendisi dışında bir kişiye ait olduğunu ileri sürerse bu bildirim, 
istihkak iddiası niteliğinde sayılamaz ve dava açma süresini korumaz. Açılmamış sayılan bir davanın 
hak düşürücü süreyi saklı tutma özelliği olduğu ileri sürülemez" (21. HD 24.12.2002, 9551/11116: 
YKD 2003/6 s.954-955). 
167 BÖCHENSTEIN–1957 s.165; ROHNER s.12-13. 
168 "...İİK.’nun 96. maddesinde açıklandığı gibi, istihkak iddiasında  borçlu veya 3. kişi bulunabilir… 
3. kişi ise de, mal üzerinde “mülkiyet” veya “rehin” hakkı iddia etmiş değildir. Bu nedenle, ilk hacze 
gidildiğinde “işyerinin …”e ait olduğunu bildirmesi, ikinci hacizde…’ye ait olduğunu” bildirmesi 
hiçbir hukuki sonuç doğurmaz..." (12. HD 28.11.1989, 5296/14623: UYAR-İstihkak Davaları s.146); 
"İİK.’nun 96. maddesinde açıklandığı gibi istihkak iddiasını borçlu “haczedilen malın başkasına ait 
olduğunu” bildirerek veya 3. bir şahıs “o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı ileri sürerek” 
yapabilir. Borçlunun oğlunun “malların ağabeysine ait olduğunu” söylemesi maddedeki istihkak 
iddiası niteliğinde değildir. Bu duruma rağmen “alacaklı vekili tarafından istihkak iddiasına itiraz 
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Buna göre, bir malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, üçüncü bir kişi, bu 

malın kendisine ait olduğunu ya da bu mal üzerinde rehin hakkı veya başka bir hakka 

sahip bulunduğunu ileri sürerek istihkak iddiasında bulunabilir (m.96,I). Bu normal 

bir durumdur. Zira, bir mal üzerinde mülkiyet ya da başka bir hakka sahip olduğunu 

iddia eden kişilerin, bu malın başkasının borcu için haczedilmesi ve paraya 

çevrilmesini önlemek istemeleri doğal bir davranıştır. 

Aynı hacizli mal üzerinde sadece bir kişinin istihkak iddiasında bulunması (ve 

istihkak davası açması) mümkün olduğu gibi, birden fazla kişi de istihkak iddiasında 

bulunabilir. Her biri aynı nitelikte hakka (örneğin mülkiyet) sahip olduğunu ileri 

sürebileceği gibi;  bunların istihkak iddiasına dayanak teşkil eden haklarının aynı 

olması da gerekmez. Yani, bir kişi hacizli mal üzerinde mülkiyet hakkına, başka bir 

kişi rehin hakkına  sahip olduğunu iddia edebilir. Bu durumlarda icra müdürünün, 

her iki iddiayı da haciz tutanağına geçirmesi ve bu iddiaları alacaklı ve borçluya 

bildirmesi gerekir. Böyle bir durumda, alacaklı ve/veya borçlu, bu iddialardan birini 

ve/veya her ikisini kabul edebilirler ya da birine ve/veya her ikisine de itiraz 

edebilirler. İstihkak iddiası aşamasında durum böyle olmakla birlikte, her iki kişi de 

istihkak davası açmak durumunda kalmış ise, icra mahkemesinin; eğer istihkak 

davasının konusu aynı ise, bu davaları birleştirerek karara bağlaması mümkündür. 

Hatta, birini diğeri için bekletici sorun yapması daha uygun olur; zira biri karara 

bağlandıktan sonra diğerini incelemeye gerek kalmayabilir. Burada,  birden fazla 

davacı veya davalı arasında bir mecburi  dava arkadaşlığı mevcut değildir. Diğer 

taraftan eğer istihkak davasının konusu farklı ise, örneğin biri mülkiyet diğeri rehin 

hakkı iddiasına dayanıyorsa,  öncelikle mülkiyet iddiasını incelemesi gerekir. Zira, 

mülkiyet iddiasına dayanan istihkak davasının kabulü halinde, bu mal üzerindeki 

haciz kaldırılacağından ve dolayısıyla mal takibin kapsamı dışına çıkarılacağından, 

artık diğer kişinin rehin hakkı iddiasının incelenmesine gerek yoktur; zira söz konusu 

rehin hakkı artık bu takip bakımından bir önemi haiz değildir. 

Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu’muz malın borçlunun elinde haczedildiği 

durumlarda, istihkak iddiasında bulunma hakkını yalnız üçüncü kişiye değil borçluya 

da tanımıştır. Böyle bir ihtimalde borçlu, bu mal üzerinde başka bir kişinin mülkiyet 

hakkına ya da rehin hakkı veya başka bir hakka sahip olduğunu ileri sürebilecektir. 
                                                                                                                                          
olunmadığından” bahisle şikayetin reddi isabetsizdir " (12. HD 1.10.1979, 6950/7415: UYAR-
İstihkak Davaları s.147). 
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Borçlunun bu iddiası ise, üçüncü kişi adına (lehine) yapılmış bir istihkak iddiası 

niteliğini taşıyacaktır169. Üçüncü kişi dışında borçluya da bu nitelikte bir hakkın 

tanınması mantıki ve yerinde bir düzenlemedir. Zira, mal borçlunun elinde 

haczedildiğine göre, belki de olayların büyük çoğunluğunda, üçüncü kişilerin bu 

haczi öğrenmeleri ve buna karşı koyabilmeleri, bunun sonucunda da haklarını 

koruyabilmeleri mümkün olamayacaktır. İşte bu sakıncaları önlemek için borçluya 

da üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunma hakkı tanınmıştır. 

Esasen, İcra ve İflas Kanunu’ muzun m.85,II hükmüne göre, “borçlu, taşınır 

mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni 

hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması 

halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına 

geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu bu beyana davet etmek 

zorundadır”170. Bu hükümle kanunkoyucunun, biraz önce belirtilen sakıncaları 

gidermek ve böylece, cebri icranın borçludan başka kişilere ait mallar üzerinde 

cereyan etmesini mümkün olduğu kadar engelleyerek, icra takibinin çabuk ve 

kesintisiz bir biçimde sonuçlanmasını amaçladığı söylenebilir171. 

Burada üzerinde durulması gereken bir sorun da şudur : Yukarıda da belirtildiği 

gibi, istihkak iddiası ya borçlu tarafından ya da üçüncü kişi tarafından yapılabilir. 

Acaba istihkak iddiasının her ikisi tarafından da yapılması gerekli ve zorunlu mudur? 

Yani örneğin, borçlu tarafından üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulduktan 

                                                 
169 KAYGANACIOĞLU–I s.644. Yani, burada borçlu malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu iddia 
etmektedir. Yoksa, borçlunun malın kendine ait olduğu şeklinde bir iddiada bulunması, istihkak 
iddiası olarak nitelendirilemez. Zira, zaten mal veya hak  borçluya ait olduğu gerekçesiyle 
haczedilmiştir. Dolayısıyla borçlu bu nitelikte bir iddiada bulunsa bile bu iddia icra müdürü tarafından 
dikkate alınmaz ve borçlu doğrudan istihkak davası da açamaz. 
170 Bu fıkra hükmü, 25.11.1988 tarihinden sonra yapılan haciz işlemleri hakkında uygulanır (3494 
sayılı Kanun geçici madde “c” bendi ).  
171 "Teslimsiz menkul rehninin söz konusu olduğu hallerde menkul borçlunun elinde bulunmakta ve 
borçlu, menkul üzerine bir haciz konduğu zaman icra memuruna rehinden söz etmemek suretiyle 
rehnin ortadan kalkmasına neden olabilmektedir.Bu nedenle maddede haczi yapan memura (müdüre) 
beyan alma ve tutanağa geçirme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak haczi yapan memurun borçluyu bu 
beyana davet etmemesi haczi geçersiz kılmayacaktır" ( Hükümet gerekçesi ). Doktrinde, YILMAZ, 
hükümet gerekçesinde belirtilenlere prensip olarak katıldığını belirttikten sonra, haklı olarak, 
gerekçenin son cümlesindeki “…haczi yapan memurun borçluyu bu beyana davet etmemesi haczi 
geçersiz kılmayacaktır” ibaresine katılmanın zor olduğunu belirtmektedir. Zira, madde metninde böyle 
bir ibare yer almamaktadır; dolayısıyla, Kanun’un icra görevlisine getirdiği bir zorunluluğa 
uymamasının yaptırımını gerekçe ile “hiç” derecesine indirgemek, kanun yapma tekniğine ve “işin 
icabına” uygun değildir. Bkz. YILMAZ E: İcra ve İflas Kanunumuz Yine Değişti (değişikliklere 
ilişkin bazı düşünceler) (ABD 1989/1, s.105-135), s.114-115. 
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sonra ayrıca üçüncü kişinin de istihkak iddiasında bulunması gerekli ve zorunlu 

mudur? 

İcra ve İflas Kanunu’muzda bu konuda bir hüküm ve açıklık bulunmadığı gibi, 

bunu engelleyen bir hüküm de yoktur. Dolayısıyla ilk bakışta, kanunun lafzı da 

dikkate alındığında, her ikisinin de istihkak iddiasında bulunmasının mümkün olduğu 

söylenebilir. 

Ancak bir görüşe172 ve Yargıtay’ ın bazı kararlarına göre173, borçlunun 

süresinde istihkak iddiasında bulunması halinde, artık lehine istihkak iddiasında 

bulunulan üçüncü kişinin de ayrıca istihkak iddiasında bulunmasına gerek yoktur. 

İcra müdürünün, borçlunun istihkak iddiası üzerine gerekli işlemlere başlaması 

gerekir.  

Kanaatimizce, bu konuda borçlu ve üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak 

iddiasının niteliğine (içeriğine) bakmak gerekir. Eğer, borçlu ve üçüncü kişinin 

istihkak iddiaları aynı nitelik ve içeriğe sahipse, yani örneğin her ikisi de mülkiyet ya 

da rehin hakkı iddiasında bulunmuş ise, üçüncü kişinin de ayrıca istihkak iddiasında 

bulunmasına gerek olmadığı, böyle bir yükümlülük altında bulunmadığı söylenebilir. 

Fakat, borçlu ve üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının nitelik 

ve içeriği farklı ise, bunlar birbiriyle çelişiyorsa, o zaman üçüncü kişinin de ayrıca 

istihkak iddiasında bulunması gerekir. Buna göre örneğin , borçlu mülkiyet, üçüncü 

kişi rehin ya da borçlu rehin, üçüncü kişi mülkiyet hakkı iddia ediyorsa, üçüncü kişi 

de ayrıca istihkak iddiasında bulunmalıdır. Aksi takdirde istihkak iddiasında 

bulunma süresini geçirebilir ve dolayısıyla da hakkını kaybetme tehlikesiyle 

karşılaşabilir. Bu nedenle, herhangi bir yorum uyuşmazlığından zarar görmemesi 

                                                 
172 KURU-İcra 2 s.966; UYAR-İstihkak Davaları s.130, 157 ve 180; KAYGANACIOĞLU–I s.644. 
173 "...İcra ve İflas Kanunu’nun 96. maddesine göre istihkak iddiası borçlu veya üçüncü kişi tarafından 
yapılır. Eğer istihkak iddiası borçlu tarafından yapılmış ve mahcuzun 3. kişiye ait olduğu ileri 
sürülmüş ise alacaklıya üçüncü kişi tarafından yapılmış ise borçluya ve alacaklıya üç gün içinde 
itirazlarını bildirmek üzere tebliğ olunur. Anılan maddede  borçlunun istihkak iddiası üzerine üçüncü 
kişiye tebligat yapılacağına ilişkin bir hüküm yer almamıştır. Zira borçlunun haczedilen malın üçüncü 
kişiye ait olduğunu söylemesi üçüncü kişi adına yapılmış bir istihkak iddiası niteliğindedir...İcra 
memurluğunca gereksiz yere üçüncü kişiye de istihkak iddiasının  tebliğ edilmiş olması, lehine 
yapılmış bir istihkak iddiası varken üçüncü kişiye yeniden bir istihkak iddiasında bulunma külfeti 
yüklemez. Üçüncü kişi borçlu tarafından yapılmış istihkak iddiasına itiraz etmedikçe borçlunun 
yaptığı istihkak iddiası geçerlidir..." (13. HD 7.7.1980, 3428/3531: Yasa 1980/11 s.1616). 
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için, üçüncü kişinin borçlunun istihkak iddiasını ileri sürmüş olmasına bakmaksızın, 

ayrıca kendisinin de istihkak iddiasında bulunması menfaatine olacaktır174. 

 

    II. İstihkak İddiasında Bulunma Süresi  

         1. Haczin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Yedi Gün 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.96,III hükmüne göre, “malın haczine muttali 

olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak 

iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını 

kaybeder”175. Görüldüğü gibi, gerek borçlu gerekse üçüncü kişi176 bakımından 

istihkak iddiasının ileri sürülmesi yedi günlük bir süreyle sınırlandırılmıştır177.  Söz 

konusu süre, haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren başlayacağından178 konuyu 

çeşitli ihtimallere göre incelemek gerekir.  

                                                 
174 KURU-İcra 2 s.967; nitekim Yargıtay’ ın bir kararına göre  "üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında 
bulunulması halinde,o kişinin beyanı alınmadan istihkak iddiası hakkında karar verilemez" (15. HD 
3.2.1989, 464/368: UYAR-İstihkak Davaları s.157). 
175 Bu değişiklik 538 sayılı Kanun’la getirilmiştir. Bundan önce istihkak iddiasını takibin her 
aşamasında ileri sürmek mümkündü. 
176 Elbirliği mülkiyetine konu olan bir malın (veya miras payının) haczi halinde paydaşlardan en 
sonuncusunun öğrenme tarihi, haczi öğrenme tarihi olarak kabul edilmek gerekir. Şu halde, gerek 
istihkak iddiasında bulunulması  gerekse istihkak davasının açılması bakımından öngörülmüş olan 
yedi günlük hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi son paydaşın haczi öğrendiği tarihtir 
(KAYGANACIOĞLU–II s.118). Örneğin Yargıtay, şuf’a davalarındaki hak düşürücü sürenin bu 
şekilde hesaplanması gerektiğine karar vermiştir. "…İştirak halindeki mülkiyette, hak sahiplerinin 
hepsinin satışa muttali olmalarının en son öğrenen paydaşın ıttıla tarihine göre hesap edileceği, hak 
düşürücü sürenin en son paydaşın ıttıla tarihi ile başlayacağı…" (HGK 13.5.1977, 76/6: 
KAYGANACIOĞLU–II s.118 dn.46). 
177 İsviçre hukukunda, istihkak iddiasında bulunulması için, Kanunumuzda olduğu gibi, belirli bir 
kanuni süre konulmamıştır. Aksine, İsv. İİK m.106,II hükmünde, üçüncü kişinin, haczedilen malların 
paraya çevrilmesi sonucu elde edilen paraların paylaştırılmasına kadar istihkak iddiasında 
bulunabileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, orada da istihkak iddiasının ancak hacizden sonra ve 
ancak hacizden haberdar olunması halinde yapılabileceği, fakat bu hakkın dürüstlük kurallarına aykırı 
olarak da (örneğin haczin öğrenilmesinden çok sonra) ileri sürülemeyeceği belirtilmektedir. Nihayet 
istihkak iddiasının en geç paraların paylaştırılmasına kadar (bundan önce) ileri sürülebileceği kabul 
edilmektedir. Bu konuda bkz. JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.548-549; AMONN/ 
GASSER s.188-189; ROHNER s.13-14, 34 vd.; FRITZSCHE/WALDER s.368-369. Özellikle  
istihkak iddiasında bulunma hakkının kötüye kullanılarak geç bildirilmesi hakkında bkz. 
STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1052-1054; ROHNER s.14, 41 vd.; BÖCHENSTEIN-1957 
s.169. İstihkak iddiası dürüstlük kurallarına aykırı olarak geç bildirilmiş olsa bile, bunun ancak şikayet 
konusu olabileceği ve istihkak davasına bakan hakimin bu konuda karar veremeyeceği hakkında bkz. 
ROHNER s.49. İhtiyaten haczedilen mallar hakkında, ihtiyati haczin uygulanmasından önce de, yani 
ihtiyati haciz kararının verilmesi halinde istihkak iddiasında bulunulabileceği hakkında bkz. 
STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1051.  
178 Tüzel kişilerde haczi öğrenme tarihi, dava açmaya yetkili organın (makamın) haczi öğrendiğini 
bildirdiği tarihtir. Dolayısıyla tüzel kişiliğin dava açmaya yetkili olmayan bir organının haczi 
öğrenmesi, istihkak iddiasında bulunmak için gerekli olan yedi günlük hak düşürücü süreyi başlatmaz. 
"…Tüzel kişilerde hacze ıttılanın başlangıcı, dava açmaya yetkili merciin ıttıla tarihidir"  (13. HD 
11.2.1975, 784/838: KAYGANACIOĞLU–II s.117). İİK m.96 hükmünde istihkak iddiasında 
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a) Eğer, malın borçlunun elinde haczedildiği sırada,  borçlu veya üçüncü kişi 

hazır bulunmuş, yani haciz bunların huzuru ile yapılmış ise, haczi yapıldığı bu tarihte 

öğrenmiş olduklarından, hacizden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasını ileri 

sürebilirler; aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybederler179. 

Esasen, haciz anında hazır bulunan borçlunun, üçüncü kişi adına istihkak iddiasını 

haczi yapan icra müdürüne beyan ederek  bu beyanının tutanağa geçirilmesini talep 

etmek, icra müdürünün de borçluyu bu beyana davet etmek zorunda olduğu daha 

önce belirtmişti180. 

Haciz anında hazır bulunan borçlu veya üçüncü kişi, istihkak iddiasını o anda 

öğrenmiş olacaklarından, bu iddianın kendilerine ayrıca bildirilmesine gerek yok ise 

de,  bunlar mutlaka bu esnada istihkak iddiasında bulunmak zorunda değildir. 

Önemli olan haczi öğrendikleri tarihten itibaren yedi günlük süreyi geçirmemeleri, 

bu süre içinde istihkak iddiasında bulunmuş olmalarıdır181. Fakat, haciz esnasında 

hazır bulundukları halde istihkak iddiasında bulunmamış olan kişiye, sonradan 

gereksiz yere yapılan ikinci haciz, yeni bir hak ve dolayısıyla yeni bir süre 

sağlamaz182.  

b) Eğer istihkak iddiasına konu olan mal, borçlunun ya da üçüncü kişinin 

gıyabında (yokluğunda) haczedilmiş, yani haciz sırasında bunlar hazır bulunmamış 

ise, malın haczedildiğini öğrendikleri tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak 

                                                                                                                                          
bulunma süresinin “hacze ıttıla” tarihinden itibaren başlayacağı belirtildiği halde, AATHK m.66,II 
hükmünde böyle bir hükme yer verilmediği için, sürenin tebliğden itibaren başlayabileceği hakkında 
bkz. ŞİMŞEK s.623. 
179 "Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü kişi, istihkak iddiasında bulunmak istedikleri 
takdirde bunu ıttıla tarihinden itibaren 7 gün içinde dermeyana mecburdur. Aksi halde aynı takipte bu 
iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Haciz 25.5.1971 gününde, istihkak davacısının huzurunda 
uygulanarak mahcuz mal yediemin sıfatıyla kendisine (istihkak davacısı üçüncü kişiye) teslim 
edilmiştir. Bu suretle hacze muttali olan davacı (üçüncü kişi) ne haciz sırasında ve ne de bunu izleyen 
7 gün içinde istihkak iddiasında bulunmamıştır. Borçlunun 2.6.1971 gününde yaptığı istihkak iddiası 
ise 7 günlük süre dışındadır. Davanın sırf bu nedenle istima olunmayarak reddi gerekirken aksine 
işlem yapılıp (davanın esası hakkında) karar verilmesi İİK’nun 96 ncı maddesi hükmüne aykırıdır" 
(İİD 2.12.1971, 11863/12215: ABD 1972/4 s.742); aynı doğrultuda (15. HD 19.9.1985, 1273/2771:  
YKD 1986/2 s.267-268); (12. HD 4.10.1983, 5066/6943: UYAR-İstihkak Davaları s.174). 
180 Bkz. yuk. s.239. 
181 AKYAZAN-Açıklamalar s.75. 
182 "… İlk hacizde istihkak iddiasında bulunmayan kişiye sonradan gereksiz yere yapılan ikinci haciz 
yeni bir hak, yeni bir süre sağlamaz" (13. HD 11.10.1979, 4596/5012); "…Haciz sırasında istihkak 
iddia edilmiş olmasına rağmen yedi gün geçtikten sonra tekrar bir istihkak dilekçesi verilmesi, 
süresinde yapılan ilk istihkak iddiasını hükümsüz kılmaz" (13. HD 8.4.1980, 2030/2257); "…Hacizde 
hazır bulunan borçlunun karısı istihkak iddiasında bulunmamış, yedi günlük süreyi geçirmiştir. 
Sonradan borçlunun malın karısına ait olduğunu söylemesi süreyi yeniden başlatmaz" (13. HD 
9.4.1974, 871/816); bu kararlar için bkz. KAYGANACIOĞLU–II s.115 dn.37. 
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iddiasında bulunmak zorundadırlar; aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürme 

hakkını kaybederler. Şu halde bu ihtimalde, istihkak iddiasında bulunma süresi 

haczin yapıldığı tarihten itibaren değil, bu haczin öğrenildiği tarihten itibaren 

başlayacaktır. 

İstihkak iddiasında bulunma süresi, borçlu ve üçüncü kişi için aynı tarihte 

başlayabileceği gibi, farklı tarihlerde de başlayabilir183. Zira, süre haczin öğrenilmesi 

tarihinden itibaren başlayacağına göre, bunlar haczi farklı (değişik) tarihlerde 

öğrenmiş olabilirler. Örneğin, haciz anında her ikisi de hazır bulunmuş ise, öğrenme 

tarihi her ikisi için de aynı olacağına göre, süre her ikisi için de haciz anından 

itibaren başlayacaktır. Fakat öğrenme tarihi farklı ise, süre de farklı tarihlerde 

başlamış olacak ve bunun sonuçlarından sadece haczi öğrenen etkilenecektir. 

Örneğin, haciz anında hazır bulunan borçlu, haczi öğrendiği bu tarihten itibaren yedi 

gün içinde üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunmamış ise, aynı takipte bu 

iddiayı ileri sürme hakkını kaybeder ise de, bu durum haczi henüz öğrenmemiş olan 

üçüncü kişinin durumunu etkilemez. Yani, üçüncü kişi için yedi günlük istihkak 

iddiasında bulunma süresi (haczi öğrenmediği için) henüz işlemeye başlamamış veya 

(başlamış olmakla beraber; borçlunun istihkak iddiasını ileri sürme hakkını 

kaybettiği tarihte) henüz bitmemiş ise, üçüncü kişi, haczi öğrendiği tarihten itibaren 

(veya kalan süre içinde) borçludan bağımsız olarak, istihkak iddiasını ileri 

sürebilir184.  

Üçüncü kişinin yedi günlük kanuni süreyi geçirip geçirmediği konusunda bir 

uyuşmazlık olursa, bunun ispatı kural olarak üçüncü kişiye yükletilemez. Yani 

üçüncü kişi haczi hangi tarihte öğrendiğini iddia ediyorsa, o tarihte öğrendiği kabul 

edilir. Çünkü, yedi günlük sürenin geçirilmediği gibi olumsuz bir durumun ispatı 

istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye ait olamaz; zira, haciz kendisine tebliğ 

edilmediği için, üçüncü kişi iyiniyet karinesinden yararlanır (MK m.3). Dolayısıyla, 

kural olarak üçüncü kişi haczi hangi tarihte öğrendiğini iddia ediyorsa onun bu 

iddiası doğru sayılır ve aksinin, yani üçüncü kişinin haczi daha önceki bir tarihte 

öğrendiğinin ispatı, alacaklıya düşer185. 

                                                 
183 MUŞUL s.626. 
184 KURU-İcra 2 s.967; ARAR s.214. 
185 POSTACIOĞLU s.390; BERKİN s.278; UYAR-İstihkak Davaları s.126; UYAR-İstihkak s.46; 
UYAR-İstihkak İddiaları s.578; ERTEN S: İcra İflas Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Yeni 
Kanun Tasarısı Muvacehesinde Haczedilen Mallara Ait İstihkak İddiaları ve Davaları (AD 1964/2, 
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Ancak, alacaklının kendisine yükletilen bu ispat yükünü yerine getirmesi her 

zaman kolay değildir. Özellikle tevali eden istihkak iddialarının söz konusu olduğu 

durumlarda alacaklının bu ispat yükünü yerine getirmesinin ne kadar zor olacağı 

ortadadır. İşte bu suretle ardı arkası kesilmeyen istihkak iddiaları ile icra takibinin 

sürüncemede bırakılmasını önlemek için186 kanunkoyucu, bir “haczi öğrenme 

karinesi” kabul etmiştir ki, bundan sonraki başlıkta bu karine incelenecektir. 

 

        2. Haczi Öğrenmede Kanuni Karine 

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiden başka üçüncü kişilerde aynı hacizli 

mal üzerinde istihkak iddiasında bulunabilirler. Ancak biraz önce de belirtildiği gibi 

bu suretle ardı arkası kesilmeyen istihkak iddiaları ile icra takibinin sürüncemede 

bırakılmasını önlemek için, bu konuda (alacaklı lehine) bir kanuni karine 

öngörülmüştür. Şöyle ki, İcra ve İflas Kanunu’muzun m.96,III hükmüne göre, 

“istihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak 

müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın  

yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97’inci maddenin 9’uncu fıkrası gereğince 

açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar”187. 

Burada öngörülen karine, doktrinde de isabetli olarak belirtildiği gibi, bir 

“kesin kanuni karine”dir188. Yani, istihkak davacısı ile birlikte oturan yada onun iş 

ortakları, malın haczini istihkak iddiasının yapıldığı ya da istihkak davasının açıldığı 

tarihte öğrenmiş sayılırlar; dolayısıyla bu tarihlerde malın haczini öğrenmediklerini 

ya da daha sonraki bir tarihte öğrendiklerini iddia ve ispat edemezler. Bu nedenle, m. 

96,III hükmünün gerek lafzı gerekse konuluş amacı, buradaki karinenin aksinin ispatı 

                                                                                                                                          
s.137-148), s.138; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.501;  KAYGANACIOĞLU–II s.117; "Hacze davacının 
daha önce muttali olduğunu ispat yükü bunu ileri süren davalı alacaklıya düşer. Aksi davalı alacaklı 
tarafından kanıtlanmadıkça davacının bildirdiği tarih ıttıla tarihi sayılır" (13. HD 4.2.1975, 784/641 
(KAYGANACIOĞLU–II s.117 dn. 44); aynı doğrultuda (15. HD 7.10.1993, 2823/3882); (15 HD 
24.12.1992, 6090/6257);  bu karar ve başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.145 ve 181. 
186 KURU-İcra 2 s.970. 
187 Bu hüküm 538 sayılı Kanun’la  getirilmiştir. "…Ayrıca istihkak iddiasının yapıldığı veya  istihkak 
davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler ile bu şahısların iş ortakları, 
iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa 
davanın açıldığı tarihte malın haczine muttali oldukları kabul edilmek suretiyle istihkak davaları 
zımnında tevali eden kötü niyetler önlenmiştir" (Hükümet Gerekçesinden).  
188 POSTACIOĞLU s.391; KURU-İcra 2 s.970; KURU B: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı 
Baskı, Cilt: II, İstanbul 2001 s.2013; UYAR-İstihkak Davaları s.127; UYAR-İstihkak s.46; UYAR-
İstihkak İddiaları s.578; MUŞUL s.627; BERKİN s.278-279; KAYGANACIOĞLU–II s.119; ERTEN 
s.288. 
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mümkün olmayan kesin bir kanuni karine olarak kabulünü haklı kılmaktadır. 

Dolayısıyla bu kesin kanuni karine uyarınca, üçüncü kişiler haczin yapıldığını 

gerçekten daha sonraki bir tarihte öğrenmiş olsalar bile, karinenin haczin 

öğrenildiğini kabul ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında 

bulunmak zorundadırlar; aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını 

kaybederler189.  

Kanunun lafzına göre, söz konusu karinenin uygulanabilmesi için, daha önce 

üçüncü bir kişinin istihkak iddiasında bulunmuş olması ve sonradan ayrı istihkak 

iddiasında bulunacak olan diğer üçüncü kişinin ilk istihkak davacısı ile birlikte 

oturması190 veya onun iş ortağı191 olması gerekir192. Bu birlikte oturma durumu, 

hem istihkak iddiasında bulunma hem de istihkak davası açma tarihi bakımından 

kabul edilmiştir193. 

                                                 
189 MUŞUL s.627; AKYAZAN–Açıklamalar s.76; "...Haciz aracın trafik kaydına 6.1.1997 tarihinde 
işlenmiştir. İstihkak iddiası 31.1.1997 tarihinde İ…tarafından İcra Müdürlüğüne bildirilmiş , dava ise 
10.3.1997 tarihinde E....... İnşaat Limited Şirketi tarafından açılmıştır. İİK 96/3 maddesi hükmüne 
göre malın haczini öğrenen 3. şahıs öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içinde istihkak iddiasında 
bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının 
yapıldığı tarihte istihkak iddia eden ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları iddianın 
yapıldığı tarihte malın haczini öğrenmiş sayılırlar. İ…, E........ İnşaat Limited Şirketinin temsil 
yetkisini haiz ortağı ve müdürü olduğundan  şirket haczi en geç 31.1.1997 tarihinde öğrenmiş sayılır. 
Bu durumda dava şirket tarafından yasal süre geçirildikten sonra açıldığından davanın süre yönünden 
reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir..." (21. HD 
10.3.1998, 1527/1681: YKD 1998/11 s.1682-1683); aynı doğrultuda (HGK 10.4.1968, 45/244: 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.501). 
190 "Traktör ev eşyasından madut olmadığı gibi mesken dışında haczedilmiştir. Bu durumda borçlu ile 
ikamet eden davacının hacze, haciz tarihinde ıttıla kesbettiğinin kabulü mümkün olmayıp bunun ispatı 
zorunludur. Alacaklı dava tarihinden çok önce ve haciz günü davacının bu hususa muttali olduğunu 
ispat edemediğinden davanın süresinde açıldığının kabulü gerekir" (İİD 24.4.1969, 4482/4624: 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.525). 
191 İş ortağından ne anlaşılması gerektiği, doğal olarak İİK’da düzenlenmemiştir. Buradaki iş ortağı, 
kanaatimizce geniş anlamda kullanılmıştır. Yani, bunun kapsamına, her türlü şirket ortakları dahildir. 
Daha genel olarak ifade edilecek olunursa, söz konusu kişiler arasında en azından bir adi ortaklık 
(şirket) ilişkisinin varlığı kabul edilebiliyorsa, buradaki iş ortağı olma şartı gerçekleşmiş olur. Önemli 
olan, ilk istihkak iddiasında bulunan kişi ile, sonradan istihkak iddiasında bulunacak olan kişiler 
arasında, haczi öğrenmelerine olanak verecek bir iş ilişkisinin (ortaklığının) mevcut olmasıdır.  
192 "... İİK.’nun 96/3. maddesine göre “istihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı 
tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları malın haczine ıttıla 
kesbetmiş sayılırlar”. Haciz konusu mallar davacının muhasebecisine yediemin olarak bırakılmış olup 
bu kişi yukarıda belirtilen kişilerden değildir. Bunun dışında davacıya haciz keyfiyetinin bildirildiği 
hususu davalı tarafça ispatlanmış da değildir. Diğer yandan istihkak iddiası üzerine icra müdürlüğünce 
dosya İİK.’nun 97. maddesi gereğince merci hakimliğine verilmiş ve böylece prosedür çalıştırılarak 
mercice “takibin devamına” karar verilmiş ve davacının dava açma hakkı doğmuş bulunmaktadır. Bu 
durumda hakimlikçe, “davanın süresinde açıldığı” kabul edilip dosyaya ibraz edilen deliller de 
incelendiğine göre, işin esası hakkında bir karar verilmelidir..." (15. HD 31.5.1990, 569/2550: UYAR-
İstihkak Davaları s.153-154 ). 
193 UYAR-İstihkak İddiaları s.578. Birlikte oturma veya iş ortağı olma durumlarının istihkak 
iddiasında bulunma veya istihkak davası açma tarihinden sonra meydana gelmesi halinde, haczi 
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Burada tereddüde yol açacak nokta, m.96,III hükmünde yer alan “istihkak 

müddeisi” ibaresinden ne anlaşılması gerektiğidir. Zira, bu ibareden sadece istihkak 

davası açan kişi mi anlaşılmalıdır, yoksa bununla istihkak iddiasında bulunan kişi de 

kastedilmiş midir? Bu nokta önem taşımaktadır; zira bu ibareden sadece istihkak 

davası açacak olan kişi anlaşılırsa, o zaman kesin kanuni karine, yalnız istihkak 

davası açma hakkı olan üçüncü kişi ile birlikte oturanlar veya onun iş ortağı olanlar 

bakımından uygulanacaktır. Buna karşılık , istihkak müddeisi ibaresinin yalnız dava 

açacak olan üçüncü kişiyi kastetmek üzere dar anlamda kullanılmadığı kabul 

edilecek olunursa, bu takdirde, borçlunun da istihkak iddiasında bulunma hakkı 

olduğuna göre, borçlu ile  birlikte oturan veya onun  iş ortağı olan kişiler bakımından 

da kesin kanuni karine uygulama alanı bulacaktır.  

POSTACIOĞLU’na göre, “kanunkoyucu bu konuda  fazla cüretli davranmamış 

ve karineyi yalnız daha önce istihkak iddiasında bir üçüncü kişinin bulunması haline 

ve istihkak iddiasını ileri sürecek diğer üçüncü kişinin borçlu ile değil, fakat ilk 

istihkak davacısı ile birlikte oturması veya onun iş ortağı olması halleri ile 

sınırlamıştır. İstihkak iddiasında bulunacak kişinin borçlu ile birlikte oturması 

halinde, haczi öğrenme bakımından ancak  bir fiili karinenin bulunduğu 

söylenebilir194. Bu nedenle kanunun koyduğu bu karinenin sınırlı hallerde hüküm 

ifade edeceği ve asıl, sıklıkla karşılanacak halleri içine almayarak eksik kalacağı 

söylenebilir”195.  

Kanaatimizce, m.96,III hükmünde kullanılan “istihkak müddeisi” tabirinin 

geniş şekilde yorumlanması gerekir. Yani, bu ibare ile sadece istihkak davacısı 

                                                                                                                                          
öğrenme tarihinin (kıyas yolu ile) bu hallerin meydana geldiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği 
hakkında bkz. POSTACIOĞLU s.391; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.501. 
194 POSTACIOĞLU s.391; ayrıntı için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.127-128; Yargıtay’a göre de 
"…Borçlu eşi ile birlikte oturan kadının haczi kanuni süresi içinde öğrendiğine fiili bir karine 
mevcuttur. Fiili karinenin aksi iddia ve ispat olunabilirse de olayda böyle bir kanıt getirilememiştir" 
(13. HD 13.3.1980, 1294/1651: KAYGANACIOĞLU–II s.119. dn. 48); "Haczin yapıldığı 22.1.1980 
tarihinde davacının kocası hazır bulunmuş ve “haczedilen eşyadan bir bölümünün karısı davacıya bir 
bölümünün de borçlu kardeşine ait olduğunu” söylemiştir. Dava 27.2.1980 gününde açılmıştır. 
Davacı, kocası ve borçlu ile aynı çatı altında birlikte oturduklarına göre İİK.’nun 96/3 maddesindeki 
“malın haczine muttali olan üçüncü şahıs ıttıla tarihinden yedi gün içinde istihkak iddiasında 
bulunmadığı takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder” hükmü uyarınca hacze 
muttali olmuş ve süresinde istihkak iddiasında bulunup dava açmamış sayılır. Çünkü burada fiili ıttıla 
söz konusudur. Haciz uygulamasını, kocanın birlikte oturduğu karısına söylemesi hayatın olağan 
akışına uygundur. Mercice bu hususun re’sen gözönünde tutulup davanın reddi gerekirken yazılı 
şekilde kabule karar verilmesi bozmayı gerektirir"  (13. HD 4.12.1980, 5881/6516: UYAR-İstihkak 
Davaları s.163); aynı doğrultuda başka kararlar için bkz. s.263 dn.176-179). 
195 POSTACIOĞLU s.391. 
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(üçüncü kişi) değil, bununla birlikte istihkak iddiasında bulunan kişi de 

kastedilmiştir.  Buna göre, kesin kanuni karine, gerek istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişi ile borçlu; gerekse, m.97,IX hükmüne göre istihkak davası açan üçüncü 

kişi ile birlikte oturanlar veya bunların iş ortağı olanlar bakımından uygulama alanı 

bulmalıdır196.  

Öte yandan, incelemekte olduğumuz kesin kanuni karinenin uygulanması için 

gerekli koşulların bulunmadığı durumlarda, ancak bir fiili karinenin varlığından söz 

edilebilir. Bu anlamda olmak üzere, biraz önce belirtilen şekilde (anlamda) bir 

birlikte oturma veya iş ortağı olma durumu yoksa, ancak bir fiili karinenin varlığı 

kabul edilebilir. Aynı şekilde, haczi öğrenmiş olmalarına rağmen, borçlu veya 

üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunmamışlarsa, haczi öğrenme bakımından 

bunlarla birlikte oturan veya bunların iş ortağı olanlar bakımından da  fiili bir karine 

söz konusu olabilir. Yani, kanuni karinede, haciz üzerine istihkak iddiasında 

bulunanla (veya istihkak davası açanla) birlikte oturma veya iş ortağı olma söz 

konusu iken, fiili karinede, haczi öğrendiği halde istihkak iddiasında bulunmayanla 

(veya istihkak davası açmayanla) birlikte oturma veya iş ortağı olma söz konusudur. 

Dolayısıyla, kanuni karinenin varlığı halinde bunu aksi ispat edilemeyecek; ancak, 

fiili karine varsa bunun aksi ispat edilebilecektir197.  

 

 

        3. İstihkak İddiasında Bulunma Süresinin Niteliği  

            ve Bu Sürenin Geçirilmesine Bağlanan Sonuç 

Yukarıda da belirtildiği üzere istihkak iddiasının haczin öğrenildiği tarihten 

itibaren yedi gün içinde yapılması gerekir (m.96,III). Bu yedi günlük süreninin 

geçmesinden sonra istihkak iddiasında bulunulamaz. Dolayısıyla, kanunda öngörülen 

                                                 
196KAYGANACIOĞLU–II s.118. AKYAZAN’a göre de, mal borçlunun elinde haczedilmiş ise, 
borçlu ile; üçüncü kişinin elinde haczedilmiş ise üçüncü kişi ile birlikte oturanlar ve bunların iş 
ortakları hacizden haberdar sayılırlar (AKYAZAN-Açıklamalar s.76). 
197 KAYGANACIOĞLU – II s.119; UYAR-İstihkak İddiaları s.578; "…Kocasının borcundan dolayı 
kişisel mallarının haczedilmiş olduğunu ileri sürerek dört ay sonra dava açan kadının (haciz sırasında 
başka şehirde olsa bile) o zamana kadar haczi duymadığını ve davayı süresinde açtığının kabulü 
hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir" (13. HD 15.11.1977, 4441/5061); "…İstihkak müddeisi 
borçlunun karısıdır, koca ile birlikte oturmaktadır. İstihkak davası hacizden sekiz ay sonra açılmıştır. 
Müşterek evde oturulduğuna, haczin birlikte kullandıkları eşyalar üzerinde uygulanmış bulunduğuna 
göre haczi hak düşürücü süre içinde öğrenmesi tabidir. İspat yükü olağan durumun aksini iddia edene 
düşer. Davacı haczi daha geç öğrendiğini ispat etmekle yükümlüdür" (İİD 10.10.1969, 8676/9205); 
her iki karar için bkz. KAYGANACIOĞLU–II s.119 dn. 48. 
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bu süre “hak düşürücü bir süredir”198. Zira, icra ve iflas hukukunda, ilgililer için 

konulmuş olan süreler hak düşürücü niteliktedir. Bu nedenle, süresi içinde o işlemi 

yapmamış olan ilgili (yani süresi içinde istihkak iddiasında bulunmamış olan üçüncü 

kişi), o işlemi yapma hakkını kaybeder ve süresinden sonra yapılan işlemler 

geçersizdir199.  

İstihkak iddiasında bulunma süresi hak düşürücü bir süre200 olduğuna göre, bu 

sürenin geçirilip geçirilmediği icra müdürü tarafından re’sen gözetilmelidir. Ayrıca, 

İcra ve İflas Kanunu’nun tayin ettiği süreler (ve burada istihkak iddiasında bulunma 

süresi) kesindir; ilgililer sözleşme ile bu süreleri değiştiremezler. İlgililerin, sürelerin 

değiştirilmesi hakkında yapmış oldukları bütün sözleşmeler hükümsüzdür (m.20 

cümle 1). İcra müdürü de, süreleri değiştiren bu gibi sözleşmeleri dikkate almaz ve 

kanuni sürelere göre işlem yapar201. Buna göre, yedi günlük süre geçirildiği halde 

istihkak iddiasında bulunulmuş ise, icra müdürünün bu iddiayı dikkate almaması, 

yani istihkak iddiasını işleme koymaması gerekir. İcra müdürünün aksine bir işlem 

yapması halinde, alacaklı (ve borçlu) bu işleme karşı şikayet yoluna başvurabilir202. 

Yedi günlük hak düşürücü süre içinde istihkak iddiasının yapılmamış olmasının 

sonucu (müeyyidesi), m.96,III hükmünde “... aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek 

hakkını kaybeder” şeklinde açıkça hükme bağlanmıştır. Buna göre, malın haczini 

öğrenen borçlu veya üçüncü kişi, bu öğrenme tarihinden itibaren yedi gün içinde 

istihkak iddiasında bulunmazlarsa, aynı takipte söz konusu mal hakkında bir daha 

                                                 
198 POSTACIOĞLU İ.E : 538 Sayılı Kanunun İcra ve İflas Kanununa Getirdiği Yenilikler, İstanbul 
1965 s.29; UYAR-İstihkak Davaları s.129; UYAR-İstihkak İddiaları s.579; KAYGANACIOĞLU–II 
s.114; AKYAZAN-Açıklamalar s.76; HÜDAYİOĞLU s.131; "Davaya konu motor 14.9.1990 
tarihinde haczedildiğinde 3. şahıs davacı A…hazır olup hacze muttali olmuş herhangi bir şekilde 
istihkak iddiasında bulunmamıştır. Ancak 1.10.1990 tarihinde diğer davacı…’le birlikte icra 
müdürlüğüne sunduğu dilekçe ile “motora M… ile birlikte malik olduğunu” iddia etmiştir. Bu haliyle, 
İİK.’nun 96/3 maddesinde istihkak iddiasında bulunulması için ve hak düşürücü süre olduğundan 
merci hakimliğince doğrudan gözönünde bulundurulmasın gereken 7 günlük süreyi geçirmiştir. O 
halde davacı A…hakkında ve payı oranında süre yönünden “davanın reddi” gerekirken kabulü doğru 
değildir" (15. HD 12.5.1992, 2181/2392: UYAR-İstihkak Davaları s.138). İflasta istihkak iddiasında 
bulunulması için öngörülen sürenin hak düşürücü nitelikte olmadığı hakkında bkz. GÖRGÜN s.71. 
199 Bu konuda bkz. KURU B: İcra ve İflas Hukukunda Müddetler (Süreler) (Prof. Dr. H.C. 
Oğuzoğlu’na Armağan’dan Ayrı Baskı, Ankara 1972 s.621-638), s.625-626. 
200 Hak düşürücü sürenin söz konusu olduğu hallerde hakkın mutlaka belirtilen sürede kullanılması 
zorunludur. Bu nedenle, zamanaşımı sürelerinin aksine, burada sürenin kesilmesi ve durdurulması 
ilişkin BK m.132-136 hükümleri bu süreler hakkında uygulanmaz (KURU-Süreler s.626). 
201 KURU-Süreler s.633-634; POSTACIOĞLU s.101. 
202 POSTACIOĞLU-Yenilikler s.29; UYAR-İstihkak İddiaları s.579. 
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istihkak iddiasında bulunamazlar203. Görüldüğü üzere süresinde istihkak iddiasında 

bulunulmasının taraflar bakımından önemi ve doğurduğu sonuç oldukça ağırdır. 

Fakat kanunkoyucunun bu düzenlemesi  isabetlidir. Zira kendisine ait bir malın 

başkasının borcu için haczedildiğini öğrenen bir kişinin, buna süresinde karşı 

koyması gerekir; aksi takdirde sonuçlarına kendisi katlanır. Ayrıca, istihkak 

iddiasında bulunma süresinin sınırlanmayıp, istenildiği zaman bu hakkı kullanma 

imkanının tanınması, icra takibinin sürüncemede kalması sonucunu doğurur. 

Öte yandan, süresinde istihkak iddiasında bulunulmamaya bağlanan müeyyide 

sadece “o takip”, yani istihkak iddiasında bulunulmasına neden olan derdest takip  

bakımındandır204. O takipte süresinde istihkak iddiasında bulunmamış olan kişi, 

başka bir takipte istihkak iddiasında bulunabilir205. Zira m.96,III hükmünde  bu 

durum “aynı takipte” bu iddianın ileri sürülemeyeceği şeklinde açıkça ifade 

edilmiştir.  

Burada, istihkak iddiasında bulunma süresini kaçıran (süresinde istihkak 

iddiasında bulunamayan) üçüncü kişinin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

m.166 vd. hükümlerine göre, “eski hale getirme” (hali sabıka irca) yoluna başvurup 

başvuramayacağına da değinmek gerekir.  

İcra ve İflas Kanunu’nda, sürelerin ilgililerin arzu ve ihtiyarları dışında 

kaçırılmış olması halinde eski hale getirme yoluna gidilip gidilemeyeceği hakkında 

açık bir hüküm bulunmamaktadır206. Bu nedenle, icra ve iflas hukukunda eski hale 

                                                 
203 "Mahcuz eşyalar, davacı hazır olduğu halde, 9.1.1984 tarihinde haczedilmiş olup, davacıya 
yediemin olarak teslim edilmiştir. Buna rağmen davacı haciz sırasında herhangi bir istihkak iddiasında 
bulunmadığı gibi, 7 günlük süre içinde dahi, herhangi bir iddia ileri sürmemiştir. İİY. 96/III. Madde 
hükmüne göre malın haczini öğrenen borçlu ve 3. kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde 
istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybeder. Bu 
yasal hak düşürücü süreden çok sonra, davacının 20.2.1984 tarihli dilekçe ile istihkak iddiasında 
bulunduğu anlaşıldığından, davanın süre yönünden reddi gerekir" (15. HD 12.12.1985, 3519/4196:  
UYAR-İstihkak Davaları s.165). 
204 UYAR-İstihkak İddiaları s.579; "…İlk hacizde istihkak iddiasında bulunmayan borçlu, aynı takipte 
aynı mal üzerine konan ikinci haciz üzerine istihkak iddiasında bulunamaz" (13. HD 5.3.1979, 
450/972: KAYGANACIOĞLU–II s.114 dn. 36). Böyle bir ihtimal ilk haczin herhangi bir nedenle 
düşmüş (kalkmış) olması halinde söz konusu olabilir.  
205 KAYGANACIOĞLU–II s.114; SEVİG s.174; OLGAÇ/KÖYMEN s.793; "Her takibin ayrı 
düşünülmesi gerekmesine, 126 sayılı takip dosyasında haciz yapılıp istihkak iddiasında 
bulunulmasının, başka bir takip dosyasında aynı alacaklı tarafından olsa dahi, haciz yapılabileceğine, 
istihkak iddiasında bulunulabileceğine..." (12. HD 3.5.1984, 2044/5588: UYAR-İstihkak Davaları 
s.172). 
206 Fakat, itiraz süreleri için, eski hale getirmeye benzer, hatta bir çeşit eski hale getirme demek olan 
“gecikmiş itiraz” yolu (m.65) kabul edilmiştir. Bkz. KURU-Süreler s.636 dn.33; BİLGE/ÖNEN s.309; 
TERCAN E: İcra ve İflas Hukuku Açısından Eski Hale Getirme (BATİDER 1998, CXIX, S.4, s.117-
130), s.120. 
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getirme yoluna gidilip gidilemeyeceği hakkında, doktrinde iki görüş ileri 

sürülmüştür.  

Doktrinde hakim olan görüşe göre, icra ve iflas hukukunda eski hale getirme 

yoluna başvurulamaz. Çünkü, icra iflas hukukundaki süreler kesin olup, sözleşme ile 

değiştirilemez. Ayrıca bu süreler kamu düzenine ilişkindir ve bunlara uyulup 

uyulmadığı re’sen dikkate alınır. Dolayısıyla, süreyi kaçırmış olan kimse bunun 

sonuçlarına katlanmalıdır207.  

Diğer bir görüşe göre ise, icra ve iflas hukukunda da eski hale getirme yoluna 

başvurulabilmelidir. Zira, her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen süreler 

kesin ise de, bu sürelerin tayini ile korunan yararlar  gerek medeni usul hukukunda 

gerekse icra ve iflas hukukunda  aynı olduğundan, icra ve iflas hukukundaki sürelerin 

kaçırılması halinde de, medeni usul hukukunda olduğu gibi, aynı koşullar altında eski 

hale getirme yoluna kıyasen başvurulabilir208.  

Eski hale getirme yoluna başvurulabilmesi için, kaçırılan sürenin kesin olması, 

sürenin arzu ve ihtiyar dışında bir nedenle kaçırılması ve başka kanuni yollara 

başvurma imkanının kalmamış olması gerekir209. 

Her ne kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 166’ıncı maddesinde 

yer alan “bu kanunun…tayin ettiği müddetin müruriyle…” ibaresinden, lafzi bir 

yorumla, eski hale getirme yoluna ancak söz konusu kanunun (HUMK) tayin ettiği 

sürelerin kaçırılması halinde başvurulabileceği  sonucu çıkarılabilir ise de210; 

kanaatimizce, icra (ve iflas) hukukunda ve bu bağlamda istihkak iddiasında bulunma 

süresinin kaçırılması halinde de,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 167’inci 

maddesindeki şartların varlığı halinde, eski hale getirme yoluna başvurulabilmelidir. 

Zira, icra ve iflas hukukunda da, süreyi kusuru olmaksızın kaçıran kimsenin mağdur 

                                                 
207 BLUMENSTEIN s. 202; von OVERBECK s.35; POSTACIOĞLU s.65; ÜSTÜNDAĞ s.74; 
BERKİN s.121, 403; UMAR-Tarihi Gelişme s.36; ARAR s.46; ayrıca bkz. KURU-Süreler s.636 
dn.34’de belirtilen yazarlar. İhalenin feshini isteme süresi bakımından bkz. ARSLAN-İhale s.182; 
şikayet süresi bakımından bkz. PEKCANITEZ H: İcra ve İflas Hukukunda Şikayet Ankara 1986 s.82. 
Bu görüş hakkında ayrıntı için bkz. TERCAN-Eski Hale Getirme s.123-124. Yargıtay’ın bir kararına 
göre de "icra hukukunda eski hale getirme müessesesi yoktur" (12.HD 18.4.1983, 1877/2973: UYAR-
Tetkik Mercii s.393). 
208 KURU-Süreler s.637; BELGESAY-Şerh s.70; GÜRDOĞAN s.22; ANSAY s.38; TERCAN-Eski 
Hale Getirme s.125 vd.; BİLGE N/ÖNEN E: Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 3.Baskı, Ankara 
1978 s.309; ayrıca bkz. KURU-Süreler s.637 dn.40’da belirtilen yazarlar. Bu görüş hakkında ayrıntı 
için bkz. TERCAN-Eski Hale Getirme s.121-122. 
209 Bu konuda ayrıntı için bkz. TERCAN-Eski Hale Getirme s.118-119; KURU/ARSLAN/YILMAZ-
Usul s.866 vd.; BİLGE/ÖNEN s.309 vd. 
210 TERCAN-Eski Hale Getirme s.126. 
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edilmemesi gerekir211.  Eğer, bu süreyi arzu ve ihtiyarı dışında kaçırmış ise, başka bir 

kanuni yola da başvurma imkanı  bulunmadığına göre, istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişiye, eski hale getirme yoluna başvurma imkanı tanınmalıdır. Çünkü, 

istihkak iddiası bakımından öngörülmüş olan yedi günlük süre (m.96,III), oldukça 

kısa bir süredir. Bu sürenin kaçırılmış olmasının, üçüncü kişi bakımından oldukça 

ağır sonuçları bulunmaktadır. Zira, süresinde istihkak iddiasında bulunamayan 

üçüncü kişi, aynı takipte bu iddiada bulunma imkanını kaybedecektir (m.96,III). 

Bunun sonucunda,  gerçekte borçluya değil de üçüncü kişiye ait olan bir mal, 

borçlunun (başkasının) borcu için haczedilmiş ve paraya çevrilmiş; alacaklı da 

gerçekte borçlusuna değil de başka bir kişiye ait olan bir malın bedeli ile tatmin 

edilmiş olacaktır. Bu söylenenlere, eski hale getirme imkanının tanınmasının, icra 

takibini sürüncemede bırakabileceği gerekçesiyle (ya da endişesiyle)  karşı 

konulabilir. Kuşkusuz, icra takibinde çabukluğun sağlanması, yani takibin 

sürüncemede bırakılmayarak bir an önce sonuçlandırılması gereklidir. Ancak, bu 

çabukluğu sağlamak uğruna, bir hakkın kullanılması imkanını da tamamen bertaraf 

etmek doğru olmasa gerektir. İcra takibinde çabukluğun sağlanması, eski hale 

getirme süresinin kısa tutulmasıyla mümkün olabilir212. Dolayısıyla, burada eski hale 

getirme yolunun yararı (yani üçüncü kişinin hak kaybının önlenmesi), sakıncasından 

(takibin sürüncemede kalmasına yol açması) daha üstün tutulmalıdır213. Bu 

nedenlerle, istihkak iddiasında bulunma süresinin kaçırılmış olması halinde, üçüncü 

kişi, eski hale getirme yoluna başvurabilmeli; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

m.167 vd. hükümleri, burada da kıyasen uygulanabilmelidir. 

    

 

 

 

                                                 
211 Her iki hukuk dalında da aynı nitelikteki süreler, farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. Bu 
nedenle, icra ve iflas hukukunda da sürelerin kaçırılması halinde eski hale getirme kurumuna ihtiyaç 
vardır. Zira, ilgililerin bu yola başvurabilmesi açısından hukuki yararları, gerek usul hukukunda 
gerekse icra ve iflas hukukunda aynıdır. Ancak, icra ve iflas hukukunda da, eski hale getirme 
kurumuna ihtiyaç olmakla birlikte, bu eksiklik, HUMK m.166’daki açık ifade nedeniyle, HUMK 
m.166-174 hükümlerinin kıyasen uygulanması yoluyla değil, İcra ve İflas Kanunu’nun sürelerle ilgili 
20’inci maddesine bir hüküm eklenmek suretiyle giderilmelidir (TERCAN-Eski Hale Getirme s.126- 
128, 130). 
212 TERCAN-Eski Hale Getirme s.127. 
213  KURU-Süreler s.637-638. 
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  III. İstihkak İddiasının Yapılması 

        1.İstihkak İddiası İcra Dairesine Yapılır 

İstihkak iddiası, icra takibinin başlatıldığı yer yetkili icra dairesine yapılır (İİK 

m.96; İsv.İİK m.106) ve bunun üzerine gerekli işlemler icra müdürü tarafından 

yerine getirilir214. İstihkak iddiası icra dairesi dışında başka bir mercie yapılamaz. 

İstihkak iddiası doğrudan doğruya  icra mahkemesine (hatta genel mahkemelere) de 

yapılamaz215. Zira, icra mahkemesinin görevi, istihkak iddiasına itiraz edilmesi 

halinde, dosyanın icra müdürü tarafından kendisine vermesi ile başlar (m.97,I). Aynı 

şekilde, üçüncü bir kişinin haczedilen bir mal üzerinde mülkiyet ya da başka bir hak 

iddia ederek hacze karşı koyması, ancak istihkak iddiası yoluyla mümkündür. Bu 

nedenle, istihkak iddiası şikayet şeklinde de icra mahkemesine bildirilemez216. 

Çünkü, ancak istihkak iddiası yoluyla elde edilebilecek bir sonuca şikayet yoluyla 

                                                 
214 ROHNER s.56. 
215 KURU-İcra 2s.971; UYAR-İstihkak Davaları s.129. Burada, istihkak iddiasının icra dairesi dışında 
başka bir mercie (makama) yapılmış olması halinde, bunun sonucunun ne olacağını da tartışmak 
gerekir. Bu tartışmada karşılaşılacak güçlük, “dava” niteliğini taşımayan “istihkak iddiası”nın, bir 
“mahkeme” niteliğini taşımayan icra dairesine yapılması gerekirken, bunun yerine bir mahkemeye 
yapılmış olmasıdır. İstihkak iddiasının yapılacağı görevli merci, icra dairesidir. Fakat, istihkak iddiası, 
icra dairesi yerine, görevli olmayan icra mahkemesine ya da genel mahkemelere (örneğin asliye hukuk 
mahkemesine) yapılmış ise ve bu arada istihkak iddiasında bulunma süresi de geçmiş ise ne olacaktır? 
Bu konuda iki görüş ileri sürülebilir. Birinci görüş: istihkak iddiasının, bu konuda görevli merci olan 
icra dairesine yapılması gerekirken, görevli olmayan bir mercie (mahkemeye) yapılması halinde, 
bunun sonuçlarına da, istihkak iddiasını yanlış mercie yapan üçüncü kişinin katlanması gerektiği, bu 
arada süre de geçmiş ise, onun, istihkak iddiasında bulunma hakkını kaybettiği söylenebilir. Kuşkusuz 
süre geçmemiş ise, istihkak iddiası bu kez doğru mercie, yani icra dairesine yapılabilir. İkinci görüş: 
Acaba burada, bir davanın görevsiz mahkemeye açılması halini düzenleyen HUMK m.193 hükmü, 
kıyasen uygulanamaz mı? Burada karşılaşılacak güçlük ise, HUMK m. 193’ de “davacı”dan ve 
“dava”dan söz edilmiş olması, yani bu hükmün, ancak bir “dava”nın görevsiz mahkemeye açılması 
halinde uygulanabileceği; oysa, istihkak iddiasının bir “dava” niteliği taşımaması ve bu iddiayı ileri 
süren kişinin de “davacı” olarak nitelendirilememesidir. Kanaatimizce, her ne kadar, istihkak iddiası 
teknik anlamda bir “dava” niteliğini taşımasa ve icra dairesi de bir mahkeme niteliğinde olmasa bile, 
HUMK m.193 hükmünün burada da kıyasen uygulanabileceği düşünülebilir. Buna göre, eğer istihkak 
iddiası (yedi günlük süresi içinde) görevli olmayan bir mercie (mahkemeye) yapılmış ise, söz konusu 
mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine, HUMK m.193’deki koşullara uymak şartıyla, üçüncü 
kişinin görevli olan (doğru) mercie, yani icra dairesine başvurabileceği söylenebilir. Zira, salt yanlış 
mercie başvurulmuş olmasının, üçüncü kişinin, bu nedenle ileri süremediği hakkını kaybetmesi gibi 
ağır bir sonuca yol açamaması gerekir.  
216 "3. Şahıs şikayetçinin istemi, mülkiyet hakkına dayalı olarak “mahcuz üzerindeki haczin 
kaldırılmasına” yöneliktir. Olayın “istihkak davası” şeklinde merci önüne getirilmesi ve ona ait 
prosedür çerçevesinde görüşülüp çözümlenmesi gerekirken, anlaşmazlığın “şikayet” adı altında intikal 
ettirildiği anlaşılmaktadır. Tetkik merciince buna yönelik istemler “şikayet” yoluyla çözümlenemez. 
Bu duruma rağmen “müştekinin hacizden evvel mahcuz aracı satın aldığından ve haczin bu nedenle 
hükümsüz kaldığından” bahis ile “memurluk kararının kaldırılmasına” karar verilmesi isabetsizdir" 
(12. HD 30.6.1993, 7954/11848: UYAR-İstihkak Davaları s.160); aynı doğrultuda başka kararlar için 
bkz. s.161 ve 170 ); "…istihkak iddiasının şikayet yolu ile mercie değil, icra memurluğuna yapılması 
gerekir" (12. HD 17.2.1981, 1174/2448: KAYGANACIOĞLU–II s.115 dn.38). 
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ulaşılamaz217. Ayrıca, istihkak iddiasının, haciz uygulanan her takip dosyası için ayrı 

ayrı yapılması gerekir218. 

Öte yandan, istihkak iddia edilen malın “istinabe” yolu ile haczedilmesi 

durumunda (m.79,II), haciz yapılırken ileri sürülen istihkak iddiası, istinabe olunan 

(yani haczi fiilen uygulayan ) icra müdürüne bildirilir ve onun tarafından haciz 

tutanağına geçirilir (m.96,I; m.102,I). Ancak bu durumda, m. 96 gereğince yapılacak 

işlemler219 istinabe eden (yani takibin yapıldığı ) icra dairesi tarafından yerine 

getirilir220. Hatta, istinabe yoluyla yapılan hacizden sonra (haczin öğrenilmesinden 

itibaren yedi gün içinde ) yapılacak istihkak iddialarının da, istinabe eden icra 

dairesine bildirilmesi gerekir221. 

Burada, incelenmesi gereken bir sorun da, istihkak iddiasının yetkili olmayan 

bir icra dairesine yapılması halinde, bunun sonucunun ne olacağıdır. Bilindiği üzere, 

hukukumuzda, ilamsız icra takiplerinde icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin 

değildir; yani icra dairesi kendiliğinden yetkisizliğini gözetemez; borçlunun yetki 

itirazında bulunması gerekir. Ancak dikkat edilecek olunursa, bu yetki kuralları, icra 

takibi bakımındandır. Bir başka deyişle, takibin hangi yer icra dairesinde 

başlatılacağına ilişkindir. Oysa, incelemekte olduğumuz sorun, bu değildir. Burada 

takip yetkili icra dairesinde başlatılmış ve fakat, istihkak iddiası yetkili olmayan 

başka bir icra dairesine yapılmıştır. Bu konudaki güçlük, istihkak iddiasının teknik 

anlamda bir dava olarak nitelendirilememesidir. Ancak buna rağmen,  bir davanın 

                                                 
217 "Müşteki üçüncü kişi “mahcuzun kendisine ait olduğunu” beyanla istihkak davası açtığına göre 
“mahcuz hakkında takibin devam edip etmeyeceği” hususunda istihkak dosyası üzerinden karar 
verilmesi zorunlu olup, “şikayet yolu ile haczin kaldırılmasını” istemek mümkün olmadığından, 
şikayetin reddine karar vermek gerekirken, borçlunun İİK.’nun 85. maddesine dayalı şikayeti varmış 
gibi “borcu karşılayan miktardan daha fazla mal haczinin mümkün olmadığından” bahisle, “haczin 
kaldırılmasına” karar verilmesi isabetsizdir" (12. HD 15.12.1980, 7427/8768: UYAR-İstihkak 
Davaları s.179). 
218 UYAR-İstihkak Davaları s.129; ayrıca bkz. yuk. s.274 dn.205’de belirilen 12. HD  kararı.  
219 Yani, istihkak iddiasının alacaklı ve borçluya bildirilmesi ve kendilerine itiraz için üç günlük süre 
verilmesi ve dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi. 
220 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1050; BÖCHENSTEIN -1957 s.168; ROHNER s.56. 
221 KURU-İcra 2 s.971-972; JÄGER s.334, 356; LENHARD s.12; ROHNER s.56; "...İstinabe olunan 
icra dairesinin görevi haczi uygulayıp haciz zabıt varakasını takibin yapıldığı icra dairesine 
göndermekten ibarettir. İİK.’nun 99. maddesi gereğince alacaklıya dava açma için süre vermek ya da 
bu konudaki isteği reddetmek, 97. maddedeki prosedürü uygulamak ‘asıl takibin yapıldığı’ icra 
dairesinin yetkisine dahildir. Tetkik konusu olayda, kendisine talimat yazılan Sarıyer İcra Dairesi, 
yetkisi dışına çıkarak anılan maddelerde yazılı işlemleri yapmıştır. Bu durumda şikayet kabul edilerek 
‘Sarıyer İcra Dairesinin İİK.’nun 97 ve 99. maddelerinde yazılı işlemleri yapmada yetkili 
bulunmadığını, bu konudaki yetkinin talimat yazan İstanbul  9. İcra Müdürlüğüne ait olduğuna’ karar 
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir"  (12. HD 16.6.1993, 6666/10896:  
UYAR-İstihkak Davaları s.169 ve aynı doğrultuda kararlar için bkz s.168-170). 
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yetkisiz mahkemede açılması halinde kabul edilecek esasların burada da geçerli 

olması gerekir. Kanaatimizce, istihkak iddiasının yetkili olmayan bir icra dairesine 

yapılması halinde, icra dairesinin yetkisizlik kararı vermesi ve talebi bu nedenle 

reddetmesi; bundan sonra da istihkak  iddiasında bulunan kişinin yetkili icra 

dairesine başvurması gerekir. Zira, sadece yanlış mercie başvurulmuş olması, 

istihkak iddiasında bulunan aleyhine sonuç doğurmamalıdır222. Eğer, istihkak iddiası 

yetkili icra dairesine yapılmış olmasına rağmen, icra dairesi yetkili olmadığına karar 

vermiş ise, bu durumda, üçüncü kişi şikayet yoluna (m.16) başvurabilir. Söz konusu 

durumda, istihkak iddiasında bulunma süresi de korunmuş sayılmalıdır. 

 

        2. İstihkak İddiasının Yapılış Şekli 

İstihkak iddiası yazılı veya sözlü olarak yapılabilir223. İcra ve İflas Kanunu’ 

muzda, istihkak iddiasının mutlaka yazılı olarak (dilekçe ile) yapılması zorunluluğu 

öngörülmemiş olduğundan, sözlü olarak da, yani haciz (veya icra) tutanağına 

istihkak iddiasının yazdırılması suretiyle de istihkak iddiasında bulunulması 

mümkündür ( m.8,I; 96,I; 102,I)224’225.   

Öte yandan istihkak iddiasında bulunulurken, üzerinde hak iddia edilen malın 

ve bunun üzerinde hangi nitelikte bir hak (örneğin mülkiyet veya rehin) ileri 

                                                 
222 Bkz. ROHNER s.56-57. 
223 AMONN/GASSER s.188; SPÜHLER/PFISTER s.146; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1050; ROHNER s.13; LENHARD s.12; FAVRE s.175; ŞİMŞEK s.623; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.576. 
224 KURU-İcra 2 s.972; UYAR-İstihkak Davaları s.129; ARAR s.214; "... Üçüncü şahsın, icra 
müdürüne karşı istihkak iddiasını mutlaka dilekçe ile dermeyan etmesi gerekmez. Haciz sırasında 
hazır olan 3. şahıs, mahcuz mal hakkında istihkak iddiasında bulunduğu takdirde, İİK.’ nun 96/1. 
maddesi hükmünce icra müdürü, bunu haciz zaptına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir ve itiraz 
halinde 97/1 maddede yazılı prosedürü işletir. Olayımızda da üçüncü şahıs, haciz sırasında istihkak 
iddiasında bulunmuş ve prosedür işletilerek merci kararının tebliği üzerine 7 gün içinde istihkak 
davası açılmıştır. Buna göre, merci hakimliğince davanın süresinde açıldığının kabulü ile işin esasına 
girilerek ve tarafların delilleri toplanarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi 
gerekirken, süresinde istihkak iddiasında bulunulmadığı düşüncesiyle, davanın reddine ilişkin hüküm 
kurulması usul ve yasaya aykırı görülmüş ve bozma sebebi sayılmıştır"  (15. HD 30.1.1984, 3771/170: 
YKD 1984/6 s.916). İflasta istihkak iddiası da yazılı veya sözlü olarak yapılabilir (GÖRGÜN s.69). 
225 İsviçre’de, istihkak iddiasının yazılı veya sözlü olarak yapılabileceği kabul edilmekle birlikte, bu 
iddianın telefon, fax veya E-Mail yoluyla yapılıp yapılamayacağı da tartışılmaktadır. Genel olarak, 
istihkak iddiasının bu yollarla yapılabilmesine olanak tanınması gerektiği, ancak bunun için icra 
memurunun istihkak iddiasında bulunan kişinin kimliği hakkında hiçbir şüphesinin bulunmaması, eğer 
böyle bir şüphesi varsa, söz konusu kişiye iddiasını yazılı olarak ya da icra dairesine gelip sözlü olarak 
yapabileceğini bildirmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu gibi durumlarda, istihkak iddiasında 
bulunulduğu ve bunun içeriğini ispat yükünün, bu iddiada bulunan kişiye düşeceği kabul edilmektedir. 
Aynı zamanda  ispat güçlüğü nedeniyle, bu yollara başvurulması da tavsiye edilmemektedir. Bkz. 
ROHNER s.54-56. BÖCHENSTEIN B: Das Widerspruchsverfahren (BISchK 1958/1, s.1-12), s.1. 
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sürüldüğünün de belirtilmesi gerekir226. Zira ancak bu takdirde, istihkak prosedürü 

icra müdürü tarafından doğru bir şekilde  harekete geçirilebilir ve istihkak davasına 

bakacak olan icra mahkemesi, ancak icra müdürü tarafından üzerinde istihkak 

prosedürü başlatılan mal hakkında karar verebilir227. Haczedilen mal üzerinde rehin 

veya hapis hakkı iddia edilmiş ise, bunların teminat altına aldığı alacak miktarının, 

mülkiyeti saklı tutma hakkına dayanılarak istihkak iddiasında bulunulmuş ise, geriye 

kalan (ödenmeyen) satış bedeli miktarının da belirtilmesi gerekir228. Bununla birlikte 

üçüncü kişinin kimliğini (yani istihkak iddiasında bulunanın kim olduğunu) ve hangi 

icra takibi bakımından bu iddiada bulunduğunu da belirtmesi gerekir229. Nihayet, 

üçüncü kişinin haczedilen mal üzerinde istihkak iddiasını icra dairesine bildirmesi 

yeterli olup, ayrıca, bunun hukuki sebebini de bildirmesi gerekmez. Üçüncü kişi 

istihkak iddiasına veya davasına ilişkin hükümlerden hangisinin (m.97 mi yoksa 99 

mu) uygulanması gerektiğini belirtmek zorunda değildir230.  

 

 

 

 

 
                                                 
226 ROHNER s.52; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1050-1051; BÖCHENSTEIN-1958 s.7-8; 
BGE 84 III 159. Eğer, üçüncü kişi hangi mal üzerinde ve ne tür bir hak iddia ettiğini bildirmemiş ise, 
icra müdürünün, bunu re’sen dikkate alması gerekir. Zira, ancak hangi mal üzerinde ve istihkak 
iddiası niteliğini taşıyan ne tür bir hak iddia edildiği belirtilmediği takdirde, istihkak prosedürünün 
başlatılması olanaklı değildir. Bu takdirde, icra müdürünün üçüncü kişiye, bu iddiasını tam olarak 
belirtmesi için kısa bir süre vermesi uygun olur (STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1051; 
ROHNER s.51-52; BGE 72 III 97). Çünkü, üçüncü kişi şartları tam olarak yerine getirmese bile, 
istihkak iddiasında bulunma iradesini ortaya koymuştur. Bu anlamda olmak üzere, istihkak iddiasının 
tam olarak yapılmadığı hallerde ek beyanda bulunulması mümkün olmalıdır. Ancak bu olanak, üçüncü 
kişiye, istihkak iddiası aşamasında tanınmalıdır. Fakat, bu söylenenlerin mümkün olabilmesi için, 
üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunma süresini geçirmemiş olması gerekir. Ayrıca, istihkak 
davası aşamasına geçilmiş ise, üçüncü kişiye icra mahkemesinde artık böyle bir olanak 
tanınmamalıdır. Zira, icra mahkemesi ancak, icra müdürü tarafından kendisine gönderilen dosyada 
belirtilen istihkak iddiası hakkında karar verebilir (ROHNER s.51; LENHARD s.11). 
227 AMONN/GASSER s.188; FRITZSCHE/WALDER s.367; ayrıntı için bkz. STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1050-1051; ROHNER s.13, 51 vd. İsviçre doktrininde üçüncü kişinin bu söylenenleri 
yerine getirmemesi halinde icra müdürünün, belirtilenleri yapması için kendisine kısa bir süre vermesi 
gerektiği, eğer buna rağmen söz konusu işlemleri yapmazsa, istihkak iddiasının dikkate alınmaması 
gerektiği savunulmaktadır (LENHARD s.11; ROHNER s.52; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1051). 
228 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1051; AMONN/GASSER s.188; ROHNER s.53-54; 
LENHARD s.11-12. 
229 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1050; ROHNER s.52; BGE 109 III 56/57 (BRÜGGER 
s.523). 
230 ROHNER s.52; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.549. 
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   3. İstihkak İddiası Yapılırken Delil Gösterme Zorunluluğunun Bulunup 

       Bulunmadığı 

Üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunurken, bu iddiasına dayanak teşkil 

edecek delilleri göstermek zorunda olup olmadığı hususunda, İcra ve İflas Kanunu’ 

muzda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, icra müdürü mal borçlunun elinde 

bulunduğu takdirde, üçüncü kişiyi delil göstermeye davet etmek mecburiyetindedir. 

Zira, istihkak iddiasına alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra müdürü 

dosyayı hemen icra mahkemesine verecek, icra mahkemesi de esas itibariyle dosya 

üzerinde inceleme yaparak takibin talik veya devamına karar verecektir. İşte bu 

kararların kolaylıkla alınabilmesi için, istihkak iddiasını haklı gösteren deliller icra 

müdürüne bildirilmiş olmalıdır. Ayrıca, kanunda, takibin talikine karar verilirse 

üçüncü kişiden alınacak olan teminatın cins ve miktarına mevcut delillerin 

mahiyetine göre karar verileceği belirtildiğine ve teminat istihkak davası açılmadan 

önce takdir edilmek gerekeceğine göre, icra müdürünün istihkak davacısını delil 

göstermeye davet etmesi ve bu husustaki beyanının zabta geçirilmesi lüzumu 

açıktır231.  

Kanaatimizce, bu görüş haklı gerekçeler taşımakla birlikte, kanuni bir dayanağa 

sahip değildir. Gerçekten, üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunurken, bu 

husustaki delillerini de göstermesinin yararları gözardı  edilemez. Zira, üçüncü 

kişinin delillerini gören borçlu veya alacaklı, belki de istihkak iddiasına itiraz 

etmeyip kabul edecek, bu ise takibin daha kısa sürede sonuçlanması sonucunu 

doğuracaktır. Üçüncü kişi kendiliğinden bu delilleri gösterirse bir sorun yoktur. 

Ancak, kanun kendisine böyle bir külfet yüklemediğine göre, icra müdürünün 

üçüncü kişiyi delil ikamesi veya ibrazına zorlaması  mümkün olmamak gerekir. 

Nitekim, bu düşünceyi İsviçre hukukundaki düzenlemeyle desteklemek 

mümkündür. Şöyle ki, İsviçre’ de, 1997 yılındaki kanun değişikliğinden önce, tıpkı 

hukukumuzda olduğu gibi, üçüncü kişinin bu konuda delil göstermesine ilişkin bir 

hüküm  bulunmamaktaydı232. Ne var ki, kanun değişikliğinden sonra, mal borçlunun 

elinde ise, istihkak iddiasına itiraz süresi içinde (ki bu süre on gündür) ; mal üçüncü 

                                                 
231 TEKİNAY-İstihkak s.19. 
232 Dava öncesi ibraz yükümlülüğü bazı kantonlarda (örneğin Zürich) bulunmaktaydı. Şimdi ise 
federal düzeyde bu uygulama kanunlaşmıştır (TAŞPINAR-İsviçre Değişiklikleri s.624). 
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kişinin (veya üçüncü kişi ile birlikte borçlunun) elinde ise, istihkak davası açma 

süresi içinde (ki bu süre yirmi gündür) ve alacaklı veya borçlunun da talep etmesi 

durumunda, üçüncü kişinin delillerini icra dairesine sunmalıdır (ibraz etmelidir) 233. 

Fakat, bu külfetin yerine getirilmemiş olması, istihkak iddiasının geçersiz olması 

sonucunu doğurmaz. Ancak, üçüncü kişinin bu külfeti yerine getirmemesi halinde, 

sadece, istihkak davasında hakimin yargılama giderlerini takdir ederken bu durumu 

dikkate alacağı hükme bağlanmıştır (İsv. İİK m. 107,III; 108,IV;  73,II)234.  

Kuşkusuz, İsviçre hukukundaki bu düzenlemeye paralel bir düzenlemenin 

hukukumuz bakımından yapılması oldukça isabetli olacaktır. Ancak bugünkü pozitif 

düzenleme karşısında, biz, üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunurken delil 

göstermek zorunda olmadığı kanaatindeyiz. 

 

       4. İstihkak İddiasından Vazgeçilmesi 

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi, her zaman bu iddiasından yazılı veya 

sözlü olarak vazgeçebilir; zira buna herhangi bir engel yoktur235. Fakat, böyle bir 

vazgeçme haciz (veya icra) tutanağına (m.96,I; 102,I) karşı bir iddia niteliğini 

taşıdığından, ancak yazılı (kesin) delil (örneğin vazgeçme dilekçesi veya haciz yada  

icra  tutanağı) ile  ispat edilebilir; tanıkla ispat edilemez236.  

Üçüncü kişinin istihkak iddiasından vazgeçmesi yalnız o (somut) takip 

bakımından sonuç doğurur. Yani üçüncü kişi, başka bir icra takibinde aynı malın 

                                                 
233  Takibin uzamasını önleme ve dolayısıyla usul (takip) ekonomisini gerçekleştirme amacına yönelik 
olan bu düzenleme hakkında geniş bilgi için bkz. ROHNER s.82 vd.; STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1066-1067; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.557. 
234 Bu konuda ayrıntı için bkz. ROHNER s.85 vd.; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1066-1067. 
235 İflasta istihkak iddiasından da açık veya zımnen vazgeçilebileceği hakkında bkz. GÖRGÜN s.77 
vd. 
236 KURU-İcra 2 s.969-970; KAYGANACIOĞLU – II s.116; UYAR-İstihkak Davaları s.132; UYAR-
İstihkak İddiaları s.580; "Haciz tutanağında davacının (üçüncü kişinin) dikiş makinasının haczine rıza 
gösterdiği ve istihkak iddiasından vazgeçtiği yolunda bir kayıt ve işaret bulunmamaktadır. Delillerin o 
yönden takdiri gerekir. Tanık sözlerine dayanılarak iddianın (istihkak iddiasından vazgeçildiğinin) 
kabulü ve özel daire bozma ilamına uyulmayarak eski hükümde direnilmesi isabetsizdir" (HGK 9.4. 
1969, İc.İf. 68 -780/220: ABD 1969/3 s.552; ŞİMŞEK s.628);" Hacizde hazır bulunan davacı 3. kişi 
haczedilen mahcuzların ve işyerinin kendisine ait olduğunu beyanla istihkak iddiasında bulunmuş ve 
daha sonra istihkak iddiasından vazgeçerek mahcuzların kendisine yediemin olarak bırakıldığını 
beyanla düzenlenen haciz tutanağını imzalamıştır. ─Daha sonra davacı haciz tutanağındaki istihkak 
iddiasından vazgeçme beyanının iradesi ve ifadesi dışında zapta yazılmış olduğunu iddia ederek 
tutanağın bu yönden iptali için dava açarak ayrıca Tetkik Merciindeki istihkak iddiasına dayanarak bu 
davayı açmıştır. Bu durumda Merci Hakimliğince haciz tutanağının içeriğine karşı açılmış hata ve 
hileye dayalı bir davanın varlığı incelenerek mevcutsa sonucunun beklenilmesi gerektiğinden noksan 
tahkikat ile verilen karar bozulmalıdır" (15. HD 12.12.1988, 3011/4278:UYAR-İstihkak Davaları 
s.158).  
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haczedilmesi halinde, istihkak iddiasında bulunabilir. Zira, üçüncü kişinin bu 

iddiasından vazgeçmesi, ortada bir dava da söz konusu olmadığına göre, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun m.95,I hükmü anlamında davadan vazgeçme 

(feragat) olarak nitelendirilemez ve dolayısıyla kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını 

meydana getirmez. 

 

 

C. İSTİHKAK İDDİASI ÜZERİNE İCRA DAİRESİNCE 

    YAPILACAK İŞLEMLER 

    

    I. İstihkak İddiasının Tutanağa Geçirilmesi 

İcra dairesi tarafından borçluya ait olduğu gerekçesiyle bir malın haczedilmesi 

durumunda, üçüncü bir kişi (veya borçlu) tarafından o mal üzerinde istihkak 

iddiasında bulunulursa, icra dairesi bunu haciz veya icra zabıtlarına237 geçirir ve 

keyfiyeti iki tarafa bildirir (İİK m. 96,I; 102,I; 8,I; İsv. İİK m.106,I)238. 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, icra dairesi haczedilen bir mal hakkındaki 

istihkak iddiasını haciz ya da icra tutanağına239 geçirmek zorundadır; yani bu konuda 

kendisine bir takdir hakkı verilmemiştir240. Bir başka deyişle, üçüncü bir kişi (veya 

                                                 
237 İİK’nun m.96,I hükmünde istihkak iddiasının haciz ve icra zabıtlarına geçirileceği hükme 
bağlanmıştır. Ancak burada kullanılan “ve” bağlacı isabetli değildir. Bunun yerine “veya” bağlacının 
kullanılması gerekirdi. Çünkü, haciz esnasında haciz tutanağına geçirilen iddianın ayrıca icra 
tutanağına da geçirilmesine gerek yoktur. İstihkak iddiasının icra tutanağına geçirilmesi hacizden 
sonra yapılan istihkak iddiaları bakımındandır. 
238 İflasta istihkak iddiası ise, iflas idaresince tutulmakta olan deftere veya tutanağa geçirilir 
(GÖRGÜN s.69-70, 72). 
239 Yani, istihkak iddiası haciz esnasında yapılmışsa haciz ; hacizden sonra yapılmışsa icra tutanağına 
geçirilir. Bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.130; DALAMANLI  s.903; KAYGANACIOĞLU–II s.114; 
AZMİ/İZZET s.206. Bir görüşe göre,  istihkak iddiasının haciz tutanağına geçirmesi zorunludur. 
Çünkü bu husus, istihkak iddiasının yapıldığının tek kanıtıdır. İcra müdürü (ya da AATHK 
bakımından tahsil dairesi) haciz tutanağının aksine böyle bir iddia yapılmadığını ileri süremeyeceği 
gibi, iddia sahibi de tutanakta yazılı olmadığı halde haciz esnasında istihkak iddiasında bulunduğunu 
dair başka bir kanıt gösteremez (ŞİMŞEK s.623). Ancak belirtmek gerekir ki, haciz esnasında üçüncü 
kişi istihkak iddiasında bulunmuş olmasına rağmen, icra müdürü bu iddiayı tutanağa geçirmemiş  
(tutanağa geçirmekten kaçınmış) ise, bu husus her türlü delille ve özellikle tanıkla ispat edilebilir. 
240 Ancak, istihkak iddiasının icra müdürü tarafından tutanağa geçirilmemesi, yapılan haczin 
geçerliliğini etkilemez (ROHNER s.58; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1054). UMAR’a göre, 
icra organlarınca mücerret bir tutanağın düzenlenmesi, icra organları tarafından yapılmış bile olsa, 
takibe yön ve şekil vermediği için, takip işlemi niteliğinde değildir. Hatta tutanak, herhangi bir işlemin 
geçerlilik (muteberlik) şartı da değildir. Bu söylenenler haciz için de geçerlidir. Bkz. UMAR-Tarihi 
Gelişme s.183 ve aynı sayfa dn.15. Ancak, icra müdürünün bu işlemine karşı, bir hakkın yerine 
getirilememesi nedeniyle süresiz şikayet yoluna başvurulabileceğini de belirtmek gerekir.  
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borçlu) tarafından241, haczedilen malın (borçluya değil) kendisine ait olduğu ya da bu 

mal üzerinde rehin hakkı veya başka bir hakkı bulunduğu bildirmekle242, istihkak 

iddiası yapılmış olur243. İcra dairesinin, bu iddianın gerçek olup olmadığını araştırma 

yükümlülüğü bulunmamaktadır; aksine o iddiayı tutanağa geçirmek ve kendiliğinden 

istihkak prosedürünü işletmek zorundadır244; aksi takdirde, bir hakkın yerine 

getirilmemesi sebebiyle süresiz şikayet (m.16,II)  yoluna başvurulabilir. Ayrıca, 

istihkak iddiasında bulunulmasından sonra bunu tutanağa geçiren icra müdürünün, 

söz konusu iddiaya itiraz edebilmeleri için alacaklı ve borçluya süre vermesi ve itiraz 

edilirse dosyayı hemen icra mahkemesine göndermesi gerekir. Dolayısıyla icra 

müdürü bu işlemleri   yapacağı yerde, söz konusu istihkak iddiası icra mahkemesince 

çözümlenmeden önce, sanki istihkak iddiası yokmuş gibi takibe devam eder ve 

sonuçta mal satılırsa, bu takdirde m.5 hükmüne göre, icra müdürünün kusurlu 

davranışı (işlemi) nedeniyle idarenin (Devlet’in) sorumluluğu yoluna gidilebilir245.    

Öte yandan, icra müdürü de, borçlu veya üçüncü kişi tarafından kendisine 

böyle bir iddiada bulunulmadığı takdirde, haczedilen mal üzerinde üçüncü bir kişinin 

hak sahibi olduğunu bilse bile,  sanki bu konuda  iddiada bulunulmuş gibi, bir 
                                                 
241 İcra müdürü, ancak istihkak iddiasında bulunma hakkına sahip olan kişilerin iddiasını tutanağa 
geçirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, icra müdürü bu hakka sahip olmayan kişilerin iddialarını 
tutanağa geçirmek zorunda değildir (TEKİNAY-İstihkak s.19-20; BELGESAY-Şerh s.227). 
242 İcra müdürüne bildirilmeyen, fakat istihkak iddiasına konu olabilecek bir hak icra dairesinin bilgisi 
dahilinde olsa bile, icra müdürünün bunu re’sen dikkate almak zorunda olduğu kabul edilemez; yani 
üçüncü kişi tarafından istihkak iddiasında bulunulmadığı takdirde, icra müdürü tarafından istihkak 
prosedürü başlatılamaz (JÄGER s.333; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.548;  AMONN/ 
GASSER s.187; ROHNER s.12; BELGESAY M R: Yeni İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Birinci Kitap 
İcra, 2. tabı, İstanbul 1932 s.129; SEVİG s.174). Ancak İsviçre hukukunda, tapu sicilinde borçlu adına 
kayıtlı olmayan bir taşınmazın haczedilmesi halinde (VZG m.10,II), icra müdürünün, üçüncü kişi 
(henüz)  istihkak iddiasında bulunmamış olsa bile  res’en (kendiliğinden) istihkak prosedürünü 
başlatmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Bkz. STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN s.1051; geniş 
bilgi için bkz. ROHNER s.37 vd. 
243 TEKİNAY-İstihkak s.19. Ancak, istihkak iddiasında bulunan kişinin, kimin hakkını ileri 
sürdüğünü de belirtmesi gerekir. Örneğin üçüncü kişinin, salt haczedilen malın borçluya ait 
olamayacağı şeklinde soyut bir iddiada bulunması yeterli değildir (ROHNER s.52-53). 
244 AMONN/GASSER s.185, 190; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.547-548; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.65-66; JÄGER s.333; ROHNER s.57; BÖCHENSTEIN-1958 s.1-2;  
FAVRE s.176; ARAR s.214; BELGESAY- Birinci Kitap s.129; "Haciz sırasında üçüncü kişi 
tarafından ileri sürülen istihkak iddiası haciz tutanağına geçirilerek 96. madde uyarınca işlem 
yapılması gerekir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu sebeple ileri sürülen şikayetin kabulü gerekir" 
(İİD 9.1.1964, 14214/262: TUNCAY S/DEMİRHAN H O: Yeni ve Değişik Hükümleriyle İcra ve 
İflas Kanunu, Ankara 1965 s.96). İflasta istihkak iddiası bakımından iflas idaresinin de bu konuda bir 
takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu konuda bkz. GÖRGÜN s.68, 72-73. 
245 Nitekim Yargıtay’a göre de "İstihkak iddiasının çözümlenmesi gerekirken, icra memuru takibe 
devam ederek mahcuz malın satışını yapmakla kusurludur. İİK 5. maddesi gereğince icra iflas dairesi 
görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları idare aleyhine açılabilir. Bu nedenle maddi 
tazminat isteminin  reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (4. HD 11.10.1994, 2588/8350: 
İKİD 1995/415 s.11196). 
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istihkak iddiasını haciz tutanağına geçiremez; yani kendisine bu nitelikte bir iddianın 

yapılması zorunludur246. İstihkak prosedürü ancak bu nitelikte bir iddia üzerinde ve 

sadece icra müdürü tarafından harekete geçirilebilir (başlatılabilir)247. İstihkak 

iddiasının konusu mülkiyet hakkı ise, bunun, hangi mala (veya hakka) ilişkin 

olduğunun ve kim tarafından ileri sürüldüğünün; rehin hakkı ise, kim tarafından, 

hangi mal üzerinde ve ne miktar alacak için ileri sürüldüğünün açık olarak haciz 

tutanağına geçirilmesi gerekir248. İstihkak iddiasında bulunulmuş olması, söz konusu 

malın haczine engel olmaz249. Yani, icra müdürü, kural olarak, alacaklı tarafından 

borçluya ait olduğu bildirilen malları haczetmek zorundadır. Ancak, üzerinde 

istihkak iddiasında bulunulan250 malların haczi en sonraya bırakılır (m. 85,II).  

 

 

II. İstihkak İddiasının Taraflara Bildirilmesi ve İtiraz Edebilmeleri İçin 

     Süre Verilmesi 

Haczedilen bir mal hakkında üçüncü kişi ya da borçlu tarafından istihkak 

iddiasında bulunulursa, icra müdürü bunu haciz veya icra tutanaklarına geçirir ve 

keyfiyeti iki tarafa bildirir (m.96,I) 251. İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına 

karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük 

                                                 
246 AMONN/GASSER s.187; SÜSSKIND s.10; ROHNER s.12; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1050; BGE 97 III s.64. İsviçre’de istisnai olarak, haczedilmek istenen bir taşınmazın tapu sicilinde 
borçludan başka bir kişi adına kayıtlı olduğunun tespiti halinde (VZG m.10,II), icra müdürü resen 
istihkak prosedürünü başlatmak zorundadır (SÜSSKIND s.11; BÖCHENSTEIN -1957 s.166 vd.). 
247 ROHNER s.34; AMONN/GASSER s.188; SÜSSKIND s.10. 
248 ARAR s.214. 
249 AZMİ/İZZET s.206; UYAR-İstihkak s.45; (12. HD 26.6.1989, 713/9578: UYAR-Haciz s.216). 
Aynı şekilde, istihkak iddiasının ileri sürülmüş olması, alacaklının satış istemesini de önlemez. "İcra 
mahkemesince takibin ertelenmesine karar verilmedikçe sadece istihkak iddiasında bulunulmuş 
olması bu malın satışını önlemez" (12. HD 27.3.1990, 10777/3410: UYAR-İstihkak Davaları s.204-
205). Ayrıca, üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının haciz (ya da icra) tutanağına 
geçirilmemesi (icra müdürünün bundan kaçınması), söz konusu mal üzerine konulan haczin 
geçerliliğini etkilemez. Yani, istihkak iddiasının dikkate alınmaması haczin geçerliliğine dokunmaz 
(STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1054; BGE 97 III 21). 
250 AMONN/GASSER s.185. 
251 Eğer, haczedilen bir mal üzerinde bir kişi mülkiyet hakkına dayanarak, başka bir kişi de örneğin 
rehin hakkına dayanarak istihkak iddiasında bulunmuş ise, alacaklı ve borçluya, her iki iddianın da 
ayrı ayrı bildirilmesi ve her iki iddia bakımından ayrı ayrı itiraz etmek üzere süre verilmesi gerekir. 
Yani, bu durumda, ayrı iki istihkak iddiası  prosedürü söz konusu olacaktır (STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1065; ROHNER s.94). 
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mühlet verir (m. 96,II)252’253. İşte bu aşamadan sonra, istihkak prosedürünün devam 

edip etmemesi, artık tarafların inisiyatifine bağlıdır.   

Buna göre, istihkak iddiası üçüncü kişi tarafından yapılmışsa, icra müdürünün 

bu iddiayı hem alacaklıya254  hem de borçluya bildirmesi zorunludur255’256. Bu 

aşamada borçlu, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmişse, ona  bildirimde 

bulunmaya gerek yoktur.  

Aynı mal üzerine birden fazla alacaklı tarafından haciz koydurulmuş ise, 

üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz edebilmesi için, her alacaklıya bunun 

bildirilmesi ve süre verilmesi gerekir257. Yalnız nadiren de olsa, bizzat takip 

alacaklısı tarafından kendi alacağının karşılanması amacıyla borçluya ait olduğu 

düşüncesiyle haczedilen  bir mal üzerinde istihkak iddiasında bulunmuş ise, doğal 

olarak istihkak iddiasına itiraz etmek üzere sadece borçluya süre verilecektir. Ancak, 

aynı mal üzerine başka alacaklılar tarafından da haciz koydurulur ise, bu kez takip 

                                                 
252 İsviçre hukukunda da, üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunması üzerine, icra müdürü, bu 
iddiayı alacaklı ve borçluya bildirir ve onlara itiraz etmeleri için süre verir. Yalnız, hukukumuzdan 
farklı olarak orada istihkak iddiasına itiraz süresi üç gün değil, on gündür (İsv. İİK m.107,II). Yine 
İsviçre hukukuna göre, alacaklı veya borçlunun talep etmesi halinde, üçüncü kişi delillerini istihkak 
iddiasına itiraz süresi olan on gün içinde icra dairesine sunmak zorundadır (İsv. İİK m.107,III). 
UMAR’a göre, icra müdürünün süre verme işlemi, takiple ilgili sonucu ve bir takip işleminin 
geçerlilik şartı olmadığından, icra takip işlemi niteliğinde değildir. Çünkü, süre verilmedikçe ya da 
kanunun vermiş bulunduğu süre bildirilmedikçe, o süre içinde kullanılması gerekli hak düşmez, yani, 
kullanma süresi işlemeye başlamaz ise de, ilgili kimse, daima, süre verme ya da kanunun verdiği 
süreyi bildirme işlemi yapılmaksızın dahi o yetkiyi kullanabilir. Dolayısıyla bildirim, yetkinin 
kullanılması için bir geçerlilik şartı değildir. Bildirim yapıldıktan sonra süre işlemeye başlar ve süresi 
içinde kullanılmayan yetki düşebilir ise de mücerret bildirimin yapılması takibin yönünü ya da şeklini 
etkilemiş değildir. Bkz. UMAR-Tarihi Gelişme s.185.  
253 İhtiyati haciz üzerine istihkak iddiasında bulunulmuş ve taraflara itiraz etmeleri için süre verilmiş 
ise, söz konusu haczin icrai hacze dönüşmesi halinde, taraflara yeniden süre verilemez (JÄGER/ 
WALDER/KULL/KOTTMANN s.558; JÄGER s.336-337; ROHNER s.89). 
254 Eğer istihkak iddiasına konu olan mal birden fazla alacaklı tarafından haczettirilmiş ise, icra 
müdürünün, bu iddiayı bütün alacaklılara bildirmesi ve kendilerine itiraz için üç günlük süre vermesi 
gerekir ( SÜSSKIND s.11; JÄGER s.336; LENHARD s.37; BLUMENSTEIN s.388 dn.17; ROHNER 
s.15;KURU-İcra 2 s.973 dn. 34a). Keza, istihkak iddiasının hacze sonradan iştirak eden alacaklılara da 
bildirilmeli ve itiraz için  üç günlük süre verilmelidir (BELGESAY–Şerh s.227; TEKİNAY-İstihkak 
s.23). 
255 SÜSSKIND s.11; BGE 72 III 97 (BRÜGGER s.505). 
256 İstihkak iddiasının itiraz etmeleri için alacaklı ve borçluya bildirilmesi de, hukuki dinlenilme hakkı 
ile ilgilidir. Yani, alacaklı ve borçlunun burada hukuki dinlenilme hakkı vardır. Çünkü, haczedilen 
mal üzerinde üçüncü bir kişi tarafından istihkak iddiasında bulunulması, bunların hak ve menfaatlerini 
etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle söz konusu iddianın bunlara bildirilmesi, bu iddiaya karşı kendi 
düşünce ve görüşlerini ortaya koyabilmeleri ve itiraz etme imkanına sahip olabilmeleri açısından 
zorunludur. Bu konuda bkz. ÖZEKES–Hukuki Dinlenilme Hakkı s.275-276. 
257 ROHNER s.88; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1072. 
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alacaklısının iddiası bu alacaklılara da bildirilecek ve bunlara da  itiraz etmek üzere  

süre verilmesi gerekecektir258. 

Buna karşılık, istihkak iddiasının borçlu tarafından (üçüncü kişi lehine) 

yapılması halinde, bunun alacaklı dışında ayrıca üçüncü kişiye de bildirilmesinin 

gerekip gerekmediği hususunda doktrinde ve Yargıtay kararlarında bir görüş birliği 

bulunmamaktadır.  

Doktrinde hakim olan görüşe göre, bu durumda istihkak iddiası yalnız 

alacaklıya bildirilir; ayrıca bunun üçüncü kişiye de bildirilmesine gerek yoktur. 

Çünkü, borçlu tarafından üçüncü kişi adına yapılan istihkak iddiası aynen üçüncü 

kişi tarafından yapılmış gibidir259.  

Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, üçüncü kişi tarafından istihkak 

iddiası ileri sürülmemesine rağmen, borçlu tarafından üçüncü kişi lehine istihkak 

iddiasında bulunulmuş ise, durumun hem alacaklıya hem de üçüncü kişiye 

bildirilmesi gerekir260’261. Zira, İcra ve İflas Kanunu’muzun m.96,I hükmünde 

herhangi bir ayrım yapılmadan “keyfiyetin iki tarafa bildirileceği” belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, konunun yorumu aslında bu “iki tarafın” kim olduğunun belirlenmesine 

bağlıdır262. İstihkak iddiasında bulunma hakkı hem üçüncü kişiye hem de borçluya 

                                                 
258 Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1065. 
259 KURU-İcra 2 s.975; UYAR-İstihkak Davaları s.130; UYAR-İstihkak s.45; UYAR-İstihkak 
İddiaları s.579, 583; UYAR-İnceleme s.52; KAYGANACIOĞLU–II s.116; AKYAZAN-Açıklamalar 
s.75; OLGAÇ/KÖYMEN s.803-804; ULUKAPI Ö: İcra ve İflas Hukuku, Konya 2001 s.124; 
Yargıtay’a göre de, "…Borçlunun üçüncü kişi lehine yaptığı istihkak iddiasının üçüncü kişiye 
tebliğine gerek yoktur" (13. HD 7.7.1980, 3428/3531: Yasa 1980/1 s.1616); aynı doğrultuda (İİD 
7.10.1963, 10434/10531: AKYAZAN –Açıklamalar s.75 dn. 88). 
260 TEKİNAY-İstihkak s.22-23; BELGESAY-Şerh s.227; "Borçlu yedinde haczedilmiş olan 
koyunların üçüncü şahsa ait olduğu hakkında borçlu tarafından vaki olan iddia üzerine 96 ıncı madde 
gereğince keyfiyetin alacaklı ve üçüncü şahsa ve davacıya tebliğ edilip edilmediğinin tetkik ve tespit 
olunmaması ve muvazaa iddiası zımnında davalının dinlettiği şahitlerin şahadeti muvazaanın subutuna 
kafi bulmamış olduğu halde davanın reddi doğru değildir" (İİD 14.4.1947, 1243/1446: GÜRSEL N: 
İcra ve İflas Kanunu ve Tatbikatı, Ankara 1958 s.116); ayrıca  bkz. (15. HD 3.2.1989, 464/368:  
UYAR-İstihkak Davaları s.157).  
261 Doğal olarak istihkak iddiasının borçlu tarafından ileri sürüldüğü hallerde bu iddianın tekrar 
borçluya bildirilmesine ve itiraz için süre verilmesine gerek yoktur (KURU-İcra 2 s.973 dn.35; 
TEKİNAY-İstihkak s.22; MUŞUL s.623). Öte yandan AATHK m.66 hükmüne göre, istihkak iddiası 
borçlu tarafından yapılmışsa üçüncü kişiye, üçüncü kişi tarafından yapılmış ise, borçluya bildirilir. 
Hatta, borçlunun üçüncü kişi lehine yaptığı istihkak iddiasının üçüncü kişiye bildirilmesinin zorunlu 
olduğu, sadece borçlunun istihkak iddiasında bulunmuş olmasının yeterli olmadığı, üçüncü kişinin de 
borçlunun yaptığı istihkak iddiasını doğrulaması, yani yedi gün içinde tahsil dairesine dilekçe vererek 
onun da istihkak iddiasında bulunması gerektiği belirtilmektedir (ERTEKİN/KARATAŞ s.576 vd.). 
262 Eğer, “iki taraf” ibaresi ile icra takibin taraflarının kastedildiği kabul edilecek olunursa, o zaman, 
icra takibinin tarafları alacaklı ve borçlu olduğuna göre, üçüncü kişiye tebligat yapılması gerekmez. 
Kanımızca buradaki “iki taraf” ile icra takibinin tarafları değil; istihkak iddiasının ya da davasının 
tarafları kastedilmiştir.  Aksi görüş KAYGANACIOĞLU–II s.116-117. 
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tanındığına göre (m.96,I); bu iddianın üçüncü kişi tarafından yapılması halinde, “iki 

taraf” alacaklı ve borçlu, iddianın borçlu tarafından yapılması halinde ise, alacaklı ve 

üçüncü kişi olacaktır. Öte yandan, m.96,II hükmünde itiraz etme hakkının yalnızca 

alacaklı ve borçluya tanınmış olması da bu sonucu değiştirmez. Zira, istihkak 

iddiasında bulunan üçüncü kişinin, aynı zamanda bu iddiaya (kendi iddiasına) itiraz 

etmesi düşünülemez. Ayrıca, üçüncü kişi ile borçlunun ileri sürdüğü istihkak 

iddialarının nitelik (içerik) olarak birbiriyle çatışması da mümkündür. Örneğin, 

haczedilen mal üzerinde borçlu, üçüncü kişinin rehin hakkı bulunduğunu 

bildirmesine rağmen, üçüncü kişi mülkiyet iddiasında bulunabilir. Dolayısıyla, 

istihkak iddiasının üçüncü kişiye bildirilmesi, bu konudaki çatışmanın daha önce 

çözülebilmesi açısından da uygun olacaktır.   

İstihkak iddiasının taraflara bildirilmesi “tefhim” ya da “tebliğ” şeklinde olur. 

Eğer, istihkak iddiasının yapıldığı sırada alacaklı ve borçlu hazır ise, durum 

kendilerine hemen “tefhim” olunur. Aksi takdirde, istihkak iddiası bunlara yazılı 

olarak bildirilir (yani tebliğ edilir)263. 

 İcra dairesi264, aynı zamanda (yani bu bildirim ile birlikte) istihkak iddiasına 

karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere  alacaklı265 ve borçluya üç günlük 

mühlet verir (m.96,II ; İİK Yönetmeliği m. 42)266. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

istihkak iddiasını tutanağa geçiren icra müdürü, bunu taraflara bildirmek267 ve bu 

bildirimle birlikte aynı zamanda itiraz edebilmeleri için üç günlük süre vermekle 

                                                 
263 Uygulama hakkında bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.131. 
264 İstihkak iddia edilen mal istinabe yolu ile haczedilmiş ise, (istihkak iddiası buraya yapılmış olsa 
bile), istihkak iddiasını taraflara bildirecek ve itiraz için süre verecek olan asıl takibin yapıldığı icra 
dairesidir (KURU-İcra 2 s.975; ROHNER s.88; JÄGER s.336; JÄGER/WALDER/KULL/ 
KOTTMANN s.558); "Talimat icra dairesince yapılan haciz nedeniyle istihkak iddia edilmiş 
olmasına, İİK’nun 96. maddesi gereğince müteakip muamelelerin asıl takibin yapıldığı icra dairesince 
yürütülmesi ve bundan doğacak itiraz ve şikayetlerin, takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu 
tetkik merciince çözümlenmesi gerektiği cihetle, ‘yetkisizlik kararı’ verilmek gerekirken, esasın 
incelenip karar verilmesi isabetsizdir" (12. HD 23.10.1984, 8081/10823: UYAR-İstihkak Davaları 
s.169). 
265 Birden fazla alacaklı varsa her birine bu bildirimin yapılması gerekir (JÄGER/WALDER/KULL/ 
KOTTMANN s.561). 
266 İsviçre’de bu süre on gündür (İsv. İİK m.107,II). Ancak, 1997 yılındaki Kanun değişikliği ile İsv. 
İİK m.33,II,IV’e göre bu sürenin uzatılması veya yeni bir süre verilmesi hakkında bkz. AMONN/ 
GASSER s.196.  
267 "…İcra memurunun, istihkak iddiasına karşı bir itirazları olup olmadığını 3 gün içinde bildirmeleri 
için borçluya ve alacaklıya tebligat yapmamış oluşu istihkak iddiasının hükümsüz sayılmasını 
gerektirmez"  (İİD. 5.3.1970, 2218/2291: ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.503). 
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yükümlüdür268. İcra müdürünün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, bir 

hakkın yerine getirilmemesi sebebiyle  süresiz şikayet yoluna başvurulabilir  

(m.16,II)269’270.  

İcra müdürü tarafından alacaklıya ve borçluya gönderilen bildirimde üç günlük 

itiraz süresinin açıkça yazılı olması gerekir271. Aksi takdirde, yapılan bildirim 

geçersiz olur; süre işlemez, alacaklının ve borçlunun, istihkak iddiasını kabul etmiş 

sayıldıkları sonucuna varılamaz272. 

İstihkak iddiasına itiraz için m. 96,II hükmünde öngörülmüş olan üç günlük 

süre “kesin”273 ve “hak düşürücü” bir süredir; bu nedenle itirazın süresinde yapılıp 

                                                 
268 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.558. Bu süre verilmemiş ve bundan sonraki işlemler 
yapılmamış ise, bu durumda İİK m. 97,IX hükmündeki süre ile bağlı olunmaksızın istihkak davası 
açılabilir  (KURU-İcra 2 s.975; ÜSTÜNDAĞ s.215 dn. 685a).  
269 KURU-İcra 2 s.973; UYAR-İstihkak Davaları s.131; "İİK.’nun 96. maddesine göre, borçlu 
tarafından ‘haczedilen malın, başkasının malı olduğunun bildirilmesi’ keyfiyetinin, alacaklıya icra 
dairesince bildirilmesi gerekir. Böyle bir bildirim yapılmadığı takdirde alacaklı, icra müdürlüğünün bu 
madde hükümlerine aykırı işlemleri hakkında süreye bağlı olmaksızın şikayette bulunabilir" (12. HD 
20.1.1986, 6830/414: UYAR-İstihkak Davaları s.165); (12. HD 8.7.1980, 3435/5981:UYAR-İstihkak 
İddiaları s.593 dn.125). 
270 Ancak bu durumda, üçüncü kişi, icra müdürünün İİK m. 96 ve 97,I hükmündeki işlemleri 
tamamlamasını beklemeden veya bu işlemlerin yapılması için süresiz şikayet yoluna başvurmadan, 
icra mahkemesinde istihkak davası açabilir (KURU-İcra 2 s.973-974).  
271 Bunun yanı sıra, istihkak iddiasının hangi mala ilişkin olduğunun; rehin hakkının iddia edilmesi 
halinde rehnin teminat altına aldığı alacağın açıkça belirtilmemesi halinde, yapılan bildirimin geçersiz 
olduğu ve itiraz süresinin işlemeyeceği kabul edilmektedir. Zira, alacaklı ve borçlu, istihkak iddiasına 
konu malı (veya hakkı) tam olarak bilmedikleri takdirde  bu iddiaya karşı kendilerini tam olarak 
savunamazlar ve bu konudaki tavırlarını belirleyemezler.  Bkz. STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN 
s.1066; ROHNER s.89-90; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.561; BLUMENSTEIN s.389; 
JÄGER s.339). İcra müdürünün süre verme kararına karşı şikayet yoluna başvurulabilir (BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.80 vd.; STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN s.1066; ROHNER s.91 
vd.). Şikayet ancak icra mahkemesince takibin durdurulmasına karar verilirse, itiraz süresinin 
işlemesini de durdurur.  İcra mahkemesi, icra müdürünün bu konudaki kararını iptal ederse, bu 
kararında aynı zamanda, yeni bir süre verilmesi gerektiğini de belirtir (ROHNER s.92). 
272 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.558, 561; ROHNER s.88; JÄGER s.336;  KURU-İcra 2 
s.974; KAYGANACIOĞLU–II s.115; UYAR-İstihkak Davaları s.131; TEKİNAY-İstihkak s.23;  
"İİK’ nun 96/2 maddesi (icra dairesi istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadıklarını bildirmek 
üzere, alacaklı ve borçluya 3 günlük mühlet verir) şeklinde olduğundan, istihkak iddiasının alacaklıya 
bildirilmesi halinde, üç günlük mühlet verildiğinin tebligata dercedilmesi zorunludur. Alacaklıya 
çıkarılan tebligatta üç günlük mühlet verildiği yazılı olmadığı halde “üç günlük süre içerisinde cevap 
verilmediğinden dolayı istihkak iddiasının kabul edilmiş sayılmasına” karar verilmesi isabetsizdir" 
(12. HD 12.3.1981, 970/2432: UYAR-İstihkak Davaları s.175); aynı doğrultuda  (12. HD 5.10.1972, 
9068/9156: RKD 1973/1 s.54-55); (12. HD 2.2.1981, 8836/825: KAYGANACIOĞLU–II s.114 dn. 
38). 
273 "...İcra memurluğunca İcra İflas Kanununun 96/1. maddesi uyarınca yapılan bu işlem üzerine 
alacaklının, üçüncü şahsın istihkak iddiasına karşı üç günlük itiraz süresi, yasanın tayin ettiği kesin 
süre olup, bu süre içinde itiraz edilmemesi, İcra İflas Kanununun 96/2. maddesinde açıklandığı üzere 
istihkak iddiasının kabul edilmiş sayılmasını gerektirir..." (15. HD 16.9.1985, 1095/2711: YKD 
1986/1 s.97-98). 
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yapılmadığı icra müdürü tarafından resen gözetilmelidir.274. Bu hak düşürücü sürenin 

kesilmesi  veya durması söz konusu olmaz275. 

 

 

D. İSTİHKAK İDDİASININ KABUL EDİLMESİ 

İstihkak iddiası kendilerine tebliğ edilen alacaklı ve borçlu, üç günlük itiraz 

süresi içinde (veya daha sonra) istihkak iddiasını kabul ettiklerini açıkça 

bildirebilirler.  

Eğer alacaklı ve borçlu276 bu üç günlük itiraz süresi içinde istihkak iddiasına 

hiç itiraz etmezlerse (susarlarsa), üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş 

sayılırlar  (m.96,II; İİK Yönetmeliği m.42)277’278.  Aynı şekilde, alacaklı ve 

borçlunun üç günlük hak düşürücü itiraz süresinin geçmesinden279 sonra istihkak 

                                                 
274 ROHNER s.91; AMONN/GASSER s.196; FRITZSCHE/WALDER s.370; TEKİNAY-İstihkak 
s.23; ARAR s.215; UYAR-İstihkak Davaları s.131; UYAR-İstihkak İddiaları s.580. Ancak burada da, 
arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle istihkak iddiasına itiraz edememiş olan (yani itiraz süresini 
kaçırmış olan) kişinin, yukarıda istihkak iddiasında bulunma süresinin kaçırılmış olması halinde 
belirttiğimiz nedenlerle (bkz. yuk .s.274-276), eski hale getirme yoluna (HUMK m.166 vd.) 
başvurabilmesi gerekir. Nitekim, İsviçre hukukunda (İsv. İİK m.33,II,IV) haklı bir sebebe dayanarak 
itiraz süresini geçiren alacaklı veya borçluya,  mahkeme tarafından yeni bir süre verilebileceği (yani 
eski hale getirme yoluna gidilebileceği) kabul edilmektedir. Bkz. STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1065. 
275 Aynı şekilde, bu sürenin uzatılması veya kısaltılmasına ilişkin sözleşmeler İİK m.20 uyarınca 
hükümsüzdür (TEKİNAY-İstihkak s.23). 
276 Alacaklı ve borçlunun iradesi birbirinden bağımsızdır. Yani borçlu istihkak iddiasını kabul etmiş 
olsa bile alacaklı bunu kabul etmeyebilir. 
277  "...İcra müdürlüğünce, İİK’nun 96/2. maddesi uyarınca düzenlenen 3. kişinin istihkak iddiasına 
karşı itirazı varsa 3 gün içinde bildirmesi uyarısını içeren örnek 60 nolu varaka, davalı alacaklı 
vekiline 4.9.1998 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına karşın 3 günlük yasal süre içinde itirazda 
bulunmadığından istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır (İİK m.96/2 ikinci cümle). Alacaklı vekilinin 
yasal süreyi geçirdikten sonra 8.9.1998 tarihinde icra tutanağına geçirilen itirazı geçersiz olduğundan 
icra müdürlüğünce mahcuz üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi yerine yasaya aykırı 
olarak İİK’nun 97/1. maddesindeki prosedürün işletilmesi ve sonucunda merci hakimliğince de bu 
hususun gözden kaçırılarak takibin devamına ve istihkak iddia edene 7 gün içinde dava açması için 
süre verilmesi sonucu dava açılması, 3 günlük hak düşürücü sürenin geçirilmiş olmasıyla doğan 
sonuçları ortadan kaldırmaz. 3. kişinin istihkak iddiası alacaklı tarafından kabul edilmiş sayıldığından 
davacının dava açmakta hukuki yararı yoktur. Hal böyle olunca, davanın hukuki yarar yokluğu 
nedeniyle reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 7.3.2000, 
1930/1963: YKD 2000/9 s.1419-1420). 
278 İsviçre hukukuna göre de, üçüncü kişinin istihkak iddiasına, itiraz süresi olan on gün içinde itiraz 
edilmezse, söz konusu iddia somut icra takibi bakımından kabul edilmiş sayılır (İsv. İİK m.107,IV). 
279 İcra müdürünün üç günlük sürenin geçtiği yolundaki ( ya da süre geçmesine rağmen  itirazı işleme 
koymasına ilişkin) kararına karşı şikayet yoluna başvurulabilir ( TEKİNAY-İstihkak s.23 ). 
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iddiasına itiraz etmeleri de sonuç doğurmaz; yani bu halde de itiraz etmemiş 

(istihkak iddiasını kabul etmiş) sayılırlar280.   

Görüldüğü üzere istihkak iddiasına  üç gün içinde itiraz edilmemesinin taraflar 

bakımından doğurduğu sonuçlar oldukça önemlidir; zira istihkak iddiasını kabul 

etmiş sayılırlar281.  Belirtelim ki, bu kabul sadece o (derdest) takip bakımından ve 

itiraz etmeyen açısından hüküm ifade eder; başka bir takip bakımından etkili olmaz. 

Derdest takip herhangi bir sebeple düşerse ve istihkak iddia edilen mal başka bir 

takipte yeniden haczedilecek olursa, bu mal tekrar istihkak iddiasına konu olabilir ve 

bu iddiaya yine itiraz edilebilir282. 

Öte yandan, alacaklı için ağır sonuçlar doğuran bu sürenin üç gün gibi oldukça 

kısa bir süre ile sınırlandırılmış olması pek isabetli değildir. Bu sürenin artırılması, 

örneğin, İsviçre hukukunda (İsv.İİK m.107,II) olduğu gibi on güne çıkarılması uygun 

olacaktır. Sürenin bu şekilde artırılmış olmasının icra takibini uzatabileceği 

düşünülebilirse  de, alacaklının menfaatinin korunmasının, bunu haklı kılacağı 

söylenebilir. Ayrıca, itiraz süresini, arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle kaçırmış olan 

alacaklının, yukarıda283 istihkak iddiasında bulunma süresinin kaçırılmış olmasına 

ilişkin olarak yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, eski hale getirme yoluna (HUMK 

m.166 vd.) başvurabilmesi gerekir284. 

Alacaklının ve borçlunun üç gün içinde istihkak iddiasına itiraz etmemeleri 

(veya geç itiraz etmeleri) nedeniyle, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılmaları 

halinde, icra müdürünün dosyayı (m. 97,I hükmüne göre) icra mahkemesine 

                                                 
280 ROHNER s.91; FAVRE s.180; KURU-İcra 2 s.976; UYAR-İstihkak Davaları s.184; SEVİG s.174; 
"Davacının istihkak iddiası alacaklıya 7.3.1973 gününde tebliğ edilmiştir. İİK’nun 96/2. maddesine 
göre alacaklı ve borçlunun üç günlük süre zarfında istihkak iddiasına karşı itirazlarını bildirmeleri, 
sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılmaları gerekir. Alacaklı bu süreyi geçirerek 
15.3.1973 günlü dilekçesi ile “istihkak iddiasını kabul etmediğini” bildirmiştir. Bu durumda alacaklı, 
istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağından istihkak davasının kabulüne karar verilmelidir" (13. HD 
26.5.1977, 2518/3005: UYAR-İstihkak Davaları s.188). 
281 Benzer düzenlemeye AATHK m.66,II hükmünde de yer verilmiştir. Söz konusu hükme göre 
“Tahsil dairesi, haciz zaptını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı reddetmediği takdirde 
istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır. Üçüncü şahıs, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz 
etmediği takdirde istihkak iddiası dinlenmez”. 
282 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.559; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1067; 
SÜSSKIND s.11; LENHARD s.37; BLUMENSTEIN s.388; BRÖNNIMANN s.222;POSTACIOĞLU 
s.389; TEKİNAY-İstihkak s.24; BERKİN s.278; BELGESAY-Birinci Kitap s.129; HAKİMOĞLU 
s.469; AZMİ/İZZET s.206, 209; karş. ARAR s.215. Zira itiraz edilmemesi nedeniyle istihkak 
iddiasının kabulü, maddi hukuk bakımından durumda bir değişik yaratmaz (BLUMENSTEIN s.389; 
ÜSTÜNDAĞ s.215). 
283 Bkz. yuk. s.274-276; ayrıca bkz. yuk. s.290 dn.274. 
284  TEKİNAY-İstihkak s.23. 



 292

vermesine gerek yoktur; zira dosyanın icra mahkemesine verilmesi, ancak istihkak 

iddiasına itiraz edilmesi halinde mümkündür285. Aynı şekilde, üçüncü kişinin bu 

durumda istihkak davası açmasına da gerek yoktur. Buna rağmen dava açılır ve 

alacaklı da ilk oturumda davayı kabul ederse, aleyhine dava açılmasına sebebiyet 

vermediği için  (HUMK m.94,II), yargılama giderlerine mahkûm edilemez286. İcra 

müdürü de, istihkak iddiasına itiraz edilmediği halde, sanki bir itiraz edilmiş gibi, 

bundan sonraki işlemlerin yapılmasına devam edemez. Ayrıca, taraflara yeni bir 

itiraz süresi de veremez287.  

İstihkak iddiasının gerek açıkça gerekse zımnen  (susmak suretiyle) kabul 

edilmesi halinde, istihkak prosedürü, dava aşamasına ulaşamadan  sona ermiş olur288. 

Bunun sonucu olarak da, üzerinde istihkak iddia edilen hacizli mal, üçüncü kişinin 

iddia ettiği hak ile birlikte işlem görür. Yani, istihkak iddiasının konusu mülkiyet 

hakkı ise, mal üzerindeki haciz kalkar; istihkak iddiasının konusu rehin hakkı ise, 

mal bu rehin hakkı ile yükümlü olarak haczedilmiş sayılır289. 

 

E. İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ EDİLMESİ 

     

Alacaklı veya borçlu (ya da her ikisi), üçüncü kişinin istihkak iddiasına, bu 

iddianın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren, üç gün içinde itiraz290 edebilirler  

(96,II); yani üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmeyebilirler291. Tekrar 

belirtmek gerekir ki, istihkak iddiasına itiraz süresi üç gündür.  

                                                 
285 "Üzerinde istihkak iddia edilen traktörün 25.11.1983 tarihinde haczedilip İİK’nun 96/3. maddesi 
gereğince süresinde ve 30.11.1983 tarihli dilekçe ile istihkak iddiasında bulunulmasına, alacaklıya bu 
hususun bildirilmesine rağmen süresinde cevap vermeyerek istihkak iddiasını kabul etmiş 
sayılacağına, bu durumda dosyanın 97 nci madde gereğince mercie dahi gönderilmesine lüzum 
olmamasına" (12. HD 22.5.1984, 3442/6466: KURU-İcra 2 s.978). 
286 KURU-İcra 2 s.979. 
287 Eğer vermiş ise bu işleme karşı şikayet yoluna gidilebilir. Ancak taraflar süresi içinde şikayet 
yoluna başvurmamış ise, artık icra müdürünün kararı kesinleşir ve istihkak davasına bakacak olan 
mahkeme de bununla bağlı olur (JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.559, 561) 
288 AMONN/GASSER s.193. 
289 KURU-İcra 2 s.978-979; MUŞUL s.623-624; UYAR-İstihkak Davaları s.184. 
290 UMAR’a göre, taraf takip işlemlerinin işlemin sonucuna gör yapılan tasnifinde, alacaklı ve/veya 
borçlu tarafından istihkak iddiasına yapılan itiraz, takip prosedürüne yön ve şekil vermekle beraber, 
bunlar icra organları tarafından bir takip işleminin yapılması için başvurma ya da muvafakat 
niteliğinde değildir. Bu konuda ve taraf takip işlemlerinin söz konusu tasnifi hakkında bkz. UMAR-
Tarihi Gelişme s.171 vd., s.174.  
291 Yukarda da belirtildiği üzere, üç günlük sürenin geçmesinden sonra yapılan itiraz geçerli olmaz. 
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Kanunda istihkak iddiasına itiraz için belirli bir şekil öngörülmemiştir. 

Dolayısıyla, istihkak iddiasına itiraz, sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı olarak da 

(yani dilekçe ile) yapılabilir (m.8,I)292. Ancak itiraz iradesinin açıkça beyan edilmesi 

gerekir; zımnen itirazda bulunulamaz293. Fakat, bu beyanın mutlaka “itiraz”, “itiraz 

ediyorum” gibi ifadelerle belirtilmesi şart değildir294. Önemli olan, onun bu 

beyanından istihkak iddiasına itiraz edildiği sonucunun çıkarılabilmesidir295. 

Alacaklı veya borçlu bir takipte istihkak iddiasına itiraz ettikleri halde, diğer bir 

takipte bunu yapmayabilirler. İcra müdürü de bir takipte yapılan itirazı başka bir 

takipte re’sen dikkate alamaz. Üçüncü kişi veya eğer davada taraf olmuş ise borçlu, 

aynı malın daha sonra yeniden haczedilmesi halinde, önceki istihkak davasının 

lehlerine hükme bağlandığına ilişkin bir itirazda bulunamaz296. 

Biraz önce de belirtildiği gibi, istihkak iddiasına hem borçlu hem de alacaklı 

veya  bunlardan biri tarafından itiraz edilebilir. Eğer istihkak iddiasına sadece borçlu 

itiraz etmiş ise, bu itirazında haklı çıktığı takdirde bunun sonucundan, itiraz etsin 

etmesin, bütün alacaklılar yararlanır. Çünkü, borçlunun itirazının yerinde görülmesi, 

istihkak iddia edilen malın, bütün alacaklıların tatmini amacıyla haczedilebileceği ve 

üzerindeki haczin kaldırılamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, itiraz eden borçlu, 

bütün alacaklıların temsilcisiymiş gibi hareket etmiş sayılır297. Buna karşılık, 

borçluya karşı birden fazla alacaklı tarafından takip yapılmış ise, sonuçlarından 

yararlanabilmesi için hepsinin istihkak iddiasına itiraz etmiş olması gerekir.  Bir 

başka deyişle, istihkak iddiasına alacaklılardan bir ya da birkaçı itiraz etmiş ise, 

üçüncü kişinin istihkak iddiasında haksız çıkması halinde, bundan sadece  itiraz 

etmiş olan alacaklılar yararlanır ve sadece onlar haczedilen malın bedelinden 

                                                 
292 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.559; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1066;  
TEKİNAY-İstihkak s.23; KURU-İcra 2 s.979 dn.54; UYAR-İstihkak Davaları s.189; UYAR-İstihkak 
İddiaları s.581; ARAR s.216; AZMİ/İZZET s.207. 
293 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.559. 
294 Ancak, örneğin, borçlunun elinde haczedilen bir mal üzerinde üçüncü kişi mülkiyet hakkına sahip 
olduğunu iddia etmiş, borçlu ise üçüncü kişinin rehin hakkına sahip olduğunu ileri sürmüş ise, bu 
durumda da borçlunun, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz ettiği kabul edilmelidir.  
295 Örneğin, alacaklının “haczedilen malların yediemine teslimini” isteyip, muhafaza altına 
aldırmasının, “istihkak iddiasına itiraz” niteliğinde olduğu hakkında bkz. (12. HD 20.2.1986, 304/598:  
UYAR-İstihkak Davaları s.215-216). 
296 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.559, 578; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1066; 
TEKİNAY-İstihkak s.23; UYAR-İstihkak davaları s.190. 
297 POSTACIOĞLU s.392; TEKİNAY-İstihkak s.24; BELGESAY-Şerh s.228; UYAR-İstihkak 
Davaları s.190-191; UYAR-İstihkak İddiaları s.582; UYAR- İnceleme s.51; SEVİG s.175; KANIK 
s.572; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.506. 
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alacaklarını alabilirler. İtiraz etmeyen alacaklılara düşen pay, istihkak iddiasında 

bulunan kişiye ait olur. Yani, istihkak iddiasına itiraz etmeyen alacaklılar, davacı 

üçüncü kişi lehine haklarından vazgeçmiş sayılırlar298’299. 

 

F.İTİRAZ ÜZERİNE DOSYANIN İCRA MAHKEMESİNE  VERİLMESİ 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97,I hükmüne göre, istihkak iddiasına karşı 

alacaklı veya borçlu300 tarafından itiraz edilirse (m.96,II), icra müdürü dosyayı 

hemen301 icra mahkemesine verir302. Kanunumuzun bu açık hükmünden de 

                                                 
298 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.560; TEKİNAY-İstihkak s.23; POSTACIOĞLU s.393; 
BELGESAY-Şerh s.228; BELGESAY-Birinci Kitap s.131;  ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.506; UYAR-
İstihkak Davaları s.191; UYAR-İstihkak İddiaları s.582; UYAR-İnceleme s.51; KANIK s.572. 
299 İstihkak iddiasına, haciz istemiş olan (önceki) alacaklılar itiraz etmemiş olsalar bile, hacze 
sonradan iştirak etmiş olan bir alacaklı itiraz edebilir. Ve o davayı kazanırsa, haczi önce istemiş 
olduğu halde, zamanında itiraz etmemiş olan alacaklı, haczedilen malın satışından pay alamaz 
(BELGESAY-Şerh s.228). Ancak, istihkak iddiasına itiraz etmemiş olan bir alacaklı da, itiraz etmiş 
olan bir alacaklının alacağının gerçekte mevcut olmadığına veya miktarının fazla olduğuna itiraz 
edebilir. Bu durumda İİK m.142 uygulanır ve bunun sonucunda itirazında haklı çıktığı takdirde, o 
alacaklının payına düşen paradan alacağını alabilir (BELGESAY-Şerh s.228; TEKİNAY-İstihkak 
s.23-24; UYAR-İstihkak s.191). 
300 Alacaklı istihkak iddiasına itiraz etmese bile, eğer borçlu itiraz etmiş ise, bu durumda da dosya icra 
mahkemesine gönderilmelidir (ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.506). 
301 Görüldüğü üzere kanunkoyucu, istihkak iddiasına itiraz halinde dosyanın icra mahkemesine 
gönderilmesi bakımından belirli (örneğin üç gün gibi) bir süre koymamıştır. Aksine, dosyanın icra 
mahkemesine “hemen” gönderileceğini hükme bağlamıştır. Oysa İİK, genellikle (hatta çoğunlukla), 
icra (ve iflas) organları tarafından yapılacak işlemler bakımından belirli süreler öngörmüş, yani 
sürelerin ne kadar olduğunu  kendisi belirlemiştir. Bu konuda bkz. KURU-Süreler s.621-623. Kanun 
bazı işlemler bakımından ise (istihkak iddiasına itiraz halinde dosyanın icra mahkemesine 
gönderilmesi halinde olduğu gibi) belirli bir süre koymamış, fakat, bu işlemlerin en çabuk bir şekilde 
yapılması gerektiğini “hemen”, “derhal” gibi deyimlerle ifade etmiştir. Bazı işlemler için bu gibi 
deyimler kullanılmamış ise de (örneğin m.96,I) bu işlemlerin de çabuk bir şekilde yapılması gerektiği, 
söz konusu işlemin niteliğinden anlaşılır. Bkz. KURU-Süreler s.623. Kanaatimizce, burada da, 
istihkak iddiasına itiraz halinde dosyanın icra mahkemesine hemen gönderilmesinden, somut olayın 
(durumun) koşullarına göre, mümkün olan en kısa sürede bu işlemin yapılması gerektiği 
anlaşılmalıdır. Bu anlamda olmak üzere,  istihkak iddiasına alacaklı ve/veya borçlu tarafından, 
örneğin istihkak iddiasına üç günlük sürenin birinci gününde itiraz edilmiş ise ve icra müdürünün 
dosyayı icra mahkemesine hemen göndermesine engel haklı bir neden mevcut değilse, icra müdürü 
beklemeksizin dosyayı icra mahkemesine göndermelidir. Ya da, alacaklı birinci günde itiraz etmiş ise, 
artık borçlunun da itirazını beklemeye gerek olmamalı, dosya icra mahkemesine hemen 
gönderilmelidir. Dolayısıyla, itiraz halinde, somut olayın koşullarına göre dosyanın bekletilmesi için 
makul ve haklı bir neden mevcut değilse, bu işlem hemen yapılmalıdır. Zira, bu konudaki 
uyuşmazlığın, bu uyuşmazlığı çözecek olan icra mahkemesine hemen gönderilmesinde, hem tarafların 
hem de takibin çabuk bir şekilde sonuçlandırılması bakımından toplumun menfaati vardır. Bu 
nedenle, alacaklı ve/veya borçlu istihkak iddiasına itiraz etmesine rağmen, icra müdürü dosyayı icra 
mahkemesine hiç göndermiyor veya sürekli erteliyor ise, bir hakkın yerine getirilmemesi ya da 
sebepsiz sürüncemede bırakılması nedeniyle şikayet yoluna başvurulabilir (m.16,II). 
302 İsviçre hukukunda bu nitelikte bir düzenleme bulunmamaktadır. Orada, itiraz halinde dosyanın 
mahkemeye gönderilmesine gerek yoktur. Aksine yapılacak iş,  icra müdürü tarafından, dava açmak 
üzere alacaklı ve borçluya  yirmi günlük süre vermekten ibarettir.  Bkz. SATEHELIN/BAUER/ 
SATEHELIN s.1067-1068. UMAR’a göre, icra müdürünün, itiraz üzerine dosyayı icra mahkemesine 
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anlaşılacağı üzere, itiraz halinde icra müdürü dosyayı303, hemen, icra mahkemesine 

vermekle yükümlü tutulmuş olup, başka bir işlem yapmakla yetkili kılınmamıştır304. 

Bu nedenle, icra müdürü dosyayı icra mahkemesine vermeden, örneğin istihkak 

davasını kimin açacağı konusunda bir karar veremeyeceği gibi305, başka bir karar da 

veremez ve takibe devam edemez306. İcra müdürünün, bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi halinde süresiz şikayet (m.16,II) yoluna başvurulabilir307; zira burada bir 

hakkın yerine getirilmemesi söz konusudur. Şu halde, icra müdürü itiraz halinde 

dosyayı icra mahkemesine hemen göndermekle yükümlüdür308.  

                                                                                                                                          
göndermesi işlemi de, takiple ilgili yapılan bir işlem olmasına rağmen, takibe yön ve şekil vermediği 
için, icra takip işlemi niteliğinde değildir (UMAR-Tarihi Gelişim s.187). 
303 Belirtmek gerekir ki, icra müdürünün icra mahkemesine hemen vermesi gereken dosya, icra takip 
dosyasının tamamı olmayıp, sadece istihkak iddiasına konu olan mala ilişkin olmak üzere izlenen 
istihkak prosedürü işlemleri ile ilgili dosyadır (KURU-İcra 2 s.979 dn. 55; MUŞUL s.624). Zira, 
hacizde istihkak davalarının, istihkak iddiasına konu olmayan mallarla bir ilgisi yoktur.  
304 Eğer istihkak iddiasına üç günlük hak düşürücü sürenin geçmesinden sonra itiraz edilmiş olursa, bu 
itiraz kanunda öngörülen hak düşürücü süre içinde yapılmadığı için geçersiz olur ve herhangi bir 
hüküm ve sonuç doğurmaz. Zira, bu süre içinde itiraz edilmemekle üçüncü kişinin istihkak iddiası 
kabul edilmiş sayılır. Dolayısıyla, böyle bir durumda icra müdürü dosyayı icra mahkemesine 
gönderemez (UYAR-İstihkak İddiaları s.581). 
305 "Borçlunun eşi mahcuz üzerinde istihkak iddiasında bulunmuştur. İcra memuru İİK’nun 96 ve 97. 
maddeleri uyarınca işlem yaparak istihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz 
edildiğinde dosyayı bir karar verilmek üzere tetkik merciine verir. İcra memuru, kimin istihkak davası 
açması gerekeceği konusunda bir karar veremez" (12. HD 16.5.1983, 2648/3868: UYAR-İstihkak 
Davaları s.220). 
306 "...süresi içinde borçlu tarafından... davacı 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunulmuş ve iddianın 
takip alacaklısına tebliği üzerine, alacaklı vekilince ‘kabul edilmediği’ bildirilmiştir. İİK’ nun 96/I-II. 
fıkralarına uygun şekilde yapılan ve alacaklı vekilince kabul edilmeyen bu istihkak iddiası, aynı 
yasanın 97. maddesinin 1. fıkrası ve bunu takip eden fıkraları hükmünce çözümlenmeden, icra 
takibine devam edilmesi ve mahcuzun satışı yasaya aykırıdır" (15. HD 1.11.1988, 2979/3499: UYAR-
İstihkak Davaları s.207-208). 
307 "Üçüncü kişi mümeyyiz, İİK’nun 96. maddesi gereğince icra dairesine istihkak iddiasında 
bulunmuştur. Memurlukça İİK’nun 97. maddesi prosedürünün uygulanması gerekir. Memurun kanun 
hükmünü ve prosedürünü yerine getirmemesinden dolayı şikayet, İİK’nun 16. maddesinin ikinci 
fıkrasına göre süreye tabi değildir. Memur muamelesi hakkında şikayetin tetkiki ile olumlu olumsuz 
bir karar verilmesi gerekirken, ‘şikayetin süre yönünden reddi’ isabetsizdir" (12. HD 8.7.1980, 
3435/5981: UYAR-İstihkak Davaları s.221). 
308 Taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler listesini (m.128) hazırlayan icra müdürü bunun bir örneğini 
haciz koydurmuş olan alacaklılar ile borçluya tebliğ ettikten sonra, alacaklılar veya borçlu 
mükellefiyetler listesine üç gün içinde itiraz ettikleri takdirde, bu halde de icra müdürünün dosyayı 
hemen icra mahkemesine göndermesi gerekir. UYAR-İstihkak İddiaları s. 582; ayrıntı için bkz. 
UYAR-İhale s.140 vd. POSTACIOĞLU’ na göre, ipoteği sona ermiş (hükümden düşmüş) bulunan bir 
ipotekli taşınmazı haczettirmiş bulunan alacaklının, satış aşamasında bu ipoteğin arttırma 
şartnamesine geçirilmesi üzerine, icra dairesine ipoteğin gerçekte sona ermiş olduğunu bildirerek 
(istihkak iddiasına itirazda bulunarak) bunun alacaklıya tebliğini sağlaması ve alacaklının alacağında 
ısrar etmesi halinde, dosyanın m.97,I uyarınca icra mahkemesine gönderilmesini temin edip, icra 
mahkemesinin vereceği karardan sonra 7 gün içinde ipotekli alacaklıya karşı dava açması gerekir. 
Bkz. POSTACIOĞLU İ E: İpotekle Yüklü Bir Gayrımenkulü Haczeden Alacaklı, İpoteğin Hükümden 
Düştüğünü Ne Yolda Ortaya Koyabilir? (İzmir Barosu Dergisi 1985/1, s.30-43), s 30 vd. 
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İstihkak iddiasına konu olan mal, istinabe yolu ile haczedilmiş olsa bile, her 

halükârda, dosyanın kendisine verileceği icra mahkemesi, asıl takibin yapıldığı icra 

dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesi olacaktır309. 

İcra müdürünün dosyayı icra mahkemesine verebilmesi için, ayrıca tarafların 

bu hususta bir talepte bulunmalarının gerekli olup olmadığı hususu doktrinde 

tartışmalıdır. 

BELGESAY tarafından ileri sürülen görüşe göre, “her ne kadar m.97,I 

metninde “hemen” terimi yer alıyor ise de, bundan, itiraz halinde herhangi bir talebe 

gerek olmadan dosyanın icra mahkemesine gönderileceği sonucu çıkarılamaz. 

Aksine, dosya itiraz halinde değil, üçüncü kişinin kendisine verilecek sürede istemesi 

üzerine icra mahkemesine gönderilmelidir. Çünkü, davayı ancak üçüncü kişi açabilir. 

Onun vaktinde dava açmaması icra mahkemesinin tetkikat yapmasına engeldir. 

Üçüncü kişinin, malın kendisine ait olduğu iddiasına karşı, alacalının itirazını kabul 

etmesi veya uğraşmak istememesi ihtimali az değildir. Kaldı ki, talep olmadan icra 

mahkemesinin takibin talikine karar vermesi de pratik değildir. Bu nedenle, üçüncü 

kişi istihkak iddiasını beyan etmedikçe takip talik edilemez. Ayrıca, m.97,II de bazı 

hallerde, takibin taliki dileğinin red edileceğinden söz edilmesi de, icra 

mahkemesinin ancak istek üzerine talike karar verebilmesini gerektirir. Takibin taliki 

istenmemiş ise, icra mahkemesi üçüncü kişinin itirazına intizaren dosyayı 

saklayamayacağından memurun dosyayı müracaat olmadan icra mahkemesine 

göndermesi faydasız, mahzurlu bir formalite olacaktır”310.  

Doktrinde hakim olan ve bizim de katıldığımız görüşe göre, istihkak iddiasına 

itiraz halinde, icra müdürünün, tarafların talepte bulunmasına gerek olmaksızın 

kendiliğinden dosyayı icra mahkemesine vermesi gerekir311. Her ne kadar, birinci 

                                                 
309 KURU-İcra 2 s.980. 
310 BELGESAY–Şerh s.231-232. 
311 POSTACIOĞLU s.392; UYAR-İstihkak Davaları s.189; UYAR-İnceleme s.52; AKYAZAN-
Açıklamalar s.75; OLGAÇ/KÖYMEN s.793; KUT K H: İstihkak İddiasına İtiraz (İleri Hukuk Dergisi 
1951/74, s.1243-1244), s.1243; KAYGANACIOĞLU–II s.120; TEKİNAY (İstihkak s.24), önce 
dosyanın icra mahkemesine verilebilmesi için talebe gerek olmadığını belirttikten sonra, devamla, 
istihkak iddiası borçlu tarafından yapılmış ise, dosyanın mücerret alacaklı veya borçlunun itirazı 
üzerine değil, hacizden haberdar edilmesi gereken üçüncü kişinin talebi üzerine icra mahkemesine 
verileceğini; çünkü, dosyanın ancak itiraz halinde icra mahkemesine gönderileceğini belirtmektedir. 
Belirtmek gerekir ki, yazar bu ifadeleri ile çelişkiye düşmektedir. Çünkü, borçlunun üçüncü kişi lehine 
istihkak iddiasında bulunması halinde ne kendisinin ne de üçüncü kişinin aynı zamanda bu iddiaya 
itiraz etmesi söz konusu olamaz. 
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görüşün mantıki gerekçeleri bulunsa da312, m.97,I hükmü, itiraz halinde dosyanın 

hemen icra mahkemesine verilmesini amir bulunmakta olup, aksine bir yoruma 

elverişli değildir313. Kanunkoyucu ayrıca tarafların talepte bulunmasını isteseydi 

bunu açıkça belirtirdi ve dosyanın “hemen” icra mahkemesine verilmesi gerektiği 

şeklinde emredici bir hüküm koyma yoluna gitmezdi. Kaldı ki, üçüncü kişinin 

istihkak iddiasına  kesin olarak karşı koyması, takibin devamı veya taliki kararının 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde istihkak davası açması halinde söz konusu 

olacaktır. Esasen kanunumuzun sistemi de bu yöndedir314.  

Görüldüğü üzere, İcra ve İflas Kanunu’muz, istihkak davasına hazırlık aşaması 

olan istihkak iddiası aşamasında, yalnızca icra dairesini değil, bunun yanında icra 

mahkemesini de görevli kılmıştır. Bir başka deyişle, istihkak iddiasına itiraz edilmesi 

halinde, istihkak davasına hazırlık safhası tekemmül ettirilmek üzere, dosya icra 

müdürü tarafından hemen icra mahkemesine gönderilecektir. Zira, itiraz halinde 

dosyayı icra mahkemesine vermekle artık icra dairesinin görevi sona ermekte, 

bundan sonra icra mahkemesi işe el koymaktadır315. İcra mahkemesinin istihkak 

iddiası aşamasında yapacağı işlemler ise, takibin devamı veya ertelenmesi (ve 

teminat) hakkında bir karar vermektir ki, bundan sonra bu konu ele alınacaktır. 

 

G. DOSYAYI ALAN İCRA MAHKEMESİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER    

     I.İlk Önce Takibin Devamı Veya Ertelenmesi Hakkında Karar  

       Verilmesi 

İcra dairesi tarafından kendisine gönderilen dosyayı alan icra mahkemesi, ilk 

önce takibin devamı veya ertelenmesi (taliki) hakkında bir karar verir (m.97,I)316 ve 

                                                 
312 Nitekim, bu görüş kaynak İsviçre hukuku çerçevesinde savunulabilir. Zira İsv. İİK’ da  bu nitelikte 
bir hüküm mevcut değildir. İstihkak davası açma süresi doğrudan icra müdürü tarafından 
verilmektedir. Bu nedenle, istihkak iddiası, alacaklı veya borçlunun itirazı ile karşılaşan üçüncü kişi, 
bu itirazı haklı bularak veya bulmadığı halde istihkak davası açmak yoluna gitmeyebilir veya istihkak 
davası açabilir. Bkz. AMONN/GASSER s.193. 
313 POSTACIOĞLU s.392. 
314 POSTACIOĞLU s.392. 
315 İcra dairesi İİK m.97,I hükmüne göre dosyayı icra mahkemesine vermediği sürece, icra mahkemesi 
kendiliğinden işe el koyamayacağı gibi, m. 97’ deki prosedür de işlemeye başlamaz ve üçüncü kişinin 
istihkak davası açma hakkı devam eder (KURU-İcra 2 s.980). 
316 Zira, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde sadece istihkak iddiasında bulunulmuş olması 
icra takibinin durması sonucunu doğurmaz. "…Mücerret istihkak iddiası veya davasıyla, ayrıca bir 
karar verilmiş olmadıkça takip durmaz…" (HGK18.9.1968/ 366/606: ERANIL s.92). AATHK m.68,II 
hükmüne göre ise, “davacı takibin tehirini istediği takdirde kendisinden mevcut delillerin mahiyetine 
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bu kararını, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye bildirmekle yetinir  

(m.97,VI)317’318. 

Devamına veya ertelenmesine karar verilecek takipten kasıt ise, hacizli 

mallardan sadece istihkak iddiasına konu olan mallara ilişkin icra takip işlemleri 

olup, bütün icra takip işlemleri değildir. Zira, istihkak iddiasına konu yapılmamış 

mallara ilişkin takip işlemleri istihkak prosedürünün dışında kaldığından, bunlar 

hakkında takibin devamı veya ertelenmesine karar verilmesi söz konusu olmaz319. 

Böylece, icra dairesi tarafından dosya kendisine verilen icra mahkemesi, henüz 

ortada açılmış bir istihkak davası olmadığı için, incelemesini sadece, takibin devamı 

veya ertelenmesi hakkında bir karar vermek amacıyla yapar. Yoksa, icra mahkemesi, 

sanki ortada açılmış bir istihkak davası varmış gibi, istihkak iddiasının esası 

hakkında bir karar veremez; aksi, kanuna aykırı olur320. 

                                                                                                                                          
göre ve muhtemel zarara karşı kâfi teminat alınmak suretiyle takibin tehirine mahkemece karar 
verilebilir”. 
317 İsviçre hukukunda ise, bu nitelikte (takibin devamı veya ertelenmesi hakkında)  bir karar 
verilmesine gerek yoktur. Zira, İsv. İİK m.109,V’ e göre, dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin 
duracağı ve bu aşamada satış isteme sürelerinin de işlemeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır. Ayrıca 
doktrinde icra takibinin, mahkeme tarafından verilen kararın şekli anlamda kesinleşmesine kadar 
duracağı belirtilmektedir. Esasen bu nedenle İsv.İİK m.109,IV’ de, istihkak davasına bakan 
mahkemenin, hem davanın başladığını hem de   sona erdiğini, resen, icra dairesine bildireceği hükmü 
yer almıştır. Bkz. AMONN/GASSER s.196. Ayrıca, İsviçre hukukunda, istihkak davasına konu olan 
mal hakkındaki takibin Kanun’dan dolayı kendiliğinden duracağı, bunun için icra müdürünün veya 
mahkemenin bir karar vermesine ve dolayısıyla tarafların da bu konuda bir talepte bulunmalarına 
gerek olmadığı belirtilmektedir. Bkz. ROHNER s.127 vd.; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1081; SÜSSKIND s.59-61; JÄGER s.349, 357; FRITZSCHE/WALDER s.365. Esasen İsviçre’de  
Kanun değişikliğinden önce de doktrinde, istihkak davasının açılması ile birlikte, hakimin bir karar 
vermesine gerek olmaksızın, icra takibinin kendiliğinden durması gerektiği savunulmaktaydı. Bkz. 
WAGNER s.46 vd.; ayrıca bkz. HUBER G: Die Einstellung der Betreibung,  Zürich 1947 s.68 vd. 
318 Alman hukukunda da istihkak davasının açılması kendiliğinden takibin durması sonucunu 
doğurmaz. Ancak, üçüncü kişinin talep etmesi halinde, mahkeme, ihtiyati tedbir yolu ile, teminatlı 
veya teminatsız,  hükmün verilmesine kadar icra takibinin durdurulmasına (belli bir icra işleminin 
kaldırılmasına ya da değiştirilmesine)  karar verebilir. Acele hallerde, icra mahkemesi de buna karar 
verebilir (ZPO §771,III; 769, 770).  Bu konuda  bkz.  SÜSSKIND s.56 vd.; SCHMIDT-Münchener 
Kommentar s.2047-2048; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.695-696; BROX/WALKER-
Drittwiderspruchsklage s.120. 
319 AMONN/GASSER s.197; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1081-1082; MUŞUL s.630; 
AZMİ/İZZET s.209; KAYGANACIOĞLU–II s.120; UYAR-İstihkak İddiaları s.585; "…İstihkak 
iddiası üzerine mercice verilecek takibin devamı veya taliki hakkındaki karar sadece istihkak iddiasına 
konu teşkil eden mal ile ilgili olup bunun dışında kalan işlemlere şümulü yoktur" (İİD 2.3.1971, 
2578/2429: KAYGANACIOĞLU–II s.120 dn. 49; ÖZKAN s.309); BGE 96 III 117. 
320 KURU-İcra 2 s.980; UYAR-İstihkak Davaları s.192; MUŞUL s.630; KAYGANACIOĞLU–II 
s.120-121; ARAR s.216; SEVİG s.178; ÖZCENGİZ M N: Tetkik Mercii, Ankara 1975 s.120; "Mercie 
açılmış bir istihkak davası yoktur. Mercie, icra müdürlüğünce sunulan dosya , “3. kişi ...vekilinin 
istihkak iddiasının İİK. 96/3 ve 97/1. maddelerine göre çözümlenmesi konusuna” ilişkindir. İİK’nun 
97. maddesine göre “takibin taliki” ya da “talik talebinin reddine” karar verilmek gerekirken işin bir 
istihkak davası varmışçasına, istihkak davasının kabulü halinde verileceği üzere ‘haczin 
kaldırılmasına’ karar verilmesi isabetsiz, alacaklı vekilinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde 
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Şu halde, icra mahkemesi, sadece takibin ertelenmesine veya devamına karar 

verecektir ve incelemesini yalnızca bu amaca yönelik olarak yapacaktır. Dolayısıyla, 

icra mahkemesinin, bu aşamada verdiği karar ile dava sonunda verdiği karar 

birbirinden farklı olabilecektir. Örneğin, alacaklı lehine olmak üzere takibin 

devamına; üçüncü kişi lehine olmak üzere takibin ertelenmesine karar verilmiş ise, 

dava sonunda, birinci ihtimalde davanın kabulüne, ikinci ihtimalde ise davanın 

reddine karar verilebilir. Çünkü, takibin ertelenmesi veya devamına karar verilen 

hallerde, istihkak davasının esası hakkında bir karar verilmemektedir. Bu nedenle, 

taraflar, o aşamada verilen kararlardan kendi lehlerine bir hak çıkaramazlar. Yani, 

örneğin davacı üçüncü kişi, önceden takibin ertelenmesine karar verilmiş olduğu 

gerekçesiyle, davanın kendi aleyhine karara bağlanamayacağını ileri süremez.  

İstihkak iddiasına konu olan mal istinabe yolu ile haczedilmiş olsa bile, takibin 

devamına veya ertelenmesine karar verecek olan icra mahkemesi,  asıl takibin 

yapıldığı icra dairesinin tabi olduğu icra mahkemesi olup, istinabe olunan icra 

dairesinin tabi olduğu icra mahkemesi değildir321. 

İcra mahkemesi, takibin devamına veya ertelenmesine, dosya üzerinden karar 

verebileceği gibi, gerekli görürse ilgilileri (yani üçüncü kişiyi ve istihkak iddiasına 

itiraz etmiş olan alacaklı ve/veya borçluyu) davet ederek yapacağı duruşma 

sonucunda da karar verebilir (m.97,I)322. İcra ve İflas Kanunu’muza 1940 değişikliği 

                                                                                                                                          
görüldüğünden merci kararının... bozulmasına" (12. HD 23.11.1990, 4922/11974: UYAR-İstihkak 
Davaları s.200); "...istihkak iddiasının alacaklı tarafından kabul edilmemesi üzerine, icra müdürünün 
haczi yaptıktan sonra İİK’nun 97. maddesi gereğince istihkak iddiası hakkında bu yolda bir işlem 
yapılmamış olması isabetsizdir. 3. kişi memur işlemine şikayette bulunduğuna göre, dosya istihkak 
iddiası hakkında karar verilmek üzere memurlukça mercie gönderilmiş gibi, anılan madde gereğince 
mercice inceleme yapılıp “takibin devamına veya talikine” karar verilmesi gerekirken, şikayetin 
istihkak davası gibi incelenip mülkiyet uyuşmazlığını halleder biçimde ve İİK’nun 97/a maddesinden 
hareketle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir" (12. HD 14.7.1993, 7254/12818: UYAR-İstihkak 
Davaları s.198); bu doğrultuda birçok karar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.198-203 ve KURU-
İcra 2 s.980-982). 
321 "Borçlunun eşi haciz sırasında istihkak iddiasında bulunmuş olup, bu iddia İİK’nun 360. 
maddesinde yazılı arttırma ve ihaleye müteferri olmadığından İİK’nun 96. maddesi gereğince 
muamele yapılmak ve kabul edilmemesi halinde 97. madde gereğince dosya mercie gönderilmek 
gerekir. Bu muameleleri, takibin yapıldığı yer icra dairesi yapar. 97. maddeye göre de takibin 
yapıldığı yer icra dairesinin bağlı bulunduğu tetkik mercii karar verir. ‘İstihkak davası’ söz konusu 
olmadığından HUMK’nun 512. maddesi uygulanmaz. Yetki yönünden isteğin reddine karar verilmek 
gerekirken..." (12. HD 3.4.1985, 13170/3071: UYAR-İstihkak Davaları s.212-213 ve aynı doğrultuda 
kararlar için bkz. s.211-215 arası). 
322 Uygulamada, genellikle duruşma yapılmadığı dosya üzerinden inceleme yapılarak gerekli kararın 
verildiği belirtilmektedir. Bkz. TEKİNAY-İstihkak s.26; UYAR-İstihkak Davaları s.192; 
KAYGANACIOĞLU–II s.120. Fakat, icra mahkemesinin gerek duruşmalı olarak  gerekse dosya 
üzerinden yapacağı inceleme sonucunda verdiği kararlar arasında – salt karar almak bakımından – bir 
fark yoktur (KUT s.1243). 
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ile getirilen yeniliklerden biri de budur. Borçlunun elinde haczedilen mallar hakkında 

üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen istihkak iddialarının çoğu zaman takibi 

geciktirmek amacıyla, bir esasa dayanmadan yapıldığı görüldüğünden, bu yönde bir 

hüküm konulması yoluna gidilmiştir. Ve bu hüküm konulurken istihkak iddiasına 

rağmen, takibin devamı icra mahkemesinin takdirine göre sağlanacak olursa, ciddi 

bir esasa dayanmayan istihkak iddialarının ileri sürülmesinin kendiliğinden 

önleneceği düşünülmüştür. Ancak tecrübe, bu düşüncede aşırı sayılabilecek bir 

iyimserlik payı bulunduğunu göstermiş ise de, bu, hükmün isabetinden şüpheye 

düşülmesi için bir sebep teşkil etmez323. 

İstihkak iddiası üzerine takibin devamı veya ertelenmesi hakkında icra 

mahkemesince bir karar verilmesine ilişkin hükümlerin, daha çok istihkak iddiasının 

mülkiyet hakkına (yani hacizli malın satışına engel olan bir iddiaya) dayandığı haller 

dikkate alınarak konulduğu söylenebilir. Buna karşılık, hacizli mallar üzerinde ileri 

sürülen rehin iddiası (ya da başka bir  aynî hak iddiası), mahiyeti gereği satışın 

yapılmasını engelleyen bir iddia olmadığından, böyle bir durumda, takibin 

ertelenmesinin  de söz konusu olmaması gerekir.324’325. 

 Takibin devamı veya ertelenmesi hakkında icra mahkemesince verilen 

kararlar, nihaî nitelikte kararlardır326. Zira, takibin devamı hakkında verilen kararın 

                                                 
323 POSTACIOĞLU s.393. 
324 Ancak rehin iddiasının ciddiyet derecesine göre satış şeklinde değişiklik olabileceği ileri 
sürülmüştür. Eğer icra mahkemesi rehin iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, iki seçenekli 
karardan rehin iddiası gerçekmiş gibi satışın icrasına karar verecektir (takibin ertelenmesi seçeneğine 
tekabül eden hal tarzı olarak). Eğer istihkak iddiası icra mahkemesince ciddi görülmezse, takibin 
devamı kararına tekabül etmek üzere istihkak iddiası gerçek değilmiş (yokmuş) gibi, yani rehnin 
varlığı dikkate alınmaksızın, satışın icrasına karar verilecektir. İcra mahkemesinin tercihini çoğu 
zaman rehin iddiasının gerçek olduğu yönünde kullanmaları gerekir. Çünkü, bu yoldaki bir satış, eğer 
gerçekleşir ise, haciz koyduran alacaklı ile rehinli alacaklının menfaatleri en iyi şekilde bağdaştırılmış 
olacaktır (POSTACIOĞLU s.395). 
325 İsviçre İcra ve İflas Kanunu m.109,V hükmünde, istihkak iddiasının konusunun mülkiyet ya da 
başka bir hak (rehin vs.) olup olmaması bakımında bir ayrım yapılmadan, dava konusu çekişmeli şey 
hakkında takibin duracağı hükme bağlanmıştır. İsviçre doktrininde, dava konusu çekişmeli şey 
üzerinde hem mülkiyet hakkının hem de başka bir aynî  hakkın iddia edilmiş olması halinde icra 
takibini duracağı; ancak, dava konusu şey üzerinde varlığı konusunda uyuşmazlık bulunmayan başka 
bir hak iddia edilmişse, alacaklının satış talebinde bulunacağı belirtilmektedir. Bkz. JÄGER/ 
WALDER/KULL/KOTTMANN s.579; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1081-1082; ROHNER 
s.129. Nitekim Kanun değişikliğinden önce dahi, doktrinde, mülkiyet hakkı dışında başka sınırlı aynî 
hak (örneğin rehin hakkı) iddiasının da takibin durması sonucunu doğuracağı savunulmaktaydı. Buna 
gerekçe olarak da, dava konusu malın paraya çevrilmesinden önce, üzerinde iddia edilen bu hakların 
gerçekten mevcut olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği ileri sürülmekteydi. Bkz. JÄGER s.349-
350; HUBER G s.74; ROHNER s.129. 
326 POSTACIOĞLU s.395; BERKİN s.280; OLGAÇ/KÖYMEN s.801. Bu nedenle, icra mahkemesi 
takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin kararını değiştiremez (BERKİN s.280); aksi görüşte olan 
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temyiz edilemeyeceği belirtilmiş ise de (m.97,V), bu durum, söz konusu kararın nihaî 

sayılmamasını gerektirmez. Çünkü, her iki karara (yani erteleme ve devam 

hakkındaki kararlara) önemli bir sonuç bağlanmıştır ki, o da, bu kararlardan birinin 

verilmesi üzerine tefhim veya tebliğden itibaren yedi gün içinde üçüncü kişinin 

istihkak davası açmak zorunda kalmasıdır. Dolayısıyla, aynı niteliği taşıyan 

kararlardan birine temyiz kabiliyetinin tanınmamış olması, sırf takibin süratini 

sekteye (kesintiye) uğratmamak düşüncesiyle açıklanabilir ve bu, takibin devamı 

kararından rücu edilebileceği anlamına gelmez. Bu görüşü destekleyen diğer bir delil 

ise, m.97,V hükmünden başka, bir de m.97,X hükmünde, hacizli malın paraya 

çevrilmesi halinde bedelinin yargılama sonuna kadar alacaklıya verilip verilmemesi 

hakkında ayrıca karar verilmesinin öngörülmüş olmasıdır327. 

 

 

   II. Takibin Ertelenmesi (Taliki) Kararı  

        1. Genel Olarak 

İtiraz üzerine istihkak iddiasına ilişkin dosyayı alan icra mahkemesi, dosya 

üzerinde veya duruşma ile yapacağı inceleme sonucunda varacağı kanaate göre, 

takibin ertelenmesine karar verebilir (m.97,I). Bir başka deyişle, icra mahkemesi, 

üçüncü kişinin dayandığı (gösterdiği) delillerden328, istihkak iddiasının haklı olduğu 

(ön) kanısına varırsa, istihkak iddia edilen mallar hakkındaki329 takibin 

                                                                                                                                          
BELGESAY’a göre ise, merci takibin devamına karar vermiş olsa bile, tetkikat sırasında elde ettiği 
kanaate göre erteleme kararı verebilir (BELGESAY-Şerh  s.233). 
327 POSTACIOĞLU s.395-396. Bizce yazarın bu görüşleri, ancak, takibin devamı veya ertelenmesi 
kararlarının, istihkak davası açılması sonucunu doğurmaları bakımından savunulabilir. 
328 Üçüncü kişi iddiasını haklı gösterecek delilleri ibraz etmemiş olsa bile, alacaklı ile karşılıklı iddia 
ve izahlardan borçluyla birlikte hareket ettiği anlaşılamıyorsa, takibin ertelenmesine karar 
verilmelidir. Çünkü onun, dava açması için verilen kısa zamanda bütün delillerini toplaması 
beklenemez  (BELGESAY –Şerh s.232). 
329 Daha önce de belirtildiği gibi, bütün takibin değil, ancak istihkak iddiasına konu olan mallar 
hakkındaki takibin ertelenmesine karar verilebilir. Nitekim bu husus İsv. İİK m.109,V’ de açıkça ifade 
edilmiştir. Bkz. ROHNER s.128-129; AMONN/GASSER s.197; JÄGER/WALDER/KULL/ 
KOTTMANN s.579; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1081-1082; "Takibin taliki deyimi ile 
esas icra takibinin değil, haciz edilen (ve istihkak iddia edilen) şeye ilişkin takip işlemlerinin 
ertelenmesi kasıt olunmuştur" (15. HD 23.9.1986, 3023/2947: YKD 1986/12 s.1807-1808); "...takip 
hukukunda istihkak iddia ve davasından maksat, borçlunun alınan herhangi bir mal, alacak veya hak 
üzerinde cebri icraya imkân olup olmadığını tespit etmektir. 97. madde metninde geçen ( takibin taliki 
veya devamı) deyimi ile esas icra takibinin değil haciz edilen şeye taalluk eden takip işlemlerinin 
ertelenmesi kasıt olunmuştur. Mahcuz hakkındaki takibin durması bununla ilgisi bulunmayan diğer 
icra işlemlerinin de durmasını gerektirmez. Bu husus gözönünde tutulmayarak... mahcuz dışındaki asıl 
takibin de durmasını gerektirir şekilde karar verilmesi yasaya aykırı, temyiz itirazı yerindedir" (İİD 
2.3.1971, 2578/2429: RKD 1971/3-4 s.110-111; ABD 1971/6 s.1015). 



 302

ertelenmesine330, yani o malın satışının durdurulmasına karar verir331’332. İcra 

mahkemesinin burada yapacağı inceleme sonucunda varacağı kanaatin, iddianın esası 

hakkında bir karar verecek derecede olması gerekmez. Sadece takibin ertelenmesine 

yetecek derecede bir kanaate varmış olması yeterlidir. Yani burada tam bir ispat 

aranmamaktadır. Dolayısıyla, eğer icra mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda 

takibin ertelenmesi için yeterli kanaate ulaşmış ise takibin ertelenmesine; aksi 

takdirde takibin devamına karar verecektir. 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97,II hükmüne  göre, “istihkak davasının333 sırf 

satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler 

bulunduğu takdirde merci takibin taliki talebini reddeder”. Hemen belirtelim ki, söz 

konusu maddede, “taliki talebini reddeder” ibaresi kullanılmış olmasına rağmen, icra 

mahkemesince takibin ertelenmesine (talikine) karar verilebilmesi için ayrıca bir 

talepte bulunulmasına gerek yoktur. Yani icra mahkemesi, bu yönde bir talepte 

bulunulmuş olmasa bile kendiliğinden takibin ertelenmesine karar vermelidir. 

Çünkü, istihkak iddiasının ileri sürülmüş olması, aynı zamanda takibin ertelenmesi 

talebini de içerir334. Dolayısıyla, “takibin taliki talebini reddeder” ibaresi yerine, 

                                                 
330 Aynı mal daha önce bir alacaklı tarafından haczettirilmiş ve fakat üçüncü kişi tarafından istihkak 
davası açılmamış ise, söz konusu mal, daha sonra başka bir alacaklı tarafından haczettirilse ve bu mal 
hakkında istihkak davası açılsa ve takibin ertelenmesine karar verilse, bu karar sadece sonraki alacaklı 
bakımında sonuç doğurur; yani onun takibi bakımından satış isteme süreleri işlemez ve mal satılamaz. 
Ancak, malı daha önce haczettiren alacaklının yaptığı takipte, dava açılmadığı ve dolayısıyla takip 
durmadığı için, daha sonraki takipte mal hakkında takibin ertelenmesine karar verilmiş olsa bile, 
önceki  alacaklı satış talebinde bulunabilir ve mal satılabilir.  Bkz. ROHNER s.129; JÄGER s.349-
350; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.579. 
331 KURU-İcra 2 s.983; "İstihkak iddiası sebebiyle merci hakimliğince takibin talik edilmiş olması, 
rehin ve mülkiyet sebeplerine dayanan anlaşmazlığın çözülmesi demek değildir. İlgili tarafın, kanuni 
süre içinde 97 nci madde hükümleri çevresi içinde istihkak davası açması zorunludur" (İİD 
18.10.1968, 8960/9400: OLGAÇ s.894). 
332 Buna göre, icra mahkemesince takibin ertelenmesine karar verilmediği sürece, istihkak davasına 
konu olan mal hakkındaki takip durmaz. İsviçre hukukunda ise, mahkemenin bu konuda karar 
vermesine gerek yoktur. Orada, takibin,  Kanton usul kanunlarına göre, davanın derdestliğinin 
başladığı anda değil, aksine sadece istihkak davasının açılmasıyla birlikte kendiliğinden duracağı; 
hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte bu durumun (takibin durmasının) sona ereceği kabul 
edilmektedir. Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1081; ROHNER s.130; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER  s.69-70.   
333 Madde metninde “istihkak davasından” söz edilmiş olması isabetsizdir. Çünkü, takibin devamı 
veya ertelenmesine karar verildiği bu aşamada henüz ortada bir dava bulunmamaktadır. Aksine, 
istihkak davası ancak bu kararların verilmesinden sonra açılabilmektedir. Bu nedenle, buradaki 
istihkak davası terimi, “istihkak iddiası” olarak anlaşılmalıdır (TEKİNAY-İstihkak s.27; UYAR-
İstihkak Davaları s.193). Bu açıklama m.97,VII hükmü bakımından da geçerlidir. 
334 TEKİNAY-İstihkak s.27; POSTACIOĞLU s.394; KURU-İcra 2 s.983; MUŞUL s.630; UYAR-
İstihkak Davaları s.193; KAYGANACIOĞLU – II s.120; aksi görüş BELGESAY-Şerh s.231. 
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“takibin devamına karar verir” denilmesi daha doğru olurdu335. Zira, takibin talikinin 

reddedilmesi, takibin devamına karar verilmesi anlamına gelir.  

Öte yandan, m.97,VII hükmüne göre336 “kiralanan yer veya sicile kayıtlı 

gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak davaları Borçlar Kanunu’nun 

268 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik emri 

verilemez”. Borçlar Kanunu’nun 268,I hükmüne göre ise, kiracıya ait olmadığını 

kiralayanın bildiği veya bilmesi gerektiği eşya ile çalınmış veya zayi olmuş yahut 

başka suretle zilyedin elinden çıkmış şeyler üzerindeki üçüncü kişinin hakları, 

kiralayanın hapis hakkına karşı dahi saklıdır. Buna göre, üçüncü kişi, kiralanan 

yerdeki hapis hakkına tabi eşya üzerinde istihkak iddiasında bulunursa, icra 

mahkemesi, takibin devamı veya ertelenmesi hakkında karar verebilmek için, 

alacaklının bu eşyanın üçüncü bir kişiye aidiyetini bilip bilmediğini veya bu eşyanın 

istihkak iddiasında bulunan kişinin elinden rızası hilafına çıkmış olup olmadığını 

araştıracaktır. İcra mahkemesi, bu araştırma sonucunda, alacaklının, hapsedilen 

eşyanın borçluya ait olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği sonucuna varır veya 

söz konusu eşyanın üçüncü kişinin elinden rızası hilafına çıktığını anlarsa, takibin 

ertelenmesine karar verecektir337. Çünkü, kiralananda bulunsa bile, kiralayan, 

kiracıya ait olmadığını bildiği veya çalınmış olan eşya üzerinde hapis hakkı 

kullanamaz. Bu nedenle, davacının sadece hapsedilen malın kendisine ait olduğunu 

ispatlaması yeterli olmayıp, ayrıca Borçlar Kanunu m.268,I hükmündeki durumu da 

ispat etmesi gerekir338’339. 

                                                 
335 UYAR-İstihkak İddiaları s.584. Kaldı ki,  97’ inci ve 96’ıncı maddede istihkak iddiasından ayrı 
olarak bir de takibin ertelenmesinin talep edileceğine dair bir hüküm yoktur. Kanunda sadece itiraz 
üzerine dosyanın (otomatik olarak) icra mahkemesine verileceği yazılıdır (TEKİNAY-İstihkak s.27). 
336 Bu hükmün, Kanun yapma tekniği bakımından m.97,II hükmünden hemen sonra gelmesi gerekirdi. 
337 TEKİNAY-İstihkak s.28; UYAR-İstihkak Davaları s.193; BUDAK–Hapis Hakkı s.96; "Kira 
alacağından dolayı davalı alacaklı tarafından haciz koydurulan buzdolabına istihkak iddiasıyla dava 
açılmış olmasına göre davacının mezkur buzdolabının kendisine ait olduğunu davalı alacaklının 
bildiğini ispat etmesi lazımgelir. BK 268 maddesine göre delil aranması lazımdır" (İİD 3.4.1958, 
1997/2030: GÜRSEL s.121). 
338 UYAR-İstihkak Davaları s.193; POSTACIOĞLU s.393 dn. 20; AZMİ/İZZET s.210;ERTEN s.147. 
339 İİK m. 97,VII hükmü doktrinde, haklı olarak bazı eleştirilere uğramıştır. Bir kere, söz konusu 
hükmün kendisinden önce ve sonraki hükümlerle bir bağı ve ilgisi yoktur. Bu hükmün İİK m.97,II 
hükmünden hemen sonra gelmesi gerekirdi. Bu durumun kanun yapma tekniğine uygun olmadığı 
söylenebilir. İkinci olarak, bu hüküm, daha istihkak davası açılmadan, üçüncü kişi tarafından iddia 
edilen hakkın mevcut olup olmadığı hakkında icra mahkemesini esasa ilişkin bir karar vermek 
zorunda bırakmaktadır ki bunu haklı kılan bir sebep gösterilemez. Üçüncü olarak, bu hüküm ile, 
borçlunun kira borcundan dolayı hapsedilen eşya hakkında istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin 
durumu, diğer herhangi bir sebeple istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişilerin durumuna nazaran 
ağırlaştırılmıştır. Zira, hapis hakkına konu olan eşya hakkında istihkak iddiasında bulunan kişiden, 
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Diğer taraftan, doktrinde340, icra mahkemesinin “kural olarak” takibin 

ertelenmesine karar vermesi gerektiği belirtilmiş ise de, m.97 hükmünde bu 

düşünceyi haklı kılacak bir düzenleme bulunmamaktadır. Zira, m.97,I hükmünde bir 

ayrım yapılmamış ve bu kararlardan (devam ve erteleme) birine, herhangi bir öncelik 

ve üstünlük tanınmamıştır. Aksine, icra mahkemesinin yapacağı inceleme sonucunda 

varacağı kanaate göre bu kararlardan birisini vereceği belirtilmiştir. Nitekim 

Yargıtay da, istihkak iddiasının şüpheli görülmesi halinde takibin devamına karar 

verilmesi gerektiğine hükmetmiştir341. 

İcra mahkemesi tarafından verilen icra takibinin ertelenmesi kararının niteliği 

hakkında doktrinde iki görüş ileri sürülmüştür.  

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, icra mahkemesince verilen takibin 

ertelenmesi kararı, teknik anlamda bir ihtiyati tedbir kararı değil, “geçici hukuki 

himaye tedbiri”dir. Çünkü, İcra ve İflas Kanunu m.97,XIII hükmü uyarınca, davayı 

kaybeden üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesi, yalnızca ihtiyati tedbir ile olan 

bir paralellikten ibarettir. Yani, söz konusu hüküm, istihkak davasındaki erteleme 

kararının, onun teknik anlamda ihtiyati tedbir olduğu sonucuna yol açmaz. Bu 

nedenle, ihtiyati tedbir ile ilgili hükümler (HUMK m.104 vd.) istihkak davasındaki 

erteleme kararı hakkında uygulanamaz342.  

Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre, takibin ertelenmesi kararı, hukuki 

niteliği bakımından bir “ihtiyati tedbir” kararıdır343. Zira burada da, ihtiyati tedbirin 

niteliğine uygun olarak, taraflar arasında çekişmeli ve bu nedenle istihkak iddiasına 
                                                                                                                                          
takibin taliki için öncelikle Borçlar Kanunu m.268,I’deki şartları ispat etmesi beklendiği halde, hapis 
hakkının söz konusu olmadığı durumlarda bir mal hakkında istihkak iddiasında bulunan kişinin 
kötüniyeti veya haksızlığı açık olmadıkça takibin ertelenmesine karar verilmektedir. Eleştiriler için 
bkz. TEKİNAY-İstihkak s.28. 
340 POSTACIOĞLU s.393-394; ÜSTÜNDAĞ s.215; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES - İcra s.73; 
KAYGANACIOĞLU – II s.120. Benzer görüşte olan BELGESAY’a göre, icra mahkemesinin 
incelemeye muhtaç gördüğü bütün hallerde takibin ertelenmesine karar vermesi mecburiyeti kabul 
edilmelidir (BELGESAY-Şerh s.233). 
341 "...İstihkak iddiasının kabulünün mümkün olmaması ya da şüpheli görülmesi üzerine ‘takibin 
devamına’ karar verilmesi gerekeceğinden..." (12. HD 23.1.1980, 9914/396: UYAR-İstihkak Davaları 
s.222). 
342 YILMAZ E: Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C.1, Ankara 2001 s.804. “Genel bir tanımlama ile, 
geçici hukuki himaye, kesin hukuki himaye (dava) sonucunun ortaya çıkmasına kadar yargılama 
öncesinde veya sonrasında doğabilecek risklerden (tehlikelerden, sakıncalardan) davacı ve/veya 
davalıyı korumak için yargı organlarınca verilen geniş ya da dar kapsamlı hukuki himayedir. Bunu 
sağlayacak araçlar ise, geçici hukuki himaye tedbirleridir” (YILMAZ-Himaye Tedbirleri s.32). 
343 KURU-İcra 2 s.987; KURU B: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, Cilt: IV, İstanbul  2001 
s.4324, 4408-4409; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.317 dn.6; UYAR T: İcra Tetkik Merciinde 
Yargılama Usulü (75. Yaş Günü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004 s.707-765), s.739-
740;  ULUKAPI-İcra s.124 dn.159; ÖZKÖK S: İhtiyati Tedbirler, Ankara 2002 s.100-102. 



 305

(ve davasına) konu olan mal (şey)  hakkında bu malın satılmasını önleyici nitelikte 

bir karar alınmaktadır. Fakat buradaki ihtiyati tedbir kararı (takibin ertelenmesi 

kararı) hakkında, öncelikle İcra ve İflas Kanunu’ndaki özel hükümler (örneğin  

m.97,VI ve XIII hükümleri); özel hüküm bulunmayan hallerde ise, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’un ihtiyati tedbire ilişkin genel hükümleri uygulanır344. 

İcra mahkemesinin takibin ertelenmesine (talikine) ilişkin kararı, istihkak 

iddiasına konu olan malın (veya hakkın) değerinin ikimilyar345  lirayı geçmesi şartı 

ile, alacaklı tarafından temyiz edilebilir (m.363,VII)346. Temyiz incelemesi 

sonucunda icra mahkemesinin kararı onanırsa, takip durmaya devam eder. Buna 

karşılık karar bozulursa, takibe kaldığı yerden devam edilir347. 

 

       2. Teminat Gösterilmesi 

İcra mahkemesi, takibin ertelenmesine (talikine) karar verirse, haksız çıktığı 

takdirde alacaklının muhtemel zararına ( m.97,XIII ) karşılık olmak üzere, istihkak 

iddiasında bulunan348 üçüncü kişiden teminat alınmasına da karar verir (m.97,III). 

Teminatın cins ve miktarı mevcut delillerin mahiyetine göre takdir olunur (m.97,IV). 

Burada ilk belirtilmesi gereken husus, takibin ertelenmesine karar verilen 

durumlarda, teminat alınmasının zorunlu olmasıdır349. Yani kanunkoyucu, teminatın 

                                                 
344 KURU-Usul 3 s.3073. 
345 Yürürlük ve gerekçe için bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ-Kanun s.294 dn. 4 ve 5. 
346 "İİK’ nun 363. maddesinin 7. fıkrasına göre ‘istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarının 
temyizi kabil olduğu’ düşünülmeden, alacaklının temyiz isteğinin reddine karar verilmesi isabetsiz 
olduğundan, merciin bu husustaki...kararının bozulup ortadan kaldırılmasına karar verildikten sonra 
gerekli temyiz incelemesi yapıldı’" (12. HD 4.10.1983, 5066/6943: UYAR-İstihkak Davaları s.218-
219); "İİK’nun 363/7. maddesine göre, istihkak davalarına ilişkin “takibin taliki” kararlarına karşı 
temyiz yolu açık ise de “istihkak davasının alacaklı ya da 3. kişi tarafından açılmasının gerektiğine 
dair” merci kararları bu madde şumulüne girmediğinden, temyiz olunan merci kararı, kesin nitelikte 
olduğundan, temyiz dileğinin reddine...karar verildi" (12. HD 16.9.1980, 5646/6446: UYAR-İstihkak 
Davaları s.219). 
347 İsviçre hukukunda da takibin, istihkak davası sonunda verilen kararın şekli anlamda 
kesinleşmesiyle duracağı kabul edilmektedir. Bkz. WAGNER s.59 vd.  
348 Her ne kadar İİK m.97,III hükmünde “davacıdan” teminat alınacağı belirtilmiş ise de, burada 
davacı kavramının kullanılması isabetsizdir. Zira teminatın istendiği bu aşamada henüz ortada açılmış 
bir dava bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu ifade, teminatın sanki açılacak istihkak davası bakımından 
alınacağı sanısını da uyandırmaktadır; ancak bu sanı doğru değildir. Teminat takibin ertelenmesine 
karar verilmesi için alınacaktır. Bu nedenle davacı yerine, “istihkak iddiasında bulunan kişiden  
teminat alınır” denilmesi gerekirdi. Bu hükmün eleştirisi için bkz. ANSAY S Ş: İcra ve İflas 
Kanunundaki Son Tadil Etrafında (AD 1940/9, s.835-855), s.844. 
349 Katılmadığımız bir görüşe göre, icra mahkemesi istihkak iddiasının doğruluğunu fazla ihtimal 
içinde görürse davacıyı teminattan muaf tutabilir. Zira, davacının hakkı açıksa teminat vermemesi 
sebebiyle malı başkasının borcu için satılması adalete uymaz, kötüniyeti olan alacaklıyı himaye 
sonucunu doğurabilir (BELGESAY-Şerh s.232; TEKİNAY-İstihkak s.29-30). 



 306

alınıp alınmaması hususunu icra mahkemesinin takdirine bırakmamıştır. Zira 

m.97,III hükmünde açıkça “teminat alınır” şeklinde emredici bir ibareye yer 

verilmiştir. Bu nedenle, hiçbir teminat alınmadan takibin ertelenmesine karar 

verilemez350. 

Öte yandan kanun, m.97,III hükmünde teminatın alacaklının muhtemel zararına 

karşılık olarak alınacağını belirttikten sonra, m.97,IV hükmünde ise, teminatın cins 

ve miktarının mevcut delillerin mahiyetine göre takdir edileceğini belirtmiştir. 

Burada kanunun iki hükmü birbiriyle çelişir mahiyettedir351. Şöyle ki, acaba icra 

mahkemesi bunlardan hangisini esas alarak teminatı takdir edecektir. Yani, 

alacaklının muhtemel zararı mı yoksa mevcut delillerin mahiyeti mi dikkate 

alacaktır? 

Sorunu öncelikle “teminatın cinsi” bakımından ve m.97,III hükmünü de 

dikkate alarak incelemek gerekir. Buna göre, icra mahkemesi, ancak m. 36’da 

öngörülen cinsten bir teminat alınmasına karar verebilir; burada belirtilenler dışında 

bir teminat alınmasına karar veremez352. Dolayısıyla, teminatın cinsini belirleme 

bakımından icra mahkemesine bir takdir yetkisi verilmemiştir.   

Kanun aynı zamanda m.97,IV hükmünde teminatın cinsinin mevcut delillerin 

mahiyetine göre takdir edileceğini353 belirttiğine göre, bunu şu şekilde yorumlamak 

gerekir: Bu durumda icra mahkemesinin bir takdir yetkisinin bulunduğu söylenebilir. 

                                                 
350 "...İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin, İİK’ nun 97. maddesinin 1. fıkrası gereğince takibin devamına 
veya talikine karar vermesi ve müteakip fıkralara göre gerekli işlemleri yapması ve talik kararı verdiği 
takdirde teminat da alınması gerekirken..." (15. HD 12.2.1986, 26/443); "...Mercice mevcut delillere 
göre iddia yerinde görüldüğü cihetle İİK’ nun 97. maddesi 3. fıkrasına göre, teminat alınmak suretiyle 
“takibin talikine ve istihkak müddeisinin 7 gün içinde istihkak davası açmasına” karar verilmek 
gerekir iken, 99. maddenin şartları mevcut olmadığı nazara alınmadan, “alacaklının dava açmakta 
muhtariyetine” karar verilmesi isabetsiz..." (12. HD 22.11.1988, 1202/14101); "...Kaldı ki, takibin 
talikine karar verildiği halde, alacaklının muhtemel zararına karşı teminat alınmaması ve “teminatın 
gerekmediğine” dair gerekçe yerinde değildir" (12. HD 17.11.1988, 1296/13758); bu kararlar için bkz. 
UYAR-İstihkak Davaları s.206-207. Hacizli malın yediemine teslim edilmiş olması da, davacı üçüncü 
kişiyi teminat göstermek zorunluluğundan kurtarmaz (İİD 31.3.1970, 3435/3524: OLGAÇ s.827). 
351 TEKİNAY-İstihkak s.29. 
352 KURU-İcra 2 s.984; UYAR-İstihkak Davaları s.194; UYAR-İstihkak İddiaları s.584; UYAR-
İnceleme s.54; BERKİN s.279; MUŞUL s.631; ERTEN s.139; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.506; "Merci 
İİK’nun 97. maddesi uyarınca “takibin talikine” karar vermiş bulunmasına rağmen, aynı maddenin 3. 
fıkrası hükmüne göre alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36. maddede gösterilen biçimde 
teminat alınmasını gerektiğini gözemeden, yazılı biçimde karar verilmesi isabetsiz olup..." (12. HD 
9.12.1982, 9142/9277: UYAR-İstihkak Davaları s.220). İflasta istihkak davasında, m.36’da 
belirtilenler dışında gösterilen teminatın icra mahkemesince yeterli görülebileceği belirtilmektedir 
(GÖRGÜN s.118). 
353 Teminatın cins ve miktarının mevcut delillerin mahiyetine göre takdir olunması demek, üçüncü 
kişinin gösterdiği deliller istihkak iddiasını haklı gösteriyorsa zayıf, göstermiyorsa kuvvetli teminat 
istenmesi demektir (TEKİNAY-İstihkak s.29). 
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Yani, icra mahkemesi m.36’da gösterilen teminattan hangisini seçeceğine karar 

verebilir. İşte bu seçimi yaparken, mevcut delillerin mahiyetini dikkate alacaktır354. 

Bir başka deyişle, istihkak iddiasında bulunan kişinin gösterdiği delillerin onu haklı 

gösterme derecesine göre teminatın cinsini belirleyebilir355. Örneğin, bu kişinin 

haklılık derecesine göre, taşınır rehni ya da taşınmaz rehni alınması yoluna 

gidilebilir.  

Diğer taraftan, kanun m.97,III hükmünde  teminatın miktarının alacaklının 

muhtemel zararına karşılık olarak alınması gerektiğini, m.97,IV hükmünde ise, 

bunun mevcut delillerin mahiyetine göre takdir edileceğini hükme bağlamıştır. 

Kanaatimizce, burada m.97,III hükmüne üstünlük tanımak gerekir. Kuşkusuz, 

teminatın miktarı takdir edilirken, mevcut delillerin mahiyeti dikkate alınacak ise 

de356, takdir edilecek teminatın alacaklının muhtemel zararlarını karşılayacak 

miktarda olması esastır357. Zira, teminat alınmasının temelinde, takibi yapan 

alacaklının muhtemel zararına karşılık teşkil etmesi düşüncesi yatmaktadır358. 

Ayrıca, m.97,IV hükmünde teminatın miktarının mevcut delillerin mahiyetine göre 

takdir olunacağı belirtilmiş ise de, bunu m.97,XIII hükmü ile birlikte değerlendirmek 

gerekir. Yani gösterilecek teminat, herhalde m.97,XIII hükümdeki  asgari yüzde kırk 

oranındaki tazminatı karşılayacak düzeyde olmalıdır359. 

Üçüncü kişinin kendisinden istenilen teminatı göstermemesi, yedi gün içinde 

istihkak davası açılmasına ve bu davanın görülmesine (mesmu olmasına) engel 

değildir. Teminat gösterilmemesi, sadece icra mahkemesinin takibin ertelenmesine 

                                                 
354 "İİK’ nun 97 ve 36. maddeleri uyarınca teminat miktarı ve türünü belli etmek hakimin takdirine 
bırakılmıştır" (12. HD 9.9.1978, 7818/8929: UYAR-İstihkak Davaları s.218). 
355 BELGESAY M R: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 2. tabı, II, Metinler ve İzahı, İstanbul 1949 s.117. 
İİK m.97,III hükmü karşısında, bu hükmün (m.97,IV) gereksiz olduğu hakkında bkz. ANSAY-Tadil 
s.844. İflasta istihkak davasında aynı yaklaşım için bkz. GÖRGÜN s.118. 
356 "...İİK’nun 97. maddesine göre teminatın cins ve miktarının mevcut delillere göre mercice takdir ve 
tesbit olunacağına, takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz itirazı yersizdir" (12. HD 
28.6.1984, 5910/8252: UYAR-İstihkak Davaları s.218). 
357 Merci delil durumuna göre davanın kabulü ihtimali derecesini hesaba katarak tazminat miktarını 
tayin eder (BELGESAY–Şerh s.232). 
358 TEKİNAY-İstihkak s.29-30. 
359 KURU-İcra 2 s.984; TEKİNAY-İstihkak s.30; UYAR-İstihkak Davaları s.194; UYAR-İstihkak 
İddiaları s.584; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.506; karş. BELGESAY-Şerh s.232; DALAMANLI s.904. 
Teminat, alacaklının üçüncü kişinin istihkak iddiası nedeniyle alacağını geç almasından doğan 
zararını, istihkak iddiasına karşı alacaklının haklarını savunan avukatın ücretini, alacağın gecikme 
süresi içinde işleyen faizlerini kapsar; bu nedenle, istihkak iddiasında bulunulan malın kıymetinden 
fazla olabilir (BERKİN s.279). Bir görüşe göre, tayin olunacak teminat, hacizli malın bedelini 
geçemez (DALAMANLI s.905). 
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(talikine) ilişkin kararının uygulanmasına (infazına) engel olur360. Yani, icra müdürü, 

teminat yatırılmadığı sürece takibe devam eder, satış hazırlıklarına başlar ve satışı 

yapar361. Çünkü, m.97,III ve IV hükmünde öngörülen teminat, dava şartı olarak 

değil, takibin ertelenmesi kararının uygulanabilme şartı olarak öngörülmüştür. Zira, 

takibin devamına karar verildiği hallerde de, üçüncü kişinin yedi gün içinde istihkak 

davası açmak zorunda olduğu  m.97,I ve VI hükmünde açıkça belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, takibin devamına karar verilmesi halinde dahi kendisinden teminat 

istenmeyen üçüncü kişi istihkak davası açabilirken, takibin ertelenmesi halinde 

teminat vermeyen üçüncü kişiye dava açma hakkı tanımamak hakkaniyete aykırı 

olur. 

Üçüncü kişi362, icra mahkemesinin karar verdiği teminatı göstermiş ve istihkak 

iddiasını mülkiyet hakkına dayandırmış ise363, icra mahkemesince verilen takibin 

ertelenmesi kararı, o malın satışını durduracaktır.Yani alacaklı söz konusu malın 

satışını isteyemeyecektir364. Bu nedenle, istihkak davası esnasında satış isteme süresi 

de işlemez (m.97,VIII). 

 
                                                 
360 TEKİNAY-İstihkak s.30; KURU-İcra 2 s.985; ÜSTÜNDAĞ s.216; POSTACIOĞLU s.394 dn.22; 
MUŞUL s.631; AZMİ/İZZET s.210; BERKİN s.279; ÖZCENGİZ s.124; aksi görüş BELGESAY-
Şerh s.232-233; "30.12. 1968 tarihli merci kararında, istihkak iddiasında bulunan şirketin teminat 
göstermesi halinde takibin talikine ve kararın tefhiminden itibaren yedi gün içinde istihkak davası 
açması lüzumuna işaret olunmuştur. Adı geçen üçüncü kişi de kararın tebliğinden sonra, süresi içinde 
istihkak davası açmış olduğu halde mahkemece, teminat gösterilmemiş olduğundan davanın 
reddine...karar verilmiştir. Oysa ki, teminat gösterme şartı, takibin taliki için gerekli olup, süresi 
içinde açılan davanın görülmesine engel değildir. İstihkak davasının görülerek olumlu veya olumsuz 
bir karara bağlanması gerekirken teminat gösterilmediğinden bahisle reddolunması isabetsizdir" 
(HGK 12.1.1972, İc.İf. 581/5: ABD 1972/2 s.322-323); "Teminat gösterme şartı takibin 
durdurulmasına mütedair kararın infazı için söz konusu olabilir. Böyle bir şartın yerine getirilmemesi 
istihkak davasının dinlenmesine engel değildir. Bu duruma rağmen 36 ıncı madde uyarınca teminat 
gösterilmediğinden bahisle istihkak davasının reddolunması usule aykırıdır" (İİD 20.5.1966, 
5714/5486: RKD 1966/5-6 s.98-99). 
361 Bu durumda teminat göstermeyen üçüncü kişi sonuçta istihkak davasını kazansa bile, satılan malı 
bu dava ile alıcıdan aynen geri alamaz, ancak borçluya karşı tazminat davası açabilir (AZMİ/İZZET 
s.210). 
362 Belirtmek gerekir ki, 4.4.1945 tarih ve 18/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında ( Resmi Gazete 
25.7.1945 sayı 6066) “36. maddede öngörülen teminat isteme zorunluluğundan Devletin ayrık 
tutulmasına ilişkin hükmün, 33. madde hakkında da uygulanmasına imkan olmadığına” karar 
verilmiştir. Bu içtihadın, burada da uygulanacağını kabul etmek gerekir. Buna göre, istihkak 
iddiasında bulunan hazine de olsa, takibin ertelenmesine karar verilen durumlarda, bunun 
sonuçlarından yararlanabilmesi için teminat göstermesi gerekir (TEKİNAY-İstihkak s.30; UYAR-
İstihkak Davaları s.194). 
363 İstihkak iddiasının mülkiyet hakkı dışında başka haklara dayandırıldığı durumlarda, takibin 
ertelenmesine karar verilmiş olsa bile, bu durum, söz konusu haklara zarar vermeyecek şekilde paraya 
çevirme işlemlerinin yapılmasına engel olmaz. Bu konuda bkz. TEKİNAY-İstihkak s.30-31; UYAR-
İstihkak Davaları s.194-195. 
364 KURU-İcra 2 s.986; UYAR-İstihkak Davaları s.194. 
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  III. Takibin Devamı Kararı 

İstihkak iddiasına ilişkin dosyayı alan icra mahkemesi, dosya üzerinde veya 

duruşma ile yapacağı inceleme sonucunda varacağı kanaate göre, takibin devamına 

karar verebilir (m.97,I). Bir başka deyişle icra mahkemesi, üçüncü kişinin gösterdiği 

delillerden istihkak iddiasının haksız olduğu ön kanısına varırsa takibin devamına 

karar verir365. 

Öte yandan, m. 97,II hükmüne göre, istihkak davasının sırf satışı geri bırakmak 

gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde 

icra mahkemesi takibin taliki talebini reddeder; yani takibin devamına karar verir. 

İstihkak davasının sırf satışı geriye bırakmak için açılmasının anlamı, bu dava 

hakkının dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanılması; yani bu dava hakkının kötüye 

kullanılmasıdır366. Herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorundadır 

(MK m.2,I). Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını ise hukuk düzeni korumaz (MK 

m.2,II). Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının icra hukukunda da 

geçerli olacağında kuşku yoktur367. Dolayısıyla, her hak gibi istihkak davası açma 

hakkının da kötüye kullanılması halinde bu hak hukuk düzenince korunmaz ve bu 

yolla elde edilmek istenilen sonuca ulaşılamaz. Bunun sonucu olarak icra 

mahkemesi, istihkak davası açma hakkının kötüye kullanıldığı kanısına varırsa, bu 

suretle takibin geciktirilmesine izin vermemeli; yani takibin devamına karar 

vermelidir. 

Burada belirtilmesi gereken husus, acaba takibin devamına sadece bu halde mi 

karar verileceği, yoksa m.97,I hükmüne göre de karar verilip verilemeyeceğidir. 

Kanaatimizce, takibin devamına karar verilebilecek hallerden olmak üzere m.97,II 

hükmü bir örnek olarak gösterilmiştir368. Yani, istihkak iddiasının sırf satışı geri 

bırakmak amacıyla yapıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde, 

icra mahkemesi takibin devamına karar verecektir. Bu hükme göre takibin devamına 

karar verebilmek için, istihkak iddiasının sırf satışı geri bırakmak amacıyla yapılmış 

                                                 
365 KURU-İcra 2 s.987. 
366 ARSLAN R : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 s.135, 139. 
367 ARSLAN- Dürüstlük Kuralı s.135. 
368TEKİNAY-İstihkak s.26; UYAR-İstihkak Davaları s.192-193;UYAR-İstihkak İddiaları s.583; 
UYAR-İnceleme s.53; karş. POSTACIOĞLU s.393-394. 
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olması ve bu yönde ciddi sebeplerin369 bulunması gerekir. Kuşkusuz bu ihtimalde 

takibin devamına karar verilecek ise de370, takibin devamına karar verilebilecek 

yegane durum bu değildir. Çünkü, kanunkoyucunun amacı, takibin devamına karar 

verilmesini sadece m.97,II hükmündeki duruma hasretmek olsaydı, bu hükmü, 

erteleme ve devam kararlarının yapılacak inceleme sonucunda varılacak kanaate göre 

verileceğini emreden ve muğlak ve genişletici yoruma müsait olan m.97,I 

hükmünden ayrı olarak düzenlemezdi. Kaldı ki, üçüncü kişinin, sırf satışı geri 

bırakmak amacı taşımaksızın,  (örneğin satış aşamasına kadar olmasa da takibi 

uzatmak gibi) iyiniyetle bağdaşmayan bir istihkak iddiasında bulunması 

mümkündür371. Ayrıca, istihkak iddiasının mülkiyetten başka bir hakka dayandığı 

hallerde zaten takibin (satışın) ertelenmesi söz konusu olamayacağına göre, takibin 

devamına sadece m.97,II hükmü uyarınca karar verilebileceği söylenemez. Şu halde 

takibin devamına hem m.97,I, hem de m.97,II hükmüne göre karar verilebilecektir. 

Takibin devamına karar verilen hallerde istihkak iddiasına konu olan hakkın 

niteliği ne olursa olsun (yani mülkiyet veya başka bir hak), artık hacizli malın paraya 

çevrilmesine  engel kalmayacaktır. 

İcra mahkemesinin takibin devamına ilişkin kararı (takibin ertelenmesi 

kararının aksine) temyiz edilemez (m.97,V)372. Takibin ertelenmesi kararı temyiz 

edilebilirken, devamı kararının temyiz edilememesi, cebri icranın süratini kesintiye 

                                                 
369 Ciddi sebeplerin neler olduğu her somut olaya göre icra mahkemesi tarafından takdir edilecektir. 
Üçüncü kişilerin borçlunun hatırından çıkmayarak ya da onunla anlaşarak istihkak iddiasında 
bulunmaları her zaman mümkündür. Bu nedenle, icra mahkemesinin bu konu üzerinde hassasiyetle 
durması gerekir ( TEKİNAY-İstihkak s.27). 
370 "...İbraz olunan fatura...tarihli olup, buzdolabının haczinden çok sonraki günde düzenlenmiştir. Bu 
durum karşısında ve diğer iddia ve savunma kapsamına göre istihkak iddiasının satışı geri bırakmak 
gayesine yönelik olduğu hususunda ciddi sebepler bulunmakla takibin devamına ve takibin geri 
bırakılması isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, takibin talikine karar verilmesi isabetsiz... 
görüldüğünden merci kararının bozulmasına"  (12. HD 21.3.1983, 958/2079: Yasa 1984/10 s.1463-
1464). 
371 TEKİNAY-İstihkak s.26; UYAR-İstihkak Davaları s.193; UYAR-İstihkak İddiaları s.583. 
372 "...Merci hakimliğince...üçüncü kişinin istihkak iddiaları incelenmiş ve...reddedilmiştir. “Takibin 
devamını” sağlar nitelikteki bu karar, İİK’ nun 97/5. maddesine göre kesin niteliktedir ve takip 
hukuku yönünden kesin hüküm teşkil eder.  Aynı şahısların müdürlüğün “İİK’ nun 97. maddesine 
göre yaptığı işlemin yerinde olmadığına” ilişkin şikayetleri bu nedenle red edilmek gerekirken, merci 
hakimliğinin daha önce verdiği kararını ortadan kaldırır şekilde yeniden karar tesisi isabetsizdir" (12. 
HD 12.3.1992, 9251/2955); "İİK’ nun 97,V. Maddesi hükmü uyarınca, icra dairesine müracaat 
sebebiyle “istihkak iddiasının reddine, takibin devamına” dair merci kararının temyizi kabil olmayıp 
kesindir. Merciin, bu karar ayakta iken onu ortadan kaldıracak şekilde aksine biçimde yeni bir karar 
vermesine yasa hükmü müsait değildir" (12. HD 27.3.1990, 10383/3445: UYAR-İstihkak Davaları 
s.197). 
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uğratmamak (takibin sürüncemede bırakılmasını önlemek) düşüncesiyle 

açıklanabilir373. 

 

 

    § 10. İSTİHKAK DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 

 

 A. GÖREVLİ MAHKEME 

İstihkak davası, dava konusu mal veya hakkın değerine ve niteliğine374 

bakılmaksızın, icra mahkemesinde375 açılır. Bir başka deyişle, istihkak davası 

bakımından görevli yargı yeri, genel mahkemeler olmayıp376, icra mahkemesidir 

                                                 
373 POSTACIOĞLU s.396. İcra mahkemesinin takibin ertelenmesine ilişkin kararının temyizi 
mümkün iken, takibin devamına ilişkin kararının temyiz edilememesi, alacaklının menfaatlerinin 
üçüncü kişiye oranla daha üstün tutulduğunu göstermektedir. Yani bu hükmün alacaklıları korumak 
düşüncesiyle konulduğu görülmektedir (UYGUR s.42).  
374 Yani dava konusu hacizli malın taşınır veya taşınmaz bir mal olması icra mahkemesinin görevli 
olması bakımından önem taşımaz. Dava konusu bir taşınmaz olsa bile davaya icra mahkemesinde 
bakılır. Nitekim Yargıtay’a göre de, "Uyuşmazlık konusunun menkul veya gayrımenkul mallara… 
ilişkin bulunması göreve tesir etmez" (HGK 16.11.1966, İc.İf.740/289: ABD 1967/1 s.128). 
375 Her asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde (yani her ilçede), bir icra mahkemesi bulunur. İcra 
mahkemesi, bir icra hakimi ve buna bağlı yazı işleri müdürü, yeteri kadar kâtip ve mübaşirden 
kuruludur. İşi çok olan yerlerde ayrıca yeteri kadar icra hakim yardımcısı bulunur. İşi çok olan 
yerlerde birden fazla icra mahkemesi kurulabilir. Bu takdirde bunlar arasındaki ilişki görev değil, 
işbölümü ilişkisidir ve nöbetçi icra mahkemesi tarafından düzenlenir. Ayrı bir icra mahkemesi 
bulunmayan yerlerde, o yerin asliye hukuk mahkemesi aynı zamanda icra mahkemesi görevini de 
yapar. Ancak bu durumda asliye hukuk mahkemesi davaya icra hakimi sıfatıyla baktığını duruşma 
tutanağında ve kararında göstermelidir (ERTEN s.141 dn.6; UYAR-Yargılama s.824). O yerde birden 
fazla asliye hukuk mahkemesi varsa, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, icra mahkemesinin görev 
alanına giren işlere bakma yetkisini, o yerdeki asliye hukuk mahkemelerinden birisine verir ve icra 
mahkemesinin görev alanına giren işlere, o yerde, yalnızca kendisine bu konuda görev verilen asliye 
hukuk mahkemesince bakılır; yoksa icra mahkemesine ait işler birden fazla asliye hukuk mahkemesi 
(hakimi) arasında paylaştırılmaz (KURU/ARSLAN/YILMAZ s.44 dn.4). Adalet teşkilatı sulh 
mahkemesinden ibaret bulunan yerlerde, Adalet Bakanlığı, bu mahkemelere görmeye yetkili oldukları 
işlerde icra mahkemesi yetkisini verebilir. Bu takdirde o yerdeki icra mahkemesinin görev alanına 
giren işlere kendisine bu konuda yetki verilmiş olan sulh mahkemesince bakılır (m.1,IV; m.4,II). Bu 
konularda bkz. ARSLAN R/TANRIVER S: Yargı Örgütü Hukuku, Ders Kitabı, Genişletilmiş, 
Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş  2. Baskı, Ankara 2001 s.71. Bu açıklamalar, icra 
mahkemesinin görevine giren istihkak davası bakımından da geçerli olacaktır.  
376 İcra ve İflas Kanunu’nda 3890 sayılı Kanunla 1940 yılında yapılan bu değişiklikten önce istihkak 
davalarına genel mahkemelerde bakılmakta idi. Doktrinde savunulan bir görüşe göre, istihkak 
davalarının icra mahkemesinin (eskiden, icra tetkik merciinin) görevine dahil edilmiş olması rasyonel 
değildir. Çünkü, bu konuda uzun incelemelere ve delillerin takdirine ihtiyaç olduğundan garantili bir 
usul takip etmek gerekir. Bu ise icra mahkemesinin  normal rolünü aşar; bu mahkemenin görevi uzun 
prosedür ile uyuşmazlıkları çözmek değil, İcra ve İflas Kanunu hükümlerini yürütmek, takdire tabi 
olmayan delillere dayanarak bir sonuca ulaşmaktır. Kaldı ki, icra mahkemesi bu davalarda, çoğu 
zaman borçlu ile üçüncü kişi arasında maddi hukuka ilişkin sonuçlar doğuracak kararlar da 
verdiğinden, basit bir usul ile bu kadar önemli sonuçlar doğuracak kararlar verilmesi sağlıklı olamaz 
(BELGESAY-Şerh s.233; TEKİNAY s.55-56). Kanaatimizce, bu düşüncelerde haklılık payı olmakla 
birlikte, istihkak davasına icra mahkemesinde bakılmasının mantıki gerekçeleri de vardır. Zira, 
istihkak davaları esasen takip içinde ortaya çıkan bir sorun olup, bir an önce sonuçlandırılması 
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(m.97,VI ve IX; m.99)377. Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ nun 

512’inci maddesinde, istihkak davasının “mahkemede” açılacağından söz edilmiş ise 

de, İcra ve İflas Kanunu’nun 97 ve 99’uncu maddeleri karşısında bu düzenlemenin 

uygulanma kabiliyeti bulunmadığından378, istihkak davasının icra mahkemesinin 

görevine dahil olduğu hususunda  şüpheye yer olmamak ve buradaki “mahkeme” 

ibaresini, icra mahkemesi olarak anlamak gerekir379. Dolayısıyla, icra mahkemesinde 

açılan bir istihkak davasında  (yanlış olarak) görevsizlik kararı vermiş ve bu 

görevsizlik kararı, temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olsa bile hukuk mahkemesini 

                                                                                                                                          
gerekmektedir. İcra mahkemesi de tarafların gösterecekleri her türlü delili serbestçe takdir 
edebileceğine göre (m.97,XVII), taraflar arasındaki ilişki bakımından sağlıklı bir karar vermek de 
mümkün olabilecektir. GÜRAL M: İstihkak Davaları ve Delilleri (İBD 1944/ 11, s.647-652), s.650-
651. 
377 İİK’nun icra mahkemesi başlığını taşıyan 4’üncü maddesinde, icra mahkemesinin icra ve iflas 
dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazları incelemekle görevli olduğu 
belirtilmiştir. Yani söz konusu mahkemenin esas görevi, şikayetler ile  itirazları incelemektir. Bu 
maddede, istihkak davasından söz edilmemiştir. Buna karşılık, m.97 ve 99’da açıkça icra 
mahkemesinden söz edilmek suretiyle, istihkak davasına icra mahkemesinde bakılacağı hükme 
bağlanmıştır. Dolayısıyla, istihkak davasına  icra mahkemesinde bakılması istisnai bir durum olarak 
ortaya çıkmaktadır. "İcraen haczedilen mallar hakkındaki istihkak iddialarının tetkiki İcra ve İflas 
Kanununun 97 nci maddesi gereğince icra tetkik merciine aittir" (HGK 23.11.1949, 41/91: 
OLGAÇ/KÖYMEN s.812). Alman hukukunda istihkak davası  dava konusunun değerine göre, genel 
mahkemelerde, yani sulh hukuk (Amtsgericht) ya da asliye hukuk (Landgericht) mahkemelerinde 
görülmektedir (GVG § 23,I, 71,I). Dava konusunun değeri belirlenirken, alacak miktarı ile hacizli 
malın değerinden hangisi düşük ise, bu düşük olan değer dikkate alınır (PRÜTTING/WETH s.508). 
Bu konularda ayrıca bkz. SÜSSKIND s.47; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.688; 
PRÜTTING/WETH s.508; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.768; GOTTWALD s.373. 
İsviçre hukukunda da istihkak davası, Kanton usul kanunlarınca belirlenen şartlar dairesinde  genel 
mahkemelerde görülmektedir. Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1081; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.92; SÜSSKIND s.47; ROHNER s.24.  
378 Bu nedenle, HUMK m.512-515 hükümlerinin kaldırılması (ilga edilmesi) gerekir (KURU B: İcra 
ve İflas Kanunu Değişikliği Tasarısı Hakkında Düşünceler, Ankara 1962 s.64). 
379  KURU-Düşünceler s.63-64; KURU B: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, Cilt:I, İstanbul 
2001 s.535 dn.347; KURU-İcra 2 s.1012; MUŞUL s.612; KAYGANACIOĞLU–II s.123; UYAR-
İstihkak Davaları s.346; UYAR-İnceleme s.59; "İİK’ nun 97/6. madde hükmüne göre (3. şahıs merci 
kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde tetkik merciinde istihkak davası açmaya 
mecburdur). Ayrıca aynı yasanın 99. maddesinde ; (haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da 
üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden 3. bir şahsın nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs 
aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya 7 gün müddet verir) hükmü yer almıştır.  Görüldüğü 
üzere hacizde istihkak davalarında görevli yargı yerinin genel mahkemeler değil İcra Tetkik Mercii 
olduğu yasa gereğidir... Her ne kadar HUMK’ nun 512. maddesinde (mahkeme) sözcüğü 
kullanılmakta ise de bunu, yukarıda açıklanan kanun maddeleri karşısında ( icra tetkik mercii) 
şeklinde anlamak gerekir. Olayımızda dava görevli bulunmayan asliye hukuk mahkemesine açılmış ve 
bu mahkemece karar verilmiştir.  Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re’sen nazara 
alınacağından, mahkemece ‘görevsizlik kararı’ verilmesi gerekirken, incelenerek davanın esası 
hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir" (15. HD 14.12.1984, 2682/3951: UYAR-İstihkak 
Davaları s.363). 
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bağlamaz380; onun da görevsizlik kararı vermesi ve bu konudaki görev 

uyuşmazlığının merci tayini suretiyle halledilmesi gerekir381. 

Üçüncü kişi, yedi günlük süresi içinde istihkak davasını genel mahkemelerde 

açar ve bu mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilmesi üzerine Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m.193,III’deki on günlük süre içinde bu kez icra 

mahkemesine istihkak davası açarsa; ya da istihkak davasını süresi içinde genel 

mahkemede açan üçüncü kişi, daha sonra bunun yanlışlığını anlayarak hukuk 

mahkemesince görevsizlik kararı verilmesini beklemeden icra mahkemesinde süresi 

geçtikten sonra istihkak davasını yeniden açarsa, icra mahkemesi, istihkak davasını 

süre aşımı nedeniyle reddedebilir mi ? 

Doktrinde, bu gibi durumlarda savunulan bir görüşe göre, İcra ve İflas Kanunu’ 

nda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ na açıkça yapılmış bir atıf olmadıkça, söz 

konusu kanunun hükümleri icra hukukunda uygulanamaz. Dolayısıyla, İcra ve İflas 

Kanunu’nda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.193’e yapılmış bir atıf 

olmadığı için, bu hükmün icra hukukunda uygulanması mümkün olamaz382. Bunun 

sonucu olarak, yukarıdaki durumlarda, üçüncü kişi dava açma süresini geçirdiği için 

istihkak davası açamaz. Çünkü, biraz önce belirtilen hükmü (HUMK m.193) icra 

hukukunda doğrudan uygulamak, zaman kazanmak amacı ile, kötüniyetle icra 

mahkemesi yerine, mahkemeye başvuran kişilerin ödüllendirilmesine neden olur383. 

İstihkak davasına ilişkin olarak verilen kararları temyizen incelediği dönemde 

Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi de bu görüşü savunmuştur384. 

                                                 
380 KURU-İcra 2 s.1014; ÜSTÜNDAĞ s.217; "...Daha önce, icra tetkik merciince kanuna aykırı 
olarak, davanın görev bakımından reddedilmiş ve bu hüküm taraflarca temyiz edilmeyerek  
kesinleşmiş bulunması, Asliye Hukuk Mahkemesini görev yönünden bağlamaz. Davanın icra tetkik 
merciinde halledilmesi lazımdır..." (HGK 16.11.1966, İc.İf. 740/289: ERANIL s.92). 
381 KAYGANACIOĞLU–II s.123. 
382 Bu konuda bkz. POSTACIOĞLU s.111-112; ÜSTÜNDAĞ S: İlamsız İcrada İcra Dairesinin 
Yetkisine İtiraz (İBD 1986/10-11-12, s.613-627), s.625; UYAR T: İcra Hukukunda Yetki – Görev ve 
Yargılama Usulü “Tetkik Mercii”, 2.Baskı, Manisa 1991s.422 vd.; UYAR T: İcra Hukukunda 
Şikayet, 2. Baskı, Manisa 1991 s.620. 
383 UYAR-İstihkak Davaları s.348, 366. 
384 "...İstihkak davasına İcra Tetkik Merciinde, umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne 
göre bakılır (İİK. mad.97, bent 9 ve 11). – Oysa, davacı istihkak davasını önce 22.1.1982 gününde 
İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde ikame etmiş, sonra yanıldığını anlayarak bu kez 16.3.1982 
gününde esas davayı açmıştır. Davanın yanlış mahkemede açılmış olması yasal sürenin işlemesine 
engel değildir. Davacı, haczi en geç 22.1.1982 gününde öğrenerek ilk davayı açmış ve 16.3.1982 
gününde açtığı bu ikinci dava gününe kadar İİK’ nun 97/9’ da belirlenen 7 günlük süre geçirilmiş 
olmakla yasal süre açısından dava incelenemez..." (13. HD 22.11.1982, 7791/7056:UYAR-İstihkak 
Davaları s.366). 
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Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre, icra mahkemesi, genel mahkemeler 

(hukuk mahkemeleri) ile aynı yargı koluna dahil özel bir mahkeme olarak 

nitelendirilebilir385. Bunun sonucu olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun  

193’üncü maddesi hükmü kıyasen icra hukukunda da uygulanabilir386. Dolayısıyla, 

genel mahkemede açılan bir istihkak davasında, mahkemenin görevsizlik kararı 

vermesi üzerine, üçüncü kişi, biraz önce belirtilen maddede (HUMK m.193) 

düzenlenen şekil ve süreye uymak koşuluyla, icra mahkemesine başvurabilmeli ve bu 

dava süre aşımı nedeniyle reddedilmemelidir387. Nitekim Yargıtay 15’inci Hukuk 

Dairesi de bu görüştedir388. Aksi takdirde, haczedilen bir mal üzerinde mülkiyet veya 

başka bir hak iddia eden ve bu konudaki davasını süresi içinde yanlış mahkemeye 

açan üçüncü kişi, görevsizlik kararı verilinceye kadar dava açma süresini kaçırmış 

olacağından, hakkını ileri sürme olanağını kaybedecektir. Bunun ise üçüncü kişi 

bakımından ne kadar ağır sonuçlar doğuracağı açıktır.   

Öte yandan, böyle bir çözümün, hak düşürücü nitelikte olan istihkak davası 

açma süresini uzatacağı ve dolayısıyla icra takibinin gecikmesi sonucunu doğuracağı 

söylenebilir. Ancak, icra mahkemesinde devam edilen istihkak davasının, görevsiz 

hukuk mahkemesinde açılmış olan istihkak davasının devamı olduğunu ve hak 

düşürücü sürelerin görevsiz mahkemede davanın açıldığı zamana göre 

hesaplanacağını kabul etmek gerekir389. Dolayısıyla, eğer üçüncü kişi, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m.193,III’de öngörülen on günlük süre içinde icra 

mahkemesine başvurursa, bu dava süre aşımı nedeniyle reddedilmemeli; buna karşın 

az önce belirtilen sürede başvurulmazsa, o zaman süre aşımından dolayı 

                                                 
385 KURU-Usul 1 s.60 dn.31; ARSLAN/TANRIVER s.71. 
386 ARSLAN-İhale s.161; PEKCANITEZ-Şikayet s.124; UYAR-Kuru Armağanı s.755 vd., özellikle 
757. 
387 KURU-İcra 2 s.1014-1016; KAYGANACIOĞLU – II s.123; UYAR-İnceleme s.59; ihalenin feshi 
konusunda aynı yaklaşım için bkz. ARSLAN-İhale s.161; keza şikayet hakkında bkz. PEKCANITEZ-
Şikayet s.124; iflasta istihkak davası bakımından aynı görüş için bkz. GÖRGÜN s.110. 
388 "Davacı, merci kararının kendisine tebliği üzerine İİK’ nun 97. maddesinde öngörülen 7 günlük 
süre içinde istihkak davasını asliye hukuk mahkemesinde açmıştır. Ne var ki istihkak davası İcra 
Tetkik Merciinin görevine giren işlerden bulunması itibariyle mahkemece 12.10.1982 tarihinde 
“görevsizlik kararı” verilmiş ve bu karar 7.1.1983 günü davacı vekiline tebliğ edilmiş, görevsizlik 
kararının kesinleştiği 7.2.1983 gününden itibaren 10 gün içinde davacı vekili 10.2.1983 tarihinde 
verdiği dilekçeyle ‘dava dosyasının merci hakimliğine gönderilmesini’ istemiştir. Bu işlem 2494 sayılı 
yasa ile değişik HUMK’ nun 193. maddesine ve geçici maddeye uygun bulunmaktadır. Bu durumda 
davanın esasının incelenmesi gerekirken, “7 günlük dava süresinin geçirilmiş olduğundan” söz 
edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 13.5.1983, 1162/1294: UYAR-İstihkak 
Davaları s.365-366). 
389 KURU-Usul 1 s.337 vd., s.348. 
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reddedilmelidir. Çünkü, ikinci ihtimalde, görevsiz mahkemede açılan birinci istihkak 

davası açılmamış sayılır (HUMK m.193,IV)390. Açılmamış sayılan bir davanın da 

hak düşürücü süreyi koruması söz konusu olamaz. 

Diğer taraftan, ihtiyaten haczedilen mallar hakkındaki istihkak davası 

bakımından da görevli yargı yeri, icra mahkemesidir (m.261,II; m.97 ve 99)391. Buna 

karşılık, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 

açılacak istihkak davası, icra  mahkemesinde değil, genel mahkemelerde (yani dava 

konusunun değerine göre sulh veya asliye hukuk mahkemelerinde) görülür (AATHK 

m.68,I)392’393. Aynı şekilde, ihtiyati tedbir kararı ile (HUMK m.101 vd.) muhafaza 

alına alınan mallar hakkında üçüncü kişiler tarafından açılacak olan istihkak davasına 

da, icra mahkemesinde değil, genel hükümlere göre genel mahkemelerde bakılır394. 

           

         B. YETKİLİ MAHKEME 

İstihkak davasına, hangi yer icra mahkemesinde bakılacağı hususunda İcra ve 

İflas Kanunu’muzda bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık, Hukuk Usulü 

                                                 
390 KURU-İcra 2 s.1015-1016. 
391 KURU-Düşünceler s.63-64; POSTACIOĞLU s.723-724; "Gerek istihkak iddialarında ve buna 
yapılacak itirazlarda, gerekse istihkak davasına ilişkin hükümlerde ihtiyati haciz ya da icrai haciz 
bakımından bir ayrım yapılmış değildir. Haczin ihtiyati veya icrai olması, istihkak davasının 
çözümünde görev yönünden herhangi bir fark doğurmaz" (15. HD 2.3.1984, 4019/664: YKD 1985/2 
s.246). Aynı şekilde, iflasta istihkak davasına da icra mahkemesinde bakılır (İİK m.228,I ve IV).  Bu 
icra mahkemesi ise, iflasa karar veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. GÖRGÜN s.110. 
392 "6183 sayılı Yasadan kaynaklanan istihkak davalarına aynı Yasanın 68. maddesi gereği, dava 
değerine göre, haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görülmesi gerekir. –Görev konusu kamu düzenine ilişkin olduğundan, hakimin bu 
hususu yargılamanın her aşamasında resen gözönünde bulundurması zorunludur" (21. HD 29.2.2000, 
1679/1699:YKD 2000/9 s.1417-1418); aynı doğrultuda (21. HD 28.4.2003, 2900/3908: TBBD 
2003/49 s.333). Bu konuda bkz. ŞİMŞEK s.665-666; ERTEKİN/KARATAŞ s.584 vd. 
393 Aynı mal hakkında icra mahkemesinde açılmış istihkak davası ile 6183 sayılı Kanuna göre genel 
mahkemelerde açılmış olan  istihkak davasının (özel mahkeme niteliğinde olan) icra mahkemesinde  
birleştirilmesi gerekir (KURU-İcra 2 s.1017); ayrıca  bkz. KURU B : Hukuk Muhakemeleri Usulü, 
Altıncı Baskı, Cilt: III, İstanbul 2001 s.3424-3425). 
394 Bkz. KURU-Usul 4 s.4342; DALAMANLI s.905; "…ortada hacizli mal hakkında İİK. uyarınca 
açılmış bir istihkak davası bulunmamaktadır. İhtiyati tedbir koydurmak suretiyle vaki müdahale ve 
muarazanın önlenmesi ve menkul mal üzerindeki mülkiyet hakkının tanınması yolundaki davanın 
incelenmesi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir" (HGK 29.6.1966, İc.İf. 625/208: İKİD 1966/71 
s.4960-4961); "‘İhtiyati tedbir konulmuş eşya üzerinde, borçlunun istihkak iddiasının reddi talep 
edilmiştir’. Olayda İİK’ nun 96 ve müteakip maddelerinin uygulanmasını zorunlu kılan icra 
müdürlüğünce yapılmış haciz işlemi mevcut değildir. İhtiyati tedbir kararına yönelik ve bu karar 
gereği el konulmuş eşya hakkında istihkak davasının genel hükümlere göre asliye hukuk 
mahkemesinde çözümleneceği nazara alınarak, “dava dilekçesinin görev yönünden reddine, dosyanın 
ait olduğu asliye hukuk mahkemesine tevdiine” karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde ‘isteğin 
kabul edilmesi’ isabetsizdir" (12. HD 25.1.1983, 10196/328: UYAR-İstihkak Davaları s.368); aynı 
doğrultuda (İİD 4.5. 1967, 4063/4314: RKD 1967/7-10 s.247-248). 
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Muhakemeleri Kanunu’nun 512’inci maddesinde, üçüncü kişinin hacizli mal 

hakkındaki istihkak davasını, “eşyanın bulunduğu veyahut haczin vazolunduğu 

mahal mahkemesinde” açabileceği hükme bağlanmıştır395. Her ne kadar bu hükümde, 

istihkak davasının mahkemede açılabileceğinden söz edilmiş ise de, bunu icra 

mahkemesi olarak anlamak gerekir. Fakat, burada yetkiye ilişkin olarak getirilen 

düzenlemenin   bugün dahi geçerli olduğu kabul edilmelidir396’397. 

Görüldüğü üzere biraz önce belirtilen hüküm, istihkak davasnda yetki kuralı 

açısından istisnai bir düzenleme  getirmiştir. Zira, genel yetkili mahkeme, davalının 

yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesi iken (HUMK m.9), istihkak davasının ise    

hacizli malın bulunduğu veya haczin konulduğu yer mahkemesinde açılabileceği 

belirtilmiştir. Dolayısıyla getirilen bu düzenleme yetki hakkındaki genel kurallara 

açık bir istisna teşkil etmektedir398.  

Buna göre, eğer haczedilen mal, takibin yapıldığı icra dairesinin yetki 

çevresinde ise; takibin yapıldığı yer ile malın bulunduğu yer aynı olacağından ve 

haciz takibin yapıldığı icra dairesi tarafından  gerçekleştirileceğinden,  istihkak 

davası, takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde (yani takibin 

yapıldığı yerde) açılacaktır399. 

Eğer, haczedilen mal icra takibinin yapıldığı yerden başka bir yerde olduğu 

için, haciz istinabe yolu ile başka bir (yani malın bulunduğu) icra dairesi tarafından 

konulmuş ise, istihkak davası, hacizli malın bulunduğu yer (istinabe edilen icra 

dairesinin tabi olduğu) icra mahkemesinde açılabilecektir. Çünkü bu durum Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu m.512,I’de açıkça belirtilmiştir400. Ancak, malın 

                                                 
395 İstihkak davasında yetkiye  ilişkin bu hükmün HUMK’ da yer alması isabetsiz olup, böyle bir 
hükmün  istihkak davasını düzenleyen İİK’da yer alması gerekirdi. 
396 POSTACIOĞLU s.400; ÜSTÜNDAĞ s.217; BARTU s.563; UYGUR s.43; DALAMANLI s.905; 
KAYGANACIOĞLU- II s.124; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.509. 
397 İflasta istihkak davası bakımından iflasa karar veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra 
mahkemesinin yetkili olduğu ve bu konuda HUMK m.512 hükmünün uygulanamayacağı ve dava 
konusunun taşınmaz olması ve bu taşınmazın müflisin muamele merkezinin bulunduğu yerden başka 
bir yerde bulunması halinde, istihkak davasının taşınmazın bulunduğu yerde açılması gerektiği 
hakkında bkz. GÖRGÜN s.110-111. 
398 ERKUYUMCU M: Mahcuz Mallara İstihkak Davaları (AD 1946/7, s.690-702), s.696, 698. 
399 KURU-İcra 2 s.1017; KURU-Usul 1 s.535; MUŞUL s.613. 
400 KURU-İcra 2 s.1017; KURU-Usul 1 s.535; TEKİNAY-İstihkak s.56; "Alacaklının Gebze İcra 
Müdürlüğünde yaptığı icra takibi sonunda Kırklareli İcra Müdürlüğüne talimat yazılarak dava konusu 
mallar haczedilmiştir. Dava, HUMK’ nun 512. maddesine dayanılarak açılmış olup, bu maddeye göre 
istihkak davası “eşyanın bulunduğu yerde” açılabileceği gibi “haczin vazolunduğu yerde” de 
açılabilir. Haciz, Gebze İcra Müdürlüğünce vaz olunduğuna göre açılan bu davaya Gebze İcra Tetkik 
Mercii Hakimliğince bakılması da mümkündür.." (15. HD 14.4.1992, 1030/1950: UYAR-İstihkak 
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istinabe yoluyla haczedildiği durumlarda,  istihkak davasının hazırlık işlemleri 

istinabe eden, yani asıl takibin yapıldığı yer icra dairesi tarafından gerçekleştirilir, 

dosya takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilir ve bu icra mahkemesi takibin 

ertelenmesi veya devamına karar vererek  bu kararını üçüncü kişiye tefhim veya 

tebliğ eder. İşte bundan sonra üçüncü kişi, isterse istihkak davasını, istinabe olunan 

icra dairesinin (ve hacizli malın) bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde açabilir401. 

Öte yandan, malın istinabe yoluyla haczedildiği hallerde, acaba asıl takibin 

yapıldığı yerde de istihkak davası açılabilecek midir? Belirtmek gerekir ki, bu durum 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.512,I’ de yer alan ve pek de açık olmayan  

“istihkak davasının eşyanın bulunduğu veyahut haczin vazolunduğu mahal 

mahkemesinde açılabilir” şeklindeki hükmün yorumuyla  ilgilidir. KURU’ ya göre, 

“HUMK m.512,I’de, eşyanın bulunduğu veyahut haczin vazolunduğu mahal derken, 

sanki iki ayrı yerde istihkak davasının açılabileceği düzenlenmek istenmiştir. Fakat 

bu sanı doğru değildir. Çünkü, malın bulunduğu yer ile haczin konulduğu yer aynıdır 

(İİK m.79,II). Bunun nedeni, kaynak Nöşatel kanununun 463. maddesindeki ‘icra 

takibinin yapıldığı yer deyiminin’, bizim 512. maddeye ‘haczin vazolunduğu mahal 

şeklinde’ tercüme edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla HUMK m.512,I hükmünün, kaynak 

Nöşatel kanunundaki gibi anlaşılması gerekir. Bu nedenle, HUMK m.512,I’deki 

‘haczin vazolunduğu mahal’ deyimini, icra takibinin yapıldığı (haczi koyduran) icra 

dairesinin bulunduğu yer şeklinde anlamak ve mal başka bir yerde (istinabe yolu ile) 

haczedilmiş olsa bile, icra takibinin yapıldığı yerde de istihkak davası açılabileceğini 

kabul etmek gerekir”402. Nitekim uygulama da bu şekildedir403.  

Kanaatimizce de, istihkak davasının, böyle bir durumda, asıl takibin yapıldığı 

icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde de açılması mümkündür.  

                                                                                                                                          
Davaları s.323-324 ve başka kararlar için bkz. s.323-326); aynı doğrultuda başka kararlar için bkz. 
KURU-İcra 2 s.1018 dn. 148’de belirtilen kararlar. 
401  KURU-İcra 2 s.1018; MUŞUL s.614-615; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.509. 
402 KURU-Usul 1 s.535-536; KURU-İcra 2 s.1019; aynı görüş UYAR-İstihkak Davaları s.318; 
KAYGANACIOĞLU–II s.124; OLGAÇ s.834; OLGAÇ/KÖYMEN s.802. 
403 "Davacı alacaklı tarafından borçlu aleyhine Reyhanlı İcra Müdürlüğünün 1990/85 E. sayılı dosyası 
ile yapılan icra takibinde, talimatla Hatay İcra Müdürlüğünce haczedilen araç hakkında 3. kişinin 
istihkak iddiası üzerine açılan davaya bakmaya HUMK’ nun 512. maddesi hükmünce mahcuzun 
bulunduğu ve haczin uygulandığı yer Tetkik Mercii yetkili bulunduğu gibi, asıl takibin yapıldığı ve 
hacze karar veren icra dairesinin bağlı bulunduğu Tetkik Mercii de yetkilidir. O halde yasada yetkili 
kılınan Tetkik Merciinde açılan davaya bakması gerekirken, talimat mahallinin de yetkili olduğundan 
bahisle, davanın yetkisizlikten reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 28.3.1991, 1364/1593: 
UYAR-İstihkak Davaları s.325). 
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Ancak, haczin istinabe yoluyla yapıldığı hallerde, genellikle eşyanın bulunduğu 

yer ile, istinabe olunan icra dairesinin bulunduğu yer aynı olmakla beraber, çok nadir 

de olsa, hacizli mal istinabe olunan icra dairesinin bulunduğu yer dışında olabilir404. 

İşte böyle bir ihtimalde, istihkak davası, eşyanın bulunduğu yerde açılabileceği gibi, 

istinabe olunan icra dairesinin bulunduğu yerde de açılabilmelidir405. Nitekim 

Yargıtay da bu görüştedir406. 

Yukarıdan beri incelemeye çalıştığımız özel yetki kuralları, (HUMK m.13 

dışında) kamu düzenine ilişkin ve kesin yetki kuralları olmayıp, davacıya seçim 

imkanı veren tali nitelikte yetki kuralları olduğundan ve dolayısıyla genel yetki 

kuralını (HUMK m.9) ortadan kaldırmayacağından, davacı üçüncü kişi, istihkak 

davasını davalı alacaklının yerleşim yeri (ikametgâhı) icra mahkemesinde de 

açabilir407’408.  

Özetleyecek olursak, istihkak davası; a) icra takibinin yapıldığı, b) istinabe 

edilen icra dairesinin bulunduğu, c) hacizli malın bulunduğu, d) davalının yerleşim 

yerinin (ikametgâhının) bulunduğu yerdeki icra mahkemelerinin birinde açılabilir409. 

                                                 
404 Bu konudaki ihtimal ve örnekler için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.319. 
405  UYAR-İstihkak Davaları s.319; UYAR-Yargılama s.822-823. 
406 Bkz. (15 HD 27.3.1989, 244/1477: Yasa 1990/2 s.283 -285); ayrıca bkz. UYAR-İstihkak Davaları 
s.336 vd. 
407 KURU-İcra 2 s.1019; TEKİNAY-İstihkak s.56; MUŞUL s.614; UYAR-İstihkak Davaları s.320; 
UYAR-İnceleme s.60; POSTACIOĞLU s.400; ERKUYUMCU s.698. 
408 Ayrıca, borçlu ile alacaklı arasında yapılmış bir yetki sözleşmesi (ya da yetki şartı), bu sözleşmeye 
taraf olamayan davacı üçüncü kişiyi bağlamaz. Nitekim Yargıtay’a göre de "Borç senedindeki yetkiyi 
tespit eden hüküm, borçlu ile alacaklıyı ilzam eder. İstihkak müddeisi üçüncü kişiyi etkilemez. 
HUMK’ nun 512. maddesinde belirtildiği gibi üçüncü şahsın mahcuz veya merhun eşyanın kendisinin 
olduğu veya kendisine rehnedildiği hakkındaki davasını eşyanın bulunduğu veyahut haczin yapıldığı 
mahal mahkemesinde açabilir"  (İİD 20.4. 1965, 4743/4857: İKİD Sayı 58 s.4060). 
409 "... Kabule göre de; taşınır mala ilişkin istihkak davalarının HUMK 9 ve 512. maddeleri gereği, a) 
Davalının ikametgahının bulunduğu  b) Asıl icra takibinin yapıldığı  c) Haczi uygulatan talimat icra 
dairesinin bulunduğu d) Haczin uygulandığı yer ile eşyanın bulunduğu yerin farklı olması durumunda 
eşyanın bulunduğu yerdeki İcra Tetkik Merciinde açılabileceği Yargıtay’ ın oturmuş ve yerleşmiş 
görüşlerindendir.  İstihkak davası bu yetkili İcra Tetkik Mercilerinden birisinde açıldığı takdirde  
yetkisizlik ilk itirazı olsa dahi Mercice yetkisizlik kararı verilemez. Öyleyse asıl talimat İcra 
Dairesinin bulunduğu yer İcra Tetkik Merciinin yetkili olması nedeniyle yetkisizlik kararı verilmesi de 
doğru değildir"  (21. HD 18.3.2003, 831/2245: TBBD 2003/49 s.344-345); aynı doğrultuda (21. HD 
28.12.1999, 9174/9599: YKD 2000/4 s.595-596). Davacı üçüncü kişi ile alacaklı arasında herhangi bir 
hukuki ilişki bulunmadığına göre, istihkak davası bakımından bunlar arasında bir yetki sözleşmesinin 
varlığı da söz konusu olmaz. Daha önce borçlu ve üçüncü kişi arasında yapılmış bir yetki sözleşmesi 
alacaklıyı; alacaklı ve borçlu arasındaki bir yetki sözleşmesi de üçüncü kişiyi bağlamaz. Nitekim 
Yargıtay’a göre, "Borç senedindeki yetkiyi tespit eden hüküm alacaklı ile borçluyu ilzam eder. 
İstihkak müddeisi üçüncü kişiyi etkilemez. HUMK nun 512. maddesinde belirtildiği gibi üçüncü şahıs 
mahcuz veya merhun eşyanın kendisinin olduğu veya kendisine rehnedildiği hakkındaki davasını 
eşyanın bulunduğu veyahut haczin yapıldığı mahal mahkemesinde açabilir. Bu duruma rağmen 
yetkisizlik kararı verilmesi usule aykırıdır"  (İİD 20.4.1965 4743/4857: ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.519). 
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İsviçre hukukunda ise yetkili mahkemeler, söz konusu ülke kanununun 

109’uncu maddesinde düzenlenmiştir410. 

Ancak bu yetki kuralları, kamu düzenine ilişkin (ve kesin) olmadığından411, 

davanın yetkisiz bir icra mahkemesinde açılması halinde, icra mahkemesi 

yetkisizliğini re’sen (kendiliğinden) dikkate alamaz ve davayı yetki yönünden 

reddedemez. Yani burada yetki itirazı ilk itirazlardan olup (HUMK m.187,II), basit 

yargılama usulüne göre  bakılan (İİK m.97,XI) istihkak davasında yetki itirazı  ilk 

oturuma kadar (en geç ilk oturumda esasa girilmeden önce) ileri sürülebilir412. Yetki 

itirazının süresinde ileri sürülüp sürülmediği icra mahkemesi tarafından resen 

araştırılır413. 

                                                 
410 İsviçre hukukunda yetkili mahkemeler, İsv. İİK m.109,I,II ve III’de düzenlenmiştir. Buna göre, 
istihkak davası bakımından farklı mahkemeler yetkili olabilmektedir. Söyle ki, istihkak davası kural 
olarak icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde açılır. Bu kural, malın borçlunun elinde 
haczedilmesi halinde, üçüncü kişinin alacaklı ve/veya borçluya karşı dava açması halinde (İsv.İİK 
m.107,V) ve malın sadece üçüncü kişinin elinde bulunması veya üçüncü kişi ile borçlunun malı 
birlikte elde bulundurmaları halinde, alacaklı ve/veya borçlunun üçüncü kişiye karşı istihkak davası 
açmaları halinde (İsv.İİK m.108,I) uygulanır; bu sonuncu ihtimalde davalı üçüncü kişinin İsviçre 
dışında bir ikametgahının bulunması halinde dahi dava, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde 
açılabilir. İkinci olarak, davalı üçüncü kişinin İsviçre’de ikametgahı varsa, alacaklı ve borçlu üçüncü 
kişiye karşı istihkak davasını (İsv. İİK m.108,I), onun ikametgahının bulunduğu yerdeki  mahkemede 
de açabilir.  Üçüncü olarak, taşınmazlara ilişkin istihkak davası, her halde taşınmazın bulunduğu 
yerdeki mahkemede açılır. Bu mahkeme kesin yetkili bir mahkeme olup diğer  mahkemelerde dava 
açılamaz. (İsv. İİK m.109,III). Bu konuda bkz. AMONN/GASSER s.195-196; ROHNER s.23-24 
özellikle s.95 vd.; SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.103; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s. 
1079-1080;  SPRECHER/JETZER s.31; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.91; TAŞPINAR-
İsviçre Değişiklikleri s.624. İsviçre’de Kanun değişikliğinden önceki durum için bkz. SÜSSKIND 
s.44 vd. Alman hukukuna göre ise istihkak davası icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde görülür 
(ZPO § 771,I). Hatta istihkak davası sadece bu mahkemede açılabilir (ZPO § 802,I).  Taraflarca 
yapılan yetki anlaşmaları (ZPO § 38) dikkate alınmaz (SÜSSKIND s.46). Bu konuda bkz. 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.687; SÜSSKIND s.43-44. Eğer istihkak davasına konu olan bir 
malın, mal rejimi hukukuna tabi olduğu iddia edilmişse ve bu mal GVG § 23 anlamında bir aile malı 
olarak nitelendirilebiliyorsa, istihkak davası  aile mahkemelerinde de  açılabilir (BROX/WALKER-
Drittwiderspruchsklage s.115; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2029; 
ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.688).  
411 İsviçre hukukunda, İsv. İİK m.109’da öngörülen mahkemelerin kesin yetkili mahkemeler olup 
olmadığı ve dolayısıyla bu konuda yetki sözleşmesinin yapılıp yapılamayacağı tartışmalıdır. Genel 
eğilim, burada belirtilen mahkemelerin kesin yetkili mahkemeler olduğu ve yetki sözleşmesi 
yapılamayacağı (ve tahkim yoluna da başvurulamayacağı) yönündedir. Bu konuda bkz. ROHNER 
s.98-100; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1080; SPÜHLER/PFISTER s.49; karş. SÜSSKIND 
s.46-47; SCHWOB R: Ausgewählte Fragen aus dem Bereich des Widerspruchsverfahrens in der 
Schuldbetreibung (Festschrift 100 Jahre SchKG, Zürich 1989 s.275-285), s.280; BOMMER F: Die 
Zuständigkeit für Widerspruchs-und Anfechtungsklagen im internationalen Verhältnis, Zürich 2001, 
s.27, 46. 
412 KURU-İcra 2 s.1019; MUŞUL s.615; UYAR-İstihkak Davaları s.320; UYAR-Yargılama s.823-
824; "Yetki itirazı ilk itirazlardandır. Davalı 9.4.1982 tarihli dilekçesinde yetki itirazında 
bulunmamıştır. Süresinde davalı yanca yetki itirazında bulunulmadığı takdirde mahkemece re’sen 
gözetilemez..." (13. HD 7.7.1982, 4698/ 5129: UYAR-İstihkak davaları s.344-345). 
413 "...HUMK’ nun 187. maddesi 2. fıkrası gereğince yetki itirazı ilk itirazlardan olup, aynı yasanın 
188. maddesi hükmü gereğince yasal cevap süresi ileri sürülmesi gerekir. Mercice de yetki itirazının 
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Yetkili olmayan icra mahkemesinde açılan istihkak davası, yetki yönünden 

reddedilir ve bu karar kesinleşirse, yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemi belirten 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.193,II hükmü, İİK m.50,I’de yapılan atıf 

uyarınca burada da kıyasen uygulanabilmeli ve başvurduğu icra mahkemesinin 

yetkisizlik kararı vermesi ve bu kararın kesinleşmesi üzerine on gün içinde yetkili 

icra mahkemesine başvuran davacı üçüncü kişi, tıpkı görevsizlik kararında olduğu 

gibi414, süresi içinde istihkak davasını açmış sayılmalıdır415. Nitekim Yargıtay da bu 

görüştedir416. 

İstihkak davasında yetkiye ilişkin bu kurallar, taşınır mallara ilişkin istihkak 

davası bakımında geçerli olup, taşınmazlar hakkında açılacak istihkak davası, 

taşınmazın aynına ilişkin bir dava olduğundan (HUMK m.13,II), yalnız taşınmazın 

bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde açılabilir417. Burada, istihkak davasının 

                                                                                                                                          
süresinde olup olmadığı re’sen gözetilmesi gerekir..." (15. HD 17.9.1990, 2232/3399: UYAR-İstihkak 
Davaları s.328-329). 
414 Bkz. yuk s.313 vd. 
415 UYAR-İstihkak Davaları s.321-322. İsviçre hukukunda, icra (ve iflas) hukukuna ilişkin bir davanın 
yetki yönünden reddedilmesi halinde İsv. İİK m.32,III’e göre davacıya yeni bir dava açma süresi (söz 
konusu davanın süresi ne kadar ise o kadar) tanınır. Ancak, yetkisizlik kararı veren mahkeme dava 
dosyasını  kendiliğinden yetkili mahkemeye  gönderemez. Yetkisiz bir mahkemeye istihkak davası 
açan kişi, bununla dava açma hakkını kaybetmez. Dolayısıyla, dava açma süresi içinde (ki yirmi 
gündür) yetkili (ve görevli) mahkemede dava açabilir. Fakat, zaman kazanmak amacıyla, kötüniyetli 
olarak yetkisiz mahkemeye dava açılmış ise, bu davranış hakkın kötüye kullanılması sayılır. Bu 
konuda bkz. ROHNER s.101; AMONN/GASSER s.81. Hangi mahkemenin yetkili olduğu  davanın 
açıldığı ana göre belirlenir  (ROHNER s.101-102). Bir özel hukuk sujesinin, Federal Devlete karşı 
açacağı istihkak davasında, Federal Devletin Başkenti (yani bir anlamda ikametgahı) olan Bern 
mahkemeleri yetkilidir. Ancak, istihkak davanın konusu bir taşınmaz ise, dava ancak taşınmazın 
bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir (ROHNER s.102-103). İstihkak davasının, yetkili 
mahkemelerin belirlenmesi bakımından “Lugano Sözleşmesi”nin 16,V hükmünün kapsamına girip 
girmeyeceği hakkında  bkz.  BOMMER s.8, 75-78, 221; ROHNER s.104 vd. 
416 "...Borçlu vekili HUMK’ nun 193. maddesi uyarınca süresinde dosyayı selahiyetli ...İcra 
Hakimliğine göndertmiştir. İİK’ nun 50. maddesine göre HUMK’ nun yetkiye mütedair hükümleri 
takip hukukunda da uygulanır..." (12. HD 3.4.1980, 1580/3102: UYAR-İstihkak Davaları s.333);   
başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.330-334; ayrıca bkz. UYAR–Tetkik Mercii s.132 
vd. 
417 KURU-İcra 2 s.1019-1020; KURU-Usul 1s.344; UYAR-İstihkak Davaları s.321; UYAR-
Yargılama s.824; ERTEKİN/KARATAŞ s.239; buna karşılık YILDIRIM’a göre, dava konusu bir 
taşınmaz olsa bile, burada kesin yetki kuralı (HUMK m.13) uygulanmayacaktır (YILDIRIM-İcra 
s.98);  karş. İsv. İİK m.109,III; "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İcra İflas Yasasına dayanan istihkak 
davasından kaynaklanmaktadır. Mahcuz mallar Ceyhan’dadır ve 10.4.1989 tarihinde istinabe suretiyle 
haciz konulmuştur. Mahcuz mallar taşınmazın mütemmim cüzidir. Ve henüz taşınmazdan 
ayrılmamıştır. Bu itibarla taşınmaz mülkiyeti ile ilgili davaların taşınmazın bulunduğu yerde açılması 
gerekir (HUMK m.13). Bu kural kamu düzeni ile ilgili olduğundan mercice görevi gereği her zaman 
kendiliğinden nazara alınmalıdır. Öte yandan HUMK’nun 512. maddesinde üçüncü kişi mahcuz 
eşyanın kendisine ait olduğu hakkındaki davasını haczin konulduğu mahal mahkemesinde de ikame 
edebilir. Haciz Ceyhan’da konulmuştur. O halde her iki durumda da yetkili merci Ceyhan İcra Tetkik 
Merciidir. Bu nedenlerle davalının yetki itirazının reddi ile işin esası incelenmesi gerekirken dava 
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taşınmazın aynına ilişkin bir dava olup olmadığı tereddüde neden olabilir. 

Kanaatimizce,  her ne kadar, istihkak davası sonucunda verilen kararlar yalnız 

derdest takip bakımından sonuç  doğurmakta ise de, sonuçta somut takiple sınırlı olsa 

da taşınmazın davacı üçüncü kişiye mi yoksa borçluya mı ait olduğu sorunu da  

çözülmektedir. Bir başka deyişle, taşınmaz üzerindeki mülkiyet uyuşmazlığı en 

azından bu taşınmaz üzerinde cebri icranın devam edip etmeyeceği bakımından 

mülkiyet uyuşmazlığının çözümünü gerektirdiğinden ve bunun sonucuna göre 

taşınmazın takip hukuku bakımından da olsa kime ait sayılacağına karar 

verildiğinden, istihkak davasının bu açıdan taşınmazın aynına ilişkin bir dava olarak 

kabul edilmesi mümkündür. Bu nedenle, istihkak davasının taşınmazın bulunduğu 

yerdeki icra mahkemesinde açılması gerekir. Dolayısıyla, bu konudaki yetki kuralı 

kamu düzenine ilişkin ve kesin yetki kuralı olacak ve icra mahkemesi tarafından 

re’sen dikkate alınacaktır418’419. Nitekim İsviçre hukukuna göre, istihkak davasının 

konusu bir taşınmaz ise, dava her halükârda  taşınmazın veya onun en önemli 

(değerli)  parçasının bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir (İsv.İİK m.109,III). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddi kararı usul ve yasaya aykırıdır ve bozma nedenidir" (15. HD 
12.9.1990, 1937/3297:ERTEKİN/KARATAŞ s.239-240). 
418 KURU-İcra 2 s.1019-1020; KURU-Usul 1 s.539-540; UYAR-İstihkak Davaları s.320-321; 
"...Mahcuz mallar taşınmazın mütemmim cüzüdür. Ve henüz taşınmazdan ayrılmamıştır. Bu itibarla 
taşınmazın mülkiyeti ile ilgili davaların ‘taşınmazın bulunduğu yerde’ açılması gerekir (HUMK 
m.13). Bu kural kamu düzeni ile ilgili olduğundan, mercice görevi gereği her zaman kendiliğinden 
nazara alınmalıdır..." (15. HD 12.9.1990, 1937/3297: UYAR-İstihkak Davaları s.335).  Hacizde 
istihkak davası gibi, iflasta istihkak davası ve AATHK’ya göre açılacak istihkak davası da, bu davanın  
konusu bir taşımaz ise, taşınmazın bulunduğu yerde açılır (KURU-Usul 1 s.540 dn.354). 
419 Ayrıca, 6183 sayılı AATHK’ ya göre açılacak istihkak davası, bu Kanunun 68,I hükmüne göre, 
haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bu yetki kesin yetkidir (KURU-İcra 
2 s.1017 dn. 142; KURU-Usul 1 s.539); örneğin bkz. (15. HD 17.9.1990, 1370/3388: UYAR-İstihkak 
Davaları s.335). Bu konuda geniş bilgi için bkz. ŞİMŞEK s.666 vd.; ŞİMŞEK s.587 vd. Öte yandan, 
HUMK m.512,I hükmü yalnız hacizli mallara ilişkin olduğundan, iflasta istihkak davası hakkında 
uygulanamaz. İflasta istihkak davası, iflasa karar veren ticaret mahkemesinin bulunduğu yerdeki icra 
mahkemesinde açılır. Ancak istihkak davasının konusu bir taşınmaz ise ve müflisin muamele 
merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde bulunuyorsa, davanın taşınmazın bulunduğu yerde 
açılması gerekir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. GÖRGÜN s.110-111. 
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             § 11. İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI 

 

A. GENEL OLARAK 

Daha önce, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişi tarafından 

istihkak iddiasında bulunulmasını, yani istihkak davasından önceki hazırlık safhasını 

(dava aşamasına kadar yapılacak işlemleri) incelemiştik. 

Hukukumuzda, üçüncü kişinin (ya da borçlunun) icra dairesine istihkak 

iddiasında bulunulması halinde dahi, bu hazırlık aşamasındaki işlemlerin yapılması 

zorunluluğu yoktur. Yani istihkak davasının açılabilmesi için mutlaka istihkak 

iddiası aşamasından geçilmesi (ya da sonuçlanması) gerekmez; bu aşama hiç 

uygulanmadan da icra mahkemesine doğrudan istihkak davası açılabilir420’421.  Oysa 

İsviçre hukukuna göre, istihkak iddiası istihkak davasının zorunlu bir aşamasıdır. 

Ancak bu aşamadaki işlemleri müteakip istihkak davası açılabilir; doğrudan 

mahkemeye başvurularak istihkak davası açılamaz. Çünkü, orada istihkak davası 

açmak için taraflara icra müdürü tarafından süre verilmektedir. Mahkemenin istihkak 

iddiası aşamasında her hangi bir rolü bulunmamaktadır422. Bu nedenle kanunumuzun 

öngördüğü istihkak prosedürü, esasen sadece m.99, yani malın üçüncü kişi elinde 

haczedilmesinde uygulanacak usul bakımından kaynak kanuna uygundur; buna 

karşılık  borçlunun elinde bulunan veya borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde 

bulundurdukları bir malın haczinde uygulanacak usul, kaynak kanuna göre (özellikle 

bu kanundaki değişiklikten sonra) oldukça farklılık göstermektedir423. 

Dava açma süresini incelemeye geçmeden önce, m.96 ve 97 hakkında bazı 

tespitlerde bulunulması gerekmektedir. Şöyle ki, m. 96’nın kenar başlığı : İstihkak 

iddiasına itiraz, A- Borçlunun Zilyetliği, 1- Hazırlık Safhası şeklindedir. Burada 

kullanılan tabirler isabetsizdir. Zira, hazırlık safhasına ilişkin işlemler yalnız m.96’ 

da belirtilenlerden ibaret olmayıp, m.97’de de buna ilişkin hükümler (m.97,I ve II) 

bulunmaktadır. Öte yandan m.97’nin “2-Üçüncü şahsın istihkak iddiası” şeklindeki 
                                                 
420 Ancak istihkak iddiasında bulunma olanağı varsa üçüncü kişinin, doğrudan doğruya dava açmak 
yerine, istihkak iddiasında bulunması kendi lehine olacaktır. Çünkü, alacaklı bu iddiayı kabul ettiği 
takdirde dava açma gereği ortadan kalkacaktır. Aksi takdirde, üçüncü kişi doğrudan dava açar ve 
alacaklı da ilk oturumda davayı kabul ederse, üçüncü kişi gereksiz yere yargılama giderleri ile 
sorumlu olacaktır.  
421 "İstihkak davasının İİK.nun 96 ve 97 nci maddelerinde yazılı formalite yerine getirilmeden 
açılamayacağına mütedair itiraz varit değildir"   (İİD 31.5.1973, 5290/5261: ÖZKAN s.337). 
422 SÜSSKIND s. 9-10; AMONN/GASSER s.185.  
423 YILDIRIM–İcra s.93; TAŞPINAR-İsviçre Değişiklikleri s.624. 
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başlığı da isabetsizdir. Çünkü, bu maddedeki hükümlerin büyük çoğunluğu istihkak 

iddiasına değil, istihkak davasına ilişkindir. Kaldı ki, bu kadar dağınık hükümler 

içeren bir maddeye bu şekilde tek bir başlık konulması da kezalik doğru değildir424. 

Bu nedenle, kanunumuzun istihkak davasına ilişkin hükümleri, oldukça düzensiz ve 

karmaşık ve dolayısıyla kanun yapma tekniği bakımından isabetsiz olup yeniden 

düzenlenmesi (kaleme alınması) gerekmektedir. 

İstihkak davası açma hakkına, doğal olarak istihkak iddiasında bulunmuş (ya da 

m.97,IX hükmü uyarınca kendisine istihkak talebinde bulunma imkanı verilmemiş) 

olan üçüncü kişi sahip olacaktır425. İstihkak iddiasında bulunma hakkına sahip olan 

borçlu, istihkak davası açamaz426. İstihkak iddiasında bulunan kişi ile istihkak davası 

açan kişinin aynı olması gerekir.  Yani, istihkak iddiasında bulunan kişi yerine, 

istihkak davasını başka bir kişi açamaz427.  

Şu halde, borçlunun elinde haczedilen bir mal üzerinde üçüncü bir kişinin 

istihkak iddiasında bulunması ve alacaklı ve/veya borçlunun istihkak iddiasına itiraz 

etmesi halinde, üçüncü kişi belli bir süre içinde icra mahkemesinde istihkak davası 

açmak zorundadır428.   

Bu genel tespitlerden sonra, çeşitli olasılıklara göre istihkak davasının 

açılmasını incelemeye geçebiliriz. 

 

B. DAVA AÇMA SÜRESİ 

    I.Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararından İtibaren Yedi Gün 

İstihkak davasının hazırlık aşaması, icra mahkemesince takibin devamına veya 

ertelenmesine karar verilmesi ve bu kararların tefhim veya tebliği ile sona 

ermektedir429. Bundan sonra, m.97,VI hükmüne göre, “üçüncü kişi, icra mahkemesi 

                                                 
424 Eleştiriler için bkz. TEKİNAY-İstihkak s.32; ANSAY-Tadil s.843-844. 
425 Karş. GÖLÖNÜ F: Hacizlerde İstihkak İddiaları (Ankara Ticaret Odası Dergisi 1970/78, s.20-21), 
s.20. 
426 "…borçlu istihkak davası açamaz"  (İİD 25.6.1973, 6873/6818:KAYGANACIOĞLU–I s.644 dn. 
10); "Borçlu taraf olduğu icra takibi zımnında haciz edilen eşyalar için istihkak davası açamaz, hakkı 
82 nci madde uyarınca haczedilmezlik iddiasına inhisar eder" (İİD 30.3.1967, 2788/2942: ERANIL 
s.89). 
427 Bununla, aynı mal üzerinde farklı kişilerin istihkak iddiasında bulunamayacağı ve istihkak davası 
açamayacağını kastetmek istemiyoruz. Aksine, örneğin, hacizli mal üzerinde “A” istihkak iddiasında 
bulunmuş ise, istihkak davasının da yine “A” tarafından açılması gerekir. Yoksa, istihkak iddiasında 
bulunan “A” yerine, “B” istihkak davası açamaz.  
428 İstihkak davasının açılması için gerekli koşullar hakkında bkz. DALAMANLI  s.902-903. 
429 Yani bundan sonra istihkak davası aşaması başlamaktadır. TEKİNAY-İstihkak s.32; 
KAYGANACIOĞLU–II s.120. 
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kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün430 içinde icra mahkemesinde 

istihkak davası431 açmaya mecburdur. Bu süre içinde dava açılmadığı takdirde 

üçüncü kişi alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır”432. 

Görüldüğü üzere, üçüncü kişi, icra mahkemesi kararının tefhim veya 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde dava açmak zorundadır433. Kuşkusuz üçüncü 

kişinin istihkak davası açıp açmaması kendi tercihine bağlıdır. Medeni usul 

hukukuna hakim olan  ilkelerden “tasarruf ilkesi”  burada da geçerlidir.Zira bu ilke 

gereğince, hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi, 

açmış olduğu bir davayı sonuna kadar takip etmeye de zorlanamaz. Fakat, üçüncü 

kişinin istihkak davası açması kendi lehine olacaktır.  Aksi takdirde, süresinde dava 

açmayan üçüncü kişi malının satılması sonucu hakkını kaybetme tehlikesiyle 

karşılaşabilecektir.  

Yedi günlük istihkak davası açma süresinin başlangıcı, m.96’nın son 

fıkrasındaki öğrenme tarihi olmayıp434, m.97,VI hükmünde açıkça belirtildiği gibi, 

                                                 
430 İsviçre hukukunda bu süre yirmi gündür (İsv.İİK m.107,V). Söz konusu süre 1997 değişikliğinden 
önce ise on gündü. Böylece, istihkak davası açma süresi arttırılmıştır. Bizde, yedi günlük dava açma 
süresinin, buna göre oldukça kısa kaldığı söylenebilir. Her ne kadar, sürenin kısa tutulması icra 
takibinin bir an önce sonuçlandırılması amacına yönelik ise de, söz konusu sürenin, örneğin on güne 
ya da yirmi güne çıkarılmasının, takibi pek de uzatacağı söylenemez. Dava açma süresinin 
kaçırılmasının üçüncü kişi bakımından doğuracağı ağır sonuçlar da dikkate alındığında, bizde de bu 
sürenin arttırılması gerektiği savunulabilir.  Ancak, dava açma hakkının belli bir süre ile 
sınırlandırılması da kuşkusuz gereklidir. Bkz. WAGNER s.30-31. Alman hukukunda istihkak 
davasına ilişkin hükümler arasında (ZPO§ 771-774) bu davanın belli bir süre içinde açılması 
gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. AATHK m.66,III hükmüne göre de istihkak 
davası açma süresi yedi gündür. 
431 Yani bu durumda üçüncü kişi, icra mahkemesinde istihkak davası açmak, uyuşmazlığı icra 
mahkemesi önüne bu yolla getirmek zorunda olup, şikayet yoluna başvuramaz. Nitekim Yargıtay’a 
göre de "Olayların hukuksal nitelendirmesi hakime aittir. Bu ilke ışığında uyuşmazlığın üçüncü 
kişinin istihkak davasına ilişkin olduğunun kabulü ile genel hükümler ve basit yargılama usulü 
uygulanarak yasal harçları alınıp duruşma açılması, tarafların delilleri toplanarak sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken davanın şikayet olarak nitelendirilmesi suretiyle hüküm kurulması usul ve yasaya 
aykırıdır" (21. HD 29.2.2000, 1642/1688: YKD 2000/10 s.1588-1589); başka kararlar için bkz. 
KURU-İcra 2 s.988-990. Ayrıca bu gibi durumlarda “hükmün tavzihi” yoluna gidilebileceği hakkında 
bkz. (21. HD 13.5.1997, 2788/3236: YKD 1998/10 s.1520-1521). 
432 İflasta istihkak davalarında ise, iflas idaresi; istihkak iddiasını reddederse, üçüncü kişiye icra 
mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük bir süre verir ve bunu üçüncü kişiye tebliğ 
eder. Bu süre içinde dava açılmazsa üçüncü kişi masaya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır 
(İİK m.228,II). Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. GÖRGÜN s.98 vd. 
433 İİK m.97,VI’ da sadece tefhim veya tebliğden itibaren yedi gün içinde dava açılması mecburiyeti 
belirtilmiş, üçüncü kişiye dava açmak üzere yedi günlük süre verildiğinin bildirilmesi gereği açıkça 
belirtilmemiştir. Bununla birlikte uygulamada -isabetli olarak- üçüncü kişiye, “işbu kararın 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde istihkak davası açmadığınız takdirde alacaklıya karşı istihkak 
iddiasından vazgeçmiş sayılacağınız bildirilir” şeklinde Kanuni süre hatırlatılmaktadır. Özellikle hak 
düşürücü sürelerin davacıya bildirilmesi gereği açıktır  (TEKİNAY-İstihkak s.34). 
434 "Üçüncü şahıs, haciz işlemi sırasında istihkak iddiasında bulunursa; icra memuru, takibin talik 
veya devamına karar verilmek üzere dosyayı icra tetkik merciine tevdi etmek zorundadır. Bu 
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takibin devamı veya ertelenmesine ilişkin icra mahkemesi kararının üçüncü kişiye 

tefhim veya tebliği tarihidir435.  

Yani, üçüncü kişi436, icra mahkemesi takibin ertelenmesine veya devamına 

(m.97,I) duruşma yaparak karar vermişse, bu kararların tefhiminden; duruşma 

yapmadan dosya üzerinden karar vermişse bu kararların tebliğinden itibaren yedi gün 

içinde437 istihkak davası açmak zorundadır438. Dolayısıyla, eğer takibin 

ertelenmesine veya devamına duruşma yapılmadan (dosya üzerinde) karar verilmiş 

ise, üçüncü kişi bakımından dava açma süresi ancak bu kararların kendisine 

tebliğinden itibaren işlemeye başlar; aksi takdirde dava açma süresi işlemeye 

başlamaz439. Hatta üçüncü kişi, icra mahkemesinin takibin ertelenmesi veya 

                                                                                                                                          
durumda, dava açma başlangıç süresi artık haciz tarihi olarak esas alınamaz. Üçüncü şahıs, icra tetkik 
mercii kararının tefhim veya tebliğini beklemeden de dava açabileceğinden, icra memurunun tevdi 
kararının bulunmaması halinde, dava süresinde açılmış sayılmalıdır" (15. HD 13.12.1993, 4761/5225: 
YKD 1994/6 s.938-939). 
435 UYAR T: Hacizden Doğan İstihkak Davalarında Yargılama (Prof.Dr. Ernst E. Hirsch’in Hatırasına 
Armağan 1902-1985, Ankara 1986, s.817-843), s.817. "Dava, 3. kişi tarafından açılan istihkak 
istemine ilişkin olup, süre yönünden reddine karar verilmiştir. Ne var ki, İcra Tetkik Merciince 
9.7.1992 tarihinde takibin devamına karar verilmiş, bu karar 22.12.1992 tarihinde davacıya tebliğ 
edilmiş, istihkak davası ise 240.12.1992 tarihinde açılmıştır. Bu durumda, İİK’ nun 97/6. maddesi 
gereğince davanın süresinde açılmış olduğu gözden kaçırılarak, aksine düşünceyle reddine karar 
verilmesi doğru görülmemiştir"  (15. HD 5.10.1993, 2485/ 3824: UYAR-İstihkak Davaları s.298-
299); "...Mercice takibin devamına veya talikine dair verilen kararın, üçüncü kişiye tebliği üzerine 
üçüncü kişi 7 gün içinde istihkak davası açmak zorundadır... istihkak davasının açılması için gereken 
sürenin 96. maddenin son fıkrasındaki ıttıla tarihi değil, 97. maddenin 6. fıkrasındaki takibin devam 
veya talikine dair olan tefhim veya tebliğ tarihi olacağı anlaşılmaktadır. İnceleme konusu olayda 
davacı, 96. maddenin 1 ve 2. fıkraları ile 97. maddenin 1 ve 6. fıkralarında öngörülen, ilk işlemlerin 
yapılmasını müteakip süresi içinde istihkak davasını açmıştır. O halde, mahkemece davanın süresi 
içinde açıldığının kabulü ile işin esasının incelenmemiş olması bozmayı gerektirir" (13. HD 8.2.1975, 
689/681: YKD 1975/11 s.91-92). İsviçre hukukunda da dava açma süresinin tebliğ ile başlayacağı 
kabul edilmektedir. Bkz. WAGNER s.35. 
436 Belirtmek gerekir ki, buradaki üçüncü kişi ile kastedilen, istihkak iddiasına bulunma ya da istihkak 
davası açma hakkı olan üçüncü kişidir. Yoksa, bu hakka sahip olmayan bir kişi buradaki anlamıyla 
üçüncü kişi sayılmaz ve böyle bir kişinin istihkak iddiasında bulunması ya da istihkak davası açması, 
dava açma süresini korumaz. Nitekim Yargıtay’a göre e "üçüncü kişi, haczedilen malın kendisi 
dışında bir kişiye ait olduğunu ileri sürerse  bu bildirim, istihkak iddiası niteliğinde sayılamaz ve dava 
açma süresini korumaz. –Açılmamış sayılan bir davanın hak düşürücü süreyi saklı tutma özelliği 
olduğu ileri sürülemez" (21. HD 24.12.2002, 9551/11116: YKD 2003/6 s.954-955). 
437 İcra ve iflas dairelerinde ve icra mahkemesinde adli tatil hükümleri (HUMK m.175-177) 
uygulanmadığından (HUMK m.176,XI), yedi günlük dava açma süresinin bitmesi adli tatile rastlarsa, 
süre, adli tatil içindeki son günün tatil saatinde biter, yoksa süre adli tatil nedeniyle yedi gün 
uzatılmaz; yani burada HUMK m.177 hükmü uygulanmaz. 
438 KURU-İcra 2 s.992-993; MUŞUL s.634; UYAR-İstihkak Davaları s.265-266. Dava yedi günlük 
sürenin geçmesinden sonra açılırsa icra mahkemesince süre yönünden reddedilir. Bir görüşe göre, süre 
çok kısa olduğu için, bir miras şirketinin söz konusu olduğu durumlarda ve zaruri haller gerektirdiği 
takdirde, mirasçılardan birinin bu gereği yerine getirmiş olması halinde, diğerlerinin de bundan 
yararlanabileceğini kabul etmek gerekir. Yani bu konuda adi dava yolunda kabul edilmiş olan 
kolaylıklar burada da uygulanmalıdır (ÜSTÜNDAĞ s.217; UYAR-İnceleme s.58). 
439 UYAR-İnceleme s.56. Bu durumda istihkak davası açma süresi üçüncü kişinin bu kararı öğrendiği 
tarihten itibaren başlar (TEKİNAY-İstihkak s.34). Belirtmek gerekir ki, bu ihtimalde üçüncü kişi 
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devamına ilişkin kararını daha önce öğrenmiş olsa bile, dava açma süresi bu öğrenme 

tarihinden itibaren değil, söz konusu kararların üçüncü kişiye tebliğinden itibaren 

işlemeye başlar440. Yargıtay, üçüncü kişiye yedi günlük süre verilmemesini bozma 

sebebi saymıştır441. 

Takibin ertelenmesi kararı temyiz edilmiş olsa bile, istihkak davasını açma 

süresinin başlangıcı yine takibin ertelenmesi kararının üçüncü kişiye tefhim veya 

tebliğ tarihidir. Bir başka deyişle bu durumda üçüncü kişinin temyiz incelemesinin 

sonucunu (kararın kesinleşmesini) beklemeye hakkı bulunmayıp, söz konusu kararın 

tefhim veya tebliğinden itibaren  yedi gün içinde istihkak davası açması gerekir442. 

Takibin devamı veya ertelenmesine ilişkin kararlar üçüncü  kişinin vekiline 

tefhim veya tebliğ edilmiş ise (vekil istifa etmiş veya azledilmiş olsa bile), yedi 

günlük dava açma süresi, vekile tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren işlemeye 

başlar443. 

Buradaki yedi günlük istihkak davası açma süresi, hak düşürücü bir süredir444; 

bu nedenle, davanın süresinde açılıp açılmadığı icra mahkemesi tarafından 

kendiliğinden (re’sen) gözetilmelidir445.  

                                                                                                                                          
malın haczinden haberdar edilmektedir. Dolayısıyla bunun üzerine kendisinin, takibin devamı veya 
ertelenmesi kararının tebliğ veya tefhiminden itibaren yedi gün içinde  harekete geçmesi 
beklenmektedir (ÜSTÜNDAĞ s.217). 
440 KURU-İcra 2 s.993; UYAR-İstihkak Davaları s.266; KAYGANACIOĞLU–II s.121; KUT s.1244; 
örneğin bkz. (13. HD 26.10.1982, 5652/620:UYAR-İstihkak Davaları s.310-311).  
441 Bkz. (İİD 29.11.1949, 4347/5246: UYGUR s.43 dn. 9). 
442 KURU-İcra 2 s.994; UYAR-İstihkak Davaları s.266; UYAR-İnceleme s.57; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU 
s.507; OLGAÇ/KÖYMEN s.800; örneğin bkz. (15. HD 9.4.1991, 1267/1854: UYAR-İstihkak 
Davaları s.302-303); (İİD 19.12.1952, 5123/5495: OLGAÇ/KÖYMEN s.814); aksi görüş TEKİNAY-
İstihkak s.34. 
443 KURU-İcra 2 s.996-997; UYAR-İstihkak Davaları s.266-267; UYAR-Yargılama s.817; BERKİN 
s.281; DALAMANLI s.911; Bkz. (15. HD 5.6.1989, 1413/2637: UYAR-İstihkak Davaları s.305); (13. 
HD 27.1.1977, 226/643: YKD 1977/9 s.1271). 
444 "Davacının son haczedilen eşya için açtığı dava yönünden hak düşürücü süre son haczin yapıldığı 
3.12.1974 gününden hesap edilmelidir. Önceki ve başka malların haczedildiği 28.11.1974 tarihinin 
hak düşürücü süreye başlangıç sayılması isabetsizdir. O halde mercice hacizden 7 gün geçmeden 
9.12.1974 gününde açılan davanın esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken süre 
yönünden davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirir" (13. HD 11.3.1975 2531/1515: 
OLGAÇ s.889). 
445 FRITZSCHE/WALDER s.370; BLUMENSTEIN s.395; AMONN/GASSER s.196; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.90; WAGNER s.31, 77-78; SÜSSKIND s.12; JÄGER s.342; ROHNER 
s.22-23, 93-94; TEKİNAY-İstihkak s.33; KURU-İcra 2 s.997; ÜSTÜNDAĞ s.217; MUŞUL s.634; 
UYAR-İstihkak Davaları s.265; KANIK s.573; ARAR s.217; UYGUR s.43; ÖĞÜTÇÜ/ ÇİTOĞLU 
s.507; ÖZKAN s.313; "...Dava İİK’nun 97.maddesinin 9. fıkrasında öngörülen 7 günlük hak düşürücü 
sürede açılmamıştır. Hakimin görevi nedeniyle bu süreyi re’sen gözönünde bulundurması ve süre 
yönünden davayı red etmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucunda “davalı alacaklı vekilinin 
süre yönünden itirazı bulunmadığı” gerekçesi ile davanın esasına girilerek yazılı şekilde “kabulüne” 
karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı bulunmuştur" (15. HD 11.2.1992, 6073/560:  UYAR-İstihkak 
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İcra ve İflas Kanunu’nun tayin ettiği süreler kesin olup446, ilgililer sözleşme ile 

bu süreleri değiştiremezler. İlgililerin sürelerin değiştirilmesi hakkında yapmış 

oldukları bütün sözleşmeler hükümsüzdür (m.20 cümle 1). İcra ve iflas organları, 

süreleri değiştiren bu gibi sözleşmeleri dikkate almaz ve kanuni sürelere göre işlem 

yaparlar447. Bu söylenenler, istihkak davası açma süresi bakımından da geçerlidir.  

Öte yandan, istihkaka davası açma süresi kanuni bir süre olduğu için uzatılamaz448.  

Doktrinde, yedi günlük hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması halinde, eski 

hale getirme (hali sabıka irca) (HUMK m.166 vd.) yoluna başvurulamayacağı 

belirtilmektedir449’450. Ancak kanaatimizce, arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle dava 

açma süresini kaçıran üçüncü kişiye eski hale getirme imkanı tanınmalıdır. Aksi 

takdirde bunun üçüncü kişi bakımından sonuçları oldukça ağır olacaktır. Zira, 

süresinde istihkak davası açmayan üçüncü kişi alacaklıya karşı iddiasından 

                                                                                                                                          
Davaları s.275); başka kararlar için bkz.UYAR-İstihkak Davaları s.274-276. Dava açma süresine 
riayet edildiğini ispat yükü davacıya düşer. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, istihkak davasına bakacak 
olan icra mahkemesi, sadece davanın süresinde açılıp açılmadığını inceleyebilir; yoksa, icra müdürü 
tarafından, süre verme işleminin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığını (yani bu konuya ilişkin 
kurallara uyulup uyulmadığını) inceleyemez; bu, ancak şikayet yoluyla ileri sürülebilir 
(BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.90; STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN s.1067). 
446 Sürelerin kesin olması, daha çok, ilgililer için konulmuş olan süreler bakımındandır. Buna karşılık, 
icra-iflas organları için konulmuş olan süreler kesin değildir. Ayrıca, icra ve iflas organları için 
konulmuş olan süreler “hak düşürücü nitelikte” de değildir. Yani, bu organların süresinden sonra 
yapmış oldukları işlemler de geçerlidir. Bu konularda bkz. KURU-Süreler s.626, 633 dn.27 ve 28 
447 KURU-Süreler s.633-634. İlgililer için konulmuş olan süreleri, eğer sürelerin uzatılabileceği açıkça 
öngörülmüş değilse (m.287,IV ve m.327’ de olduğu gibi), icra iflas organları da değiştiremezler 
(KURU-Süreler s.633 dn.28). 
448 FRITZSCHE/WALDER s.370; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.87; SÜSSKIND s.12, 
WAGNER s.31 vd.; ÜSTÜNDAĞ s.217.  
449 ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.507; OLGAÇ/KÖYMEN s.804; UYAR-İnceleme s.57; "İcra ve İflas 
Kanununun 97 inci maddesinde dava ikamesi için tayin olunan 7 günlük müddet HUMK nun 166 ıncı 
maddesinin bu kanun kaydı ile kasdettiği müddetlerden ayrı ve sukutu hak müddeti olması sebebiyle 
hadisede sıhhi mazeret ileri sürülerek hali sabıka irca talebi bahis mevzuu olamayacağı gibi 97 inci 
maddede hali sabıka irca keyfiyetinin kabul edileceğine dair bir kayıt ve işaret de yoktur"  İİD 
16.9.1957, 4854/5072 ( NEDİMOĞLU K: Notlu Ve İçtihatlı İcra Ve İflas Kanunu Ankara 1958 
s.155); "İİK’nun 97 inci maddesinde dava ikamesi için konulan 7 günlük müddet geçirilmiş ve İcra ve 
İflas Kanunundaki bu gibi müddetler için sıhhî  mazeretler dolayısıyla hali sabıka irca keyfiyeti bahis 
mevzuu olmaz"  İİD 9.7.1956, 3779/4159 (GÜRSEL s.121). İhalenin feshini isteme süresinin 
kaçırılması halinde de eski hale getirme yoluna başvurulamayacağı hakkında bkz. ARSLAN-İhale 
s.181-182. 
450 Fakat, doktrinde bunun aksini savunan yazarlar da bulunmaktadır. Buna göre, icra takibi içinde icra 
mahkemesi önünde yapılan yargılama da, basit yargılama usulü (HUMK m.507-511) uygulanmaktadır 
(m.18,I; 97,IX; 228,III; 251,II). Basit yargılama usulünde özel hüküm bulunmayan hallerde, yazılı 
yargılama usulüne ilişkin hükümler (HUMK m.178 vd.) uygulanacağından (HUMK m.511), eski hale 
getirme yoluna ilişkin hükümler, icra mahkemesindeki yargılama aşamasında da uygulanacaktır. Bu 
nedenle, söz konusu aşamada, icra mahkemesinde yapılması gereken işlemler için süre kaçırılırsa, 
HUMK m.166 vd. hükümlerine göre, eski hale getirme yoluna başvurulabileceği kabul edilmektedir. 
Bu konuda bkz. TERCAN-Eski Hale Getirme s.120-121; ARSLAN-İhale 181; PEKCANITEZ-
Şikayet s.82; UMAR-Tarihi Gelişme s.36. 



 328

vazgeçmiş sayılacaktır (m.97,VI). Ayrıca, örneğin medeni usul hukukunda bir dava 

açma süresini arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle kaçıran kimsenin, bu yola 

başvurması ile, aynı nedenle istihkak davası açma süresini kaçıran kimsenin bu yola 

başvurabilmesi bakımından bir fark yaratılmasının, menfaatler vaziyeti bakımından 

pek de haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır.  Üçüncü kişiye eski hale getirme 

imkanının tanınmasının takibi uzatacağı söylenebilirse de, üçüncü kişinin hakkının, 

salt bu nedenle kaybına da neden olunmamalıdır. Takibin kısa sürede 

sonuçlandırılmasında hem tarafların hem de toplumun menfaati bulunmakta ise de, 

cebri icranın kısa sürede sonuçlandırılması uğruna, bir hakkın kullanılmasının da 

tümüyle bertaraf edilmesi doğru olmasa gerektir. Dolayısıyla, yukarıda gerek 

istihkak iddiasında bulunma451 gerekse istihkak iddiasına itiraz süresinin kaçırılması 

halinde452 eski hale getirme yoluna başvurulabilmesi bakımından yaptığımız 

açıklamalar çerçevesinde, istihkak davası süresinin arzu ve ihtiyar dışında bir 

nedenle kaçırılması halinde de (HUMK m.166 ve devamındaki şartlar altında) eski 

hale getirme yoluna başvurabilmelidir. Nitekim, İsviçre hukukunda (1997 değişikliği 

ile) elinde olmayan sebeplerle dava açma süresini geçiren kişiye, yeni bir dava açma 

süresi verileceği (eski hale getirme yoluna başvurulabileceği) veya bu sürenin  

uzatılabileceği belirtilmektedir (İsv. İİK m.33,II ve IV). Fakat, bu süre tarafların 

anlaşması ile uzatılamaz453.  Yine İsviçre hukukunda, icra müdürünün süre verme 

işlemine karşı şikayet yoluna başvurulmuş, bu halde takibin durdurulmasına karar 

verilmiş ve şikayet sonucunda süre verme işlemi iptal edilmiş ise, dava açma 

süresinin işlemediği; şikayet sonucunda verilen kararın tebliğinden sonra dava açma 

süresinin yeni baştan işlemeye başlayacağı kabul edilmektedir 454.   

                                                 
451 Bkz. yuk. s.274-276. 
452 Bkz. yuk. s.290 dn.274 ve s.291. 
453 Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1078-1079; AMONN/GASSER s.196;  BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s. 87, 89; ROHNER s.23. İsviçre’de Kanun değişikliğinden önce, bu 
sürenin Kanuni bir süre olması nedeniyle uzatılamayacağı kabul edilmekle birlikte, elinde olmayan 
nedenlerle sürenin kaçırılması halinde, dava açma süresinin muhafaza edilmesi gerektiği 
savunulmaktaydı. Bkz. WAGNER s.80 vd.; FRITZSCHE/WALDER s.370; SÜSSKIND s.12. İstihkak 
davasının açıldığı mahkeme yetkisiz olduğuna karar verir ve davayı reddederse, yeni bir yirmi günlük 
dava açma süresinin başlayacağı hakkında bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1079.   
454 WAGNER s.35.  
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Ayrıca, icra mahkemesinde adli tatil hükümleri uygulanmadığından, yedi 

günlük dava açma süresinin bitmesi adli tatile rastlarsa, süre adli tatil içindeki son 

günün tatil saatinde bitecektir; yani süre adli tatil nedeniyle uzamayacaktır455.  

 

    II. İcra Mahkemesi Kararından Önce İstihkak Davası Açılması 

Yukarıda da belirtildiği üzere, istihkak davası açma süresi icra mahkemesinin 

takibin devamı veya ertelenmesine ilişkin kararının üçüncü kişiye tefhim veya 

tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Yani, üçüncü kişinin icra dairesine istihkak 

iddiasında bulunması halinde, icra mahkemesinin takibin devamı veya ertelenmesi 

kararının tefhim veya tebliğine kadar istihkak davası açma süresi işlemeye 

başlamaz456. Zira, istihkak iddiasında bulunulmuş olması istihkak davası açma 

süresini keser (durdurur)457. 

Bu gibi durumlarda üçüncü kişi, m.96 ve 97’deki işlemlerin tamamlanmasını ve 

icra mahkemesinin takibin ertelenmesi veya devamı kararının kendisine tefhim veya 

tebliğ edilmesini bekleyebilir ve istihkak davasını ondan sonra yedi gün içinde 

açabilir. Ancak haciz sırasında veya haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde 

istihkak iddiasında bulunmuş olan üçüncü kişinin, m.96 ve 97’deki işlemlerin 

tamamlanmasını beklemeden istihkak davası açmasına da herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. Bu ihtimalde, istihkak davası açılması için belirli bir süre yoktur. 

Yani üçüncü kişi, icra mahkemesinin takibin ertelenmesi veya devamı hakkında bir 

karar verip bunu kendisine tefhim veya tebliğ etmesine kadar (ve ondan sonra da 

yedi gün içinde) istihkak davası açabilir458. Ayrıca, icra mahkemesince takibin 

                                                 
455 UYAR-Yargılama s.821. 
456 KURU-İcra 2 s.998. 
457 UYAR-İstihkak Davaları s.267; "Davacı şirket ortağının, haczedilen malların davacı şirkete ait 
olduğunu söylemek ve bu iddiasını haciz tutanağına yazdırmak suretiyle istihkak iddiasında 
bulunduğu anlaşılmasına göre, bu istihkak iddiası ile dava açma süresi kesilmiş olur" (21. HD 
22.2.2000, 1350/1448: YKD 2000/6 s.929); "Haciz sırasında davacı 3. kişi hazır bulunmuş ve mahcuz 
eşyalar hakkında “istihkak iddiasında” bulunulmuştur. Bu iddia süreyi keser nitelikte olup, İİK’ nun 
97. maddesindeki prosedür de icra müdürlüğünce işletilmediğine göre, davanın süresinde açıldığının 
kabulü gerekir. O halde merci hakimliğince işin esasına girilerek taraf delilleri toplandıktan sonra 
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın süre yönünden reddi doğru görülmemiştir" (15. 
HD 17.11.1992, 4483/5349:UYAR-İstihkak Davaları s.285);  başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak 
Davaları s.284-293). 
458 KURU-İcra 2 s.999; UYAR-İstihkak Davaları s.267; "15.4.1992 tarihinde yapılan hacizde davacı 
şirket temsilcisi...tarafından istihkak iddiasında bulunulmuş, bunun üzerine icra müdürlüğünce 
istihkak iddiası alacaklı vekiline tebliğ edilmiş ve karşı çıkılmıştır. Bu durumda, icra müdürlüğünce 
İİK’nun 97. maddesi uyarınca dosyanın istihkak iddiası hakkında bir karar verilmek üzere merci 
hakimliğine gönderilmesi gerekir. Dava, bu prosedür tamamlanmadan 28.4.1992 tarihinde açılmıştır. 
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ertelenmesine veya devamına karar verilmiş ve fakat bu karar üçüncü kişiye henüz 

tebliğ edilmemiş ise, üçüncü kişi söz konusu kararın tebliğini beklemeden (tebliğden 

önce de) istihkak davası açabilir459. 

 

    III. Doğrudan Doğruya İstihkak Davası Açılması 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97,IX hükmüne göre “yukarıdaki hükümler 

dairesinde kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü 

şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse 

bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden (m.96,III) itibaren yedi gün içinde, icra 

mahkemesinde istihkak davası açabilir”.  

Belirtmek gerekir ki, söz konusu hüküm çok da açık olmayan bir tarzda kaleme 

alınmıştır. Şöyle ki, acaba, hükümde yer alan “istihkak talebi” tabiri ile istihkak 

iddiası mı yoksa istihkak davası mı kastedilmiştir? Eğer istihkak iddiası kastedilmiş 

ise, icra dairesi veya icra mahkemesi tarafından bu imkanın verilmemiş olmasından 

değil, olsa olsa üçüncü kişinin bu imkanı bulamamış olmasından söz edilebilir. Zira 

üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunabilmesi için, icra dairesine aktif bir görev 

yüklenmemiştir. Esasen kastedilen mana bu olsa idi cümlenin sonu “istihkak davası 

açabilir” şeklinde değil, “istihkak iddiasında bulunabilir” şeklinde bitmeliydi460. Eğer 

istihkak talebi ile kastedilen istihkak davası ise esasen böyle bir düzenlemeye gerek 

yoktur. Zira üçüncü kişinin istihkak davası açabilmesi için, yukarıda belirtilen 

hazırlık safhasındaki (ve bundan sonraki) işlemlerin yapılması zorunlu değildir; 

                                                                                                                                          
Davanın merci hakimliğinin vereceği karardan önce açılmasını engelleyen bir durum olmadığından 
davanın süresinde açıldığı kabul edilerek işin esasına girilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde “süreden reddi” doğru görülmemiştir" (15. HD 24.11.1992, 4865/5480: 
UYAR-İstihkak Davaları s.281); "...3. kişi davacının merci hakimliğinin vereceği 7 günlük süreyi 
beklemeden istihkak davası açmasını engelleyen yasal bir hüküm mevcut değildir... Olayda dava. 
İİK’nun 97. maddesinin 6. bendindeki 7 günlük mehil işlemeye başlamadan açılmış olmaktadır. 
Davanın süresinden önce açılmış olması onun görülmesine veya reddine neden sayılamaz..." (13. HD 
16.9.1982, 4804/5358: UYAR-İstihkak Davaları s.283); aynı doğrultuda  başka  kararlar için bkz 
(UYAR-İstihkak Davaları s.280-284; KURU-İcra 2 s.999-1003).  AATHK’ya göre açılacak istihkak 
davalarının da, bu kanunda öngörülen prosedürün işletilmesini beklemeksizin, doğrudan mahkemeye 
açılabileceği hakkında bkz. ERTEKİN/KARATAŞ s.578 ve aynı sayfa dn.14’de belirtilen 15. Hukuk 
Dairesi kararı. 
459 KURU-İcra 2 s.1003; "Davacı üçüncü kişi, haciz sırasında hazır bulunarak mahcuzun kendisine ait 
olduğunu bildirmiştir. Bu suretle ve süresinde istihkak iddia eden üçüncü şahsa İİK’ nun 97 nci 
maddesi uyarınca dava açması lüzumunu bildirir merci kararı tebliğ veya tefhim edilmediğine göre, 
davanın süre aşımı bakımından reddi mümkün değildir" (İİD 18.5.1967, 4808/4944:İBD 1967/5 
s.262). 
460 TEKİNAY-İstihkak s.35. 
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çünkü doğrudan doğruya istihkak davası açılabilmektedir461. Dolayısıyla, 

kanaatimizce burada kastedilen, istihkak iddiasıdır462. 

Bu nedenle, kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan 

üçüncü kişiden kasıt da,  hacizden haberdar olmadığı (haczi öğrenemediği) için 

istihkak iddiasında bulunamayan veya hacizden haberdar olsa bile, m.96,I ve II ile 

m.97,XII hükmündeki  prosedüre başvurmak istemeyen üçüncü kişidir463. İşte böyle 

bir durumda olan üçüncü kişi, önce icra dairesine istihkak iddiasında bulunmak 

zorunda olmaksızın464, haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde doğrudan 

doğruya icra mahkemesinde istihkak davası açabilecektir465. Zira, istihkak iddiası 

                                                 
461 Karş. TEKİNAY-İstihkak s.35. 
462 Buna gerekçe olarak, İİK m.97,IX’da yer alan “aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürme 
hakkını kaybeder” şeklindeki ifade gösterilebilir. Çünkü, burada da istihkak iddiasının ileri 
sürülmesini düzenleyen m.96,III’deki ifade aynen tekrar edilmiştir. Eğer kastedilen istihkak iddiası 
değil de istihkak davası olsaydı, bunun yerine, m.97,VI’ da olduğu gibi “bu müddet zarfında dava  
edilmediği takdirde alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır” denilmesi gerekirdi.  
463 MUŞUL s.636; KURU-İcra 2 s.1004. Ancak  m.97,IX’ daki bu durumu, üçüncü kişinin istihkak 
iddiasında bulunmuş olmasına rağmen, icra müdürünce (ya da icra mahkemesince)  gerekli işlemlerin 
(örneğin, istihkak iddiasının alacaklı ve borçluya bildirilmemesi ya da icra mahkemesince takibin 
devamı veya ertelenmesi hakkındaki kararının üçüncü kişiye tebliğ edilmemiş olması) yapılmamış 
olması ile karıştırmamak gerekir. Zira, m.97,IX’ a göre üçüncü kişi istihkak talebinde bulunma imkanı 
elde edememiştir. Oysa diğer ihtimalde üçüncü kişi bu imkanı elde etmiş, hatta istihkak iddiasında da 
bulunmuş ve fakat gerekli işlemler hiç ya da kısmen yapılmadığı için dava açma süresi işlemeye 
başlamamıştır. Dolayısıyla birinci (m.97,IX) durumda üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren 
yine yedi gün içinde istihkak davası açmak zorundadır. Buna karşılık ikinci durumda zaten dava açma 
süresi işlemeye başlamadığı için, yedi gün içinde dava açılması zorunluluğu yoktur 
(KAYGANACIOĞLU–II s.121-122). Nitekim Yargıtay bir kararında buna işaret etmiştir : "…Olaya 
gelince 6.11.1965 tarihli haciz tutanağında üçüncü şahsın istihkak iddiasında bulunduğu ve alacaklının 
bunu kabul etmediği yazılı ise de yukarıda yazılı esas dairesinde verilip üçüncü şahsa tebliğ ve tefhim 
edilmiş bir karar bulunmadığından davanın müddetinde açıldığının kabulü zaruridir. Olayla ilgisi 
bulunmayan 97. maddenin 9. fıkrası uyarınca hacze ıttıla tarihi esas alınarak müddeti geçirildiğinden 
bahisle davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır"  (İİD 10.5.1966, 5310/5144: SEVİG s.179). 
464 Ancak, bu gibi durumlarda üçüncü kişi doğrudan doğruya icra mahkemesine istihkak davası açmak 
zorunda da değildir. Yani isterse öncelikle icra dairesine istihkak iddiasında bulunup, gerekli işlemler 
yapıldıktan sonra da (yani normal prosedürü işleterek de) istihkak davası açabilir. Zira, icra müdürü 
hacizden sonra dahi (mal satılıp bedeli alacaklıya verilmedikçe) yapılan istihkak iddialarını dikkate 
almak zorundadır. Bu nedenle, doğrudan doğruya icra mahkemesine dava açılmaması hususunu, icra 
dairesinin icra dosyasını herhangi bir nedenle icra mahkemesine intikal ettirmemiş olduğu durumlar 
için kullanılacak bir imkan olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda bkz. POSTACIOĞLU s.397-
398; TEKİNAY-İstihkak s.35. 
465 "Davacı, “eşinin borcu nedeniyle haczedilen eşyalar üzerindeki haczin kaldırılmasını” istemiştir. 
Merci hakimliğince “davacının usulüne uygun hakediş savunda bulunup ön işlemlerin yapılmadığını, 
davacının hakkı varsa haciz anında memura bildirmesi gerektiği ve sair nedenlerle davanın reddine” 
karar verilmiştir.- Ne var ki, davacı haciz anında hazır değildir. Bu nedenle haciz anında hakediş 
savında bulunması olanaksızdır. Hacizden ve haczi öğrendikten sonra süresi içinde İİK. 96 ve 97. 
maddeleri uyarınca icra müdürüne hakediş savında bulunup ön işlemler yapılmadan dava açılmış 
olmasında yasaya aykırı bir yön yoktur. Ön işlemler yapılmadan doğrudan merci hakimliğinde 
hakediş davası açılabilir. Davacı, ön işlemlerin yapılması için zorlanamaz. O halde, işin esası 
incelenip sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mercice b.u yön gözetilmeden, yazılı şekilde red kararı 
verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir" (13. HD 21.6.1982, 4811/4590: 
UYAR-İstihkak Davaları s.311); ayrıca bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.312’deki kararlar; "...İcra ve 
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aşamasında öngörülen formaliteler (işlemler), üçüncü kişinin istihkak davası açma 

yoluna gitmeden, hakkını savunabilme imkanını kendisine tanıyan nitelikte olup, 

tamamen onun lehine olmak üzere konulmuştur. Lehde olan bir hükümden ilgilinin 

yararlanmak istememesi ise doğal karşılanmalıdır466. Üçüncü kişinin, doğrudan 

doğruya icra mahkemesinde istihkak davası açması halinde, icra müdürü tarafından 

hazırlık işlemleri bağlamında yapılacak herhangi bir işlem de doğal olarak 

bulunmayacaktır467. Bu nedenle, üçüncü kişi tarafından doğrudan doğruya icra 

mahkemesinde açılan istihkak davası, daha önce bazı hazırlık işlemlerinin 

yapılmasının zorunlu olduğu gerekçesiyle reddedilemeyecektir468.    

Belirtmek gerekir ki, bu ihtimalde üçüncü kişi için dava açma süresi, haczi 

öğrendiği469 tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır470. Bir başka deyişle, üçüncü kişi 

                                                                                                                                          
İflas Kanunu’ nun 96 ve 97. maddeleriyle yararına konulmuş ön işlemlerden faydalanmak istemeyen 
istihkak davacısı aynı kanunun 97. maddesinin 9. fıkrası hükmüne göre, haczi öğrendiği tarihten 
itibaren 7 gün içinde tetkik merciinde doğrudan doğruya istihkak davası açabilir..." (13. HD 
1.12.1974, 135/231: YKD 1976/2 s.236). Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, bu durumda üçüncü 
kişi, istihkak davasını sadece alacaklıya değil aynı zamanda borçluya da yöneltmelidir. Çünkü, borçlu 
üçüncü kişi lehine istihkak iddiasını ileri sürmeyip bu külfet münhasıran üçüncü kişiye bırakılınca, 
üçüncü kişi istihkak iddiasını aynı zamanda borçluya yöneltmek durumunda kalacaktır. Bu takdirde 
borçlu ilk celsede davayı kabul etmiş olsa bile, haciz sırasında istihkak iddiasını ileri sürmemekle 
davaya sebebiyet vermiş olacağından, vekalet ücretine mahkum edilmekten kurtulamayacaktır 
(POSTACIOĞLU s.399; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.509; ÖZCENGİZ s.125). 
466 Bkz. (İİD 18.5.1961, 4515/5118: ERTEN s.140 dn. 4). Ancak davalı konumunda olan alacaklı, 
böyle bir durumda, istihkak iddiası prosedürünün uygulanmamış olması nedeniyle daha önce icra 
müdürü  önünde kabul edeceği istihkak iddiasını, bu kez icra mahkemesi önünde kabul ederek vekalet 
ücretine ve yargılama giderlerine mahkum edilmekten kurtulur. Zira alacaklı HUMK m.94,II hükmü 
gereğince davanın açılmasına sebebiyet vermemiş olacaktır (POSTACIOĞLU s.399; KURU-İcra 2 
s.1011). 
467 DALAMANLI s.904. 
468 ERTEN s.140. Yargıtay, 6183 sayılı AATHK’ya göre açılan istihkak davalarının da doğrudan 
doğruya mahkemede açılabileceğine karar vermiştir. "Kamu alacaklarıyla ilgili hacizlerden 
kaynaklanan istihkak davaları 6183 sayılı yasanın 66. maddesinde hükme bağlanan prosedür 
işletilmeden doğrudan mahkemeye başvurmak suretiyle açılabilir. Aynı yasanın 66,III. maddesine 
göre dava açma süresi haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gündür" (HGK 3.2.1999, 15-48/63:İzmir 
Barosu Dergisi 2000/1 s.91-92). 
469 Aynı hacizli mal hakkında birden fazla kişinin ayrı ayrı istihkak davası açması ve haczi farklı 
tarihlerde öğrendiklerini iddia ederek sürekli olarak alacaklıyı rahatsız etmesi mümkündür. İşte bu 
sakıncayı mümkün olduğu kadar önlemek isteyen kanunkoyucu m.96,III’de haczi öğrenme karinesini 
kabul etmiştir. Buna göre, istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak davacısı ile birlikte oturan 
kimseler yahut bu kişilerin iş ortakları, istihkak davası 97’inci maddenin 9’ uncu fıkrası gereğince 
açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczini öğrenmiş sayılırlar. Dolayısıyla, bu kişiler de 
m.97,IX’a  göre istihkak davasını malın haczini öğrendikleri (yani ilk istihkak davasının açıldığı) 
tarihten itibaren istihkak davasını açmak zorundadırlar. Bu kişiler, haczi, ilk istihkak davacısının 
açtığı davadan daha sonraki bir tarihte öğrendiklerini iddia edemezler (ÜSTÜNDAĞ s.218).  
470 Oysa, normal istihkak prosedüründe bu süre, icra mahkemesinin, takibin devamı veya ertelenmesi 
kararının tebliğinden itibaren işlemeye başlamaktadır (İİK m.97,VI). "Dava konusu haciz, davacı 
üçüncü kişinin birlikte oturduğu eşi huzurunda yapılmış olup, hayatın olağan akışı içinde davacının 
haczi aynı tarihte öğrendiğinin kabulü gerekir. İstihkak davası haczin öğrenildiği tarihten itibaren yedi 
gün içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü niteliğinde olup, kamu düzenini ilgilendirdiğinden, 
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haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde doğrudan icra mahkemesinde 

istihkak davasını açmalıdır471; aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürme 

hakkını kaybeder (m.97,IX).  

Üçüncü kişi, haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak davası 

açmış ise, icra mahkemesi, davacı üçüncü kişinin talebi üzerine472, takibin ertelenip 

ertelenmemesi hakkında, yukarıda incelenen hükümler (m.97) çerçevesinde acele bir 

karar vermeye mecburdur. Bu karar, davalı alacaklı dinlenmeksizin, sadece dosya 

üzerinde inceleme yapılarak da verilebilir (m.97,IX). 

 

    IV. Süresi İçinde İstihkak Davası Açılmamasının Sonuçları 

Üçüncü kişi, icra mahkemesinin takibin ertelenmesi veya devamı kararının 

tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde istihkak davası açmazsa, istihkak 

iddiasına konu olan malı haczettirmiş olan alacaklıya karşı istihkak iddiasından 

vazgeçmiş473 sayılır (m.97,VI).  

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, süresinde istihkak davası açmayan üçüncü 

kişi sadece alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır. Bunun dışında 

                                                                                                                                          
merci hakimliğince kendiliğinden gözetilmelidir (İİK m.96, 97/9)" (21. HD 13.10.2003, 6192/7936: 
YKD 2004/3 s.434). 
471 Üçüncü kişinin yedi günlük hak düşürücü süre içinde istihkak davasını açmasından sonra, dava 
dosyası işlemden kaldırılırsa (HUMK m.409), davacı üçüncü kişinin, dosyanın işlemden kaldırılması 
tarihinden itibaren aynı yedi günlük hak düşürücü süre içinde yenileme talebinde bulunması şart 
değildir. Davacı, dosyanın işlemden kaldırılması tarihinden itibaren üç ay içinde istihkak davasını 
yenileyebilir (KURU-İcra 2 s.1011-1012); "...Davacının ....esas sayılı dosyasıyla 22.5.2000 tarihinde 
açtığı dava süresinde ise de, takipsiz bırakıldığı için 21.2.2001 tarihinde dosyası işlemden kaldırılmış 
ve süresinde yenilenmediği için 31.5.2001 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 
– HUMK’ nun 409/5-6 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilince, davanın 
açılmamış sayılması ile meydana gelen ve dosyanın işlemden kaldırılması ile devam eden hak 
düşürücü sürenin korunmuş olması sonucu da hükümsüz hale gelir. Açılmamış sayılan bir davanın 
hak düşürücü süreyi saklı tutma özelliği olduğu da ileri sürülemez... Bu durumda, birinci dava hiç 
açılmamış sayılacağından ikinci dava önceki davanın devamı sayılamaz. Öyleyse yedi günlük hak 
düşürücü dava süresi, ikinci açılan davanın açıldığı tarihe göre hesap edilir. Davacı...haciz tarihinden 
ikinci davanın açıldığı tarihe kadar hak düşürücü dava süresini (İİK. md.97/9) geçirmiş olduğundan 
davanın süreaşımı yönünden reddi gerekir" (21. HD 24.12.2002, 9551/11116:YKD 2003/6 s.954-955). 
472 Görüldüğü üzere Kanun burada, takibin ertelenmesine karar verilebilmesi için hem açıkça 
davacının talebini aramış hem de bu kararın acele olarak verilmesini emretmiştir.   
473 Kanun’umuzda, süresinde istihkak davası açmayan üçüncü kişinin, “alacaklıya karşı istihkak 
davasından vazgeçtiği” ifadesine karşın, İsv. İİK m.107,V’de, “ileri sürülen hakkın (talebin) somut 
icra takibinde dikkate alınmayacağı” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. AATHK m.66,III hükmüne 
göre ise “İstihkak iddiası tahsil dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına 
itiraz edilirse, 7 gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tahsil dairesince üçüncü şahsa 
bildirilir. Müddetinde dava açılmadığı takdirde istihkak iddiasından vazgeçilmiş sayılır”. 
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üçüncü kişi borçluya da karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılmaz474. Kanunun 

istihkak iddiasından sadece alacaklıya karşı vazgeçildiğini belirtmesi yerinde ve 

isabetlidir. Çünkü, üçüncü kişi ile borçlu arasında maddi hukuka ilişkin 

uyuşmazlıların çözüm yeri mahkemelerdir. İstihkak davasının amacı, yalnız hacizli 

mal üzerinde cebri icranın cereyan edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik olup, 

üçüncü kişi ile borçlu arasındaki hakkın esasına ilişkin uyuşmazlıkları çözme amacı 

gütmez 475. 

Bu nedenle alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş476 sayılan üçüncü 

kişi, borçluya karşı (takip borçlusuna karşı) genel mahkemelerde (genel hükümlere 

göre) sebepsiz zenginleşme davası (BK m.61 vd.) açabilir477’478. Yani, bu durumda 

sebepsiz zenginleşme davası alacaklıya karşı açılamaz. Çünkü, alacaklı kanunda 

öngörülen prosedür izlenmek suretiyle (bir başka deyişle Devlet’in resmi organları 

aracılığıyla) alacağına kavuşmuş durumdadır. Bunun ise alacaklı bakımından bir 

sebepsiz zenginleşme teşkil ettiği söylenemez. Aksine, sebepsiz zenginleşme alacaklı 

bakımından değil, kendi borcu üçüncü kişinin malı ile ödenmiş olan borçlu 

bakımından gerçekleşmiştir. Bu nedenle, süresinde istihkak davası açmamış olan 

üçüncü kişi, alacaklıya karşı değil, ancak borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası 

açabilir. 

                                                 
474 İflasta istihkak davasını süresi içinde açmayan üçüncü kişi sadece masaya karşı iddiasından 
vazgeçmiş sayılır. Ancak müflis bundan yararlanamaz ve kendisine karşı MK m.683’deki istihkak 
davası açılabilir. Geniş bilgi için bkz. GÖRGÜN s.102 vd. 
475 POSTACIOĞLU s.396; ROHNER s.93. 
476 Nasıl ki, süresinde istihkak iddiasına itiraz edilmemesi halinde yalnız takip hukuku bakımından bu 
iddiadan vazgeçilmiş sayılıyorsa, süresi içinde istihkak davası açılmaması halinde de esas haktan 
vazgeçilme sonucunu doğurmayan bir feragat söz konusudur. Dava açma süresinin geçmesiyle, 
istihkak davasının bir çeşit zamanaşımına uğradığı ifade edilmiştir (AZMİ/İZZET s.209; SEVİG 
s.178). 
477 KURU-İcra 2 s.998; MUŞUL s.635; POSTACIOĞLU s.397; BERKİN s.280; UYAR-İstihkak 
Davaları s.272; UYAR-İnceleme s.58; UYAR-Yargılama s.820-821; ÖNEN s.144; GÖRGÜN s.14; 
KAYGANACIOĞLU-II s.120, 122; TEKİNAY-İstihkak s.76 vd.; ARAR s.217-218; ÖĞÜTÇÜ/ 
ÇİTOĞLU s.507; OLGAÇ/KÖYMEN s.800; AZMİ/İZZET s.209; KANIK s.573; "Üçüncü kişi, 
vasıtanın haczi üzerine istihkak iddiasında bulunmuş, İİK’ nun 97. maddesi gereğince muamele 
yapılıp iddianın kabulüne ve takibin teminat mukabili talikine karar verilmiş, üçüncü kişi teminatı 
göstermiştir. Uyuşmazlığın halli, süresinde dava açılıp açılmadığı ile ilgilidir. İİK’ nun 97. 
maddesinin altıncı fıkrasına göre, bu kararın icra dairesinde istihkak müddeisi vekili tarafından 
tebellüğ edildiği, imzası ile belirtilmiş, hatta takibin talikine ait kararın takip alacaklısı vekiline tebliği 
de istenmiştir. Bu tebligat gerek istihkak müddeisi vekilinin beyanına gerekse Tebligat Kanununun 
10. maddesine göre 97. maddesinin altıncı fıkrasındaki tebliğdir. Bu tarihten itibaren yedi gün içinde 
dava açılmadığından üçüncü şahıs istihkak müddeisi alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır" 
(12. HD 10.2.1988, 4661/1238: YKD 1988/11 s.1536). 
478 İflasta istihkak davası bakımından aynı görüş için bkz. GÖRGÜN s.104. 



 335

İsviçre hukukunda savunulan bir görüşe göre, süresinde istihkak davası 

açmamış olan üçüncü kişi, alacaklıya karşı iddiasından vazgeçtiği gibi, aynı zamanda 

borçluya karşı da bu iddiasından vazgeçmiş sayılır; yani her ikisine karşı da sebepsiz 

zenginleşme davası açamaz. Bu görüşe gerekçe olarak ise, İsviçre İcra ve İflas 

Kanunu’nun (eski) 107,III hükmünde yer alan “üçüncü kişi süresinde istihkak davası 

açmazsa iddiasından vazgeçmiş sayılır” hükmü gösterilmiştir. İşte söz konusu 

hükmün bu genel ifade tarzına dayanılarak, üçüncü kişinin borçluya karşı da 

iddiasından vazgeçtiği ve ona karşı da sebepsiz zenginleşme davası açılamayacağı 

ileri sürülmüştür479. Ancak, bugün söz konusu kanunun m.107,V hükmünde 

süresinde dava açılmadığı takdirde, “üçüncü kişinin talebinin derdest icra takibinde 

dikkate alınmayacağı (hesaba katılmayacağı)” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, 

kanaatimizce, bu görüşün bugün için bir geçerliliği kalmamıştır. Ayrıca, 

kanunumuzda üçüncü kişinin sadece alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçtiği 

açıkça belirtildiğine göre, borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası 

açılabilecektir480. 

Öte yandan, süresinde istihkak davası açmayan üçüncü kişinin, alacaklıya karşı 

istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılması, yalnız derdest takip bakımından sonuç 

doğurur; yani başka (veya yeni) bir takip bakımından herhangi bir hükmü yoktur481. 

Bir başka deyişle, bu vazgeçme sadece istihkak iddiasına neden olan mala haciz 

koyduran alacaklıya karşı geçerli olup, başka alacaklılara (örneğin hacze sonradan 

iştirak edenlere) karşı geçerli değildir482. Ayrıca, buradaki vazgeçme (feragat), maddi 

hukuk bakımından herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmaz. Yani, istihkak 

iddiasından vazgeçmiş sayılan üçüncü kişi, bununla maddi hukuk bakımından hakkın 
                                                 
479 DAGON R: Über die Rückforderung im Betreibungsrecht, Zürich 1960 s.48; GULDENER-
Zwangsvollstreckung s.44-45. Hatta üçüncü kişi davayı kaybettiği takdirde de istihkak davası açamaz. 
Buna karşılık, üçüncü kişi hiçbir şekilde istihkak iddiasında bulunma imkanına sahip olamamış ve bu 
nedenle malı satılmış ise, bu takdirde sebepsiz zenginleşme davası açabilir (GULDENER-
Zwangsvollstreckung  s.44-45). 
480 KURU-İcra 2 s.998. 
481BLUMENSTEIN s.388-389; PETER s.388-389; JÄGER s.351; PEDRAZZINI s.46; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.88; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1067; LENHARD s.40; 
WAGNER s.31, 75-76; AMONN/GASSER s.196; ÜSTÜNDAĞ s.216; KURU-İcra 2 s.998; MUŞUL 
s.634; UYAR-İstihkak Davaları s.272; UYAR-Yargılama s.821, SEVİG s.178; HAKİMOĞLU s.469; 
(13. HD 22.2.1982, 876/1134; 13. HD 15.2.1982, 667/976; bu kararlar için bkz. UYAR-Yargılama 
s.821). 
482 JÄGER s.351; WAGNER s.76-77; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1067; LENHARD s.40. 
Buna karşın, borçlu haczedilen mal paraya çevrilmeden iflas etmiş ise, bu vazgeçme iflas masasına 
karşı da geçerli olup, üçüncü kişi yeniden istihkak iddiasında bulunamaz (BLUMENSTEIN s.632; 
JÄGER s.351; LENHARD s.40; WAGNER s.76-77). 
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özünden de vazgeçmiş sayılamaz483; bu nedenle daha sonraki bir takipte yeniden 

istihkak iddiasında bulunabilir ve istihkak davası açabilir484. 

 

 

C. İSTİHKAK DAVASI AÇMA OLANAĞININ BAŞLAMASI VE  

     SONA ERMESİ 

     I. Genel Olarak 

Yukarıda da belirtildiği üzere485, hacizde istihkak davasının söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle haciz olarak nitelendirilebilecek bir icra takip işleminin 

yapılmış (uygulanmış) olması zorunludur486. Yani, bu nitelikte bir işlemin bulunması 

istihkak davasının adeta varlık nedeni olup; haciz yoksa istihkak davasından da söz 

edilemez. Bu nedenle, istihkak davası açma olanağı ancak, bir icra takibinde 

yapılmış olan haciz işlemi487 ile başlar; bundan önce istihkak davası açılamaz488. 

Zira, henüz ortada mevcut olmayan bir işleme karşı böyle bir davanın açılması 

mümkün olmadığı gibi, bunda hukuki bir menfaat de  yoktur. 

Bu şekilde başlayan dava açma olanağı, söz konusu mal üzerine konulmuş olan 

haciz işlemi varlığını koruduğu, yani mal hacizli kaldığı sürece devam eder. Mal 

üzerindeki haciz herhangi bir nedenle kalktığı takdirde489, dava açma hakkı da 

                                                 
483 Dolayısıyla buradaki vazgeçme (feragat), HUMK m.95 vd. anlamında bir vazgeçme değildir ve 
onun hüküm ve sonuçlarını da doğurmaz; aksine sadece somut icra takibi bakımından sonuç doğurur. 
Yani, davacı üçüncü kişi bu tutumuyla, istihkak davasına dayanak teşkil eden, kendisine bu iddiayı 
ileri sürme yetkisi veren maddi hukuka ilişkin hakkından değil, sadece bu hakkı belli bir icra takibinde 
ileri sürme hakkından vazgeçmiş olmaktadır (WAGNER s.76 dn.6; LENHARD s.39 dn.25, 40; 
SÜSSKIND s.11; DAMEROW s.55; PEDRAZZINI s.48; BLUMENSTEIN s.389; ROHNER s.93-
94). 
484 ROHNER s.93; BLUMENSTEIN s.389; JÄGER s.351; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN 
s.1079; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s. 87-88, 90; DAMEROW s.55; ÜSTÜNDAĞ s.216; 
SEVİG s.178; UYAR-İnceleme s.58. 
485 Bkz. yuk. s.227 vd. 
486 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.685. Bu konuda bkz. SÜSSKIND s.35 vd.; WAGNER s.51. 
487 Ancak  icra takibinden önce yapılan bir ihtiyati hacze karşı  istihkak davası açılabilir.  
488Alman hukukunda da, istihkak davasının, takibin başlamasından  sona ermesine kadar açılabileceği 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla  öncelikle ortada başlamış bir takibin bulunması gerekir. Yani, bu 
anlamda olmak üzere, ilk icra işleminin yapılmış ve icranın konusunun da tespit edilmiş olması 
gerekir. Böylece örneğin para alacağına ilişkin bir icra takiplerinde istihkak davası açılabilmesi için 
öncelikle icrai veya ihtiyati bir haczin uygulanmış olması zorunludur. Tek başına icra emrinin 
gönderilmiş olması yeterli değildir; zira bu aşamada cebri icranın hangi (ve kimin) malvarlığı 
değerlerine yöneldiği ve tehlike oluşturduğu henüz  belli değildir. Bkz. PRÜTTING/WETH s.508; 
BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.768; GOTTWALD s.373; WIECZOREK/SCHÜTZE 
s.628-630; HAASE s.563. 
489 "İstihkak davasının açıldığı tarihte, araç üzerine konulmuş olan haciz, bir yıl içinde satış 
istenmediğinden kalkmış olup, davacının dava açmakta hukuki yararı kalmadığından davanın reddine 



 337

bununla birlikte son bulur490. Dolayısıyla, hacizli mal paraya çevrilip bedeli 

alacaklıya verilmediği (ödenmediği) sürece, istihkak davası açma olanağı (hakkı) 

devam eder. Başka bir deyişle, istihkak davası, hacizli malın bedelinin alacaklıya 

verilmesine kadar açılabilir. Mal satılıp bedeli alacaklıya verilmiş491 ise, artık 

istihkak davası açılamaz492. 

Şu halde, üçüncü kişinin haczi öğrendiği tarihte eğer hacizli mal henüz 

satılmamışsa, istihkak davası bu hacizli malın kendisi hakkında açılır. Buna karşılık, 

hacizli mal satılıp bedeli icra veznesine girmiş ve fakat henüz para alacaklıya 

ödenmemiş ise, istihkak davası (malın aynı hakkında değil)  ancak (onun yerine 

                                                                                                                                          
karar verilmek gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırıdır" (21. HD 6.5.2003, 3136/4332: YKD 
2004/1 s.113-114); "Süresinde satış istenmediğinden kalkmış olan haciz herhangi bir işleme mesnet 
olamaz. İstihkak davasının sonradan tatbik edilen haciz tarihine göre incelenmesi gerekir. İİK. 106. 
maddesinde tayin olunan süre içinde satış istenmemekle 26.10.1967 günlü haciz 110. madde 
gereğince kendiliğinden  kalkmış  ve mal serbest kalmış ve binnetice alacaklının bu hacizden doğan 
hakları da düşmüştür. 18.7.1969 tarihinde vaki uygulama ilk haczin devamı niteliğinde olmayıp ondan 
ayrı, müstakil bir işlemdir. İstihkak müddeisi haciz tarihi olan 18.7.1969 gününe nazaran 7 gün içinde 
davasını açmış bulunmaktadır. Bu duruma rağmen düşen haciz tarihi esas alınıp hak düşürücü sürenin 
tahakkukundan söz edilerek davanın reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır" (İİD 24.1.1970, 27/739: 
YELEKÇİ/YELEKÇİ/GENÇEL s.221). 
490 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.685; TEKİNAY-İstihkak s.35. 
491 JÄGER’ e göre (s.353), satış bedelinin bankaya  tevdi edilmiş olması, onun, alacaklıya verildiği 
anlamına gelmez. Bedel ancak bilfiil alacaklıya teslim edildiği takdirde ona verilmiş sayılır. Buna 
karşılık diğer bir görüşe göre, istihkak davası paranın alacaklıya fiilen verilmesine veya onun namına 
bankaya yatırılmasına kadar açılabilir, bundan sonra açılamaz (BELGESAY-Birinci Kitap s132). Satış 
bedelinin ne zaman alacaklıya verilmiş sayılacağı hakkında ayrıntı için bkz. TEKİNAY-İstihkak s.37. 
492 FRITZSCHE/WALDER s.368; SÜSSKIND s.38; JÄGER s.353, 357; LENHARD s.11; 
BÖCHENSTEIN-1957 s.168; WAGNER s.51 vd.; ROHNER s.35-36; St. Galen Kantonu icra tetkik 
merciinin 19.6.1963 tarihli kararı için bkz. BRÜGGER s.507; PRÜTTING/WETH s.508; 
BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.115; JAUERNIG s.58; KURU-İcra 2 s.1007; TEKİNAY-
İstihkak s.35, 37; MUŞUL s.637, 638; ÜSTÜNDAĞ s.213; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES–İcra 
s.73; UYAR-İstihkak Davaları s.271; KÖYMEN H: İstihkak Davasının Cereyanı Sırasında Mahcuz 
Mal Paraya Çevrilip Satış Bedelinin İcra Memurluğunca Alacaklıya Verilmesi Halinde Dava 
Mevzuunun Kalmayacağı Hakkında Mütalâa ve İçtihat (İBD 1949/2, s.89-92), s.92;  HAKİMOĞLU 
s.471; AZMİ/İZZET s.211; KAYGANACIOĞLU–II s.122; "Davacı, “mülkiyeti kendisine ait olan 
hamur makinasına  haciz uygulandığını” ileri sürerek, hakediş için istemde bulunmuş, mercice 
“davanın kabulüne” karar verilmiştir. Oysa, dosya içeriğine göre, taşınır hacizden sonra 27.1.1981 
gününde icra müdürlüğünce satılmış, dava ise 30.1.1981 gününde açılmış bulunduğundan, ortada 
hacizli bir malın kalmadığının kabulü gerekir. Şu durumda, icra koğuşturması amacına ulaşmış, satış 
yapılmakla hakediş davasını açabilme olanaksızlaşmıştır. O nedenle de davadan önce hacizli mal 
satıldığına göre, davacının hakediş davasıyla taşınırı ele geçirmesi olanağı kalmamış, böyle olduğu 
için de davanın dinlenebilmesi koşullarından biri olan hukuksal yararın, açılan bu davada 
bulunmadığının kabulü gerekmiştir. Öyleyse, davanın reddine karar verilmelidir" (13. HD 30.9.1981, 
5465/6181: Yasa 1981/11 s.1500); "Haciz tamamlanmış, mahcuz satılarak paraya çevrilmiş, satış 
bedeli alacaklıya ödenmiş olmakla takip düşmüştür. Artık İİK’ nun 97/9. maddesine göre istihkak 
davası açma olanağı kalmamıştır. Davacı, ilgili hukuk mahkemesinde borçlu aleyhine ancak sebepsiz 
zenginleşme davası açabilir" (13. HD 9.12.1980, 6022/6667: UYAR-İstihkak Davaları s.263); "538 
sayılı Kanunla değişik İİK. nun 97 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında belirtildiği gibi; mahcuz satılıp 
bedeli alacaklıya verildikten sonra istihkak davası mesmu değildir" (İİD 17.11.1967, 9804/10288: 
ÖZKAN s.328). 
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geçen) satış bedeli hakkında açılabilir (m. 97,IX)493. Satış bedeli alacaklıya 

verilmişse, yedi günlük dava açma süresi geçmemiş olsa bile,  artık istihkak davası 

açma olanağı da ortadan kalkar494. Çünkü, hacizli malın bedelinin alacaklıya 

verilmesiyle, icra takibi hiç değilse söz konusu mal bakımından sona ermiş 

olacağından (ve artık ortada mal veya bedeli mevcut olamayacağından) artık bir 

istihkak davası açılması olanağı kalmayacaktır495. Bundan sonra, üçüncü kişi artık, 

bir sebepsiz zenginleşme davası ve tazminat davası açma olanağına sahiptir.  

 

    II. İstihkak Davası Açma Olanağını Elde Edemeyen Üçüncü Kişinin 

         Başvurabileceği Yollar  

Biraz önce de belirtildiği üzere, haczedilen bir malın satılıp bedelinin 

alacaklıya ödenmesiyle, o mal hakkındaki takip sona ereceğinden, üçüncü bir kişinin 

artık bu mal hakkında istihkak davası açma olanağı kalmamaktadır. İşte böyle bir 

durumda acaba üçüncü kişinin başka bir dava hakkı var mıdır, varsa kime karşı bu 

davayı açacaktır. 

                                                 
493 LENHARD s.11; ROHNER s.35; FRITZSCHE/WALDER s.368; BROX/WALKER-
Drittwiderspruchsklage s.115; KURU-İcra 2 s.1007-1008; MUŞUL s.636; POSTACIOĞLU s.397; 
ÜSTÜNDAĞ s.218;  KAYGANACIOĞLU–II s.122; AZMİ/İZZET s.211; "İstihkak davası 
neticelenmeden, mahcuz malın paraya çevrilmesi halinde mal alacaklıya satıldığı için, davanın konusu 
mahcuz malın bedeline dönüşmüştür. Bu suretle “davanın konusu kalmadığından” söz edilemeyeceği 
için, merci hakimliğince işin esasına girilerek, sonucuna göre bir karar verilmelidir" (15. HD 
31.10.1991, 4591/5139: UYAR-İstihkak Davaları s.233-234); "…Paranın alacaklıya verilmiş oluşu, 
istihkak davasının reddi için yeterli bir sebep değildir. Bu takdirde mahcuzun bedeline hükmetmek 
gerekir" (İİD 21.1.1963, 414/707: KAYGANACIOĞLU–II s.122 dn.52); "İhalesi yapılmış bir 
gayrımenkulün henüz alacaklıya verilmemiş olan bedeli hakkında icra tetkik merciinde istihkak davası 
açılabilirse de aynı hakkında dermeyan edilecek istihkak iddiasının tetkik ve halli esas mahkemesine 
aittir"  (İİD 27.4.1945 1212/1156: NEDİMOĞLU s.154). 
494 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.768-769; PRÜTTING/WETH s.508; Hacizli malın 
paraya çevrilmesinden ve bedelinin alacaklıya ödenmesinden sonra istihkak davası açılacak olunursa, 
davanın dinlenme şartlarından olan hukuki yarar mevcut olmadığından, icra mahkemesi bu davayı 
usuli bir kararla reddedecektir ( MUŞUL s.637). 
495 KURU-İcra 2 s.1010; PRÜTTING/WETH s.508; ARENS/LÜKE s.439-440; JAUERNIG s.58;  
Burada İİK m.97,IX hükmü ile 97,X hükü arasındaki farka işaret etmek gerekir. Şöyle ki, m.97,IX’ da 
istihkak davasının ne zamana kadar açılabileceği belirtilmiştir. Zira, madde metninde geçen  “…satılıp 
da bedeli alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında…”  ibaresi davanın en geç ne zaman kadar 
açılabileceği ile ilgilidir. Yani, dava ancak satılan malın bedeli alacaklıya verilinceye kadar 
açılabilecek; bedel alacaklıya verilmiş ise artık açılamayacaktır. Buna karşılık m.97,X’da, ortada 
açılmış bir istihkak davası vardır. Bu hüküm, dava esnasında (dava devam ederken) malın paraya 
çevrilmesi ile ilgilidir. Eğer mal paraya çevrilmiş ise, dava Kanun’ dan dolayı bedele dönüşecektir; 
yoksa bu bedel hakkında yeniden dava açılmasına gerek yoktur. Şu halde, m.97,IX’ da henüz ortada 
açılmış bir dava yoktur ve davanın ne zamana kadar açılabileceği belirtilmiştir;  m.97,X’ da ortada 
açılmış bir dava vardır ve bu hüküm, daha önce malın kendisi (aynı) hakkında açılan davanın, dava 
devam ederken malın paraya çevrilmesi halindeki akıbeti ile ilgilidir. 
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Alman hukukunda, genel olarak, bu durumda üçüncü kişinin alacaklıya karşı 

(borçluya değil) sebepsiz zenginleşme davası (BGB § 812) açabileceği kabul 

edilmektedir. Çünkü, Alman doktrinine göre, takip alacaklısı ancak kendi borçlusuna 

ait olan malvarlığı değerleriyle tatmin edilebilir; üçüncü kişiye ait olan malvarlığı 

değerleri alacaklının alacağının karşılanması ile sorumlu tutulamaz. İcra organının 

kamusal bir işlemi sonucu, satış bedelinden alacağını elde eden alacaklı, böylece 

üçüncü bir kişinin malvarlığı değerleriyle hukuka uygun olmayan bir şekilde 

malvarlığını artırmış olacaktır. Zira, alacaklının borçluya karşı ileri sürdüğü takip 

alacağı, üçüncü bir kişinin malvarlığından ödenmiş durumdadır. Oysa bu alacağı 

üçüncü bir kişi değil, takip borçlusu ödenmekle yükümlüdür. İcra takibinin şekli 

olarak hukuka uygun bir tarzda sonuçlanmış olması dahi, alacaklının üçüncü kişinin 

malvarlığının satılması sonucu elde edilen bedele sahip olmasını haklı kılamaz. 

Önemli olan, bir malvarlığı değerinin maddi hukuka göre, takip alacağını 

karşılamakla sorumlu olup olmadığıdır496. 

Alman hukukunun aksine, İsviçre ve Türk  hukukunda üçüncü kişinin sebepsiz 

zenginleşme davasını, alacaklıya karşı değil ancak borçluya karşı açabileceği kabul 

edilmektedir. Çünkü, borçlunun icra takibine konu olan borcu, kendi malvarlığı 

yerine üçüncü bir kişinin malvarlığından ödendiği için, kendisi sebepsiz olarak 

zenginleşmiştir. Alacaklı, şeklen de olsa hukuka uygun olarak sona ermiş bir icra 

takibiyle alacağına kavuştuğuna göre, onun hukuki bir sebep olmadan, yani sebepsiz 

olarak zenginleştiği söylenemez497. Öte yandan İsviçre hukukunda savunulan bir 

                                                 
496Bu konuda bkz. ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.698-699; JAUERNIG s.58-59; STEIN/ 
JONAS/MÜNZBERG s.555-556; ARENS/LÜKE s.440; BAUMANN/BREHM s.228; BAUR/ 
STÜRNER s.535; BRUNS/PETERS s.106; GERLACH J: Ungerechtfertigte Zwangsvollstreckung 
und ungerechtfertigte Bereicherung, Berlin 1986 s.24 vd., s.30 vd., s.60 vd.; Bu konuda farklı bir 
yaklaşım için bkz. BÖHM H: Ungerechtfertigte Zwangsvollstreckung und materiellrechtliche 
Ausgleichansprüche, Bielefeld 1971 s.46 vd., s.71 vd., s.85 vd. Bu konuda ve BÖHM’ün görüşlerinin 
değerlendirilmesi hakkında bkz. GAUL H F: Ungerechtfertigte Zwangsvollstreckung und materielle 
Ausgleichansprüche (AcP 1973, s.323-340); BRUNS/PETERS s.106-107. Sebepsiz zenginleşme 
davasının borçluya karşı açılması gerektiği hakkında bkz. GÜNTHER K J: Abermals: 
Mobiliarzwangsvollstreckung in Schuldnerfremde Sachen und Bereicherungsausgleich (AcP 
1978/178, s.456-467) s.456 vd.; GLOEDE W: Haftet der Vollstreckungsgläubiger, der in 
Schuldnerfremde bewegliche Sachen vollstrecken liess, deren früherem Eigentümer aus 
ungerechtfertigter Bereicherung (MDR 1972/4, s.291-294) s.291 vd. Bu davanın alacaklıya veya 
borçluya karşı açılabileceği hakkında bkz. THOMAS/PUTZO s. 1359. 
497 FRITZSCHE/WALDER s.368; JÄGER s.352-353; AMONN/GASSER s.188; LENHARD s.90-91; 
PEDRAZZINI s.43-44; SUSSKIND s.79-80; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1052; ROHNER 
s.36; FEHLMANN s.58; ÜSTÜNDAĞ s.213; KURU-İcra 2 s.998; MUŞUL s.635; POSTACIOĞLU 
s.397; BERKİN s.280; UYAR-İstihkak Davaları s.272; UYAR-İnceleme s.58; UYAR-Yargılama 
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görüşe göre, eğer alacaklının alacağı gerçekte mevcut değilse, bu durumda sebepsiz 

zenginleşme davası borçluya değil, alacaklıya karşı açılmalıdır498. 

Kanaatimizce, istihkak davası açma olanağını elde edemeyen üçüncü kişi, 

ancak borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası açabilir. Çünkü, bu durumda 

sebepsiz olarak zenginleşen alacaklı değil, aksine borçludur. Zira, borçlunun 

ödemekle yükümlü olduğu takip alacağı kendi malvarlığından değil, üçüncü bir 

kişinin malvarlığından ödenmiş ve böylece borçlunun malvarlığında bir azalma 

meydana gelmesine engel olunmuş  bulunmaktadır. Eğer üçüncü kişinin malı 

haczedilip satılmamış olsa idi, bunun yerine borçlunun başka malları da haczedilecek 

ve bunun bedelinden alacak ödenecekti499. Burada alacaklının sebepsiz olarak 

zenginleştiği söylenemez. Zira, o, alacağını elde etmek için Devlet’in cebri icra 

organına başvurmuş ve bu organ tarafından yürütülen bir icra takibi sonucunda 

alacağına kavuşmuştur500. Bunun ise alacaklı bakımından bir sebepsiz zenginleşme 

teşkil ettiği söylenemez. Kaldı ki, herhangi bir istihkak iddiasıyla karşılaşmadan, 

takip sonucunda hacizli malın satılması suretiyle alacağına kavuştuğuna inanan 

alacaklının, bu konudaki inancının korunması gerekir. Zira, alacaklının meşru olarak 

beslediği inancın sürprizle karşı karşıya bırakılması doğru olmaz. Çünkü, alacaklının, 

kendisine yapılan ödemeye güvenerek, borçlunun başka mallarını haczettirmemiş 

olması mümkündür501. İcra dairesi tarafından, üçüncü bir kişiye ait bir malın 

haczedilmesinde alacaklının herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Üçüncü kişi 

istihkak davası açma olanağını elde edemediğine göre, takip hukuku bakımından söz 

konusu mal, mülkiyet karinesi de borçlu lehine olduğu için (m.97a) borçluya ait 

sayılır. Dolayısıyla, alacaklının ancak borçluya ait malların bedeli ile tatmin 

edilebileceği iddiası da bu açıdan dayanaksız kalmaktadır. 

Öte yandan, takip konusu alacağın gerçekte bulunmadığı durumlarda, sebepsiz 

zenginleşme davasının alacaklıya karşı açılması gerektiği hakkındaki görüş de, 

kanaatimizce isabetli değildir. Çünkü, ödeme emrinin kesinleşmesi ve alacaklıya 
                                                                                                                                          

501 POSTACIOĞLU s.415. 

s.820-821; ÖNEN s.144; GÖRGÜN s.14; KAYGANACIOĞLU-II s.120, 122; ARAR s.217-218; 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.507; OLGAÇ/KÖYMEN s.800; AZMİ/İZZET s.209; KANIK s.573. 
498 DAGON s.34 vd.; GULDENER –Zwangsvollstreckung s.44 dn. 71. 
499 KURU-İcra 2 s.1010; MUŞUL s.635-636,638; POSTACIOĞLU s.397; BERKİN s.280; UYGUR 
s.44; UYAR-İnceleme s.70; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES–İcra s.73; BELGESAY da daha 
önce bu görüşte iken (BELGESAY-Birinci Kitap s.133), daha sonra bu görüşünü değiştirmiştir. Bkz.  
BELGESAY–Şerh s.236. 
500 JÄGER s.353; ÜSTÜNDAĞ s.213; POSTACIOĞLU s.415. 
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haciz isteme yetkisinin gelmesinden sonra, derdest takip bakımından alacak mevcut 

sayılır ve borçlu da ancak, maddi hukuk bakımından mevcut olmasa bile, bu borcu 

ödeyerek icra takibinden kurtulabilir. Eğer üçüncü kişinin malının satış bedeli ile 

borçlunun takip hukuku bakımından olan bu borcu ödenmiş ve borçlu da takipten 

kurtulmuş olmasaydı, borçlu borcu ödemek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla burada 

sebepsiz olarak zenginleşen yine borçlu olup, dava da ona karşı açılmalıdır502. 

Kaldı ki, borçlunun maddi hukuk bakımından gerçekte borçlu olup olmaması, 

tamamen borçlu ile alacaklı arasında kalan bir sorundur. Eğer borçlu maddi hukuk 

bakımından borçlu olmadığı bir borcu cebri icra tehdidi altında ödediği iddiasında 

ise, m.72’ye göre alacaklıya karşı bir istirdat davası açabilecektir. Böylece, üçüncü 

kişi borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası açacak, borçlu da davayı kaybederek 

malın bedelini üçüncü kişiye ödemek zorunda kalmışsa alacaklıya karşı istirdat 

davası açabilecektir503. 

 
     § 12. İSTİHKAK DAVASININ TARAFLARI 

 

A.TARAF ROLLERİNİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK 

    KRİTERLER 

İstihkak davasında taraf rolleri, haczedilen şeyin, haciz esnasında kimin elinde 

bulunduğuna; yani “elde bulundurma” kavramına göre belirlenir504. Ancak, yukarıda 

da incelendiği üzere505, elde bulundurma kavramı, bütün mal ve haklar bakımından 

uygulanabilir bir kriter (kıstas) değildir. Bu nedenle, haczedilen şeyin, maddi  varlığı 

olan  taşınır veya taşınmaz  mal ya da maddi varlığı olmayan  alacak veya başka bir 

hak olmasına göre bir ayrımda bulunmak gerekir506. 

                                                 
502 KURU-İcra 2 s.1010; MUŞUL s.638. 
503 KURU-İcra 2 s.1011. Sebepsiz zenginleşme davasının borçluya karşı açılması üçüncü kişinin de 
lehinedir. Zira, bu durumda üçüncü kişi, sadece satılan malının borçlunun borcu için icra takibine 
konu olamayacağını, dolayısıyla borçlunun sebepsiz zenginleşmede bulunduğunu ispat etmekle 
yetinecektir.  Oysa, üçüncü kişinin alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşme davası açabileceği kabul 
edilecek olunursa, üçüncü kişinin aynı zamanda alacaklının alacağının maddi hukuk bakımından 
mevcut olmadığını da ispat etmesi gerekecektir ki, böyle olumsuz bir durumun  ispatı, üçüncü kişi için 
çok zor, hatta imkansız olacaktır (KURU-İcra 2 s.1011). 
504 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.85; ROHNER s.21, 58; KAYGANACIOĞLU–I s.644. 
505 Bkz. yuk. s.250 vd. 
506 Bu konuda geniş bilgi için bkz. ROHNER s.58 vd., TEKİNAY s.39 vd.; MUŞUL s.615 vd. 
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Buna göre, elde bulundurma, haczedilen şeyin ancak taşınır bir mal olması 

halinde esas alınabilecek bir kıstastır. Zira, bir şey üzerinde fiili hakimiyet anlamına 

gelen elde bulundurma, gerçek anlamda ancak taşınır mallar bakımından mümkün 

olabilir. Dolayısıyla, istihkak davasının konusu  taşınır bir mal ise, davacı ve davalı 

sıfatları, haciz esnasında bu malın kimin elinde bulunduğuna göre belirlenecektir507. 

İstihkak davasının konusu, taşınmaz bir mal ise, bu ihtimalde taraf rolleri, yine 

bu taşınmazı kimin elinde bulundurduğuna göre belirlenir. Ancak taşınmazlarda, 

taşınırlardaki gibi bir elde bulundurmadan söz edilemez. Zira taşınırlar bakımından 

mülkiyete karine teşkil eden elde bulundurma, taşınmazlarda böyle bir fonksiyona 

sahip değildir. Taşınmazlarda bu fonksiyonu tapu sicili yerine getirir. Buna göre de, 

fiilen kimin elinde bulunursa bulunsun, taşınmazın haciz esnasında tapu sicilinde 

kimin adına kayıtlı olduğuna bakılarak taraf rolleri tayin edilir508. 

Alacaklar ve diğer haklar bakımından da, taşınırlarda olduğu gibi bir elde 

bulundurmadan söz edilemez. Dolayısıyla bunlar bakımından, daha büyük ölçüde 

hak sahibi görünen kişi elde bulunduran sayılır ve taraf rolleri buna göre  tespit 

edilir509. 

Görüldüğü üzere, istihkak davasında taraf rolleri, yani kimin davacı ve davalı 

olduğu, elde bulundurma veya bunun fonksiyonlarını yerine getiren kriterlere göre 

belirlenmektedir510. Burada, haczedilen malın borçlunun elinde bulunması ihtimalini 

incelediğimiz için, taraf rollerini buna göre incelemeye çalışacağız. Haczedilen malın 

üçüncü kişinin elinde bulunması ve borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde 

bulundurmalarını ise ileride inceleyeceğiz.  

 

 

                                                 
507 ROHNER s.60-61. 
508 ROHNER s.21, 73-75. 
509 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.86; ROHNER s.21, 67-72. 
510 Bkz. ROHNER s.80-82. İsviçre hukukunda, taraflara dava açmak için bizzat icra müdürü 
tarafından süre verildiği için, taraf rollerinin tayininde elde bulundurma kavramı büyük önem 
taşımaktadır. Yani, malın kimin elinde bulunduğu konusunda varılacak sonuca göre taraf rolleri de 
belirlenmektedir. İcra müdürünün bu konudaki kararının (tabi bu karara karşı şikayet yoluna 
başvurulmamış ise) istihkak davasının açılacağı mahkemenin hakimini de bağlayacağı 
belirtilmektedir. Şikayet yoluna başvurulmuş ise, icra mahkemesinin, şikayet sonucunda verdiği (şekli 
anlamda kesinleşen) kararı, istihkak davasına bakan mahkemeyi, taraf rollerinin dağılımı bakımından 
bağlayacaktır. Bundan sonra artık borçlu veya alacaklı, icra müdürü tarafından dava açmak üzere 
üçüncü kişiye değil,  kendilerine süre verilmesi gerektiği yolunda bir itirazda bulunamayacaklardır. 
Bkz. AMONN/GASSER s.192, 194; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1068; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.66, 85; SPÜHLER/STÜCHELI/ PFISTER s.103; ROHNER s.21. 
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B. DAVACI 

Malın borçlunun elinde haczedildiği durumlarda, istihkak davasının davacısı 

üçüncü kişidir (m.97,VI ve IX)511. Yani, malın borçlunun elinde bulunması halinde, 

dava açma külfeti üçüncü kişiye yüklenmiştir. 

Üçüncü kişinin istihkak davası açabilmesi için, haczedilen mal üzerinde, bu 

davaya konu olabilecek bir hakka sahip olduğunu iddia etmesi gerekir. Yani, her 

hangi bir üçüncü kişi değil, ancak, kendisine istihkak davası açma yetkisi veren bir 

hakka dayanan üçüncü kişi bu davayı açabilir512. Buna göre, haczedilen mal üzerinde 

mülkiyet hakkında olduğu gibi, haczi bertaraf eden (haczin kalkması sonucunu 

doğuran) ya da rehin hakkında olduğu gibi, haczi sınırlandıran (paraya çevirme 

esnasında dikkate alınması gereken) bir hakka dayanan513 üçüncü kişi istihkak davası 

açabilir.  

Buna göre, üçüncü kişi, kural olarak, ancak az önce belirtilen haklara dayanan 

ve takip alacaklısı ile borçlu (ve bunların  halefleri ) dışında  bir kişi olabilir514. Fakat 

istisnai olarak, borçlunun da istihkak davası açabileceği durumlarla karşılaşılabilir. 

Bu bağlamda, borçlu, borçlarından  ancak belirli bir malvarlığı değeriyle sorumlu 

olmasına rağmen, bunlar dışında kalan ve sorumlu tutulamayacak malvarlığı 

değerlerine  de müdahale edilmiş ise, bu mallara yönelik icra takibine karşı istihkak 
                                                 
511 İsviçre ve Alman hukukuna göre de, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde davacı daima 
üçüncü kişidir (AMONN/GASSER s.195; PRÜTTING/WETH s.508; BROX/WALKER-
Zwangsvollstreckung s.770). Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde de istihkak davacısı 
genellikle üçüncü kişidir. Bu konuda bkz. GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.86-87. Hapis 
hakkından kaynaklanan istihkak davalarında davacı daima üçüncü kişidir; ihtiyaten haczedilen mallar  
bakımından, bu haczin kimin elinde bulunan bir mal hakkında icra edildiğine göre taraflar belirlenir 
(BRUNNER/HOULMANN/ REUTTER s.87). İflasta istihkak davası da üçüncü kişi tarafından açılır. 
Geniş bilgi için bkz. GÖRGÜN s.111 vd.; hatta bu istihkak davası daima üçüncü kişi tarafından açılır. 
(BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.86). 
512 "Davacı üçüncü kişi, N… 5.5.1988 tarihli dava dilekçesinde, açıkça “telefonun…’e ait olduğunu” 
bildirmiş olup, herhangi bir istihkak iddiasında bulunmamıştır. Dava konusu mahcuz telefon da halen 
PTT’sinde M… adına kayıtlıdır. Bu durumda istihkak davasını ancak M… açabileceğinden, N…’ nin 
istihkak davası açmaya hakkı bulunmamaktadır. Esasen istihkak davaları İİK’nun 97. maddesine göre 
üçüncü kişiler...tarafından açılabilir. Öyleyse hakkı olmayan kişi tarafından açılan istihkak davasının 
reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 4.4.1989, 537/1726: 
UYAR-İstihkak Davaları s.388-389); "... Görülüyor ki, davacı, malik durumunda olmadığı gibi 
İİK’nun 96. maddesinde öngörülen himayeye değer bir hakka da sahip değildir. Böyle olunca alacak 
ve rehin hakkına dayanarak uygulanan ve geçerli olan haciz konusu mallara yönelttiği istihkak 
davasının aktif husumet bakımından reddi gerekmektedir..."  (15. HD 4.12.1984, 4341/3765: UYAR-
İstihkak Davaları s.390-393).  
513 Bkz. (13. HD 7.2.1983, 8155/623: UYAR-İstihkak Davaları s.393-394). 
514 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2043; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.686; JAUERNIG 
s.58; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.543; BRUNS/PETERS s.103; ARENS/LÜKE s.439; BAUR/ 
STÜRNER s.531; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.770; SÜSSKIND s.51; DAMEROW 
s.36. 
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davası açabilir. Bu durumlar genellikle borçlunun başkasının malını yönettiği 

hallerde ortaya çıkabilir. Bu anlamda olmak üzere, örneğin tereke temsilcisi ya da 

vasiyeti tenfiz memuru, yönettiği malvarlığı değerlerine yönelik bir icra takibinde, 

bunların dışında kendi (özel) malvarlığına bir müdahalede bulunulmuş ise (yani 

kişisel malları haczedilmişse), üçüncü kişi sıfatıyla istihkak davası açabilecektir. 

Aynı şekilde borçlarından dolayı bir şirkete karşı yapılan icra takibinde, şirket 

ortakları da haczedilen malların şirkete değil kendilerine ait olduğunu, üçüncü kişi 

olarak ileri sürebileceklerdir515. 

Öte yandan, haczedilen bir mal hakkında istihkak davası tek bir kişi tarafından 

açılabileceği gibi, birden fazla kişi tarafından da açılabilir. Yani, farklı kişilerin aynı 

hacizli mal hakkında ayrı ayrı istihkak davası açması mümkündür516. Bu gibi 

durumlarda, davacılar arasında, koşulları varsa, mecburi (örneğin dava konusu mal 

üzerinde elbirliği mülkiyeti varsa) veya ihtiyari (örneğin alacaklılar arasında 

müteselsil alacaklılık ilişkisi varsa) dava arkadaşlığı517 meydana gelebilir. Eğer, dava 

arkadaşlığı için gerekli koşullar oluşmamışsa, bu kişiler ayrı ayrı istihkak davası 

açmalıdırlar518 ve her bir dava hakkında ayrı ayrı hüküm verilmelidir.  Bu ihtimalde 

ise, söz konusu kişiler arasında mecburi dava arkadaşlığından söz edilemez519. 

Ancak, usul ekonomisi açısından  icra mahkemesinde bu davaların birleştirilmesi 

uygun olacaktır520. Zira, birden fazla dava aynı sebepten doğmuşsa (HUMK m.43,II) 

ya da biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek nitelikte ise (HUMK 

m.45,III), davaların birleştirilmesi mümkündür. 

Üçüncü kişinin, istihkak davası açabilmesi için, dava ehliyetine sahip olması 

gerekir. Buna göre, ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) ergin (reşit) ve kısıtlı 

(mahcur) bulunmayan her gerçek kişi tam dava ehliyetine sahip olduğundan (HUMK 

                                                 
515 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.686; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2043; STEIN/ 
JONAS/MÜNZBERG s.543-544; JAUERNIG s.58; BRUNS/PETERS s.103; BAUR/STÜRNER 
s.531; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.770; PRÜTTING/WETH s.508; GOTTWALD 
s.374. 
516 ÜSTÜNDAĞ s.218. 
517 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ULUKAPI Ö: Medeni Usul hukukunda Dava Arkadaşlığı, 
Konya 1991. 
518 Haczedilen mal üzerinde iki ayrı üçüncü kişi mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia ederse, 
bunlara itiraz  eden alacaklı her iki üçüncü kişiye karşı da istihkak davası açmalıdır. Söz konusu iki 
üçüncü kişi arasında derdest bir mülkiyet uyuşmazlığı bulunsa bile, icra müdürü m.99’a göre süre 
tayini ile, derdest davanın sonucunu bekleyemez (ÜSTÜNDAĞ s.218 dn.697). 
519 ROHNER s.32; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1083. 
520 AMONN/GASSER s.197; ROHNER s.32. 
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m.38; MK m.9 vd.) istihkak davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve 

kısıtlılar kural olarak dava ehliyetine sahip değildir (HUMK m.38; MK m.16); bu 

nedenle istihkak davası açamazlar. Gerçi, bu kişilerin istihkak iddiasında bulunmaları 

mümkündür. Çünkü, bunlar mücerret istihkak iddiasında bulunmakla kendilerine 

zarar vermesi muhtemel bir taahhüt altına girmiş olmazlar. Buna karşılık istihkak 

davası açmak, bu kişiler bakımından zararlı sonuçlar doğurabileceğinden ( yargılama 

giderlerini ödemek ve m.97,XIII’de öngörülen tazminata mahkum edilmek gibi), 

istihkak davası açamazlar. Dolayısıyla bunlar istihkak davasında kanuni temsilcileri 

tarafından temsil edilirler. Ancak, kanuni temsilcinin bu kişilerin açtığı istihkak 

davasına icazet vermesi de mümkündür521. 

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus, İcra ve İflas Kanunu 

m.97,XVI hükmündür. Söz konusu hükme göre,  “koca aleyhine yapılmış bir hacizde 

karı şahsi malları üzerindeki hakkını Medeni Kanunun 160 ıncı maddesi hükmüne 

tabi olmaksızın kendisi takip edebilir”. Buna göre, evli kadın da, kocasına karşı 

yapılan  bir icra takibinde kocasının elinde bulunan kişisel mallarının kocasının 

borcu için haczedilmiş olması halinde, bu malları hakkında istihkak iddiasında 

bulunabilir ve istihkak davası açabilir. Yani bu durumda, karıyı kocanın temsil 

etmesine ilişkin Medeni Kanun’un 160’ıncı maddesi hükmü uygulanmaz.Hemen 

belirtelim ki, eski Medeni Kanun m.160 hükmü, yeni Medeni Kanun’a alınmayarak, 

kaldırılmıştır. Nitekim, yeni Medeni Kanun’un 193’üncü maddesine göre, “Kanunda 

aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü 

hukuki işlemi yapabilir”. Dolayısıyla, eski Medeni Kanun döneminde bile, m.97,XVI 

hükmü gereğince istihkak davası açabilen evli kadın, yeni Medeni Kanun’la artık söz 

konusu kısıtlamaya tabi olmadığından, istihkak davası açabilecektir. Böylece, İcra ve 

İflas Kanunu m.97,XVI hükmünün, bugün için artık bir önemi ve de uygulanma 

olanağı kalmamıştır522.  

Görüldüğü üzere, malın borçlunun elinde haczedildiği durumlarda, istihkak 

davası üçüncü kişi tarafından açılır. Bir başka ifadeyle, bu durumda dava açma yükü 

alacaklıya düşmez. Buna rağmen, mal borçlunun elinde olduğu halde, icra müdürü 

(m.96-97 hükümlerine aykırı olarak) dava açmak için (m.99’a göre) alacaklıya süre 

                                                 
521 TEKİNAY-İstihkak s.53; UYAR-İstihkak Davaları s.375; UYAR-İnceleme s.60-61.  
522 Eski Medeni Kanun dönemine ilişkin açıklamalar için bkz. TEKİNAY-İstihkak s.53-54; UYAR-
İstihkak Davaları s.375. 
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vermiş ve alacaklı da istihkak davası açmış ise523, bu davanın esastan incelenip 

karara bağlanması gerekir524. Zira, dava açma yükünün üçüncü kişide olduğu 

durumlarda, alacaklının istihkak davası açmasına engel bir hüküm yoktur525. Önemli 

olan, takip içerisinde ortaya çıkan bu uyuşmazlığın bir an önce çözülmesidir. 

Nihayet, borçlunun istihkak iddiasında bulunması mümkün olmakla birlikte, her 

halde  istihkak davası açma hakkı (yetkisi) yoktur526.  

 

 C. DAVALI 

     I. Alacaklı 

Haczedilen malın borçlunun elinde bulunduğu durumlarda, istihkak davası 

alacaklıya karşı açılır527. Yani, bu durumda davalı, istihkak davasına konu malı 

haczettirmiş ve istihkak iddiasına karşı itiraz etmiş olan takip alacaklısıdır. Alacaklı, 

haciz koydurmuş olmasına karşın istihkak iddiasına itiraz etmemişse, ona karşı dava 

açılması da söz konusu olmaz528.   

                                                 
523  Alacaklı böyle bir durumda dava açmayıp, şikayet yoluna başvurabilir. 
524 KURU-İcra 2 s.1020, 1122 – 1123; UYAR-İstihkak Davaları s.375; KAYGANACIOĞLU- I s.644; 
"...Kural olarak mal borçlu elinde haczedilir ve 3.kişi istihkak iddiasında bulunursa istihkak davasını 
3. kişinin, mal 3. kişi elinde haczedilir ve 3. kişi tarafından istihkak iddia edilirse, istihkak davası 
alacaklı tarafından açılır. Davanın üçüncü kişi tarafından açılması gereken hallerde icra müdürünün 
İİK’nun 99. maddesi gereğince dava açma külfetini alacaklıya yüklemesi halinde, dava reddedilmeyip 
incelenmesi gerekir. – Yine dava açma yükü alacaklının iken 3. kişinin alacaklıyı beklemeden külfeti 
üzerine alarak dava açması durumunda  da davanın reddi gerekmez. Her iki halde de taraflardan 
birinin tevhid talebi varsa davalar birleştirilerek yürütülür. Tevhid isteği yoksa biri diğeri için ön sorun 
kabul edilerek ötekinin sonucu beklenir. İlk verilen karara göre ikincisi de sonuca bağlanır. Alacaklı 
veya 3. kişi tarafından birinin istihkak davasına ait karar kesinleştikten sonra karşı taraf yeni bir dava 
açamaz. İstihkak iddialarında karşılık dava açılmasına engel olan hal bu haldir. Bunun dışında her iki 
taraf dava açma külfeti yokken bu külfeti üzerine alarak yalnız başına ve karşılıklı olarak istihkak 
davası açabilirler. Yargıtay İİD ile 13. Hukuk Dairesinin öteden beri uygulamaları bu yöndedir..." (13. 
HD 18.11.1981, 7033/7396: Yasa 1984/12 s.1782-1783); aynı yönde (İİD 8.10.1971, 9808/9975: 
ABD 1972/2 s.376). 
525 Aynı şekilde, AATHK’ya göre üçüncü kişinin dava açması gereken durumlarda, alacaklı kamu 
idaresinin de dava açmasının mümkün olduğu, zira buna engel bir hüküm bulunmadığı hakkında bkz. 
ERTEKİN/KARATAŞ s.579 ve aynı sayfa dn.15’de belirtilen 15. Hukuk Dairesi kararı. 
526 KURU-İcra 2 s.1020; KAYGANACIOĞLU-I s.644; "...borçlu istihkak davası açamaz" (İİD 
25.6.1973, 6873/6818: KAYGANACIOĞLU–I s.644 dn.10); "Davacı, kocası ile birlikte müşterek ve 
müteselsil borçlu olup, ihtiyati haciz kararı her ikisi hakkında da verilmiş, haciz tutanağında 
belirtildiği üzere birlikte oturdukları evde bunlara ait ve müşterek ev eşyası üzerinde uygulanmıştır. 
Takipte taraf ve borçlu durumunda olan şahsın istihkak davası açmak yetkisi yoktur"  (İİD 13.7.1967, 
2567/2747: ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.545). 
527 "İstihkak iddia edilen mahcuz mal alacaklı tarafından haczettirilmiş olmasına göre husumetin 
alacaklıya teveccühü ve bu şekilde davanın rüyet ve intacı icap eder" (İİD 28.9.1957, 5546/5618: 
NEDİMOĞLU s.150); "…istihkak davası hasımsız açılamaz" (13. HD 26.4.1974, 324/461: 
KAYGANACIOĞLU–I s.645 dn.11). İflasta istihkak davasında davalı, iflas masası yani onun kanuni 
temsilcisi olan iflas idaresidir. Bkz. GÖRGÜN s.115-116. 
528 İstihkak davasının icra müdürü aleyhine açılması, yani bunların davada taraf olması (davalı tarafta 
yer alması) söz konusu olamaz. Çünkü, burada her ne  kadar üçüncü kişinin malları üzerine haciz 
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İstihkak davasına konu olan mal birden fazla alacaklı tarafından haczettirilmiş 

ve bunların hepsi (veya birkaçı) istihkak iddiasına itiraz etmiş ise, istihkak davasının 

itiraz eden alacaklıların hepsine karşı açılması uygun olacaktır529. Zira, alacaklılardan 

biri (veya birkaçı) davalı olarak gösterilmezse, davacı üçüncü kişi, o alacaklıya (veya 

alacaklılara) karşı istihkak iddiasından, derdest takip bakımından vazgeçmiş 

sayılacaktır (m.97,VI ve IX)530’531.  

Bu bakımdan, birden fazla alacaklı, aynı takipte takip arkadaşı durumunda ise 

ve bunlar arasında mecburi takip arkadaşlığı (örneğin miras şirketinin bir 

alacağından dolayı bütün mirasçıların birlikte takip yapmak zorunda olmaları)  varsa,  

davanın hepsine karşı açılması gerekir. Eğer aynı takipte birden fazla alacaklı 

arasında ihtiyari takip arkadaşlığı (örneğin  müteselsil alacaklılarda olduğu gibi) 

varsa, davanın yalnız istihkak iddiasına itiraz eden alacaklıya karşı açılması gerekir. 

Zira istihkak iddiasına itiraz etmeyen alacaklı bu iddiayı kabul etmiş sayılır 

(m.96,II). Eğer, birden fazla alacaklı, ayrı takipteki farklı alacaklılar ise, durum bir 

özellik göstermez. Bu durumda, yalnız istihkak iddiasına itiraz eden alacaklıya karşı 

dava açılır. Zira, istihkak iddiasına itiraz etmeyen alacaklı, bu iddiayı kabul etmiş 

sayılır (m.96,II). Esasen, böyle bir durumda, birbirinden bağımsız olarak yürüyen 

takipler ve dolayısıyla istihkak prosedürü vardır.  

Bir alacaklının istihkak davasının tarafı (davalısı) olabilmesi için, bu 

alacaklının, istihkak davasının açıldığı sırada halen alacaklı sıfatını taşımakta olması 

gerekir. Dolayısıyla, takibi yapan alacaklı, takip sırasında alacağını başka bir kişiye 

temlik etmiş ise532, istihkak davası, takibi başlatan ve alacağını temlik etmiş olan eski 

alacaklıya karşı değil, alacağı devralmış (temellük etmiş) olan yeni alacaklıya karşı 

                                                                                                                                          
koyan (onları haczeden) icra müdürü ise de, o sadece Devlet’in cebri icra organı olarak Kanun’un 
kendisine verdiği bir yetkiyi kullanmaktadır. Üçüncü kişi ile uyuşmazlık çıkaran ve davanın 
açılmasına sebebiyet veren alacaklıdır. Çünkü, üçüncü kişinin malları, alacaklının harekete geçirdiği 
(başlattığı) bir icra takibi nedeniyle ve onun alacağının tahsil edilmesi amacıyla haczedilmiştir. Bu 
nedenle bu davanın davalısı, takip alacaklısıdır.  
529 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.771; karş.  AMONN/GASSER s.195. 
530 KURU-İcra 2 s.1021; MUŞUL s.618. 
531 Birden fazla alacaklıya karşı dava açılabilmesi için, bunların aynı mal üzerine haciz koydurmuş 
olmaları yeterli olup; hacze iştirak koşullarının gerçekleşmesi şart değildir. Zira, hacze iştirak 
şartlarının mevcut olup olmaması, yalnızca hacizli malın bedelinin alacaklılara ne şekilde ödenmesi 
gerekeceği hususunda önem taşır. Ayrıca, birden fazla alacaklıya karşı istihkak davasının açılabilmesi 
için, bütün hacizlerin icrai (kesin ) haciz olması da şart değildir. Bu haciz, icrai haciz olabileceği gibi, 
geçici veya ihtiyati haciz ya da ilave veya tamamlama haczi olabilir (MUŞUL s.619). 
532 Bu konuda bkz. KURU B: İcra Takibi Konusu Alacağın Temliki (AÜHF Ellinci Yıl Armağanı, 
1925-1975, C.1, Ankara 1977 s.213-221). 
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açılmalıdır533. Zira eski alacaklının alacağını temlik etmekle artık taraf sıfatı 

(husumet) kalmamıştır. Bu nedenle, istihkak davasının alacağı temlik etmiş olan eski 

alacaklıya karşı açılması durumunda, icra mahkemesinin davayı sıfat yokluğundan 

reddetmesi gerekir534. Yargıtay, takip sırasında alacağın başka bir kişiye devredilmiş 

olmasına rağmen davanın eski alacaklıya karşı açılmış olması halinde, bazı 

kararlarında, “yeni alacaklının davaya dahil edilmesi gerektiğine” karar 

vermişken535, bazı kararlarında ise, “davanın husumet yönünden reddedilmesi” 

gerektiğine hükmetmiştir536. 

Öte yandan, incelenmesi gereken diğer bir ihtimal de, icra takibine konu olan 

alacağın,  istihkak davasının açılmasından sonra başka bir kişiye devredilmiş olması 

halidir. Acaba bu durumda, müddeabihin temlikine ilişkin Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 186’ıncı maddesi  hükmü uygulanabilecek midir? Yani, 

davacı üçüncü kişi, istihkak davasına alacağı devralan kişiye karşı devam edilmesini 

istemek veya davasını alacağı devretmiş olan davalı alacaklıya karşı zarar ziyan 

(tazminat) davasına çevirmek hususunda bir seçim hakkına sahip olacak mıdır? 

Kanaatimizce de burada, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

müddeabihin temlikine ilişkin 186’ıncı maddesindeki seçimlik haklar uygulanamaz. 

Alacağın devredildiği (yeni) alacaklının, alacağı devreden (eski) alacaklının davadaki 

yerini alması ve davaya kaldığı yerden ona karşı devam edilmesi gerekir537. Çünkü, 

istihkak davası icra takibi içinde ortaya çıkan bir sorundur ve icra takibine sıkı sıkıya 

bağlı bir davadır. Öyle ki takip herhangi bir nedenle sona erdiğinde dava da konusuz 

kalmaktadır. Kaldı ki, buradaki (istihkak davasındaki) uyuşmazlık, icra takibinin 

tarafları (alacaklı ve borçlu) arasında ve takibe konu olan alacağa ilişkin bir 

uyuşmazlık değildir. Aksine, alacaklının alacağını elde etmesi amacıyla bir mal 

üzerine haciz konulmasından ve fakat üçüncü kişinin bu mal üzerinde bir hak iddiası 

ile hacze karşı koymasından kaynaklanmaktadır. Yani, alacaklı ile takibe taraf 

                                                 
533 KURU-İcra 2 s. 1020; MUŞUL s.619;  
534 MUŞUL s.619; UYAR-İstihkak Davaları s.375,384.  
535 Örneğin bkz. (15. HD 30.1.1992, 344/314: UYAR-İstihkak Davaları s.381-382).  
536 Örneğin bkz. (15. HD 24.9.1984, 1984/2694: UYAR-İstihkak Davaları s.383-384). Kanaatimizce, 
alacağın temlik edildiği hallerde, istihkak davasının, alacağı temellük eden (devralan) kişiye karşı 
açılması gerekir. İstihkak davası açan üçüncü kişi, bu durumu, alacağın temlik edilip edilmediğini, 
icra dosyasını inceleyerek araştırmalı ve buna göre hareket etmelidir. Bunu yapmadan, alacağı 
devreden eski alacaklıya karşı dava açmış ise, bu davanın “husumet” yönünden reddedilmesi ve 
davacı üçüncü kişinin bunun sonuçlarına katlanması gerekir.  UYAR-İstihkak Davaları s.384.  
537  KURU- Temlik s.218. 
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olmayan üçüncü kişi arasında bir uyuşmazlık vardır. Alacaklının devrettiği şey, 

takibe konu yaptığı alacağıdır. Yoksa, alacaklı ile üçüncü kişi arasındaki 

uyuşmazlığa konu olan hacizli mal devredilmiş değildir. Ayrıca, üçüncü kişinin, 

hacizli mal üzerinde iddia ettiği hakka gerçekten sahip olup olmadığı da belli 

değildir. Öncelikle bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla, 

üçüncü kişinin açtığı istihkak davasına, alacağı devralmış olan yeni alacaklıya karşı, 

kaldığı yerden itibaren devam edilmesi gerekir. Yoksa, davacı üçüncü kişi bu 

davasını alacağı devretmiş olan eski alacaklıya karşı tazminat davasına çeviremez. 

Çünkü, kendisinin dahi hacizli mal üzerinde iddia ettiği hakka sahip olup olmadığı 

henüz belli değildir. Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında önemli olan, 

haczedilen mal üzerinde onun gerçekten iddia ettiği gibi bir hakka sahip olup 

olmadığının tespit edilmesi ve bunun sonucunda haczin  akıbetinin belirlenmesidir. 

Takip konusu alacağın devredilmiş olmasının, istihkak davasının amacı ve niteliğine 

ve onun seyrine bir etkisi yoktur. Bu davada, davalı konumunda olan alacaklının kim 

olduğu üçüncü kişi bakımından önemli değildir. Zira, zaten üçüncü kişi ile alacaklı 

arasında herhangi bir hukuki ilişki mevcut değildir. Bu nedenle, burada müddeabihin 

temlikine ilişkin hüküm (HUMK m.186) uygulanamaz; cüz’i halefiyet ilkesi 

gereğince, istihkak davasına, alacağı devralmış olan yeni alacaklıya karşı devam 

edilir; istihkak davası eski alacaklıya karşı zarar ziyan davasına çevrilemez538.  

 

    II. Borçlunun Davalı Olarak Gösterilmesi 

İstihkak davası, biraz önce de açıklandığı üzere, alacaklıya karşı açılır; yani bu 

davanın davalısı kural olarak alacaklıdır. Nitekim, İcra ve iflas Kanunu’muzun 

istihkak davasına ilişkin hükümlerinin (m.96-99), bu davanın, esas itibariyle  üçüncü 

kişi ile alacaklı arasında geçmesi esasına göre konulduğu söylenebilir. Ancak, öte 

yandan çözülmesi gereken  sorun, borçlunun istihkak davasında taraf (davalı) olup 

olamayacağıdır539. Bu sorunun çözümü, borçlunun istihkak iddiasına itiraz edip 

                                                 
538 Bu açıklamalar, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi, yani alacaklının davacı konumunda 
olması halinde de geçerlidir. Bu durumda, alacağı devralan, alacağı devreden alacaklının yerine geçer 
ve davaya kaldığı yerden onun tarafından devam edilir. Yoksa, istihkak davası davalı üçüncü kişi 
tarafından alacağı devretmiş eski alacaklıya karşı tazminat davasına çevrilemez.  
539 İstihkak davası kural olarak üçüncü kişi ile alacaklı  ve/veya borçlu arasında ya da üçüncü kişi ile 
borçlu arasında cereyan eder. Alacaklı ile borçlu arasında istihkak davası söz konusu olmaz. Bu 
konuda bkz. Bern Kantonu icra tetkik merciinin 25.7.1962 tarihli kararı (BRÜGGER s.528). 
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etmediğine bağlı olduğundan, konuyu buna göre ve çeşitli ihtimaller dahilinde 

incelemek gerekmektedir. 

1) Borçlu, istihkak iddia edilen malın davacı üçüncü kişiye ait olduğunu 

bildirmiş ise (m.96,I) veya istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin bu iddiasına 

itiraz etmemiş,  bir başka deyişle kendisine verilen üç günlük süre içinde susmak 

suretiyle istihkak iddiasını zımnen kabul etmiş ise, bu durumda borçlunun davalı 

olarak gösterilmesine gerek yoktur. Böyle bir durumda istihkak davası yalnız 

alacaklıya karşı açılır540. Çünkü, istihkak iddiasına itiraz etmeyip bunu kabul eden 

borçlu ile üçüncü kişi arasında bir uyuşmazlık bulunmadığına göre, ona karşı dava 

açılması da söz konusu olmaz541.  Buna rağmen, borçluya karşı dava açılırsa, borçlu, 

ilk oturumda davayı kabul etmek suretiyle yargılama giderlerine mahkum edilmekten 

kurtulabilir (HUMK m.94,II)542.  

2) İstihkak iddiasına, alacaklı itiraz etmeyip yalnız borçlu tarafından itiraz 

edilmişse, davanın  sadece borçluya karşı açılması gerekir. Zira, üçüncü kişinin, 

kendisiyle arasında bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklıyı davalı olarak göstermesine 

gerek yoktur. Ancak, üçüncü kişi borçluya karşı açtığı davayı kaybederse, bunun 

sonucundan takibi yapan alacaklı da yararlanır. Zira, üçüncü kişinin davayı 

kaybetmesi durumunda istihkak iddia edilen malın o takip bakımından borçluya ait 

olduğuna karar verilmiş olacağından, mal üzerindeki haciz devam edecek ve alacaklı 

da bunu paraya çevirterek alacağını tahsil edebilecektir543. 

                                                 
540 KURU-İcra 2 s.1024; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.320 dn.11; TEKİNAY-İstihkak s.50-51; 
UYAR-İstihkak Davaları s.376; MUŞUL s.615; KAYGANACIOĞLU-I s.645; BERKİN s.294. 
541 TEKİNAY-İstihkak s.51; UYAR-İstihkak Davaları s.376; "Alacaklı tarafından haczedilen menkul 
malların kendisine ait olduğundan bahisle, istihkak davası açan davacının, haczi yaptıran alacaklıyı 
hasım göstermesi yeterlidir. İstihkak davalarında, borçlunun alacaklı yanında “davalı” olarak 
gösterilmesi uyuşmazlık yaratması halinde gerekli olup, aksi halde hasım gösterilmesini zorunlu 
kılan bir yasa hükmü de bulunmamaktadır. Esasen davaya neden olan niza, alacaklının yapmış 
olduğu hacizden kaynaklanmaktadır. Bu durumda alacaklının davalı gösterilmesi ile açılan davanın 
esasına girişilerek, deliller toplandıktan sonra sonucuna göre kararın verilmesi gerektiği halde, yazılı 
şekilde hüküm kurulması isabetsizdir" (15. HD 3.3.1988, 4673/898: UYAR-İstihkak Davaları s.386); 
"Üçüncü şahsın istihkak iddiasına itiraz etmeyip bilakis kabul eden borçlunun, İİK’nun 97 nci 
maddesine tevfikan açılan istihkak davasında hasım gösterilmemiş oluşunda usule aykırı bir cihet 
yoktur. Borçlunun vücudu şart kılınan hallerde böyle bir hata usuli formalitenin ifa ve ikmali suretiyle 
durumun düzeltilmesini icabettirip  hiçbir zaman diğer muterizler aleyhine açılmış olan davanın 
reddine sebep teşkil etmez... Binaenaleyh (istihkak iddiasına itiraz eden alacaklının hasım gösterilmesi 
kafi olmayıp husumetin borçluya da tevcihi gerektiğinden) bahisle istihkak davasının reddedilmesinde 
isabet yoktur"   (İİD 17.11.1960, 7814/7942: İKİD 1961/2 s.129). 
542 KURU-İcra 2 s.1025. 
543 TEKİNAY-İstihkak s.52. 
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Şu halde, istihkak iddiasına alacaklı itiraz etmemiş, yani sadece borçlu itiraz 

etmiş ise, bu durumda da  dosyanın icra müdürü tarafından icra mahkemesine 

gönderilmesi gerekir. Zira m.97,I hükmünde bir ayrım yapılmadan, istihkak iddiasına 

alacaklı veya borçlunun itiraz etmesi halinde dosyanın icra mahkemesine verileceği 

emredici bir şekilde açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, istihkak iddiasına sadece 

borçlu itiraz etmiş olsa bile, mal üzerindeki haczin varlığını koruması gerekir.  Zira, 

sadece alacaklının istihkak iddiasına itiraza etmeyerek malın üçüncü kişiye ait 

olduğunu kabul etmiş sayılması yeterli değildir. Borçlunun da, malın kendisine ait 

olduğunu tespit ettirmeye ve böylece malın gerçekte kendisine ait olduğu tespit 

edilirse, bunun bedeliyle borcunu ödemeye hakkı vardır. Eğer üçüncü kişi borçluya 

karşı istihkak davasını kaybederse, malın derdest takip bakımından borçluya ait 

olduğu tespit edilmiş olacağından, alacaklı istihkak iddiasına itiraz etmemiş olsa bile 

bunun sonuçlarından yararlanmalıdır544. 

3) Nihayet diğer bir ihtimal, üçüncü kişinin istihkak iddiasına hem alacaklı hem 

de borçlu tarafından itiraz edilmesi halidir. Acaba böyle bir durumda istihkak 

davasının kime karşı açılması gerekecektir? Üçüncü kişinin, bunlardan yalnız birine 

karşı dava açması yeterli olacak mıdır, yoksa davanın her ikisine karşı açılması mı 

gerekecektir? Bu son ihtimal kabul edildiği takdirde, istihkak davasında borçlu ile 

alacaklı arasındaki ilişkinin niteliği ne olacaktır?  

Alman hukukunda, istihkak davasının esas olarak üçüncü kişi ile alacaklı 

arasında geçen bir dava olduğu, borçlunun bu davada taraf olamayacağı kabul 

edilmektedir. Bir başka deyişle, bu hukuk alanında, borçluya karşı, buradaki 

                                                 
544 JÄGER s.338; TEKİNAY-İstihkak s.52. Bu konuda şu şekilde düşünmek de mümkündür: Madem 
ki, alacaklı istihkak iddiasına itiraz etmemiştir, o halde bu iddiaya konu malın haczinden de 
vazgeçmiştir; mal üzerindeki haczin de kalkması gerekir. Yani, önemli olan alacaklının tavrıdır. 
Borçlu malın kendisine ait olduğu iddiasında ise genel hükümlere göre (MK m.683) genel 
mahkemelerde dava açması gerektiği söylenebilir.  O zaman da, borçluya neden itiraz hakkı tanındığı 
sorulabilir. Buna cevap olarak da, borçlunun m.97,XII hükmündeki sonuç ile karşılaşmaması 
gösterilebilir. Yani, borçlu itiraz etmekle, istihkak iddiasını kabulünün kendi aleyhine delil teşkil  
etmesi  ve ileride bu ikrarına aykırı hiçbir iddiada  bulunamaması şeklindeki sonucu bertaraf edebilir. 
Ancak, kanaatimizce, sadece borçlu istihkak iddiasına itiraz etmiş (alacaklı itiraz etmemiş) ise, bu 
durumda da, dosya icra mahkemesine gönderilmeli (m.97,I), üçüncü kişi de icra mahkemesinde 
borçluya karşı istihkak davası açmalıdır. Esasen bize göre, sadece borçlu ile üçüncü kişi arasında 
geçen istihkak davası da takip hukukuna ilişkin bir davadır ve davanın amacı, dava konusu malın 
derdest takip bakımından borçluya ait olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle, bu malın alacaklının 
tatmini amacıyla kullanılabilmesidir. Dolayısıyla,  borçlunun, hem malın kendisine ait olduğunu tespit 
ettirerek, bu malın bedeli ile borcunu ödemesi hem de ileri de aynı takipte üçüncü kişi tarafından 
yeniden istihkak iddiasında bulunulması halinde, önceki hükme dayanarak (kesin hüküm itirazında 
bulunarak) bunu bertaraf edebilmesi bakımından menfaati vardır.  
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anlamıyla bir istihkak davası açılamayacağı belirtilmektedir. Her ne kadar Alman 

Usul Kanunu § 771,II’de davanın alacaklı ve borçluya karşı açılması halinde 

bunların dava arkadaşı olarak görüleceği hükmüne yer verilmiş ise de, bunun yanlış 

anlaşılmaya müsait bir hüküm olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu 

dava arkadaşlığının, alacaklı ve borçluya karşı buradaki anlamda bir istihkak davası 

açılmasından kaynaklanamayacağı, aksine borçluya karşı başka bir sebepten dava 

açılması halinde böyle bir dava arkadaşlığının doğacağı savunulmaktadır. Borçluya 

karşı açılabilecek davanın ise, ancak maddi hukuktan kaynaklanan malın iadesine 

yönelik bir dava ya da bir tespit davası olabileceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla, 

istihkak davası ancak alacaklıya karşı açılabilir. Bu durumda da alacaklı ile borçlu 

arasında, zorunlu değil (ZPO § 62) ve fakat ancak ihtiyari bir dava arkadaşlığının 

(ZPO § 59, 60) söz konusu olacağı kabul edilmektedir545. 

İsviçre hukukunda ise, Alman hukukunun aksine, borçluya karşı da buradaki 

anlamda bir istihkak davasının açılabileceği kabul edilmektedir546. Ancak, davanın 

alacaklı ve borçluya karşı açılması halinde, bunlar arasındaki ilişkinin, mecburi dava 

arkadaşlığına vücut vermeyeceği belirtilmektedir547. Her ne kadar, İsviçre İcra ve 

İflas Kanunu’nun m.107,I hükmünde, alacaklı ve borçlunun istihkak iddiasına itiraz 

edebileceği belirtilmiş ise de, bundan, istihkak davasının her ikisine karşı da 

açılmasının zorunlu olduğu sonucunun  çıkarılamayacağına, yani bunlar arasında 

mecburi dava arkadaşlığının bulunmadığına işaret edilmektedir. Aksine üçüncü kişi, 

                                                 
545 Bu konuda bkz. ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.687; BAUR/STÜRNER s.531; JAUERNIG 
s.58; STEIN/ JONAS/MÜNZBERG s.549-550; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2047; 
ARENS/LÜKE s.439; SCHUSCHKE/WALKER s.610; PRÜTTING/WETH s.507; WIECZOREK/ 
SCHÜTZE s.626-627, 632; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2029; 
GOTTWALD s.374; HAASE s.563; COHN E: Reform des Interventionsprozesses, ein Beitrag zur 
Neugestaltung des Zivilprozessrechts, Berlin 1931 s.42-43. Avusturya İcra Kanunu § 37,II hükmünde 
ise, davanın takip alacaklısına ve sorumlu olan kişiye (yani borçluya) karşı açılabileceği ve bu 
takdirde bunların dava arkadaşı olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Ancak söz konusu hükme 
rağmen Avusturya hukukunda da (Alman hukukunda olduğu gibi), borçluya karşı buradaki anlamıyla 
bir istihkak davasının açılamayacağı, ancak alışılmış (genel) bir tespit davası ya da iade davası 
açılabileceği; söz konusu hükmün sadece, borçluya karşı açılacak dava ile alacaklıya karşı açılacak 
istihkak davasının, istihkak davasına bakan mahkemede  birlikte görülmesine olanak verdiği 
belirtilmektedir. Ayrıca, bu durumda alacaklı ile borçlu arasında ihtiyari dava arkadaşlığının söz 
konusu olduğu kabul edilmektedir. Bu konuda bkz. HOLZHAMMER s.163. İspanyol hukukuna göre 
ise, (söz konusu ülke kanununun 1539’uncu maddesi uyarınca) istihkak davasının alacaklı ve borçluya 
karşı birlikte açılması zorunludur; yani bunlar arasında mecburi dava arkadaşlığının bulunduğu 
belirtilmektedir. Bkz. GATHMANN s.171.  
546 SÜSSKIND s.53. 
547 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1083. 
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davayı yalnız birine karşı açabileceği gibi548, her ikisine karşı da açabilir. Davanın 

her ikisine karşı açılması halinde ise, bunlar arasında  ihtiyari dava arkadaşlığının söz 

konusu  olduğu kabul edilmektedir549’550.  

Hukukumuzda, İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin 

hükümlerinde (m.96-99) bu davanın borçluya karşı da açılmasının gerekli olup 

olmadığı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Sadece, m.97,VI hükmünde, 

üçüncü kişinin merci kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde 

istihkak davası açmaya mecbur olduğu hükmü yer almaktadır.  

Türk doktrininde, borçlunun da istihkak iddiasına itiraz etmiş olması halinde, 

davanın ona karşı da açılması gerektiği kabul edilmekte551, ancak bu durumda 

alacaklı ile  borçlu arasında ne tür bir dava arkadaşlığının oluşacağı hususunda  bir 

görüş birliği de bulunmamaktadır.  

Doktrinde TEKİNAY tarafından ileri sürülen görüşe göre, üçüncü kişinin 

istihkak iddiasına (alacaklı ile birlikte) borçlu da itiraz etmişse, üçüncü kişi, hem 

alacaklıyı hem de borçluyu hasım (davalı) göstererek dava açabileceği gibi, yalnız 

alacaklıya karşı dava açmakla da yetinebilir. Çünkü, genel olarak, bir kimsenin 

başkasını hasım göstermek zorunda olması, usul hukuku prensipleriyle 

bağdaşmamaktadır. Ancak, kanuni açıklık bulunan hallerde böyle bir mecburiyet 

kabul edilebilir. İstihkak davasında, borçlunun da hasım (davalı) olarak 

gösterilmesinin gerektiği hususunda hiçbir kanuni hüküm yoktur. Kaldı ki, istihkak 

davasının sonuçlandırılması bakımından, borçlunun da alacaklı ile birlikte dava 

edilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Borçlu bu davada tanık olarak dinlenebileceği 

gibi, alacaklı yanında davaya müdahale de edebilir. Nitekim kanun, üçüncü kişinin 
                                                 
548 Bu durumda ise davanın ihbarı ve davaya fer’i müdahalenin  söz konusu olabileceği  
belirtilmektedir (JÄGER/WALDER /KULL/KOTTMANN s.562). 
549 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1083; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.562; 
BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.86; AMONN/GASSER s.195; FRITZSCHE/WALDER 
s.370; LENHARD s.60; SÜSSKIND s.53; ROHNER s.22. 
550 İsviçre hukukunda dava arkadaşlığı Kantonların hukuk düzenlemelerine bırakılmış olup, bu 
konudaki düzenleme her Kantona göre değişiklik göstermektedir. Nitekim, Bern Kantonu Usul 
Kanunu madde 37,II’ de, İcra ve İflas Kanunu m.107, 109 (şimdi 108)’ daki hallerde davanın birden 
fazla kişiye karşı açılması halinde, bunun, ihtiyari dava arkadaşlığına vücut vereceği hükme 
bağlanmıştır. Bu konuda bkz. ULUKAPI-Dava Arkadaşlığı s.114 (dn. 422) ve s.55. Ayrıca bkz. 
BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.93. 
551 KURU-İcra 2 s.1023; TEKİNAY-İstihkak s.51; BERKİN s.294; MUŞUL s.615-616; KURU/ 
ARSLAN/YILMAZ s.319 dn. 11; KAYGANACIOĞLU-I s.645; UYAR-İstihkak Davaları s.376; 
UYAR-İnceleme s.60; UYAR-Yargılama s.826-827; YILDIRIM-İcra s.98; UYGUR s.43; 
KAYGANACIOĞLU–I s.645; ERKUYUMCU s.699; SEVİG s.180; OLGAÇ/KÖYMEN s.802; 
OLGAÇ s.833; ÖZKAN s.313; ÖZCENGİZ s.121, 126. 
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süresinde dava açmaması halinde, yalnız alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş 

sayılacağını beyan etmekle, borçluya husumet yöneltilmediği takdirde hukuki 

durumda bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istemiş ve üçüncü kişiyi, borçluyu 

da alacaklı ile birlikte hasım gösterip göstermemek hususunda özgür bırakmıştır. 

Zaten hacizden sonra alacaklının borçluya ait bütün hakları kullanmak yetkisine 

sahip olması, davalı olarak borçluya ait bütün def’ ileri de  ileri sürmesini mümkün 

kılmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişiye, mutlaka borçluyu da hasım (davalı) göstermek 

mecburiyetini yüklemek,  icra mahkemesine, maddi hukuka ilişkin bütün sonuçları 

ile birlikte bir mülkiyet uyuşmazlığını hiç de teminatlı olmayan bir usulle 

hallettirmek anlamına gelir. Şu halde, borçlunun da davalı olarak gösterilmesinde bir 

zorunluluk bulunmamaktadır552. Sonuç olarak bu görüşün, borçlunun da istihkak 

iddiasına itiraz etmesi halinde, bunun ancak bir ihtiyari dava arkadaşlığına vücut 

vereceğini kabul ettiği söylenebilir. 

Doktrinde ileri sürülen diğer bir görüşe göre ise, borçlunun da istihkak 

iddiasına itiraz etmiş olması halinde, davanın alacaklı ve borçluya karşı birlikte 

açılması, yani her ikisinin de davalı olarak gösterilmesi gerekir553. Böyle bir 

durumda, davalılar (alacaklı ve borçlu) arasında şekli bakımdan mecburi dava 

arkadaşlığı söz konusu olur554. Nitekim, Yargıtay’a göre de, bu durumda davanın 

alacaklı ve borçluya karşı birlikte açılması, borçlunun da davalı olarak gösterilmesi 

gerekir. Çünkü, istihkak iddiasına itiraz etmiş olmakla, borçlu da alacaklıya karşı bir 

uyuşmazlık yaratmış olduğu gibi, dava sonunda verilecek karar borçlunun da 

haklarını etkileyecektir555.  

                                                 
552 TEKİNAY-İstihkak s.51-52. TEKİNAY’la aynı görüşte olan AZMİ/İZZET’e göre de (s.208), 
üçüncü kişi davayı istihkak iddiasına itiraz eden borçlu veya alacaklı yahut her ikisi aleyhine açar. 
Hasım, istihkak iddiasına itiraz eden taraflar veya birisidir.  
553 KURU-İcra 2 s.1023; GÜRDOĞAN s.93; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES–İcra s.73; ERTEN 
S, s.142. Müflisin üçüncü kişinin istihkak iddiasını reddetmesi halinde, iflasta istihkak davasının aynı 
zamanda müflise karşı da açılması gerektiği hakkında bkz. GÖRGÜN s.116. 
554 KURU-İcra 2 s.1023; UYAR-İstihkak Davaları s.376; zımnen KAYGANACIOĞLU-I s.645. 
555 "Borçlu...hazır olduğu halde... yapılan hacizde mahcuz eşyaların kendisine ait olduğunu ileri 
sürmemiş, diğer bir deyimle istihkak iddiasında bulunmamıştır. Sonradan icra müdürlüğüne verdiği... 
dilekçede mahcuz eşyaların kendisine ait olduğunu ileri sürmüştür. Bu dilekçe 3. şahıs davacılara 
tebliğ edilmemiştir. Merci Hakimliğince verilecek kararın borçlunun haklarını etkileyeceği 
kuşkusuzdur. Bu durumda borçlu ile alacaklı açısından “mecburi dava arkadaşlığı” mevcut olup, 
borçluya dava dilekçesinin usulen tebliğ edilmesini ve davaya dahil edilmesini engelleyen yasal bir 
hüküm mevcut değildir"  (15. HD 30.5.1985, 144/1935: UYAR-İstihkak Davaları s.389-390); "...İcra 
Tetkik Merciince istihkak davaları umumi hükümlere göre görülür. Borçlunun icra müdürlüğü 
dosyasında kabulü yoksa davalı olarak gösterilmesi gerekir. Kaldı ki, mercide dinlenen borçlu ve dava 
dışı şirket ortaklarından...haczedilen malların borçlu şirkete ait olduğunu ileri sürmüştür. Bu durum, 
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 Doktrinde, dava arkadaşlığı, genel olarak mecburi ve ihtiyari dava arkadaşlığı 

olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmakta; mecburi dava arkadaşlığı da kendi 

içinde maddi ve şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığı olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır556’557.  

Kanaatimizce, borçlunun istihkak iddiasına itiraz etmiş olması halinde, alacaklı 

ile borçlu arasında maddi bakımdan mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olamaz. 

Çünkü,  maddi bakımdan mecburi dava arkadaşlığı, dava konusu hukuki ilişki (hak 

veya borç) birden fazla kişi arasında ortak olup, bunlara yönelik tek ve aynı 

doğrultuda bir karar verilmesinin söz konusu olduğu hallerde oluşan dava 

arkadaşlığına denir. Bu çeşit dava arkadaşlığında, dava arkadaşları arasındaki ilişki 

çok sıkı olup, bunlar davada aynı şekilde ve hep birlikte hareket edebilirler. Ayrıca 

mahkeme de, burada bütün dava arkadaşlarına yönelik tek ve aynı doğrultuda bir 

karar vermek zorundadır558. Oysa, burada, alacaklı ile borçlu arasında, maddi hukuk 

bakımından birlikte dava edilmelerini zorunlu kılacak bir hukuki ilişki yoktur. Yani, 

bu durumda, alacaklı ile borçlu arasında maddi bakımdan mecburi dava arkadaşlığına 

vücut verecek koşul ve özellikler bulunmamaktadır.  

Öte yandan,  usul kanunlarının aradığı anlamda birden fazla kişinin davaları 

arasında bir bağlantının varlığı halinde ihtiyari dava arkadaşlığından söz edilir. 

Burada, davalar arasında aranan bağlantı, mecburi dava arkadaşlığındaki gibi, “sıkı” 

bir bağlantı değildir. Buradaki sıkılığın ölçüsü, birden fazla davanın amaçsal açıdan 

birlikte açılabilmesidir. Ayrıca, ihtiyari dava arkadaşlığının oluşumu, kural olarak 

tarafların iradesine bırakılmakla, davaların birlikte incelenmesi, biri diğerinin 

zorunlu şartı olarak görülmemiştir. Dolayısıyla, aralarında bağlantı bulunan 

                                                                                                                                          
borçlu şirketin çıkarlarını da ilgilendirdiğinden, davanın borçlu şirkete de yöneltilmesi gerekir. Borçlu 
şirket ortaklarının duruşmada dinlenilmesi ile yetinemez ve böylece bu eksikliğin giderildiği kabul 
edilemez. Mercice bu yönün gözden kaçırılması ve taraf kuruluşu sağlanmadan uyuşmazlığın çözüme 
bağlanması usul ve yasaya aykırıdır"  (13. HD 24.1.1983, 7490/253: UYAR-İstihkak Davaları s.394); 
aynı yönde (15. HD 14.3.1984, 406/838: YKD 1984/12 s.1825-1827). Yargıtay, bu ihtimalde 
borçlunun davalı olarak gösterilmemesini bozma sebebi saymaktadır. Örneğin bkz. (İİD 28.2.1949, 
5485/966: UYGUR s.43 dn. 6). 
556 Bu konuda bkz. ULUKAPI–Dava Arkadaşlığı s.43 vd.; KURU-Usul 3 s.3284 vd.; 
KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s. 579 vd.; bu konuda farklı bir yaklaşım için bkz. ALANGOYA Y: 
Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), Doktora Tezi, İstanbul 1965 (Tıpkı 
Basım, İstanbul 1999). 
557 MUŞUL (s.616), Yargıtay’ ın öngördüğü bu dava arkadaşlığının Kanuna dayanmadığı için 
(HUMK m.47), burada teknik anlamda mecburi dava arkadaşlığının bulunmadığını ve bu nedenle 
dava arkadaşlığının hukuki sonuçlarını doğurmayacağını belirtmektedir.  
558 ULUKAPI–Dava Arkadaşlığı s.60; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.581; ALANGOYA s.92 vd. 
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davalarda, taraflar, isteklerine bağlı olarak birlikte dava açabilir ve dava 

edilebilirler559. İhtiyari dava arkadaşlığının oluşabilmesi için, ya dava konusu hakkın 

(veya borcun) taraflar arasında ortak olması, ya da ortak bir işlem ile birden fazla kişi 

lehine bir hak taahhüt edilmiş veya bu suretle borç altına girilmiş olması veyahut da 

davanın birden fazla kişi hakkında aynı veya benzer sebeplerden (vakıalardan) 

doğmuş olması gerekir560. 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, borçlunun da istihkak iddiasına itiraz etmiş 

olması halinde, alacaklı ile borçlu arasında, ihtiyari dava arkadaşlığının meydana 

geleceği, daha doğru bir ifadeyle, bu durumun söz konusu kişiler arasında bir ihtiyari 

dava arkadaşlığına vücut vereceği düşünülebilir. Zira, dava, bunlar arasında aynı 

sebepten (istihkak iddiasına itiraz edilmesi) doğduğundan ve biri hakkında verilecek 

karar diğerini de etkileyeceğinden, ihtiyari dava arkadaşlığının koşullarının 

gerçekleştiği; bunun sonucunda üçüncü kişinin isterse her ikisine (ya da birine)  karşı 

da dava açabileceği söylenebilir.  

Ancak, kanaatimizce de, borçlunun da istihkak iddiasına itiraz ettiği hallerde, 

alacaklı ile borçlu arasında, şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığının oluşacağını 

ve davanın her ikisine karşı da açılmasının zorunlu olduğunu kabul etmek, amaca 

daha uygun bir çözüm tarzı olacaktır561. Şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığı, 

özel kanun hükümleri çerçevesinde, birden fazla kişiye karşı dava açılmasının 

zorunlu olduğu hallerde oluşan dava arkadaşlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu çeşit 

dava arkadaşlığı, gerçeğin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki 

ilişkinin doğru karara bağlanmasını sağlamak için kabul edilmiştir. Burada dava 

arkadaşları kanundan doğan şekli bir zorunluluktan dolayı davalı tarafında dava 

arkadaşıdırlar. Burada, dava konusu ilişki hakkında bütün dava arkadaşlarına yönelik 

tek ve aynı doğrultuda bir karar verme zorunluluğu olmadığı gibi, dava 

arkadaşlarının yaptıkları usuli işlemler de birbirinden bağımsızdır562. 

Gerçekten, borçlu da istihkak iddiasına itiraz ettiğine göre, alacaklıyla birlikte 

ona karşı da dava açılmasının gerekli olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü, istihkak 
                                                 
559 ULUKAPI-Dava Arkadaşlığı s.108. 
560 Bu konuda ayrıntı için bkz. ULUKAPI –Dava Arkadaşlığı s.115 vd.; KURU/ARSLAN/YILMAZ-
Usul s.587 vd. 
561 KURU-İcra 2 s.1023; UYAR-İstihkak Davaları s.376; KAYGANACIOĞLU-I s.645; BERKİN 
s.294. 
562 Bu konuda bkz. ULUKAPI–Dava Arkadaşlığı s.60, 102 vd.; KURU/ARSLAN/YILMAZ–Usul 
s.582-583. 
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iddiasına itiraz etmekle, borçlu ile üçüncü kişi arasında, bu iddiaya konu olan mal 

(veya hak) üzerinde bir uyuşmazlık doğmuş demektir. Bu uyuşmazlık ise, ancak 

borçlunun da davalı olarak gösterilmesi halinde, mümkün olduğu kadar tam ve 

gerçeğe uygun bir şekilde çözümlenebilir. Daha istihkak iddiası aşamasında, ortada 

bir dava yokken, üçüncü kişinin bu iddiasına itiraz eden borçlu, ileride kendisine 

karşı dava açılması riskini de göze almış demektir. Üçüncü kişinin de, bu nedenle 

kendi iddiasına karşı çıkan borçlu ile dava aşamasında karşı karşıya gelmesi, derdest 

takip bakımından bu konudaki uyuşmazlığın çözümlenmesi açısından gereklidir.  

Kaldı ki, alacaklı ile üçüncü kişi arasında cereyan eden bir davaya, itiraz eden 

borçlunun da katılması (yani borçlunun istihkak davasında davalı olarak 

gösterilmesi), bir anlamda bunlara göre üçüncü kişi durumunda sayılabilecek 

borçlunun hak ve menfaatleri563 açısından da önem taşır. Zira, borçluya ait olduğu 

gerekçesiyle haczedilen bir mal (veya hak) hakkında istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişi davayı kazandığı takdirde, belki de gerçekten borçluya ait olan bir mal, 

cebri icranın kapsamı dışına çıkarılmış olacak, borçlu da alacaklısını tam olarak 

tatmin etme ve icra takibinden kurtulma olanağını yitirmiş olacaktır. Bu nedenle, 

borçlunun da davaya katılarak, kendi haklarını savunma imkânının verilmesi gerekir. 

Eğer, burada ihtiyari dava arkadaşlığının varlığı yeterli görülürse, esasen borçlunun 

davalı olarak gösterilmesi alacaklının iradesine bağlı olduğundan, alacaklının 

borçluya karşı dava açmadığı hallerde, borçlu davada kendini yeterli olarak savunma 

olanaklarını elde edemeyecektir. Gerçi bu ihtimalde, borçlunun alacaklı yanında 

davaya fer’i müdahil olarak katılma imkanı bulunsa bile564, bunun bir davada taraf 

olarak elde edilecek hak ve sonuçlara (avantajlara) nazaran yetersiz kalacağı açıktır. 

Öte yandan, eğer borçlunun da davalı olarak gösterilmesinin gerekli olmadığı 

kabul edilecek olunursa, kanunkoyucunun borçluya da istihkak iddiasına itiraz hakkı 

tanımasının amacı tam olarak gerçekleşmeyecektir. Nitekim, üçüncü kişinin davayı 

kazanması ve borçlunun da kötüniyetli olarak istihkak iddiasına itiraz ettiğinin 

anlaşılması halinde, üçüncü kişi lehine tazminata hükmedilmesi söz konusu 

olabilecektir. Bu nedenle, borçlunun bu sonuçla karşılaşmaması için davaya 

                                                 
563Davada üçüncü kişilerin haklarının korunması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BUDAK-     
Haklarının Korunması  s.47 vd. 
564 İcra takibi sırasında açılan ve görülmekte olan davalarda da fer’i müdahalenin mümkün olduğu 
hakkında bkz. PEKCANITEZ H: Medenî Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992 s.68. 
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katılması ve kendini savunma imkânını elde etmesi gerekir. Borçlunun istihkak 

iddiasına kötüniyetle itiraz ettiği ise, ancak onun davaya katılması halinde 

anlaşılabilir.  

Borçlunun da davaya katılması ve bu davanın lehine karara bağlanması halinde, 

aynı mal hakkında aynı üçüncü kişinin istihkak davası açması halinde borçlu, hiç 

değilse somut icra takibi bakımından lehine olan önceki hükme dayanarak, kesin 

hüküm itirazında bulunabilecektir. Böylece, bir ölçüde icra takibinin sürüncemede 

bırakılmasının önüne geçilebileceği gibi, borçlu da aynı takip içinde yeniden 

aleyhine açılacak davayı kalaylıkla savuşturabilecek ve haklarını savunabilmek 

açısından önemli bir avantaj elde etmiş olacaktır. Dolayısıyla, borçlunun davaya taraf 

(davalı) olarak katılmasında, üçüncü kişi ile arasındaki uyuşmazlığın somut icra 

takibi bakımından da olsa, kesin hüküm teşkil edecek şekilde karar bağlanmasında 

hukuki menfaati vardır.  

Nihayet, her ne kadar şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığının, ancak 

kanunda özel olarak düzenlenmiş hallerde oluştuğu kabul edilse bile565, bu tek 

başına, burada söz konusu dava arkadaşlığının oluşmadığını kabul etmek için yeterli 

olmamalıdır566. Zira, burada, işin niteliği gereği böyle bir dava arkadaşlığı ortaya 

çıkmaktadır. Kaldı ki, burada şekli bakımdan dava arkadaşlığının kabulü, usul 

ekonomisi ilkesinin gerçekleşmesine yönelik bir işlevi de yerine getirir. Çünkü, 

üçüncü kişinin, alacaklı ve borçluya karşı birlikte dava açması, zaman, emek ve 

masraftan tasarruf sağlar. Dolayısıyla,  icra takibinin daha kısa bir sürede 

sonuçlanması mümkün olur. Esasen, alacaklı ve borçluya karşı ayrı ayrı dava 

açılması halinde, bu davaların birleştirilmesi imkânı da zaten mevcuttur567. Bu 

nedenle, yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, üçüncü kişinin istihkak 

davasını, istihkak iddiasına itiraz eden  alacaklı ve borçluya karşı birlikte açmalıdır. 

                                                 
565 ULUKAPI-Dava Arkadaşlığı  s.60, 102; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.583. 
566 Fakat örneğin, asli müdahale davasında da bu böyle bir zorunluluğun bulunmadığı, yani şekli 
bakımdan değil ancak ihtiyari bir dava arkadaşlığının söz konusu olabileceği hakkında bkz. ÖZEKES 
M: Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995 s.68-70. 
567 Eğer üçüncü kişi, hem alacaklı hem de borçluya karşı  başka (ayrı) yer icra mahkemelerinde 
istihkak davası açmış ise, ikinci davanın davalısı, davaların birleştirilmesi talebini ilk itiraz olarak ileri 
sürebilir (HUMK m.187,V; m.45,II). Böyle bir durumda, davaların birleştirilmesi mümkündür. Eğer 
bu talep ilk itiraz olarak ileri sürülmemiş ise, bu davalardan biri hakkında verilecek karar diğerini de 
etkileyebileceğinden, birinci davanın sonuçlanmasının ikinci dava için bekletici sorun yapılması 
uygun olur. Eğer istihkak davası alacaklı ve borçluya karşı ayrı ayrı ve fakat aynı  icra mahkemesinde 
açılmış ise, davanın her safhasında talep üzerine veya re’sen mahkemece davaların birleştirilmesi 
mümkündür (HUMK m.45,I). 
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Yani, böyle bir durumda şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığının mevcut olduğu 

kabul edilmek gerekir.  

 

    § 13. İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 

 

İcra ve İflas Kanunu’muzda (m.97,XI; XVII; XVIII), istihkak davasının 

özellikleri göz önünde tutularak, bu davalara ilişkin yargılama usulü hakkında bazı 

özel düzenlemelere yer verilmiştir. İşte bu paragraf altında, söz konusu düzenlemeler 

incelenecektir. 

 

A. İSTİHKAK DAVASINDA BASİT YARGILAMA USULÜNÜN  

    UYGULANMASI 

Hacizde istihkak davası bakımından görevli yargı yeri, icra mahkemeleridir. 

İcra ve İflas Kanunu’muz m.18,I hükmünde, icra  mahkemelerinde “basit yargılama 

usulünün uygulanacağını” hükme bağlamıştır568.  

 İcra ve İflas Kanunu m.97,XI hükmüne göre ise, “istihkak davasına genel 

hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne (HUMK m.507-511) göre 

bakılır”569. Görüldüğü üzere, kanun, bu davalarda uygulanacak yargılama usulünü 

açıkça belirtmiş bulunmaktadır570. Bu açık düzenleme karşısında, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m.512,II’de yer alan ve istihkak davasının “seri yargılama 

usulüne” tabi olduğuna ilişkin hüküm, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,II hükmü ile571 

yürürlükten kaldırılmıştır572.  

İstihkak davasının basit yargılama usulüne tabi kılınması yerinde bir 

düzenlemedir. Zira, bu yargılama usulü, yazılı yargılama usulüne göre daha basit ve 

çabuk işleyen bir yargılama usulüdür573. İstihkak davası, icra takibi içerisinde ortaya 

çıkan ve bir an önce sonuçlandırılması gereken bir davadır. Dolayısıyla, basit 
                                                 
568 Bu konuda geniş bilgi için bkz. UYAR-Tetkik Mercii s.382 vd.; UYAR–Kuru Armağanı s.707 vd. 
569 İsviçre hukukunda istihkak davaları ise “seri yargılama usulüne” (beschleunigten Verfahren) tabi 
tutulmuştur (İsv.İİK m.109,IV). Ancak, istihkak davasına ilişkin hükümlerin de dikkate alınması 
gerekir (AMONN/GASSER s.195); bu konuda bkz.  BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.92-93. 
570 Hacizde istihkak davalarındaki usule ilişkin hükümlerin, niteliğine aykırı düşmedikçe iflasta 
istihkak davasına da uygulanması mümkündür (GÖRGÜN s.117). AATHK’ya göre açılacak istihkak 
davalarının ise, yazılı yargılama usulüne tabi olduğu hakkında bkz. ŞİMŞEK s.668. 
571 Bu düzenleme, İİK’da 1940 yılında 3890 sayılı Kanun’la  yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 
572 POSTACIOĞLU s.400; TEKİNAY-İstihkak s.57; KAYGANACIOĞLU–II s.124. 
573 KURU B: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt: V, Altıncı Baskı, İstanbul 2001 s.5578 vd.; KARSLI 
A: İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, İstanbul 1995 s.58. 
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yargılama usulünün, bu açıdan, istihkak davasının mahiyetine ve amacına uygun 

düşen bir yargılama biçimi olduğu söylenebilir. 

İstihkak davası basit yargılama usulüne tabi olduğuna göre, kısaca bu 

yargılama usulünün özelliklerine değinmek gerekir574.  

Buna göre, basit yargılama usulüne tabi istihkak davasının da gerekçeli (iki 

nüsha) dilekçe ile açılması ve yazılı delillerin dava dilekçesine eklenmesi gerekir 

(HUMK m.508)575’576.  

Davalı, dava dilekçesine on gün içinde cevap (yani cevap dilekçesi) vermek 

zorunda olmayıp, esasa cevabını ilk oturumda yazılı veya sözlü olarak mahkemeye 

bildirebilir 577. Davalı ilk oturumdan sonra esasa cevap vermek isterse, davacı 

savunmanın genişletildiği itirazında bulunabilir (HUMK m.511; m.202)578. 

Davalı, ilk itirazlarını en geç ilk oturumda esasa girilmeden önce ve sözlü 

olarak da ileri sürebilir579.  

Basit yargılama usulünde, taraflara gönderilen meşruhatlı davetiyede (duruşma 

davetiyesinde), tarafların ibraz etmek istedikleri belgelerin her halde muayyen günde 

gönderilmesi veya duruşmaya getirilmesi gerektiği de bildirilir (HUMK m.509)580. 

Ayrıca, delillerin ilk duruşma gününde derhal gösterilmesi zorunludur581. Hakim, 

delil göstermeleri için taraflara bir süre vermek zorunda değildir. Ancak hakim 

tarafların korumakla yükümlü oldukları menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde 

delillerin tamamlanmasını her zaman emredebilir (HUMK m.511,II). 

Kanunlarda basit yargılama usulüne tabi tutulan dava ve işler adli tatilde de 

görüleceğinden (HUMK m.176,XI) ve istihkak davası da basit yargılama usulüne 

                                                 
574 KURU-Usul 5 s.5583. Ayrıntılı bilgi için bkz. UYAR-Tetkik Mercii s.382 vd. 
575 Uygulamada duruşma yapılan işlerde, delillerin ilk oturumda sunulmasına izin verildiği 
belirtilmektedir (KARSLI s.58; UYAR-Kuru Armağanı s.708); bkz. (12. HD 5.3.1987, 7647/3107: 
UYAR-Kuru Armağanı s.708). 
576 "Mahcuz eşyanın cins ve nev’i haciz zabıt varakasiyle tesbit edilmiş olacağından, istihkak davasına 
müteallik arzuhalde bu eşyenın cins ve nev’inin beyan olunmaması davanın istimaına mani değildir" 
(İİD’nin  16.4.1943 tarihli kararı: DOĞRUER/GÜLERYÜZLÜ/AYAN s.199). 
577 KURU-Usul 5 s.5583; KARSLI s.58; UYAR-Kuru Armağanı s.713. 
578 KURU-Usul 5 s.5584. 
579 KURU-Usul 4 s.4281-4282; KURU-Usul 5 s.5584. 
580 Bu konuda ayrıntı için bkz. UYAR-Kuru Armağanı s.708 vd. 
581 "Dava hacizde istihkak davasıdır (İİK m.97). Davacı, davanın esası yönünden ikame ve ibraz ettiği 
delileri ile davasını ispatlamıştır. – Mercice, toplanan delillere göre davanın kabulüne karar verilmiş 
ve hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir. –Davalı alacaklı bankaya Usulün 509 ve 510. 
maddeleri hükümleri uyarınca tebligat yapıldığı halde, delillerini göstermemiş bulunmasına göre, 
davalı banka vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir" (13. HD 4.5.1976, 1958/3622: ABD 
1976/6 s.1131-1132). 
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tabi tutulduğundan (m.97,XI), bu davalarda adli tatil hükümleri uygulanmaz; yani 

istihkak davasına adli tatilde de bakılır582. 

İşte, basit yargılama usulünün kısaca değindiğimiz bu özellikleri dışında, yazılı 

yargılama usulüne ilişkin kurallar, basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 

hakkında da uygulanır (HUMK m.511,I). Buna göre, basit yargılama usulüne ilişkin 

özellikler dışında yazılı yargılama usulü kurallarının uygulanması,  istihkak davası 

için de geçerlidir.  

Sonuç olarak, istihkak davası bakımından, öncelikle İcra ve İflas Kanunu’nda 

(m.96-99) yer alan özel düzenlemeler geçerli olacaktır. Bunun dışında, bu davaya 

esas olarak basit yargılama usulüne göre bakılacaktır. Nihayet, istihkak davasına 

genel hükümler dairesinde bakılacağına göre (m.97,XI), basit yargılama usulüne 

ilişkin özellikler dışında, yazılı yargılama usulü kuralları uygulanacaktır.   

 

 

B. İSTİHKAK DAVASINA GENEL HÜKÜMLER DAİRESİNDE 

     BAKILMASI   

 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97,XI hükmünde açıkça belirtildiği üzere, 

istihkak davasına genel hükümler dairesinde bakılır. Burada öncelikle, “genel 

hükümler”den ne anlaşılması gerektiği açıklanmalıdır.  

Kanaatimizce, burada genel hükümler tabiri ile kastedilen, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümleridir. Zira, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XI 

hükmü, istihkak davasında yargılama usulünü düzenleyen bir hüküm olduğuna göre, 

bu konuda genel hüküm niteliğini, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri 

taşıyabilir583.  

                                                 
582 KURU-İcra 2 s.1028; MUŞUL s.640; BERKİN s.291; "Taraflar arasındaki uyuşmazlık, İİK’ na 
dayalı istihkak davasına ilişkin olup, aynı kanunun 97/11. maddesi uyarınca, “basit yargılama usulüne 
göre çözümlenen ve adli tatilde de görülebilen” dava türlerindendir. Bu nedenle de, İİK’ nun 194. 
maddesinde bahsedilen “müstacel haller” kapsamına girdiğinden, iflasın açılması ile duran davalardan 
olmadığından, merci hakimliğinin “davanın 2. alacaklılar toplantısından 10 gün sonrasına kadar 
durdurulmasına” dair verdiği kararda isabet bulunmamaktadır. Öyleyse hakimliğince işin esası 
hakkında bir karar verilmesini teminen karar bozulmalıdır" (15. HD 26.1.1993, 100/266: UYAR-
İstihkak Davaları s.784). 
583 Nitekim MUŞUL (s.640), istihkak davasına HUMK’nun genel hükümleri çerçevesinde 
bakılacağını belirtmektedir. Ayrıca TEKİNAY’a göre de, “umumi (genel) hükümler tabiri ile, hususi 
hukukun tali kanunlarına nispet edilerek, Medeni kanun ahkâmı kasdedilirse de mezkûr fıkradaki 
(umumi hükümler) tabirinin bu manada istimal edildiği söylenemez. 11 inci fıkra yargılama usulüne 
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Burada, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun bütün hükümlerinin, istihkak 

davası bakımından incelemesi olanaklı değildir. Zira bu, çalışmamızın kapsam ve 

amacını aşacaktır. Bu nedenle, sadece önemli gördüğümüz bazı hususları 

incelemekle yetineceğiz. 

Yukarıda da kısaca belirtildiği üzere, istihkak davası da dilekçe ile açılır. Her 

ne kadar, istihkak davasına ilişkin dilekçenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

m.179-180’e göre düzenlenmesi gerekir ise de584, Yargıtay, isabetli olarak, “dava 

olgularını nitelemenin, uygulanacak kanun hükmünü arayıp bulmanın ve hukuki 

nitelendirmeyi yapmanın  hakimin görevi olduğunu585, bu nedenle harcı yatırılarak 

açılan davada “şikayetten”586, “istihkak iddiasından”587, “icra takibine itiraz 

                                                                                                                                          
taalluk ettiğine göre kanun vazıının (umumi hükümler) tabiri ile HUMK’ nun bilhassa delillerin 
tetkikine ve beyyineye ait prensiplerini istihdaf ettiği ve icra mahkemesinin bu hususlarda İcra ve İflas 
Kanunu ile takyit edilmiş olan selahiyetlerini genişletmek gayesini güttüğü anlaşılmaktadır” 
(TEKİNAY-İstihkak s.56-57). İİK, HUMK’ a göre, daha özel bir Kanun olduğundan hacizden doğan 
istihkak davasına öncelikle özel Kanun (İİK) hükmünün uygulanması gerekir (KAYGANACIOĞLU-  
II s.124-125). 
584 "...İstihkak davası HUMK hükümlerine göre açılır. Basit yargılama usulünce incelenip karara 
bağlanır. Bir davanın ne şekilde açılacağı ve dava arzuhalinin hangi şartları ihtiva edeceği, tanzim 
şekli HUMK’nun 178 ve müteakip maddelerinde gösterilmiştir. Tetkik konusu olaya gelince; 
23.3.1972 tarihli dilekçe yalnız şikayetçinin adını ve şikayet olunan icra işlemini ihtiva eden bir 
şikayet dilekçesinden ibaret olup, dava arzuhalinde bulunması lazım vasıfları haiz değildir. 
Şikayetçinin bir talebi ve davası bulunmadığı, ıslah yoluna başvurmadığı halde 25.9.1972 tarihli 
oturumda, ‘talebin bir istihkak davası’ mahiyetinde  olduğu kabul edilerek ‘borçluya husumet tevcih 
ettirilmesine’ resen karar verilmiş oluşu HUMK ve İİK hükümlerine aykırıdır" (İİD 21.5.1973, 5213/ 
5411: UYAR-İstihkak Davaları s.863-864); aynı doğrultuda (15. HD 15.10.1990, 4489/4076: UYAR-
İstihkak Davaları s.779). 
585 "Davacı üçüncü kişi dava konusu ... aracın trafik kaydına konulan haczin kaldırılmasını istemiştir. 
Her ne kadar dava dilekçesinde icra memuru işleminin de iptalini istemişse de dilekçedeki açıklamalar 
ve davacı vekilinin tavzih dilekçesi ile talebinin istihkak iddiası olduğunu netleştirmesi dikkate 
alındığında uyuşmazlığın istihkak davasına ilişkin olduğu açıktır. – Olayların hukuksal açıdan 
değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi hakime aittir. Bir uyuşmazlıkta maddi olayın taraflarca yanlış 
nitelendirilmesi kendilerini ve hakimi bağlamaz. Hakim tarafların ileri sürdükleri maddi olay ve netice 
talepleri ile bağlı olup onların hukuki nitelendirmesi ile bağlı değildir. – HUMK. nun 76. maddesinin 
kapsadığı bu ilke ışığında uyuşmazlığın 3. kişinin istihkak davasına ilişkin olduğunun kabulü ile İİK’ 
nun 97/11. maddesi hükmünce 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 duruşma açılması tarafların delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre 
karar verilmesi gerekirken davanın şikayet olarak nitelendirilmesi suretiyle yanılgıya düşülerek yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 29.2.2000, 1642/1688: 
YKD 2000/10 s. 1588-1589). 
586 "...Dava İİK’ nun 96 ve müteakip maddelerine göre açılmış istihkak davası niteliğindedir. Davacı 
her ne kadar ‘şikayet’ olarak dilekçesini sunmuş ise de, hukuki tavsifi hakim görevi nedeniyle re’sen 
yapmak zorundadır. Dava dilekçesinin alacaklı ve borçluya tebliği suretiyle davaya katılmalarını 
sağlamak ve taraf teşkili yapıldıktan sonra tarafların karşılıklı delillerini toplamak ve sonucuna göre 
karar verilmek gerekirken, bu yönler gözardı edilerek evrak üzerinde karar verilmesi usul ve yasaya 
aykırı bulunduğundan...merci kararının bozulmasına..." (15. HD 16.3.1993, 1052/1266: UYAR-
İstihkak Davaları s.776) aynı yönde başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.776 vd. 
587 "...Her ne kadar dava dilekçesinde “davanın konusu” olarak “istihkak iddiasından” söz edilmiş ise 
de, “mahcuz aracın kendisine ait olduğunu” belirtmek suretiyle konulan haczin kaldırılmasını istemiş 
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etmekten”588 söz edilmiş olmasının sonucu değiştirmeyeceğini belirterek, dava 

dilekçesinin içeriğinden, davacının amacının “istihkak davası” açmak olduğunun 

anlaşılması halinde, davanın istihkak davası olarak kabulü edilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir589. 

Öte yandan, diğer bir husus, istihkak davasının “duruşmalı olarak” 

incelenebilip incelenemeyeceğidir. Belirtmek gerekir ki, İcra ve İflas Kanunu’ 

muzda, bu konuda açık bir düzenleme bulunmamaktadır590. Ancak bundan, istihkak 

davasının duruşma yapılmadan incelenebileceği sonucu çıkarılamaz. Çünkü, istihkak 

davasına basit yargılama usulüne göre ve genel hükümler dairesinde bakılmaktadır 

(m.97,XI). Bu nedenle, istihkak davasında duruşma yapılmadan sadece evrak 

üzerinde inceleme yapılarak karar verilemez (HUMK m.73)591. Esasen, istihkak 

davası niteliği gereği duruşma yapılmadan karara bağlanabilecek bir dava da 

değildir. Nitekim Yargıtay da, istihkak davasının mutlaka duruşma yapılarak 

incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir592.  

Böylece, taraflara çıkarılacak duruşma davetiyelerinde, tarafların belli edilen 

günde icra mahkemesinde hazır bulunmadıkları takdirde, tahkikata yokluklarında 

devam edileceği bildirilir (HUMK m.213,II). Bunun üzerine, taraflardan biri 
                                                                                                                                          
bulunduğundan, niteliği itibariyle davanın “istihkak davası” olduğu kuşkusuzdur..."  (15. HD 
5.6.1986, 1959/2284: UYAR-İstihkak Davaları s.780-781). 
588 "...Her ne kadar anılan dilekçede, konunun, “takibe itiraz olduğu” yazılı ise de, dilekçenin 
içeriğinden istemin İİK’ nun 97. ve bunu izleyen maddelerindeki “istihkak davası” niteliğinde olduğu 
açıktır. Dava harcı da yatırılmış olduğuna göre, merci hakimliğince öncelikle taraf teşkili yapılarak, 
iddia ve savunma çerçevesinde taraf delilleri toplanmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir" 
(15. HD 5.5.1988, 1056/1832: UYAR-İstihkak Davaları s.780). 
589 Ayrıca bkz. UYAR-Kuru Armağanı s.723 dn.115’de belirtilen Yargıtay kararları.  
590 İİK m.97,I’de sadece, takibin devamı veya ertelenmesi hakkında duruşma yapılabileceğine yer 
verilmiştir.  
591 KURU-İcra 2 s.1027; MUŞUL s.640; BERKİN s.291; TEKİNAY-İstihkak s.57; UYAR-İstihkak 
Davaları s.765, 768; UYAR-İnceleme s.64; KURU/ARSLAN/YILMAZ  s.320;  UYAR-Tetkik Mercii 
s.388 vd.; KARSLI s.59, 61 vd.; KAYGANACIOĞLU–II s.125;  ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.509; 
UYGUR s.44; ÖZCENGİZ s.7. 
592 "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İİK’na dayanan istihkak davasına ilişkindir.- Davacı 3. kişi, davalı 
alacaklıdır. Borçlu davada gösterilmemiştir. Harç, Harçlar Yasası uyarınca alınmıştır. İİK’ nun 97/11 
fıkrasına göre istihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulü gereğince 
bakılması gerekir. HUMK’ nun 511. maddesinde “basit usulü muhakemeye tabi olan hallerde, bu 
kanunun basit usulü muhakeme bahsindeki 4. fasılda yazılı kaidelere aykırı olmayan alelade usulü 
muhakeme kaideleri de tatbik olunur” hükmü yer almaktadır. Öyleyse, yöntemince taraf teşkil 
edilerek, iddia ve savunma çerçevesinde yanların delilleri toplanmak suretiyle hasıl olacak uygun bir 
karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde inceleme yapılarak yazılı biçimde karar kurulması yasaya 
aykırı olup, karar bozulmalıdır" (15. HD 30.6.1992, 3328/3453: UYAR-İstihkak Davaları s.789); 
"…İstihkak davalarında duruşma yapılması zorunludur. Şikayete, istihkak iddiasına itiraza 
benzetilerek evrak üzerinden karar verilemez" (13. HD 18.12.1974, 6383/3701: KAYGANACIOĞLU 
–II s.125 dn.55); aynı doğrultuda başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.789-791; UYAR-
Tetkik Mercii s.464-466. 
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duruşmaya gelmez ve duruşmaya gelen diğer taraf davayı takip edeceğini bildirirse, 

davaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir593.  İki taraf da duruşmaya gelmez 

(veya bir taraf gelmez ve gelen taraf davayı takip etmeyeceğini bildirir) ise, dava 

dosyası işlemden kaldırılır594. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, dosyanın 

işlemden kaldırılmasına ilişkin hükümler (HUMK m.409) istihkak davası 

bakımından da uygulanacaktır595’596.  

Diğer taraftan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun m.187,IV hükmünde 

düzenlenmiş olan “derdestlik itirazı” istihkak davası bakımından da uygulama alanı 

bulur597. Bilindiği gibi, derdestlik itirazında bulunulabilmesi için, üç şartın birlikte  

gerçekleşmesi gerekir. Bunlar : Aynı davanın aynı mahkemede ya da başka başka 

mahkemelerde iki kere açılmış olması, birinci davanın görülmekte olması ve birinci 

dava ile ikinci davanın aynı dava (yani tarafları, konusu ve sebebinin aynı) 

                                                 
593 KURU-İcra 2 s.1028; ULUKAPI Ö: Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, 
Konya 1997 s.94-95. 
594 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.320 dn.12. Dosyanın işlemden kaldırılması hakkında ayrıntı için bkz. 
ULUKAPI-Duruşmaya Gelmemesi s.99 vd.; UYAR-İstihkak Davaları s.769; UYAR-Tetkik Mercii 
s.398. 
595 "Dava, İİK’ nun 96 ve ardından gelen maddelerine dayana istihkak davasıdır. İİK’nun 97/11. 
maddesinde istihkak davasına genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacağı 
öngörülmüştür. Öyleyse davanın karara bağlandığı 16.9.1997 tarihli oturumda tarafların gelmediği 
anlaşıldığından HUMK’nun 409. maddesi uyarınca başvuruya kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yargılamaya devam olunarak “dava konusu kalmadığından 
karar verilmesine gerek olmadığına” hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" 
(21. HD 2.12.1997, 7776/7965: YKD 1999/8 s.1103-1104); "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İİK’ na 
dayanan istihkak davasına ilişkindir. İİK’ nun 97/11. maddesinde de istihkak davasının umumi 
hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacağı yazılıdır. – Davacı, 1.8.1990 günlü 
celseye gelmemiştir. Öyleyse, “davanın HUMK’ nun 409. maddesi gereğince işlemden 
kaldırılmasına” karar verilmesi gerekirken, davayı “icra işleminden şikayet” biçiminde nitelendirerek 
isteğin reddine karar verilmesi yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" (15. HD 27.2.1991, 799/917: 
UYAR-İstihkak Davaları s.822); ayrıca bkz. KAYGANACIOĞLU–II s.125 dn.55’de belirtilen 
kararlar.  
596 Böylece davacı üçüncü kişi, İİK m.97,VI veya 97,IX’daki yedi günlük hak düşürücü süre içinde 
istihkak davasını açtıktan sonra dava dosyası HUMK m.409 gereğince işlemden kaldırılırsa, üçüncü 
kişi davacının dosyanın işlemden kaldırılması tarihinden itibaren aynı yedi günlük hak düşürücü süre 
içinde yenileme talebinde bulunması şart değildir. Davacı (veya davalı), dosyanın işlemden kaldırılma 
tarihinden itibaren üç ay içinde istihkak davasını yenileyebilir (HUMK m.409/3) (KURU-İcra 2 
s.1011-1012, 1028; KURU-Usul 4 s.4096, 4146-4147). "Haciz sırasında istihkak iddiasında bulunan 
davacının açtığı istihkak davasının müracaata bırakıldığı tarih ile yenileme tarihi arasında yedi günlük 
süre geçirildiğinden bahisle reddedilmesi, usule, yasaya ve dosya muhtevasına aykırıdır" (İİD 
11.10.1969, 8481/9233: RKD 1970/2 s.24-25). 
597 Teknik anlamda derdestlik itirazının varlığından söz edilebilmesi için, birbirinden bağımsız olarak 
ayrı ayrı aynı mahkemede ya da başka başka mahkemeler önünde karara bağlanması talebi ile 
getirilmiş olan hususun, gerçek anlamda bir dava niteliği taşıması gerekir. İcra mahkemeleri önünde 
cereyan eden ve haciz ile iflastaki istihkak iddialarının çözüme kavuşturulmasını öngören prosedür, 
teknik anlamda bir dava niteliğini taşıdığından, derdestlik iddiasına  vücut verir. Bkz. TANRIVER S: 
Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 1998 s.46 ve s.47 dn. 23. 
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olmasıdır598. Dolayısıyla, bir istihkak davasının aynı ya da farklı599 icra 

mahkemelerinde iki kere açılmış olması halinde, diğer koşulların da bulunması 

durumunda, ikinci davanın davalısı, derdestlik itirazında bulunabilecektir600’601.  

Fakat, tekrar belirtmek gerekir ki, derdestlik itirazında bulunulabilmesi için, biraz 

önce belirtilen bütün koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. Nitekim, Yargıtay, 

farklı (ayrı) alacaklar için, aynı borçlu hakkında konulan hacizlerden dolayı, ayrı ayrı 

istihkak davası açılabileceği, zira bu durumda dava sebeplerinin aynı olmadığı 

gerekçesiyle, derdestlik itirazında bulunulamayacağına hükmetmiştir602. 

 Öte yandan, aynı hacizli mal hakkında aynı taraflar arasında birden fazla 

istihkak davası açılmış ise, bu davaların birleştirilerek görülmesi mümkündür. 

Yani, davaların birleştirilmesine ilişkin hükümler (HUMK m.45; m.48) istihkak 

davası bakımından da uygulanabilir603. Buna göre, ayrı ayrı icra mahkemelerinde 

                                                 
598 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. TANRIVER–Derdestlik s.41 vd. 
599 Derdestlik itirazında bulunulabilmesi için her iki davanın da aynı icra mahkemesinde açılması şart 
değildir. Ayrıntı için bkz. TANRIVER-Derdestlik s.41 vd. 
600 Derdestlik itirazının ileri sürülmesi hakkında bkz. TANRIVER–Derdestlik s.91 vd. 
601 "…Aynı davanın evvelce açılıp devam ettiğine mütedair itirazın kabulü halinde ikinci davanın 
açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir…"  (İİD 8.9.1966, 8326/8056: ÖZKAN  s.326); 
"Davalı alacaklı Y…vekili Merci Hakimliğine verdiği 19.12.1989 tarihli dilekçesi ile “aynı takiple 
ilgili olarak Gebze İcra Tetkik Merciine davacı 3. kişi tarafından açılmış bir istihkak davasının 
bulunduğunu” ileri sürerek “derdestlik itirazında” bulunmuştur. Bu itiraz süresinde olduğundan, Merci 
Hakimliğince bu hususun Gebze İcra Tetkik Merciinden sorularak belirlenmesi gerekmektedir. 
Esasen, davalı alacaklı vekili temyiz dilekçesinde açılan davanın Gebze İcra tetkik Mercii 
Hakimliğinin 1989/224 esasında kayıtlı olduğunu da bildirmiştir. Bu husus araştırılıp beklenmeden, 
işin esasına bakılarak karar verilmesi doğru görülmemiştir" (15. HD 21.9.1990, 1994/34381 (UYAR-
İstihkak Davaları s.828-829); aynı doğrultuda (15. HD 26.2.1991, 465/894: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.262). 
602 "Davalı alacaklı, iki ayrı alacağı için borçlunun aynı malı üzerine ayrı ayrı icra dosyalarıyla iki 
haciz koydurmuştur. –Davacı her iki haciz üzerine ayrı merci hakimliklerinde iki istihkak davası 
açmıştır. İnceleme konusu kararı veren merci hakimliğinde davalı “derdestlik iddiasında” bulunmuş, 
merci itirazı kabul ederek bu ikinci istihkak davasını red eylemiştir. –Usul hükümlerine göre açılan bir 
yeni davaya karşı derdestlik itirazında bulunabilmek için her iki davanın : a) Taraflarının, b) 
Konusunun (müddeabihin) , c) Dava sebebinin aynı olması gerekir. Dava sebebinden maksat davanın 
dayandığı vakıalardır. Yoksa hukuki sebep değildir... Olayımızda davanın tarafları ve konusu aynı 
olmakla beraber dava sebebi olan vakıalar ayrıdır. Haciz ayrı ayrı alacaklar için konulmuştur. Bu 
durumda derdestlik itirazının reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken “davanın reddine” karar 
verilmesi bozmayı gerektirir. – Derdestlik itirazının kabulü halinde usulün 194. maddesi gereğince 
“davanın açılmamış sayılmasına” karar vermek gerekirken kesin hüküm teşkil edecek şekilde 
“davanın reddine” karar verilmesi kabul şekli bakımından usule aykırıdır" (13. HD 22.3.1974, 
621/680: YKD 1976/1 s.1680). 
603 ÜSTÜNDAĞ s.218; "İstihkak davalarına İİK’ nun 97/11’inci maddesi uyarınca umumi hükümler 
dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacağından HUMK’nun davaların birleştirilmesi ile 
ilgili hükümlerinin bu davalarda da uygulanması zorunludur. – HUMK’ nun 425/2. maddesine göre 
ayrı mahkemelerde dava açılması halinde birleştirme talebinin ilk itiraz şeklinde ikinci davanın 
açıldığı mahkemede ileri sürülmesi gerekir. –Olayda, davanın açıldığı ikinci merci Denizli (İcra 
Tetkik Mercii Hakimliği) olup, bu davada birleştirme talebi ilk itiraz olarak zamanında 
yapılmadığından hakimin re’sen birleştirme kararı vermesinde isabet bulunmamaktadır" (15. HD 
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açılmış olan ve aralarında bağlantı bulunan istihkak davalarının birleştirilmesi 

talebinin, ikinci davanın açıldığı icra mahkemesinde “ilk itiraz” olarak ileri sürülmesi 

gerekir (HUMK m.45,II; m.187,V). Hem alacaklı hem de üçüncü kişi tarafından aynı 

hacizli mal hakkında ayrı ayrı istihkak davasının açılmış olması halinde, birleştirme 

talebi varsa, davalar birleştirilerek görülmeli, yoksa davalardan biri diğeri için 

bekletici sorun yapılmalıdır604.  

 Bekletici sorun605 yapılması, bizzat iki ayrı istihkak  davası606 bakımından 

mümkün olduğu gibi, istihkak davası devam ederken çözümlenmesi  bu davaya etkili 

olabilecek başka davaların sonucunun, icra mahkemesi tarafından bekletici sorun 

yapılması da mümkündür. Bu anlamda olmak üzere örneğin, Yargıtay, “dava konusu 

taşınmaz hakkında mahkemede açılmış olan cebri tescil davasının”607, “tapu iptali ve 

tescil davasının”608, “davacı üçüncü kişi tarafından, dava konusu araçla ilgili olarak 

açıldığı belirtilen dolandırıcılık davasının”609, “ihalenin feshi davasının”610, “davalı  

alacaklı tarafından açıldığı bildirilen iptal davasının”611 ve “istihkak davasına konu 

                                                                                                                                          
9.4.1991, 1252/1837: YKD 1992/1 s.89-90); aynı doğrultuda (15. HD 30.4.1991, 1734/2152: UYAR-
İstihkak Davaları s.807-808). 
604 "Oto, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi davacı elinde haczedilmiştir. Bu gibi hallerde İİK’ 
nun 99. maddesinin uygulanması gerekir. Ancak, mal elinde haczedilen üçüncü kişinin da dava 
açmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Olayda, alacaklı dahi 99. madde uyarınca dava açtığına 
göre ya “istek üzerine iki davanın birleştirilmesi” ya da “davalardan  birinin diğerinin sonucunu 
beklemesi” gerekir. Mercice “dava hakkı bulunmadığından” söz edilerek davacı üçüncü kişinin açtığı 
dava reddedilemez"  (13. HD 8.2.1979, 98/479: UYAR-İstihkak Davaları s.861). 
605 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KURU-Usul 3 s.3207 vd.; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul 
s.564 vd. 
606 Belirtmek gerekir ki, eğer, farklı alacaklılar tarafından aynı borçluya karşı farklı takip yapılmış ve 
aynı mala haciz konulmuş ise, kanaatimizce bu durumda, ayrı iki istihkak prosedürü yürüyecektir. 
Yani, bu davaların birleştirilmesi ya da birinin diğeri için bekletici sorun yapılamaması gerekir. 
Çünkü, aynı mal üzerine haciz konulmuş olsa bile, ortada farklı iki icra takibi bulunmaktadır. Bir icra 
takibinde açılan istihkak davası sonucunda verilen hüküm, sadece o (derdest) takip bakımından sonuç 
doğurur; başka bir takip bakımından sonuç doğurmaz. Zira, istihkak davasının amacı belli (somut) bir 
icra takibinde haczedilen bir malın, borçlunun cebri icra ile sorumlu tutulabilecek malvarlığı 
değerlerine dahil olup olmadığına ve böylece o takip alacaklısının alacağını tatmin etmek amacıyla 
paraya çevrilip çevrilemeyeceğine karar verilmesi teşkil etmektedir. İşaret edilen durumda, borçlu ile 
üçüncü kişi (ve borçlu ile alacaklı) arasındaki hukuki ilişkiler farklı olabilecektir. Bu ilişkilere ve 
somut olayın koşullarına göre, malın bir alacaklının yaptığı takip bakımından borçluya, başka bir 
alacaklının yaptığı takip bakımından üçüncü kişiye ait olduğuna karar verilebilir ve bu kararlar yalnız 
o takip bakımından sonuç doğurur. Şu halde bu gibi durumlarda, aynı mala haciz koyduran farklı takip 
alacaklılarının hepsine karşı ayrı ayrı istihkak davası açılmalı ve bu davalar ayrı ayrı karara 
bağlanmalıdır.  Dolayısıyla, bu davalar birleştirilmesi veya birinin diğeri için bekletici sorun 
yapılması mümkün olmamak gerekir. 
607 (15. HD 21.10.1986, 2033/3381: UYAR-İstihkak Davaları s.847-848). 
608 (15. HD 21.4.1992, 1130/2097: UYAR-İstihkak Davaları s.796). 
609 (15. HD 29.9.1987, 2534/3320: UYAR-İstihkak Davaları s.842). 
610 (13. HD 10.9.1979, 4764/4227: UYAR-İstihkak Davaları s.861; Yasa 1979/11 s.1722). 
611 (13. HD 3.2.1982, 204/544: UYAR-İstihkak Davaları s.855). 
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olan araç hakkında açıldığı belirtilen hırsızlık suçu ile ilgili davanın”612, bekletici 

sorun yapılması gerektiğini belirtmiştir613. 

Öte yandan, borçlu, üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunduğu malın 

haczedilemeyeceğini (haczinin caiz olmadığını) ileri sürerek icra mahkemesinde 

şikayet yoluna başvurmuş ise, istihkak davasına bakan icra mahkemesinin (ya da 

istihkak davasının henüz açılmamış ise istihkak prosedürünü yürüten icra dairesinin), 

bu haczedilmezlik şikayetinin sonuçlanmasını bekletici sorun yapması gerekir. Buna 

göre, eğer borçlunun haczedilmezlik şikayeti kabul edilirse, artık istihkak davasına 

bakılmasına (veya m.96-97’deki istihkak prosedürünün işletilmesine) gerek kalmaz; 

yani istihkak davası (veya iddiası) konusuz kalır. Borçlunun haczedilmezlik şikayeti 

reddedilirse, o zaman istihkak davasına (veya istihkak prosedürünün yürütülmesine) 

devam edilir614. 

Davayı (iddiayı) değiştirme ve savunmayı (müdafaayı) genişletme  

yasağı615, basit yargılama usulünde616 ve dolayısıyla istihkak davası bakımından da 

uygulanır617. Buna göre, istihkak davacısı, dava açıldıktan sonra davasını 

genişletemez ve mahiyetini değiştiremez (HUMK m.185,II)618. Yani, davacının, dava 

sebebini (vakıaları) ve talep sonucunu genişletmesi veya değiştirmesi yasak olup619, 

bunu ancak davalının muvafakati620 veya ıslah yoluna başvurmak suretiyle yapabilir. 

Fakat, davayı değiştirmenin yasak sayılmadığı haller ile bunun istisnaları istihkak 

davası bakımından da geçerlidir621. Aynı şekilde davalının da savunmasını 

                                                 
612 (13. HD 19.1.1982, 8030/111: UYAR-İstihkak Davaları s.855-856). 
613 Ayrıntı için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.769-770. 
614 KURU-İcra 1 s.842; KURU-İcra 2 s.1071-1072. 
615 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÜSTÜNDAĞ S: İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, 
İstanbul 1967; KURU-Usul 2 s.1692 vd.; s.1801 vd. 
616 KURU-Usul 5 s.5587. 
617 İddia ve müdafaanın değiştirilmesi yasağının icra mahkemesindeki yargılamada da geçerli olacağı 
hakkında bkz. KARSLI s.65. 
618 Bir başka deyişle, istihkak davası, üçüncü kişi hacizli mal üzerinde neyi talep etmişse o talep 
hakkında açılacaktır. Bu nedenle davanın sonradan değiştirilmesi yasaktır. Öte yandan davacı, ikinci 
bir dava açmak suretiyle, yeni bir dava sebebine dayanamaz. Çünkü, bu ikinci, dava İİK’ nun istihkak 
davaları için öngörmüş olduğu kanuni süreler içinde açılmış olmayacaktır.  Fakat, üçüncü kişi terditli 
talepler ileri sürebilir. Bu durumda, istihkak davası, terditli olarak ileri sürülen talepler hakkında 
açılmalıdır (ÜSTÜNDAĞ s.222-223). 
619 Bu yasak, dava açılması (yani kural olarak dava dilekçesinin esas defterine kaydı ) ile başlar. Bkz. 
KURU-Usul 2 s.1692-1693. 
620 "İstihkak davalarında da davanın mahiyetini tebdil karşısında müddeaaleyh sükut etmiş yani itiraz 
etmemiş ise kabul sayılır " (İİD’nin  30.4.1943 tarihli bu kararı için bkz. AYTEMİZ A: Takip Hukuku 
İle Alakalı Temyiz Karar ve İçtihatları, Ankara 1944 s.46). 
621 Davayı değiştirme yasağı ve bunun istisnaları hakkında bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul 
s.366 vd. 
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genişletmesi veya değiştirmesi yasaktır (HUMK m.202,II)622. Davalı bunu ancak 

davacının muvafakati ile ya da ıslah yoluna başvurmak suretiyle yapabilir. Ancak, 

savunmayı genişletme veya değiştirme yasağının istisnaları burada da uygulanır623. 

İstihkak davası bakımından,  “ıslah” kurumu (HUMK m.83 vd.)  incelenmeye 

değer bir konudur. “Islah, karşı tarafın iznine veya yargıcın onamına bağlı 

olmaksızın, bir tarafın usule ilişkin olarak yaptığı işlemleri, gerekli giderleri vermek 

koşuluyla, yasada belirtilen süre içerisinde yöntemine uygun olarak tamamen veya 

kısmen düzeltilmesini sağlayan hukuksal bir çaredir”624. İşte, bu şekilde tanımlanan 

ıslahın acaba istihkak davası bakımından da mümkün olması bir özellik gösterir mi?  

Biraz önce, davanın değiştirilmesinin ve savunmanın genişletilmesinin yasak 

olduğu hallerde, bunların ıslahla mümkün olduğunu belirtmiştik. Buna göre, 

haczedilen bir mal hakkında, örneğin, rehin hakkına sahip olduğu iddiasıyla istihkak 

iddiasında bulunan ve istihkak davası açan davacı,  daha sonra davasını ıslah ederek 

bu mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu ileri sürebilmelidir625’626. Yani, 

kural olarak ıslaha ilişkin hükümlerin istihkak davası bakımından da 

                                                 
622 Yazılı yargılama usulünde cevap dilekçesinin davacıya tebliği ile başlayan (HUMK m.202,II) bu 
yasak, istihkak davasının da tabi olduğu basit yargılama usulünde, tarafların iddia ve savunmalarının 
ilk oturumda tutanağa yazıldığı (geçirildiği) anda başlar. Bkz. KURU-Usul 2 s.1802. 
623 Savunmayı genişletme yasağı ve bunun istisnaları hakkında bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul 
s.387 vd. 
624 Bkz. YILMAZ E : Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 1982 s.27. 
625 YILMAZ’a göre, aksi olasılıkta da, yani, önce mülkiyet hakkının iddia edilip sonra rehin hakkı 
iddiasında bulunulması halinde,  bunun ıslah yoluyla yapılması mümkün olabilir. Zira, burada nitelik 
ve/veya nicelik olarak dava konusunda bir daralma söz konusu olmaktadır. Bu ise HUMK m.185,II 
anlamında bir yasak dava değiştirme sayılır. Dolayısıyla bu da ancak ıslaha başvurmak suretiyle 
yapılabilir. Bu konuda bkz. YILMAZ-Islah s.179-181; ÜSTÜNDAĞ’a göre ise, “dava edilmiş olan 
neticei talebin tahdit edilmesinde veya dava edilmekte olan birden fazla neticei taleplerden bir 
kısmının terk edilmesinde, yasak dava değiştirme asla mecvut değildir. Neticei talebin tahdit edilmesi, 
onun yalnız bir rakam ile ilgili daraltılmasında mevcut olmayıp, aynı zamanda bir hukuki talebin 
kullanılmasının daha az şiddetli olan bir şekline geçişte de mevcuttur. O halde yasak olmayan tahdit 
“miktar bakımından” olabileceği gibi, “muhteva bakımında da” olabilir” (ÜSTÜNDAĞ-Yasak s.157 
vd.). Bu anlamda olmak üzere ÜSTÜNDAĞ’a göre, davacı istihkak davasında talebini 
sınırlandırabilir. Örneğin, mülkiyet yerine rehin hakkına hiçbir itiraz ile karşılaşmaksızın geçebilir. 
Zira, bu, yasak teşkil eden bir dava değiştirme değildir. Aynı zamanda ıslah yolu ile davasını başka bir 
sebebe de dayandırabilir. Ayrıca, davacı ikinci bir dava açmak suretiyle yeni bir dava sebebine 
dayanamaz. Zira bu ikinci dava, İİK’nın istihkak davası açılması için öngörmüş olduğu kanuni süreler 
içinde açılmış olmayacaktır (ÜSTÜNDAĞ s.222-223). İsviçre hukukunda WAGNER de bu 
görüştedir. Bkz. WAGNER s.72-73. 
626 JÄGER’e göre buna olanak yoktur. Yani, davacı önce mülkiyet hakkı iddia etmiş ise, daha sonra, 
bunu değiştirerek, örneğin rehin hakkı iddiasında (veya önce rehin, sonra mülkiyet) bulunamaz. 
Çünkü, üçüncü kişi, istihkak talebinin neye (hangi hakka) dayandığını, istihkak davasından önceki 
aşamada (ön aşama; yani istihkak iddiası aşamasında) belirlemek zorundadır. İstihkak davasının 
başlamasından sonra, artık hiçbir surette, daha önce ileri sürülen talepten (haktan) başka bir talebin 
ileri sürülmesi  mümkün değildir (JÄGER s.348); aksi görüş WAGNER s.67 vd., özellikle s.70-74. 
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uygulanabileceği söylenebilir627.  İstihkak iddiasında bulunulan ve istihkak davası 

açılan hacizli mal (veya hak) aynı kaldığı (değişmediği) sürece, bu durumda ıslah 

yoluna başvurulması bir özellik göstermez. Zira, üzerine haciz konulan mal aynı 

kalmakta, davacı sadece bu mal üzerinde iddia ettiği hakkın mahiyetini 

değiştirmektedir. Önemli olan haczedilen bir mal üzerinde istihkak iddiası iradesinin 

süresi içinde ortaya konulmuş olmasıdır. Çünkü, istihkak iddiası haczedilen malı 

hedef almaktadır. Özellik taşıyan husus, ıslah suretiyle, istihkak iddiasında bulunulan 

ve istihkak davası açılan hacizli mal değiştirildiği takdirde, bunun ıslah yoluyla 

yapılıp yapılamayacağıdır.  

Kanaatimizce, önce haczedilen belli bir mal hakkında istihkak iddiasında 

bulunan ve istihkak davası açan kişi, daha sonra, ıslah yoluna başvurarak, bu mal 

yerine haczedilen başka bir malın kendisine ait olduğunu iddia edemez. Aynı şekilde, 

haczedilen bir malın kendisine ait olduğu iddiasında bulunan ve istihkak davası açan 

kişi, daha sonra bunun yanında hacizli başka bir malın da  kendisine ait olduğunu 

ıslah suretiyle ileri süremez628. Bunun sebebi, dava konusunun ıslahla 

değiştirilemeyeceği, bu konuda ıslahın caiz olamayacağı değildir. Burada ıslahın 

mümkün olmaması başka bir sebepten kaynaklanmaktadır ki o da şudur: 

Yukarıda da incelendiği üzere, haczedilen bir mal hakkında istihkak iddiasında 

bulunan kişinin bunu belli bir süre içinde (yani kural olarak haczi öğrendiği tarihten 

itibaren yedi gün) ileri sürmesi gerekir. Aksi takdirde, hacizli mal hakkında istihkak 

iddiasından vazgeçmiş sayılır (m.96,III ve 97,IX). Dolayısıyla, birden fazla mal 

hakkında istihkak iddiasında bulunmak isteyen üçüncü kişi, bunların haczini aynı 

zamanda öğrenmiş ise, süresi içinde bunların her biri hakkında  istihkak iddiasında 

bulunması gerekir. Yani bir mal hakkında yapılan istihkak iddiası başka bir mal 

hakkında da yapılmış sayılamaz. Somut olarak hangi mal (mallar) hakkında istihkak 

iddiasında bulunulduğunun belirtilmesi; yani bu konudaki iradenin açıkça ortaya 

konulması  gerekir. Eğer, her mal hakkında haczi farklı tarihlerde  öğrenilmiş ise,  

her biri hakkında öğrenildiği tarihten itibaren süresi içinde istihkak iddiasında 

bulunulmalı ve istihkak davası açılmalıdır. Aksi takdirde, istihkak iddiasında 

bulunma ve istihkak davası açma süresi geçirilmiş olacağından, aynı takipte bu 

iddiayı ileri sürme hakkı kaybedilecektir. İşte bu nedenlerle, yukarıdaki ihtimallerde, 
                                                 
627  POSTACIOĞLU s.413. 
628 Dava konusu ve talep sonucunun ıslahı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YILMAZ-Islah s.145 vd. 
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ıslah yoluna başvurulamamasının sebebi, istihkak iddiasında ve istihkak davasında 

bulunma süresinin geçirilmesi ve bunun sonucunda da aynı takipte bu iddiayı ileri 

sürme hakkının kaybedilmiş olmasıdır. Bu durumlarda, istihkak iddiasında bulunma 

ve istihkak davası açma hakkı kaybedildiğine göre, evleviyetle bunun ıslah yoluna 

başvurmak suretiyle yapılması da mümkün olmamak gerekir. 

Öte yandan, incelenmesi gereken diğer bir konu da, istihkak davasının “kısmi 

dava”629 şeklinde açılmasının mümkün olup olamayacağıdır. Davacının, alacağının 

şimdilik belli bir kesimi için açtığı davaya kısmi dava denilmektedir. Davacı, dava 

sebebi olarak  gösterdiği vakıalardan doğan alacağının tümünü mü, yoksa yalnız belli 

bir kesimini mi istediğini dava dilekçesinde açıkça belirtmelidir. Eğer, dava 

dilekçesinden davanın kısmi dava olduğu açıkça anlaşılamıyorsa, dava (kısmi dava 

değil) tam dava sayılır. Davacının alacağının, dava dışında kalan başka bir kesimi 

bulunsa bile, dava açarken fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmamış olan (kısmi dava 

açtığı dava dilekçesinden açıkça anlaşılamayan) davacı, bununla alacağının dava 

dışında bıraktığı kesiminden zımnen feragat etmiş sayılır630. 

İşte kısaca belirtmeye çalıştığımız kısmi davanın, istihkak davası bakımından 

uygulanma olanağının bulunmadığı, yani istihkak davasının kısmi dava şeklinde 

açılamayacağı kanaatindeyiz. Zira, biraz önce ıslahla ilgili açılamalarımızda da 

belirtildiği üzere, istihkak iddiasında bulunulması ve istihkak davası açılması belli bir 

süreye bağlıdır. Bu süre geçirildiği takdirde aynı takipte bu iddiada bulunma hakkı 

kaybedilmektedir. Dolayısıyla, bir alacağının (ya da malının) haczedildiğini öğrenen 

üçüncü kişi, Kanun’da öngörülen yedi günlük hak düşürücü süre içinde (m.96,III; 

m.97,IX) istihkak iddiasında bulunmak ve istihkak davası açmak zorundadır. Üçüncü 

kişi davacının, alacağın (veya malın) haczini öğrendikten sonra, “bu alacağın631 

şimdilik belli bir kesimi için dava açıyorum, fazlaya ilişkin haklarımı saklı 

tutuyorum” şeklinde bir kısmi dava açması, belli bir sürede istihkak iddiasında 
                                                 
629 Hukukumuzda kısmi dava açılmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir. Zira, kısmi davada 
görevi düzenleyen HUMK m.4 bunun açık bir kanıtı olduğu gibi, kısmi davanın mümkün olması, hiç 
kimsenin kendi lehine olan bir davayı (yani tam davayı) açmaya zorlanamayacağı kuralının da doğal 
bir sonucudur. Ayrıca BK bakımından da alacaklının alacağının bir kısmını dava etmesine bir engel 
bulunmamaktadır. KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.342; ÜSTÜNDAĞ S: Medeni Yargılama 
Hukuku, Cilt I-II, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 6.Bası, İstanbul 1997 s.166. 
630 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.342-343; ÜSTÜNDAĞ’a göre, kısmi dava açılan hallerde dava 
dilekçesinde bakiyenin (yani dava edilmeyen kısmın) saklı tutulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır 
(ÜSTÜNDAĞ-Usul s.167). 
631 Veya  örneğin, haczedilen 40 çuval buğdaydan şimdilik yirmi çuval buğdayın bana ait olduğunu 
iddia ediyorum gibi. 
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bulunma ve istihkak davası açma yükümlülüğü ile bağdaşmayacağı gibi, bu 

davalarının mahiyeti ile de bağdaşmaz. Çünkü, istihkak davası takip içinde ortaya 

çıkan bir uyuşmazlığın bir an önce çözümlenmesi amacını taşımaktadır.  

Davaya son veren taraf işlemlerine, yani “davadan feragat”, “davayı kabul” ve 

“sulh”e  de kısaca, istihkak davası bakımından değinmek gerekir.  

Davadan feragat, görülmekte olan bir davada, davacının talep sonucundan  

tamamen ya da kısmen vazgeçtiğini mahkemeye yönelik tek taraflı bir irade 

beyanıyla açıklamasıdır632. Zira, hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya 

zorlanamayacağı gibi, açmış olduğu bir davayı sonuna kadar takip etmeye de 

zorlanamaz. Bunun doğal bir sonucu olarak davacı, feragat etmek suretiyle açmış 

olduğu davayı sona erdirebilir633. Dolayısıyla, istihkak davası açan kişi de, bu davayı 

sonuna kadar takip etmek zorunda olmayıp, feragat etmek suretiyle davayı sona 

erdirebilir (HUMK m.79)634. Yani, istihkak davası tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edemeyecekleri bir uyuşmazlığı konu alan davalardan olmadığı için, bu 

davadan da feragat  mümkündür635. Feragat halinde dava sona ereceğine göre, mal 

üzerindeki haciz devam edecek ve bundan sonraki işlemler yapılabilecektir. 

Davayı kabul ise, görülmekte olan bir davanın davalısının, mahkemeye 

yönelik tek taraflı bir irade açıklaması ile davacının talep sonucuna kısmen ya da 

tamamen rıza gösterdiğini bildirmesidir636. Davadan feragatten farklı olarak, davayı 

kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri uyuşmazlıkları 

                                                 
632 TANRIVER S: İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 s.115. 
633 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.620; TANRIVER-İlamlı İcra s.115. 
634 POSTACIOĞLU s.405. Davadan feragata ilişkin HUMK m.91 vd. hükümleri icra 
mahkemelerindeki duruşmalarda da  kıyasen uygulanır (UYAR-Kuru Armağanı s.758). İhalenin feshi 
isteminden vazgeçmenin HUMK m.91 anlamında bir feragat sayılmayacağı hakkında bkz. ARSLAN-
İhale s.191-192. Şikayetin ileri sürülmesinden sonra, kamu düzenine aykırı işlemler dışında, şikayet 
edenin şikayet talebinden vazgeçebileceği hakkında bkz. PEKCANITEZ-Şikayet s.131-132. 
635 "Denizli İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 2.8.1989 tarih ve 1989/261 Esas, 1989/756 sayılı kararı, 
davacı S… vekili avukat E… tarafından 8.8.1989 tarihli dilekçe ile temyiz edilmiş ise de, dosya 
inceleme aşamasında iken bu kez davacı vekili aynı hakimliğin 13.11.1989 gün ve 1989/261-756 
sayılı yazısına ekli olarak gönderilen 13.11.1989 tarihli imzalı dilekçe ile tarafların haricen 
anlaşmaları nedeniyle davadan vazgeçmiş ve dosyada mevcut vekaletnamesinden feragata yetkili 
olduğu anlaşılmıştır. – HUMK’nun 95. maddesi gereğince, feragat kati bir hükmün hukuki neticelerini 
hasıl eder. –Karar kesinleşinceye kadar davadan feragat mümkün olduğundan, feragata ilişkin bir 
karar verilmesi için kararın bozularak dosyanın mahalline gönderilmesi gerekir"  (15. HD 27.11.1989, 
3498/4985: UYAR-İstihkak Davaları s.833); aynı doğrultuda (15. HD 23.5.1988, 1194/1990: UYAR-
İstihkak Davaları s.839); (HGK 26.1.1983, 1981,13-784/31: UYAR-İstihkak Davaları s.852-853); 
(İİD 23.10.1964, 10697/11873: HÜDAYİOĞLU s.137-138). 
636 TANRIVER-İlamlı İcra s.103. 
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konu alan davalarda yapılabilir637. İstihkak davası da üzerinde serbestçe tasarruf 

edilebilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalardan olduğu için, davalı, kabul etmek 

suretiyle davayı sona erdirebilir638. Bunun sonucunda mal üzerindeki haciz kaldırılır 

ya da iddia edilen hakla sınırlı olarak devam eder. Yalnız bu durum, davanın üçüncü 

kişi ile alacaklı arasında cereyan ettiği durumlarda geçerlidir. Eğer, istihkak 

iddiasında borçlu da taraf olarak gösterilmiş ise, borçlunun davayı kabul etmesi 

sadece kendisi bakımından sonuç doğurur; yani alacaklıya karşı etkili olmaz. Zira,  

m.97,XII hükmüne göre, “mahcuz eşya ile ilgili olarak icra müdürüne dermeyan 

edilen iddiada üçüncü şahıs ve borçlunun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir”.  

Sulh ise, “tarafların karşılıklı rıza ve fedakârlıklarla aralarındaki bir  hukuki 

münasebete ilişkin bir uyuşmazlığa veya tereddütlü duruma son vermek amacıyla 

yapmış oldukları bir akittir”639. Eğer bu akit bir dava dolayısıyla ve dava henüz 

görülmekte iken yargı mercileri önünde, uyuşmazlığın sona erdirilmesi amacıyla 

yapılır, yargılama hukukunun koyduğu kurallara göre tamamlanır ve yine yargılama 

hukukuna özgü bir takım hüküm ve sonuçlar doğurursa, ayrıca kazanmış olduğu 

usuli karakterden dolayı bu anlaşmaya “mahkeme önünde sulh” denir640. 

İşte kısaca belirtmeye çalıştığımız sulh, acaba istihkak davası bakımından 

mümkün olabilir  mi? Yani taraflar, sulh yoluna başvurmak suretiyle istihkak 

davasını sona erdirebilirler mi? 

Bir görüşe göre, icra mahkemeleri önünde yapılan sulhler, mahkeme içi sulh 

niteliğini taşıyamaz. Çünkü, bu organlar da, icra dairelerinden daha farklı 

bulunmalarına ve yargısal bir faaliyet göstermelerine rağmen, gerçek anlamda bir 

mahkeme değildir. Öte yandan bunların gördükleri işler de teknik hukuki anlamıyla 

bir dava olmaktan uzaktır. İcra takibinin devamı sırasında bu merci önünde yapılacak 

taraf anlaşmaları, ancak bir mahkeme dışı sulh değerinde olabilir641. 

Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, icra mahkemesi önünde yapılan 

sulhleri de, mahkeme içi sulh olarak nitelendirmek gerekir. Zira, her şeyden önce, 

                                                 
637 Bkz. TANRIVER-İlamlı İcra s.105 ve orada dn. 73’de belirilen yazarlar. 
638 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112. Şikayet konusu işlemi yapmış olan dairenin, şikayeti 
kabul ile yargılamaya son verme yetkisi yoktur (PEKCANITEZ- Şikayet s.132). 
639 ÖNEN E : Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972 s.23; benzer bir tanım için bkz. 
TANRIVER-İlamlı İcra s.85. 
640 ÖNEN- Sulh s.23. 
641 ÖNEN- Sulh s.101. 
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icra mahkemeleri de, birer özel mahkeme durumundadır642. Kanun, mahkeme 

huzurunda yapılan sulhler açısından genel mahkemeler ile özel mahkemeler arasında 

herhangi bir ayrım gözetmediğine göre, bir özel mahkeme olan icra mahkemeleri 

önünde yapılan sulhler de, mahkeme içi sulh olarak kabul edilmelidir643. 

Böylece, istihkak davası da, taraflar arasında icra mahkemesi önünde yapılacak 

bir sulh ile sona erdirilebilir644. Zira, az önce de belirtildiği gibi, icra mahkemesi 

önünde bu nitelikte bir sulh yapılabileceği gibi, istihkak davasının niteliği de böyle 

bir sulh yapılmasına engel değildir. Çünkü, istihkak davası tarafların üzerinde 

serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlığı konu alan bir davadır. Ancak, yukarıda, 

davayı kabul bahsinde belirttiğimiz gibi, borçlunun da istihkak davasına taraf olduğu 

durumlarda, üçüncü kişi ile borçlunun birleşmeleri, bu anlamda sulh olmaları, 

alacaklı bakımından etkili olmaz ( m.97,XII). 

İstihkak davasına genel hükümler dairesinde bakıldığına göre, icra mahkemesi, 

Yargıtay’ın bozma kararına karşı, “direnme kararı” (HUMK m.429,III; İİK 

m.366,III) verebilir645.  

İcra mahkemesinin vermiş olduğu  kararlarda bulunan “maddi hata”lar her 

zaman  düzeltilebilir (HUMK m.80). Bundan başka, taraflar da, hükmün infaz 

edilmesine kadar, “hükmün açık olmadığını ya da çelişkili fıkralar içerdiğini” ileri 

sürerek, kararı veren icra mahkemesinden “hükmün tavzihi”ni talep edebilirler 

(HUMK m.455 vd.). Kuşkusuz tavzih yoluyla yeni bir hüküm verilmesi ve 

dolayısıyla önceki hükmün değiştirilmesi mümkün değildir646. 

 

 

 

 

 
                                                 
642 Bu konuda bkz. ARSLAN/TANRIVER s.71. 
643 Bkz. TANRIVER- İlamlı İcra s. 95 ve orada belirtilen yazarlar. 
644 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112. 
645 DALAMANLI s.905. 
646 Bkz. UYAR-Kuru Armağanı s.750-751; "…Hangi hallerde bir hükmün tavzihinin istenebileceği 
HUMK’nun 445. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre müphem ve açık olmayan veya çelişik fıkralar 
içeren hükümlerin tavzihi (açıklanması) istenebilir. Hakim unuttuğu talep hakkında hükmün tavzihi 
yolu ile bir karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Öyle ise, hakimin ilk kararda unuttuğu talep konusu 
mahcuz…marka çamaşır makinası hakkında tavzih yolu ile yeniden hüküm kurması ve dolayısıyla 
tefhim ettiği hükmü değiştirmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir" (21. HD 13.5.1997, 
2788/ 3236: YKD 1998/10 s.1520-1521). 
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 C. İSTİHKAK DAVASININ SÜRATLE VE DİĞER DAVALARDAN  

     ÖNCE KARARA BAĞLANMASI 

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XVIII hükmünde de açıkça belirtildiği gibi, 

“istihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır”647. 

Esasen bu hüküm, bir yönüyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.77 

hükmünün tekrarından ibarettir. Zira bu hükme göre, “hakim tahkikat ve 

muhakemenin mümkün olduğu derecede sür’at ve intizam dairesinde cereyanına ve 

beyhude masrafa meydan verilmemesine dikkatle mükelleftir”648. Burada farklı olan 

husus, istihkak davasının diğer davalardan önce görülerek karara bağlanmasıdır. 

Kanunkoyucunun, İcra ve İflas Kanunu m.97,XVIII hükmünde istihkak davasının 

süratle (çabuk bir biçimde) ve diğer davalardan önce görülmesini ayrıca hükme 

bağlaması, yerinde bir düzenlemedir649. Çünkü, bu düzenleme ile, icra takibi 

esnasında ortaya çıkan bir sorunun (yani istihkak davasının) bir an önce 

çözümlenmesi suretiyle takibin sürüncemede bırakılmasına engel olunması 

amaçlandığı gibi,  hak sahiplerinin hukuki durumlarının sürüncemede bırakılmasının 

önüne geçilmesi de650 amaçlanmıştır.  

Şu halde, icra mahkemesi, istihkak davasını, hem diğer davalardan önce hem de 

süratle karara bağlamak zorundadır. Dolayısıyla burada, usul ekonomisi ilkesinin 

mahkemelere (icra mahkemesine) yönelik bir ilke olmasının somut bir örneği söz 

konusudur. Belki de bu ilkenin istihkak davasrı bakımından icra mahkemesine 

yönelik olarak açıkça düzenlenmesi ile, en azından tarafların istihkak davası ve 

dolayısıyla icra takibini sürüncemede bırakmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Fakat, usul ekonomisi ilkesinin, aynı zamanda taraflar açısından da geçerli bir ilke 

olduğunu belirtmek gerekir651. 

 

                                                 
647 Aynı şekilde, AATHK m.68,I hükmüne göre de “istihkak davaları diğer işlere takdimen görülür”. 
648 HUMK m.77’de belirtilen bu hüküm  (Anayasa m.141,IV ile birlikte) usul hukukuna hakim olan 
temel ilkelerden “usul ekonomisi ilkesi”nin pozitif dayanağını teşkil etmektedir. Doktrinde, söz 
konusu ilke, “ihlal edilen ya da ihlal edilme olasılığı bulunan objektif hukukun (hukuk düzeninin) en 
az giderle, en kısa sürede ve en az zorlukla (yani, bürokratik işlemlerden ve formal kalıplardan 
olabildiğince arındırılmış bir biçimde) gerçekleştirilmesini ve boş yere davalar açılmasının önüne 
geçilmesini sağlamaya yönelik bir yargılama hukuku ilkesi” olarak tanımlanmaktadır. Tanım için bkz. 
ARSLAN/TANRIVER s.181. 
649 TEKİNAY-İstihkak s.58. Fakat bu hükmün bir temenniden öteye geçmediği hakkında bkz. 
POSTACIOĞLU s.400. 
650 TEKİNAY-İstihkak s.58. 
651 ARSLAN/TANRIVER s.181. 
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C. İSTİHKAK DAVASINDA HER TÜRLÜ DELİLİN İLERİ 

     SÜRÜLEBİLMESİ VE DELİLLERİN SERBESTÇE 

     DEĞERLENDİRİLMESİ 

      

     I. Genel Olarak Delillerin İleri Sürülmesi ve Değerlendirilmesi 

İstihkak davasında, tarafların hangi delillere dayanabileceklerine, yani hangi 

delillerin ileri sürülebileceğine ve delillerin değerlendirilmesine geçmeden önce, 

genel olarak usul hukukunda delillerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesi konusuna 

kısa da olsa değinmek gerekmektedir.  

Deliller ve delillerin ikamesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 236 vd. 

maddelerinde   düzenlenmiştir. Doktrinde, söz konusu hükümlerin incelenmesinden 

ve  bir takım delillerin kanunda açıkça düzenlenmesinden hareket edilerek,  ilk 

bakışta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun bir “delil listesi” getirdiği 

belirtilmektedir. Ancak bu delil listesinin, kanunun  genel yapısından ortaya çıktığı 

da ifade edilmektedir. Öte yandan bir takım delillerin kanunda açıkça düzenlenmiş 

olmasından, yalnız kanunda sayılan unsurların delil olabileceği sonucuna 

varılamayacağı da, haklı olarak, ifade edilmiştir. Bir başka deyişle, özellikle Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 367’inci maddesinin yorumu suretiyle, delillerin 

yalnız kanunda belirtilenlerden ibaret olmadığı, yani kanunda belirtilen delillere 

ilişkin listenin tahdidi olmadığı; zira, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun genel 

olarak sınırlayıcı bir delil listesi getirmediği belirtilmiştir652. Dolayısıyla, hakim  

kanunda belirtilen ve belirtilmeyen her türlü delile  dayanarak karar verebilecektir. 

Ancak, her şeyin delil olabilmesi, her delilin her konuda caiz sayılması demek 

değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu bakımından bir şeyin caiz delil 

olabilmesi, her şeyden önce akli ve mantıki olmasına bağlıdır. Dolayısıyla akli 

olmayan unsurlar delil sayılamaz. Ayrıca, akli ve mantıki olma da bir konuda bir 

konuda caiz delil sayılma için yeterli değildir. Eğer belli bir konunun ispatı, kanun 

tarafından belli delillerle sınırlı tutulmuş ise, o konuda ancak o deliller caiz olabilir. 

                                                 
652 Bkz. KONURALP H: Medenî Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı, Ankara 1988 s.26-28; 
KONURALP H: Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999 s.16,18; 
YILDIRIM M K: Senetle İspat Kuralının Türk Medeni Yargılama Hukukundaki Önemi (İlkeler 
Işığında Medeni Yargılama Hukuku, Derleyen: Prof.Dr. M. Kamil Yıldırım,  3. Baskı, İstanbul 2002 
s.118-142), s. 119. 
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Örneğin senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde, kanunda düzenlenmemiş deliller 

kural olarak caiz değildir653. 

Delillerin değerlendirilmesi konusunda654 ise, doktrinde, başlıca iki sistemin 

varlığından söz edilir. Bunlardan birincisi, “kanuni delil sistemi”, diğeri ise, “delil 

serbestisi (ya da takdiri,vicdani delil) sistemi”dir655.  

Kanuni delil sisteminde, kanunun bir olay veya ilişkinin delili olarak kabul 

ettiği şartlar gerçekleşince, hakim o olay veya ilişkinin varlığına hükmetmek 

zorundadır. Kanuni delillerin kapsamı ve aksinin nasıl ispat edileceği tamamen 

kanun hükümlerine tabi olup, kural olarak, bu hususlarda hakimin takdir hakkı 

bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, yalnız belirli şartların gerçekleşmesi halinde 

hakimin bir olayı ispat edilmiş saymaya mecbur olması halinde, kanuni delil 

sisteminden söz edilir. Bu sistemde kanuni delil, şartları ve hükümleri doğrudan 

doğruya kanun tarafından belirlenmiş olan delillerdir656’657. 

Serbest delil sistemi ise, hakimin çekişmeli olan vakıayı ispat için ikame olunan 

bir delili dikkate almak ve incelemek hususunda tamamen serbest olduğu delil 

sistemidir658. Bir başka deyişle bu sistemde, hakimin çekişmeli olan vakıaların 

varlığına kendisini inandıran her hangi bir vasıta ile hükmetmeye yetkili kılınması 

söz konusudur. Bu sistemde takdiri delil, hakimi çekişmeli olan olay veya ilişkiye 

                                                 
653 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.28-29. 
654 Bu konuda geniş bilgi için bkz. YILDIRIM M K: Medeni Usul Hukukunda Delillerin 
Değerlendirilmesi, İstanbul 1990 s.87 vd.; BERKİN N: Hukuk Yargılama Usulünde Delillerin 
Takdirine İlişkin Sorunlar (İİTİAD  1975/2, s.145-175). 
655 BELGESAY M R: Kanunî ve Takdiri deliller ve Temyiz Mahkemesinin Delilleri Tetkiki, Ankara 
1938 s.3; BELGESAY M R: Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemesinde Deliller, İstanbul 1940 s.76 vd.; 
KONURALP’e göre, “ispat konusundaki kanuni düzenlemeler, ‘hukuki ispatta kanunilik teorisi’ ve 
‘delillerin serbestçe değerlendirilmesi teorisi’ (veya hakimin vicdani kanaati teorisi) denilen 
bütünlükleri oluşturur. Bunlardan birincisi, söz konusu düzenlemeleri kanuni normlar olarak tespit 
eder ve kanuni (hukuki) gerçekliği hedef alır. İkincisi ise, bilim ve deneyin (tecrübe) hukuk dışı 
kurallarına yollamada bulunur ve maddi gerçekliği hedef alır. Ancak, bu ikinci anlayış da delillerin 
normatif düzenlenmesini bir kenarda bırakamaz ve maddi gerçeklik ile kanuni gerçeklik arasındaki 
çatışmayı bertaraf edemez” (KONURALP- İspat s.10). 
656 BERKİN- Sorunlar s.3; BELGESAY-Deliller s.79; POSTACIOĞLU İ E: Medeni Usul Hukuku 
Dersleri, 6. Bası, İstanbul 1975 s.568. 
657 “İspat hukuku tarihinde, her zaman, kanuni ispat kuralı delillerin serbestçe değerlendirilmesini bir 
ölçüde (az ya da çok) sınırlamıştır. Günümüzde, taraf serbestisi ilkesi yerini hakimin güçlendirilmesi 
ilkesine terketmeye başlamış ise de Medeni Usul Hukuku mutlak hakikati aramak gibi bir ödevi 
üstlenmiş değildir. Doktrindeki baskın görüş, hakimin kesin bir delil ile ortaya konulan vakıayı 
hakikat olarak kabul etmek zorunda olduğu ve bunun değerlendirilemeyeceği merkezindedir. Hakim, 
kanuna göre, kesin delil sayılan senet, ikrar, yemin ve kesin hüküm haricindeki delilleri serbestçe 
değerlendirir”. YILDIRIM- Delillerin Değerlendirilmesi  s. 207. 
658 Esasen delillerin değerlendirilmesi imkânı, kanuni delillerin aranmaması halinde doğmaktadır 
(YILDIRIM-Delillerin Değerlendirilmesi s.89). 
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inandıran ve ancak inandırmak şartıyla delil olan her hangi bir vasıta, vakıa ve 

ilişkidir659. 

Delil sistemleri hakkında bu kısa açılamadan sonra, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’muzun bu sistemlerden hangisini kabul ettiğini incelemek 

gerekir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’muzda deliller bakımından genel niteliği 

olan iki önemli hüküm vardır. Birincisi, delillerin genel hükümlerini düzenleyen 

bölümde yer alan 240’ıncı madde; diğeri ise, “senet”e ilişkin hükümlerin başında 

bulunan 287’inci maddedir660.  

KONURALP’e göre, “düzenleniş biçimi bakımından Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 240’ıncı maddesi, delillerin takdiri konusundaki genel 

kuralı getirmektedir: Hakim kanuni istisnalar dışında delilleri serbestçe takdir 

eder661. Yani kanunda gösterilen hallerde delillerle bağlı olur. Bir başka deyişle, söz 

konusu 240’ıncı madde bazı delillerin hakimin takdirine konu olamayacaklarını; yani 

bunların kesin (kanuni) deliller olduğunu düzenleyen bir hükümdür. Bu hükümden 

çıkarılacak önemli sonuç ise, bir delilin kesin olup olmamasının ancak kanun 

tarafından belirlenebileceğidir. Kanun, bazı delillerin (ikrar, kesin hüküm, yemin ve 

senet) gerçeği temsil niteliğinin, kesin olduğunu kabul etmiştir. Bunların dışındaki 

her türlü delilin ise gerçeği temsil edip etmediği hakim tarafından takdir edilir. Yani 

burada hakimin deliller konusundaki vicdani kanaati söz konusudur”662.  

Buna karşılık, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287’inci maddesinin 

birinci cümlesinin delillerin gücü ve nasıl takdir edilecekleri ile bir ilgisi 

bulunmamaktadır. Bu hükme göre, “kanunun belirli bir delil ile ispatını emrettiği 

hususlar başka suretle ispatlanamaz”; bu konuda kanunun öngörmediği deliller ispat 

gücünden yoksun kalır (gerçeği temsil edemez). Dolayısıyla, biraz önce belirtilen  

                                                 
659 BERKİN- Sorunlar s.3, 11,16; Takdiri (serbest) delil sisteminin üç neticesi vardır: a)  Hakim, teklif 
olunan her delili tetkike mecbur değildir, b) Her vasıta takdiri bir delil olabilir, c) Hakim, takdiri olan 
hiçbir delili kabule mecbur değildir (BELGESAY-Deliller s.80-84). 
660 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.23. 
661 KONURALP’e göre hakimin delilleri serbestçe takdir edeceğine ilişkin ve önü açık bir hüküm olan 
HUMK m.240 hükmü, kural olarak bütün delil sistemine uygulanmalıdır. Çünkü, “genel hükümler” 
bölümünde yer almıştır (KONURALP- İspat s.18).  
662 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.23-24. 
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287’inci maddenin birinci cümlesi,  ispat konusu bakımından kanunilik esasını 

belirleyen bir hükümdür663.  

Kanuni delil sisteminin en belirgin ve geniş kapsamlı örneği ise, belirli bir 

miktarın (ki bu miktar kırkmilyon liradır) üstündeki hukuki işlemlerin ancak senetle 

ispatlanabileceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.288 hükmüdür664. 

Bu halde kanunun emrettiği husus (HUMK m.287 cümle 1) belirli bir miktar veya 

değerin üstündeki hukuki işlemlerdir. Bunlar kural olarak başka bir delille 

ispatlanamaz665. 

Şu halde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240’ıncı maddesi,  delile, 

delil takdirine ilişkin bir hüküm iken, bu kanunun 287’inci maddesi ise,  bazı 

hallerde ancak belirli delillerin caiz olabileceğini düzenleyen bir hüküm olup, delilin 

nasıl takdir edileceğine ilişkin bir hüküm değildir. Dolayısıyla, bir vakıanın ispatı söz 

konusu olduğu zaman, hakim önce o konunun ispatı hakkında  kanuni bir ispat 

biçimi olup olmadığını tespit edecektir (HUMK m.287). Eğer, o konunun belli bir 

delille ispatı kabul edilmiş ise (örneğin HUMK m.288), caiz olmayan delillerin 

kullanılamayacağına karar verecektir. Esasen, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun  218’inci maddesine  göre, hakim ileri sürülen delillerden hangilerinin 

kabule şayan (yani caiz) olduğu hakkında bir karara varacaktır. Hakim, ileri sürülen 

delillerin kabule şayan olmadığı kanısında ise bu konuda gerekçeli bir karar 

verecektir. Eğer ileri sürülen deliller kanun tarafından öngörülen delillerden ise, o 

delillerin incelenmesine geçilecektir. Buna karşılık, delil konusunda bir sınırlama 

yoksa, kesin olmayan, yani takdiri delillerin gerçeği gösterip göstermediğini hakim 

vicdani kanaatine göre serbestçe takdir edecektir (HUMK m.240)666. 

Şu halde, hukukumuzda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.288 vd. 

hükümleri ile hukuki işlemler bakımından senetle ispat zorunluluğu kabul 

edilmiştir667. Ayrıca, bazı özel hükümlerde de bir takım konularda sadece belirli 

                                                 
663 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.24; YILDIRIM- Önemi s.122. 
664 Söz konusu hükme göre “Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, 
ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya 
değerleri kırkmilyon lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. – Bu hukuki işlemlerin 
miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple kırkmilyon liradan 
aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz”. 
665 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.24-25. 
666 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.26. 
667 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. POSTACIOĞLU İ E: Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, 
Genişletilmiş İkinci Bası, İstanbul 1964; YILDIRIM- Önemi s.124 vd. 



 379

delillere ispat gücü tanınmıştır. Açıkça düzenlenen bu kanuni ispat halleri dışında 

delil serbestisi esası geçerlidir. Sonuç olarak, hukukumuzda kanuni ve takdiri delille 

ispata birlikte yer veren karma bir sistemin geçerli olduğu söylenebilir668. 

 

    II. İstihkak Davasında Her  Türlü Delilin İleri Sürülebilmesi ve  

         Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi 

       

Yukarıda yapılan genel açıklamalardan sonra, istihkak davasında delillerin ileri 

sürülmesini ve değerlendirilmesini incelemeye geçebiliriz. 

Burada, cevaplanması gereken sorular, yukarıda açıklamaya çalıştığımız 

delillerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kuralların istihkak davası 

bakımından ne ölçüde geçerli olacağıdır. Bir başka deyişle, bu konudaki norm ve 

ilkeler istihkak davası bakımından da aynen geçerli olabilecek midir? Acaba, istihkak 

davasında delillerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesi bakımından, kanuni delil 

sistemi mi, yoksa delil serbestisi sistemi mi veya bunlardan her ikisi  mi geçerli 

olacaktır? 

 

         1. İstihkak Davasında Her Türlü Delilin İleri Sürülebilmesi 

İstihkak davasında da taraflar bir hususun ispatı için kanunda (HUMK’da) 

düzenlenmiş olan delilleri ileri sürülebileceklerdir669. Bundan başka taraflar, kanunda 

(yani HUMK’da) düzenlenmemiş olan delillere de (bu niteliğe sahip olmak 

koşuluyla) dayanarak, bu delillerle ispat yükünü yerine getirmeye çalışacaklardır.  

İstihkak davası bakımından önemli olan husus, tarafların ileri sürebilecekleri 

deliller bakımından herhangi bir sınırlamanın bulunup bulunmadığıdır.  

İstihkak davasında delillere ilişkin düzenleme, İcra ve İflas Kanunu’nun 

m.97,XVII hükmünde yer almaktadır. Bu hükme göre, “dava ve mütekabil davada 

tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder”670. Söz konusu 

                                                 
668 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.29-30; karş. BERKİN-Sorunlar s.6; TAŞPINAR S: Medeni 
Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001 s.198 vd. 
669 KURU-İcra 2 s.1054. 
670 Gerek İsviçre gerekse Alman hukukunda, istihkak davasına ilişkin hükümler arasında, deliller  
(delillerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesi) bakımından herhangi bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir. Esasen, her iki hukuk düzeninde de, delil serbestisi esası geçerli olduğu için, doktrin, 
istihkak davası bakımından bu konuda genel hükümlerin uygulanacağını belirtmekle yetinmiş ve bu 
konu üzerinde fazla durulmamıştır.   
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hükmün sadece lafzı esas alındığında, ilk bakışta, istihkak davasında, tarafların ileri 

sürebilecekleri (ikame edebilecekleri) deliller bakımından herhangi bir sınırlamanın 

mevcut olmadığı söylenebilir. Zira, bu hükümde, herhangi bir sınırlamaya yer 

verilmeksizin “tarafların gösterecekleri bütün delillerin” serbestçe 

değerlendirileceğinden söz edilmektedir. Burada kullanılan “tarafların 

gösterecekleri bütün deliller” ibaresi, tarafların ileri sürecekleri (ikame edecekleri) 

bütün deliller şeklinde anlaşılmak gerekir. Dolayısıyla, istihkak davasında, delillerin 

ileri sürülmesi bakımından, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan 

sınırlamaların geçerli olmadığı söylenebilir. Bir başka deyişle, delillerin ikamesine 

ilişkin olan ve bu konuda kanunilik esasını belirleyen hüküm (HUMK m.287)  ile671, 

hukuki işlemlerin ispatına ilişkin hüküm (HUMK m.288)672 istihkak davası 

bakımından uygulanabilecek hükümler değildir. Çünkü, bu sonuç, gerek m.97,XVII 

hükmünden, gerekse davanın mahiyetinden ve tarafların karşılıklı durumlarından 

kaynaklanmaktadır.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.287 hükmünde “kanunun muayyen bir 

delil ile ispatını emreylediği hususların başka surette ispatlanamayacağı” 

belirtilmiştir. İcra ve İflas Kanunu’muz ise, istihkak davasının muayyen (belirli) bir 

delille ispatından söz etmemiştir. Bu nedenle, istihkak davasında delillerin ileri 

sürülmesi bakımından herhangi bir kanuni sınırlama söz konusu değildir; yani bu 

konuda her türlü delil ikame edilebilir673. 

Aynı şekilde, hukuki işlemlerin ispatında kanunilik esasını belirleyen hüküm 

(HUMK m.288) de, istihkak davası bakımından uygulanabilme kabiliyetine sahip 

değildir.674 Yani, istihkak davasında ispatı gereken hukuki işlemin değeri kırkmilyon 

liradan fazla olsa bile, bunun, senetle (kesin delille) ispatı zorunlu değildir. Çünkü,  

istihkak davasında  alacaklı, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiye 

yabancıdır. Yani alacaklı, davacı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişki bakımından 

                                                 
671 Bkz.yuk. s.377-378. 
672 Bkz yuk s.378. 
673 POSTACIOĞLU s.405; BERKİN s.299; UYGUR s.44; DALAMANLI s.910; ÖZKAN s.314; 
ÖGÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.510; OLGAÇ s.836; OLGAÇ/KÖYMEN s.802; GÖRGÜN s.119-120; 
UYAR-İnceleme s.62. 
674 OLGAÇ/KÖYMEN s.802. İstihkak davasında senetle ispat zorunluluğuna ilişkin HUMK m.288 
hükmü uygulanamayacağına göre, bunun doğal ve mantıki bir sonucu olarak, HUMK m.290’da 
düzenlenmiş olan, senede karşı senetle ispat zorunluluğuna ilişkin hükümde uygulanamaz. 
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üçüncü kişi durumundadır675. Senetle ispat zorunluluğu ise, ancak bir hukuki işlemin 

tarafları bakımından söz konusu olabilir. Alacaklı ile üçüncü kişi arasında herhangi 

bir hukuki ilişki ve dolayısıyla bir hukuki işlem söz konusu değildir. Yani burada 

davacı üçüncü kişinin, alacaklı ile arasında mevcut olan ve ispat etmesi gereken bir 

hukuki işlem bulunmamaktadır. Zira, bunların istihkak davasında karşı karşıya 

gelmesi, tamamen dış bir etkenden, yani üçüncü kişinin mallarına yönelik cebri bir 

müdahaleden kaynaklanmıştır676. Dolayısıyla, aralarında bir hukuki ilişki ve de 

hukuki işlem bulunmayan bu kişilerin senetle ispat zorunluluğuna tabi olması söz 

konusu olamaz677. Böyle bir zorunluluğun bulunmaması, davalı alacaklı bakımından 

geçerli olduğu gibi, davacı üçüncü kişi bakımından da geçerlidir678. Davacı üçüncü 

kişi ile borçlu arasında düzenlenmiş olan senetler ise, zaten bunlara göre üçüncü kişi 

durumunda olan alacaklı hakkında hüküm ifade etmez (HUMK m.299,I)679. 

Aslında, davacı üçüncü kişinin, örneğin, malın kendisine ait olduğu yolunda 

ibraz ettiği bir senedin alacaklıya karşı delil teşkil etmesi söz konusu olamaz. Çünkü 

bilindiği gibi senet, bir kimsenin kendisi aleyhine delil teşkil etmek üzere düzenleyip 

hasmına verdiği yazılı bir belgedir680. Dolayısıyla bir belgenin bir kimseye karşı ileri 

sürüldüğü zaman onun aleyhine delil teşkil etmesi, belge ile o kimse arasında mantıki 

ve nesnel bir ilişkinin kurulabilmesine bağlıdır. Eğer böyle bir ilişki kurulamıyorsa, 

bu takdirde söz konusu belgenin ilgili kimse aleyhine delil teşkil etmesi mümkün 

değildir. Bir başka deyişle, yazılı bir delilin bir kimseye karşı ileri sürülebilmesi için 

                                                 
675 Davacı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişkiye oranla üçüncü kişi durumunda olan alacaklı, 
borçlu ile davacı üçüncü kişi arasında düzenlenmiş olan (veya borçlunun tek taraflı olarak 
düzenlediği) belgeler (örneğin sözleşmeler), istihkak davasında kesin delil teşkil etmez. Dolayısıyla 
davalı alacaklı bu belgelerin aksini tanıkla ispat edebilir (KURU-İcra 2 s.1055). 
676  Bu nedenle, aralarında bir hukuki ilişki bulunmayan ve dolayısıyla bir hukuki işlem yapmaları 
mümkün olmayan ve hatta aralarındaki uyuşmazlık tamamen kendileri dışında başka bir sebepten 
kaynaklanan kişilerin, bu uyuşmazlığı öngörüp bunun ispatı için delil oluşturmaları, yani senet 
düzenlemeleri de esasen olanaksızdır.  
677 GÖRGÜN s.120. 
678 POSTACIOĞLU s.405; BERKİN s.298-299. Nitekim, İİK m.97,XVII hükmünde, örneğin sadece 
davacı veya davalının göstereceği delillerin serbestçe değerlendirileceğinden değil, aksine hiçbir 
ayrım yapılmadan “tarafların” gösterecekleri delillerden söz edilmiştir.  
679 Ancak, bir adi senedin tarihi, HUMK m.299,II hükmü çerçevesinde kesinleşmiş ise, borçlu ile 
üçüncü kişi arasındaki ilişki bakımından üçüncü kişi durumunda olan, takip alacaklısına karşı da 
geçerli olabilecektir. Ayrıca, HUMK m.300’e göre ibra ve kabzı içeren bir adi senetlerle, tacirlerin 
ticari muamelelerinden dolayı verdikleri senetlerin tarihi HUMK m.299’a göre kesinleşmese bile 
üçüncü kişilere karşı da geçerli sayılır. Ancak bunun aksini ispat etmek mümkündür.  Bu konuda bkz. 
KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.451-453. 
680 ÜSTÜNDAĞ-Usul s.637; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul  s.445; POSTACIOĞLU-Usul s.596. 
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o kimseden kaynaklanmış olması mantıki bir zorunluluktur681. Alacaklının ise 

aralarında hiçbir hukuki ilişki ve hukuki işlem bulunmayan davacıya böyle bir senet 

düzenleyip vermesi söz konusu olamaz. Çünkü, alacaklı bu davada, davacı üçüncü 

kişi ile borçlu arasındaki ilişki bakımından üçüncü kişi durumundadır. Bu nedenle, 

davacının ibraz ettiği senedin alacaklıya karşı kesin delil teşkil etmemesi bir yana, 

esasında ona karşı  bir delil dahi teşkil edemez. Davacının hakkını ispat etmek 

amacıyla gösterdiği senet, istihkak davasında ancak genel anlamda bir “belge” olarak 

nitelendirilebilir. Bu belge, borçlunun davaya taraf olması halinde ancak davacı 

üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişki bakımından bir senet ve dolayısıyla kesin delil 

teşkil edebilir. 

Aynı şekilde, davacının başka bir dava sonucunda lehine olarak verilen bir 

ilamın da, alacaklıya karşı delil teşkil etmesi söz konusu olamaz. Çünkü, kesin 

hüküm ancak taraflar arasında kesin delil teşkil eder. Böyle bir hüküm, ancak davacı 

üçüncü kişi ile borçlu arasında dava sebebi ve konusunun da aynı olması koşuluyla 

kesin delil teşkil edebilir. 

Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu m.97,XI hükmünde istihkak davasına genel 

hükümler dairesinde bakılacağını öngören kanunkoyucunun, aynı kanunun 

m.97,XVII hükmünde, delillere ilişkin özel bir düzenleme getirmek suretiyle, bu 

konuda genel hükümlerin uygulanmayacağı iradesini de ortaya koyduğu söylenebilir. 

Eğer, deliller konusunda da genel hükümlerin uygulanacağı kabul edilseydi, böyle 

özel bir düzenlemeye gerek kalmazdı. Çünkü, zaten Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda  bu konuya ilişkin hükümler bulunmaktadır (HUMK m. 218, 287, 288). 

Dolayısıyla, İcra ve İflas Kanunu’nda da bu konuda düzenleme yapılmasının, özel bir 

anlamı ve önemi olduğu düşünülebilir. Kaldı ki, bu şekilde bir düzenleme getirmenin 

mantıki bir gerekçesi de bulunmaktadır. Şöyle ki, eğer, m.97,XVII hükmüyle 

kastedilen sadece hakimin delilleri serbestçe değerlendirmesi ise, hukukumuzda bu 

konu zaten  düzenlenmiştir (HUMK m.240). Bu nedenle, m.97,XVII hükmünde  

kastedilen, sadece hakimin delilleri serbestçe değerlendirmesi değil, esas olarak, 

tarafların  delil ikame etmek bakımından bir serbestiye sahip olmalarıdır.  

İstihkak davasında tarafların delil ikame etmek bakımından bir serbestiye sahip 

olmalarının bir başka gerekçesi de şudur: Eğer, kırkmilyon liranın üstündeki hukuki 

                                                 
681 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.108. 
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işlemlerin senetle ispatlanacağına ilişkin  hükmün (HUMK m.288), istihkak davası 

bakımından da geçerli olduğu kabul edilirse, alacaklının, borçlu ile üçüncü kişi 

arasındaki hukuki ilişkiye yabancı olması (ve alacaklı ile arasında bir hukuki işlemin 

bulunmaması) nedeniyle elinde bir senet bulunmasının imkansızlığı bir yana, bu 

durum tamamen borçlu ile üçüncü kişi arasında hileli işlemlerin yapılmasına ve 

dolayısıyla alacaklının menfaatlerinin ihlâline neden olacaktır. Zira, alacaklının ispat 

güçlüğüne karşılık, üçüncü kişi ile borçlu anlaşarak böyle bir senedi düzenleme 

olanağına her zaman sahip olabilecekler ve mal üzerindeki cebri icrayı başarısızlığa 

uğratabileceklerdir682. İşte bu nedenle de, istihkak davasının mahiyetini, özelliklerini 

ve önemini dikkate alan kanunkoyucu, tarafların ileri sürebilecekleri deliller 

bakımından bir sınırlama bulunmadığını belirterek, bu durumu vurgulamak ve 

konuyu ayrıca düzenlemek gereği duymuştur. Kaldı ki, cebri icra sürecinde ortaya 

çıkan bu nitelikte bir uyuşmazlığın, sadece belirli delillerle ispatına imkan tanımak 

da isabetli  bir yaklaşım olamazdı.  

Çünkü, istihkak davasında cereyan eden yargılama, genel olarak icra  

mahkemesinin sınırlı inceleme yetkisine683 sahip olduğu bir yargılama değildir. 

Gerçekten, örneğin, icra mahkemesinin, ödeme emrine itirazın kaldırılmasına ilişkin 

olarak yaptığı inceleme sıkı şekil şartlarına, yani ancak belirli belgelere dayanılarak 

yapılan bir incelemedir. Zira burada taraflar iddia ve savunmalarını  ancak  m.68’ 

deki belgelere dayanarak ispat edebilirler. İstihkak davasında ise, böyle sıkı şekil 

şartlarına bağlı bir yargılama ve ispat faaliyeti söz konusu değildir684. Yukarıda da 

belirtildiği üzere, taraflar burada her türlü delili ikame edebileceklerdir. Bu ise, 

istihkak davasının mahiyetinden ve tarafların bu davadaki karşılıklı durumlarından 

kaynaklanmaktadır. Zira, taraflar arasında her hangi bir hukuki ilişki bulunmadığı 

gibi, alacaklı da, borçlu ile davacı üçüncü kişi arasındaki ilişki bakımından üçüncü 

kişi durumundadır.  

Öte yandan, üçüncü kişi, üzerine haciz konulmuş bir mal hakkında maddi 

hukuka dayanan bir hak ileri sürdüğüne göre, cebri icranın devamı bakımından bu 

konudaki uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekmektedir. Bu sorun ise, sıkı ispat 

koşullarının geçerli olduğu bir yargılama ile çözülemez. Çünkü, bu dava sonucunda 

                                                 
682 Bu anlamda bkz. BERKİN s.297. 
683 İcra mahkemesinin sınırlı inceleme yetkisi hakkında bkz. KARSLI s.63 vd. 
684 MUŞUL s.640-641. 
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davacı üçüncü kişi bakımından hakkını kaybetme tehlikesi, alacaklı bakımından ise 

söz konusu malın değerinden alacağını elde edememe tehlikesi bulunmaktadır. Cebri 

icra yoluyla üçüncü kişinin hakkına yapılan  müdahaleden kaynaklanan ve önemli 

sonuçlar doğuran bir uyuşmazlığın, hiç değilse söz konusu takip bakımından, 

mümkün olduğu kadar hiçbir kuşkuya yer vermeyecek derecede685 çözümlenmesi 

gerekir.  

Böylece, delillerin ileri sürülmesi bakımından bir sınırlamanın bulunmadığı 

istihkak davasında, hakimin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.218 hükmüne  

göre, ileri sürülen delillerin kabule şayanlığı konusunda bir inceleme yapmasına da 

gerek olmayacaktır. Çünkü, burada delillerin ileri sürülmesi bakımından herhangi bir 

kanuni sınırlama söz konusu değildir. 

Şu halde, istihkak davasında, delillerin ileri sürülmesi (ikamesi) bakımından,   

kanunilik esasının değil, delil serbestisi esasının geçerli olduğu; bunun sonucu olarak 

da tarafların her türlü delili ileri sürebilecekleri söylenebilir.686. Dolayısıyla, bu 

konuya ilişkin olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nunda  yer alan 

sınırlamalar, istihkak davasının niteliği gereği uygulama alanı bulamayacaktır. Zira, 

istihkak davası (niteliğinin bir sonucu olarak) kanunun muayyen bir delille ispatını 

emreylediği bir dava değildir. Esasen aralarında hukuki bir ilişki bulunmayan üçüncü 

kişi ile alacaklı bakımından muayyen delillerle ispattan söz edilemez. 

Ancak bu söylenenler, üçüncü kişi ile alacaklının davadaki karşılıklı durumları 

bakımından geçerlidir. Yani, borçlunun da davaya taraf olduğu hallerde, üçüncü kişi 

ile borçlu arasındaki ilişkiler bakımından bu ilkeler uygulanmaz. Bu anlamda olmak 

üzere, örneğin, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki miktar veya değeri kırkmilyon lirayı 

                                                 
685 Nitekim Yargıtay’a göre de "...İstihkak iddialarının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kesin 
delillerle ispat edilmesi gerekir. Hacizden sonraki tarihi taşıması itibariyle sonradan ibraz olunan 
fatura ve davacı tanıklarının mücerret iddiayı doğrulayan sözleri istihkak iddiasının kanıtlanması için 
yeterli değildir..." (13. HD 27.12.1982, 7178/8065: YKD 1983/2 s.230-231); aynı doğrultuda (13. HD 
23.9.1975, 6561/5586: OLGAÇ s.882). 
686 POSTACIOĞLU s.405; TEKİNAY-İstihkak s.59; BERKİN s.298; UYAR-İstihkak Davaları s.409; 
MUŞUL s.641, ancak karş. s.650; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.510; ULUKAPI-İcra s.125. Nitekim 
GÜRDOĞAN’a göre (s.95), Kanun tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakimin serbestçe takdir 
edeceğini hükme bağlayarak Usul Kanununun delil serbestliğini sınırlayan hükümlerinden ayrılmış ve 
dava konusunun değeri ne olursa olsun her türlü delil ikamesinin caiz bulunduğunu kabul etmiştir 
(m.97,XVII). "…İİK. nun 97. nci maddesinin sondan bir evvelki fıkrasına göre bu nevi istihkak 
davaları her türlü delille ispatlanabileceğinden, gerekçe gösterilerek çürütülemeyen tanık sözlerinin 
kabul edilmemesi Kanuna aykırıdır…" (13. HD 11.2.1975, 1354/835: OLGAÇ s.882-883).  



 385

geçen bir hukuki işlem, ancak senetle (kesin delille) ispat edilebilir; tanıkla (takdiri 

delille) ispat edilemez.  

İstihkak davasında delillerin ileri sürülmesi bakımından bir sınırlama 

olmadığına göre, taraflar iddialarını  kesin ve takdiri delilerle ispat edebileceklerdir. 

Esasen, davacının dayandığı bir senedin ve kesin hükmün, alacaklıya karşı (onun 

aleyhine) bir delil teşkil edemeyeceğini yukarıda belirtmiştik. Fakat, istihkak 

davasında her türlü  delilin ileri sürülebilmesinin doğal bir sonucu olarak, taraflar 

iddialarını ispat bakımından birbirlerine “yemin” de teklif edebileceklerdir. Hakimin 

de, dayandığı vakıayı takdiri delillerle ispat etmiş olan tarafa, kanaatini 

kuvvetlendirmek için re’sen yemin teklif etmesi  mümkündür687’688. Ayrıca, 

taraflardan birinin ileri sürdüğü bir vakıayı diğer tarafın “ikrar” etmesi de olanaklıdır. 

Bunların dışında istihkak davasında “tanık beyanları” da689 delil teşkil edecektir. 

Taraflarca “keşif”690 yapılması talep edilebileceği gibi, hakim de re’sen keşif 

yapılmasına karar verebilir. Çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik 

                                                 
687 İcra mahkemeleri, genellikle dar yetki ile yargılama yaptıklarından, kural olarak bu mahkemeler 
önünde yemin söz konusu olmaz. Ancak her türlü delilin dinlenebildiği istisnai hallerde (örneğin 
ihalenin feshi ve istihkak davaları gibi) yemin deliline de başvurulabilir. YILMAZ E: Medeni 
Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 1989 s.101 ve aynı sayfa dn. 31. 
688 TEKİNAY-İstihkak s.61; KURU-İcra 2 s.1056; BERKİN s.298; karş. GÜRAL s.652; UYGUR 
s.44; DALAMANLI s.910; UYAR-Kuru Armağanı s.738-739. İstihkak davalarına genel hükümlere 
göre bakıldığından, mevcut deliller davanın ispatına yeterli görülmemişse, davacıya yemin hakkını 
kullanıp kullanmayacağı sorulmalıdır. Taraflar HUMK m.344 gereğince birbirlerine yemin teklif 
edebileceği gibi, hakim de resen HUMK m. 355 uyarınca taraflardan birini yemine davet edebilir 
(TEKİNAY-İstihkak s.61; BERKİN s.301); "...davacı iddiasını dosya içeriğine göre kanıtlamış 
değildir. Ne var ki, dava dilekçesinde “vesair deliller” arasında yemin deliline de dayandığından, 
mercice bu hakkı davacıya hatırlatılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, 
eksik inceleme ile davanın kabulü yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" (15. HD 24.2.1992, 142/820: 
UYAR-İstihkak Davaları s.671); ayrıca bkz. UYAR-İstihkak Davaları s. 672’deki kararlar. (21. HD 
30.1.2001, 123/426: UYAR-Kuru Armağanı s.739 dn.230). 
689 KURU-İcra 2 s.1054; BELGESAY s.240; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.510; UYGUR s.44; UYAR-
Kuru Armağanı s.734; istihkak davasında en az güvenilen delil şehadettir (BERKİN s.300); "...Olayda 
davacı, gerek mülkiyetin varlığını gerekse iyi niyetini tanık sözleriyle ispat edeceğini bildirmiştir. 
Merci Hakimliği’nin... ara kararında ibraz edilen belgelere ve diğer tarafın bu isteğin kabul etmediği 
gerekçesiyle davacının tanık dinletme talebini reddetmiştir. Oysa, istihkak davasının ispatı 
bakımından olayda tanık dinlenmesine yasal bir engel mevcut değildir..." (15. HD 25.10.1984, 
2513/3212: YKD 1985/3 s.401-402); "...Hakediş davası, İİK’ nun 97/11 maddesi ve fıkrasına göre 
umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır...Ayrıca, iddia her türlü 
delille ispatlanır. Dilekçede davacı ‘iddiasını faturalara ilaveten şahit vs. gibi delille kanıtlayacağını’ 
açıklamıştır. Hal böyle iken mahkemece de davacıya delillerini ibraz ve ikame bakımından önel 
verilmemiş, ‘dava ispatlanamadığından bahisle’ reddedilmiştir. Bu husus da usule aykırıdır. Karar 
anılan sebeplerle bozulmalıdır" (13. HD 22.3.1982, 1793/2105: UYAR-İstihkak Davaları s.688); aynı 
doğrultuda  kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.686 vd.; UYAR-Tetkik Mercii s.451 vd. 
690 UYAR-İstihkak davaları s.410. 
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bilgiyi gerektiren hallerde “bilirkişi”ye691 başvurulabilir ve “bilirkişinin raporları” da 

delil olarak kullanılabilir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere, deliller yalnız Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilenlerden ibaret olmadığına, yani deliller 

konusunda sınırlayıcı bir liste bulunmadığına göre692, kanunda düzenlenmemiş olan 

deliller de ileri sürülebilecektir (HUMK m.367).  Hatta bir görüşe göre, istihkak 

davasında genellikle en kuvvetli delil borçlunun beyanıdır693. Fakat, üçüncü kişi ile 

alacaklı arasında cereyan eden davada borçlunun beyanı hiçbir zaman kesin delil 

mahiyetinde olamaz. Ayrıca, hakim bütün delilleri serbestçe takdir edeceğine göre, 

sırf davacının sözü bile delil olabilir694’695. Nihayet, alacaklı ile  üçüncü kişi arasında 

cereyan eden istihkak davası, senetsiz ispatı caiz olan davalardan olduğuna göre, 

taraflar bir “yazılı delil başlangıcı”na dahi dayanabilirler. Taraflardan birinin 

gösterdiği faturalar da delil olarak kullanılabilir. 

Belirtmek gerekir ki, istihkak davası da, yargılamaya egemen olan ilkelerden 

“taraflarca hazırlama (getirilme) ilkesi”nin geçerli olduğu bir davadır696. Söz konusu 

ilke, davanın (iddianın) ve savunmanın dayanağı olan vakıaların ve bunların 

delillerinin (yani dava malzemesinin) taraflarca mahkemeye bildirilmesi olarak 

                                                 
691 "Taraflar arasındaki istihkak davasında davacı, borçlunun babası olup, haciz birlikte oturulan evde 
gerçekleştiğinden, mülkiyet karinesi, borçlu dolayısıyla alacaklı yararına ise de, bu yasal karinenin 
aksi kanıtlanabilir. Hacizli eşyalardan, fatura ve taksit sözleşmeleri ibraz edilmiş olmakla, bu belgeler 
ve ilgili olduğu ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar 
verilmelidir" (21. HD 7.10.2003,6484/7684: YKD 2004/2 s.271-272); "...Taraflar arasındaki 
uyuşmazlık İİK’ na dayanan istihkak davasına ilişkindir. Davacı, “mahcuz malları Almanya’dan 
getirdiğini” açıklayarak, 25.6.1984 tarihli gümrük makbuzuna dayanmaktadır. Öyle ise, mahcuz 
malların gümrük makbuzunda yazılı emvallerle aynı olup olmadığı uzman bilirkişi aracılığıyla yerinde 
tespit edilip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir" (15. HD 27.11.1990, 3007/5090: UYAR-İstihkak Davaları s.660-661); aynı 
doğrultuda (HGK 25.11.1992, 15-364/702: UYAR-İstihkak Davaları s.658-659). 
692 Bkz .yuk s.*** 
693 TEKİNAY-İstihkak s.59; borçlunun beyanları ancak takdiri bir delil olabilir (BERKİN s.301). 
Hatta, bunlar borçlu yönünden kendi aleyhine delil teşkil eder; zira borçlu ileride bu ikrarına aykırı 
hiçbir iddiada bulunamaz (İİK m.97,XII). 
694 TEKİNAY-İstihkak s.60. Hatta bir görüşe göre, istihkak davalarında en kuvvetli delil tarafların 
beyanıdır (DALAMANLI s.910). 
695 İstihkak davasının ispatında, hesap defterleri ile ticari defterler de delil olabilir (UYAR-İnceleme 
s.63). İcra mahkemesince ibrazına karar verildiği halde, tayin olunan süre içinde makul bir sebep 
gösterilmeksizin bunların ibraz edilmemesi, ibraz etmeyen taraf aleyhine delil teşkil edebilir (HUMK 
m.332) (BERKİN s.299); "…ayrıca borçlu şirketin defterleri de incelenmeli, bu defterlerde dava 
konusu fındıkların ne şekilde kayda geçirildiği belirtilmeli…" (HGK 29.6.1966, 675/210: OLGAÇ 
s.883). 
696 Yargılamaya egemen olan ilkeler hakkında bkz. ALANGOYA Y: Medenî usul Hukukunda 
Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979 s.2 vd.; ÜSTÜNDAĞ-Usul s.238 
vd.; PEKCANITEZ H/ATALAY O/ÖZEKES M: Medeni Usul Hukuku, 2. baskı, Ankara 2001 s.224 
vd. 
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tanımlanmaktadır697. İstihkak davasında tarafların her türlü delili ileri sürebilmeleri, 

bu davalarda az önce belirtilen ilkenin geçerli olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Yani, bu davalarda da, vakıalar ve inceleme konumuz olan deliller  ancak taraflarca 

yargılamaya getirilebilir698. Hakim resen delil toplama yetkisine sahip değildir; zira 

istihkak davası, hakimin davanın ispatı için gerekli bütün delillere kendiliğinden 

başvurabileceği resen araştırma ilkesinin699 cari olduğu davalardan değildir700. 

 

        2. İstihkak davasında Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi 

Yukarıda da belirtildiği gibi, delillerin değerlendirilmesi konusundaki genel 

kural Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu maddeye göre “bu kanunun tayin ettiği haller müstesna olmak üzere hakim ikame 

olunan delilleri serbestçe takdir eder”701.  

Bu genel kural dışında, kanunkoyucu istihkak davasında delillerin 

değerlendirilmesine ilişkin olarak özel bir düzenleme de getirmiştir. Şöyle ki, İcra ve 

İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmüne göre, “dava ve mütekabil davada tarafların 

gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder”.  

Şu halde, ilk bakışta birbirinin tekrarı gibi gözüken bu iki hükmün, istihkak 

davsında delillerin değerlendirilmesi bakımından birbiriyle olan ilişkisini belirlemek 

gerekmektedir. Acaba, bu iki hüküm aynı anlam ve içeriğe mi sahiptir? Yoksa 

aralarında bir farklılık bulunmakta mıdır? 

 Her iki hükmü anlam ve içerik açısından incelemeden önce, lafzi açıdan 

değerlendirmek gerekir. Böyle bir değerlendirme yapıldığında, her iki hükümde de 

hakimim delilleri serbestçe değerlendireceğinden söz edilmesine karşın;  Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu m.240 hükmünde yer alan “bu kanunun tayin ettiği 

                                                 
697 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.407; bu konuda bkz. ALANGOYA-İlkeler s.3, 95 vd.; 
TAŞPINAR-İspat Sözleşmeleri s.95 vd.; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES-Usul s.227 vd. 
698 UYGUR s.44; OLGAÇ s.836. Fakat, hakimin, doktrinde geniş anlamda delil kavramına dahil 
edilen “isticvap” deliline, istihkak davasında da başvurmasına  bir engel yoktur. İsticvap konusunda 
ayrıntılı bilgi için bkz. TERCAN E: Medenî Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı (Tarafların Bilgisine 
Delil Olarak Başvurulması), Ankara 2001, özellikle s.126 vd. Ayrıca, hakimin, bilirkişi, keşif ve 
yemin delillerine de kendiliğinden başvurabileceğini belirtmek gerekir. 
699 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.409. 
700 Deliller açısından hakimin durumu hakkında bkz. ALANGOYA-İlkeler s.162 vd.; BELGESAY-
Deliller s.22 vd.; TAŞPINAR-İspat Sözleşmeleri s.98-99. 
701 Bir görüşe göre, Türk hukuku bakımından, “hakim ikame olunan delilleri serbestçe takdir eder” 
kuralının (m.240) mefhumu muhalifinden (lafzi yorum) ikame edilmemiş delil ve dolayısıyla taraf 
davranışları değerlendirilemez sonucu çıkarılabilir (YILDIRIM- Delillerin Değerlendirilmesi s.141). 
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haller müstesna olmak üzere” şeklindeki ifadenin m.97,XVII hükmünde yer 

almadığı görülür. Aksine, m.97,XVII hükmünde, böyle bir ifadeye yer verilmeksizin, 

hakimin “tarafların gösterecekleri bütün delilleri” serbestçe takdir edeceğinden 

söz edilmiştir. Acaba bu ifade farklılığı, söz konusu hükümlerin farklı bir anlam ve 

içeriğe sahip olduğunu gösterir mi?  

Kanaatimizce, bu ifade farklılığı her iki hükmün birbirinden farklı bir anlam ve 

içeriğe sahip olduğu şeklinde yorumlanamaz. Zira, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 240’ıncı maddesi, kural olarak, hakimin delilleri değerlendirmesini 

sınırlayan bir hüküm değildir. Hakim sadece Kanun’da gösterilen istisnai hallerde 

delillerle bağlı olacaktır. Eğer kanunda böyle bir istisna öngörülmemişse, hakim ileri 

sürülen delilleri serbestçe takdir edecektir. İstihkak davasında, hakimin  delilleri 

serbestçe değerlendirmesi de bundan farklı bir anlama sahip değildir. Çünkü, biraz 

sonra yapılacak açılamalardan da anlaşılacağı üzere, esasen bu davada da hakim bazı 

delilleri değerlendirme olanağına sahip değildir. Dolayısıyla, kanunkoyucunun 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240’ıncı maddesi hükmüne rağmen, İcra 

ve İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmünde ayrıca bir düzenleme öngörmesinin, 

istihkak davasının özelliklerini ve önemini dikkate alarak bu hususu ayrıca 

vurgulamak ihtiyacından kaynaklandığı söylenebilir. Bu nedenle, m.97,XVII’de yer 

alan hükmün, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.240 hükmünün bir tekrarından 

ibaret olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. 

Kaldı ki, söz konusu 240’ıncı madde hükmüne göre “kanunun tayin ettiği 

istisnai hallerde” dahi hakimin delillerle bağlı olmaması, istihkak davasının 

niteliğinden kaynaklanmaktadır. Zira, biraz sonra da inceleneceği gibi, istisnai 

hallerde hakimin serbestçe değerlendirmesine konu olamayan (hakimi bağlayıcı 

niteliğe sahip olan) bazı deliller (senet, kesin hüküm), istihkak davasında hakim 

tarafından serbestçe değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla m.97,XVII hükmü 

bulunmasaydı bile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240’ıncı maddesinden  

hareketle  aynı sonuçlara ulaşmak mümkün olurdu702. Yani, m.97,XVII hükmünde 

bu nitelikte bir düzenleme yapılmasaydı, kanaatimizce bu, bir eksiklik teşkil etmezdi.  

                                                 
702 Esasen, yukarıda, istihkak davasında delillerin ileri sürülmesi bakımından  da delil serbestisi 
esasını kabul ettikten sonra, hakimin delilleri serbestçe takdir etmesi bunun doğal bir sonucu 
olmaktadır. Zira, bir yandan taraflara delil ileri sürme serbestisi tanıyıp, diğer yandan hakimin delilleri 
serbestçe değerlendiremeyeceğini kabul etmek çelişki olurdu. 
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Bu açıklamalardan sonra, istihkak davasında delillerin hakim tarafından 

değerlendirmesini, her bir delil çeşidi bakımından kısaca incelemek gerekir.  

Burada ilk olarak üzerinde durmak istediğimiz delil, “senet” delilidir.  Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu m.295,I hükmünde resmi senetlerin, m.296,II 

hükmünde ise adi senetlerin kesin delil niteliğinde olduğu hükme bağlanmıştır. 

Dolayısıyla, adı geçen kanun  hükümleri çerçevesinde senet kesin delil olduğundan, 

hakimin bu delilleri takdir etmesi söz konusu değildir; yani hakim bunlarla bağlıdır. 

Fakat, istihkak davasında senet kesin delil niteliğini taşıyamaz; yani hakim bunları da 

takdir edebilecektir. Çünkü, bu senet, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişki 

bakımından üçüncü kişi niteliğinde olan alacaklıya karşı hüküm ifade etmez; yani 

onun aleyhine bir delil teşkil edemez (HUMK m.299). Kaldı ki, davacı üçüncü kişi 

ile borçlunun anlaşarak ve alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla böyle bir senet 

düzenlemeleri daima mümkündür. Bu nedenle, istihkak davasında senetler kesin delil 

mahiyetinde olmayıp, ancak bir “belge” olarak hakim tarafından serbestçe takdir 

edilebilecektir. Böylece, üçüncü kişi haczedilen malın kendisine ait olduğunu ispat 

etmek amacıyla resmi veya özel bir senet ibraz etse bile, bu senet alacaklıya karşı 

kesin bir delil olarak hüküm ifade etmeyeceği gibi, hakim de bu senetle bağlı 

olmayacaktır703.  

Uygulamada istihkak davasında sıkça delil olarak gösterilen belgelerden biri  

“fatura”dır. Ancak, borçlunun satın aldığı malların faturalarını, bu malları hacizden 

kurtarmak için yakınlarından biri (örneğin karısı veya çocukları) üzerine 

düzenlettirmesi mümkün olduğundan, faturaların delil gücü oldukça zayıftır. Bu 

nedenle başka delillerle (örneğin tanık beyanı ile) doğrulanması gerekir704.  Bunların 

                                                 
703 ANIL Y Ş: İstihkak Davalarında Menkul Mülkiyeti Karinesinin Aksini İspat Kuralları (AD 1988/2, 
s.28-47), s.43. Yani, her ne kadar böyle bir senet üçüncü kişi ile borçlu arasındaki hukuki ilişki 
bakımından kesin delil teşkil etse bile, alacaklı ve üçüncü kişi arasında kesin delil teşkil edemez; 
ancak takdiri bir delil olabilir ve hakim de istihkak davasında böyle bir delil ile bağlı değildir 
(TEKİNAY-İstihkak s.60). 
704 "...Dosya içeriğine göre davacı K…borçlunun annesi, diğer davalı S… da akrabasıdır. Haciz 
borçluya ait bakkal dükkanında yapılmış olup, İİK’ nun 97/a maddesine göre mahcuzlar borçlunun 
malı sayılır. Davacılar bu yasal karinenin aksini yeterli, inandırıcı ve tereddüde yer vermeyecek bir 
şekilde ispatlayamadıkları gibi, ibraz edilen fatura, sevk  irsaliyesi ve garanti belgesi, mülkiyeti 
belirleyici nitelikte belgelerden olmayıp, her zaman temin ve düzenlenmeleri de mümkündür. O halde, 
tetkik merciince davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup 
karar bozulmalıdır" (15. HD 22.4.1993, 1686/1918: UYAR-İstihkak Davaları s.434-435); "... 
Günümüzde her an sonradan temini ve satın alandan başkası adına tanzimi olağan faturalar ile yakın 
tarihte temin edilmiş adi belgeye dayanılarak ve mahcuz çamaşır makinesi A… iken …G markayı 
ihtiva eden belgeyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Yapılacak iş, davalı alacaklının bu konulara 
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aksi tanıkla ispat edilebilir705. Davacı üçüncü kişi, sadece bir fatura ibraz etmek 

suretiyle iddiasını ispat etmiş sayılamaz. Faturanın gerçekliğini teyit eden diğer bazı 

hususları da ispat etmek zorundadır. Bu nedenle, Yargıtay’a göre, ibraz edilen 

faturanın bunları veren kurumlarda bulunan asılları ile uygunluk derecesi kontrol 

edilmeli, ayrıca faturayı imzalayan kişilerden izahat alınmalı ve buna ilaveten 

faturanın yeni hissini vermesi halinde de yine aslı ile mukayese edilmelidir706. Yine 

Yargıtay, haczedilen mallar hakkında ibraz edilen faturaların, gerçekte bu mallara 

ilişkin olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini707; haciz 

tarihinden sonraki tarihli bir faturanın geçerli bir delil olarak kabul 

edilemeyeceğini708; takip tarihinden hemen sonraki tarihi taşıyan faturaların, 

alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla düzenlenmiş sayılması gerektiğini709; haciz tarihi 

ile aynı tarihi taşıyan faturaların inandırıcı olmayacağını710; haczedilen malı 

borçlunun aldığı fakat faturasının başkası üzerine düzenlendiğinin anlaşılması 

halinde, faturaya dayanılarak karar verilemeyeceğini711; davacının ibraz ettiği 

faturaların ve bu faturaları düzenlemiş olan kişilerin tanık sıfatıyla verecekleri 

ifadelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve tanık beyanlarının birbirleri ile 

çelişmesi halinde davanın ispat edilmiş sayılamayacağını712; haczedilen mallara 

ilişkin eski tarihli faturalara ve bu faturaların doğruluğunu teyit eden tanık 

beyanlarına dayanan davacı lehine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir713. 

Görüldüğü üzere,  faturalar tek başlarına hüküm verilmesine yetecek ve  hakimi 

                                                                                                                                          
yönelik itirazları da dikkate alınıp, ibraz edilen belgelerin kökenine inilerek, belgelerde adı geçen 
malların evsafıyla mahcuzlar arasındaki çelişkiler üzerinde durularak...ve cümle deliller tartışılmak 
suretiyle oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir. Noksan araştırmayla takdirde hataya 
düşülerek verilen karar bozulmalıdır"  (15. HD 31.3.1993, 1406/1495: UYAR-İstihkak davaları 
s.435); "...davacı sadece bir kısım mobilyaya ait fatura ibraz etmiş, bir kısım mobilyanın ise faturasını 
dahi ibraz edememiştir. Fatura ise, başkaca delillerle kuvvetlendirilmediği takdirde, her zaman 
sağlanması mümkün olduğundan tek başına yeterli kabul edilemez. Kaldı ki, ibraz edilen 
faturalarda gösterilen eşyaların aynı günde alınmış olması da hayatın olağan akışına uygun 
görülmemiştir...o halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü usul ve yasaya aykırıdır" 
(15. HD 19.9.1991, 3542/4228:UYAR-İstihkak davaları s.442); aynı doğrultuda birçok başka karar 
için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.433 vd. 
705 KURU-İcra 2 s.1060; UYAR-İstihkak Davaları s.412. 
706 (İİD 19.9.1966, 8527/8503 (ABD 1966/5 s.243). 
707 (15. HD 17.6.1992, 2831/3139: UYAR-İstihkak Davaları s.449). 
708 (15. HD 6.3.1991, 1051/1054: UYAR-İstihkak Davaları s.455). 
709 (15. HD 31.5.1990, 1243/2542: UYAR-İstihkak davaları s.457). 
710 (15. HD 20.9.1989, 2443/3693: UYAR-İstihkak Davaları s.458). 
711 (15. HD 1.3.1993, 492/882: UYAR-İstihkak Davaları s.448). 
712 (13. HD 17.4.1980, 2153/2524: UYAR-İstihkak davaları s.460-461). 
713 (15. HD 12.10.1993, 2681/3965: UYAR-İstihkak Davaları s.433). 
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bağlayacak güçte bir delil değildir714. Aksine hakim faturaları da diğer delillerde 

olduğu gibi serbestçe takdir edecektir.  

Yine örneğin, vergi715 ve ticaret sicili kayıtları716 da, tek başına işyerinin kayıt 

sahibine ait olduğu hususunda kesin delil teşkil etmez; bunlara dayanan tarafın 

iddiasını bu kayıtları doğrulayan diğer delillerle desteklenmesi gerekir717. 

Dolayısıyla, hakim bu kayıtlarla bağlı olmayıp, bunları diğer delillerle birlikte 

serbestçe değerlendirebilecektir.  

Öte yandan, davacı üçüncü kişinin aynı mal hakkında daha önce başka bir 

alacaklıya karşı açtığı ve kazandığı bir davaya ilişkin ilam (kesin hüküm), üçüncü 

kişi ile önceki davada taraf olmayan şimdiki alacaklı (davalı) arasında kesin delil 

teşkil etmez; zira iki davanın tarafları farklıdır718. Bir başka deyişle, bir davada 

verilmiş olan hüküm, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak ve aynı 

konuya ilişkin olarak açılan ikinci bir davada, birinci davada kesin hükme bağlanmış 

husus hakkında kesin delil teşkil eder.  Bu nitelikteki bir ilam kesin delil teşkil 

etmeyeceğine göre, acaba ne nitelikte  bir delil olacaktır? 

Yargıtay, önceleri, üçüncü kişinin başka alacaklılara karşı açtığı istihkak davası 

sonucunda lehine olarak aldığı ilamın, “gayet zayıf bir karineden ileri bir değer 

taşımayacağına” karar vermişken719, daha sonra böyle bir ilamın “kesin hüküm teşkil 

                                                 
714 ANIL s.45; "Mahcuz eşyaya istihkak iddia eden davacının mücerret delil olarak gösterdiği fatura, 
davasını ispat için kesin delil sayılamaz" ( İİD 27.1.1958, 462/458: GÜRSEL s.121). 
715 "Haciz 3.1.1991 tarihinde yapılmış, marangoz atölyesinde yatar daire (makine) haczedilmiştir. Bu 
yerin vergi levhası davacı üzerindedir. Ne var ki, dinlenen şahitlerin tamamı “bu marangoz atölyesini 
davalı borçlunun çalıştırdığını” belirtmişlerdir. Davacı ev kadını olup, bu işyerini işletecek durumda 
değildir. Mahcuz eşya da münhasıran kadına ait eşya niteliğinde bulunmamaktadır. Sigorta poliçesi 
de, mahcuzun davacıya aidiyetini saptamaz. O halde İİK’ nun 97/a maddesindeki yasal karinenin aksi 
kanuni delillerle kanıtlanamadığından, “mahcuzun borçluya ait olduğu” kabul edilerek davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle kabulü yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" 
(15. HD 7.10.1991, 4014/4572: UYAR-İstihkak Davaları s.667). 
716 "...ilam tarihinden evvel ticarethanenin davacı üzerine tescil ettirilmiş oluşunun hükme ve 
davacının iyi niyetine esas olarak gösterilmesinde isabet yoktur. Davacı ile borçlu karı koca olup 
alacaklıların takibinden kurtulmak maksadıyla böyle bir muameleye tevessül etmeleri mümkündür. 
Alıcı tarafından karısı adına tanzim ettirilmesi kabil faturalar istihkak davasını ispat eder kesin delil 
niteliğinde bulunmamaktadır. Tarafların bilimum delilleri, mevcut karine ve delillerle birlikte takdir 
olunarak bir sonuca varılması zaruridir. İlgililerin müracaatı üzerine tesisi mümkün vergi ve fatura 
kayıtları başka şekilde teyit edilmediği ve bilakis borçlu ile davacı arasındaki münasebetle talil 
olunduğu gözönünde tutulmaksızın istihkak davasının kabul olunması yanlış, temyiz itirazı yerinde 
görüldüğünden..." ( HGK 10.9.1969, İc.İf. 173/677: ABD 1969/6 s.1133). 
717 ANIL s.45. 
718 KURU-İcra 2 s.1056; UYAR-İstihkak Davaları s.425; ANIL s.42. 
719 "Davacı 3.kişi aynı mal hakkında daha önce borçluya veya başka bir alacaklıya karşı istihkak 
davası açmış ve kazanmış olsa bile bu ilam üçüncü şahıs ile şimdiki (önceki davada taraf olmayan) 
alacaklı arasında kesin delil olarak kullanılamaz, zira, taraflar aynı değildir. Bundan başka, böyle bir 
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etmemekle birlikte davacı lehine güçlü bir delil sayılması gerektiğine” karar 

vermiştir720.  

Kanaatimizce, önceki tarihli istihkak davasında alınan ilam, bu davaya taraf 

olmayan alacaklıya karşı kesin delil teşkil edemez. Böyle bir hüküm, ancak davacı 

üçüncü kişinin istihkak iddiasını ispat etmesi açısından, olsa olsa herhangi bir takdiri 

delil olarak değerlendirilebilir721. Bu takdiri delilin niteliği ve gücünü, sonraki tarihli 

davadaki diğer delilleri ve davanın (somut olayın) özelliklerini de dikkate almak 

suretiyle belirleyecek olan ise, sonraki tarihli davanın hakimidir. Yargıtay’ın, önceki 

davada alınan ilamın davacı lehine güçlü delil sayılacağı şeklindeki nitelendirmesini 

ise722, bu ilamın ancak  bir takdiri delil teşkil edebilir şeklinde anlamak gerekir723. 

Eğer, bu ilamın başlı başına davacı lehine güçlü bir delil olacağı kabul edilecek 

olunursa, bunun, uygulamada kötüye kullanılabileceği gerçeğini de göz ardı 

etmemek gerekir724.  

Öte yandan, istihkak davasında her ne kadar, senet ve kesin hüküm, kesin delil 

teşkil etmeyip, hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecek ise de, kanaatimizce, 

yemin ve ikrar bakımından aynı sonuçlara ulaşmak olanaklı değildir. Şöyle ki: 
                                                                                                                                          
ilam gayet zayıf bir karineden ileri bir değer taşıyamaz. Çünkü davacı ve davalının anlaşıp böyle bir 
ilam almaları ve üçüncü kişileri yani alacaklıları zarara sokmaları her zaman mümkündür" (HGK 
3.4.1963, İc.İf. 5/6: İKİD 1963/31 s.2335-2337). 
720 "...Davacılardan D…; ‘mahcuz mallardan dört tekli, bir üçlü koltuk takımının kendisine ait 
olduğunu’ ileri sürmüştür. Konya İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin...sayılı kararı ile bu malların 
davacının olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu karar kuvvetli delil niteliğindedir. Tanık beyanı ile de 
adı geçen mahcuzların davacıya ait olduğu anlaşılmıştır. İİK’ nun 97/a maddesindeki bir menkul malı 
elinde bulunduran kişinin o malın maliki sayılacağı kuralının aksi somut olayda ispatlanmıştır. 
Öyleyse, davacının bu yöndeki isteklerinin kabulü gerekirken reddi usul ve yasaya aykırıdır ..." (15. 
HD 18.5.1993, 1748/2419: UYAR-İstihkak Davaları s.604-605); "İstanbul 5. İcra Tetkik Mercii 
Hakimliğinin ...esas sayılı dosyalarında A… tarafından borçluya ait taşınır malların haczedildiği 
davacı A…’nin açtığı istihkak davasının yukarıda sözü edilen merci hakimliği dosyalarında kabul 
edildiği ve kararın kesinleştiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. Her ne kadar tarafları aynı 
olmadığından, HUMK’ nun 237. maddesi hükmüne uygun ortada bir kesin hüküm mevcut değil ise 
de, bu kararın davacı yararına güçlü delil olarak kabulü gerektiğinden, önceki hacizlerin konusu olan 
menkul eşyalar ile...haciz tutanağında yazılı olan eşyalar karşılaştırılarak, davacıya aidiyeti önceki 
kararlarla tespit edilmiş bulunan menkullerle ilgili davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, 
davanın tümünün reddi yolunda hüküm kurulması doğru değildir" (15. HD 26.9.1985, 1531/2886: 
YKD 1985/12 s.1824-1825); aynı doğrultuda kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.604 vd. 
721 TEKİNAY-İstihkak s.60. 
722 Kanaatimizce, Yargıtay’ın önceki davada alınan ilamı sonraki dava bakımından güçlü bir delil 
olarak nitelendirmesi,  bu ilam gerçekte üçüncü kişi ile borçlunun anlaşması sonucu elde edilmiş olsa 
bile, sonuçta ortada bir mahkeme kararının bulunması gerçeğiyle açıklanabilir. 
723 KURU,  bunun güçlü bir takdiri delil olacağını belirtmektedir. KURU-İcra 2 s.1057;  aynı şekilde 
ANIL s.42. 
724 UYAR-İstihkak Davaları s.425; karş. TEKİNAY-İstihkak s.60. Nitekim, Yargıtay’ın, önceki 
davada alınan ilamın davacı lehine güçlü delil sayılacağına ilişkin bazı kararlarında, sadece önceki 
davadaki ilama dayanılarak karar verilmesi gerektiği şeklinde bir izlenim edinilmektedir ki, bu da söz 
konusu endişeyi haklı kılmaktadır. 
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Bilindiği gibi, yemin taraf yemini ve hakim tarafından teklif edilen yemin 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Davanın çözümlenmesine etkisi olan bir vakıanın ispatı 

için, ispat yükü kendisine düşen tarafın diğer tarafa teklif ettiği yemine, taraf yemini 

veya kesin (kat’i) yemin denir (HUMK m.344)725. Buna karşılık, bir vakıanın takdiri 

delil ile caiz olduğu hallerde, bu vakıa takdiri delillerle gerçeğe yakın bir şekilde 

ispat edilmiş olmasına rağmen, hakim kanaatini kuvvetlendirmek için dayandığı 

vakıayı takdiri delil ile ispat etmiş olan tarafa, re’sen yemin teklif edebilir (HUMK 

m.355)726. Bir başka deyişle hakimin teklif ettiği yemin, “uyuşmazlık konusunda 

gösterilen takdiri delillerin hakimde kesin kanaat oluşturmaması halinde, hakimin 

hükmüne esas olmak üzere tarafa teklif ettiği yemindir”727  İşte her iki durumda da, 

ispat yükü kendisine düşen taraf, teklif olunan yemini kabul ederek yemin ederse, 

hakim artık kesin bir delil niteliğini taşıyan728  yemin ile bağlıdır. Yani yemin konusu 

vakıa mevcut sayılır ve yemin eden taraf da iddiasını ispat etmiş olur. Artık bundan 

sonra o vakıa hakkında delil gösterilemez ve hakim de yeni araştırmada 

bulunamaz729. Mahkeme de, yemine göre, ispat yükü kendisine düşen taraf lehine 

hüküm vermekle yükümlüdür730. Dolayısıyla, hakimin artık yemin delilini 

değerlendirmesinden (takdir etmesinden) de söz edilemez. Bu sonuç istihkak davası 

bakımından da geçerlidir731. Yani bu davada da, yemin hakim tarafından serbestçe 

değerlendirilebilecek bir delil değildir; zira yemin edilmesinden sonra ortada artık 

değerlendirilecek bir husus bulunmamaktadır. Şu halde, m.97,XVII hükmünde 

belirtilen, “hakimin her türlü delili serbestçe takdir edebileceğine ilişkin hükmün”, 

esasında her türlü delili kapsamadığı görülmektedir.  

İstihkak davasında, hakimin delilleri serbestçe değerlendirmesine konu 

olamayacak (takdir edilemeyecek) delillerden biri de “ikrar”dır. Doktrinde ikrar 

geniş ve dar anlamda olmak üzere ikili bir tanıma tabi tutulmaktadır. Geniş anlamda 

ikrar, taraflardan birinin kendi aleyhinde hukuki sonuç doğurabilecek nitelikte maddi 

bir olay veya olgunun doğruluğunu bildirmesidir732. Dar ve teknik anlamda ikrar ise, 

                                                 
725 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.487. 
726 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.495. 
727 YILMAZ-Yemin s.161. 
728 Yeminin kesin delil teşkil etmesi hakkında bkz. YILMAZ-Yemin s.146, 178. 
729 Yeminin yerine getirilmesinin sonucu hakkında  bkz. YILMAZ-Yemin s.146 vd., s.178 vd. 
730 KURU/ARSLAN/YILMAZ–Usul s.487, 492, 496. 
731 ANIL s.43. 
732 TAŞPINAR–İspat Sözleşmeleri s.114. 
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görülmekte olan bir davada taraflardan birinin diğer tarafça ileri sürülen ve aleyhinde 

hukuki sonuç doğurabilecek maddi bir olay veya olgunun doğruluğunu mahkeme 

önünde bildirmesidir733. Bizim burada, istihkak davasında delillerin değerlendirmesi 

bakımından inceleyeceğimiz ikrar, dar ve teknik anlamda (yani mahkeme içi) 

ikrardır. 

İkrarın hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, ikrar bir delildir. 

Diğer bir görüşe göre, ikrar bir feragattir. Bir başka görüşe göre, ikrar hem bir delil 

hem de bir tasarruf işlemidir734. Bize de isabetli gelen diğer bir görüşe göre ise, 

mahkeme içi ikrar, ispat gereğini ortadan kaldıran, tespite yönelik, tek taraflı bir usul 

işlemidir735. Çünkü, ikrarda bulunan tarafın iradesi olayların çekişmesiz kılınmasına 

yönelik olmasa bile, bu sonuç kanun gereği doğacaktır. İkrarın koşullarını ve 

etkilerini de usul hukuku belirleyecektir736.  

İkrarın etkisi, çekişmeli olan bir vakıanın ispat edilmiş sayılmasını 

sağlamasıdır. Yani, bir vakıanın hükme esas teşkil edecek biçimde doğruluğu veya 

yanlışlığı ya da mevcudiyeti veya var olup olmadığı tespit edilmiş olur. İspat, bir 

vakıanın çekişmeli olduğu durumlarda söz konusu olabilir. İkrar bir vakıayı 

çekişmesiz hale getirdiğine göre, ikrardan sonra artık ispattan söz edilemez.  Bunun 

sonucu olarak, ispat yükü kendisine düşen tarafın bunu yerine getirmiş olduğu kabul 

edilir. Hakim de ikrar edilen vakıanın doğruluğundan hareketle karar vermek 

zorundadır737.  

Bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bir vakıanın ikrar edilmesinden 

sonra, artık hakimin bu ikrarı değerlendirmesinden söz edilemez. Yani, hakim ikrar 

ile bağlıdır738. Bunun istihkak davası bakımından da geçerli olmaması için bir neden 

yoktur. Davacı üçüncü kişinin istihkak iddiasının alacaklı tarafından ikrar edilmesi 

halinde, bu konudaki çekişme artık sona ermiş olur. Hakim bu ikrar ile bağlı olup, 

                                                 
733 TANRIVER S: Türk Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu 
(TBBD 1993/2, s.212-243), s.213. 
734 Bu görüşler için bkz. TANRIVER-İkrar s.216 vd. 
735 TAŞPINAR-İspat Sözleşmeleri s.116; TANRIVER-İkrar s.219; UMAR B: Muhtevası ve Hukuki 
Mahiyeti Bakımından İkrar Kavramı (İHFM 1964/1-2, s.244-263), s.250. 
736 İkrarın hukuki niteliği hakkındaki görüşler ve eleştiriler için bkz. TAŞPINAR-İspat Sözleşmeleri  
s.115-116 ve orada belirtilen yazarlar. 
737 TAŞPINAR-İspat Sözleşmeleri s.117. 
738 Dolayısıyla, BELGESAY’ın, Kanun davacıyı haczedilen mal üzerinde haklarını ispat iktidarından 
mahrum edemeyeceğinden, m.97 ruhu ile yorumlanarak hakimin sadece şehadetle bağlı olmadığı 
kadar ikrarla da bağlı olmadığını kabul etmek gerekir şeklindeki görüşüne katılamamaktayız 
(BELGESAY-Şerh s.239). 
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ikrar gereğince hüküm vermek zorundadır. Artık bundan sonra bir delil gösterilmesi 

ve değerlendirilmesi söz konusu olamaz.  

Nitekim, İcra ve İflas Kanunu m.97,XII hükmüne göre, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasının borçlu tarafından kabulü kendi aleyhine delil teşkil eder ve borçlu ileride 

bu ikrara aykırı hiçbir iddiada bulunamaz. Alacaklının istihkak iddiasına konu olan 

malın üçüncü kişiye ait olduğu yolundaki ikrarı da hakimi bağlar739. Artık bu malın 

üçüncü kişiye ait olduğu kabul edilir ve mal üzerindeki haciz kalkar. Görüldüğü gibi, 

istihkak davasında ikrar da hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecek 

delillerden değildir. Dolayısıyla,  m.97,XVII hükmünde ifade edilen “her türlü 

delilin hakim tarafından serbestçe takdir edileceği” şeklindeki ifadenin, gerçekte her 

türlü delili kapsamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, takdiri delillerin  hakim tarafından serbestçe değerlendirilmesi 

istihkak davasında da bir özellik göstermez. Hakim bu  delilleri serbestçe 

değerlendirir. Bunlara takdiri delil denilmesinin nedeni, hakimin bu delilleri 

serbestçe takdir yetkisine sahip olmasıdır740. Bir başka deyişle, bu deliller, kanunun 

gerçeği temsil niteliğini kabul ettiği delillerden (senet, kesin hüküm, yemin, ikrar) 

değildir. Dolayısıyla, bu delillerin gerçeği temsil edip etmediği hakim tarafından 

takdir edilir; yani burada hakimin delil konusundaki vicdani kanaati söz 

konusudur741. 

Buna göre, hakim, istihkak davasında takdiri delillerden olan tanık beyanı ve 

bilirkişi raporu ile bağlı olmayıp, bunları serbestçe değerlendirir742. Aynı şekilde, 

hakim keşif sonucunda edindiği bilgileri serbestçe takdir eder; zira keşif bir takdiri 

delildir743. Bundan başka, hakim, özel hüküm sebeplerini (HUMK m.367), yani 

kanunda düzenlenmemiş olan delilleri de serbestçe değerlendirebilecektir. Zira 

bunlar kanunda düzenlenmemiş deliller olduğuna göre, kanunun bunlara hakimi 

bağlayıcı bir nitelik (kesin delil niteliği) vermesi de söz konusu olamaz. Bu deliller, 

birer takdiri delil olarak hakim tarafından serbestçe takdir edilirler.  

                                                 
739 ANIL s.41. Aslında davalı alacaklının hacizli malın üçüncü kişiye ait olduğu yolundaki beyanı, 
ikrar olarak nitelendirilse bile, bu, sonuç itibariyle davanın kabulü (HUMK m.92) sonucunu 
doğuracaktır.  
740 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.436. 
741 KONURALP-Yazılı Delil Başlangıcı s.24. 
742 ANIL s.43-44. 
743 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.524. Esasen, keşif ve özel hüküm sebeplerinde delil, hakimin 
kendi hisleri ile tespit ettiği hususlardır (KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.499). 



 396

Şu duruma göre, istihkak davasında da hakim, kural olarak delilleri serbestçe 

değerlendirir744. Ancak bu değerlendirme  m.97,XVII hükmünde belirtildiği gibi, her 

türlü delili kapsayıcı bir nitelik göstermez. Hakim, kesin delil niteliğinde olan bazı 

delilleri, yani senet ve kesin hüküm delillerini, davanın niteliği ve tarafların karşılıklı 

durumlarının bir sonucu olarak serbestçe değerlendirebilecek ise de, diğer kesin 

deliller olan yemin ve ikrarı serbestçe değerlendirmesi söz konusu değildir; yani 

bunlarla bağlıdır. Zira istihkak davasında bunun aksini kabul için herhangi bir sebep 

mevcut değildir. Ayrıca, takdiri delillerin hakim tarafından değerlendirilmesi ise 

burada da bir özellik göstermez; yani hakim bunları serbestçe takdir eder. Tüm 

bunların sonucu olarak, m.97,XVII hükmünün lafzına rağmen, istihkak davası 

hakimin bütün delilleri serbestçe değerlendirebileceği bir dava değildir. Dolayısıyla, 

burada ne tam bir kanuni delil sistemi ne de delil serbestisi esası geçerlidir; aksine  

kanuni ve takdiri delillerle  ispata yer veren karma bir sistemin geçerli olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla, m.97,XVII hükmünün, büyük ölçüde, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu  m.240 hükmünün bir tekrarından ibaret olduğunu söylemek 

mümkündür. 

İstihkak davasında hakimin delilleri serbestçe değerlendirme yetkisine sahip 

olmasının, davacı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki hileli (muvazaalı) işlemlere karşı 

alacaklının korunması bakımından önemli bir işleve sahip olduğunu belirtmek 

gerekir. Gerçekten, aslında borçluya ait olan ve üzerine haciz konulmuş  bulunan 

malın, üçüncü kişilerin gerçek olmayan istihkak iddiaları ile cebri icranın kapsamı 

dışında bırakılması olasılığı, günlük hayatta hiç de az rastlanılan bir durum değildir. 

Nasıl olsa malları haczedilecek olan borçlunun, üçüncü kişilerle anlaşıp, bunların 

istihkak iddiasında bulunmalarını sağlamaları  ve kendi aralarında bunu ispat edecek 

delilleri de hazırlamak suretiyle, hacizden mal kaçırmaları ve dolayısıyla alacaklının 

başlattığı takibi sonuçsuz bırakmaları her zaman mümkündür. Alacaklının ise, bu 

nitelikteki işlemlere karşı bir ispat güçlüğü içinde olacağı açıktır. İşte bu olasılık 

karşısında, hakimin delilleri serbestçe değerlendirme yetkisinin, bu şekildeki hileli 

işlemleri boşa çıkarmak ve böylece alacaklının menfaatlerini korumak açısından 

büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekir..  

                                                 
744 KURU-İcra 2 s.1056; MUŞUL s.641; BERKİN s.298-299; POSTACIOĞLU s.405; YILDIRIM –
İcra s.99; UYAR-İstihkak Davaları s.409 vd.; TEKİNAY-İstihkak s.59; GÖRGÜN s.120; ÖZKAN 
s.314. 
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Bu nedenle hakim, ileri sürülen delilleri değerlendirirken, istihkak davasına 

ilişkin hükümlerin ruhunu ve amacını dikkate almalıdır. İstihkak davasında özellikle, 

üçüncü kişi ve borçlunun muvazaalı işlemlerle hacizden mal kaçırmayı amaçlayıp 

amaçlamadıkları hususu dikkatle incelenmelidir. Bundan başka, ileri sürülen istihkak 

iddiasının hayatın olağan akışına ters düşüp düşmediğinin, bu iddianın makul ve 

mantıklı ilişkilere dayanıp dayanmadığının, tarafların iyiniyetli olup olmadıklarının 

hakim tarafından daima gözönünde bulundurulması gerekir745. 

İstihkak davasında ileri sürülen deliller büyük ölçüde takdiri bir delil değeri 

taşıyacağına (yemin ve ikrar bir kenara bırakılacak olunursa) ve hakim de bu delilleri 

serbestçe değerlendirebileceğine göre, bu değerlendirmede özellikle “tecrübe 

kuralları” önemli bir işleve sahip olacaktır. Tecrübe kuralları, “yaşanan vakıalardan 

ve bilimsel bilgilerden elde edilmiş tecrübeler sonucu oluşturulan, genel nitelikli 

soyut kurallardır ki, bunlar, geçmişte olan vakıalardan çıkarılmış olup, bundan sonra 

olabilecek vakıalar hakkında da geçerli olacakları konusunda bir inancın varlığını 

haklı gösterirler”746. Bu kurallar, genel olarak hayat tecrübelerine ve özel bir meslek 

veya konuya, olaya ait bilgiler olup, somut vakıanın karşıtı, tipik hayat olaylarıdır. 

Bu kurallara göre belli olayların tekrarı sık olmalı ve tekerrürü  gelecekte de 

beklenebilmelidir. Soyut ve genel nitelikte olan bu kurallar, hiç bir zaman kesinliği 

değil, sadece olasılığı ifade ederler. Bir başka deyişle, bu kuralların hiçbir zaman 

doğa kanunları gibi zorlayıcı güçleri yoktur; bunlar sadece hayatın normal akışı 

hakkında bilgi verirler ve sadece istatistiki bir nitelikleri vardır747. Şu halde bu 

kurallar, soyut, olasılıklara dayalı yaşamın çeşitli yönlerinden çıkarılan ve kesinlik 

taşımayan genellemelerdir748. Tecrübe kuralları, vakıa tespitinde, bir delilin ispat 

değerinin tespitinde ve özellikle de delillerin değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır749. Hakim, bir iddianın gerçek olup olmadığını bir delil aracılığıyla 

öğrenememiş ise, ispat yüküne göre bir hüküm vermeden önce, elindeki son imkan 

                                                 
745 ANIL s.46. 
746 ATALAY O: Emare İspatı (Manisa Barosu Dergisi 1999/70, s.7-22), s.14; başka bir tanım için bkz. 
YILDIRIM-Delillerin Değerlendirilmesi s.115. 
747 TAŞPINAR S: Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü (AÜHFD 1996/1-4, s.533-
572), s.538-539; BLOMEYER A (Çev. AKINTÜRK T): Medeni Usul Hukukunda Delillerin Takdiri 
(AÜHFD 1968/1-2, s.167-178), s.172; ATALAY- Emare İspatı s.14. 
748 TAŞPINAR-Fiili Karineler s.539. 
749 YILDIRIM-Delillerin Değerlendirilmesi s.115-116. 
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olarak tecrübe kurallarına dayanarak olayı sonuçlandıracaktır750. Bir başka deyişle, 

tarafların ileri sürdükleri iddianın doğruluğunu ve bir delilin güvenilirlik derecesini 

hakim serbest takdir yetkisi gereğince (HUMK m.240) değerlendirecektir751.  

Böylece, üçüncü kişinin istihkak iddiasını ispat etmek amacıyla ileri sürdüğü 

delilleri değerlendirirken, tecrübe kuralları hakime yol gösterecektir. Yani, tecrübe 

kuralları, hakimin delilleri değerlendirmesinde önemli bir araç olacaktır. Hakim bu 

kurallara göre, üçüncü kişinin dayandığı delillerin ispat gücünü, bunların 

güvenilirliğini ve inanılırlığını belirleyecektir. Bunu yaparken delilleri mantıki olarak 

analiz edecek ve üçüncü kişinin ileri sürdüğü delillerin istihkak iddiasını ispat edecek 

niteliğe sahip olup olmadığını serbestçe takdir edecektir. Bunun ise her somut olayın 

özelliklerine göre değişeceği açıktır. Sonuç olarak hakim, tecrübe kurallarının da 

yardımıyla, tarafların ileri sürdüğü delilleri, tarafların beyanlarını752, somut olayın 

özelliklerini hep birlikte753 serbestçe değerlendirerek754  karar verecektir. 

 

 

     § 14. İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT REJİMİ 

        

A. GENEL OLARAK 

İstihkak davasının taraflar arasındaki menfaatler dengesine en uygun şekilde 

sonuçlandırılabilmesi, bu dava için kabul edilecek ispat kurallarına bağlıdır755. Zira 

alacaklı, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişkilere 

yabancıdır756. Bu nedenle alacaklı istihkak davasında ispat bakımından korunmaz ise, 

                                                 
750 YILDIRIM-Delillerin Değerlendirilmesi s.117. 
751 TAŞPINAR-Fiili Karineler s.545. 
752 İstihkak davasında, delillerin değerlendirilmesinin konusu olarak taraf davranışlarının da önemli 
bir fonksiyona sahip olduğu söylenebilir. Gerçekten bu davalarda, delilleri değerlendirme bakımından 
serbest olan hakim, tarafların iddia ve sözlerine ve yargılama esnasındaki davranışlarına bakarak, 
özellikle taraflar arasında hileli işlemler ve çelişkili ifadeler bulunup bulunmadığını tespit ederek daha 
sağlıklı bir sonuca ulaşabilir. Delilerin değerlendirilmesinin konusu ve taraf davranışları hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM-Delillerin Değerlendirilmesi s.138 vd. 
753 "…Mevcut delil, karine ve emareler, 97/a maddesi hükümleri de göz önünde tutulup gereği gibi 
takdir edilmeksizin, bütün eşyalara ait davanın kabul olunmasında isabet yoktur" (İİD 18.4.1967, 
3654/3730: OLGAÇ s.885). 
754 Genel olarak delillerin değerlendirilmesindeki  sınırlar hakkında bkz. YILDIRIM-Delillerin 
Değerlendirilmesi s.177 vd. 
755 Bu konuda bkz. KÖYMEN H: İcra Takiplerinde İstihkak Davası ve İspat Külfeti (İBD 1950/5, 
s.241-250). 
756 Kaldı ki, alacaklı haczi talep ederken dış görünüşlere göre hareket etmektedir. Taşınırlarda malı 
elinde bulunduran kimse onun maliki sayıldığına göre, alacaklı haczi talep ederken genellikle yanılmış 
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onun borçlu ile üçüncü kişi arasındaki hileli (muvazaalı) anlaşmaları ispat etmesi 

imkansız olacak ve üçüncü kişilerin haklı menfaatlerini korumak için kabul edilmiş 

olan bu dava, kötüniyetli borçlular tarafından alacaklılardan mal kaçırmak için bir 

araç olarak kullanılabilecektir. Dolayısıyla, istihkak davasının çoğu kez borçlu ile 

anlaşan kötüniyetli üçüncü kişiler tarafından757  alacaklılara zarar vermek amacıyla 

açıldığını dikkate alan kanunkoyucu, bu gibi hileli işlemlere karşı alacaklıları 

korumak amacıyla, bazı özel ispat hükümleri758 öngörmüştür759’760. Bu anlamda 

olmak üzere, istihkak davasında, ispat yükünün kime düşeceği, ispat yükü kendisine 

düşen kişinin bunun gereğini nasıl yerine getireceği (neleri, nasıl ispat edeceği) gibi 

hususlar düzenlendiği gibi; bu konuda alacaklı lehine bazı karinelere de yer 

                                                                                                                                          
veya kötü niyetle hareket etmiş değildir. Hiçbir alacaklı, borçlusuna ait olmadığını bildiği bir malı 
haczetmek gibi bir gaflete düşemez. Zira bu takdirde haczin semeresiz kalacağını, bir hayli külfet ve 
masrafa katlanacağını bilir. Bkz. HACIHABİBOĞLU N: Bugünkü Arzettiği Durum Dolayısıyla 
Üzerinde Ehemmiyetle Durulması İktiza Eden Bir Müessese: İstihkak (ABD 1951/86-87, s.33 – 39), 
s.39. 
757 İstihkak davacısının kötü niyetine ilişkin olarak bir yazarın şu çarpıcı açıklamalarına aynen yer 
vermek sanırız yararlı olacaktır. “Bugün borçlunun elinde bulunan bir malı, samimiyetle (benimdir) 
diye dava açan hak sahibi yok denecek kadar azdır. Bugünün istihkak davacısı, çok defa kötünüyetle 
hareket eden, alacaklının ihkakı hak teşebbüsünün önüne dikilen ve hemen ekseriyetle borçlu ile 
maksat birliği yaparak hareket eden insandır. Nitekim, istihkak davası açanların çoğunun, borçlu ile 
karılık veya kocalık veyahutta evlat ve ana babalık gibi bir yakınlık arzetmeleri, bizi bu müessese 
üzerinde düşünmeye sevk etmektedir. Samimi olarak açılan istihkak davalarının son derece az 
olduğunu sanmakla hata etmiş olmayız. Alacaklının karşısına dikilen kötü niyete bulanmış bir istihkak 
davasının tahribatı ise büyüktür” (HACIHABİBOĞLU s.38-39). 
758 KURU-İcra 2 s.1028-1029; BERKİN s.297; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.321-322; UYAR-
İstihkak Davaları s.408-409; GÜRDOĞAN s.95; ÜSTÜNDAĞ s.219; KAYGANACIOĞLU–II s.128; 
UYGUR s.44. 
759 Hatta, bu özel ispat kurallarını dışında, istihkak davasına genel hükümler dairesinde bakılmasına 
(İİK m.97,XI), tarafların gösterecekleri bütün delillerin serbestçe değerlendirilmesine (İİK 
m.97,XVII), üçüncü kişi ile borçlunun birleşmelerinin alacaklıya bir etkisi olmayacağına (İİK 
m.97,XII) ilişkin düzenlemelerin de alacaklıyı korumak amacıyla getirildiği söylenebilir. 
760 "Bugün için denilebilir ki, cebri icranın selametle yürümesine engel olan faktörlerin başında 
istihkak davaları gelmektedir. Üçüncü şahıs çok defa borçlunun yardımını temin ederek istediği gibi 
delilleri ikame etmekte ve bu münasebetin dışında kalmış, yalnız görünüşe itibar etmiş olan alacaklı, 
üçüncü şahısla borçlu arasındaki türlü kombinezonlara nüfuz edememekten ve delil fıkdanı 
dolayısıyla ahvalin büyük ekseriyetinde haksız mevkiine düşmektedir. Bunun için görünüşe itimat 
ederek kendisini ona göre ayarlamış olan alacaklıları himaye edecek tarzda istihkak davalarının yeni 
esaslara bağlanması lüzumu bugünkü içtimai şartlarımızın kaçınılmaz bir icabı telakki edilmiştir. – Bu 
hususta alacaklı aleyhine vaki anlaşmaları bertaraf etmek için kanuni karineler kabul edilmiş, ancak 
bu karinelerin hilafını ispata da imkan verilmiştir...Bundan başka istihkak davacısı malı ne suretle 
iktisap ettiğini ve bunun borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki, fiili sebep ve hadiseleri 
göstermek ve  ispat etmekle yükümlü tutulmuştur. – İstihkak davalarının ispatı hususu bu şekilde 
tanzim edilmiş olmakla alacaklının durumu takviye edilip ve istihkak davalarında üçüncü şahısla 
borçlunun birleşmeleri suretiyle vaki suistimaller mümkün olduğu nispette önlenmek istenmiştir. 
Bununla beraber üçüncü şahsa hakkını ispat imkanı da tanınmış ve bu suretle menfaatlerde denge 
sağlanmıştır" (İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapan 538 sayılı Kanun’un, İİK m.97a ile ilgili 
Hükümet Tasarısı Gerekçesi). 
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verilmiştir761. İşte bu paragraf altında, istihkak davası bakımından getirilen özel ispat 

hükümlerini incelenecektir. 

 

B. İSPAT YÜKÜ 

İspat, istemin konusu ile ilgili hukuksal sonucu öngören hukuk normundaki öge 

olayların gerçekleştiği hakkında yargıçta kanaat uyandırmak için girişilen bir 

inandırma eylemidir762. Bir başka tanımlamayla hukuki anlamda ispat, (özel hukuk 

uyuşmazlıkları bakımından) bir iddianın veya vakıanın doğruluğu konusunda hakimi 

ikna etmeye yönelik bir faaliyettir763. 

İspat yükü ise, belli bir olayın gerçekleşmiş olup olmadığının anlaşılamaması, 

yani ispatsız kalması yüzünden yargıcın aleyhte bir kararı ile karşılaşmak 

tehlikesidir764. Başka bir ifadeyle, hakimin, bir davada hangi çekişmeli vakıaların 

ispat edilmesi gerektiğini tespit etmesinden sonra, bu vakıaların kimin tarafından 

ispat edilmesi gerektiği sorusu ile karşılaşılır ki; buna ispat yükü denir765’766.  

                                                 
761 İsviçre hukukunda istihkak davasına ilişkin hükümler arasında ispat kurallarına ilişkin bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. İsviçre’de bu konuda genel hükümlerin uygulanacağı kabul 
edilmektedir. Bu anlamda olmak üzere, taraf rollerinin dağılımının istihkak davalarında  ispat yükü 
bakımından bir etkiye sahip olmadığı belirtilmektedir. Hatta, taraf rolleri yanlış dağıtılmış olsa bile, 
bu konuda ispat yükünü düzenleyen genel kuralın, yani, İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB) 8’inci 
maddesinin uygulanacağı kabul edilmektedir. Bununla birlikte, kanuni ve fiili karinelerin, örneğin 
iyiniyet karinesinin (ZGB m.3), zilyetlik karinesinin (ZGB m.930 vd.) ve aile hukuku alanında  mal 
rejimleri bakımından öngörülen karinelerin de (ZGB m.200, 226, 248), dikkate alınacağı 
belirtilmektedir. Bkz. AMONN/GASSER s.197; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1084; 
SPÜHLER/STÜCHELI/PFISTER s.103; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.96; ROHNER s.27-
28; geniş bilgi için bkz. WAGNER s.90 vd.; LENHARD s.76-78. Aynı şekilde Alman hukukunda da, 
istihkak davasına ilişkin hükümler arasında bu nitelikte özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu 
konuda genel kuralların geçerli olacağı; yani mal borçlunun elinde haczedildiği için onun mülkiyet 
karinesinden yararlanacağı, dolayısıyla öncelikle davacı üçüncü kişinin haczedilen mal üzerinde iddia 
ettiği hakkını ispat etmesi gerektiği, davalının da söz konusu hakkın mevcut olmadığı ya da geçerli 
olarak kazanılmadığını iddia etmesi halinde bunları ispat yükü altında olduğu kabul edilmektedir. 
Bkz. BROX/WALKER–Zwangsvollstreckung s.790; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.688; 
SCHUSCHKE/WALKER s.610; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2045-2046; WIECZOREK/ 
SCHÜTZE s.645. 
762 UMAR B/YILMAZ E: İspat Yükü, yeniden yazılmış–genişletilmiş 2 nci  bası, Büyükçekmece 
1980 s.2; EDİS S: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Altıncı Basım, Ankara 1997 s.361. 
763 KONURALP- İspat s.9; ÜSTÜNDAĞ-Usul s.613; EDİS s.361. 
764 UMAR/YILMAZ s.3. 
765 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.425. 
766 Doktrinde, bu anlamdaki ispat yüküne “objektif ispat yükü” denilmektedir. İspat yükünün diğer bir 
çeşidi olarak belirtilen “subjektif ispat yükü” ise, “delil ikamesi yükü” olarak adlandırılmaktadır. Bkz. 
TAŞPINAR–İspat Sözleşmeleri s.160 vd. 
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Bir davada ispat yükünün kime düşeceği, yani taraflar arasında ispat yükünün 

nasıl paylaştırılacağı767 konusundaki genel kural, Medeni Kanun’un 6’ıncı 

maddesinde yer almaktadır768. Söz konusu maddeye göre “Kanunda aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını 

ispatla yükümlüdür”. Buna göre, bir davada ispat yükü ilk önce kural olarak davacıya 

düşer; yani davacının davasını dayandırdığı vakıaları ispat etmesi gerekir. Fakat 

aslında, ispat yükünün tarafların rolü ile bir ilgisi  bulunmamaktadır. İspat yükü 

davacıya düşebileceği gibi, davalıya da düşebilir. Dolayısıyla, bu konudaki genel 

kural olan Medeni Kanun m.6 hükmünün, “bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran 

taraf, o vakıayı ispat etmelidir” şeklinde anlaşılması gerekir769. Bu açıdan hareket 

edildiğinde, davacı davasını dayandırdığı, davalı ise, savunmasını haklı göstermek 

için dayandığı maddi vakıaları ispat etmelidir770. 

İspat yüküne ilişkin olarak az önce belirttiğimiz genel kuralın (MK m.6) bazı 

istisnaları bulunmaktadır. Nitekim Medeni Kanun m.6 hükmünde, “kanunda aksine 

hüküm bulunmadıkça” deyimi ile genel kuralın bazı istisnalarının bulunduğu 

belirtilmiştir. Bu gibi istisnai durumların varlığı halinde, ispat yükü bir vakıadan 

kendi lehine haklar çıkaran tarafa değil, o vakıa aleyhine olan (karşı) tarafa aittir771.  

Bu genel açıklamalardan sonra, istihkak davasında ispat yükünün kime 

düştüğünü belirleyebiliriz. .  

Borçlunun elinde haczedilen mallar hakkında üçüncü kişi tarafından açılan 

istihkak davasında ispat yükü, davacı üçüncü kişiye düşer772. Çünkü, İcra ve İflas 

Kanunu’muzun  konuya ilişkin 97a maddesi incelendiğinde, bu sonuç ortaya 

                                                 
767 İspat yükünün paylaştırılmasına ilişkin olarak bir çok kuram ileri sürülmüştür. Bugün hakim olan 
kuramın, “norm kuramı” olduğu belirtilmektedir. Bu kurama göre, iki taraftan her biri, kendi istemine 
ve savunmasına dayanak olan, yani kendi lehinde bulunan, normun öge olayları için (kısaca, kendi 
lehindeki olaylar için) ispat yükünü taşır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. UMAR/YILMAZ s.38 vd. 
Ayrıca, ispat yükünün dağılımı hakkında bkz. EDİS s.365 vd. 
768 ÜSTÜNDAĞ-Usul s.615; UMAR/YILMAZ s.86 vd.; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.427. 
TAŞPINAR-İspat Sözleşmeleri s.166; EDİS s.365. 
769 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.427; ÜSTÜNDAĞ-Usul s.615; genel kuralın yetersizliği 
hakkında bkz. UMAR/YILMAZ s.88. 
770 ÜSTÜNDAĞ-Usul s.615; EDİS s.366. 
771 İspat yüküne ilişkin genel kuralın istisnaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KURU-Usul 2 s.1988 
vd.; TAŞPINAR-Fiili Karineler s.548 vd. 
772 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.96; ROHNER s.28; KURU-İcra 2 s.1029; KURU/ 
ARSLAN/YILMAZ s.318; ÜSTÜNDAĞ s.219; POSTACIOĞLU s.408; YILDIRIM–İcra s.98; 
BERKİN s.295; BELGESAY–Şerh s.240; GÜRDOĞAN s.95; UMAR/YILMAZ s.134; UYAR-
İstihkak Davaları s.404; UYAR-Yargılama s.827. İflasta istihkak davasında da ispat yükü istihkak 
iddiasında bulunan üçüncü kişi davacıdadır (GÖRGÜN s.122). 
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çıkmaktadır. Şöyle ki,  m. 97a,II hükmüne göre, “istihkak davacısı malı ne suretle 

iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve 

hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir”. Görüldüğü üzere, madde 

metninde  “istihkak davacısı” denilmek suretiyle, ispat yükünün davacıya düştüğü 

açıkça belirtilmiştir. Malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde davacı, istihkak 

iddiasında bulunan üçüncü kişi olduğuna göre, bu ihtimalde ispat yükü, üçüncü 

kişiye, yani davacıya düşecektir. Bu açıdan bakıldığında burada, ispat yükünün 

kanunla belirlendiği hallerden birinin mevcut olduğu da söylenebilir.  

İspat yükünün davacıya ait olmasının diğer bir gerekçesi, yine m.97a 

hükmünde yer almaktadır. Şöyle ki, m.97a,I hükmüne göre, “bir taşınır malı elinde 

bulunduran kimse onun maliki sayılır...Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden 

kişiye düşer”. Burada, malın borçlunun elinde haczedilmesi ihtimalini incelediğimize 

göre, malı elinde bulunduran773 borçlu, onun maliki sayılacaktır774. Kanun burada 

borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine bir “adi kanuni karine” öngörmüştür. Bu 

karineden yararlanan davalı alacaklı, ispat yükü altında olmayacak (yani malın 

borçluya ait olduğunu ispat etmeyecek); aksine ispat yükü, istihkak iddiasında 

bulunup  malın kendisine ait olduğunu iddia ederek istihkak davası açan davacı 

üçüncü kişiye düşecektir775. Az önce de belirtildiği üzere buradaki karine adi bir 

kanuni karine olduğundan776 ve bu karinelerin aksinin ispatı mümkün 

bulunduğundan, üçüncü kişi bunun aksini, yani malın borçluya değil kendisine ait 

olduğunu ispat edebilecektir.  

                                                 
773 Görüldüğü gibi, elde bulundurma kavramının bir önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Zira, malı 
elinde bulunduran onun maliki sayıldığından, istihkak davasında ispat yükü kendisine değil, karşı 
tarafa (yani davacıya) düşmektedir. Dolayısıyla , elde bulundurma kavramı, istihkak davasında ispat 
yükünün yer değiştirmesi sonucunu doğuran bir fonksiyona da sahip olmaktadır. Nitekim Yargıtay bir 
kararında buna işaret etmiştir. "Uyuşmazlık konusu malların borçlunun ikametgahında haczedilmiş 
olması halinde ispat yükü istihkak iddiasında bulunana düşer. Bu malların, istihkak iddiasında 
bulunanın ikametgahında haczedilmesi halinde ise ispat yükü alacaklıya düşer. O halde, mahkemece 
malların haczedildiği yerin kime ait bulunduğu gereği gibi araştırılarak az önce açıklanan esaslara 
göre ispat yükünün tevcihi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi icabederken önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bozulmalıdır" (HGK 7.7.1976, 12-195/2480: 
İKİD 1977/195 s.5225); (HGK 7.12.1983, 13-1138/1285: UYAR-Yargılama s.827 dn.54). 
774 Medeni Kanun m. 985 hükmüne göre taşınır bir malın “zilyedi” onun maliki sayıldığı halde, İİK 
m.97a,I hükmünde, taşınır bir mala malik olabilmek için zilyetlik koşulu aranmamış, o malı elde 
bulundurmak, malik olabilmek için yeterli görülmüştür.  Bu da İİK m.97a,I cümle 1 hükmünün, MK 
m.985 karşısında bir “haşiv” olmadığını gösterir (KURU/ARSLAN/YILMAZ s.322 dn. 13; 
POSTACIOĞLU s.387). 
775 UMAR/YILMAZ s.134; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.322; YILDIRIM–İcra s.98. 
776 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.431. 
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Özetlemek gerekirse, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde açılan 

istihkak davasında ispat yükü davacı üçüncü kişiye düşer777. Bu, gerek Medeni 

Kanunu’nun 6’ıncı maddesinden, gerek, ispat yükünün davacıya düştüğünün m.97a 

hükmünde açıkça belirtilmesinden ve gerekse m.97a hükmünde belirtilen 

karinelerden778 kaynaklanan bir sonuçtur. Hangi kural kabul edilirse edilsin, sonuç 

aynı olmakta, yani ispat yükü davacı üçüncü kişiye düşmektedir.  

 

C. KARİNELER 

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97a,I hükmünde, istihkak davası ile ilgili bazı 

karinelere yer verilmiştir. Ancak, söz konusu karineleri incelemeye geçmeden önce, 

bunlar hakkında yapılacak açıklamalara temel teşkil etmesi bakımından,  genel 

olarak hukukta karine kavramı ve bunun ispat yükü ile ilgisi hakkında kısa bir 

açıklama yapmak gerekmektedir.        

 

    I. Genel Olarak Hukukta Karine Kavramı ve  İspat Yükü İle İlgisi 

Hukukta karine, “varlığı bilinen olumlu veya olumsuz bir olaydan diğer bir 

olumlu veya olumsuz bir olayın, bir hukuksal durumun varlığı veya yokluğu 

sonucunun çıkarılmasına olanak veren bir kural” olarak tanımlanabilir779.  

Karineler, kanuni karineler ve fiili karineler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Kanuni karine, belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için kanun tarafından 

                                                 
777 Nitekim Yargıtay’a göre de "Mahcuz televizyon, 18.10.1984 tarihinde borçlu elinde iken 
haczedilmiştir. İİK’nun 97/a maddesi gereğince menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki 
sayılacağı gibi, istihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını 
gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. 
Borçlunun elinde bulunduğu sırada haczedilen mallar hakkında üçüncü kişi tarafından açılan istihkak 
davalarında ispat yükü, davacı-üçüncü kişiye düşer. Davacı-üçüncü kişi delil olarak sadece PTT. 
idaresinden alınan ruhsata dayanmış ise de, televizyonun PTT. de davacı-üçüncü kişi adına kayıtlı 
olması başlı başına üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davasının kabulü için yeterli değildir. PTT. 
kayıtları tek başına mülkiyeti kanıtlamaz. Bu itibarla Merci Hakimliğince ispat yükü tersine 
çevrilerek, davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup, karar temyiz eden davalı alacaklı yararına 
bozulmalıdır" (15. HD 17.9.1985, 3264/2733: UYAR-İstihkak Davaları s.721); aynı doğrultuda (HGK 
7.12.1983, 13-1138/1285: UYAR-İstihkak Davaları s.738-739). 
778 Esasen kanuni karinelerin ispat yükü konusundaki genel kurala istisna getirmedikleri kabul 
edilmektedir. Çünkü, kanuni karinelerden yararlanma olanağıyla, ispat konusunu seçmek olanaklı 
olmakla birlikte, asıl önemi olay için ispat yükünü kim taşıyor idiyse, karinenin uygulanması için 
saptanması gerekli olay için de, ispat yükü o taraftadır. Kaldı ki, karinenin uygulanmasından 
yararlanacak tarafın, bunu (yani kanuni karinenin uygulanmasını) sağlamak için karinenin öge olayını 
ispat yükü altında bulunması da, “herkes kendi lehindeki normun öge olayları için ispat yükünü taşır” 
biçimindeki genel kurala tamamen uymaktadır (UMAR/YILMAZ s.176-177). 
779 Bkz. UMAR/YILMAZ s.165; TAŞPINAR-Fiili Karineler, s.534; UMAR B: Hususi Hukukta 
Karineler (Ansay Armağanı, Ankara 1964, s.181-195), s.181; EDİS s.372. 
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çıkarılan sonuçlardır780. Doktrinde, kanuni karineler kendi içinde, aksinin ispat edilip 

edilememesine göre veya bir hakkı ya da olayı göstermelerine göre çeşitli ayrımlara 

tabi tutulmaktadır. Birinci ayrıma göre, aksi ispat edilemeyen karineler kesin, aksi 

ispat edilebilenler ise, adi karineler olarak nitelendirilmektedir781. İkinci ayrıma göre 

ise karineler, kanuni hak karineleri ve kanuni olay karineleri olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Buna göre, bir hakkın veya hukuksal ilişkinin var olduğu veya 

olmadığı hakkında bir sonuca varılması sonucunu doğuran karinelere kanuni hak 

karineleri; belli bir hukuksal sonucun doğumu için varlığı gerekli olumlu veya 

olumsuz olayın gerçekleşmiş olduğunun, var olduğu anlaşılan fakat bir hukuksal 

sonuçla ilgisi olmayan başka bir olaydan çıkarılmasına olanak tanıyan kanun 

hükümleri ise, kanuni olay karineleri olarak tanımlanmaktadır782.  

Fiili karineler ise, tarafların olay iddialarının doğruluğu veya bir delilin 

güvenilebilirlik derecesi hakkında, hakimin kanaat edinmesine yarayan, yaşam 

tecrübelerinin ortaya koyduğu değer hükümleri olarak tanımlanmaktadır783. Bunlar, 

bilinen vakıalardan bilinmeyenler hakkında kanun tarafından değil, hakim tarafından 

çıkarılan sonuçlardır. Diğer bir deyişle, hakimin, bir hukuk kuralı ile bağlı 

olmaksızın, insanlar ve yaşam konusundaki tecrübelerinden yararlanarak belli 

olmayan vakıalar hakkında sonuç çıkarmasıdır784. 

Karineler hakkında bu genel açıklamalardan sonra, bunların kısaca ispat yükü 

ile ilgisine de değinmek gerekir. Kanuni karinelerin ispat yükü ile ilgisi hakkında 

çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, kanuni karineler, ispat yüküne 

gerçek bir istisna teşkil eder. Zira, karine lehine olan taraf o olayı ispat etmekle 

yükümlü değildir. Bunlar, aksi ispat edilinceye kadar delil teşkil ederler. Fakat karine 

aleyhine olan taraf, bunların aksini ispat edebilir. Bu söylenenler, adi kanuni 

karineler bakımından geçerlidir. Kesin kanuni karineler ise, adından da anlaşılacağı 

üzere kesin olup, bunların aksi ispat edilemez785.   

Diğer bir görüşe göre, adi karinelerde ispat yükü yer değiştirir786.  

                                                 
780 KURU-Usul 2 s.1382; POSTACIOĞLU-Usul s.528; EDİS s.373. 
781 KURU-Usul 2 s.1382. 
782 UMAR/YILMAZ s.167,170; UMAR-Karineler s.183-184, 186; TAŞPINAR-Fiili Karineler s.534-
535. 
783 UMAR/YILMAZ s.165-166; UMAR-Karineler s.183. 
784 TAŞPINAR-Fiili Karineler s.536; EDİS s.373. 
785 KURU-Usul 2 s.1382-1383; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.430-431. 
786 ÜSTÜNDAĞ-Usul s.626. 
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Bir başka görüşe göre, karineler ispat yükünü dağıtmaz (tevzi etmez) ve ispat 

yükünün yerini değiştirmez. Kanuni karineye dayanan taraf ispat yükünden kurtulur 

ise de aksini karşı taraf ispat edebilir. Ancak bu halde ispat etmek isteyen tarafın 

getireceği delil, asıl delildir787.  

Nihayet, bir başka görüşe göre ise, karineler ispat yükünü kaldırmaz. İspat yükü 

başta olduğu gibi (durağan olduğu için) bu yükü taşıyan kişide kalmaya devam eder. 

Ancak, bu kişi karine nedeniyle o olayı ispat etmekten kurtulur. Karşı tarafa geçen 

ispat yükü değil, delil ikamesi yüküdür788.  

Kanaatimizce,  TAŞPINAR’ın da belirttiği gibi,  karine lehine olan (karineden 

yararlanan) tarafın ispatla yükümlü olmaması, lehine olan karinenin uygulanma 

şartlarını gösterdikten sonra, ispatı gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu durumda, karşı 

tarafın ispatı ise, artık asıl ispat olarak nitelendirilmek gerekir789. Önemli olan, karşı 

tarafın ispatla yükümlü olması, karinenin aksini ispat edebilmesi ya da onu çürütmek 

zorunda  kalmasıdır. Şu halde, bir karinenin varlığı halinde, ispat yükü yer değiştirsin 

veya değiştirmesin, önemli olan, karine lehine olan değil, karşı tarafın durumudur. 

Bir başka deyişle, karine lehine olan taraf o olayı ispatla yükümlü olmadığına göre, 

önemli olan karşı tarafın ispat yükünü yerine getirebilmek, yani karinenin aksini 

ispat etmek ya da onu çürütmek durumunda olmasıdır. 

Fiili karinelerin ispat yükü ile ilgisi hakkında da çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre, fiili karineler ispat yükünü değiştirmez. Ancak bunlar 

çoğu defa âdi kurallara göre ispat edilmesi gereken vakıalar yerine bir başka daha 

kolay ispat edilebilir vakıaları koymak suretiyle ispatın konusunu değiştirirler.790 Bir 

başka görüşe göre, ispat yükü kendisine düşen tarafın ileri sürdüğü vakıa tecrübe 

kuralları ile teyit ediliyorsa onu ispat ile yükümlü olmaz. Hakim hayat tecrübelerine 

göre vakıada aranan unsurların varlığına kanaat getirirse ispat yükü yer 

değiştirmeksizin yerine getirilmiş sayılır. Ancak aleyhine tecrübe kuralı uygulanan 

taraf bu kuralın aksini ispat edebilir791. Diğer bir görüşe göre, bir fiili karine lehine 

                                                 
787 KARAFAKİH İ H: Vasıtalı Deliller (Ansay Armağanı, Ankara 1964, s.169-180), s.178. 
788 UMAR/YILMAZ s.174-175; UMAR-Karineler s.188-189. 
789 TAŞPINAR-Fiili Karineler s.563. EDİS’e göre de, bir olayda kanuni karineye dayanan o konudaki 
iddiasını ispat yükünden kurtulur. Kesin olmayan karinelerde ise, karşı taraf olayda karinenin doğru 
olmadığını ispat ederse aleyhindeki karineyi çürütmüş olur. Bu konuda ve kanuni karinelerin nasıl 
çürütüleceği hakkında bkz. EDİS s.374-375. 
790 ÜSTÜNDAĞ-Usul s.621; EDİS s.373. 
791 KARAFAKİH s.176-177. 
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olan taraf  o vakıayı ispat etmiş sayılır, yani ispat yükünden kurtulur. Fakat karşı 

taraf fiili karinenin aksini ispat edebilir792. Nihayet bir başka görüşe göre ise, fiili 

karinelerin gerçekte hukukla bir ilgisi yoktur; fakat bunlar dolaylı olarak ve hakimin 

delil değerlendirmesindeki serbestliği kuralı sayesinde hukuk için önem taşırlar, yani 

hakim tarafından göz önüne alınabilirler. Delil değerlendirme serbestisinin  geçerli 

olmadığı alanlarda fiili karinelere dayanılarak hüküm verilemez. Fiili karinelerin iki 

türlü işlevi vardır: Birincisi,  hakimin gösterilmiş bir delilin güvenilirlik derecesini, 

yani ispat gücünü bu kurallara göre belirlemesi, ikincisi ise, hakkında delil 

gösterilmemiş bir iddianın doğruluğunu fiili karinelere dayanarak hakimin kabul 

etmesi ve bu durumda delil gösterme yükünün o olayın aksini ileri süren karşı tarafa 

geçmesidir793.  

İşte karine kavramını ve ispat yükü ile ilgisini kısaca bu şekilde belirledikten 

sonra, istihkak davası için İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen karineleri, bu 

karinelerin  niteliklerini ve bunların aksinin nasıl ispat edilebileceğini, daha doğru bir 

ifadeyle bunların nasıl çürütülebileceklerini incelemeye geçebiliriz.  

 

    II. İstihkak Davası Bakımından Kanunda Öngörülen Karineler 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97a,I hükmünde istihkak davası bakımından, 

alacaklı lehine bazı karinelere yer verilmiştir. Gerçekten, istihkak davasında alacaklı, 

borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkilere yabancı olduğundan, onun, bu kişiler 

arasındaki ilişkileri bilebilmesi ve bunları ispat edebilmesi oldukça güçtür. Bu 

nedenle kanunkoyucu, borçlunun kötüniyetli üçüncü kişilerle anlaşıp hacizden mal 

kaçırmalarını önleyebilmek amacıyla, alacaklı lehine bazı karineler getirmiştir794. 

Ancak, aynı zamanda, gerçek hak sahibi üçüncü kişilerin haklarını korumak 

amacıyla, bu karinelerin aksinin ispatına da olanak tanımıştır. Bu son söylenenlerden 

de anlaşılacağı üzere,  m.97,I hükmünde belirtilmiş olan karineler “adi kanuni 

karine” niteliğindedir795. Yani, karine lehine olan (karineye dayanan)  taraf (ki genel 

de alacaklıdır), ispat yükü altında olmayacak, karinenin aksini iddia eden taraf (ki 

                                                 
792 KURU-Usul 2 s.2006. 
793 UMAR/YILMAZ s.166; fiili karinelerin ispat yükü ile ilgisi hakkında ayrıca bkz. TAŞPINAR-Fiili 
Karineler s.563 vd. 
794 BERKİN s.297-298; ERTEKİN/KARATAŞ s.276-277. 
795 KURU-İcra 2 s.1035; MUŞUL s.643; BERKİN s.298; ANIL s.34; YILDIRIM–İcra s.98; 
ÜSTÜNDAĞ s.220; ERTEKİN/KARATAŞ s.277. 
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genelde davacı üçüncü kişidir), iddiasını ispatla yükümlü olacak, bir başka deyişle 

ancak karineleri çürütmek suretiyle iddiasını ispatlamış olabilecektir. 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97a,I hükmünde, üç adet karineye yer 

verilmiştir796. Bu karineler şunlardır:  

 

  1. Bir Taşınır Malı Elinde Bulunduran Kimse Onun Maliki Sayılır 

İcra ve İflas Kanunu m.97a,I hükmünün birinci cümlesine göre, “bir taşınır 

malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır”. Burada, haczedilen malın 

borçlunun elinde bulunması ihtimalini incelediğimize göre, taşınır bir malı elinde 

bulunduran borçlu onun maliki sayılacaktır. Bunun sonucu olarak, alacaklı borçlunun 

elinde bulunan taşınır bir malı haczettirebilecek ve alacağının tahsili amacıyla paraya 

çevirtebilecektir.  

Görüldüğü üzere, kanunkoyucu herhangi bir yoruma yer bırakmayacak bir 

açıklıkla, istihkak davasında mülkiyet karinesini belirlemiştir797. Bu belirlemeyi 

yaparken haczedilen malın borçlunun elinde bulunup bulunmadığı kriterini esas 

almıştır. Oysa, Medeni Kanun hükümlerine göre elde bulundurma değil, zilyetlik 

mülkiyete karine sayılmıştır. Zira, Medeni Kanun’un 985’inci maddesine göre 

“Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır. Önceki zilyetler de  zilyetlikleri süresince o 

taşınırın maliki sayılırlar”798. Buna göre, İcra ve İflas Kanunu bakımından borçlunun 

taşınır bir malın maliki sayılabilmesi için, mutlaka o mala zilyet olması gerekli 

değildir. Malın borçlunun elinde, yani hukuki veya  fiili hakimiyeti altında 

bulunması, malik sayılması için yeterlidir799. Kuşkusuz çoğu zaman mala zilyet olan 

kişi, aynı zamanda onu elinde bulunduran kişi olarak ortaya çıkar. Fakat, elde 

bulundurma kavramı zilyetliğe nazaran, onu da kapsayan daha geniş bir anlam ve 

içeriğe sahiptir800.  

                                                 
796 İİK m.97a hükmünün niteliğine aykırı düşmedikçe iflasta istihkak davaları bakımından da 
uygulanacağı hakkında bkz. GÖRGÜN s.122. 
797 ANIL s.34. 
798 Zilyetliğin mülkiyete karine sayılması hakkında ayrıntı için bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ s.86 vd. 
799 Buradaki elde bulundurma kavramı o şeye malik sıfatıyla zilyet olma anlamında değildir. Yani, 
borçlunun taşınır malın maliki kabul edilebilmesi için malik sıfatıyla elinde bulundurması gerekmez. 
Borçlu soyut olarak o malı elinde bulundurmakta olsa bile karine gereğince o taşınır malın maliki 
sayılır (ERTEKİN/KARATAŞ s.277); karş. TUNCAY/DEMİRHAN s.99. 
800 ANIL s.33; KAYGANACIOĞLU–II s.128. Elde bulundurma kavramının zilyetlikle ilişkisi 
hakkında bkz. yuk. s.243 vd. 
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Bir taşınır malı elinde bulunduran kimsenin onun maliki sayılır şeklindeki bu 

karine, karineye dayanan kimseyi ispat yükünden kurtarır801. Söz konusu karine 

borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine olduğundan, borçlunun elinde haczedilen taşınır 

bir mal üzerinde istihkak iddiasında bulunan davacı üçüncü kişinin bu karinenin 

aksini ispat etmesi, daha doğru bir ifadeyle, bu karineyi çürütmesi gerekir802. Zira söz 

konusu karine, aksi ispat edilebilen adi bir kanuni karine niteliğini taşımaktadır803. 

Davacı üçüncü kişinin söz konusu karineyi nasıl çürütülebileceği ise İcra ve İflas 

Kanunu’nun m.97a,II hükmünde belirtilmiştir.  

Öte yandan,  bir taşınır malı elinde bulunduran kimsenin onun maliki sayılacağı 

hakkındaki karine (m.97a,I), trafik siciline tescil edilmiş araçlar bakımından 

uygulanamaz804. Bir başka deyişle, taşınır bir mal niteliğini haiz olan aracı elinde 

bulunduran kimse onun maliki sayılmaz. Çünkü, 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 3176 s. K. değişik 20’inci maddesinin “d” bendine göre, tescil edilmiş 

araçların her türlü satış ve devirleri noterlerce yapılır; noterlerce yapılmayan her türlü 

satış ve devirler geçersizdir. Dolayısıyla, bu nitelikte bir satış ve devre dayanmayan 

kimse aracı fiilen elinde bulundursa bile onun maliki sayılmaz805. Yargıtay’ın ifade 

                                                 
801 "Menkul hacizlerine karşı ileri sürülen istihkak davalarında hakiki zilyedin tesbiti beyine külfetinin 
hangi tarafa tevcih edeceği bakımından önemlidir. Eşyaların içinde haciz edildiği evin kime ait veya 
kimin kirasında olduğu istihkak müddeisi ile borçludan hangisinin diğeri nezdinde kaldığının tesbitine 
beyine külfetinin hangi tarafa yükleneceği bakımından tahkik ve tesbit edilmek gerekir" (İİD 
7.2.1964, 1517/1754: ERANIL s.91). 
802 "Borçlu aleyhine yapılan icra takibi sonucu, borçluya ait hayvan ağılında haczedilen ineğin 
kendisine ait olduğu iddiası ile 3. şahıs tarafından dava açılmıştır. İİK’nun 97/a madde hükmü gereği, 
bir menkul malı elinde bulunduran kişi onun maliki sayılır. Burada mülkiyet karinesi borçlu 
dolayısıyla alacaklı yararınadır. Davacı 3. kişi yasal karinenin aksini yeterli ve inandırıcı bir biçimde 
ispat edememiştir. Somut olayda tanık beyanları bu karinenin aksini ispata yeterli değildir. bu 
durumda davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup 
bozulması gerekmiştir" (15. HD 2.7.1993, 2422/3224: UYAR-İstihkak Davaları s.495); "Dava, 
İİK’nun 96 ve müteakip maddelerine göre açılmış istihkak davasına ilişkindir. İİK’nun 97/a maddesi 
uyarınca menkul malı elinde bulunduran onun maliki sayılır. Davacının bu yasal karinenin aksini 
kanıtlaması gerekir. Olayımızda menkul mal borçlunun işyerinde ve zilyetliği altında haciz edilmiştir. 
Borçlu mahcuz makinayı dava dışı…’a 29.11.1990 tarihinde noterlikçe düzenlenen belge ile satmış, 
aynı tarihli belge ile de kiralamıştır. Dava dışı…’ın duruşmadaki makinanın davacıya satıldığına dair 
ifadesi mevcut belgelere göre geçerli ve inandırıcı değildir. O halde ispat edilemeyen davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken..."  (15. HD 16.6.1993, 2844/2846: UYAR-İstihkak Davaları s.496); "Para 
gibi kıymetli evrakın vesair menkul malların zilyedi bunun maliki sayılır. Zilyetlik karinesiyle tezahür 
eden durumun hilafını ispat, bunu iddia eden istihkak müddeisine düşer"  (HGK 11.5.1966 715/139: 
ERANIL s.88); başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.492 vd.; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.277 vd. 
803 ÜSTÜNDAĞ s.220; MUŞUL s.643; KURU-İcra 2 s.1035;  ANIL s.34. 
804 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.322. 
805 "Davacı istihkak davasına konu edilen ve trafikte kayıtlı bulunan ...traktörü satın aldığını bildirerek 
bu davayı açmış ise de, delil olarak dayandığı... adi yazılı belge, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
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ettiği gibi, kanun araçların sicil kaydına bir anlamda “mülkiyet belgesi” değeri 

vermiştir806. Bu açıklamalardan çıkan sonuç ise şudur: 

Borçlunun elinde haczedilen bir araç (örneğin otomobil) trafik sicilinde başka 

bir kişi adına kayıtlı ise, mülkiyet karinesi, aracı elinde bulunduran borçlu ve 

dolayısıyla alacaklı lehine değil, araç trafik sicilinde adına kayıtlı olan kişi lehinedir. 

Dolayısıyla, bir taşınır malı elinde bulunduran kişi onun maliki sayılır şeklindeki 

karine, burada borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine değil, araç trafik sicilinde kendi 

adına kayıtlı olan ve istihkak davası açan üçüncü kişi lehine olacağından, ispat yükü, 

davacı üçüncü kişiye değil, davalı alacaklıya düşecektir. Bu durum, m.97a,I 

hükmünde belirtilen karineye bir istisna teşkil etmektedir807. Bu nedenle, davalı 

alacaklı söz konusu aracın borçluya ait olduğunu ancak noterde yapılmış bir satış ve 

devir sözleşmesi ile ispat edebilecektir. Çünkü, trafik siciline tescil edilmiş araçların 

her türlü satış ve devirleri noterlerce yapılmadığı takdirde geçersizdir. Eğer alacaklı 

aracın borçluya ait olduğunu bu şekilde ispat edemezse, icra mahkemesi üçüncü 

kişinin istihkak davasının kabulüne karar verecektir808.  

                                                                                                                                          
Kanunu’nun 20/d maddesi uyarınca geçersiz olup, davacıya mülkiyet hakkı tanımaz..." (15. HD 
29.12.1992, 5890/6328: UYAR-İstihkak Davaları s.513-514). 
806 "Mahcuz…plaka sayılı araç İzmir 13. Noterliğince tanzim edilen…yevmiye sayılı iş kağıdı ile 
kanıtlandığı üzere, 26.3.1991 tarihinde borçlu Y…tarafından 3.şahıs …’a satılmıştır. Haciz ise 
25.4.1991 tarihinde yapılmıştır. 2918 sayılı Kanunun 20/d maddesince, tescile tabi motorlu araçların 
satışının noterlikçe yapılması geçerlilik şartı olup, aynı zamanda bu husus mülkiyete karinedir. 
Menkullerdeki teslimi öngören genel kurala, sicile tanınan kuvvetle burada uyulmamaktadır. Onun 
için noterde yapılan satışa ilaveten, teslime gerek olmadan mülkiyet el değiştirmiş olacağından 
alacaklının istihkak iddiasının kaldırılmasına dair davasının reddi gerekirken, noksan inceleme ve 
yanlış değerlendirme sonucunda yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırı bulunmuştur" (15. 
HD29.9.1992, 3682/4403: UYAR-İstihkak Davaları s.514) 
807 "Mahcuz araç, trafikte davacı adına kayıtlıdır... Mahcuz araç gerçekte menkul niteliğinde ise de 
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/d maddesi hükmüne göre tescilli araçların devir ve noter 
aracılığıyla satımlarının yapılması aksi halde geçerli sonuç doğurmayacağı kabul edilmiştir. Bu 
suretle kara taşıt araçları için İİK’nun 97/a maddesine özel bir istisna getirilmiştir. Mahcuz 
aracın borçluya aidiyeti hususu resmi bir belgeye dayanmadığına ve davacının iddiası hukuken geçerli 
bir kayda dayanmış bulunmasına göre davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi usul ve kanuna 
aykırıdır" (15. HD 26.12.1990, 5053/5878:UYAR-İstihkak Davaları s.515-516). 
808 KURU-İcra 2 s.1045; MUŞUL s.508, 643-644; UYAR-İstihkak Davaları s.407-408; YILDIRIM–
İcra s.98,99; ERTEKİN/KARATAŞ s.410; "Dava konusu araç 21.8.1991 tarihinde borçlu elinde 
haczedilmiş ise de, trafikte davacı üçüncü şahıs adına kayıtlıdır. Borçlunun bu aracı 2918 sayılı 
yasanın 20/d maddesinde belirtildiği şekilde iktisap ettiği ispat edilememiştir. Bu durumda borçlunun 
aracı malik sıfatıyla elinde bulundurduğunun kabulü mümkün olmayıp, davcının mülkiyet hakkının 
yasanın koruması altında olduğunu kabulü zorunludur. Bu nedenle açılan istihkak davasının reddi usul 
ve yasaya aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir" (15. HD 22.12.1993, 4143/5552: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.414); "Dava konusu mahcuz... araç trafikte davacı... adına kayıtlıdır. 3176 sayılı 
Kanunla değişik 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 20. maddesinin (d) bendi gereğince, bu kanunun 
yürürlük tarihi olan 18.6.1985 tarihinden sonra yapılacak alım satımların noterler aracılığı ile 
yapılması zorunludur. Davalı alacaklı bu aracın Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlular 
tarafından satın alındığını kanıtlayamamıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra haricen ve adi 
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Buna karşılık, haczedilen araç trafik sicilinde borçlu adına kayıtlı ise, mülkiyet 

karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine olacağından, ispat yükü davacı üçüncü 

kişiye düşecek ve davacı üçüncü kişi (araç kendi elinde haczedilmiş olsa bile), söz 

konusu aracın kendisine ait olduğunu ancak noterde yapılmış bir satış ve devir 

sözleşmesi ile ispat edebilecek, eğer ispat edemezse, icra mahkemesi üçüncü kişinin 

açtığı istihkak davasının reddine karar verecektir809.  

 

        2. Borçlu İle Üçüncü Kişilerin Taşınır Bir Malı Birlikte Ellerinde 

            Bulundurmaları Halinde Malın Borçlunun Elinde Sayılması 

İcra ve İflas Kanunu’nun istihkak davasına ilişkin olarak getirdiği ikinci karine, 

“haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurması halinde, malın 

borçlunun elinde sayılmasıdır”. Buna göre, malın birlikte elde bulundurulması 

halinde, mal borçlunun elinde sayılacağından, bunun sonucu olarak, mülkiyet 

karinesi de borçlu lehine olacak, yani borçlu o malın maliki sayılacaktır (m.97a,I)810. 

                                                                                                                                          
şekilde yapılan alım satımlar da geçersiz bulunduğundan, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" (15. HD 
3.12.1987, 3280/4208: KURU-İcra 2 s.1047). 
809 KURU-İcra 2 s.1049-1050; UYAR-İstihkak Davaları s.408; "2918 sayılı Kanunun 3176 sayılı 
Kanunla değişik 20/d maddesi gereğince motorlu araçların her türlü devri noterlerce düzenlenen satış 
senetleriyle mümkün bulunmaktadır. Dosyadaki belgelere göre, dava konusu araç trafikte borçlu adına 
kayıtlı olup onun mülkiyetinde sayılmak gerekir. 3. kişi geçerli bir devir senedi de ibraz etmemiştir. 
Bu durumda 3. kişinin istihkak iddiasının reddiyle davanın kabulüne karar verilmek gerekirken, aracın 
3. kişi elinde haczedildiğinden bahisle, davanın reddi doğru olmadığından, hükmün bozulması 
gerekmiştir" (15. HD 6.2.1991, 5682/455: UYAR-İstihkak Davaları s.537). 
810 "24.7.1995 günündeki haciz dava dışı borçlu H… ile davacı üçüncü kişilerin birlikte oturdukları 
konutta yapılmıştır. Borçlu H… davacıların eşi ve babasıdır, icra takibinin dayanağını oluşturan 
senetteki borçlu adresi de haczin yapıldığı adrestir. Şu halde, mahcuz menkulleri davacı üçüncü 
kişilerle borçlu birlikte ellerinde bulundurmaktadırlar. İİK. nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet 
karinesi uyarınca mahcuz eşyaların borçlunun elinde iken haczedildiği kabul edilmelidir. Davacıların 
dayanağı olan faturalar her zaman temini mümkün ve gerçek alıcılar adına düzenlenmesi zorunlu 
bulunmayan belgelerden olduğundan davalı alacaklıyı bağlamaz (HUMK m.299). Bu durumda, 
mülkiyet karinesinin aksi güçlü ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığından mercice davanın reddi 
yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı 
gerektirmiştir" (15. HD 16.1.1996, 3/7: YKD 1996/9 s.1438); "...Gösterilen davacı tanıklarından (A.S) 
borçlunun ticaretle iştigal ettiğinden Ankara’da, (F.A.) Erdemli’deki evini iki yıl önce terkedip 
Mersin’de oturduğunu, (M.K.) ise borçlunun nerede oturduğunu bilmediğini, davalı tanıkları ise 
borçlunun Mersin’de oturduğunu söylemişlerdir. Borçlu dahi Mersin’de ayrı bir evi olmadığını, 
annesiyle aynı evde kaldığını inkar etmemiş, Mersin dışında ikamet adresi verememiş, eşi ve 
çocuklarının Suriye’de bulunduğuna dair kanıt gösterememiştir. Borçlunun Mersin’de ikametgahının 
haczin yapıldığı ev olduğu ikrar ve haciz tutanağıyla sabitken; (İİK. md.8/son) evin annesine 
aidiyetinin kabulünde isabet görülmemiştir. İbraz edilen kira sözleşmesi ise adi nitelikte olup 
HUMK’nun 299. maddesince davalı alacaklıyı bağlamayan ve her zaman tanzimi olanaklı 
belgelerdendir. – Bu durumda davacı anne ile borçlu oğlunun aynı evde oturdukları, mahcuz malları 
birlikte ellerinde bulundurdukları sabit olup, İİK.nun 97/a maddesince mülkiyet karinesi borçlu ve 
dolayısıyla alacaklı yararınadır. Bu kanuni karinenin aksi ve mahcuz menkullerin davacıya aidiyeti 
kanıtlanmamış olduğundan davanın reddi gerekirken , ‘İİK.nun 97 ve takip eden maddeleri...’ gibi 
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Bir başka deyişle, bu ihtimalde de, malın sadece borçlunu elinde bulunması halinde 

olduğu gibi, mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine konulmuştur.  

Görüldüğü üzere, malın borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulunması 

halinde kanunkoyucu tercihini borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine kullanmıştır811. 

Oysa İsviçre hukukunda, bu ihtimalde malın borçlunun değil, bilakis üçüncü kişinin 

elinde sayılacağı kabul edilmiştir (İsv. İİK m.108). Bu  hukuk politikası ile ilgili bir 

husustur. İsviçre hukukunda  tercih üçüncü kişi lehine, hukukumuzda ise borçlu 

lehine kullanılmıştır.  

Malın birlikte elde bulundurulması ihtimali aşağıda812 daha ayrıntılı olarak 

incelenecektir. Burada sadece, bu durumun ispat yükü bakımından gösterdiği özellik 

üzerinde durulacaktır.  

Buna göre, mal borçlunun elinde haczedilmiş sayılacağından ve dolayısıyla 

mülkiyet karinesi borçlu lehine olduğundan, istihkak davası açma ve ispat külfeti 

davacı üçüncü kişiye, yani malı borçlu ile birlikte elde bulunduran kişiye 

düşecektir813. Bir başka deyişle, taşınır bir malı borçlu ile birlikte elinde bulunduran 

üçüncü kişi, borçlu lehine konulmuş olan bu karinenin aksini ispat etmek, yani 
                                                                                                                                          
genel ve yüzeysel ifadelerle ve sözde gerekçeyle yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi 
yanlıştır. O halde karar bozulmalıdır" (15. HD 11.3.1993, 903/1183: YKD 1993/9 s.1369-1370). 
811 Aynı şekilde, AATHK m.67,II hükmüne göre de “borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan şahıslar 
tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu takdirde mal borçlunun elinde sayılır”. Bu hükümle, 
alacaklı kamu idaresi, malın borçluya ait olduğunu ispat etmekten kurtarılmakta ve borçlu ile birlikte 
oturan kişiler malın kendilerine ait olduğunu ispat etmek durumunda bırakılmaktadır. Bu konuda bkz. 
ŞİMŞEK s.645; ÇELİK s.202. Malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurmaları halinde, 
malın borçlunun elinde sayılmasına ilişkin bu düzenleme esasında  Türk toplumunun sosyolojik ve  
kültürel özellikleri dikkate alındığında isabetlidir. Çünkü, esasen bu hüküm, uygulamada görülen 
olumsuz durumları gidermek, borçlunun alacaklı aleyhine yapacağı işlemlere engel olmak amacıyla 
getirilmiştir. Eğer, malın borçlu ile üçüncü kişi elinde bulunması halinde bunların yarı yarıya mala 
malik olacakları şeklinde bir düzenleme yapılsaydı, bu isabetli olmazdı. Zira, borçlu ile malı birlikte 
elinde bulunduran üçüncü kişinin o mal hiçbir şekilde malik olmaması mümkündür ve bu durumda 
üçüncü kişi malın kendisine ait olduğu yolunda hiçbir çaba göstermez ve alacaklı da bunun aksini 
ispat edemez ise, mal yarı hisse itibariyle üçüncü kişiye ait sayılacaktır ki, durum da alacaklıların 
aleyhine olacaktır. Bu konuda bkz. KURU- Düşünceler  s.28-30. 
812 Bkz. aşa. s.520 vd. 
813 "Davaya konu edilen mallar davacılar ile borçlunun oturdukları müşterek hanede haczedilmiş olup 
bu malları birlikte ellerinde bulundurduklarından İİK.nun 97/a maddesine göre mallar borçlunun 
sayılır. Bu yasal karinenin aksinin istihkak iddia edenler tarafından yeterli ve inandırıcı bir biçimde 
kanıtlanması gerekir..." (15 HD 7.10.1991, 3842/4616: UYAR-İstihkak Davaları s.501); "Davacı 
vekilinin, dava dilekçesindeki beyanına göre, haczin, davacı 3. kişi ile borçlu davalı…’in müştereken 
kiralamış oldukları yerde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, İİK’nun 97/a maddesindeki karine 
gereğince, haczedilen malların borçluya ait olduğunun kabulü icabeder. Davacının bu yasal karinenin 
aksini inandırıcı delillerle kanıtlaması gerekir. Oysa, ibraz edilen mahcuz mallara ait fatura davacıya 
ait olmadığı gibi, hacizden sonraki bir tarihi taşımaktadır.  Ayrıca ibraz edilen fatura ve diğer 
belgelerin her zaman temini mümkün olup, belgelerdeki miktar faturayı teyit etmemektedir. Tanık 
beyanlarının da iddiayı kanıtlamaya yeterli olduğu söylenemez. Bu itibarla davanın reddine karar 
verilmesi gerekirken..." (15. HD 13.5.1993, 1780/2322: UYAR-İstihkak Davaları s.496). 
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karineyi çürütmek durumunda kalacaktır814. Zira, bu karine de aksi ispat edilebilen 

adi bir kanuni karine niteliğindedir. İstihkak davası açan üçüncü kişi, bu karineyi  

m.97a,II hükmünde belirtilen şekilde çürütebilecektir815. Yani, hem malı ne suretle 

iktisap ettiğini hem de malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili 

sebepleri ispat etmek zorunda kalacaktır816. Dolayısıyla, üçüncü kişi iddiasını ancak 

bu şekilde ispat edebilirse, karineyi çürütebilecek ve davayı kazanabilecektir817.   

Örneğin, borçlu koca ile karısının birlikte ikamet ettikleri bir evde bulunan 

mallar borçlu koca elinde sayılıp haczedildiğinde, bu malların borçlu kocaya değil 

kendisine ait olduğu iddiasıyla istihkak davası açan kadın (üçüncü kişi), mülkiyet 

karinesinin aksini iddia ettiğinden, bu karineyi çürütmekle, yani malın kendisine ait 

                                                 
814 "Borçlu, davacı 3. kişinin kardeşi olup, haciz birlikte oturdukları evde yapıldığından, İİK.nun 97/a 
maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi, borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Ancak bu yasal 
karinenin aksinin güçlü delillerle kanıtlanması mümkündür" (21. HD 16.4.2003, 2798/3469: YKD 
2003/9 s.1426-1427); "Borçlu ile 3. kişi aynı evde oturmakta olup, haciz de bu yerde yapılmıştır. 
Mahcuzları birlikte ellerinde bulundurmaktadırlar. İİK’nun 97/a maddesi uyarınca mülkiyet karinesi 
borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Bu karinenin aksinin inandırıcı ve duraksamaya yer 
vermeyecek kanıtlarla ispatlanması gerekir. Oysa davacının dayandığı kanıt, bir evde bulunan 
eşyaların tümünün aynı günde inşaat ve turizmi iştigal konusunu seçen bir Anonim Şirketten alındığı 
iddia olunan fatura fotokopilerinden ibarettir. Hayatın olağan akışı ile bağdaşmayan ve her zaman 
temini mümkün belge ile yasal karinenin aksinin kabulü ile karar verilmesi yerinde görülmediğinden 
davanın reddi gerekir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir" (15. HD 7.7.1993, 2147/3291: 
UYAR-İstihkak Davaları s.494); "Merci Hakimliğince menkul eşya satış sözleşmesine dayanılarak, 
dava kabul edilmiştir. Oysa, mahcuzlarla ilgili sözleşme 13.11.1992 tarihli ise de; 5.5.1992’ de yani 
satıştan önce yapılan hacizde TV ve buzdolabının evde mevcut bulunduğu görüldüğünden, bu 
belgenin sıhhatine Dairemizce inanılmamıştır. Bunun dışında davacı ile davalı karı koca olarak haczin 
yapıldığı yerde birlikte oturduklarından İİK’nun 97/a maddesindeki yasal karine borçlu, dolayısıyla 
davalı alacaklı yararınadır. Dosyadaki davacı delilleri bu karinenin aksini ispat edecek nitelikte ve 
inandırıcılıkta bulunmadığından, Merci Hakimliğince davanın reddi yerine kabulüne dair verilen 
kararda isabet yoktur" (15. HD 30.6.1993, 2461/3174: UYAR-İstihkak Davaları s.495-496). 
815 KURU-İcra 2 s.1143; MUŞUL s.644. 
816 "Davaya konu mahcuz eşyalar, davalı borçlu oğul ile davacı üçüncü kişi babanın birlikte 
oturdukları evde haciz edilmiş olup, haciz sırasında davalı borçlunun eşi de hazırdır. Bu durumda 
İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi, borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Yine 
aynı madde hükmü gereği davacı 3. kişi “haczedilen malları ne suretle iktisap ettiğini ve davalı 
borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadisleri göstermek ve bunları 
kanıtlamak zorunda” olmasına karşın, sadece kardeşi ile amcasını tanık olarak göstermiş, bunlar 
dışında kanıtı olmadığını duruşmada söylemiştir. Ayrıca haciz sırasında hazır bulunan davalı 
borçlunun eşi de, haciz edilen eşyaların davacı 3. kişiye ait olduğunu bildirmemiştir. Böylece 
karinenin aksi yeterli ve inandırıcı bir şekilde kanıtlanmamıştır. Öyleyse merci hakimliğince davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 12.2.1991, 
106/582: UYAR-İstihkak Davaları s.503). 
817 "...Toplanan kanıtlardan, davacı ile borçlu karı-koca olup birlikte oturduğu, ...nolu telefonun davacı 
adına kayıtlı olduğu saptanmıştır. İİK’nun 97/a maddesi hükmü gereği bir menkul malı elinde 
bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların menkul malı birlikte elinde 
bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur. Burada mülkiyet karinesi borçlu, 
dolayısıyla alacaklı yararınadır. Ancak, davacının kendi adına kayıtlı olan telefonu bu evde 
bulundurması doğaldır ve davacı bu yönden yasal karinenin aksini ispatlamış durumdadır. Bu nedenle 
mahkemece telefon yönünden davanın kabulü gerekirken..." (21. HD 1.7.1997, 4432/468: YKD 
1998/1 s.98). 
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olduğunu ve hangi hukuki ve fiili sebeple kocanın elinde bulunduğunu, ispat etmekle 

yükümlü olacaktır818.  

 

     3.Birlikte Oturulan Yerlerdeki Mallardan Mahiyetleri İtibariyle Kadın,  

        Erkek ve Çocuklara Aidiyetleri Açıkça Anlaşılanlar veya Örf ve 

       Adet, Sanat, Meslek veya Meşgale İcabı Olanlar Bunların Sayılması 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun 

maliki sayılır. Aynı şekilde, borçlu ile üçüncü kişilerin taşınır bir malı birlikte 

ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlunun elinde kabul edilir. Söz konusu 

bu karineler borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine kabul edilmiş karinelerdir. Fakat, 

kanunda öngörülen karineler bunlardan ibaret olmayıp, ayrıca bir de taşınır malı 

borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulundurmaları halinde,  istihkak davası 

açan üçüncü kişi lehine bir karineye yer verilmiştir819.  Bu karine, İcra ve İflas 

Kanunu m.97a,I cümle 3’de yer almaktadır. Buna göre, “birlikte oturulan yerlerdeki 

mallardan mahiyetleri gereği kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar 

veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların sayılır”820.  

Görüldüğü gibi, taşınır bir malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde 

bulundurmaları halinde, kural olarak mal borçlunun elinde sayılır. Fakat, 

kanunkoyucu bu karineye, bir başka karine öngörmek suretiyle  bir istisna 

getirmiştir. Yani, birlikte elde bulundurulan bir malın borçluya ait sayılmasına ilişkin 

karine, başka bir karine ile sınırlandırılmıştır.  
                                                 
818 "Borçlu (koca) aleyhine yapılan icra takibi sonucu, borçluya ait evde haczedilen malların kendisine 
ait olduğu iddiası ile 3. şahıs (kadın) tarafından dava açılmıştır. İİK’nun 97/a maddesi hükmü gereği 
bir menkul malı elinde bulundura kimse onun maliki sayılır. Burada mülkiyet karinesi borçlu-
dolayısıyla alacaklı yararınadır. Davacı 3. kişi yasal karinenin aksini yeterli ve inandırıcı bir biçimde 
ispat edememiştir. Somut olayda, tanık beyanları ve satıcıdan alınan belge bu karinenin aksini ispata 
yeterli değildir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü, usul ve yasaya aykırı 
olup karar bozulmalıdır" (15. HD 8.7.1993, 2592/3313: UYAR-İstihkak Davaları s.494); "...Davacı 
borçlunun eşi olup mahcuzlar borçluya ait evde haciz edilmiştir. İİK’nun 97/a maddesi hükmü 
gereğince mülkiyet karinesi borçlu, dolayısıyla alacaklı yararınadır. Davacı 3. kişi Bandırma İcra 
Müdürlüğünün...sayılı takip dosyasından ihaleden satın aldıkları eşyalar dışındaki mahcuzların 
kendisine ait olduğunu, yeterli ve inandırıcı bir şekilde kanıtlayamamıştır. Dinlenen tanıklar yakınları 
olup ifadeleri samimi ve inandırıcı görülmediği gibi mahcuzlarla ilgili bir belge de sunmamıştır. Kaldı 
ki, davacının ev kadını olduğu da nazara alındığında, davacının icrada satın aldığı mahcuzların 
dışındaki eşyalarla ilgili davanın reddi yerine, davanın tamamen kabul edilmesi doğru olmadığından, 
kararın bozulması gerekmiştir" (15. HD 8.7.1992, 3137/3737: UYAR-İstihkak Davaları s.497-498). 
819 KURU-İcra 2 s.1144; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.328; BERKİN s.298. 
820 İİK m.97a hükmünde yer alan bu karinenin, AATHK’ya göre açılacak istihkak davalarında da 
uygulanabileceği hakkında bkz. ŞİMŞEK s.645. 
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İcra ve İflas Kanunu m.97a,I cümle 3’de öngörülen bu karinenin 

uygulanabilmesi bazı şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Karinenin uygulanabilmesi,  

istihkak davasına konu olan malın borçlu ile üçüncü kişinin birlikte oturdukları 

yerde bulunan bir mal olması ön şartına  bağlıdır. Eğer, mal birlikte oturulan yerde 

bulunan bir mal değilse, esasen bu malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde 

bulundurmasından söz edilemez. Kanunkoyucu, birlikte elde bulundurma halini 

burada birlikte oturulan yerde bulunan mallara hasretmiştir. Borçlu ile üçüncü kişi 

arasında birlikte oturma halinin bulunup bulunmadığını, her somut olayın özelliğine 

göre icra mahkemesi takdir edecektir821. Bu anlamda olmak üzere örneğin, karı-

kocanın birlikte oturdukları bir evde (müşterek ikametgâhta) bulunan mallar, birlikte 

oturulan yerde bulunan mallardan sayılır. Dolayısıyla, karinenin söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle, borçlu ile üçüncü kişinin birlikte oturması gerekmektedir. 

Birlikte oturmadan söz edilemeyen hallerde karinenin uygulanma kabiliyeti 

bulunmayacaktır.  

İkinci olarak, birlikte oturulan yerde bulunan malların, karineye vücut 

verebilmesi için a) ya bu malın niteliği gereği kadın, erkek veya çocuklara 

aidiyetlerinin açıkça anlaşılması, b) ya da örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale 

gereği bu kişilere ait sayılması gerekir. Görüldüğü üzere burada iki ayrı faraziyeye 

yer verilmiştir. Ön şartın gerçekleşmiş olması koşuluyla, “a” veya “b” şıklarında 

belirtilen ihtimallerden birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir.  

a) Kanunda öngörülen birinci faraziye bakımından belirtilmesi gereken iki 

önemli husus vardır. Öncelikle, birlikte oturulan yerlerde bulunan bir malın, kadın, 

erkek veya çocuklara ait sayılabilmesi bakımından malın niteliği önem taşımaktadır. 

Kanun, burada malın niteliğini esas almıştır. Buna göre, böyle bir malın söz konusu 

                                                 
821 "Dava konusu ev eşyaları 17.10.2001 tarihinde davacı 3. kişi huzurunda haczedilmişse de, haciz 
adresi borçlu tarafından düzenlenen takip dayanağı bonoda gösterilen adres olup, davacı haciz 
sırasında borçlu kızıyla birlikte kaldığını beyan ederken bilahare misafir olarak kaldığı yönündeki 
beyanı ile dolaylı olarak birlikte kalındığını ikrar etmiştir. Nitekim borçlu adına.. abonelik sözleşmesi, 
borçlunun oğluna ait okul kayıtlarında sürekli adres olarak gösterilen borçlu adresi, haciz adresidir. 
Borçlunun evli ve bir çocuklu meslek sahibi bir insan olarak, sabit bir ikametgah adresinin bulunması 
gerektiği tartışmasızdır. Buna karşılık Merci’ce sosyal yaşamlarının hareketliliği gerekçe gösterilmek 
suretiyle (özellikle borçlunun sabit bir ikametgah adresinin gösterilmemesi dikkate alınmadan ) davacı 
annenin adresinin borçlu tarafından sadece iletişim adresi olarak kullanıldığı kabul edilmesi hayat 
deneyimlerine aykırıdır. Bu maddi ve hukuki olgular karşısında davacı 3. kişi ile borçlunun birlikte 
oturduğu sabit olduğundan İİK’nın 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla 
alacaklı yararınadır. Bu karinenin aksi güçlü ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı anlaşılmakla 
davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve Yasa’ya aykırıdır" (21. HD 17.3.2003, 
816/2115: TBBD 2003/49 s.345-346). 
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kişilere ait sayılabilmesi için, malın  niteliğinin açıkça bu sonucu doğurması gerekir. 

Burada önemli olan husus, herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde malın 

niteliğinden bunun anlaşılabilmesidir. Çünkü, kanun bu durumu belirtmek amacıyla 

“açıkça” tabirine yer vermiştir. Eğer bu husus açıkça anlaşılamıyorsa bu konuda 

bilirkişi incelemesi yaptırılabilir822. Bu nedenle, malın niteliğinden açıkça 

anlaşılamıyorsa, birlikte oturulan yerlerde bulunan bir mal, belirtilen kişilere değil, 

borçlunun elinde  ve dolayısıyla ona ait sayılacaktır. İkinci olarak, kanun, malın 

niteliği gereği kimlere ait sayılacağını da belirtmiştir. Yani kişi bakımından da bir 

sınırlamaya yer vermiştir. Buna göre, mal niteliği gereği açıkça kadın, erkek veya 

çocuklara ait ise bunların sayılacaktır. Kanaatimizce, malın kendisine ait sayılacağı 

kişiler kanunda tahdidi olarak belirtilmiştir. Bunların dışında kalan kişiler 

bakımından karinenin uygulanması söz konusu olamayacaktır.  

Bu açıklamalardan sonra, niteliği gereği kadın, erkek veya çocuklara aidiyetleri 

açıkça anlaşılan malların neler olabileceğine de kısaca değinmek gerekir.  

Bu anlamda olmak üzere, örneğin, borçlu kocanın karısı ile birlikte oturduğu 

bir evde bulunan bilezik, küpe, kolye gibi ziynet (veya takı) eşyalarının823; kürk 

manto gibi kadına ait giysilerin (elbiselerin); yine dikiş makinası gibi824 kadınlar 

                                                 
822 "Dava hakediş istemine ilişkindir. Aydın 1. İcra Müdürlüğünün...sayılı dosyası içinde bulunan 
haciz tutanağında yazılı taşınırların kendisine ait olduğunu savlayan davacı, kanıtlarını sunmuştur. Ne 
var ki, mercice, bu kanıtlar yeterli bulunmamış ve dava reddedilmiştir. Oysa borçlunun eşi olan 
davacının birlikte oturduğu yerde haczin uygulandığı anlaşılmaktadır. İİK.mad. 97/a’da yer alan 
hüküm ise şöyledir: “Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyeti itibariyle kadına aidiyeti açıkça 
anlaşılanlar bunun farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer”. 
Öyleyse...haciz tutanağında yazılı mallardan mahiyetleri itibariyle davacı kadına aidiyeti açıkça 
anlaşılanların hangileri olduğu uzman bilirkişi aracılığıyla saptanmalı ve böylece ortaya çıkacak 
sonuca göre bir karar verilmelidir..." (13. HD 24.12.1981, 7835/8452: UYAR-İstihkak Davaları s.704-
705). 
823 "...Haczedilen 19 adet altın ziynet eşya hakkındaki istihkak iddiasına gelince; İİY’nın 97/a maddesi 
gereğince birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadına aidiyetleri açıkça 
anlaşılanlar veya örf ve adet icabı kadına ait olması gerekenler, onun olduğu kabul edilir. Bu yasal 
karinenin aksini alacaklı ispat etmek zorundadır. Haczedilen eşyalar arasında, kadının bizzat 
kullandığı ziynet eşyalarının kendisine ait olmadığı usulen geçerli ve yeterli delilerle ispat 
edilemediğine ve karı koca arasında mal ayrılığı rejimi mevcut olduğuna göre, onun yedinde 
haczedilen ziynet eşyalarına ilişkin davanın kabulü gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın tümünün 
reddine karar verilmesi doğru değildir" (15. HD 11.10.1985, 2091/3111: UYAR-İstihkak Davaları 
s.701-702); "…Koca tarafından alınmış olsa bile, niteliği bakımdan kadına ait olan eşyanın (dikiş 
makinası gibi) kadına bağışlanmış olduğunun kabulü gerekir" (2. HD 13.12.1963, 7371/6960: 
KAYGANACIOĞLU–II s.129 dn.59). 
824 "19.1.1993 tarihinde borçlu ile eşi olan davacı 3. kişinin birlikte oturdukları konutta haciz işlemi 
yapılmış, davacı eş mahcuz eşyalardan dikiş makinası üzerinde istihkak iddia etmiştir. İİK.nun 97/a 
maddesi hükmüne göre “birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadına aidiyetleri 
açıkça anlaşılanlar veya örf, adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu 
karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer”. Dikiş makinasının mahiyeti gereği kadına ait 
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tarafından kullanılan  eşyaların, niteliği gereği kadına ait olduğu söylenebilir. Fakat 

örneğin, televizyon825, buzdolabı826, çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, müzik seti, 

halı, kilim, koltuk, komidin, dolap, büfe gibi eşyaların niteliği gereği kadına ait 

olduğu söylenemez. Çünkü, bu eşyalar niteliği gereği kadına değil, evin ortak 

kullanımına tahsis edilmiş eşyalardır. Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarında bir 

tutarlılık olmadığı gözlenmektedir. Örneğin Yargıtay’ın halı, komidin, koltuk, dolap, 

büfe gibi eşyaların niteliği gereği kadına ait sayılması gerektiği yolundaki içtihadı 

isabetli değildir827. Ayrıca, Yargıtay bazı içtihatlarında çamaşır makinasının ve 

elektrik süpürgesinin niteliği gereği kadına ait sayılması gerektiğine karar 

vermişken828, bazı içtihatlarında ise,  kanaatimizce de isabetli olarak, bunların niteliği 

gereği kadına ait eşyalardan sayılamayacağına hükmetmiştir829.  

                                                                                                                                          
mallardan olduğu tartışmasızdır. Bunun borçlu ile birlikte oturulan konutta haczedilmiş olması, 
değinilen olguyu ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, iddia dinletilen tanık…’nın anlatımıyla da 
doğrulanmıştır. Bu açıklamalar karşısında Merci Hakimliğince davanın kabulü gerekirken yasa hükmü 
ve delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı 
gerektirmiştir" (15. HD 15.6.1994, 2301/4010:ERTEKİN/KARATAŞ s.462). Yargıtay’ın bu konudaki 
uygulamasının istikrar kazandığı görülmektedir. Başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları 
s.702-704.  
825 ERTEKİN/KARATAŞ s.460. 
826 "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İİK’na dayanan istihkak davasına ilişkindir. Haciz 4.9.1990 
tarihinde borçlu ve 3. kişinin birlikte oturdukları evde yapılmıştır. Haczedilen buzdolabı münhasıran 
kadına ait eşyalardan değildir. Davacı, borçlunun kızıdır. Dosyaya sunulan fatura HUMY’nın 299. 
maddesine göre alacaklının haklarına tesir etmez. Böylece, davacı İİK’nun 97/a daki yasal karinenin 
aksini inandırıcı delillerle kanıtlayamamıştır. Öyleyse davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup, karar bozulmalıdır" (15. HD 19.2.1991, 124/762: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.461). 
827 UYAR-İstihkak Davaları s.705-706; UYAR-Yargılama s.828; "Mahcuz eşyanın dikiş makinası, 
komidin, halı, koltuk, dolap, büfe, ve sandıktan ibaret oluşu da bunların niteliği bakımından bir kadın 
eşyası olduğunu göstermekte ve deliller birlikte ele alındığında davacının istihkak iddiası sübuta 
ermektedir" (HGK 25.3.1970, 731/142: İKİD 1970/115 s.8715-8716); "...Oysa haciz uygulanan 
mallar, 6 adet halı kilimi ile 1 adet halıdır. Bu malların mahiyeti itibariyle davacı kadına ait olduğunda 
duraksama söz konusu değildir..." (13. HD 14.10.1981, 5384/6428: UYAR-İstihkak Davaları s.705). 
828 "Davacı, mahcuz eşyaları kendi geliriyle temin ettiğini ileri sürmüştür. Bu gelirini babasından 
kalan taşınmazdan ve çapa çalışmalarından elde ettiğini tanıklarla ispat etmiştir. Haczedilen eşyalar 
için ayrıca faturalar sunmuştur. Kaldı ki, çamaşır makinası kadına ait bir eşyadır. Mercice bu yönler 
gözetilmeden yazılı biçimde verilen karar bozulmalıdır" (13. HD 17.11.1982, 6041/6927: UYAR-
İstihkak Davaları s.704); "Haczedilen mallar arasında bulunan dikiş makinası ile elektrikli süpürge 
mahiyeti itibariyle kadına ait olan (İİK md.97/a) zati eşyalardan bulunması sebebi ile bu iki eşyaya 
hasren davanın kabulü gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın tamamının reddedilmesi doğru 
görülmemiştir"  (15. HD 11.3.1993, 1088/1173: ERİŞ s.276). 
829 "Davaya konu mahcuz eşyalar karı-koca olan davacı 3. kişi ile borçlunun birlikte oturdukları evde 
haczedildiğinden, İİK’nun 97/a maddesi hükmünde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu, dolayısıyla 
davalı alacaklı yararınadır. Bunun aksinin yine aynı madde gereğince davacı 3. kişi tarafından 
kanıtlanması gerekmekte ise de, davacı 3. kişi telefon dışında karinenin aksini yeterli ve inandırıcı 
şekilde kanıtlayamamıştır. Dinlenen davacı tanıklarının anlatımları yeterli ve hükme dayanak 
yapılacak nitelikte olmadığı gibi, her hangi bir mülkiyet belgesi de ibraz edilmemiştir. Çamaşır 
makinası ve elektrik süpürgesinin niteliği itibariyle kadına mahsus eşyalardan olmadığı 
Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Bu durumda mercice 
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Niteliği gereği erkeğe ait sayılan eşyalara ise, ancak erkekler tarafından 

kullanılabilen şeyler, örneğin bir av tüfeği830,  örnek olarak gösterilebilir.  

Niteliği gereği çocuklara ait sayılan eşyalara ise, bisiklet831 ve oyuncaklar 

örnek olarak gösterilebilir.  

b) Kanunda öngörülen ikinci faraziye ise, birlikte oturulan yerlerde bulunan 

mallardan örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanların, bu kişilere (kadın, 

erkek veya çocuğa) ait sayılmasıdır.  

Buna göre, eğer birlikte oturulan yerde bulunan bir malın, kadına, erkeğe veya 

çocuklara ait olduğuna ilişkin bir örf ve adet kuralı varsa, bu mal söz konusu kişilere 

ait sayılacaktır. Örf ve adet kurallarını, “bir toplumda sürekli tekrarlanma yolu ile 

yerleşmiş bulunan ve toplulukça uyulması zorunlu kabul edilen davranış kuralları” 

olarak tanımlamak mümkündür. Buna göre, örf ve adet niteliğindeki davranış 

biçimleri belli şartların gerçekleşmesi (ki bunlar, sürekli uygulanış ve genel inançtır) 

sonucu örf ve adet hukuku kuralı niteliğine dönüşürler. Örf adet kuralları, yöresel örf 

ve adet-yaygın örf ve adet; özel örf ve adet-genel örf ve adet; adi örf ve adet-ticari 

örf ve adet kuralları olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir832. İşte bu nitelikte 

bir örf ve adet kuralı malın yukarıda belirtilen kişilere ait olduğunu gösteriyorsa, mal 

o kişinin sayılır.  

Örf ve adet gereğince bir eşyanın yukarıda belirtilen kişilere ait sayılması, 

uygulamada genellikle, evlenme ile  kadının kocasının evine getirdiği eşyaları 

gösteren bir “çeyiz (cihaz) senedi” düzenlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir 

başka deyişle, evlenme sırasında kadının kocasının evine getirdiği  eşyaları belirtmek 

amacıyla düzenlenen  çeyiz senedinde yer alan eşyaların, örf ve adet gereğince 

kadına ait olduğu kabul edilmektedir.833 Kuşkusuz, çeyiz senedinde belirtilen 

                                                                                                                                          
davanın; P...çamaşır makinesi ve R...marka elektrik süpürgesi yönünden de reddine karar verilmesi 
gerekirken, yanlış değerlendirmeye dayanılarak bu mahcuzlar yönünden kabulüne karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırıdır"  (21. HD 4.4.2000, 2576/2637: YKD 2000/11 s.1741-1742). 
830 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.322. 
831 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.322;"…Mevcut boşanma ilamına göre müşterek çocuğun velayeti 
anneye aittir. Haczedilen menkuller arasında çocuk bisikleti de bunmaktadır. İİK’ nun 97/a 
maddesince mahiyeti itibariyle borçlu ile birlikte oturan kişilere ait olduğu belli olan hallerde, malın 
borçluya ait olduğunu ispat külfeti onu ileri süren alacaklıya aittir. Buna dair bir kanıt gösterilmediği 
halde velayeti davacıda bulunan çocuğa ait bisiklet hakkında dahi davanın reddine karar verilmesi 
doğru olmadığından, kararın bu nedenle bozulması gerekir" (15. HD 10.3.1993, 1016/1127: ERİŞ 
s.275). 
832 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. EDİS s.96 vd., s.111-112 
833 "Davacı kadın, borçlulardan…’in eşi olup aynı çatı altında oturdukları ihtilafsızdır. Gerçekten 
borçlu ile üçüncü şahısların menkul bir malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde kural olarak 
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eşyaların kadına ait olması ancak onun lehine bir  adi karine teşkil eder. Davalı 

alacaklı bu karinenin aksini iddia ve ispat edebilir. Uygulamada, kadının kocasının 

borcu nedeniyle yapılan hacze karşı adi nitelikteki bir çeyiz senedine dayanarak 

açtığı istihkak davasında, senedin alacaklı tarafından kabul edilmemesi halinde, eğer 

iddia; senet dışında başka delillerle (tanık beyanı gibi) doğrulanmış ise ispat edilmiş, 

doğrulanamamış ise, ispat edilememiş olarak kabul edilmektedir834.  

Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan sanat, meslek ve meşgale icabı, kadına 

erkeğe ve çocuklara ait olanlar, bunların sayılır. Bu anlamda olmak üzere, az önce 

belirtilen kişiler  resim, müzik, tiyatro ve sinema gibi  belli bir sanatı icra ediyorlarsa, 

bu sanatı icra ederken kullandıkları şeyler bu kişilere ait sayılır835.  Örneğin ressam 

                                                                                                                                          
malın borçlunun elinde olduğunun kabulü gerekmekte ise de; bu yasal kuralın ayrıcalığı (istisnası) 
İcra İflas Kanununun 97/a maddesinde gösterilmiş ve birlikte oturulan yerlerdeki mallardan 
mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar ile örf ve adet, sanat, 
meslek veya meşgale icabı olanlar, bunların farz olunacağı kabul edilmiştir. Aynı maddede anılan 
hükmün yasal bir karine olduğu ve aksini ispat külfetinin de iddia eden kişiye düşeceği açıklanmış 
bulunmaktadır. Bu noktadan hareket edilerek, mahcuz malların davacı eş tarafından evlenirken 
müşterek oturulan eve getirildiği, diğer bir deyimle, çeyiz eşyası olduğu ispat edildiği ve davalı 
alacaklı bunun aksini usulen geçerli bir delil ile ortaya çıkarmadığı takdirde, karı-koca arasında yasal 
mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu gözönünde tutulmak suretiyle davacının istihkak davasının 
kabulü gerekeceği açıktır. – İlk olarak bir menkul eşyanın çeyiz eşyası olduğunun ispatı herhangi bir 
şekle bağlı değildir. Ne var ki, bir bölgede kadın evlenirken kendisine verilen eşyaların senede 
yazılması adet haline gelmiş ve bu hukuki işlem zaman içinde herkesçe uyulmak suretiyle kararlı bir 
nitelik kazanmış ve kamu oyunca da benimsenerek teamül haline gelmiş ise, öncelikle çeyiz senedi 
deyimi ile adlandırılan bir senedin ibraz edilmesi, bunun da olaya uygunluğu başka delillerle de 
desteklenmesi zorunluluğu vardır. – Olayda mahallinde yapılan keşifte bir kısım mahcuz eşyaların 
babası tarafından davacıya, bir kısmının ise, oğlan babası tarafından borçlu kocaya verildiği ve çeyiz 
senedinde yazılı eşyalar oldukları, Erzurum ve yöresindeki örf ve adete göre evlenme sebebiyle kadına 
verilen cihaz eşyalarının kadına ait olacağı ek bilirkişi raporunda belirtilmiştir. – Bu durumda muhtar 
ve dört şahit tarafından tasdik edilmiş ve doğrulanmış bulunan çeyiz senedi esas alınarak senette 
davacıya çeyiz eşyası olarak babası tarafından verildiği anlaşılan eşyaların davacıya ait olduğu kabul 
edilmek suretiyle bunlara konulmuş olan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken davanın 
tümünün reddi doğru değildir" (15. HD 21.8.1985, 3486/197: KURU-İcra 2 s.1054); aynı doğrultuda 
(15. HD 28.12.1984, 4385/4275: ŞİMŞEK s.634); "…Tarafların evlenmeleri dolayısı ile verilen veya 
gönderilen hediyelerden, kadın tarafından kullanılması mutad olanlar kadının mülkiyetine geçer" 
(HGK 10.5.1961, 10/24: KAYGANACIOĞLU–II s.129 dn. 59). 
834 "Davacı ile borçlulardan…’ın karı-koca oldukları ve aynı çatı altında oturdukları tartışmasızdır. 
İİK’nun 97/a maddesi uyarınca, borçlu ile üçüncü şahısların menkul bir malı birlikte ellerinde 
bulundurmaları halinde kural olarak malın borçlunun elinde olduğunun kabulü gerekir. Yasal 
karinenin aksini ispat yükünün de iddia eden kişiye düşeceği anılan maddede açıklanmıştır. Somut 
olaya davacı 3.9.1983 tarihli çeyiz senedine dayanarak, mahcuz eşyaların bu senette yazılı eşyalar 
olduğunu ve kendisine ait bulunduğunu iddia etmişse de, her zaman düzenlenmesi olanaklı bu senedin 
davalıyı bağlayıcı bir yanı olmadığı gibi (HUMK m.299) dinlenen tanık anlatımı da hükme yeterli 
değildir. O halde İİK’nun 97/a maddesindeki karine aksinin davacı tarafından yeterli ve inandırıcı  
delillerle kanıtlanmadığı gözetilerek dava reddolunmalıdır. Davanın kabulü yasaya aykırı olup 
bozmayı gerektirir" (15. HD 1.3.1994, 5916/1180: ERTEKİN/KARATAŞ s.371).  Bu konuda ayrıntılı 
bilgi ve başka kararlar  için bkz. ERTEKİN/KARATAŞ s.365 vd. 
835 "Haczedilen şeyler borçlu kocanın sanatını icra ederken kullandığı bıçkı makinası, planya ve 
kalınlık tezgahı gibi araçlardan ibaret olup bunun atölyesinde iken haczedilmiştir. Ev kadını olan 
davacıya, bu makinaların koca tarafından bağışlanmasını gerektirir makul ve mantıki sebeplerin 
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bir erkek, kadın veya çocuğun, bu sanatını icra ederken kullandığı malzemeler ve 

yaptığı tablolar kendilerine ait sayılır.  

Aynı şekilde, belli bir mesleğe sahip olan veya mesleki bir faaliyet niteliğinde 

olmamakla beraber, belli bir alanda meşgale836 sahibi olan, yani o işi kendisine 

uğraşı olarak seçen kişilerin, bu meslek veya meşgale gereği kendilerine ait olması 

gereken şeyler bunların sayılır. Örneğin, demir ticaretinin kadından çok erkeğe 

mahsus bir meşgale olması dolayısıyla bu işle ilgili malların erkeğe ait olduğunun 

kabulü gerekir837. Bu nedenle borçlu koca, dükkânındaki (ya da işyerindeki) bütün 

malları karısının üzerinde göstermek suretiyle mallarını hacizden kurtaramaz; 

dükkândaki malların kendisine ait olduğunu iddia eden borçlunun karısı, bu malların 

kocasına ait olduğu yolundaki karinenin aksini ispat etmekle yükümlü olacaktır 

(m.97a,II)838. 

Böylece, birlikte oturulan yerlerdeki mallardan niteliği gereği ya da örf ve adet, 

sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar, kadın, erkek ve çocuklara ait sayılacaktır. 

Kanun burada, söz konusu kişiler lehine adi bir kanuni karine öngörmüştür. Fakat 

belirtmek gerekir ki, bu karine istihkak davasında yalnızca ispat yükünün kime ait 

olacağını belirlemeye yöneliktir839. Bir başka deyişle, birlikte oturulan yerde bulunan 

bir malın, örneğin borçlu kocanın borcundan dolayı haczedilmesi halinde, bu mal 

yine borçlunun elinde sayılacak, istihkak davası, bu malın niteliği gereği ya da örf ve 

adet, sanat, meslek veya meşgale icabı kendisine ait olduğunu iddia eden borçlunun 

karısı tarafından açılacaktır. Ancak, niteliği gereği kadına ait olan bir malın varlığı 

halinde, davacı kadın, lehine olan  karine nedeniyle , bu malın kendisine ait olduğunu 

ispat etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu durumda, söz konusu malın davacı kadına 

                                                                                                                                          
varlığı ispat edilmiş değildir. Olayların seyri bu işlemin alacaklıların takibinden mal kaçırmak 
amacıyla yapıldığı kanısını vermektedir. –Zilyetlik, menkul mallarda mülkiyet karinesidir. Hilafını 
ispat bunu iddia edene düşer. Davacı, malı ne suretle iktisap ettiğini ispat ettikten mada borçlunun 
elinde bulunmasını gerektiren sebep ve hadiseleri de göstermek ve ispat etmek mecburiyetindedir 
(Mad. 97a)" (İİD 24.3.1969, 3129/3187: RKD 1969/10 s.92-93); "…Borçlu kocanın sanatını icra için 
atelyesinde kullandığı makine ve araçları ev kadını olan karısına bağışlaması alacaklıların takibinden 
mal kaçırma anlamına gelir" (İİD 24.3.1969, 3129/3129: KAYGANACIOĞLU–II s.129 dn.59). 
836 Meşgale, “uğraşılan şey”, “iş güç”, “uğraşı” anlamına gelir. Bkz. Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 
2, 9. Baskı, Ankara 1998 s.1544. 
837 "…Demir ticareti, kadından ziyade erkeğe mahsus bir meşgaledir" (İİD 22.2.1960, 1285/1289 
KAYGANACIOĞLU–II s.129 dn. 59); aynı doğrultuda  (İİD 27.9.1963, 9887/10124: ANIL s.35 dn. 
27). 
838 KURU-İcra 2 s.1051; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.322-323. 
839 MUŞUL s.649. 
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ait olmayıp borçluya ait olduğunu, davalı alacaklı ispat etmekle yükümlü olacaktır840. 

Çünkü, yukarıda da belirtildiği üzere, bu karine davacı üçüncü kişi lehine getirilmiş 

bir karinedir. Ancak yine bu karine adi bir kanuni karine niteliğinde olduğundan, 

bunun aksi ispat edilebilecektir. Zira bu durum, İcra ve İflas Kanunu m.97a,I cümle 

3’de “bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer” denilmek suretiyle 

açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle örneğin, kocanın borcundan dolayı haczedilmiş olan 

bir kürk manto hakkında kadınının açacağı istihkak davasında, bu kürk manto niteliği 

gereği kadına ait sayılacak ve kadın bunun kendisine ait olduğunu ispat etmekle 

yükümlü olmayacaktır. Fakat, davalı alacaklı, borçlu kocanın kürk alış-verişi yapan 

bir kişi olduğunu ve haczedilen kürk mantonun da satışa sunulan kürklerden 

olduğunu ispat ederek,  davacı kadın lehine konulmuş olan karineyi çürütebilecek ve 

böylece davanın reddini sağlayabilecektir841. 

 

D. KARİNELERİN ÇÜRÜTÜLMESİ 

     I.Genel Olarak Karinelerin Çürütülmesi Bakımından İspatın Konusu 

                (Davacının İspat Etmesi Gereken Olgular) 

İstihkak davası bakımından asıl önemli olan, ispatın konusu842, yani, karinelerin 

çürütülebilmesi için ispat edilmesi gereken olgulardır. Gerçekten acaba, istihkak 

davacısı neleri ispat etmek suretiyle karineleri çürütebilecek ve davayı kazanma 

olanağını elde edebilecektir.  

Kanaatimizce, kanunkoyucu, istihkak davasında ispatın konusunu, yani 

davacının neleri ispat etmesi gerektiğini, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97a,II 

hükmünde  belirtmiştir843. Söz konusu hükme göre, “istihkak davacısı malı ne suretle 

iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve 

                                                 
840 KURU-İcra 2 s.1144; "Dava, haciz uygulanan eşyalar üzerinde hakediş istemine ilişkindir. 
Mercice, davacının gösterdiği tanıklar dinlenmeden, davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, İİK’nun 
97/a maddesi hükmünce “birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyeti itibariyle kadına aidiyetleri 
açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farzolunur. Bu 
karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer”. İşte merci, davacının tanıklarını dinlemesi bir 
yana, bu yasal karineyi gözardı etmiştir. Şu durum karşısında, haciz uygulanan eşyalardan, yukarıda 
anılan yasal karine kapsamında olanların belirlenmesi, bu karinenin tersini ispat yükünün alacaklıya 
yükletilmesi, karine kapsamı dışında kalan eşyalar yönünden ve ayrıca karşı kanıt olarak da davacının 
gösterdiği tanıkların dinlenmeleri ve böylece ortaya çıkacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar 
verilmesi gerekir" (13. HD 17.6.1982, 4046/4535: UYAR-İstihkak Davaları s.751-752). 
841 UYAR-İstihkak Davaları s.405. 
842 ÜSTÜNDAĞ s.219. Genel olarak ispatın konusu hakkında bkz. EDİS s.362-363. 
843 ÜSTÜNDAĞ s.220. 
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hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir”. Bu hükümden de 

anlaşılacağı üzere, davacının ispat etmesi gereken olgular, kanun tarafından açıkça 

belirlenmiştir. Bunun şu anlama gelecektir: İstihkak davacısı burada belirtilenleri 

ispat edemediği takdirde davayı kazanamayacağı gibi; hakim de söz konusu hususlar 

ispat edilmediği takdirde davanın ispatlandığını (sübuta erdiğini) kabul 

edemeyecektir844. Aksi takdirde, kanuni ispat şartlarının gerçekleştiğinden söz 

edilemeyecektir. Dolayısıyla ispata ilişkin bu düzenleme, hem  davacıya hem de 

hakime yönelik bir düzenlemedir.  

Kanun, m.97a,II hükmünde, davcının iki hususu ispat etmekle yükümlü 

olduğunu belirtmiştir:  İlk olarak davacı, malı ne suretle ispat ettiğini ispat edecek, 

ikinci olarak da, malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep 

ve hadiseleri gösterecek ve bunları ispat edecektir. Burada ispat edilmesi gereken 

hususlar birbirinin alternatifi değildir. Yani, davacı bu iki hususu birden (birlikte) 

ispat etmek zorundadır845. Bir başka deyişle, davacının sadece dava konusu malın  

kendisine ait olduğunu ispat etmesi yeterli olmayacak, buna ilaveten, bu malın 

borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve olayları da ispat 

etmekle yükümlü olacaktır846. Yani, bu iki aşamalı ispat şartını yerine getirmek 

zorunda kalacaktır.  

İşte bu birbirini tamamlayan şartlar yerine geldiği takdirdedir ki, kanun, malın 

borçlunun elinde bulunmasına rağmen mülkiyetin üçüncü kişiye ait olduğunu kabul 

edebilmekte;  ispatını istediği unsurlardan birinin ispat edilememesi halinde, diğer 
                                                 
844 Başka bir deyişle, üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davasında, İİK m.97a,II’de belirtilen ispat 
şartları yerine getirilmediği halde, dava üçüncü kişi lehine karar bağlanmışsa, bu, Kanun’un ihlali 
anlamına gelecek ve Yargıtay’ın kararı bozmasını gerektirecektir (POSTACIOĞLU s.411). 
845 UYAR-Yargılama s.829. Nitekim bunu İİK m.97a,II hükmünün lafzından, yani metinde kullanılan 
“ve” bağlacından  anlamak mümkündür. 
846 POSTACIOĞLU s.410; ÜSTÜNDAĞ s.220; GÜRDOĞAN s.95-96; UYAR-İstihkak Davaları 
s.405-406; MUŞUL s.642; KAYGANACIOĞLU–II s.129; "Davacı, …’ın davalıya borcu nedeni ile 
minibüsünün haczedildiğini bildirerek istihkak davası açmıştır. Dava konusu taşıt, üçüncü kişi…’ın 
elinde haczedilmiş ve bu kişi taşıtı “bir başka kişi…’den satın aldığını ileri sürmüştür. Bu durumda, 
davacı İİK’ nun 97/a maddesi gereğince ilkin, “malı ne suretle iktisap ettiğini” ikinci olarak da 
“…’ın elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları 
ispat etmekle mükellef” tutulmalıdır.  Mercice, davacının ilk aşamayı ispatlaması yeterli sayılarak, 
dava kabul edilmiştir. Öyleyse, davacıya ikinci evreyi de ispata olanak tanınarak doğacak duruma 
göre bir karar verilmelidir"  (13. HD 22.2.1982, 846/1106: UYAR-İstihkak Davaları s.732-733); "Mal 
borçlu R…’nin elinde iken haczedilmiş, R…’nin oğlu F… istihkak iddiasında bulunmuştur. R… 
üçüncü kişi sayılamayacağına göre, İİK’nun 97a maddesi uyarınca menkul malı elinde bulunduran 
kişi olarak onun maliki sayılır. Bu durumda istihkak davacısının (F…’nin) sadece mahcuz malı ne 
suretle iktisap ettiğini açıklaması yeterli bulunmayıp, borçlu elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve 
fiili sebepleri de göstermek ve ispat etmekle yükümlüdür" (HGK 11.4.1984, 12-618/413: İKİD 
1985/291 s.3245-3246); bu konuda başka kararlar için bkz. UYAR-Yargılama s.829 dn.65. 
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unsurun ispatının, borçlu lehine elde bulundurma durumunun mülkiyet bakımından 

ifade ettiği karineyi çürütmeye yetmeyeceğini ve uyuşmazlığın malı elinde 

bulunduran borçlu (ve dolayısıyla alacaklı) lehine çözüleceğini kabul etmektedir847. 

Bu açıklamaların da gösterdiği üzere, bu hali ile ispat, oldukça güçleştirilmiş 

bulunmaktadır848. 

Bu genel açıklamalardan sonra, davacının karineleri çürütebilmek için ispat 

etmesi gereken hususları daha ayrıntılı olarak incelemeye geçebiliriz.  

 

   II. Malın Ne Suretle İktisap Edildiğinin İspat Edilmesi  

Biraz önce de belirttiğimiz gibi, davacının ilk olarak ispat etmesi gereken şey, 

istihkak iddiasında bulunduğu malı ne suretle iktisap ettiğidir. Bir başka deyişle, 

davacı malın kendisine ait olduğunu iddia ettiğine göre, öncelikle bu malı kendisinin 

iktisap ettiğini ispat etmesi gerekecektir849. 

Burada öncelikle taşınır mülkiyetinin kazanılması hakkında genel bir açıklama 

yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu husus Medeni Kanunu’nun 763 vd. 

maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Taşınır mülkiyetinin kazanılması 

bakımından, “aslen iktisap” ve “devren iktisap” şeklinde ikili bir ayrım 

yapılmaktadır. Taşınır bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının başkasının mülkiyet 

hakkına dayanılmaksızın kazanılması haline aslen iktisap denilmektedir850. Bu tür 

iktisapta, bir kimse ya daha önce hiç kimsenin mülkiyetine tabi olmayan bir mal 

üzerinde mülkiyet hakkı kazanmakta; ya da bir kimse mülkiyet hakkını kazanırken 

diğer biri mülkiyet hakkını kaybetmekte, fakat bir intikal (devir) söz konusu 
                                                 
847 POSTACIOĞLU s.410. 
848 ÜSTÜNDAĞ s.220. POSTACIOĞLU (s.408-409), kanunkoyucunun  böyle bir düzenleme yoluna 
gitmesinin amacını şu şekilde açıklamaktadır: “İcra Mahkemeleri (Tetkik Mercileri), çoğu kez üçüncü 
kişinin mülkiyet hakkını ispat etmek amacıyla ibraz ettiği bir faturayı yeterli görmekte ve bu faturanın 
üçüncü kişi lehine gerçek bir iktisap durumunu yansıtıp yansıtmadığını araştırmak gereğini 
duymamaktaydı. Bu suretle şeklen gerekli yazılı delilleri, çoğu kez borçlu ile hileli anlaşmalar 
sonucunda elde etmiş olan üçüncü kişi, amacına kolaylıkla ulaşabilmekte idi. Halbuki, faturanın 
gerçek bir iktisap durumunu ifade edebilmesi için, sadece üçüncü kişi adına düzenlenmiş olması 
yeterli değildir. Bu faturadaki beyanın gerçekliği ancak fatura bedelinin bizzat (bilfiil) üçüncü kişi 
tarafından ödenmiş olmasına bağlıdır. Ancak o zaman faturayı düzenleyenin beyanı mülkiyet 
hakkında kabule şayan bir delil olabilir. Bazı icra mahkemeleri ise, faturanın ifade ettiği şekli 
gerçekliğin gerisinde durumun hakiki veçhesini  aramak yoluna gitmekte idiler. Bu da üçüncü kişinin 
o fatura bedelini ödeyip ödemediğini ve bunun için mamelek durumunun bu ödemeyi yapmaya yeterli 
olup olmadığının araştırılmasını gerektiriyordu. İşte eski kanun metninde (yani İİK’nun 538 s. K. 
değiştirilmesinden önceki hali) icra mahkemesinin takdirine kalmış olan bu araştırma keyfiyetini yeni 
kanun mecburi hale getirmiştir”.  
849 BROX/WALKER –Zwangsvollstreckung s.790. 
850 ERTAŞ s.452. 
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olmamaktadır. Sahiplenme (ihraz) ve definenin kazanılması birinci gruba, işleme, 

karışma, birleşme bulunmuş eşya (lükata) ve kazandırıcı zamanaşımı halleri ikinci 

gruba girmektedir. Ayrıca, sahiplenme, bulunmuş eşya mülkiyetini kazanma ve 

zamanaşımı yoluyla kazanma, kazananın bu yoldaki iradesine bağlı iken; işleme, 

karışma, birleşme halleri ve definenin mülkiyetini kazanma hallerinde kazananın 

iradesi bir rol oynamamakta, mülkiyeti kazanma kanun icabı gerçekleşmektedir851. 

Mülkiyetin bir kişiden diğerine geçtiği hallerde ise devren iktisap söz konusu 

olur. Devren iktisap, ya devreden ile kazanan kişinin bu hususta anlaşmaları 

sonucunda ya da onların iradesi dışında mirasın geçmesi şeklinde ortaya çıkar. Kural 

olarak hukuki işleme dayanan kazandırmalarda cüz’i halefiyet, mirasın geçmesinde 

külli halefiyet söz konusu olur852. Medeni Kanun’un 763’üncü maddesine göre, 

“taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri gerekir. Bir taşınırın zilyetliğini 

iyiniyetle ve malik olmak üzere devralan kimse, devredenin mülkiyeti devir yetkisi 

olmasa bile zilyetlik hükümlerine göre kazanmanın korunduğu hallerde o şeyin 

maliki olur”. Bu hükümde zilyetliğin devri denilmek suretiyle zilyetliğin teslim yolu 

ile devri yanında, teslim bulunmadan zilyetliğin devri (hükmen teslim, zilyetliğin 

havalesi) imkanı kabul edilmiş bulunmaktadır853. 

Şu halde davacı üçüncü kişi, öncelikle malı ne suretle iktisap ettiğini, yani 

iktisap sebebini ispat edecektir. Bir başka deyişle, davacı hangi hukuki sebebe 

dayanarak malın mülkiyetini kazanmış olduğunu ispat etmelidir854. Bu anlamda 

olmak üzere, malın mülkiyetini yukarıda belirtilen aslen iktisap yollarından biri ile 

iktisap etmiş ise, bunu ispat edecektir. Eğer malı devren iktisap etmiş ise bunu ispat 

etmekle yükümlü olacaktır. Yani, malı başkasından bir hukuki işlem sonucunda 

iktisap etmiş ise, bu hukuki işlemi ispat etmelidir. Örneğin, malı satın almış ise  satış 

sözleşmesini ve malı kimden satın aldığını ispatlamak zorundadır. Hatta bu durumda 

sadece malı satın almış olduğunu ispat etmesi de yeterli değildir. Bunun yanında 

                                                 
851 OĞUZMAN/SELİÇİ s.546-547. 
852 OĞUZMAN/SELİÇİ s.537-538. 
853 OĞUZMAN/SELİÇİ s.538. 
854 Üçüncü kişi haczedilen malı başka bir kişiden (ya da borçludan) satın aldığını iddia ediyorsa, 
sadece bu sözleşmenin varlığını  ispat etmesi yeterli değildir. Satım sözleşmesi, zilyetlik 
devredilmediği (genellikle mal teslim edilmediği) takdirde mülkiyeti karşı tarafa geçirmez. Bu 
durumda, üçüncü kişi zilyetliğin kendisine devredildiğini, yani mülkiyeti tam olarak iktisap ettiğini 
ispat etmelidir. Aksi takdirde ispat yükünü yerine getirmiş sayılamayacağı gibi, alacaklı da mülkiyetin 
üçüncü kişiye geçmediğini ileri sürebilir (SÜSSKIND s.61). 



 424

malın satış bedelini ödemiş olduğunu da ispat etmek zorundadır855. Örneğin malı 

borçludan satın almış olduğunu iddia eden davacının, sadece bu yolda bir belge 

göstermesi yeterli olmayacaktır. Onun satış bedelini borçluya ödemiş olduğunu da 

ispat etmesi gerekir. Çünkü, borçlunun, alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla 

mallarını sattığına ilişkin olarak üçüncü kişilere muvazaalı belgeler vermesi daima 

mümkündür856.    

Aynı şekilde, davacı üçüncü kişi,  malı bağışlama sonucunda iktisap etmiş ise 

bunu ispat etmelidir. Bu ihtimalde, bağışlamanın manevi sebebini göstermesi ve 

bunun gerçek olduğunun anlaşılması gerekecektir. Bir başka deyişle, bu malı 

bağışlama sonucu kazanmış ise, bu yolda bir bağışlama kastını makul ve yerinde 

gösterecek ne gibi özel sebeplerin bulunduğunu ispat etmekle yükümlü olacaktır857. 

Örneğin, malın üçüncü bir kişi tarafından kendisine bağışlandığını iddia ediyorsa 

bunu ispat etmek zorundadır. Veyahut da malın kendisine miras yoluyla veya ölüme 

bağlı bir tasarrufla  geçmiş olduğunu iddia ediyorsa bunu ispat edecektir858. Yani 

kısaca, malı hangi hukuki sebebe dayanarak kazandığını iddia etmiş ise, bu 

kazandırma sebebini ispat etmekle yükümlü olacaktır859. 

Doktrinde, kanımızca da isabetli olarak, davacı üçüncü kişinin malı hangi 

hukuki sebebe dayanarak iktisap  ettiğini ispat etmesi dahi yeterli 

görülmemektedir860. Bunun yanında davacının ayrıca, bu malı iktisap etme imkânının 

varlığını, yani, ekonomik olarak bu malı  iktisap etme gücünün (kudretinin) 

bulunduğunu da ispat etmesi gerekecektir. Bir başka deyişle, üçüncü kişinin bu malı 

iktisap etmek için gerekli ivazı (karşılığı) nasıl elde ettiğini (hangi gelir kaynakları 

ile bu ivazı elde ettiğini); örneğin malı satın aldığını iddia ediyorsa bu mala satın 

alma gücüne nasıl sahip olduğunu, malı satın alabilecek mali gücünün ve yeterli gelir 

                                                 
855 BERKİN s.299. 
856 BERKİN s.299. 
857 POSTACIOĞLU s.409; BERKİN s.299; ANIL s.38; Örneğin bkz. (İİD 15.5.1958, 2811/2820: 
OLGAÇ s.848). 
858 "Menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır; borçlu ile 3. şahısların malı birlikte 
ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde kabul edilir. Bu sebeple mahcuz eşyanın 
ölüme bağlı tasarrufla kendisine intikal ettiğini iddia eden istihkak davacısının bu iddiasını geçerli bir 
vasiyetin bulunduğunu ortaya koyacak şekilde ispatlaması gerekir" (HGK 24.6.1970, İc.İf.967/353: 
İKİD 1971-1975/6 s.1672-1673). 
859 BERKİN s.299; ÜSTÜNDAĞ s.220; MUŞUL s.642; UYAR-İstihkak Davaları s.406. 
860 POSTACIOĞLU s.408-409; ÜSTÜNDAĞ s.220; BERKİN s.301; ANIL s.37-38; UYAR-İstihkak 
Davaları s.406; OLGAÇ s.850; KAYGANACIOĞLU–II s.129-130. 
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kaynağının bulunup bulunmadığını da ispat etmek zorunda kalacaktır861. Ayrıca, 

üçüncü kişinin bu mala gerçekten ihtiyacı olup olmadığı hususu da, iddianın sabit 

görülmesi hususunda önemli bir rol oynayabilecektir862.  İşte tüm bu hususlar 

hakimin delileri değerlendirmesinde ve davanın esası hakkında karar vermesinde 

büyük önemi haiz olacaktır. Sonuç olarak, davacı üçüncü kişi ileri sürdüğü iktisap 

sebebini ispat edemez ise, ispat yükünü yerine getirmemiş olacağından,  dava 

reddedilecektir.  

Öte yandan, burada önemli olan husus, üçüncü kişinin iktisap sebebi olarak 

gösterdiği sebebin, kendisine o malın mülkiyetini kazandırabilecek nitelikte olması 

gerekir. Bir başka deyişle, söz konusu iktisap sebebi hukuken geçerli olmalı, her 

türlü hukuki sakatlıktan arınmış olarak gerçekleşmiş bulunmalıdır. Bu anlamda 

olmak üzere, örneğin üçüncü kişi malı bir satım sözleşmesi ile başkasından iktisap 

ettiğini iddia etmişse, bu sözleşmenin geçerlilik koşullarını (ehliyet, şekil, hukuka ve 

ahlaka aykırı olmama, muvazaalı olmama vs. gibi) taşıması gerekecektir. Yani kısaca 

iktisap sebebi sonucunda malın mülkiyeti hukuka uygun bir şekilde üçüncü kişiye 

geçmiş olmalıdır. Üçüncü kişi de bu iktisap sebebinin geçerli bir şekilde oluştuğunu 

ispat etmelidir. 

Bu son söylenenleri, Yargıtay kararları ışığında biraz daha yakından incelemek 

istiyoruz. 

Yukarıda da kısaca belirtildiği üzere, taşınır bir malın mülkiyeti aslen ve devren 

olmak üzere iki şekilde kazanılabilir. Biz burada daha ziyade devren iktisap halini 

                                                 
861 Nitekim Yargıtay’a göre de, "…Takibin kesinleşmesinden bir yıl sonra borçlunun sahip olduğu 
işletmeyi karısına devretmesi muvazaayı gösterir. İstihkak müddeisi olan borçlunun karısı İİK’nun 
97/a maddesi gereğince bu işletmeye sahip olmak için gerekli mali gücü nasıl elde ettiğini ispat etmesi 
gerekir" (HGK 1.11.1972, 71-920/900: KAYGANACIOĞLU–II s.130 dn.61); "...Davacı 3. kişi 
tarafından haciz tutanağında yazılı olan ve …lira değerindeki taşınır malların, hangi gelirle temin 
edildiği hususu yeterli ve inandırıcı bir şekilde kanıtlanamamıştır. Kaldı ki; belli bir geliri olmayan 
davacının bu malları elde etmesi de hayatın olağan akışına ters düşmektedir. Bu durumda davanın 
reddine karar verilmek gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 6.11.1989, 
3221/4616: UYAR-İstihkak davaları s.679); "... Davacı ev kadını olup, dikiş ile ancak geçimini devam 
ettirebilmektedir. Alım gücü kanıtlanamamıştır.  Öyleyse İİK’ nun 97a maddesine göre davanın reddi 
gerekirken..." (15. HD 22.11.1990, 3329/5007: UYAR-İstihkak Davaları s.674); "Mahcuz ev 
eşyalarının davacı tarafından Denizli 2. İcra Müdürlüğünün ...esas sayılı dosyası ile yapılan ihaleden 
satın alındığı böylece mülkiyetin davacıya geçmiş olduğu, davacı eşin sosyal ve ekonomik durumu 
itibariyle mahcuz malları alabilecek parasal güce sahip olduğu anlaşıldığına göre, istihkak iddiasının 
kabulüne karar vermek gerekirken kararda yazılı düşüncelerle davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır" 
(15. HD 22.9.1987, 2445/ 3230: UYAR-İstihkak Davaları s.676). 
862 BERKİN s.301. Burada belirtilen hususların dayanağı olarak İİK m.97a,II metninde yer alan 
“malın ne suretle iktisap edildiği” şeklindeki ifade gösterilebilir. Gerçekten “ne suretle” ibaresinin 
kapsamına  sadece iktisap sebebinin değil, yukarıda belirtilen hususların da dahil olduğu söylenebilir.  
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inceleyeceğiz. Medeni Kanun’un m.763,I hükmüne göre, “taşınır mülkiyetinin devri 

için zilyetliğin nakli gerekir”. Zilyetliğin ne zaman devredilmiş sayılacağı, Medeni 

Kanun’un 977-980’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un hazırlar 

arasında zilyetliğin devrini düzenleyen 977’inci maddesine göre, “zilyetlik, şeyin 

veya o şey üzerinde hakimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin 

önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hakimiyeti kullanacak duruma gelmesi halinde 

devredilmiş olur”. Medeni Kanun’un hazır olmayanlar arasında zilyetliğin devrine 

ilişkin 978’inci maddesine göre, “temsilciye yapılan teslim, temsil edilene yapılmış 

gibi zilyetliği geçirir”. Medeni Kanun’un teslimsiz devir başlığını taşıyan 979’uncu 

maddesine göre, “bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden, özel bir hukuki ilişkiye 

dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin 

kazanılmış olur”. Nihayet Medeni Kanun’un 980’inci maddesine göre, “bir taşıyıcıya 

veya umumi mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi, 

emtianın teslimi gibi sonuç doğurur”.   

İşte, istihkak iddiasında bulunan davacı üçüncü kişinin, taşınır bir malın 

mülkiyetini kazanabilmesi için, zilyetliğin bu yollardan biri ile kendisine devredilmiş 

olması gerekir. Eğer, bu yolardan biri ile zilyetlik kendisine devredilmemiş ise, 

örneğin borçludan satın aldığını iddia ettiği mal kendisine teslim edilmemiş ise, bu 

malın mülkiyetini iktisap edemeyeceği için, iktisap sebebini ispat edememiş olacak 

ve istihkak davası reddedilecektir863. Nitekim Yargıtay da bir çok kararında taşınır 

bir malın mülkiyetinin ancak teslimle alıcıya geçeceğini, teslim gerçekleşmedikçe 

mülkiyetin alıcıya geçmeyeceğini belirterek, üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının 

reddedilmesi gerektiğine hükmetmiştir864.   

                                                 
863 DALAMANLI s.908; ERTEN s.144; "Ticari satışlarda teslim şart olmadığından akit icabı malı 
satın almış olan o malı tesellüm etmemiş olsa bile istihkak iddiasında bulunabilir"  (İİD 5.10.1950, 
4735/4823: GÜRSEL s.122). 
864 "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İİK’na dayanan istihkak davasına ilişkindir. Haciz 8.12.1989 
tarihinde borçlu zilyetliğindeki ev eşyaları üzerinde yapılmıştır. Davacı üçüncü kişi “bu mahcuzları 
1.12.1989 tarihinde borçludan satın aldığını” ileri sürmüştür. Oysa mahcuzlar satım tarihinden sonra 
8.12.1989 tarihli haciz sırasında borçlu zilyetliğinde iken haczedilmiştir. Bu durumda satım; borçlu ile 
davacı 3.kişi arasında yapıldığına göre, tasarruf işlemine konu mahcuzların 3.kişi davacıya teslimi 
gerçekleşmemiş, böylece mahcuzların mülkiyeti davacı-üçüncü kişiye geçmemiştir. Davacı, 
mahcuzların borçlu elinde bulunması sebebini de inandırıcı delillerle kanıtlayamadığından, davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle kabulü, yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" 
(15. HD 20.2.1991, 275/779: UYAR-İstihkak Davaları s.572); "Mahcuz koyunlar borçlu zilyetliğinde 
20.2.1990 tarihinde haciz edilmiştir. Davacı üçüncü kişi “bu koyunları Balıkesir İcra Müdürlüğünün 
198971928-1930 sayılı talimat dosyaları ile haciz ettirdiğini, hacizden sonra alacağına karşılık borçlu 
tarafından kendisine satıp devredildiğini” ileri sürmüştür. İddia edilen satış, ihale niteliğinde değildir. 
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Bu bağlamda incelenmesi gereken bir husus da, Medeni Kanun’un 766’ıncı 

maddesinde yer alan, mülkiyetin hükmen teslim yolu ile geçişine ilişkin hükümdür. 

Söz konusu hükme göre, “bir taşınırın mülkiyetini nakleden kimse özel bir hukuki 

ilişkiye dayanarak o şeyin zilyetliğini korursa, mülkiyet teslimsiz geçmiş olur. 

Ancak, bu işlem üçüncü kişileri zarara sokmak veya taşınır rehni kurallarından 

kurtulmak için yapılmışsa, mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz. -Böyle bir amaç 

güdülüp güdülmediğini hakim takdir eder”.  

Dolayısıyla, hacizli malı hükmen teslim yolu ile  iktisap etmiş olduğunu iddia 

eden üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında, eğer mülkiyetin bu şekilde nakli, 

nakledenin alacaklılarını zarara sokmak amacıyla yapılmış ise, mülkiyetin nakli 

alacaklılara karşı hüküm ifade etmeyeceği için, malları haczettirmiş olan alacaklı bu 

kastın varlığını ileri sürerek istihkak davasının reddini sağlayabilecektir. Böyle bir 

kastın mevcut olup olmadığını istihkak davasına bakan icra mahkemesi  takdir 

edecektir865. Şu halde borçlu, alacaklılarını zarara sokmak amacıyla taşınır bir malı 

üçüncü kişiye devretmiş olup da, bu malı vedia, ariyet  gibi özel bir sebeple 

zilyetliğinde alıkoyarsa, bu mal alacaklı bakımından yine borçlunun mülkiyetinde 

sayılacak, malın kendisine devredildiği iddiasıyla istihkak davası açan üçüncü kişinin 

davası da reddedilecektir866.   

                                                                                                                                          
Davacı satış işlemindeki iltizami muameleyi kanıtlayarak teslim vakıasını gösteren tasarrufi 
muameleyi ispat edememiştir. Menkul mal teslim edilmeden satış işlemi tamamlanmış sayılmaz. Bir 
menkulü elinde bulunduran onun maliki sayılır. Öte yandan davacı 3. kişi koyunların borçlu elinde 
bulunmasının sebebini açıklayarak bu olguyu da ispat edememiştir. Öyle ise mahcuzların borçluya 
aidiyetinin kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi yasaya 
aykırı olup bozma nedenidir"  (15. HD 7.11.1990, 3259/4613: UYAR-İstihkak Davaları s.573); aynı 
doğrultuda başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.571 vd. 
865 ÜSTÜNDAĞ s.222. 
866 TEKİNAY-İstihkak s.60; "İmzası noterden tasdikli satış belgesinde borçlu dava konusu malları 
davacıya sattığını ifade etmiş, teslimden söz etmemiştir. Nitekim mallar borçlu elinde haczedilmiştir. 
Medeni Kanunun 687. maddesine göre mülkiyetin intikali için teslim gereklidir. Öte yandan 
borçlunun söz konusu satıma; alacaklıyı ızrar maksadıyla başvurduğu, borcun dayanağı olan senedin 
satımdan önce düzenlenmiş ve satımın yapıldığı tarihteki ödeme gününün yaklaşmış olmasıyla 
bellidir. Medeni Kanunun 690. maddesine göre başkasını ızrar veya teminat hükümlerini ihlal kastıyla 
bir menkulü temlik eden kimse onu hususi bir sebeple elinde alıkoyarsa mülkiyetin intikali üçüncü 
şahıs (hadisemizde alacaklı hakkında) muteber olmaz. Bütün bunlardan başka tanık sözleri malların 
borçlu elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri ispata da yeterli değildir..." 
(12. HD 28.1.1974, 65/188 (UYAR-İstihkak Davaları s.577); "…mamul kireç henüz alıcılara hukuken 
ve fiilen teslim edilmemiş bulunduğundan MK. nun  687’ nci maddesi uyarınca mülkiyet intikal etmiş 
değildir. Yine aynı kanunun 690 ıncı maddesinde belirtildiği gibi; başkasını zarara sokmak kastıyla bir 
menkulü temlik eden kişi onu hususi bir sebeple yedinde alıkorsa mülkiyetin intikali üçüncü şahıslar 
hakkında muteber olmaz. Delillerin yukarıda yazılı esaslar ve 97/a maddesi hükmü göz önünde 
tutulmak suretiyle değerlendirilmesi gerekir. Eksik inceleme ile davanın kabul olunması usule 
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İstihkak davası açan üçüncü kişi, malı ihale yolu ile kazandığını iddia ediyorsa 

bunu ispat etmek zorunda kalacaktır. Bilindiği üzere, cebri artırmada, taşınır ve 

taşınmaz malın mülkiyeti ihale kararı ile birlikte ihale edilene (alıcıya) geçer (BK 

m.225, 231; İİK m.134,I). Bir başka deyişle, ihale edilen kimse (alıcı) borçlunun 

mülkiyetinde olmayan fakat borçlu nezdinde haczedilip de  istihkak iddiasında 

bulunulmadığı veya bu iddia kabul edilmediği için açık artırma ile satılan malın 

mülkiyetini kazanır. Takibe konu olan maddi hukuk ilişkisindeki hiçbir geçersizlik 

durumu ihale edileni (alıcıyı) etkilemez867. Nitekim Yargıtay da, malı ihale yolu ile 

iktisap ettiğini kanıtlayan üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabul edilmesi 

gerektiğine hükmetmiştir868. Fakat, ihale yolu ile kazanılan mal halen daha borçlunun 

elinde bulunmaktaysa, davacının ayrıca malın borçlunun elinde bulunmasını 

gerektiren hukuki veya fiili sebepleri de ispat etmesi gerekecektir (m.97a,II)869.  

Her ne kadar, alıcı ihale ile malın mülkiyetini kazanmakta ise de, Yargıtay, bu 

kazanımın da muvazaalı olduğunun ileri sürülebileceğine hükmetmiştir870. 

                                                                                                                                          
aykırıdır"  (İİD 7.11.1968, 9352/10052:  KARAL C: Emsal Yargıtay Kararlarıyla Açıklamalı İcra ve 
İflas Kanunu, Ankara 1972 s.130). 
867 ARSLAN-İhale s.58. Yargıtay da, borçlunun hacizli mallarını açık artırmada satın alan üçüncü 
kişiye karşı muvazaa iddiasının ileri sürülemeyeceğine karar vermiştir. Örneğin bkz. (15. HD 
11.3.1991, 325/1133: UYAR-İstihkak Davaları s.642-643). 
868 "Davacı, mahcuzları 6.12.1991 tarihinde ihaleden satın aldığını ileri sürmüş ve buna dair belge 
ibraz etmiştir. BK’nun 225. maddesine uyarınca cebri icra yoluyla satın alma davacıya mülkiyeti 
geçireceğinden, ihalenin de usul ve yasaya aykırı yapıldığı ya da muvazaa sebebiyle iptali için dava 
açılmadığı anlaşıldığından, Merci Hakimliğince ihale dosyası celbedilerek mahcuz mallarla ihaleden 
satın alınan malların karşılaştırılması yapılarak, haczedilen malların satın alınan mallar olduğunun 
anlaşılması halinde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi 
doğru görülmemiş hükmin bozulması gerekmiştir" (15. HD 6.10.1992, 3743/4532: UYAR-İstihkak 
Davaları s.637); "Borçlu kocanın haczedilip satışa çıkarılan eşyalarını açık artırmada satın aldıktan 
sonra borçlu eşi ile birlikte müşterek evde kullanmaya devam eden kadını açtığı istihkak davasının 
kabulü gerekir" (15. HD 24.3.1988, 258/1179: UYAR-İstihkak Davaları s.644); aynı doğrultuda 
kararlar için bkz. UYAR-İstihkak davaları s.633 vd. 
869 "...Davacı malı cebri müzayededen iktisap ettiğini kanıtlamış olsa dahi, malların borçlunun elinde 
bulunmasını gerektirir hukuki ve fiili sebep inandırıcı biçimde ispatlanamamıştır. Cebri müzayededen 
aldığı menkul malları davacının yeniden davalı borçluya terkettiği, mülkiyetin tekrar borçluya geçtiği 
açıkken, değerlendirmede düşülen hata sonucu reddi gereken davanın yazılı şekilde kabulüne karar 
verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozma nedeni sayılmıştır..." (15. HD 24.3.1992, 735/1504: 
UYAR-İstihkak Davaları s.634). 
870 "…İstihkak iddiasının dayanağını mahcuz malların icradan satın alınması oluşturmaktadır. 
Mahkemece de bu gerekçeyle dava kabul edilmiştir. Gerçekten icrada gerçekleşen ihale, mülkiyeti 
nakleden işlemlerdendir. Ne var ki, işlemin temelindeki amacın muvazaalı bulunduğunun ileri 
sürülmesi mümkündür. Nitekim, davacının eşi İ…’nin büyük hissedarı olduğu şirket 1992 yılından 
itibaren vergi borçlarını ödememiştir. İ…, 6183 sayılı AATUHK. nun 35 ve 213 sayılı VUK.nun 10/2. 
maddesi uyarınca yatırılmayan bu borçtan dolayı yasa gereği sorumludur. Bu aşamada borçlu 
hakkında başka bir icra takibi yapılmış ve dava konusu ev eşyaları borçlunun eşi tarafından icradan 
satın alınmıştır. Davacı ev kadını olup, başka bir iş yaptığı ve geliri olduğu hakkında dosyada bir bilgi 
yer almamıştır. Üstelik icra satışı sırasında parasının yetişmediği ve başkasından para temin ettiği 
A…’nın tanıklığıyla anlaşılmaktadır. O halde, davacının bu malları icrada satın alacak bir gelirinin 



 429

Öte yandan, Yargıtay, davacı üçüncü kişinin malı iktisap sebebi olarak 

dayandığı bazı resmi sicil ve kayıtların tek başına mülkiyetin davacıya ait olduğunu 

kanıtlayamayacağını  belirtmiştir. Bu anlamda olmak üzere, vergi871 ve ticaret sicili 

kayıtları tek başına işyerinin kayıt sahibine ait olduğunu kanıtlayamayacağı gibi, 

tekel idaresindeki kayıtlar da tütün yetiştiricisinin gerçek kimliğini kanıtlamaya 

yeterli değildir872. Aynı şekilde, telefon (ve teleks) hakkındaki kayıtlar (PTT 

kayıtları) istihkak davasında malikin kim olduğunu kanıtlamaya yeterli değildir873.  

                                                                                                                                          
bulunmadığı, eşi olan borçlu tarafından bedeli verilerek davacı adına alındığı, amacın, zaten borçluya 
ait olan bu malların yeniden haczine engel olmak bulunduğu ortadadır. Esasen borcu ödeyerek eşyalar 
üzerindeki haczin kaldırılması imkanına sahip olan davacının bu yola gitmeyip icradan satın almayı 
tercih etmesi de hayatın olağan akışına uygun bir davranış değildir. Şu şekliyle; vergi borçlarının 
ödenmemesi için satışın gerçekleştirildiği ve aslında mahcuzların borçluya ait olup bedelin de onun 
tarafından ödendiği anlaşılmakla, mahkemece sabit olmayan istihkak davasının reddi yerine yazılı 
gerekçelerle kabulü isabetli bulunmamış, kararın bozulması gerekmiştir" (15. HD 12.2.1996, 511/698: 
YKD 1997/3 s.402-403); "…Somut olayda davacı ev kadınıdır. Bir işte çalıştığı ve geliri olduğu da 
iddia edilmiş ve kanıtlanmış değildir. Bir tanığın davacının ailesinin varlıklı olduğuna ilişkin soyut 
anlatımından başka bir kanıtta dosya da yoktur. Davacı, hacizli malları ihaleden hangi parayla satın 
aldığını açıklayamamış, dolayısıyla kanıtlayamamıştır. Kendisine ait kazancı bulunmayan bir ev 
kadınının ihaleye katılması; kaldı ki, kazancı olsa dahi kocasının borcunu icra müdürlüğüne ödeyecek 
yerde, sanki yabancı bir kişinin mallarını satın alıyormuş gibi onun eşyalarını ihaleden satın alması 
yaşamın olağan akışına ve ülke gerçeklerine aykırı olup sonraki alacaklılardan mal kaçırmak amacına 
yöneliktir. Bu nedenlerle ihaleden biçimsel olarak kazanılan mülkiyet hakkı karşısında 12.12.2001 
günü yapılan hacze alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda geçerlilik tanınmak gerekirken yazılı 
şekilde davacı 3. kişinin istihkak davasının kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir"  (21. HD 
20.2.2003, 10935/1293: TBBD 2003/49 s.338-339). 
871 "Alacaklı tarafından yapılan icra takibinde borçlunun da hazır bulunduğu, işyerinde haczedilen 
malların 3. kişi ve kız kardeşi olan S..’ye ait olduğundan bahisle borçlu tarafından istihkak iddiasında 
bulunulmuş ve buna dayanılarak 3. kişinin açtığı istihkak davasında “vergi levhasının davacı adına 
olması nedeniyle” dava kabul edilmiştir. Oysa, vergi levhası davanın sübutu için yeterli bir kanıt 
olarak kabul edilemez. İşyerinin borçlu tarafından işletildiği banka ekstreleri, ticari emtianın irsaliye 
ve faturaları, işyerinde borçluya çıkarılan icra tebligatının işçisi olarak davacıya yapılan tebligat gibi 
belgelerle sabittir. Esasen haciz sırasında da borçlu hazır bulunmuş olup, İİK’ nun 97/a maddesi 
hükmünce alacaklı yararına mevcut olan karinenin davacı tarafından aksi kanıtlanmamış bulunmakla, 
yetersiz delillere dayanılarak davanın kabulü usul ve yasaya aykırı bulunmuştur" (15. HD 13.11.1990, 
3387/4755: UYAR-İstihkak Davaları s.666). 
872 "... Taşınır mal olan balya tütünler, borçlunun evinde bulunup orada haciz edilmek istendiğine 
göre, İİK’ nun 97/a maddesine göre bunların borçluya ait olduğunun kabulü gerekir. Tütün 
koçanlarının Tekel İdaresinde davacı adına kayıtlı olması bu tütünlerin davacıya ait olduğunu 
göstermez. Davacı, kendisi adına kayıtlı olan bu tütünlerin haciz sırasında borçlunun evinde 
bulunmasını gerektiren hukuki ve eylemli sebep ve delillerini gösterip ispat edememiştir. Bu 
nedenlerle davanın reddi gerekirken bu gözetilmeden yazılı gerekçelerle kabul edilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır" (13. HD 27.5.1981, 3182/4030: UYAR-İstihkak Davaları s.714). 
873 "...Dava konusu telefon borçlu adresinde haczedilmiştir. İİK’ nun 97/a maddesine göre, menkul 
malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Burada mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla 
alacaklı yararınadır. Davacının malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlu elinde bulunmasını gerektiren 
hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri inandırıcı biçimde ispatlaması gerekir. PTT. kaydı tek başına 
kanuni karinenin aksini ispat için yeterli değildir. Kanuni karinenin aksi yeterli ve inandırıcı biçimde 
ispat edilemediğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucunda 
yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir" (15. HD 4.11.1991,4974/5178: UYAR-İstihkak Davaları 
s.581); bu konuda başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.580 vd.; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.443 vd. 
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Yine Yargıtay, ticari işletme sahibinin, ticari işletme rehnine konu olan şeyleri ancak 

alacaklının onayı ile başkasına devredebileceğine, aksi takdirde alıcının iyiniyetli 

olması halinde dahi malik olmayacağına ve dolayısıyla açtığı istihkak davasının 

reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir874.  

Uygulamada, alacaklılarından mal kaçırmak isteyen kötüniyetli borçluların 

başvurduğu yollardan biri de, ticareti terk ettiğini bildirmesi ve işyerlerini üçüncü 

kişilere devretmesidir875. Böyle bir devirden sonra, devredenin borcundan dolayı 

hacze gelen alacaklılar, işyerinin başka bir kişiye devredildiğini öğrenmekte, bu 

işyerinde haciz yapılması halinde ise işyerini devraldığını ileri süren üçüncü kişilerin 

istihkak iddiasıyla karşılaşmaktadır. Bu durumlarda Yargıtay876, işyerini devretmek 

                                                 
874 "...Ticari İşletme Rehni Kanununun 6  ve müteakip maddelerine uygun şekilde tesis edilmiş 
bulunan ticari işletme rehninden doğan hak, aynı kanunun 9. maddesi gereğince, herkese karşı ileri 
sürülebilir. Ticari işletme sahibi dahi, rehne dahil münferit unsurları ancak alacaklının muvafakatını 
almak şartıyla devredebilir. Ayrıca Ticari İşletme Rehni Sicili Hakkındaki Tüzüğün 4. maddesi 
hükmüne göre, ticari işletme rehni sicili aleni olup, herkes sicilde bir kayıt bulunup bulunmadığını ve 
varsa mahiyeti hakkında, sözlü veya yazılı bilgi verilmesini sicil memurundan istemek hakkına 
sahiptir. Görülüyor ki, ticari işletme rehnine konu yapılan mahcuz makinanın alacaklını oluru dışında 
başkasına devri mümkün olmadığı gibi, devir alan kişi bakımından da iyiniyet savunması geçerli 
sayılamaz. Olayda, ticari işletme rehni tesis edildikten sonra, makinanın noterce tasdikli fatura 
gereğince davacıya satıldığına göre, davacının alacaklı banka lehindeki ticari işletme rehnini bilmek 
durumunda olup, iyiniyetle makinayı satın aldığı yolundaki savunması tutarlı ve geçerli değildir. bu 
satışın akaryakıt borcu karşılığında iflas eden borçlu tarafından yapılmış olması dahi, anılan bu 
sonucu etkileyemez. Merci Hakimliğinin bu yönleri gözden kaçırarak yazılı olduğu şekilde davanın 
kabulüne karar vermesi doğru değildir" (15. HD 2.7.1986, 2312/2533: UYAR-İstihkak Davaları 
s.716-717). 
875 Bu konuda bkz. KURU B: Ticareti Terk Eden Tacirlerin Tabi Bulunduğu Hükümler (AÜHFM 
1970/1-2, s.109-118); SELÇUK N: Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Ticari İşletmenin Devri 
(Mali Hukuk 1986/6, s. 24-30). 
876 "Borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiyi ve borcu bilen 3. kişinin, borcun doğumundan sonra borçlu 
ile gerçekleştirdiği devir sözleşmesinin, alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik, muvazaaya dayandığının 
kabulü gerekir. İşyerini devralan ve iyiniyetli olmadığı saptanan 3. kişi alacaklının haklarını etkilediği 
oranda sorumludur" (21. HD 26.5.1998, 3550/3902: YKD 1999/11 s.1576-1577); "Davacı taraf 
davada Antalya 6. Noterliğinin 5.7.1991 tarihli devir senedine dayanmak suretiyle istihkak iddiasında 
bulunmuştur. Sözü edilen devir senedi mahiyeti itibariyle mandıra ticari işletmesinin devri 
niteliğindedir. Bu itibarla devrin İİK’nun 44 üncü maddesine uygun şekilde yapılması başka bir 
deyişle ticaret siciline bildirilmesi ve keyfiyetin ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve 
alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutad ve münasip vasıtalarla ilan olunması gerekmektedir. Aksi 
halde geçerli bir devirden söz etmek mümkün değildir. Devirle ilgili olarak bu doğrultuda işlem 
yapılmadığı anlaşıldığından geçerli bir devir olmadığı için davanın reddine karar verilmesi gerekirken, 
aksine düşünce ile yazılı olduğu şekilde dananın kabulü usul ve yasaya aykırı olup kararın 
bozulmasını gerektirmiştir" (15. HD 21.3.1994, 1116/1663: ERTEKİN/KARATAŞ s.345); "...Merci 
Hakimliği tarafların delillerini toplamış ve sonuçta istihkak davasının kabulüne karar vermiştir. Oysa, 
dinlenen tanıkların ifadelerine, iddia ve savunmaya ve ibraz edilen belgelere göre davacının bu 
işyerini ... işini terk eden davalı-borçludan devir aldığı açıktır. İİK’ nun 44. maddesine göre “ticareti 
terk eden kişi bu maddede belirtilen işlemleri yerine getirmediği takdirde alacaklılara karşı mesul 
olup, işyerini devir alan ve iyi niyetli bulunmayan kişiler de alacaklının haklarını etkilediği nispette 
sorumludur”. Dosya kapsamından davacının, borçlunun durumunu bildiği ve iyi niyetli olmadığı 
anlaşıldığına göre, Merci Hakimliğince istihkak davasının reddine ve karşı dava olarak açılan 
tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksine hüküm tesisi yerinde 
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isteyen borçlunun yapması gereken işlemlerin İcra ve İflas Kanunu’nun 44’üncü 

maddesinde düzenlendiğini, bu maddedeki koşullara uyulmadan yapılan işyeri 

devirlerinin alacaklılara karşı hüküm ifade etmeyeceğini, bu devre rağmen, işyerini 

devreden borçlunun borcundan dolayı devrettiği işyerinde haciz yapılabileceğini ve 

işyerini kanunda belirtilen koşulara uymadan devralan üçüncü kişinin açtığı istihkak 

davasının reddedilmesi gerektiğini (isabetli olarak) hükme bağlamıştır877. Zira bu 

durumlarda davacı üçüncü kişinin iktisabı alacaklıya karşı geçerli olmadığından, 

üçüncü kişi, malı ne suretle iktisap ettiğini ispat edememiş olacaktır.  

Üçüncü kişilerin açtığı istihkak davasının reddine sebep olan hususlardan biri 

ve  uygulamada sıkça karşılaşılanı, iktisabın “muvazaalı” olarak gerçekleşmesi 

halidir. Gerçekten de, alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçluların sıkça 

başvurdukları yöntemlerden biri de mallarını, muvazaalı olarak üçüncü kişilere 

devretmeleridir. Bu nedenle, istihkak davasına bakan icra mahkemesinin, özellikle 

delilleri değerlendirirken, bütün dikkatini, borçlu ile üçüncü kişinin anlaşarak 

hacizden mal kaçırmak amacıyla hareket edip etmedikleri konusunda 

yoğunlaştırması gerekir878. Hatta Yargıtay’ın bir kararında da belirtildiği üzere, 

“istihkak davasında asıl tespiti gereken husus, taraflar arasında muvazaalı bir işlemin 

mevcut olup olmadığıdır”. Bu konuda hakimlerin gösterecekleri dikkat, istihkak 

davasının alacaklılar aleyhine hileli bir tuzak olmasına engel olabilecektir879. Bu 

                                                                                                                                          
görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir" (15. HD 4.6.1992, 2918/3026:UYAR-İstihkak Davaları 
s.545-546); bu konuya ilişkin başka kararalar için bkz. ERTEKİN/KARATAŞ s.340 vd.; UYAR-
İstihkak Davaları s.544 vd. 
877 "Haciz borçluya ödeme emri tebliğ edilen adresinde borçlunun huzuru ile yapıldığından, mülkiyet 
karinesi borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olup, aksini iddia eden davacı 3. kişinin iddiasını kesin 
ve inandırıcı delillerle ispat etmesi gerekir. – Öte yandan İİK. nun 44. maddesindeki koşullara 
uyulmadan yapılan işyeri devirleri alacaklılara karşı geçerli olmayacağı Dairemizin yerleşmiş ve 
oturmuş görüşlerindendir. Bu durumda muvazaaya dayanan istihkak davasının reddi yerine yanlış 
değerlendirme sonucu yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 
12.3.1998, 1618/1756: YKD 1999/6 s.834-835); "Malları satın alabilecek ekonomik güce sahip 
bulunmayan 3. şahıs, işyeri devrinden önce borçlunun işçisi ve borçlu ile birlikte yaşamakta olmasına 
göre, hacizden kısa bir süre önce yapılan devrin muvazaalı olduğunun kabulü gerekir" (21. HD 
8.7.1997, 4561/4792: YKD 2000/4 s.592-593); "Borcun doğumundan sonraki tarihte borçlunun 
noterde düzenlediği menkul eşya satış sözleşmesi, alacaklıdan mal kaçırmayı amaçlayan muvazaalı bir 
işlemdir. Öte yandan, böyle bir işlemde ticari işletme devrine ilişkin kuralların da uygulanması göz 
önünde tutulmalıdır" (21.HD 27.3.2000, 2180/2311: İBD 2001/10-11-12 s.1214-1215). Bu konuda 
ayrıntı için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.425 vd. 
878 TEKİNAY-İstihkak s.61. 
879 "...davada tespiti gerekli husus zaten davacı ile borçlu arasında ihtilaflı olmayan satışın her ikisine 
taalluku bakımından sıhhat ve ademi sıhhati olmayıp müstahik S…’nin alacaklının takibinden 
kaçırmak maksadı ile borçlu ile anlaşarak hareket edip etmediği noktasını teşkil ettiğinden tetkikatın 
derinleştirilerek delillerin bu yönden takdiri lüzumundan zuhulle... hüküm verilmesinde isabet 
bulunmamıştır"  (İİD 11.6.1949, 1742/2826: TEKİNAY-İstihkak s.61 dn.1). 
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nedenlerle ve önemine binaen  muvazaa hakkında kısa bir açıklama yapmak 

gerekmektedir. 

Muvazaa, “tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat kendi gerçek 

iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir görünüş 

yaratmak hususunda anlaşmaları” olarak tanımlanabilir880. Doktrinde muvazaa,  

“nisbi muvazaa” ve “mutlak muvazaa” olmak üzere ikili bir ayrıma tabi 

tutulmaktadır. “Nisbi muvazaa, tarafların aralarında akdettikleri bir mukaveleyi 

kendi dahili iradelerine uymayan ve dışa karşı yaptıkları başka bir muamele ile 

gizlemeleridir”881. Biz burada konumuz açısından önemli olan ve uygulama alanı 

bulan ikinci çeşit yani mutlak muvazaa üzerinde duracağız.  Mutlak muvazaa,  

“tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sırf 

üçüncü kişilere karşı onları aldatmak amacıyla bir muamele yapmış gibi gözükmek 

için görünüşte bir muamele yapmalarına” denilmektedir882. Bu çeşit muvazaada 

taraflar, gerçekte hiç bir sözleşme yapmayı istememekte, görünüşteki sözleşme ile 

sadece üçüncü kişileri aldatmaktadırlar.  

Bu anlamda olmak üzere, alacaklısının icra takibinden kurtulmak ve mallarının 

haczedilmesini önlemek isteyen borçlunun,  alacaklısını aldatmak amacıyla mallarını 

başka bir kişiye devretmesi, muvazaalı bir işlemdir. Zira burada, taraflar arasında bu 

malların gerçek bir devri söz konusu değildir883. Bu işlem sırf alacaklıdan mal 

kaçırmak, malları hacizden kurtarmak amacıyla yapılmaktadır. Böyle bir, durumda 

muvazaalı işlem hukuken geçersiz (batıl) olduğundan, malların üçüncü kişiye 

devrine yönelik işlemler geçersiz olacak, mal borçlunun malvarlığında kalmaya 

devam edecek, alacaklı da bu malları haczederek alacağını tahsil edebilecektir884. 

Muvazaalı muamele, taraflar arasında geçersiz olup, herhangi bir hüküm ve 

sonuç doğurmaz. Zira, muvazaalı muamele, tarafların gerçek iradelerine uygun 

olarak yapmak istedikleri bir muamele değildir. Sözleşmelerde  ancak tarafların 

birbirine uygun irade beyanları sonuç doğurur. Muvazaalı muamelelerde ise 

tarafların sadece görünüşteki beyanları, muvazaalı muamelenin geçerli olmaması 

                                                 
880 ESENER T: Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956 s.7; EREN s.315; 
KILIÇOĞLU A M: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 4.Bası, Ankara 2004 s.115. 
881 ESENER s.42; EREN s.318; KILIÇOĞLU-Borçlar Hukuku s.117. 
882 ESENER s.41; EREN s.318; KILIÇOĞLU-Borçlar Hukuku s.117. 
883 ESENER s.41; EREN s.315; KILIÇOĞLU-Borçlar Hukuku s.117. 
884 ESENER s.101; POSTACIOĞLU–Tadil s.271 vd. 
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hususunda  birbirine uygundur. Bu nedenle, muvazaalı muameleye bağlanan hukuki 

sonuç, yani geçersizlik müeyyidesi “butlan”dır. Dolayısıyla muvazaalı muamele, 

baştan itibaren geçersiz olup herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmaz; butlan her 

zaman ileri sürülebilir; hakim yargılama esnasında yapılan muamelenin muvazaalı 

olduğunu öğrendiği takdirde, bunu re’sen dikkate alır; butlanı ileri sürme bir def’i 

değil itirazdır. Taraflar gibi, doğrudan veya dolaylı menfaate sahip olan herkes 

butlanı ileri sürebilir. Bu anlamda olmak üzere, borçlunun alacaklıları da üçüncü kişi 

sıfatıyla, butlanı ileri sürebilirler885. 

Taraflardan biri, muvazaalı sözleşmenin geçersizliğini (hükümsüzlüğünü), 

açılmış olan bir davada itiraz yoluyla veya bağımsız bir muvazaa davasıyla ileri 

sürdüğü takdirde, bunun varlığını ispat etmek zorundadır. Ayrıca, taraflar yazılı 

şekilde yapılmış olan bir sözleşmedeki muvazaayı, ancak yazılı delille ispat 

edebilirler; tanıkla ispat edemezler (HUMK m.290). Oysa üçüncü kişiler, muvazaayı 

her türlü delille ispat edebilirler. Zira, üçüncü kişiler, muvazaalı işlemin tarafı 

olmadıkları için, bunlardan yazılı delil istemek mümkün değildir886. 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalar da göstermektedir ki, borçlunun hacizden 

kurtarmak amacıyla mallarını üçüncü kişiye devretmesi halinde, bu işlem bir mutlak 

muvazaa hali teşkil edeceğinden, üçüncü kişinin iktisabı geçerli olmayacak, bunun 

sonucunda, alacaklıya karşı açtığı istihkak davası reddedilecektir. Alacaklı, bu 

nitelikteki devir işleminin muvazaalı olduğunu ileri sürebilecek887 ve bu konudaki 

iddiasını, muvazaalı işlemin tarafı olmadığı için her türlü delille ispat 

                                                 
885 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ESENER s.49 vd., s 91 vd.; EREN s.321 vd. 
886 POSTACIOĞLU-Memnuiyet s.218 vd.; ESENER s.109; EREN s.328; KILIÇOĞLU-Borçlar 
Hukuku s.119; "...Öte yandan, borçlu tarafından muvazaa yolu ile mal kaçırmak üzere senet 
düzenlemesi ya da aynı amaçla 3. kişinin senet düzenlemesine dolaylı olarak katılması halinde HUMK 
293 maddesine dayanılarak iddianın tanık sözleri ile ispatı mümkün olduğu gibi, Medeni Kanunun 2. 
maddesi gereğince de tanık dinletme isteğinin kabulü gerekir. Çünkü böyle bir durumda muvazaalı 
işlemin hedefi olan kimsenin elinde, bu akdin gerçeğe uygun olmadığını gösteren bir senet veya yazılı 
delil bulunması olanak dışıdır. O halde muvazaanın gerçekleşmesinde etkili olan davalı alacaklı, 3. 
kişi sıfatıyla davacının tasarrufunun muvazaalı olduğunu tanık sözleri ile ispat edebilir. Buna karşılık 
davacının, iddianın tanıkla ispat edilemeyeceğini ileri sürmesi, objektif iyiniyet kuralı ile 
bağdaşmaz...Tüm bu yönler gözden kaçırılarak davalı alacaklının muvazaa iddiasına ilişkin olmak 
üzere tanık dinletme isteğinin reddiyle yazılı olduğu şekilde ve eksik inceleme ile davanın kabulü usul 
ve yasaya yakırı olduğundan, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir" (15. HD 
16.2.1984, 4187/442: ERTEKİN/ KARATAŞ s.393-394). 
887 BROX/WALKER–Zwangsvollstreckung s.785. Alacaklının, İİK m.277 vd. göre iptal davası açma 
hakkı ve bunun muvazaa ile ilişkisi aşağıda ayrıca incelenecektir. Bkz. aşa. s.463 vd. 
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edebilecektir888. Nitekim Yargıtay da birçok kararında, istihkak davasında muvazaa 

iddiasının ileri sürülebileceğini ve bunun ispat edilmesi halinde muvazaalı işlemin 

alacaklı bakımından geçersiz sayılacağını ve dolayısıyla üçüncü kişinin açtığı 

istihkak davasının reddedilmesi gerekeceğini hükme bağlamıştır889. Örneğin, 

Yargıtay, “istihkak davasında muvazaa iddiasının ileri sürülebileceğine ve bunun 

ispat edilmesi halinde yapılan muvazaalı işlemin alacaklı bakımından geçersiz 

sayılacağına”890; “bir kimsenin borçları nedeniyle yakında mallarının haczedileceğini 

düşünerek mallarını hacizden kaçırmak amacıyla yakınlarına (akrabalarına) 

devretmesinin muvazaa sayılacağına”891; “borçlunun ve eşinin hacizli mal 

hakkındaki beyanlarının birbirini tutmamasının muvazaaya kanıt hazırlamak şeklinde 

yorumlanması gerektiğine”892; “borçlu ile istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin 

aynı kişiler olduğunun anlaşılması halinde istihkak iddiasının muvazaalı olduğu 

sonucuna varılması gerekeceğine”893; “üçüncü kişinin borçlu ile arasında yaptığı 

muvazaayı alacaklıya karşı ileri süremeyeceğine”894; “Borçlu şirket ile istihkak 

iddiasında bulunan şirketin ortaklarının aynı kişiler olması ve haczin borçlu şirketin 

adresinde yapılmış olması gibi olgular karşısında söz konusu şirketler arasında 

organik ilişki bulunduğunun kabul edilmesi ve muvazaaya dayanan istihkak 

                                                 
888 ERTEKİN/KARATAŞ s.391; "İstihkak davalarında noter senedine karşı muvazaa iddiası üçüncü 
şahıs şahitle ispat edebilir"  (İİD 27.10.1950, 4745/4985: GÜRSEL s.122). 
889 "Taşınır mallar borçlunun evinde haczedildiğinden mülkiyet karinesi borçlu yararınadır ve davacı 
bu karinenin aksini kesin ve güçlü delillerle ispat etmelidir. –Malların ihaleden satın alınmasına ve 
başkasına sözleşme ile satılmasına karşın 2,5 yıl gibi uzun bir süre el değiştirmemesi ve borçlu 
elinden çıkmaması hayatın olağan akışına uygun olmayıp, taşınır mallarda mülkiyetin devri için teslim 
koşulu nazara alındığında, ihale ve sonradan düzenlenen satış sözleşmesinin alacaklıdan mal kaçırmak 
amacıyla muvazaalı olarak gerçekleştirildiği gözönüne alınarak, davanın tümünün reddi terine, 
kiralamadan söz edilerek kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (21. HD 5.6.2001, 
4194/4458: YKD 2002/4 s.599-600); "...Borçlu, borcun doğumundan ve ödeme emrinin tebliğinden 
kısa bir süre sonra 27.12.1996 tarihinde kurulan ve mahcuz aracı 31.12.1996 tarihinde satın alan 
davacı şirketin kurucusu ve ortağıdır. Fiili haciz 8.1.1997 tarihinde yapılmış ise de; davacı şirket 
borçlu aleyhine yapılan takibi bildiğinden aracı devralırken iyi niyetli olduğunu ileri süremez. Bu 
durumda, borçlunun mal kaçırmak amacıyla aracı muvazaalı olarak kurucusu olduğu şirketin malı gibi 
göstermek gayreti içinde olduğu anlaşıldığından muvazaaya dayanan istihkak davasının reddi yerine 
yanlış değerlendirme sonucu kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 
31.3.1998, 2451/2374: YKD 1999/1 s.87-88). 
890 (15. HD 14.10.1992, 4518/4764: UYAR-İstihkak Davaları s.463-464). 
891 (15. HD 16.2.1984, 4187/442: UYAR-İstihkak Davaları s.471-472). 
892 (13. HD 14.6.1982, 3469/4369: UYAR-İstihkak Davaları s.474). 
893 (15. HD 20.2.1989, 4512/673: UYAR-İstihkak Davaları s.471). 
894 (15. HD 23.11.1992, 3454/5453: UYAR-İstihkak Davaları s.463). 



 435

davasının reddedilmesi gerektiğine”895; “davacının taraf olmadığı işlemdeki muvazaa 

iddiasını her türlü delille ispat edebileceğine”896 karar vermiştir.  

Nihayet, üçüncü kişinin istihkak davasının reddine neden olan hususlardan biri 

de, istihkak iddiasının (davasının)  hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde ileri 

sürülmüş olmasıdır. Gerçekten, Yargıtay, bir çok kararında, üçüncü kişinin istihkak 

davasının hayatın olağan akışına ters düştüğünü (uygun olmadığını) belirterek ve  

böyle durumlarda geçerli bir iktisap sebebinin ispat edilmiş olmayacağına da işaret 

ederek, istihkak davasının reddedilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Gerçi çoğu 

durumlarda, hayatın olağan akışına ters düşen iddialar aynı zamanda muvazaaya da 

vücut vermektedir897. Fakat, ortada muvazaalı bir durum bulunmasa bile, istihkak 

iddiasının ileri sürülmesi, akıl ve mantık kuralları ile bağdaşmıyorsa ve dolayısıyla 

yaşam deneyi, yani tecrübe kurallarına aykırı bir nitelik taşıyorsa, istihkak davasının 

reddedilmesi gerekecektir898. Kuşkusuz, ileri sürülen istihkak iddiasının hayatın 

olağan akışına aykırı olup olmadığına, somut olayın özelliklerini (örneğin, istihkak 

iddiasının ileri sürülüş seklini, bu iddiaya dayanak teşkil eden hakkın hacze göre 

kazanılma zamanını ve borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkileri vs.) 

değerlendirmek suretiyle hakim karar verecektir899.  Örneğin, Yargıtay, “borçlu ile 

yakın akrabası, eşi, iş ortağı arasındaki, hacizden kısa bir süre önce veya sonra, 

yapılan devir (satış) işlemlerinin muvazaalı olduğunu kabul etmenin, hayatın olağan 

                                                 
895 (21.HD 24.11.2000, 8724/8995: İBD 2001/7-8-9 s.943). 
896 (15. HD 11.10.1989, 2885/4141: UYAR-İstihkak Davaları s.469). 
897 "...Davacı A…, borçlu F…’nin damadı olduğundan, davacının İİK’nun 86/2. maddesi uyarınca 
iyiniyet iddiasında da bulunamaz. Satışın sonra olduğu kabul edilse bile, haczin haczin uygulandığı 
aynı gün yapılan satış işleminin, alacaklıdan mal kaçırmak amacına yönelik bir muvazaa olduğu 
açıktır. Davacı A..’nın, kayınvalidesinin malının haczedildiğini bilmemesi hayatın olağan akışına 
uygun düşmez. Kaldı ki, alacaklı da savunmasında satışın muvazaaya müstenit olduğunu belirterek 
def’i olarak ileri sürmüş olmakla hakimin bu durumu kendiliğinden araştırması gerekirdi. Sonuç 
olarak açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken..." (15. HD 20.3.1991, 284/1372: UYAR-
İstihkak Davaları s.480-481). 
898 "Dava, haczedilen para üzerinde istihkak iddiasına ilişkindir. Haciz, davalı borçlunun tasarruf ve 
zilyetliği altında bulunan fırındaki para üzerine konulmuş olup, haciz sırasında hazır bulunan borçlu 
“bu paranın kendisine ait olmadığını ve kime ait olduğunu da bilmediğini” söylemiştir. Davacılar ile 
borçlu kardeştir. Bu paranın aynı gün hacizden biraz evvel, “davacıya verilmek üzere dava dışı kişiler 
tarafından, borçlunun haberi olmadan borçluya ait fırına bırakıldığını” kabul etmek hayatın olağan 
akışına uygun değildir. Bu nedenle, tanık sözlerine dayanılarak davanın kabulüne karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (15. HD 7.10.1993, 2720/3894: UYAR-İstihkak Davaları 
s.476-477). 
899 "…Davacı üçüncü kişi anne bir kısım ev eşyaları için eski tarihli faturalar ibraz etmiştir. Borçlu ise 
20 yaşında ve dava tarihinde askerde olup düzenli bir gelire sahip olmadığı dosya kapsamıyla sabittir. 
Bu halde, dava konusu ev eşyalarının davacı 3. kişiye ait olduğunun kabulü; hayat deneyimlerinin 
gereğidir. Bu maddi ve hukuki oldular karşısında davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddine 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır"  (21. HD 14.4.2003, 2492/3327: TBBD 2003/49 s.336). 
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akışına uygun düşeceğini”900; “trafikte borçlu adına kayıtlı olan traktörün haczedilen 

römorkunun da borçluya ait olduğunun kabulünün, hayatın olağan akışına uygun 

düşeceğini”901; “bir kişinin ihaleden satın aldığı malları, iki ay sonra daha düşük bir 

bedelle davacı üçüncü kişiye satmasının, hayatın olağan akışına uygun 

düşmeyeceğini”902; “borçlunun kayınbiraderi tarafından ihalede satın alınan borçluya 

ait ev eşyalarının üç yıllık kira sözleşmesi yapılarak tekrar borçluya teslim 

edilmesinin, hayatın olağan akışına ters düşeceğini”903; “borçlunun, evinde, 

kendisine ait hiçbir eşya bulunmadığını bildirmesinin hayatın olağan akışına aykırı 

olduğunu”904 belirtmiştir.  

  

  III. Malın Borçlunun Elinde Bulunmasını Gerektiren Hukuki ve Fiili 

        Sebep ve Hadiselerin İspat Edilmesi 

Yukarıda da belirtildiği üzere davacı üçüncü kişi ilk önce malı ne suretle iktisap 

ettiğini ispat edecektir. Fakat, davacının malın kendisine ait olduğunu ispat etmesi 

halinde, bu iktisabın gerçekten onun tarafından gerçekleştirildiği kabul edilebilirse 

de, kanunkoyucu bu kadarını dahi  yeterli görmemiş; bununla birlikte ayrıca, malın 

borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiselerin 

gösterilmesi ve bunların da ispat edilmesini istemiştir905 (m.97a,II). Bir başka 

deyişle, üçüncü kişinin istihkak davasına konu olan malı hukuka uygun olarak iktisap 

ettiğini ispat etmesi, borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine öngörülmüş bulunan 

karineleri çürütebilmesi ve  davayı kazanması için yeterli olmamaktadır. Çünkü, bu 

malı iktisap etmesinden sonra onu başkasına devretmesi ya da muvazaalı olarak 

alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla malın şeklen (görünürde) maliki olmayı tercih 

etmesi mümkün bulunmaktadır. İşte bu ihtimali ortadan kaldırmak amacıyla kanun 

davacının malik olduğu halde malı elinde bulundurmamasının (malın borçlu elinde 

                                                 
900 Örneğin bkz. (15. HD 20.4.1993, 1180/1830: UYAR-İstihkak Davaları s.477). 
901 (15. HD 2.7.1993, 2404/3214: UYAR-İstihkak Davaları s.477). 
902 (15. HD 24.2.1992, 449/815: UYAR-İstihkak Davaları s.488). 
903 (15. HD 20.12.1990, 4880/5681: UYAR-İstihkak Davaları s.489). 
904 (15. HD 31.3.1986, 1112/1240: UYAR-İstihkak Davaları s.492). 
905 POSTACIOĞLU s.409; "…Bir menkul malı elinde bulunduran kişi onun maliki sayılır. Eşyalar 
borçlunun evinde haczedilmiştir. Davacının, mahcuz eşyayı borçlunun başka bir borcundan dolayı 
icraen satıştan aldığı anlaşılmakta ise de, borçlunun evinde bulundurulmasını gerektiren hukuki ve fiili 
sebepleri ispat edememiştir. Bu yön gözetilmeden davanın kabulü yanlıştır" (HGK 16.2.1972, 
824/100: KAYGANACIOĞLU–II s.130 dn.61). 
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bulunmasının) makul sebeplerini de açıklamasını ve ispat etmesini istemektedir906.   

Şu halde davacının, karineleri çürütebilmek için, ikinci olarak ispat etmesi gereken 

şey, kendisine ait olduğunu ispat ettiği bu malın niçin borçlunun elinde 

bulunduğunun hukuki ve fiili sebeplerinin göstermesi ve bunları ispat etmesidir907. 

Örneğin üçüncü kişi kendisine ait olduğunu ispat ettiği malın borçlunun elinde 

emaneten bulunduğunu veya ona kiraya verdiğini iddia etmişse, bunları da ayrıca 

ispat etmekle yükümlü olacaktır908.  

Bu ikinci ispat şartının aranmasının, malın borçlunun elinde bulunmasını 

gerektiren hukuki ve fiili sebeplerin, hayatın olağan akışına ters düşmemesini  

gerekli kıldığı söylenebilir. Zira eğer somut olayda bu mevcut değilse, malın 

borçlunun elinde bulunmasını haklı kılacak sebep ve olaylar ispat edilmemiş 

sayılacaktır. Bu anlamda olmak üzere örneğin, üçüncü kişinin ekonomik gücü bir 

piyanoyu satın almaya ve bedelini ödemeye yettiği halde, bu piyanoyu kullanmasını 

bilmeyen veya bu aleti tamir, yenileme ve cilalama gibi konularda bir uzmanlığı 

olmayan borçluya emaneten bıraktığını iddia etmiş ise, bu emanet iddiası tanıkla 

ispat edilmiş olsa bile, makul ve mantıklı görünmeyen bu iddianın sabit sayılmaması 

yine de mümkün olabilecektir909. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, malın borçlunun 

elinde bulunmasına sebep gösterilen hususların, hayatın olağan akışına ters 

düşmemesi gerekir910. 

                                                 
906 ANIL s.38. 
907 "Davacının istihkak iddiasında bulunduğu buzdolabı borçlunun elinde iken haczedildiği 
ihtilafsızdır. Böylece, mülkiyet karinesi olayda davalı alacaklı yararına gerçekleşmiş bulunmaktadır 
(İİK. nun 97/a). Ne var ki davacı bu karinenin aksini ispat hakkına sahiptir. Olayda her ne kadar 
mahcuz eşyanın davacının ibraz ettiği faturaya ait olduğu keşfen tespit edilmiş ve tanıklar da bu yolda 
beyanda bulunmuşlar ise de buzdolabının borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili 
sebep ve hadiseleri göstererek ayrıca bunları da ispat etmekle yükümlüdür. Merci hakimliğince bu 
konuda herhangi bir inceleme yapılmış değildir. –O halde mahkemece yapılacak iş, mahcuzun 
borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri davacıdan sorup tespit 
ettikten sonra, bu iddiayı ispata yeterli delillerin ibrazını istemek ve bunların toplanmasından sonra 
sonucuna uygun bir karar vermek olmalıdır" (15. HD 1.10.1987, 2570/3368: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.288) ; "... Davacı, mahcuzları borçlunun başka bir borcu sebebiyle idarenin yaptığı satış sonucu 
5.9.1986 tarihinde satın almıştır. Ne var ki, mahcuzların borçlu elinde bulunma sebebini açıklayarak 
delillerini gösterememiştir. Davacının alım tarihi ile haciz tarihi arasında 3 sene gibi bir süre 
geçmiştir. Bu durumda davacı İİK’nun 97/a maddesindeki karinenin aksini inandırıcı delillerle ispat 
edemediğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü yasaya aykırı olup karar 
bozulmalıdır" (15. HD 11.4.1991,1288/1936: UYAR-İstihkak Davaları s.635);   aynı doğrultuda başka  
kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.725 vd. 
908 UYAR-İstihkak Davaları s.406. 
909 POSTACIOĞLU’na göre (s.410), bu ikinci ispat şartı aranmakla, malın borçlunun elinde 
bulunmasını gerektiren sebeplerin, akla ve mantığa uygun sebepler olması istenmiştir.  
910 "Mahcuzun mülkiyeti borçluya ait iken diğer bir takip sebebiyle satılmış ancak, eşyayı satın alan 
davacı bunları borçlunun yedinde bırakmış bulunmaktadır. Borçlu elinde bulunan eşya İİK’ nun 97/a 
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İcra ve İflas Kanunu m.97a,II hükmünde, üçüncü kişinin ispat etmesi gereken 

sebepleri, hukuki ve fiili sebepler olarak ifade etmiştir. Her ne kadar hükümde “ve” 

bağlacı kullanılmış ise de bunu “veya”  şeklinde anlamak gerekir. Yani üçüncü 

kişinin hem hukuki hem de fiili sebepleri birlikte ispat etmesi gerekli değildir. 

Bunlardan birini, yani ya hukuki sebepleri ya da fiili sebepleri ispat etmesi yeterlidir. 

Bir başka deyişle, üçüncü kişi malın iktisap sebebini ispat ettikten sonra, bu malın 

borçlunun elinde bulunma sebebi olarak hangi sebebe (hukuki veya fiili) dayanmış 

ise bunu ispat edecektir.  

Hukuki bir sebep nedeniyle  malın borçlunun elinde bulunması, üçüncü kişi 

ile borçlu arasında hukuki bir ilişkinin daha doğru bir ifadeyle hukuki bir işlemin 

varlığını gerektirir. Hukuki işlem, hukuksal sonuca yönelik olan bir irade açıklaması 

olarak tanımlanabilir911. Hukuki işlemler çoğunlukla taraflarca kararlaştırılan bir 

amaca ulaşmak için yapılırlar. İşte tarafların hukuki işlem ile ulaşmak istedikleri 

amaca, hukuki işlemin “sebebi” denir.  Hukuki işlem ile ulaşılmak istenen amaca 

göre farklılık gösteren sebep, bir ifa sebebi, alacak sebebi, bağışlama sebebi, teminat 

sebebi gibi sebepler olabilir912.  

İşte davacı üçüncü kişi, borçlunun elinde haczedilen bir mal hakkında istihkak 

davası açtığı zaman, bu mal kendisine ait olduğu halde ne gibi bir hukuki sebeple 

borçlunun elinde bulunduğunu ispat etmek durumundadır. Örneğin, üçüncü kişi 

kendisine ait olan bir malı kira veya ariyet gibi bir sözleşme ile borçlunun 

kullanımına terk etmişse, makul bir hukuki sebeple malı borçlunun elinde bırakmış 
                                                                                                                                          
maddesi hükmünce borçlunundur. Her ne kadar davacı bu eşyayı borçluya kiraladığını iddia etmekte 
ise de, seccade ve el radyosu gibi tamamen geçici ihtiyaçları karşılamak için kullanılan ve bir evde 
bulunmaması eksiklik teşkil etmeyecek eşyanın kiralanması mutad ve normal bir muamele değildir. 
Diğer mahcuz eşyalar dahi aynı durumdadır. Bu hal muvazaa iddiasının doğruluğunu göstermekte 
iken, yazılı sebep ve düşüncelerle davanın kabulü usul ve kanuna aykırıdır" (İİD 20.10.969, 
9189/9547: İBD 1969/11-12 s.666); "...Davacı üçüncü kişi ise; borçlu aleyhine kendisinin yaptığı 
önceki icra takibi sonucu mahcuz malları 11.6.1993 günü icraen satın aldığını bildirerek, istihkak 
davası açmış ve menkul malların borçlu elinde bulunması sebebi olarak da, bunların sökülmesindeki 
güçlüğü göstermiştir...Davacı üçüncü kişi, her ne kadar bu menkul malları 11.6.1993 tarihinden haczin 
yapıldığı 15.12.1994 tarihine kadar geçen birbuçuk yıllık uzunca bir süre zarfında, mahcuz malların 
borçlu elinde bulunma sebebi olarak belirttiği “sökme güçlüğü” inandırıcı gelmemiş ve borçlunun da 
bu malları bu kadar süre içerisinde karşılıksız kullanmasına ses çıkartmamış olması, hayatın olağan 
akışına uygun bulunmamıştır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken..." (15. HD 
19.11.1995, 6920/7532: ERTEKİN/KARATAŞ s.289-290). Aynı şekilde Yargıtay, istihkak iddia 
edilen malların 16 seneye yakın bir zaman borçlunun elinde “emanet” olarak bulunduğu iddiasının 
doğru ve inandırıcı olamayacağı gerekçesiyle istihkak davasını reddetmiştir.  Bkz. (İİD 23.6.1966, 
6993/688: İBD 1966/11-12 s.600). 
911 KILIÇOĞLU-Borçlar Hukuku  s.28. Hukuki işlem kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
POSTACIOĞLU- Memnuiyet s.38 vd. 
912 Ayrıntı için bkz. EREN s.243 vd.; karş. ANIL s.38-39.  
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demektir. Böyle bir durumda üçüncü kişiden istenilen, söz konusu hukuki sebebi, 

(kanunun ifadesiyle) göstermesi ve ispat etmesidir913. Ancak bu hususlar ispat 

edildiği takdirde malın borçlunun elinde bulunmasının hukuki sebebi açıklığa 

kavuşturulmuş olacak ve üçüncü kişi kendisine düşen ispat külfetini yerine getirmiş 

sayılarak davayı kazanabilecektir914. Kuşkusuz, üçüncü kişinin malın borçlu elinde 

bulunmasının gerekçesi olarak gösterdiği hukuki sebebin, hukuken geçerli olması 

gerekecektir. Zira, dava sırasında hakim,  iddia edilen hukuki sebebin geçerli olup 

olmadığını, hukuki işlemin hakkı kazandıracak şekilde tamamlanmış915 olup 

olmadığını da inceleyeceğinden, iddia edilen hukuki sebebin her türlü sakatlıktan 

arınmış olması gerekir.    

Davacı üçüncü kişinin ispat edebileceği hususlardan biri de, malın borçlunun 

elinde bulunmasını gerektiren fiili sebeplerdir. Bir başka deyişle, malı ne suretle 

iktisap ettiğini ispat eden üçüncü kişi, eğer bu malın borçlunun elinde bulunmasının 

nedeni olarak fiil bir sebeb göstermişse, bunu ispat etmek zorundadır. Burada söz 

konusu olan fiili sebep, biraz önce açıklanan ve malın borçlunun elinde bulunmasının 

hukuki sebebi olarak gösterilen sebeplerin dışında kalan fiili olaylardır. Diğer bir 

deyişle hukuki sebep teşkil etmeyen  sebepler, fiili sebep teşkil edebilir. Örneğin, 

malın satın alınmış olduğu ispat edilse bile, eğer mal halen borçlunun elinde ise, 

bunun sebebi ispat edilmelidir. Bu anlamda olmak üzere, satın alınan malın naklinin 

hemen mümkün olmaması ya da tartı ve ölçüm işlemlerinin yapılmasındaki 

gecikmeler nedeniyle malın bir süre daha borçlunun elinde bırakılması 
                                                 
913 "Davacının kardeşi M…’nin bir suçtan dolayı tutuklanması ve ceza mahkemesince (2000) lira 
kefaletle salıverilmesine karar verilmesi üzerinde davacının bu parayı, kardeşinin ceza evinden 
tahliyesini sağlamak amacıyla Maliye Veznesine yatırdığı ve davalılardan M..’un ise, tutuklu M..’ de 
alacağı bulunduğunu ileri sürerek veznedeki paraya el koyduğu, bu paranın davacıya ait olduğu ileri 
sürülmüş; 2000 lira üzerine konulmuş olan haczin kaldırılması ve davacıya geri verilmesi istenmiştir. 
Mercice istihkak konusu paranın, davacı tarafından kardeşi M…’ye verilmiş bir borç niteliğinde 
olduğu kabul edilerek, istihkak isteğinin reddine ve icranın devamına karar verilmiştir. Yargıtay özel 
dairesi ile tetkik mercii arasındaki uyuşmazlık, tutuklunun salıverilmesini sağlamak amacıyla teminat 
olarak yatırılmış bu paranın tutuklunun başka bir kişiye olan borcundan dolayı haczedilip 
edilemeyeceği noktasındadır. Bu olayda sözü geçen teminat akçesini, tutuklunun kendisi 
yatırabileceği gibi, onun adına başka bir kişi de yatırabilir. Bu para, tutukluya ödensin diye veya onun 
yararına borç olarak yatırılmış değildir. Sırf tutuklunun salıverilmesi amacıyla yatırılmıştır.Teminat 
makbuzunda, kimin tarafından yatırıldığı belli ise sözü geçen paranın bu kişiye ait olması gerekir. 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün yazısında, 2000 liranın davacı M… tarafından yatırıldığı 
açıklanmış bulunduğuna göre, bu paranın istihkak davacısına aidiyeti tahakkuk etmiştir. Mercice, özel 
dairenin yerinde olan bozma ilamına uyulmayarak eski hükümde direnilmesi bu noktadan yasaya ve 
usule aykırıdır"  (HGK 6.12.1972, 774/1327: OLGAÇ s.899-900). 
914 ANIL s.39. 
915 Kanunun aradığı hukuki sebep, tam anlamıyla oluşmuş, geçerli ve hukuka uygun bir hukuki 
ilişkidir (ANIL s.39). 
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zorunluluğunun bulunması gibi hususlar fiili sebeplere örnek olarak gösterilebilir. 

Dolayısıyla üçüncü kişi malın borçlunun elinde bulunması sebebi olarak bu nitelikte 

sebeplere dayanır ve bunları ispat ederse, kanunun aradığı ispat koşulunu yerine 

getirmiş sayılır916. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü fiili sebeplerin gerçekten o malın 

borçlunun elinde bulunmasını haklı gösterecek bir sebep olup olmadığını, tecrübe 

kuralları aracılığıyla değerlendirecek olan, davaya bakan hakim olacaktır.  Gerçekten 

hakim, ileri sürülen sebebin akli ve mantıki olup olmadığını ve özellikle hayatın 

olağan akışına ters düşüp düşmediğini, somut olayın bütün koşularını dikkate alarak 

serbestçe değerlendirecek ve buna göre karar verecektir.  

 

 

            § 15. İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA EVRESİNE 

                     İLİŞKİN DİĞER BAZI ÖZEL DURUMLAR  

                               

A. BORÇLUNUN KABUL VE İKRARININ ALACAKLIYI 

      ETKİLEMEMESİ 

Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının borçlu tarafından kabul 

edilmesi ve bunun alacaklıya karşı etkisi, İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97,XII 

hükmünde düzenlenmiş bulunmaktadır.  Söz konusu düzenlemeye göre, “Mahcuz 

eşya ile ilgili olarak icra müdürüne dermeyan edilen iddiada üçüncü şahıs ve 

borçlunun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir. Üçüncü şahsın bu iddiasını ispat 

etmesi lazımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin mülkü veya 

kendisine merhun olduğu hakkındaki iddiasının borçlu tarafından kabulü kendi 

aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu ikrara (HUMK m.236) aykırı hiçbir iddiada 

bulunamaz”. 

Görüldüğü üzere, borçlunun üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmesi, 

yani malın üçüncü kişiye ait olduğunu beyan etmesi (kanunun deyimiyle borçlu ile 

üçüncü kişinin birleşmeleri), alacaklı bakımından sonuç doğurmaz. Esasen, aksinin 

kabul edilmesi de düşünülemez. Zira, böyle bir kabul alacaklıya karşı da etkili 

olsaydı, borçlu ile üçüncü kişi anlaşarak daima alacaklıyı devre dışı bırakabilecek ve 

alacaklının hacizli maldan alacağını tahsil edebilmesi adeta imkansız hale gelecektir. 

                                                 
916 ANIL s.40. 
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Bunun ise istihkak davasına ilişkin hükümlerin konuluş amacına ve ruhuna aykırı 

olacağı açıktır.  

Burada şu hususun belirtilmesi gerekir: Borçlunun, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasını kabul etmesi, iki aşamada ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi, henüz daha 

ortada bir davanın bulunmadığı istihkak iddiası aşamasıdır. Gerçekten, borçlu daha 

istihkak iddiası aşamasında, icra müdürüne, malın açıkça üçüncü kişiye ait olduğunu 

bildirerek istihkak iddiasını kabul etmiş olabilir. Fakat, böyle bir kabul istihkak 

prosedürünün son bulmasına ve mal üzerindeki haczin kalkmasına neden olmaz. 

Eğer alacaklı istihkak iddiasını kabul etmemiş ise, üçüncü kişinin alacaklıya karşı 

istihkak davası açması ve bu iddiasını ispat etmesi (m.97a,II) gerekir (m.97,XII 

cümle 2)917. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, istihkak iddiası ve mal üzerindeki 

haczin akıbeti bakımından önemli olan üçüncü kişinin alacaklıya karşı  istihkak 

davası  açması ve bu davada iddiasını ispat etmesidir.  

İkincisi, istihkak iddiasına itiraz etmiş olan ve bu nedenle kendisine karşı da 

istihkak davası açılmış olan borçlunun, dava aşamasında üçüncü kişinin iddiasını 

kabul etmiş olmasıdır. Ancak bu ihtimalde de, borçlunun kabulü, diğer davalı 

alacaklıya karşı etkili olmaz.Yani üçüncü kişinin bu durumda da, borçlunun 

kabulüne rağmen, istihkak davasını ispat etmesi (m.97a,II) gerekir (m.97,XII cümle 

2). 

Diğer önemli bir husus da, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul eden 

borçlunun bu yöndeki beyanına bağlanan sonuçtur. Bu sonuç, İcra ve İflas Kanunu 

m.97,XII cümle 3’de belirtilmiştir. Buna göre, “borçlunun, üçüncü kişinin ileri 

sürdüğü istihkak iddiasını kabul etmesi, kendi aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu 

ikrarına aykırı hiçbir iddiada bulunamaz”. Böylece, borçlu, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasının kabulü yolundaki beyanının aksine bir iddiada bulunamayacağından, 

ileride (daha sonra), hacizli malın mülkiyetinin üçüncü kişiye değil kendisine ait 
                                                 
917 KURU-İcra 2 s.1065; MUŞUL s.649-650; BERKİN s.301; UYAR-İstihkak Davaları s.432; 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.510; "Üçüncü şahıslarla borçlunun söz birliği etmeleri 97 nci madde uyarınca 
alacaklıyı bağlamayacağından, üçüncü şahıs iddiasını ispatla mükelleftir"  (İİD 2.2.1970, 1017/1088: 
İBD 1970/3-4 s.276); "İİK’nun değişik 97 ve MK’nun 687, 690, 698 ve ilgili sair maddelerinde 
belirtildiği gibi, istihkak müddeisi ile borçlunun söz birliği etmiş olmaları alacaklıyı bağlamaz. 
İstihkak müddeisi davasını ispat etmekle mükelleftir. Bir menkul malın zilyedi onun maliki 
sayılacağından zilyetlik karinesiyle tezahür eden durumun hilafını ispat bunu iddia eden tarafa yani 
istihkak müddeisine düşer. Menkul malların mülkiyetinin intikali için hukuki veya fiili teslim şarttır. 
Başkasını zarara sokmak veya teminat hükümlerini bozmak maksadıyla, bir menkul malı temlik eden 
kişi onu özel bir sebeple alıkorsa mülkiyetin intikali üçüncü şahıs hakkında geçerli değildir..." (İİD 
23.2.1965, 1878/2256: AD 1965/5-6 s.751-752). 
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olduğunu iddia edemeyecek demektir. Zira, borçlunun üçüncü kişiye karşı böyle bir 

iddiada bulunmasına, daha önce istihkak iddiası veya davası aşamasındaki ikrar ve 

kabulü engel olacaktır918. Çünkü bu ikrar ve kabul, kanunun ifadesiyle  kendi 

aleyhine delil teşkil edecektir919. Borçlunun bu konudaki ikrarı ve kabulüne bağlanan 

bu sonuçlar, istihkak iddiası ve  davası bakımından geçerli olduğu gibi, borçlunun 

daha sonra üçüncü kişiye karşı maddi hukuk hükümlerine göre açacağı davalar 

(örneğin MK m.683,II’deki istihkak davası)  bakımından da geçerli olacaktır920. 

Dolayısıyla, borçlunun daha sonra, üçüncü kişiye karşı, hacizli malın kendisine ait 

olduğu yolunda açacağı bir  davanın, İcra ve İflas Kanunu m.97,XII hükmü uyarınca 

reddedilmesi gerekecektir921. Çünkü, kanunkoyucu,  m.97,XII cümle 3 hükmünde 

oldukça açık ve vurgulu bir şekilde, borçlunun ileride bu ikrara aykırı hiçbir iddiada 

bulunamayacağını hükme bağlamıştır922.  

Aslında m.97,XII hükmünde yer alan bu hüküm çeşitli açılardan incelenmeye 

değer bir hükümdür. Zira,  söz konusu hükümde, borçlunun, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasını kabul etmesinin kendi aleyhine delil teşkil edeceği ve ileride bu ikrarına 

aykırı hiçbir iddiada bulunamayacağı belirtilmektedir. Bir kere, bu hükümde “kabul 

ve ikrar”dan birlikte söz edilmektedir. Ancak kanaatimizce, bu bilinçli olarak 

kullanılmış bir ifade değildir. Çünkü, dikkat edilirse, madde metninde “hacizli eşya 

ile ilgili olarak icra müdürüne dermeyan edilen iddiada üçüncü kişi ve borçlunun 

birleşmelerinin alacaklıya karşı etkili olmayacağından” ve kanunun deyimiyle 

borçlunun bu aşamadaki “kabulünün kendi aleyhine delil teşkil edeceğinden” ve 

                                                 
918 MUŞUL s.650; KURU-İcra 2 s.1066; ARAR s.215-216. 
919 Belirtmek gerekir ki, borçlunun, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul ve ikrar etmesi, kendi 
aleyhine delil teşkil edecektir. Fakat, borçlunun, hacizli malın üçüncü kişiye ait olduğu yolundaki 
beyanları, kendisinin taraf olmadığı, yani üçüncü kişi ile alacaklı arasında cereyan eden davada, doğal 
olarak kesin bir delil niteliğini haiz olamayacaktır. Ancak, borçlunun bu konudaki beyanları, takdiri 
bir delil olarak dikkate alınabilir ve hakim tarafından serbestçe takdir edilir. Bu konuda bkz. 
TEKİNAY-İstihkak s.59; BERKİN s.301. Şunu da eklemek gerekir ki, borçlu istihkak davsında taraf 
olsa bile, onun istihkak iddiasını kabul veya ikrar etmesi alacaklıya karşı etkili olmaz.  
920 BERKİN s.291 
921 MUŞUL s.650. 
922 Söz konusu bu düzenleme, doktrinde TEKİNAY tarafından eleştirilmiştir. Yazara göre, “istihkak 
iddiasının borçlu tarafından kabulünün ileride gayrı kabili rücu bir hukuki durum meydana getirmesi 
asla tasvip edilemez. Zira, borçluların, alacaklılar aleyhine yapacağı hileli ve muvazaalı anlaşmaları 
önlemek amacıyla konulduğu anlaşılan bu hüküm daha olumsuz sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki, 
alacaklının elinden kurtulmak isteyen borçlu, hilekar üçüncü kişilerin iğfaline kapılarak onların 
istihkak iddiasında bulunmasına muvafakat ederse, hacizli mal, ileride üçüncü kişinin hilekârlığının 
bir mükâfatı olarak onun eline geçebilecek demektir. Böylece, borçlular aleyhine, üçüncü kişilerin 
sebepsiz mal iktisap etmelerini kanunen himaye etmek gibi bir sonuca ulaşılmaktadır ki bu kabul 
edilemez” (TEKİNAY-İstihkak s.59). 
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“ileride de bu ikrarına aykırı hiçbir iddiada bulunamayacağından” söz edilmektedir. 

Biraz önce de belirtildiği üzere tüm bu işlemler ve buna bağlanan sonuçlar, henüz 

istihkak iddiası aşamasında gerçekleşmektedir; yani ortada henüz bir istihkak davası 

yoktur.  

Durum böyle olunca, istihkak iddiası aşamasında borçlunun üçüncü kişinin 

iddiasını kabul etmesi, aslında teknik anlamda (HUMK m.92) “davanın kabulü” 

olarak nitelendirilemez. Zira ortada açılmış bir istihkak davası yoktur. Kanaatimizce 

buradaki “kabul” dar ve teknik anlamda “davanın kabulü” olarak değil, geniş 

anlamda bir iddianın kabulü olarak nitelendirilebilir.  

Bu düzenlemedeki, ilginç bir husus da, bu kez borçlunun bu kabulünün kendi 

aleyhine delil teşkil edeceğinin belirtilmesi ve bu ikrarına aykırı hiçbir iddiada 

bulunamayacağının ifade edilmesidir. Esasında, kanaatimizce burada belirtilmek 

istenen, borçlunun üçüncü kişinin istihkak iddiasını ikrar etmesidir. Burada ayrıca 

kabulden söz edilmesine gerek yoktur. Fakat burada yine ilginç olan husus da söz 

konusu ikrara bağlanan sonuçtur. Buna göre “borçlu bu ikrarına aykırı hiçbir iddiada 

bulunamayacaktır”. Söz konusu bu ikrar, mahkeme içi bir ikrar olarak 

nitelendirilemez. Zira, görülmekte olan bir dava dolayısıyla hakim önünde sözle veya 

mahkemeye verilen dilekçelerde yazı ile yapılmış olan ikrara, mahkeme içi ikrar 

denilmektedir923. Oysa burada, istihkak iddiası aşamasında (icra dairesi huzurunda) 

yani ortada bir dava yokken yapılan bir ikrar söz konusudur. Dolayısıyla bu ikrar, 

ancak mahkeme dışı bir ikrar olarak nitelendirilebilir924. Zira mahkeme dışı ikrar, 

yargılama sırasında yapılmayan ikrarı ifade eder925. Mahkeme dışı ikrar ise, 

mahkeme içi ikrardan farklı olarak, ancak bir takdiri delil teşkil edebilir; hatta bu 

ikrar yalnız başına bir takdiri delil dahi olmayıp, sadece bir emaredir926. Bu 

açıklamalar dikkate alındığında, m.97,XII hükmüne belirtilen ikrarın da bir mahkeme 

dışı ikrar niteliğinde olması ve ancak bir takdiri delil ya da emare teşkil etmesi 

gerekir. Fakat, m.97,XII hükmü karşısında bunları söylemek mümkün olamayacaktır. 

                                                 
923 TANRIVER-İkrar s.220. 
924 Alacaklı veya borçlunun usulüne uygun düzenlenmiş icra tutanağındaki ikrarı, mahkeme dışı bir 
ikrardır (KURU-Usul 2 s.2041). Fakat belirtmek gerekir ki, icra dairesinde yapılan ve icra tutanağına 
geçirilerek, altı icra müdürü ile birlikte imzalanan ikrar, bir mahkeme dışı ikrar ise de, icra tutanağı bir 
hukuki işlemi belgelendiriyorsa, o zaman icra tutanağı borçlu aleyhine senet niteliğine bürünür ve 
tutanağın aksini ancak yazılı (kesin) delillerle ispat etmek mümkün olur. 
925 TANRIVER-İkrar s.222. 
926 TANRIVER-İkrar s.223. 
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Zira, bu ikrara, teorik olarak mahkeme dışı ikrar olarak nitelendirilse bile, bizzat 

kanun belli bir sonuç bağlamıştır. Yani, istihkak iddiası aşamasında üçüncü kişinin 

iddiasını ikrar eden borçlunun ileride bu ikrarına aykırı hiçbir iddiada bulunamaması,  

kanunun bu ikrar bağladığı (yani kanundan kaynaklanan)  bir sonuçtur. Sonuç olarak, 

her ne kadar m.97,XII hükmünde ifade edilen ikrar, teorik olarak bir mahkeme dışı 

ikrar olarak nitelendirilebilirse de,  kanun, açıkça ona farklı bir sonuç bağlamış, onun 

borçlu aleyhine delil teşkil edeceğini belirtmiş ve ileride buna aykırı hiçbir iddiada 

bulunulamayacağını hükme bağlamıştır.  

 

 

B. İSTİHKAK DAVASI ESNASINDA SATIŞ İSTEME SÜRELERİNİN 

    İŞLEMEMESİ  

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,VIII hükmüne göre, “dava esnasında 106 ncı 

maddedeki927 müddetler cereyan etmez”928. Söz konusu hükümde de açıkça 

belirtildiği gibi, hacizli malın929 satışını talep sürelerinin işlememesi, ancak istihkak 

davası esnasında söz konusu olabilir. Bir başka deyişle ancak istihkak davası 

açılmış ise, satışı talep süreleri bu dava devam ettiği sürece işlemeyecektir. 

Dolayısıyla, hacizli mal hakkında sadece istihkak iddiasında bulunulmuş olması, 

satışı talep sürelerinin işlemesine engel olmayacaktır; zira bu aşamada henüz ortada 

açılmış bir dava bulunmamaktadır930.  

Yukarıda da incelendiği üzere931, üçüncü kişinin istihkak iddiasına alacaklı 

ve/veya borçlu tarafından itiraz edilmesi halinde, dosya icra müdürü tarafından 

hemen icra mahkemesine gönderilmekte; dosyayı alan icra mahkemesi de, öncelikle 
                                                 
927 İcra ve İflas Kanunu m.106,I hükmüne göre, “alacaklı, haczolunan mal taşınır  ise hacizden nihayet 
bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir”. 
928 İsviçre hukukunda  istihkak davası sonuçlanıncaya kadar icra takibi durur ve satış isteme süreleri 
işlemez (İsv.İİK m.109,V). Bu düzenlemenin amacı hakkında bkz. WAGNER s.62 vd. 
929 Satış istenme süresi işlemeyecek olan mallar, istihkak davasına konu olan hacizli mallardır. Yoksa, 
bu davaya konu olmayan, borçlunun (varsa) diğer hacizli malları bakımından bu hüküm uygulanmaz 
(SEVİG s.184). 
930 KURU-İcra 2 s.1066; MUŞUL s.632; UYAR-İstihkak Davaları s.131-132, 205; "... İstihkak iddiası 
alacaklının kesinleşen takipte satış istemesine engel değildir. İİK’nun 98. maddesinin 8. fıkrasında 
açıklandığı gibi 106. maddedeki müddetler yalnız dava sırasında cereyan etmez. Haciz sırasında 
alacaklı istihkak iddiasını kabul etmiş, 97. maddenin 1. fıkrasına göre memur dosyayı takibin taliki 
veya devamı için mercie göndermemiştir. İstihkak iddiası kabul edildiğine göre menkuller üzerindeki 
haciz aynı gün kalkmıştır. Bu durumda alacaklının haczi mevcut değildir..." (12. HD 14.11.1983, 
7570/8852: UYAR-İstihkak Davaları s.205); aynı doğrultuda (12. HD 27.3.1990, 10777/3410: 
UYAR-İstihkak Davaları s.204). 
931 Bkz. yuk. s.294 vd. 
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takibin devamına veya ertelenmesine karar vermekteydi. Üçüncü kişi de bu 

kararların kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde istihkak davası 

açmak zorunda idi.  

Buna göre, eğer icra mahkemesi takibin ertelenmesine (talikine) karar vermiş 

ise, istihkak davasının henüz açılmadığı bu aşamada, takip durmuş olacaktır. Takibin 

durması halinde alacaklı hacizli malın satışını talep edemeyeceğine göre, satışı talep 

süreleri de işlemeyecektir932. Dolayısıyla, bu ihtimalde satışı talep sürelerinin 

işlememesi (alacaklının satış talebinde bulunamaması)  istihkak davasının açılmış 

olmasından (ortada istihkak davası bulunmasından) değil, takibin ertelenmesine karar 

verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır933.   

Buna karşılık, icra mahkemesi takibin devamına karar vermiş (takibin 

ertelenmesine karar vermemiş) ise, henüz istihkak davasının açılmadığı bu aşamada 

takip devam edeceğinden, istihkak iddiasında bulunulması ile istihkak davasının 

açılması arasındaki dönemde satış isteme süreleri işlemeye devam edecek ve alacaklı 

da satış talebinde bulunabilecektir934. Dolayısıyla, dikkat edilmelidir ki, istihkak 

iddiasında bulunulması halinde (bu aşamada) satışı talep etme sürelerinin 

işlememesi, ancak icra mahkemesince takibin ertelenmesine karar verilmiş olmasına 

bağlıdır935. Fakat, istihkak davasının açılmış olması halinde, satışı talep etme 

sürelerinin işlememesi, icra mahkemesince takibin ertelenmesi kararı verilmiş 

olmasına bağlı olmayıp, kanunun açık hükmü (m.97,VIII) gereği dava esnasında bu 

süreler işlemeyecektir. Ancak, kanunun açık hükmü nedeniyle satışı talep süreleri 

işlemeyecek ise de,  takibin devamına karar verildiğine ve dolayısıyla takibe devam 

                                                 
932 MUŞUL s.632; ÜSTÜNDAĞ s.215-216. 
933 MUŞUL s.632; UYAR T: Hacizden Doğan İstihkak Davalarının Sonuçları (Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kudret Ayiter Armağanı, 1987/III/1-4, s.683-700), s.685. 
934 KURU-İcra 2 s.1066; MUŞUL s.632. 
935 "İİK’nun 97. maddesinin 8. fıkrasına göre aynı Kanunun 106. maddesindeki süreleri yalnız istihkak 
davası esnasında cereyan etmez. İstihkak iddiası icra takibinin durdurulmasına dair karar verilmedikçe 
bu sürenin işlemesine engel olmaz. İnceleme konusu olayda takibin durdurulmasına dair bir istek ve 
bu yolda alınmış bir karar yoktur. Haciz 3.3.1976 tarihinde yapılmış ve dava 4.7.1977 tarihinde 
açılmıştır. Hacizden itibaren istihkak davasının açılmasına kadar bir yıldan fazla süre geçmiş ve bu 
arada başka herhangi bir işlem yapılmamış olmakla yukarıda sözü edilen 106. madde uyarınca haciz 
düşmüştür. Haciz düştüğüne göre alacaklının bu davası dinlenmez. O halde mercice bu yön 
gözetilerek davanın reddedilmemiş olması bozmayı gerektirir" (13. HD 26.3.1979, 873/1494: YKD 
1979/10 s.1466). 
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edilebileceğine göre, alacaklının hacizli malın satışını talep etmesine de bir engel 

bulunmayacaktır936’937.  

Özetleyecek olursak, m.97,VIII hükmünde  mutlak bir ifade kullandığından, 

istihkak davası esnasında satış isteme süreleri işlemez. Bu bakımdan,  daha önce 

takibin ertelenmesine veya devamına karar verilmiş  olması önem taşımaz. Her iki 

ihtimalde de, satış isteme süreleri işlemez. Fakat, aradaki fark şudur: Her ne kadar 

dava esnasında satış isteme süreleri işlemeyecek ise de; takibin devamına karar 

verilen hallerde, alacaklı, dilerse dava esnasında, dilerse davanın sonucunu bekleyip 

ondan sonra  satışı talep edebilecektir. Ancak, takibin ertelenmesine karar verilen 

hallerde de satış isteme süreleri işlemeyecek ise de, alacaklı, dava esnasında  hacizli 

malın satışını talep edemeyecek, ancak davanın (lehine) sonuçlanmasından sonra 

talep edebilecektir938.  

 

 C. İSTİHKAK DAVASI ESNASINDA HACİZLİ MALIN SATILMASI 

     (İSTİHKAK DAVASININ BEDELE DÖNÜŞMESİ) 

 

İcra ve İflas Kanunu’muzun m.97,X hükmüne göre, “İstihkak davası 

neticelenmeden mahcuz mal paraya çevrilmiş (m.106 vd.) bulunursa icra mahkemesi 

hakimi işbu bedelin yargılama neticesine kadar ödenmemesi veya teminat 

                                                 
936 MUŞUL s.632; UYAR-Sonuçları s.685; "Takibin durması hakkında mercice bir karar verilmediği 
sürece, tek başına istihkak davasının açılmış olması, alacaklının satış istemesine engel değildir. Bu 
husus istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz malın  paraya çevrilmesi halinde merci hakiminin bu 
bedelin akıbeti hakkında karar vermesi gerektiğine ve istihkak davalarında İİK’nun 36. maddesinin 
uygulanacağına ilişkin yasal düzenlemelerden anlaşılmaktadır..." (12. HD 18.12.2000, 18206/20102: 
YKD 2002/9 s.1351-1352). 
937 Bu sonuca, m.97,X hükmünün yorumu suretiyle de ulaşmak mümkündür. Zira, söz konusu 
hükümde açıkça, “istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz malın paraya çevrilmiş olması” halinde, 
icra mahkemesinin “satış bedelinin alacaklıya verilip verilmeyeceği” hakkında ayrıca karar vereceği 
düzenlenmiştir. Eğer istihkak davası, mutlak olarak her durumda alacaklının satış talebinde 
bulunmasını önleseydi, kanunkoyucu “istihkak davası sırasında hacizli malın satılması” varsayımına  
yer vermezdi. İstihkak davası sırasında hacizli malın satılması, icra mahkemesince takibin 
ertelenmesine karar verilmemesinden veya üçüncü kişinin bu yolda karar verilmesine rağmen bu 
kararın uygulanması için gerekli teminatı göstermemiş olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla, takibin 
devamına karar verilmesi halinde alacaklı satış talebinde bulunabilecektir (UYAR-Sonuçları s.685). 
938 Bu konuda bkz. UYAR-Sonuçları s.686-687. Satış isteme süresi, dava sonunda alacaklı lehine 
verilen hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle işlemeye başlar (JÄGER/WALDER/KULL/ 
KOTTMANN s.580).  
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karşılığında veya halin icabına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi hususunda 

ayrıca bir karar verir”939.  

Belirtmek gerekir ki, bu hükümde öngörülen durumun ortaya çıkabilmesi, yani 

dava esnasında malın paraya çevrilebilmesi için, daha önce icra mahkemesince, 

takibin devamına karar verilmiş olması ya da takibin ertelenmesine karar verildiği 

halde davacı üçüncü kişinin gerekli teminatı göstermemiş olması gerekir940. Zira, 

eğer takibin ertelenmesine karar verilmiş ve üçüncü kişi de gerekli teminatı 

göstermiş ise, takibe devam edilemeyeceğine göre, dava sonuçlanmadan malın 

paraya çevrilmesi de söz konusu olmayacaktır.  

Böylece, takibin devamına karar verildiği (ya da takibin ertelenmesi halinde 

teminat gösterilmediği) için, dava esnasında hacizli mal satılmış (paraya çevrilmiş) 

ise, kanun m.97,X hükmünde satış bedeli hakkında  icra mahkemesi941 tarafından 

bazı kararlar verileceğini öngörmüştür942. Buna göre, icra mahkemesi a) ya bu satış 

bedelinin  alacaklıya ödenmemesine b) ya da teminat karşılığında veya teminatsız 

derhal alacaklıya verilmesine karar verecektir.  

İcra mahkemesi, bu aşamada dava henüz sonuçlanmadığı için, dava esnasında o 

anda hasıl olan duruma göre, örneğin tarafların ileri sürdükleri delillerden edindiği 

ön kanaate göre az önce belirtilen kararlardan birini verecektir. Eğer, davanın mevcut 

durumuna göre davacı üçüncü kişinin, davayı kazanabileceği  ön kanaatine varmış 

ise, satış bedelinin alacaklıya ödenmemesine, aksi durumda alacaklıya ödenmesine 

karar verecektir. Satış bedelinin alacaklıya ödenmemesine (yani satış bedelinin dava 

sonuna kadar bekletilmesine) karar verilebilmesi için, davacı üçüncü kişinin teminat 

                                                 
939 İcra mahkemesinin bu kararı hukuki niteliği bakımından bir ihtiyati tedbir kararıdır (KURU-İcra 2 
s.1067 dn.259a, s.1086; BERKİN s.284). YILMAZ’ın m.97,I hükmüne ilişkin açıklamaları 
çerçevesinde, bu karar da bir “geçici hukuki himaye tedbiridir” (YILMAZ-Himaye Tedbirleri s.804). 
940 KURU-İcra 2 s.1067; ve aynı sayfa dn. 258; UYAR-İstihkak Davaları s.231. 
941 Görüldüğü gibi, Kanun bu konuda karar verme yetkisini icra mahkemesine vermiştir. Dolayısıyla, 
icra müdürünün bu konuda bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Bkz. TEKİNAY-İstihkak s.33. 
942 Belirtmek gerekir ki, icra mahkemesinin bu kararları, m.97,I’e göre vereceği kararlardan farklıdır. 
Zira, icra mahkemesinin m.97,I’e göre vereceği karalar, dosyanın icra müdürü tarafından icra 
mahkemesine gönderilmesi halinde, takibin devamı veya ertelenmesine ilişkindir. Yani bu durumda 
başlangıçta takibin akıbeti hakkında bir karar verilmektedir. Oysa m.97,X’a göre verilecek kararlar 
sadece, hacizli malın paraya çevrilmiş olması nedeniyle bu bedelin alacaklıya verilip verilmeyeceğine 
ilişkindir. Dolayısıyla, her iki durumda verilecek kararların konusu birbirinden farklıdır. Nitekim 
m97,X hükmünde icra mahkemesinin bu konuda “ayrıca” bir karar vermesinden söz edilmesinin de 
bu duruma işaret ettiği söylenebilir. Şu halde, başlangıçta verilecek takibin devamı veya ertelenmesi 
kararlarından başka, bir de satış bedelinin alacaklıya verilip verilmemesi hususunda ayrıca karar 
verilecektir. POSTACIOĞLU’na göre (s.396), icra mahkemesinin, esasen, takibin akıbeti hakkında 
bunlar dışında başka bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır.  
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göstermesine gerek yoktur; zira kanun bu konuda bir teminat şartı getirmemiştir943. 

Buna karşılık, kanun, satış bedelinin alacaklıya ödenmesine karar verilebilmesi 

bakımından alacaklının teminat gösterip göstermeyeceği hususunu icra mahkemesi 

hakiminin takdirine bırakmıştır. İcra mahkemesi, söz konusu bedelin alacaklıya 

ödenebilmesini, onun teminat göstermesi şartına bağlayabileceği gibi, halin icabına 

göre (örneğin mevcut delillerin durumuna ve tarafların haklılık derecesine göre) 

teminat şartını aramadan bu bedelin derhal alacaklıya ödenmesine de karar verebilir 

(m.97,X). 

İşte, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,X hükmü hakkında buraya kadar yapılan 

açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, takibin devamına karar verildiği için, istihkak 

davası esnasında (dava devam ederken) hacizli mal paraya çevrildiği (satıldığı) 

takdirde, icra mahkemesi tarafından satış bedelinin alacaklıya ödenmesine karar 

verilmiş olsa bile, bununla istihkak davası sona ermiş olmayacaktır. Zira, bu halde, 

daha önce hacizli malın kendisi hakkında açılmış olan istihkak davası, kanunun açık 

hükmü uyarınca malın bedeline dönüşecek ve bu bedel hakkında devam edecektir. 

Dolayısıyla, burada dava konusunun değişmesi, davacının iradesinden değil, kanun 

hükmünden kaynaklanmaktadır Yani, bundan sonra, davanın konusu artık istihkak 

iddia edilen malın satış bedeli olacaktır. Hatta, satış bedeli icra mahkemesinin 

vereceği karar üzerine (m.97,X) alacaklıya ödenmiş olsa bile, bununla dava sona 

ermiş (konusuz kalmış)944 olmayacak, istihkak davasına malın satış bedeli üzerinden 

                                                 
943 KURU-İcra 2 s.1067 dn.259; "İİK’nun 97/10. madde hükmüne göre istihkak davası 
sonuçlandırılmadan önce mahcuz mal paraya çevrilmiş bulunursa merci hakimi işbu bedelin 
yargılama neticesine kadar ödenmemesine veya teminat karşılığında alacaklıya verilmesi hususunda 
bir karar vermek yetkisine sahiptir. Görülüyor ki, satış bedelinin dava sonuna kadar bekletilmesi için 
istihkak iddiasında bulunan taraflardan ayrıca bir teminat alınmasına gerek yoktur. Esasen her 
ne suretle olursa olsun satış bedelinin alacaklıya ödenmesi istihkak davasının reddini icap ettirmez. Bu 
durumda davanın bedele dönüşeceği yasa gereğidir. Merci hakimliğinin bu yönü gözden kaçırarak 
davacı vekilinin son oturumdaki talebine rağmen davanın konusu kalmadığı gerekçesi ile karar 
ittihazına mahal olmadığına karar vermesi ve masrafın davacı uhdesinde bırakılması yanlıştır" (15. 
HD 26.11.1986, 3986/3977: YKD 1987/5 s.757). 
944 "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İİK’na dayanan istihkak davasına ilişkindir. Davacılar 3. kişi ve 
davalılar alacaklı ve borçludur. Davacı ile davalı alacaklı 12.4.1991 günlü celsede dava konusu 
mahcuzların ihale ile satıldıklarını bildirmişlerdir. İİK’nun 97/10. maddesine göre dava ihale bedeline 
dönüşmüştür. Böylece davanın konusu vardır. Öyle ise iddia ve savunma çerçevesinde taraf delilleri 
toplanarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davanın konusu kalmadığından 
bahisle davanın reddi yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" (15 HD 20.6.1991, 2432/3369: UYAR-
İstihkak Davaları s.235); "...Kural olarak borcun ödenmesi icra kovuşturmasını düşürür ise de İİK’nun 
97. maddesinin 10. fıkrası bu kuralın bir ayrığını oluşturur. 97. maddenin 9. fıkrasında ‘malın 
satılması durumunda davanın bedele dönüşeceği’ açıklanmıştır. 10. fıkrada da ‘mahcuz malın dava 
sırasında paraya çevrilmesi durumunda, hakimin mal bedelinin yargılama sonuna değin ödenmemesi 
ya da inanca karşılığında veya durumun isterlerine göre inancasız olarak alacaklıya verilebileceği’ 
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devam edilecektir945.  Dava konusu malın paraya çevrilmesine ve bu bedelin 

alacaklıya verilmiş olmasına rağmen davanın son bulmayıp devam etmesi hususunu 

kanunun ifadesinden çıkarmak da mümkündür. Şöyle ki, m.97,X hükmünde  

“...yargılama neticesine kadar..” ifadesine yer verilmiştir. Dolayısıyla, satış bedelinin 

alacaklıya verilmesi anında daha yargılama sona ermediğine, yani dava devam 

ederken satış bedeli alacaklıya ödendiğine göre, bundan sonra yargılamaya devam 

edilecek demektir. Aksi takdirde, bu şekilde bir ifade kullanılmasının bir anlamı 

olmazdı.  

Satış bedelinin alacaklıya ödenmesinden sonra, eğer istihkak davası davacı 

üçüncü kişi lehine sonuçlanırsa (üçüncü kişi davayı kazanırsa), icra mahkemesi, 

alacaklıya ödenmiş olan satış bedelinin davalı alacaklıdan alınıp davacı üçüncü 

kişiye verilmesine karar verecektir946. Dolayısıyla, bu durum davaya satış bedeli 

                                                                                                                                          
hükme bağlanmıştır. Mahcuzun satış bedeli alacaklıya ödenmekle kovuşturma düşmüş ve davanın 
konusu kalmamış olsa idi yukarıda anılan fıkrada ‘mal bedelinin inanca karşılığında alacaklıya 
verilmesinin’ anlamı kalmazdı. Satış bedeli ödenirken, alacaklıdan inanca alınmasının amacı, 
davacının istihkak davasını kazanması durumunda hakkını inancadan alabilmesi ve bir zarara 
uğramamasıdır. Üstelik Yargıtay uygulamaları da mahcuzun dava sırasında paraya çevrilip alacaklıya 
ödenmesi durumunda davaya devam edileceği yolundadır...Öyleyse mahkemece davaya devam 
olunarak sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya 
aykırıdır" (13. HD 2.12.1981, 7170/7831: KURU-İcra 2 s.1069). 
945 KURU-İcra 2 s.1067; MUŞUL s.633; TEKİNAY-İstihkak s.32-33; KURU/ARSLAN/YILMAZ 
s.323; POSTACIOĞLU s.397; BERKİN s.284; UYAR-İstihkak Davaları s.231; ÜSTÜNDAĞ s.218; 
"İİK’nun 97/10 maddesi hükmü uyarınca istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz mal paraya 
çevrilirse, merci hakimi satış bedelinin yargılamanın sonuna kadar alacaklıya ödenmemesi veya 
teminat karşılığında veya teminatsız olarak ödenmesi konusunda karar vermek zorundadır. Yasanın bu 
hükmünden merci hakiminin paranın ödenmiş veya ödenmemiş olmasına bakmaksızın istihkak 
davasına devam edip sonuçlandırması gerektiği anlamı ortaya çıkmaktadır. Aksine düşünülmesi 
halinde yargılama sonuçlanmadan paranın alacaklıya ödenmesi hükmünün getirilmesine gerek yoktur. 
Ayrıca, mahcuz bedelinin alacaklıya ödenmesi ile takibin düşeceği ve istihkak davasının konusunun 
kalmayacağı kabul edilirse, mahcuz bedelinin teminatsız olarak alacaklıya ödenmesinin anlamı 
kalmazdı. O halde, istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz malın paraya çevrilmesi ve bunun da 
alacaklıya ödenmesi, istihkak davasının sonuçlandırılmasına engel değildir. Olayımızda hacizli mal 
satılıp bedeli alacaklıya ödendiğine göre, merci hakimliğince davaya devam edilip işin esası 
incelenerek davanın sübutu halinde alacaklıya ödenen paranın geri alınmasına aksi takdirde, davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken, bu yön gözardı edilerek konusu kalmadığından bahisle davanın 
reddi doğru görülmemiştir" (15. HD 29.12.1992, 6328/6319: UYAR-İstihkak Davaları s.233); aynı 
doğrultuda (13. HD 14.3.1978, 572/1097: YKD 1978/5 s.764-765); (21. HD 8.4.2003, 1820/3130: 
TBBD 2003/49 s.337-338); ayrıca bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.232-240’da belirtilen kararlar. 
946 KURU-İcra 2 s.1070; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.324; MUŞUL s.633; UYAR-İstihkak Davaları 
s.231; KAYGANACIOĞLU–II s.122; "...Dava, İİK. nun 96 ve ardından gelen maddelerine dayanan 
3. şahsın istihkak iddiasına ilişkindir. Mercice mahcuzlar üzerindeki haczin kaldırılmasına ve 
davacıya teslimine karar verilmiştir. Oysa İcra dosyası içindeki Kartal 5. İcra Müdürlüğünün 
18.1.1996 gün ve 1995/702 tarih sayılı yazısı ile mahcuzların 18.1.1996 tarihinde yapılan açık artırma 
sonucu alacaklıya alacağına mahsuben 110.000.000 TL bedelle satıldığı bildirilmiş ve bu suretle İİK. 
nun 97/10. maddesi hükmü gereği istihkak davası mal bedeline dönüşmüş bulunduğundan satılan mal 
bedelinin alacaklıdan geri alınmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul 
ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 2.12.1997, 7757/7989: YKD 1999/7 s.969-970); 
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üzerinden devam edilmesinin de gerekçesini teşkil edecektir. Bunun için, davacı 

üçüncü kişinin talepte bulunmuş olmasına gerek yoktur. Çünkü, satış bedelinin 

alacaklıya ödenmesi ile, istihkak davası kendiliğinden, yani kanundan dolayı satış 

bedeline dönüşür947. Dava konusunun değişmesi bakımından iradesi herhangi bir rol 

oynamayan üçüncü kişinin, bu konuda bir talepte bulunma zorunluluğu da söz 

konusu olamaz.  

Bu ihtimalde, istihkak davasını kazanan davacı üçüncü kişi, icra mahkemesince 

lehine verilen karara dayanarak, ihalenin feshini (m.134) talep edemez. Çünkü, alıcı 

ihale ile malın mülkiyetini iktisap etmiş olacaktır (BK m.231; MK m.705; İİK 

m.134,I)948. 

 

 D. İSTİHKAK DAVASININ KONUSUZ KALMASI 

Yukarıda da belirtildiği üzere949, istihkak davasının söz konusu olabilmesi için, 

borçluya ait olduğu gerekçesiyle (sanısıyla), belli bir mal üzerine haciz konulmuş 

olması gerekir. Bir başka deyişle, şeklen de olsa bir haciz işleminin bulunması 

istihkak davasının varlık nedenidir; yani bu dava haciz koyma olgusundan 

kaynaklanır.  

İşte, davanın adeta varlık nedeni olan böyle bir haciz işleminin, dava devam 

ettiği sürece (dava sonuçlanıncaya kadar)  varlığını koruması gerekir. Burada 

                                                                                                                                          
"...İstihkak davası 28.8.1991 tarihinde açılmış, dava konusu menkul 24.3.1992 tarihinde dava dışı Y… 
isimli kişiye icra müdürlüğünce satılmış, mercice karar 2.7.1992 tarihinde verilmiş olduğuna göre, 
İİK’nun 97. maddesinin 10. fıkrası hükmü uyarınca, satış bedelinin davacıya ödenmesine karar 
verilmesi gerekirken, ‘mahcuzun –infazı mümkün olmayacak şekilde- aynen teslimine karar verilmesi 
yerinde olmadığından karar bozulmalıdır" (15. HD 26.4.1993, 1694/1947: UYAR-İstihkak Davaları 
s.233); aynı doğrultuda  (13. HD 15.6.1981, 3680/4523: KAYGANACIOĞLU–II s.122 dn.52). 
947 KURU-İcra 2 s.1071; nitekim Yargıtay’a göre, icra mahkemesi hakiminin bu durumu görevi 
nedeniyle re’sen dikkate alması gerekir. "Davalı alacaklı vekili temyiz dilekçesinde “dava konusu 
mahcuz aracın açık artırma yoluyla ihale edildiğini ve davanın bedele dönüşmesi gerektiğini” ileri 
sürmüştür. İİK’nun 97. maddesinin 10. fıkrası hükmü gereğince, merci hakiminin bu hususu görevi 
nedeniyle re’sen gözönünde bulundurarak araştırması ve sonucuna göre bir karar vermesi gerekirken, 
yazılı şekilde hüküm kurması doğru görülmemiştir" (15. HD 13.3.1989, 137/1203: UYAR-İstihkak 
Davaları s.237). 
948 KURU-İcra 2 s.1071; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.324; "Şikayetçi davacının istihkak davası 
30.11.1982 tarihinde açılmıştır. İhale tarihi ise 30.6.1983 günüdür. İstihkak davası 9.9.1983 günü 
(davacı üçüncü kişi lehine) sonuçlanmış ve 27.2.1984 günü kesinleşmiştir. Ancak ihale tarihi bu 
karardan önceye aittir. İstihkak davası sırasında ihalenin durdurulması yolunda verilmiş bir tedbir 
kararı mevcut olmadığına göre, istihkak davası ihalenin yapılmasını engellemez. İstihkak davası 
konusu olan şeyler de ihaleye dahil ise alıcısına mülkiyet geçmiş demektir. Şikayetçi–davacının 
ihaleden sonra verilmiş ve kesinleşmiş karara (tetkik merciinin istihkak davasının kabulü kararına) 
dayanarak ihalenin feshini isteme yetkisi bulunmamaktadır" (12. HD 7.2.1984, 14299/13109: KURU-
İcra 2 s.1071). 
949 Bkz. yuk. s.227 vd. 
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inceleyeceğimiz husus, dava sonuçlanmadan önce (dava esnasında) söz konusu 

haczin herhangi bir sebeple ortadan kalkması (ya da düşmesi)950 halinde davanın 

akıbetinin ne olacağı ve mahkemenin nasıl bir karar vereceğidir. 

Hemen belirtelim ki, istihkak davası devam ederken, davaya konu olan mal 

üzerindeki haciz kalkarsa, istihkak davası konusuz kalır951. Bir başka deyişle, dava 

esnasında haciz, herhangi bir sebeple ortadan kalkarsa, davanın konusu da ortadan 

kalkar, yani dava konusuz hale gelir. Zira, istihkak davası belli bir takipte belli bir 

mal üzerine haciz konulması olgusundan kaynaklanır ve adeta takibin bir hadisesi 

(hatta parçası) olarak onun gidişatına sıkı sıkıya bağlıdır. Davaya neden olan takip 

(ve haciz) ortadan kalktığına göre, ondan kaynaklanan  dava da ortadan kalkar952.  

Davanın konusuz kalması (dava konusunun ortadan kalkması) halinde953, artık dava 

(esas talep) hakkında yargılama yapılmasına ve hüküm verilmesine gerek kalmaz954. 

Bu nedenle, davanın konusuz kaldığını tespit eden mahkemenin, bunun üzerine, 

“dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar 

vermesi gerekir955. İstihkak davası bakımından da, aynı esaslar geçerlidir. Yani, dava 

konusu mal üzerine konulan haczin herhangi bir nedenle ortadan kalktığını tespit 

eden icra mahkemesinin de, “istihkak davası konusuz kaldığından karar verilmesine 

yer olmadığına” şeklinde karar vermesi gerekir956. Zira, davanın varlık sebebi olan 

haciz ortadan kalktığına göre, mahkemenin, artık esas hakkında karar vermesinin 

gereği de ortadan kalkmış olur.  

 

 

                                                 
950 İstihkak davasının düşme sebepleri hakkında bkz. DALAMANLI s.912. 
951  BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.111. İflasta istihkak davasının konusuz kalması hakkında 
bkz. SÜSSKIND s.42-43; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.111-112;  GÖRGÜN s.124-125. 
952  SÜSSKIND s.42; JÄGER s.342. 
953 Bu konuda ve istihkak davasının esası hakkında bir karar verilmeden sona ereceği sebepler 
hakkında bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.111. 
954 KURU-Usul 3 s.3015. 
955 KURU-Usul 3 s.3021. Mahkemenin esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bu 
kararı, bir tespit hükmü niteliğindedir (KURU-Usul 3 s.3022). 
956 KURU-İcra 2 s.1103; TEKİNAY-İstihkak s.32; UYAR-İstihkak Davaları s.230; "Davalı -alacaklı 
...dava konusu mahcuz mallar üzerindeki haczi kaldırmış olmasına göre, davanın konusu kalmamıştır. 
Bu durumda, merci hakimliğince “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi 
gerekirken, davanın yazılı şekilde kabulü yanlıştır" (15. HD 3.12.1987, 4277/4203: UYAR-İstihkak 
Davaları s.244). 
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Davanın konusuz kalması halinde, esasa ilişkin olarak  davanın kabulüne957 

veya davanın reddine958 şeklinde bir karar verilemez959.  

Öte yandan, davanın konusuz kalması halinde, esas hakkında karar 

verilmesinin gereği ortadan kalkar ise de, mahkemenin yargılamaya devam ederek, 

dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip, o tarafı yargılama 

giderlerine (ve bu arada vekalet ücretine) mahkum etmesi gerekir960. Dolayısıyla, 

istihkak davasının konusuz kalması halinde de, icra mahkemesinin yargılamaya 

devam etmesi ve dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit ederek, 

haksız olan o tarafı yargılama giderlerine (ve vekalet ücretine) mahkum etmesi 

gerekir961. 

İstihkak davasının konusuz kalması halinde, icra mahkemesinin “dava 

hakkında karar verilmesine yer olmadığına” ilişkin olarak vereceği karar, davacı 

üçüncü kişi ile davalı alacaklı arasındaki ilişkide kesin hüküm teşkil etmez. Bu 

nedenle, üçüncü kişi, başka bir icra takibinde uygulanan bir haciz üzerine, aynı 

istihkak iddiasını (mülkiyet hakkını) aynı alacaklıya karşı ileri sürebilir ve bunun için 

yeni bir istihkak davası da açabilir962. 

Mal üzerindeki haczin kalkması ve dolayısıyla davanın konusuz kalması çeşitli 

sebeplerden kaynaklanabilir. Bu anlamda olmak üzere, örneğin, takip konusu borcun 

ödenmesi963; alacaklı tarafından süresinde satış talebinde bulunulmaması (m,106,I; 

                                                 
957 "Dava konusu edilen…plakalı oto üzerindeki haczin kaldırıldığı, 15.9.1992 günlü İstanbul 9. İcra 
Müdürlüğünün yazısından anlaşılmıştır. Bu durumda merci hakimliğince “davanın konusu 
kalmadığından bir karar verilmesine yer olmadığına” masraf ve vekalet ücreti yönünden ise davanın 
açılmasına neden olan taraf aleyhine karar verilmesi gerekirken, bu yön gözardı edilerek “davanın 
kabulüne” karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 13.9.1993, 4332/3475: UYAR-
İstihkak Davaları s.242); aynı doğrultuda  kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.243-244. 
958 "Haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddiasına alacaklı tarafın karşı çıkması üzerine, icra 
memurunca alacaklı tarafa verilen önel içinde istihkak davası açılmaması halinde, 3. kişinin istihkak 
iddiası kabul edilmiş ve haciz kalkmış sayılır. Bu durumda 3. kişinin açtığı dava konusuz kaldığından, 
konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulması 
gerekirken davanın esastan reddi yasaya aykırıdır" (21. HD 31.10.2000, 7225/7448: YKD 2001/6 
s.899-900); aynı doğrultuda, (15. HD 13.2.1990, 4627/541: UYAR-İstihkak Davaları s.244). 
959 KURU-Usul 3 s.3022-3023. 
960 Bu konuda ayrıntı için bkz. KURU-Usul 3 s.3024 vd. 
961 KURU-İcra 2 s.1103;  
962 KURU-İcra 2 s.1106. 
963 "Davacı –alacaklı, İskenderun 1. İcra Müdürlüğüne vermiş olduğu...dilekçesinde borcun ödendiğini 
ve bu bakımdan istihkak davasının mevzuunun da kalmadığını bildirmiş, davalı borçlu... vekili 
ise...tarihli oturumda davanın konusu kalmadığını söylemiştir. Bu durumda, merci hakimliğince 
davanın açılmasına hangi tarafın sebebiyet verdiği araştırılıp belirlendikten sonra, konusu kalmayan 
dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına denilmesi ve davanın açılmasına sebebiyet veren 
tarafa yargılama giderlerini, bu arada ücreti vekaletin alacak miktarı ile haczedilen malın değerinin 
hangisi az ise bunun üzerinden nisbi olarak yükletilmesi gerekirken, noksan inceleme  ve yanlış 
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m.110)964; alacaklının icra takibinden feragat etmesi965; hacizli malın iyiniyetli 

üçüncü bir kişiye satılması;  hacizden sonra malın haczinin caiz olmadığına karar 

verilmesi966; mal üzerine konulan ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz hale gelmesi 

(m.264,IV)967 veya ihtiyaten haczedilen mallar üzerindeki haczin, daha sonra borçlu 

hakkında verilen iflas kararının kesinleşmesi ile düşmesi (m.193,II)968 gibi hukuki 

sebeplerle mal üzerindeki haciz kalktığı (düştüğü, sona erdiği) için istihkak davası 

konusuz kalabileceği gibi; hacizli malın tamamen telef (yok) olması; ekonomik 

değerini kaybetmesi ya da ülke sınırları dışına kaçırılması gibi fiili sebeplerle haczin 

kalkması nedeniyle de istihkak davası konusuz kalabilir969.  

                                                                                                                                          
değerlendirmeye dayanılarak yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
bulunmuştur" (15. HD 25.2.1991, 881/855: UYAR-İstihkak Davaları s.243); "İcra dosyasındaki 
beyanlara göre...borcun ödendiği, haczin kaldırıldığı anlaşılmasına rağmen, merci hakimliğince 
konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı belirtilerek hüküm kurulması 
gerekirken, bu konu üzerinde durulmadan davanın kabulüne karar verilmesi yerinde değildir. Ayrıca 
merci hakimliğince dava açılmasına hangi tarafın sebebiyet verdiği araştırılmalı, yargılama 
giderlerinin ve ücreti vekaletin sebebiyet veren tarafa yükletilmesi gerekmektedir" (15. HD 14.4.1992, 
1713/1941: UYAR-İstihkak Davaları s.242-243). 
964 "Davacılar mahcuz koyunların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını ve 
hayvanların teslimini dava etmişleridir. Koyunların muhafaza altına alındığı 17.6.1984 tarihinden 
sonra, bir yıl içinde satış talep edilmediğinden, haciz kendiliğinden kalkmış olacağından davanın 
konusu kalmamış olacaktır (İİK m.106). İşbu dava ise 15.6.1987 tarihinde edilmiştir. Bu durumda, 
davalı alacaklı ve borçlu aleyhine açılan istihkak davasının konusu kalmadığı kabul edilerek, karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verilmeli ve davanın açılmasına taraflardan hangisinin sebebiyet 
verdiği araştırılarak mahkeme masrafı ve vekalet ücreti buna göre hükmedilmelidir" (15. HD 
5.12.1988, 2767/4137: UYAR-İstihkak Davaları s.258); aynı doğrultuda (15. HD 19.1.1989, 
2566/111: UYAR-İstihkak Davaları s.257-258). 
965 "Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün...sayılı dosyasında alacaklı takipten feragat ettiğini bildirmiş ve 
bu beyanı...tutanağa geçirilerek kendisine imza ettirilmiştir. Kural olarak, istihkak davası açılabilmesi 
için her şeyden önce geçerli bir haczin varlığı gerekir. Takipten feragat ile hacizde ortadan 
kalkacağından, dava sırasında yapılan feragat nedeniyle, konusu kalmayan dava hakkında karar 
verilmesine yer olmadığına vekalet ücretiyle masrafın dava açılmasına sebebiyet veren taraftan 
tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde istihkak davasının kabulü yönünde hüküm 
kurulması doğru görülmemiştir" (15. HD 5.5.1988, 1296/1815: UYAR-İstihkak Davaları s.259); aynı 
doğrultuda (15. HD 4.4.1990, 271/1569: UYAR-İstihkak Davaları s.243-244). 
966 TEKİNAY-İstihkak s.32. 
967 "...Olayda, alacaklının ihtiyati haczin uygulanmasından sonra esas takibe geçmediği ve dava 
açmadığı anlaşılmıştır. Öyleyse, merci hakimliğince ihtiyati haczin kendiliğinden düşmüş olduğu 
gözetilerek dava konusu kalmadığından, bir karar ittihazına yer olmadığına karar verilmesi 
gerekirken, bu yönler gözden kaçırılarak yazılı biçimde davanın kabulüne karar verilmesi yasaya 
aykırı olup karar bozulmalıdır" (15. HD 18.2.1991, 311/723: UYAR-İstihkak Davaları s.253).  
968 "Dava konusu taşınır malların ihtiyaten haczinden sonra süresinde yapılan icra takibi sırasında 
borçlu davalı şirketin iflasına karar verilmiş, bu karar kesinleşmiştir. İİK’nun 193. maddesi hükmü 
gereği, iflas kararı ile yapılan icra takipleri durur ve karar kesinleştiğinde takipler düşer...İcra takibinin 
düşmüş olması nedeniyle, artık ortada haciz durumu olmadığından, hacizden doğan istihkak davasının 
konusu kalmamıştır. Bu halde merice dava konusu kalmadığından hüküm kurulmasına yer olmadığına 
karar verilmesi ve tarafların davadaki haklılık durumu araştırılarak yargılama giderleri yönünde 
sonucuna göre karar verilmesi gerekir..." (15. HD 5.11.1991, 3847/5240: UYAR-İstihkak Davaları 
s.248). 
969 TEKİNAY-İstihkak s.32; DALAMANLI s.912. 
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 E. İSTİHKAK DAVASINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI 

 

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmüne göre, “İstihkak davasına karşı 

haczi yaptıran alacaklı bu Kanunun 11 nci babı hükümlerine (m.277 vd.) dayanarak 

ve muvakkat veya katî aciz belgesi (m.143;105) ibrazına mecbur olmaksızın 

mütekabilen (HUMK m203 vd.) iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil davada 

tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder (m.97a; 281; 

HUMK m.240)”. Görüldüğü gibi, kanunkoyucu, alacaklıya, istihkak davasına karşı, 

karşılık dava şeklinde bir iptal davası açma olanağını  tanımış bulunmaktadır970’971.  

                                                 
970 İptal davasının istihkak davasına karşı, karşılık dava şeklinde açılmasına izin verilmesini ve bu 
bağlamda her iki dava arsındaki ilişkiyi YILDIRIM şu şekilde açıklamaktadır: “Her ne kadar doktrin 
iptalin karşı dava (veya def’i) yoluyla ikame edilmesini her iki davanın da icra (takip) hukukuyla ilgili 
oldukları gerekçesiyle kabul etmiş ise de bu o kadar basit değildir; bir iptal davasının bu yolla 
açılabilmesi, istihkak ve iptal davaları arasındaki kuvvetli benzerlikten kaynaklanır. Zira, icra hukuku 
açısından her iki dava da belirli bir malın takip alacaklısının müdahalesine maruz bırakılıp 
bırakılamayacağına ilişkindir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, üçüncü kişinin müdahalesine 
karşı iptal def’i, davada tarafların rollerine bağlı olmaksızın her halükarda def’idir; iptal alacaklısı, İİK 
m99’a göre davacı şeklinde ortaya çıktığında ise, artık bu istihkak davası dış görünüş bakımından iptal 
davasından farksızdır. Öte yandan her iki dava da takip konusunun kapsamı ile ilgilidir. İcra hukuku 
bakımından her iki dava arasındaki en önemli fark, istihkak davasının daima bir haczi takiben 
açılması, iptal davasının ise kural olarak hacizden önce açılmasıdır. Her iki dava arasındaki maddi 
hukuk bakımından farklılık ise, istihkak talebinde bulunanın söz konusu malın borçluya değil 
kendisine ait olduğu iddiasıyla takibe muhalefet etmesine karşılık, iptal davacısı ise üçüncü kişinin 
mülkiyet hakkına itiraz etmemekte fakat iptali kabil şekilde iktisap edilmiş olduğunu için 
haczedilebileceğini iddia etmektedir” (YILDIRIM M K: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, 
İstanbul 1995, s.234-235). Ayrıca bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ s.681-682. Bu hükümde 
öngörülen iptal davası açma olanağı, kıyasen iflasta istihkak davası bakımından da kabul edilmelidir 
(GÖRGÜN s.123). 
971 İsviçre hukukunda bu nitelikte bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak orada da üçüncü kişinin 
kazanımının iptale tabi bir tasarruf olduğunu  (üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın, iptale tabi bir 
tasarruf sonucu gerçekleştiğini) alacaklının, istihkak davasında def’i olarak ileri sürebileceği kabul 
edilmektedir. Bkz. AMONN/GASSER s.195, 432-433; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN 
s.562; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.97, 107; ROHNER s.22; karş. DENZLER s.186 vd. 
Alman hukukunda da hakim görüş, iptale tabi bir tasarrufun, bu tasarrufu iptal ettirme hakkına sahip 
olan (AnfG § 11; InsO § 129, 143)  alacaklı tarafından istihkak davasına konu yapabileceği, yani bu 
hakka dayanılarak istihkak davası açılabileceğini belirtilmektedir.  Bkz. MUSIELAK s.405; 
LACKMANN s.217-219; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2038-2039; SCHUSCHKE/ 
WALKER s.605; BAUMBACH/LAUTERBACH/ ALBERS/HARTMANN s.2030; ZÖLLER s.1876; 
WITTSCHIER s.929. Ancak azınlıkta kalan diğer bir görüşe göre, ZPO § 771’e göre istihkak davası 
açılması mümkün ise de, aslında bu durumda ZPO § 805’ de öngörülen davanın açılmasının gerekli ve 
yeterli olacağını savunmaktadır. Bkz.  ROSENBERG/ GAUL/SCHILKEN s.680-681; STEIN/ 
JONAS/MÜNZBERG s.542; GOTTWALD s.376; BAUR/STÜRNER s.530; BROX/ WALKER- 
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Söz konusu hüküm incelendiğinde, iptal davasına ilişkin genel hükümden 

(m.277 vd.) özellikle iki bakımdan farklılık taşıdığı görülür972. İlk olarak, bir 

alacaklının m.277 vd. hükümlerine göre iptal davası açabilmesi için, elinde kesin 

veya geçici aciz belgesinin bulunması gerekir. Bir başka deyişle, elinde ancak kesin 

veya geçici aciz belgesi bulunan alacaklı iptal davası açabilir973. Yani alacaklının 

elinde bir aciz vesikasının bulunması iptal davası bakımından özel bir dava 

şartıdır974. Oysa, iptal davasının, istihkak davasına karşı, karşılık dava yoluyla 

açılabilmesi için, alacaklının elinde kesin veya geçici aciz belgesi bulunması 

zorunluluğu yoktur. Yani alacaklı bu nitelikte bir belge ibraz etmek zorunda 

değildir975. İkinci olarak, her iki hüküm arasında, görev bakımından farklılık 

bulunmaktadır. Zira, genel hükümlere göre açılacak hacizdeki  iptal davaları 

bakımından görevli mahkeme, davacı alacaklının elindeki borç ödemeden aciz 

belgesinde ödenmemiş olarak gösterilen alacak miktarına göre, sulh veya asliye 

hukuk mahkemesidir976. Buna karşılık istihkak davasına, dava konusunun değeri ne 

olursa olsun icra mahkemesinde bakılır.  Ayrıca, bir karşılık davanın söz konusu 

olduğu hallerde, görevli mahkemenin belirlenmesinde, karşılık davanın değeri esas 

alınır (HUMK m.5). Oysa istihkak davasına  karşı iptal davasının karşılık dava 

yoluyla açılması halinde, karşılık davanın değeri ne olursa olsun bu dava da icra 

                                                                                                                                          
Zwangsvollstreckung s.781. Fakat, Alman hukukunda açılmış bir istihkak davasında iptal talebinin 
ayrı bir dava yoluyla ya da def’i şeklinde ileri sürülebileceği kabul edilmektedir. Bkz. 
BROX/WALKER–Zwangsvollstreckung s.786; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.119; 
GOTTWALD s.377-378; MUSIELAK s.405; SCHUSCHKE/WALKER s.607; ROSENBERG/ 
GAUL/SCHILKEN s.689; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.541; BAUMBACH/LAUTERBACH/ 
ALBERS/HARTMANN s.2029; LACKMANN s.218. 
972 Bu konuda bkz. TEKİNAY-İstihkak s.63; UMAR B: Türk İcra–İflas Hukukunda İptal Davası, 
İstanbul 1963 s.92; TEKİNAY S S: Haczedilen Mala İstihkak Davası Üzerine Alacaklı Tarafından 
Açılan İptal Davasında Vazife Meselesi (İBD 1955/3, s.135-137), s.136. 
973 Bu konuda ayrıntı için bkz. YILDIRIM-İptal Davaları  s.251 vd.; UMAR–İptal Davası s.35 vd.  
974 Bu konuda ve hacizdeki borç ödemeden aciz vesikasının alacaklıya iptal davası açma hakkı 
vermesi hakkında geniş bilgi için bkz. ÖZTEK S: İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz 
Vesikası, İstanbul 1994 s.67 vd. 
975 KURU-İcra 2 s.1021; TEKİNAY-İstihkak s.63; UMAR-İptal Davası s.92; UYAR-İstihkak 
Davaları s.770; "İİK’nun 97/17. maddesi uyarınca istihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu 
Kanunun 11.babı hükümlerine dayanarak muvakkat veya kat’i aciz belgesi ibrazına mecbur 
olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Bu itibarla karşılık dava olarak açılan tasarrufun iptali 
davasında tarafların gösterecekleri deliller toplanarak sonucuna göre her iki dava hakkında karar 
verilmesi gerekirken, aciz belgesi yokluğu gerekçe gösterilerek tasarrufun iptali davasının reddine 
karar verilmesi doğru görülmemiştir" (15. HD 26.11.1992, 4351/5564: UYAR-İstihkak Davaları 
s.787). 
976 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.692; ayrıntı için bkz.YILDIRIM-İptal Davaları s.231-232; UMAR-
İptal Davası s.91 vd. 
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mahkemesinde görülür977. Görüldüğü üzere, iptal davası bir istihkak davasına karşı, 

karşılık dava şeklinde açıldığı takdirde görevli mahkeme değişmektedir. Fakat, tekrar 

belirtmek gerekir ki, iptal davasına (aynı) icra mahkemesinde bakılabilmesi ancak ve 

ancak bir istihkak davasına karşı, karşılık dava olarak açılması halinde 

mümkündür978. İptal davasının istihkak davasına karşı, karşılık dava şeklinde 

açılabilmesi için ise, öncelikle ortada açılmış bir istihkak davasının bulunması 

zorunludur. Dolayısıyla, bir  istihkak davasının bulunmadığı hallerde, iptal davasının 

icra mahkemesinde karşılık dava şeklinde açılmasına olanak yoktur979.  

Öte yandan, alacaklının, iptal davasını, icra mahkemesinde istihkak davasına 

karşı, karşılık dava şeklinde açma zorunluluğu bulunmamaktadır980. Bu, kanun 

tarafından alacaklıya verilmiş istisnai bir olanaktır (yetkidir)981.  Dolayısıyla, alacaklı 

isterse, iptal davasını karşılık dava olarak değil de, genel mahkemelerde ayrı olarak 

açabilir982. Bu takdirde, iptal davası karşılık dava olarak açılmadığı için, görevli 

                                                 
977 TEKİNAY-İstihkak s.63-64; UMAR-İptal Davası s.92; YILDIRIM-İptal Davaları s.231; "İstihkak 
davasına karşı haczi yaptıran alacaklının, karşılık dava olarak iptal davası açabileceği gözetilerek, her 
iki davada tarafların göstereceği delillerin serbestçe değerlendirilip esas hakkında karar verilmesi 
gerekirken görevsizliğe hükmolunması doğru değildir" (21. HD 8.11.1999, 6883/7944: YKD 2000/5 
s.748-749). 
978 "Tasarrufun iptali davasının kural olarak İİK’nun 277 ve devamı maddelerine göre genel 
mahkemelerde görülmesi gerekir. Ne var ki aynı Kanunun 97/17 maddesi uyarınca, üçüncü kişi 
tarafından açılan istihkak davalarında, alacaklının aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın borçlunun 
yaptığı tasarrufun iptalini karşı dava olarak talep edebileceği, bu şekilde istihkak davasına karşı açılan 
tasarrufun iptali davasına da tetkik merciinde bakılacağı hükme bağlanmıştır. Somut olayda; üçüncü 
kişiler tarafından açılan istihkak davası üzerine alacaklı yanca karşılık dava olarak tasarrufun iptali 
davası açıldığına göre, bu davanın da incelenerek hükme bağlanması gerekirken karşılık dava 
nedeniyle olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir" (15. HD 26.2.1996, 790/894: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.223). 
979 "...İİY. mad. 97/17. maddesi hükmüne göre, 3. kişinin istihkak davasına karşı, haciz yaptıran 
alacaklı bu yasanın 11. babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kat’i aciz belgesi ibrazına 
mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Bu hüküm istisnai bir hükümdür. Ortada 3. kişi 
tarafından açılmış bir istihkak davası yoktur. Alacaklının mütekabil iptal davası söz konusu 
olamayacağına göre, alacaklının bu davada talep ettiği tasarrufun iptali isteminin mahkemede 
görülmesi gerektiğinden, iptal davası yönünden görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar 
verilmek gerekirken, yazılı olduğu şekilde satış işleminin de iptaline karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırı görülmüştür" (15. HD 7.3.1986, 517/839: UYAR-İstihkak Davaları s.849). 
980 ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.511. 
981 TEKİNAY-İstihkak s.63; MUŞUL s.673; SARISÖZEN İ: İptal Davasında Yetki ve Görev (ABD 
1977/3, s.449-458), s.451-452. 
982 "Alacaklının bağımsız olarak açtığı tasarrufun iptali davası görevli olmayan icra tetkik merciinde 
açılmıştır. Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, merci hakimince görevsizlik kararı verilmesi 
gerekirken, istihkak davası ile birleştirilip karara bağlanması doğru değildir" (21.HD 
1.12.2003,9330/9733: YKD 2004/4 s.598-599); "Açılan istihkak davasında alacaklı tarafından 
tasarrufun iptali yönünde bir iddia ileri sürülmesi halinde böyle bir davanın İİK’nun 277 ve devamı 
maddeleri uyarınca ilgili hukuk mahkemesinde açılması mümkün olduğu gibi aynı kanunun 97/17 
maddesi uyarınca istihkak davasına bakan merci hakimliğine karşı dava şeklinde getirilmesi de 
mümkündür. Olayda davacının istihkak davası açması üzerine alacaklı davalı İİK’nun 97/17. madde 
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mahkeme icra mahkemesi olmayıp, dava konusunun değerine göre, sulh veya asliye 

hukuk mahkemeleri olacaktır. Yani bu durumda görev bakımından herhangi bir 

değişiklik söz konusu olmayacaktır983. Nitekim bu husus, 24.2.1954 tarih ve 2/7 

sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı984 ile çözüme kavuşturulmuştur. Söz konusu 

İçtihadı Birleştirme Kararına göre “...alacaklı bu suretle mütekabilen olmayıp da 

müstakillen ve doğrudan bir iptal davası açarsa İcra ve İflas Kanununun 11 inci babı 

hükümleri dairesinde bu davaya mahkemelerde bakılmak lazım gelip icra icra 

mahkemesinin vazifesi haricindedir. Çünkü İcra mahkemesince bakılacak iptal 

davaları 97 nci maddede tasrih olunduğu veçhile ancak mütekabilen açılacak iptal 

davalarına mahsustur. Bu bir istisnai hükümdür. Mevridine münhasırdır. Bu hükmün 

bütün iptal davalarına teşmili caiz değildir. Hadise vazifeye taalluk ettiğinden 

mezkur maddenin kıyas yoliyle tatbiki de mümkün görülmemiştir...Binaenaleyh... 

mütekabilen açılmayıp da müstakillen açılan iptal davalarının mahkemelerce 

görülmesi lüzumuna ve tetkik mercilerinin vazifeleri haricinde olduğuna içtihadı 

birleştirme kurulunun 24.2.1954 tarihli oturumunda ittifakla karar verildi”.  

İptal davası bakımından incelenmesi gereken bir husus da, istihkak davasına 

karşı, karşılık dava şeklinde açılan bu davanın, herhangi bir süreye tabi olup 

olmadığıdır. Zira bilindiği üzere, yazılı yargılama usulünde (asliye mahkemelerinde), 

karşılık dava, cevap layihasında açılması gerektiğine göre (HUMK m.203), esasa 

cevap süresi içinde açılabilir. Cevap süresi de kural olarak on gün olduğundan 

(HUMK m.195), davalı bu on gün içinde karşılık davasını açabilir. Basit yargılama 

usulünde, davalı cevap layihası vermek zorunda olmadığına ve cevaplarını ilk 

oturumda, yazılı veya sözlü olarak, mahkemeye bildirebileceğine göre, bu yargılama 

usulünde, davalı karşılık davasını ilk oturumda (en geç ilk oturuma kadar) açabilir985. 

Buna göre, karşılık dava şeklinde açılan iptal davaları  acaba herhangi bir süreye tabi 

midir? 

                                                                                                                                          
gereğince iptal davasını mukabil dava biçiminde getirdiğinden, merci hakimliğince bu davanın da 
esasına girilerek sonuçlandırılması gerekir. Bu nedenle merci hakimliğinin, iptal davasını asliye hukuk 
mahkemesinin göreceğinden bahisle reddetmesinde isabet bulunmamaktadır" (15. HD 29.12.1992, 
5954/6351: UYAR-İstihkak Davaları s.786-787). 
983 Ancak, genel mahkemelerde açılan iptal davası, icra mahkemesinde açılmış olan istihkak davasına 
karşı, karşılık dava olarak nitelendirilemeyeceğinden, bu davada geçici veya kesin aciz belgesine 
sahip olma koşulu yine aranacaktır. Bkz. KOSTAKOĞLU C: Takip Hukukunda İptal Davaları (AD 
1989/2, S.6, s.7-32), s.19.  
984 Bkz. Resmî Gazete 12.4.1954, sayı 8682. 
985 KURU/ARSLAN/YILMAZ–Usul s.656. 
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Belirtelim ki, doktrinde bu konuda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Azınlıkta 

kalan bir görüşe göre, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmünde, bu konuda, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na bir atıfta bulunulmadığına ve dolayısıyla 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda öngörülen on günlük süre sınırlaması 

burada uygulanamayacağına göre, istihkak davasına karşı karşılık dava yoluyla 

açılan iptal davası herhangi bir süreye (on günlük süreye) tabi değildir986. Yargıtay 

da bazı kararlarında, bu şekilde açılacak iptal davalarının herhangi bir süreye tabi 

olmadığına hükmetmiştir987.  

Doktrinde hakim olan ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, bu 

konuda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulmamış olması, iptal 

davasının belli bir süreye tabi olmamasına bir gerekçe teşkil etmez. Çünkü, İcra ve 

İflas Kanunu m.97,XVII hükmü, sadece, alacaklının istihkak davasına karşı iptal 

davasını karşılık dava olarak açma olanağının varlığını göstermek için konulmuştur. 

Yani, kanunkoyucu bu düzenleme ile alacaklıya istisnai bir olanak tanıdığını açıkça 

hükme bağlamıştır. Dolayısıyla bu hükmün, karşılık davanın açılmasının, 

görülmesinin ve karara bağlanmasının nasıl yapılacağı konusu ile bir ilgisi yoktur. 

Zira, bu konular Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kaldı ki, 

İcra ve İflas Kanunu m.97,XVII hükmünün, bu hususlarda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunmamış olması, bu sonuncu kanun 

hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil edemez. Bu nedenlerle, istihkak davasına 

karşı, karşılık dava şeklinde açılan iptal davalarının, herhangi bir süreye tabi 

olmadığı sonucuna varılamaz. Dolayısıyla, icra mahkemesinde basit yargılama usulü 

uygulandığına ve esasen istihkak davası da basit yargılama usulüne tabi olduğuna 

                                                 
986 TEKİNAY-İstihkak s.65; UYGUR s.44; DALAMANLI s.906, 910; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.511; 
OLGAÇ s.841. 
987 "İkame edilen istihkak davası dolayısıyla İİK’nun 97. maddesinin fıkrai mahsusuna tevfikan 
açılacak mütekabil iptal davası için kanun, bir müddet tayin etmemiştir. İstihkak davasının basit 
muhakeme usulüne tabi olması; alacaklıdan mütakabil davasının ilk celsede ikame edilmesini zaruri 
kılmaz. HUMK’nun 509. ve müteakip maddeleri davadan değil, delillerden bahsetmektedir. Bu 
itibarla mezkur kanunun 511. maddesi delaletiyle 202. maddesinin de hadisede tatbik yeri yoktur" 
(HGK 21.12.1955, İc.İf. 7/4: ÖMERBAŞ L/ÇETİNTAŞ S: Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 
Emsal Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları, C.III, 1960 s.282); "...Öte yandan, davalı anılan 
tasarrufun iptali için karşılık dava da açmıştır. İİK’nun 97. maddesinin sondan bir önceki fıkrasına 
dayanılarak açılan bu tür karşılık davalar bir süreye bağlı tutulmamıştır..." (13. HD 18.4.1977, 
1687/2152: YKD 1977/11 s.1583); "...Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici 
sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, alacaklının istihkak 
davasına karşı, karşılık dava olarak açtığı iptal davasının bir süreye bağlı olmadığına..." (15. HD 
6.2.1992, 5803/480: UYAR-İstihkak Davaları s.812-813). 
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göre, karşılık dava şeklinde açılan iptal davasının, bu yargılama usulünde karşılık 

davanın açılabileceği süreye tabi olması gerekir. Basit yargılama usulünde, karşılık 

dava ilk oturumda (en geç ilk oturuma kadar) açılabileceğine göre, istihkak davasına 

karşı karşılık dava şeklinde açılan iptal davası da, ilk oturumda (en geç ilk oturuma 

kadar) açılmalıdır. Dolayısıyla, basit yargılama usulünün geçerli olduğu istihkak 

davasında cevap dilekçesi verme zorunluluğu bulunmadığı için, karşılık dava 

şeklinde açılan iptal davasının on günlük süreye tabi olmamakla birlikte, en geç ilk 

oturuma kadar açılması gerekir988. Ayrıca, iptal davası, genel mahkemelerde ayrı bir 

dava şeklinde de açılabileceğine göre, bu konuda, genel kurallardan ayrılmaya da 

gerek yoktur989. Nitekim Yargıtay da bazı kararlarında bu görüşü benimseyerek, 

karşılık dava şeklinde açılan iptal davasının en geç ilk oturumda açılması gerektiğine 

hükmetmiştir990.  

Öte yandan, doktrinde tartışmalı olan bir husus da, iptal davasının istihkak 

davasına karşı mutlaka karşılık dava şeklinde ileri sürülmesinin zorunlu olup 

olmadığıdır. Bir başka deyişle alacaklı mutlaka karşılık dava şeklinde bir iptal davası 

açmalı mıdır yoksa iptal talebini def’i olarak ileri sürebilir mi? 

                                                 
988 KURU-İcra 2 s.1022; KURU-Usul 3 s.3942; UMAR-İptal Davası s.95; BERKİN s.300; 
YILDIRIM-İptal Davaları s.286; UYAR-İstihkak Davaları s.771, 815; UYAR-Yargılama s.837; 
UYAR-İnceleme s.72; UYAR T: İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, 2. Bası, Manisa 1992 s. 173; 
UYGUR s.44; BERKİN N: Yargıtay’ın Yeni İflas Hukuku İçtihatları ve Bazı İflas Hukuku Sorunları 
(Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul 1979 s.1041-1087), s.1062 vd.; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.224.  
989 YILDIRIM-İptal Davaları s.286. 
990 "İİK’nun 97/17. fıkrasına göre istihkak davasına karşı alacaklı aciz belgesi ibrazına mecbur 
olmaksızın karşılık dava olarak tasarrufun iptali davasını açabilir. Anılan İİK’nun 97/11.fıkrasında bu 
kabil davalara umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacağı yazılıdır. 
HUMK’nun 511. maddesi basit usulü muhakemelerine tabi olan hallerde bu kanunun mevaddı sabıka 
ahkamına muhalif olmayan alelade usulü muhakeme kaideleri de tatbik olunur kuralı konmuştur. O 
halde, ilk celse tarihine kadar davalı-alacaklı mukabil dava olarak tasarrufun iptali davasını açabilir"  
(15. HD 21.3.1991, 242/1400: YKD 1991/10 s.1536); "İİK’nun 97. maddesine göre açılan davalarda, 
mukabil dava olarak satış işleminin iptalinin istenmesi mümkündür. İstihkak davaları basit usule göre 
çözümlenir. İlk itirazların ilk duruşmada ve esasa girilmeden önce yapılması ve karşı davanın da aynı 
sürede ikamesi gerekir. Olayda, davalı-karşı davacı alacaklı, bu müddeti geçirmeden satış işleminin 
iptalini istemiş ve merci tarafından harcın ikmali için 10 günlük süre verilmiş, süresinde harç 
yatırılmıştır. Bu durumda karşı davanın süresinde açıldığının kabulü zorunludur..." (15. HD 
16.10.1990, 2690/4078: UYAR-İstihkak Davaları s.811); "...Oysaki mukabil dava, HUMK’nun 203. 
maddesi hükmünce basit ve seri muhakeme usulüne tabi davalarda ilk oturumda açılabilir. Karşılık 
davanın süresinde açılmadığı itirazı ise, HUMK’nun 187/8. maddesine göre ilk itiraz olarak dermeyan 
edilir. Basit ve seri muhakeme usulüne tabi davalarda itiraz süresi, mukabil davanın ikame edildiği 
duruşmayı takip eden ilk oturumdur... " (15. HD 1.11.1988, 2883/3498:UYAR-İstihkak Davaları 
s.811-812). 
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Bir görüşe göre, her ne kadar  davalı alacaklı istihkak davasında borçluya ait 

olan bütün def’ileri (butlan, muvazaa vs.)991 üçüncü kişiye karşı aynen borçlu gibi 

ileri sürebilirse de, İcra ve İflas Kanunu’nun 277’inci maddesine dayanan iptal 

talebini, karşı dava yoluyla ileri sürmek zorundadır. Zira kanun iptal iddiasının def’i 

olarak ileri sürülebilmesinden söz etmemektedir. Dolayısıyla alacaklı, üçüncü kişinin 

istihkak davasına konu olan şey üzerindeki mülkiyet hakkına sahip olduğunu ispat 

için dayandığı hukuki muamelelerin (satış, bağışlama vs.) kabili iptal olduğunu 

mütekabilen ileri sürebilecektir992.  

Buna karşılık doktrinde hakim olan ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe 

göre, alacaklının iptal davasını mutlaka karşılık dava yolu ile ileri sürmesi zorunlu 

olmayıp, alacaklı iptal hakkını def’i olarak da ileri sürebilir993. İsviçre hukukunda 

da994 alacaklının davalı veya davacı konumunda olmasına bakılmaksızın, iptal 

hakkının alacaklı tarafından def’i yoluyla ileri sürülebileceği belirtilmektedir995. 

Hukukumuz bakımından İcra ve İflas Kanunu m.97,XVII hükmünün alacaklıyı bu 

olanaktan yoksun bıraktığı, yani onun iptal hakkını def’i yoluyla ileri sürmesini 

                                                 
991 İsviçre hukukunda da, istihkak davasında davalı alacaklının hukuki durumunun  borçluya oranla, 
daha kötü olmadığı belirtilmektedir. Zira, alacaklının borçluya ait olan bütün itiraz sebeplerini (ve 
def’ileri) üçüncü kişiye karşı ileri sürebileceği kabul edilmektedir. Bu anlamda olmak üzere örneğin, 
alacaklı üçüncü kişiye karşı, onun tasarrufunun hükümsüz (batıl) olduğunu, muvazaalı olduğunu ya da 
iptale tabi olduğunu (İsv. İİK m.285 vd.) ileri sürebilir. Bkz. JÄGER/WALDER/ KULL/ 
KOTTMANN s.562; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.96-97, 106-107; SÜSSKIND s.61-63; 
LENHARD s.67; karş. DENZLER s.186 vd. Alman hukukunda da alacaklının, üçüncü kişiye karşı, 
onun hakkını yok eden, hakkı kazanmasını engelleyen veya hakkını etkisiz kılan bütün itiraz ve 
def’ileri ileri sürebileceği kabul edilmektedir. Bu anlamda olmak üzere, alacaklı, örneğin üçüncü 
kişinin iktisabının muvazaalı olduğunu, iptale tabi bir tasarruf olduğunu ileri sürebilecektir. Bu 
konuda bkz. SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2039 vd.; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung 
s.785 vd.; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.689 vd.; SCHUSCHKE/WALKER s.606 vd.; 
STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.547; WIECZOREK/SCHÜTZE s.642 vd; LACKMANN s.217 vd.; 
Alacaklının üçüncü kişiye karşı ileri sürebileceği def’iler hakkında bkz. DALAMANLI s.906-907. 
992 ÜSTÜNDAĞ s.225; ÜSTÜNDAĞ-Yasak s.104 dn. 177a. 
993 UMAR-İptal Davası s.93; YILDIRIM-İptal Davaları s.233, 236; UYAR T-İptal Davaları  s.148; 
UYAR-İstihkak Davaları s.771; POSTACIOĞLU s.411-412; POSTACIOĞLU İ E: Mahcuz mala 
istihkak davası zımmında ileri sürülen iptal iddialarında vazife meselesi. – Tevhidi içtihat kararının 
tahlili. – Tenkidi mülahazalar. – Tevhidi içtihat kararının şümul sahası (İHFM 1954, C. XX/1-4, 
s.307-320), s.312 vd.; POSTACIOĞLU İ E: İcra İflas Kanunu İle İlgili Bazı Yargıtay İçtihatlarında 
Uygulanan Yorum Şekli Hakkında Düşünceler ve Bu İçtihatların Değiştirilmesi Lüzumu İle İlgili 
Mülahazalar (Prof. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988 s.581-600), s.583; Böylece 
POSTACIOĞLU, daha önce yazmış olduğu bir makalesinde yer alan “bir istihkak davasında iptal 
davasına müstenit iddiaların bir def’i şeklinde ileri sürülmesine imkan olmayıp mütekabil dava 
şeklinde ikame edilmesi lazım gelmektedir. Hatta burada mütekabil davaya cevaz verilmiş olması bile 
kanunun bir lütfudur” şeklindeki görüşünü değiştirmiş  görünmektedir. Bu konuda bkz. 
POSTACIOĞLU İ E: Mahcuz Mal Üzerinde Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası (İBD 1951/3, s.161-167), 
s.163. 
994 JÄGER s.346-347. 
995 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.313; POSTACIOĞLU s.411; UMAR-İptal Davası s.93. 
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engellediği sonucuna  varılamaz. Dolayısıyla, İcra ve İflas Kanunu’nun gerek 97’inci 

gerekse 99’uncu maddesine996 göre açılan (ve görülmekte olan) bir istihkak 

davasında alacaklı, iptal iddiasını def’i yoluyla ileri sürebilmelidir.997. Bunun kabul 

edilmesi, İcra ve İflas Kanunu m.97,XVII hükmünün artık bir öneminin kalmayacağı 

şeklinde bir düşünceyi de haklı kılmaz. Çünkü, az önce belirtilen hükmün 

fonksiyonu, alacaklıya terditli iddialar ileri sürmek imkânı vermesidir. Şöyle ki, İcra 

ve İflas Kanunu m.97,XVII uyarınca açılacak bir istihkak davasına vereceği cevap 

layihasında alacaklı, üçüncü kişinin ileri sürdüğü hakkın varlığını savunma yoluyla 

inkâr etmekle beraber, karşılık dava olarak iptal davası açmakla ikinci kademede 

dikkate alınması gereken bir iddia ileri sürmüş olur; yoksa, bu karşılık iddiayı 

yapmakla mülkiyetin üçüncü kişiye geçmiş olduğu iddiasını kabul etmiş olmaz. Bu 

nedenledir ki, hukuki sebeplerin birlikte incelenmesi mümkün olmakta ve böylece 

takibin akıbeti bir hamlede belirlenebilmektedir998.  

Şu halde alacaklı, bu şekilde icra mahkemesinde istihkak davasına karşı 

karşılık dava şeklinde açacağı bir iptal davası ile, davacı üçüncü kişinin ileri sürdüğü 

istihkak iddiasının İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve devamı maddelerine göre iptale 

tabi bir tasarruf sonucu olduğunu ve bu tasarrufun kendisi bakımından iptal 

edilmesini isteyebilecektir999. Bir başka deyişle, üçüncü kişi, hacizli malın kendisine 

hacizden önce borçlu tarafından temlik edildiğini iddia ettiği takdirde, davalı 

konumunda olan alacaklı, bu temlik (devir) işleminin gerçekte mevcut olmadığını 

veya geçersiz olduğunu ileri sürmek suretiyle istihkak iddiasını reddetmekle beraber, 

temlik işleminin mevcut ve maddi hukuk hükümlerine göre geçerli olması halinde 

dahi esasen bu işlemin m.277’ye göre iptale tabi olduğunu ileri sürebilecek ve 

temlikin kendisi bakımından iptalini talep edebilecektir. Alacaklı, ister temlikin 

mevcut ve geçerli olmadığını ispat etmek suretiyle, ister iptal davasının koşullarının 

(unsurlarının) gerçekleşmiş olması nedeniyle söz konusu temlikin iptalini sağlamak 
                                                 
996 İptal davasının İİK m.99’a göre açılan istihkak davalarında da uygulanıp uygulanamayacağı ve 
ayrıca def’i olarak ileri sürülüp sürülemeyeceği ileride ayrıca incelenecektir. Bkz. aşa. s.506 vd. 
997 UMAR-İptal Davası s.93. Yargıtay da iptal davasının mutlaka karşılık dava şeklinde açılmasının 
zorunlu olmadığına, iptal hakkının def’i olarak ileri sürülebileceğine karar vermiştir (İİD 10.10.1964, 
10363/10975: AD 1965/2 s.248-250); (İİD 21.1.1963, 414/707: KURU-İcra Hukuku s.250 dn.28). 
Fakat Yargıtay, yukarıda sözü edilen 24.2.1954 tarihli içtihadı birleştirme kararında, bu konuya hiç 
değinmemiştir. Zira yüksek mahkeme,  iptal iddiasının  bir dava şeklinde ileri sürülmesini pek tabiî 
bulmuş, bu iddianın bir dava kalıbı dışında ve sadece def’i veya def’e karşı def’i olarak ileri 
sürülebileceğini hatırına bile getirmek istememiştir (POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.312-313). 
998 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.310; UMAR-İptal Davası s.93. 
999 KURU-İcra 2 s.1021-1022; UYAR-İstihkak Davaları s.772. 
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suretiyle, hacizli malı kendi alacağının tahsili için paraya çevirtmek amacına 

ulaşabilecektir. Yani, istihkak davasının reddini sağlamak veya karşılık dava olarak 

açtığı iptal davasını kazanmak suretiyle alacaklı ekonomik bakımdan aynı amacı elde 

etmiş olacaktır1000. 

Fakat, alacaklı iptal davasını mutlaka karşılık dava şeklinde açmak zorunda 

değildir. Dolayısıyla alacaklı,  üçüncü kişinin açtığı istihkak davasını kaybettikten 

sonra, borçluya karşı bir aciz vesikası elde ederek iptal davasını bu defa genel 

mahkemelerde açabilecektir. Bu takdirde alacaklı iptal davasını kazanacak olursa, bu 

davada elde edeceği ilam, kendisini istihkak davasında haksız çıkaran ilama nazaran 

bir çelişki (tezat), yani kesin hüküm teşkil etmez1001. Nitekim Yargıtay da bu 

görüştedir1002. Bu nedenle, ortada bir yargılamanın yenilenmesi sebebinin 

varlığından (HUMK m.445,X) söz edilmeksizin, ikinci ilamın uygulanması 

gerekir1003.  

Alacaklının, iptal davasını karşılık dava şeklinde değil de, ayrı (bağımsız) bir 

dava olarak genel mahkemelerde açması halinde, istihkak davasına bakan icra 

mahkemesinin, genel mahkemede görülmekte olan iptal davasının sonucunu 

beklemesi; yani, iptal davasının sonuçlanmasını istihkak davası için bekletici sorun 

yapması gerekir1004. 

                                                 

1002 "İİK. nun 96. ve devamı maddelerince açılan istihkak davaları ile 277 ve sonrasındaki maddelerine 
göre ikame olunan tasarrufun iptali davaları icra takibinde haczedilen mallar üzerindeki mülkiyet 
ihtilaflarını değil, mahcuz üzerinde cebri icranın devam edip etmeyeceğini halleden şekli 
davalardandır. Bu nedenle istihkak davası iptal davası hakkında kesin hüküm oluşturmaz"  (15. HD 
6.7.1999, 2641/2937: YKD 1999/11 s.1556-1557). 

1000 POSTACIOĞLU s.412; UYAR-İstihkak Davaları s.772. 
1001 Çünkü, istihkak davası maddi hukuk hükümlerine göre çözümlenmesi gereken bir davadır. Yani 
bu davada halledilmesi gereken mesele, hacizli malın üçüncü kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi 
temelinde, alacaklının hacizli mal üzerinde cebri icraya girişip girişemeyeceğidir. Halbuki, iptal 
davasının konusu borçlunun malvarlığından gerçekten ve geçerli olarak çıkmış olan bir malın İİK’nın 
koyduğu şartlar çerçevesinde, bu işlemden zarar görmüş ve borçlusu aleyhine aciz vesikası elde etmiş 
alacaklının haczini mümkün kılacak şekilde yine borçlunun malvarlığına iadesini sağlamaktır. Bu 
nedenledir ki, iki iddia arasında bir benzerlik bulunmamaktadır ve her halde iki iddianın dayandığı 
sebepler birbirinden farklıdır. Sebepler aynı olmadığına göre, istihkak davası sonucunda alınmış bir 
ilam, iptal davası sonucunda alınmış bir ilam bakımından kesin hüküm teşkil etmez 
(POSTACIOĞLU-İstihkak İddiası s.162-163). 

1003 POSTACIOĞLU s.412; POSTACIOĞLU-İstihkak İddiası s.163 vd.; UYAR-İstihkak Davaları 
s.772; UYAR-İnceleme s.72-73. 
1004 KURU-İcra 2 s.1022; "...İİK’nun 97. maddesinin son fıkrasından önce gelen fıkrası hükmü 
gereğince, istihkak iddiasına karşı haczi yaptıran alacaklı, mütekabilen tasarrufun iptali davası 
açabileceği gibi, müstakil iptal davası da açabilir. Davalı alacaklının açmış olduğu iptal davasında 
verilecek kararın bu davaya etkili bulunduğu, bu davayla yakından aşikardır. O halde mercice, o dava 
sonucu beklenilmeden yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde karar verilmiş olması bozmayı 
gerektirir" (13. HD 3.2.1982, 204/544: UYAR-İstihkak Davaları s.855). Bekletici sorun ile derdestlik 
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Burada belirtilmesi gereken bir husus da, karşılık dava olarak açılan iptal 

davası ile muvazaa arasındaki ilişkidir. Acaba, iptal davası ile muvazaa iddiası bir 

arada bulunabilir mi? Ya da, alacaklı bir iptal davası açmak zorunda olmaksızın, 

istihkak davasında muvazaayı def’i olarak ileri sürebilir mi? Bir başka deyişle, bir 

işlemin muvazaalı olduğu iddia edildiği takdirde bu konuda iptal davası açmak 

gerekir mi? 

Doktrinde de isabetli olarak belirtildiği gibi, karşılık dava olarak açılacak iptal 

davası bir muvazaa iddiasına eşit (denk) değildir1005. Zira, muvazaa iddiası (ya da 

davası), iptal davasına göre daha kapsamlıdır1006. Hukuki bir menfaati ihlal edilen 

bütün üçüncü kişiler muvazaa iddiasını ileri sürebilecekleri halde, iptal davasını, 

kural olarak, ancak elinde geçici veya kesin aciz belgesi bulunan alacaklılar açabilir. 

Muvazaa iddiası borçlunun karşılıklı veya karşılıksız her türlü muvazaalı işlemleri 

aleyhine açılabildiği halde, iptal davası ile ancak kanunda gösterilen (m.278-280), 

işlemlerin iptaline hükmedilebilir. Muvazaa, tarafların, üçüncü kişileri aldatmak 

amacıyla, gerçek niyetlerini gizlemek için görünüşte bir muamele yapmalarıdır1007. 

Bu nedenle, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı devir işlemi muvazaalı ise, bu devir 

hakkın geçmesi sonucu istenmemiş olduğundan, sözde (görünüşte) devredilmiş 

değerleri borçlunun malvarlığı dışına çıkarmaz. Yani mal borçlunun malvarlığında 

kalmaya devam eder. Halbuki, iptal davasında iptali istenilen işlem hukuka uygun ve 

geçerli bir işlem olup, borçlunun yaptığı devir işlemleri sonucunda, bu devre konu 

olan değerler borçlunun malvarlığından çıkmıştır. Fakat, bu işlemler alacaklının 

haklarını etkilediği için iptale tabi tutulmuştur1008.  

Bu nedenlerle,  muvazaalı bir devrin söz konusu olduğu hallerde, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 277 vd. maddelerine göre bir iptal davası açılmasına gerek yoktur. Zira, 

sonuç doğurmamış bir işlemin sonucunun bertaraf edilmesi söz konusu 

olamayacağından, bu durumda bir iptal davasının açılması da caiz olmamak 

                                                                                                                                          
alternatif olduğuna, bir arada bulunamayacağına göre, Yargıtay’ın bu içtihadıyla istihkak ve iptal 
davasının derdestlik itirazı oluşturmayacağı görüşünde olduğu söylenebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için  bkz. YILDIRIM-İptal Davaları s.238-239. 
1005 TEKİNAY-İstihkak s.64; ANSAY-Tadil s.846. 
1006 ESENER s.106. 
1007 Bu konuda bkz. yuk. s.432 vd. 
1008 Muvazaa (davası, iddiası) ile iptal davası arasındaki ilişki ve farklar için bkz. ESENER s.105 vd.; 
KILIÇOĞLU-Borçlar Hukuku s.120; BELGESAY M R: İcra ve İflas Hukuku I, Sentetik Bölüm, 
Konkordato-İflas-İptal Davası, C.II, İkinci Basım, İstanbul 1953 s.155-156; KURU/ARSLAN/ 
YILMAZ s.683-684. 
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gerekir1009. Dolayısıyla, hacizli malın üçüncü kişiye devrini sağlayan hukuki işlemin 

muvazaa nedeniyle hükümsüzlüğü, istihkak davasında alacaklı tarafından def’i 

olarak ileri sürülebilir ve icra mahkemesi bu iddiayı inceleyebilir1010; bu konuda 

ayrıca bir iptal davası açılmasına gerek yoktur1011.  

Fakat, her ne kadar, muvazaa iddiası ile iptal davasının içtima edemeyeceği 

kabul edilebilir ise de1012, bu, söz konusu  iddiaların terditli olarak ileri sürülmesine  

engel olmamak gerekir. Dolayısıyla, muvazaayı ispatın, tasarrufun iptale tabi 

bulunduğunu ispattan daha zor olduğu da dikkate alındığında, alacaklı borçlunun 

üçüncü kişi ile yaptığı işlemin muvazaalı olduğunu; eğer bu sabit olmazsa, söz 

konusu işlemin iptale tabi bulunduğunu  terditli olarak ileri sürebilir. Bu durumda 

icra mahkemesi, muvazaayı sabit görmediği halde, kanuni koşullar gerçekleşmiş ise, 

işlemin iptaline karar verebilir1013.   

                                                 
1009 UMAR-İptal Davası s.17; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.683-684; ANSAY-Tadil s.846; aksi görüş 
KOSTAKOĞLU s.10-11. 
1010 POSTACIOĞLU-Mülahazalar s.582. Yargıtay’ın yukarıda belirttiğimiz 24.2.1954 tarihli içtihadı 
birleştirme kararında şu satırlara yer verilmiştir: “...Şayet üçüncü şahıs bu malın kendisine borçlu 
tarafından satıldığını iddia ile bu hususta bir de vesika ibraz ederse alacaklı bu vesikanın ya muvazaa 
suretiyle tanzim edilmiş olduğunu iddia eder veyahut kendisini ızrar kastıyla ve mal kaçırmak 
niyetiyle olduğunu beyanla bunun iptalini talebeder. Muvazaa iddiasının tetkiki mevzu harici 
olduğundan bunun üzerinde durulmamıştır...”. Bu satırlardan da anlaşılacağı üzere Yargıtay,  muvazaa 
iddiasının İİK’nun  277  vd. maddeleri anlamındaki iptal iddiasından ayrı olduğunu belirtmiş ve 
dolayısıyla muvazaa iddiasını kararın kapsamı dışında bırakmıştır. Bu nedenle, her ne kadar ayrı 
olarak açılan iptal davasına genel mahkemelerde bakılacak ise de, bu İçtihadı Birleştirme Kararı 
muvazaa iddiaları bakımından uygulanamayacağı için, istihkak davasında muvazaa iddiası ileri 
sürülebilecek ve dolayısıyla icra mahkemesi bu iddiayı inceleyebilecektir (POSTACIOĞLU-Vazife 
Meselesi s.316-317). 
1011 UMAR-İptal Davası s.17; YILDIRIM-İptal Davaları s.237-238; POSTACIOĞLU-Vazife 
Meselesi s.315-316, 319; OLGAÇ s.861. Nitekim Yargıtay’a göre de,  "Alacaklının İİK’nun 99. 
maddesine müsteniden açmış olduğu davada, istihkak müddeisinin elinde bulunan alım satım 
sözleşmesinin muvazaalı bir işlem olduğu iddia edildiğine göre, muvazaa iddiası incelenerek varılacak 
sonuca göre karar verilmesi gerekir. Alacaklının İİK’nun 278. ve sonraki maddeleri gereğince iptal 
davası açması gerektiğinden bahisle, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı, temyiz isteği 
yerindedir"  (İİD 18.11.1968, 9969/10531: UYAR-İstihkak Davaları s.865); aynı doğrultuda (HGK 
22.10.1969, 679/274: YELEKÇİ/YELEKÇİ/GENÇEL s.236); ancak Yargıtay’ın aksi yönde, yani 
borçlunun muvazaalı işlemlerinin de iptal davasına konu olabileceğine ilişkin kararları da vardır. 
"…borçlunun mal varlığını alacaklıdan kaçırmak amacı ile yakın akrabasına doğrudan veya dolaylı 
olarak devretmesi danışıklı (muvazaalı) bir işlem olup, İİK. 277 ve sonra gelen maddeler gereğince 
tasarrufun iptaline konu olur" (15. HD 26.4.1984, 775/1466; aynı doğrultuda, 13. HD 13.2.1978, 
5021/535; her iki karar için bkz. KOSTAKOĞLU s.11). 
1012 UMAR-İptal Davası s.17; aksi görüş ESENER s.108. 
1013 TEKİNAY-İstihkak s.64-65; POSTACIOĞLU-Mülahazalar s.583; BELGESAY-Sentetik Bölüm 
s.156; "...Yine aynı kanunun değişik 97. maddesinin 17. fıkrası uyarınca, istihkak davasına karşı, 
haciz yaptıran alacaklı, İİK’nun 11. babı hükümlerine dayanarak muvakkat veya kat’i aciz vesikası 
ibrazına mecbur kalmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. İstihkak ve iptal davaları basit 
yargılama usulüne tevfikan görülür. İstihkak davasında ileri sürülen tasarrufların ve dayanılan 
belgelerin muvazaalı olduğunu, alacaklı def’an dermeyan hakkını haizdir. Bu hususun 
behemahal mukabil dava şeklinde ileri sürülmesine kanuni bir mecburiyet yoktur. Tetkik 
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İcra ve İflas Kanunu’nun 282’inci maddesine göre iptal davası “borçlu ve 

borçlu ile hukuki muamelede bulunan...” kişiler aleyhine açılır1014. Söz konusu 

hüküm dikkate alındığında, iptal davasında, istihkak davacısı üçüncü kişi ve 

borçlunun birlikte davalı olarak gösterilmesi gerekir. Doktrine1015 ve Yargıtay’a 

göre1016, bu durumda davalılar arasında şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığı söz 

konusudur.  

Nihayet, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmüne göre, “dava ve 

mütekabil davada tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir 

eder”. İstihkak davası bakımından söz konusu hükmü yukarıda incelemiştik. 

Kanunkoyucu, karşılık dava olarak açılan iptal davasında da tarafların gösterecekleri 

bütün delillerin hakim tarafından serbestçe takdir edileceğini belirtmiştir. İptal 

davaları bakımından benzer bir hüküm de, kanunun 281’inci maddesinde yer 

almaktadır. Bu hükme göre de “mahkeme... bu davalara müteallik ihtilafları hal ve 

şartları gözönünde tutarak serbestçe takdir ve halleder”.   

Bir görüşe göre, her ne kadar iptal davalarında hakimin delilleri serbestçe takdir 

edeceğinden söz edilmiş ise de, bu hükümler Türk hukuku bakımından senetle ispat 

kuralının bertaraf edildiği anlamına gelmez; hakim yine senetle ispat kuralıyla 

bağlıdır, dolayısıyla bu ifadenin Türk hukuku bakımından bir anlamı yoktur1017.  

                                                                                                                                          
konusu hadiseye gelince; borçlu B…’nin, L…’ye (karısına) yaptığı satış, hacizden yani mahcuz 
üzerinde borçlunun tasarruf hakları kısıtlandıktan sonraya taalluk etmektedir. İstihkak davacısının 
aralarındaki evlilik münasebeti itibariyle, kocasının mal kaçırmak maksadıyla hareket ettiğini 
bilmediğini, iyi niyetle hareket ettiğini iddia edebilmesine imkan yoktur. Binaenaleyh, satışın 
muvazaalı değil de, hakiki olduğu kabul edilse dahi alacaklının hacizle iktisap ettiği hakları ihlal 
eylediği nisbette batıldır" (İİD 10.10.1964, 10363/10975: AD 1965/2 s.249). 
1014 İptal davasında davalı taraf hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM-İptal Davaları s.262 vd. 
1015 ULUKAPI-Dava Arkadaşlığı s.104; KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.583. Bir başka görüşe 
göre ise, borçlunun davalı sayılması, iptal davalısı üçüncü kişi ile borçlu arasındaki muhtemel rücu 
davası bakımından önemli olup iptal davasında borçlunun feri müdahil olarak bulunması yeterlidir 
(YILDIRIM-İptal Davaları s.266). 
1016 "Davacı 3. kişi tarafından açılan istihkak davası üzerine karşı dava olarak alacaklı İİK. 97/17. 
maddesine göre iptal davası açmıştır. Karşı dava olarak açılan bu iptal davaları aynı kanunun 277 ve 
ardından gelen maddeleri hükümlerine tabidir. Şu kadarki karşı dava halinde kat’i ya da geçici aciz 
belgesinin varlığı aranmaz. Tasarrufun iptali davasında husumet bakımından aynı kanunun 282. 
maddesi hükmünce davanın ‘borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan...’ kişiler aleyhine 
açılması zorunludur. Somut olayda borçlu ile hukuki muamelede bulunan davacı ve 3. şahıs hasım 
gösterilmiş ise de, bununla zorunlu dava arkadaşı olan borçlu hasım gösterilmemiştir. Kanuni hasım 
dava dışı bırakılarak davanın görülüp hükme varılması usul ve yasaya aykırı olmakla karşılık dava 
bakımından borçluya dava dilekçesi tebliği ile taraf teşkilinin ikmal edilmesi suretiyle yargılama 
yapılıp hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken taraf teşkili yapılmadan davanın 
görülerek sonuca varılması bozmayı gerektirmiştir" (15. HD 6.4.1994, 458/2093: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.226). 
1017 UMAR-İptal Davası s.96-97. 
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Doktrinde hakim olan görüşe göre ise, bu düzenlemelerle senetle ispat kuralı 

bertaraf edilmiştir1018’1019. Bu hükümler hakimin iptal davalarına ilişkin kanun 

hükümleriyle sıkı sıkıya bağlı kalmaması için öngörülmüştür. Çünkü, kanun 

metninin lafzına sıkı sıkıya bağlı bir hakim önünde, bir tasarrufun iptale tabi 

olduğunu ispat etmek oldukça güç hatta genellikle imkansızdır. Zira, davacı alacaklı, 

borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkilere göre üçüncü kişi durumunda olduğundan, 

bunlar arasındaki ilişkilere de yabancıdır.  Bu nedenle, kesin bir şekilde ispatı güç 

olan iptal davalarında, hakim, kanunda öngörülmüş olan karinelerden de 

yararlanarak, serbest takdir hakkını (m.281,I; m.97,XVII; HUMK m.240) kullanmalı 

ve iptal davasından beklenen amacı gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Hakimin bu 

serbest takdir hakkı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun deliller için 

öngördüğü sınırlamalar ile bağlı olmaksızın her türlü delile (özellikle tanık beyanına) 

dayanarak hüküm verebileceğini de kapsar1020.  

Kanaatimizce de, istihkak davasında olduğu gibi, iptal davalarında da, hakim 

özellikle senetle ispat kuralına ilişkin hükümlerle bağlı olmaksızın, tarafları 

gösterdiği her türlü delile dayanarak hüküm verebilir1021. Zira, davacı alacaklı, davalı 

borçlu ve üçüncü kişi arasındaki ilişkiler bakımından üçüncü kişi durumunda olup, 

bunlar arasındaki ilişkilere yabancıdır. Fakat biz, hakimin, iptal davlarında da, ikrar 

ve yemin ile bağlı olacağı kanaatindeyiz1022.  

İstihkak davasına karşı karşılık dava şeklinde iptal davası açılmış ise, bu 

davanın sübutu bakımından, İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve devamı maddelerinde 

öngörülen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp buna göre karar 

                                                 
1018 BELGESAY- Sentetik Bölüm  s.169; ANSAY s.330; UYAR-İptal Davaları s.189; bu konuda ileri 
sürülen görüşler hakkında ayrıca bkz. YILDIRIM-İptal Davaları s.165; ÜSTÜNDAĞ-İflas  s.243-244; 
ERTEN s.145; SARISÖZEN s.354. 
1019 Fakat iptal davalarında kanuni delil sisteminin uygulanmaması, hakime, sadece hissine dayanarak 
bir vakıayı sabit sayması yetkisinin verildiği anlamına gelmez. Aksine hakim, Kanunun ifadesiyle 
“ahval ve şeraiti nazara alarak”, yani inkar edilmeyen veya samimiyetinden şüphe edilmeyen, aksi 
ispat edilmiş şart ve vakıalardan mantıki analizlerle delilleri değerlendirerek  bir olayı veya vakıayı 
sabit farzedebilir (BELGESAY-Sentetik Bölüm  s.169). 
1020 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.692. 
1021 GÜRDOĞAN’ a göre (s.96), istihkak davasına karşı karşılık dava şeklinde açılan iptal davalarında 
da ispat hükümleri, asıl istihkak davasında olduğu gibidir. 
1022 Aksi görüşte olan BELGESAY’a göre, iptal davalarında kanuni delil sisteminin 
uygulanmamasının bir sonucu olarak, bir tarafın kendisine yöneltilen yemini eda etmemesi aleyhine 
kesin delil teşkil etmez. Hakimin kanaatiyle hüküm vermeye mecbur olması bunun kabulünü zorunlu 
kılar. Buna karşılık, yazar, hakimin, kabul ve ikrar edilen bir vakıayı sabit saymak zorunda olduğunu 
belirtmektedir (BELGESAY-Sentetik Bölüm s.169). 
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verilmelidir1023.  Uygulamada,  iptal davaları için öngörülmüş bulunan karinelerin, 

(özellikle İcra ve İflas Kanunu m.280,IV hükmünde belirtilmiş olan karinenin) 

istihkak davasında da uygulanıp uygulanamayacağı bakımından tereddütler 

doğmuştur. Yargıtay, önceki tarihli kararlarında, kanaatimizce isabetli olarak,  iptal 

davalarına ilişkin m.280,III hükmünün, m.44 ile birlikte istihkak davasında da 

uygulanabileceğini belirterek, davaları genellikle alacaklılar lehine sonuçlandırmış 

iken1024, daha sonra görüş değiştirerek, m.280,III hükmünün iptal davalarına ilişkin 

olduğunu ve dolayısıyla istihkak davasında uygulanamayacağına karar vermiştir.1025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1023 ERTEKİN/KARATAŞ s.226 ve orada belirtilen Yargıtay kararları.  
1024 Fakat Yargıtay’ın bir kararına göre, "Taraflar arasındaki istihkak davasında, dava konusu menkul 
mal haczi borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı ve takip dayanağı belgede gösterilen adresinde 
yapıldığından, mülkiyet karinesi borçlu yararına ise de, bu karinenin aksi davacı tarafından 
kanıtlanabilir. Davalı borçlu şirketin, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla haciz mahallindeki iş yerini 
muvazaalı olarak davalı şirkete devrettiği açık olduğundan bu devir alacaklının haklarını etkilemez" 
(21.HD 9.10.2003, 9249/7831: YKD 2004/2 s.273-274).  
1025 Bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.567-568; UYAR-İptal Davaları s.117-118 ve bu sayfalarda dn. 
31, 32 ve 33’de belirtilen kararlar. Bu konuda ve İİK m280,III hükmü ile m.44 arasındaki ilişki 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM-İptal Davaları s.173 vd.  
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İKİNCİ ALTBÖLÜM 

 

HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 

HALİNDE 
 

İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davası bakımından öngördüğü bir başka 

ihtimal, üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın haczedilmiş olmasına ilişkindir. 

Nitekim bu durum kanun’un 99’uncu maddesinde ayrıca düzenlenmiştir1026. İşte bu 

başlık altında, söz konusu ihtimalde istihkak davasına ilişkin usul incelenecektir. Bu 

inceleme yapılırken, söz konusu ihtimale ilişkin özellikler üzerinde durulacak, malın 

borçlunun elinde bulunması ihtimali ile ortak olan noktalarda önceki açıklamalara 

yollama yapmakla yetinilecektir.  

 

    § 16. BİR MALIN HACZEDİLMİŞ OLMASI VE HACZEDİLEN  

             MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 

   

A. BİR MALIN HACZEDİLMİŞ OLMASI      

Burada incelenecek olan istihkak davasının söz konusu olabilmesi için de, 

öncelikle üçüncü kişinin elinde bulunan ve borçluya ait olduğu iddia edilen bir malın 

haczedilmiş olması gerekir. Bir başka deyişle, burada da, borçluya ait olduğu iddia 

edilen (bildirilen) ve fakat üçüncü bir kişinin elinde bulunan bir mal haczedilmiş 

olmalıdır. Eğer, haciz olarak nitelendirilen bir icra işlemi yoksa, istihkak iddiasında 

bulunulması ve dolayısıyla istihkak davası açılması söz konusu olamaz. Bu nedenle 

şeklen de olsa bir haciz işleminin bulunması bu istihkak davasının da varlık 

nedenidir1027. 

                                                 
1026 Buna karşılık, iflasta yalnız malın masanın elinde bulunması halinde istihkak davası 
düzenlenmiştir. Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde istihkak davasını düzenleyen m.99 
hükmünün, kıyasen de olsa iflasta uygulanması mümkün değildir. Bu durumda, iflas idaresi üçüncü 
kişinin elinde bulunan bir mal hakkında ancak MK m.683 hükmüne göre bir istihkak davası açabilir. 
Bu konuda geniş bilgi için bkz. GÖRGÜN s.135 vd. 
1027 İstihkak davasının ön koşulu olarak bir haczin bulunması zorunluluğu için bkz. yuk s.227 vd. 
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Bir icra takibinde, ancak borçluya ait olan mallar haczedilebilir ise de, bunların 

haciz esnasında mutlaka borçlunun elinde bulunması zorunlu değildir1028. Bir başka 

deyişle, borçluya ait olan ve fakat üçüncü bir kişi elinde bulunan mallar da 

haczedilebilir. Zira, borçlu alacaklıya karşı bütün malvarlığı ile sorumludur. Nitekim 

bu durum kanunumuzun 85,I hükmünde açıkça belirtilmiştir. Bu hükme göre 

“Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle 

taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil 

olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur”.  

İcra müdürü, üçüncü kişi elinde bulunan bir malı, borçlunun mal beyanında 

bunu belirtmesi (m.74 vd.) ya da daha sonra bildirmesi üzerine veya alacaklının bu 

yönde bir beyanda bulunması halinde haczeder.  Şu halde, üçüncü kişinin elinde 

bulunan ve üçüncü kişi tarafından kendisine ait olduğu bildirilen bir malın, alacaklı 

veya borçlu tarafından borçluya ait olduğu iddia edilirse, icra müdürü bu malı da 

haczeder ve fakat üçüncü kişinin istihkak iddiasını da haciz tutanağına yazar 

(m.102,I). Örneğin icra müdürü, borçluya ait olduğu ileri sürülen bir dükkâna haciz 

için gittiği zaman orada borçlu ile ilgisi bulunmayan bir üçüncü kişiyle karşılaşsa, 

alacaklı da bu dükkânın ve içindeki eşyaların borçluya ait olduğunu, borçlunun 

hacizden kurtulmak için dükkânına söz konusu üçüncü kişiyi oturttuğunu iddia 

ederse, burada borçluya ait olduğu ileri sürülen (dükkândaki) mallar üçüncü kişinin 

elindedir. Eğer üçüncü kişi, dükkândaki malların kendisine ait olduğunu iddia ederse, 

icra müdürü, buradaki malları haczeder ve fakat üçüncü kişinin elinden alamaz; 

ancak ona yedimin olarak teslim eder1029.  

Haciz, malların bulunduğu yerde, yani mahallinde yapılır (m.79,II; m.102,I).  

Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu’nun m.85,II hükmüne göre “Borçlu yahut 

borçlu ile malı birlikte elinde bulunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir 

şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır 

malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haczi yapan 

memura beyan etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı 

elinde bulunduran şahısları bu beyana davet etmek zorundadır”. Burada belirtilmesi 

                                                 
1028 ARAR s.220. Malın sadece üçüncü kişinin elinde bulunması haczine engel olmayacağı gibi, 
borçlunun elinde haczedilmiş olması halinde  hak  sahibi üçüncü kişilerin hakkını aramalarına olanak 
tanınmaması da kabul edilemez (AZMİ/İZZET s.205). 
1029 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.326. 
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gereken husus, daha önce bu beyan zorunluluğunun sadece borçlu bakımından söz 

konusu olmasına karşın, İcra ve İflas Kanunu’nda 4949 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle bu zorunluluğun, malı borçlu ile birlikte elde bulunduran kişiler için de 

getirilmiş olmasıdır1030. İşte bu tür mallar ile, üçüncü kişiler tarafından istihkak 

iddiasında bulunulmuş malların haczi en sonraya bırakılacaktır (m.85,II). Bir başka 

deyişle, icra müdürü istihkak iddia edilmiş malları da haczedebilecek ve fakat 

hacizde tertip kuralları gereğince, istihkak iddia edilen, yani çekişmeli malları en son 

haczedecektir.  

İcra müdürü, üçüncü kişi elinde haczettiği malı, muhafaza tedbiri olarak, 

üçüncü kişiden alıp, başka bir kişiye yediemin olarak teslim edebilecek midir?  

İcra ve İflas Kanunu m.88,II hükmünün 4949 sayılı Kanunla değiştirilmeden 

önceki metnine göre, bu durum alacaklının muvafakatine bağlı idi. Yani, alacaklı 

muvafakat ederse, icra müdürünün hacizli taşınır malı bizzat üçüncü kişiye yediemin 

olarak bırakması mümkündü. Fakat, 4949 sayılı Kanunla m.88,II hükmüne bir cümle 

eklenerek bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre “üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır 

mallar haczedilince, alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü 

şahsa yediemin olarak bırakılır”1031. Görüldüğü üzere, malın üçüncü kişinin elinde 

bırakılması hususu alacaklının muvafakatı ve üçüncü kişinin bunu kabul etmesi 

şartına bağlanmıştır. Esasen, eski düzenlemeye göre de alacaklının muvafakatı şartı 

aranmaktaydı. Şimdi buna bir de üçüncü kişinin kabulü şartı eklenmiştir. Dolayısıyla, 

eğer alacaklı buna muvafakat etmez ise, mal üçüncü kişi elinde bırakılamayacak, 

ondan alınarak başka bir kişiye yediemin olarak teslim edilecektir. Yani, alacaklının 

muvafakatının bulunmaması halinde, mal hemen üçüncü kişiden alınıp muhafaza 

altına alınabilecek demektir.  

                                                 
1030 "Bu düzenleme ile, haczedilen mallar üzerinde üçüncü kişilerin haciz, mülkiyet rehin ve benzeri 
hakları bulunduğu hallerde, bunları beyan yükümlülüğünün sadece borçluya ait olmasının yol 
açabileceği sakıncaları önlemek ve bu yükümlülüğü borçlu ile malı birlikte elde bulunduranları da 
kapsayacak hale getirmek, icra takibinin ilerlemiş aşamalarında ortaya çıkabilecek istihkak 
iddialarının önceden yapılmasını sağlamak ve böylece rehin veya benzeri hak sahiplerinin haklarını 
korumak için, haczi yapan icra memurunun üçüncü şahısların da beyanını alması zorunluluğu 
getirilmiştir" (Hükümet Gerekçesi). 
1031 "İcra ve İflas Kanunu’nun  88’inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hükümle; “üçüncü şahsın 
elinde bulunan taşınır malların haczedilmesi durumunda alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın 
kabulü halinde üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılacağı’ öngörülmüştür. Böylece, ‘alacaklı 
muvafakat etmezse, üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır malların da haczedilip, üçüncü kişinin 
elinde bırakılmayarak muhafaza altına alınacağı’ şeklindeki uygulamaya son verilmesi amaçlanmıştır" 
(Hükümet gerekçesi).  
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Bu düzenleme, doktrinde haklı olarak eleştirilmiş ve en kısa zamanda 

düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir. Zira söz konusu hüküm düzeltilmediği takdirde, 

kötü niyetli alacaklıların üçüncü kişinin zilyedi olduğu taşınır malı haczederek 

elinden alması ve başka bir kişiye yediemin olarak bırakması mümkündür. Bu kadar 

kötü niyetli kullanıma açık ve taşınır malın zilyedinin onun maliki sayılacağı 

yolundaki karineye ve dolayısıyla maddi hukuka aykırı bu düzenlemenin mutlaka 

değiştirilmesi gerektiği isabetli olarak ifade edilmiştir1032’1033.  

Ancak kanaatimizce, alacaklının muvafakatı ve üçüncü kişinin kabulü halinde 

icra müdürü tarafından muhafaza altına alınacak olan taşınır mallar, üçüncü kişi 

tarafından istihkak iddiasında bulunulmayan mallardır.  Eğer üçüncü kişi kendi 

elinde haczedilen taşınır bir mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu ileri 

sürerek istihkak iddiasında bulunmuş ise, icra müdürü bu malı üçüncü kişiden 

alamaz ve başka bir kişiye yediemin olarak teslim edemez; ancak üçüncü kişiye 

yediemin olarak bırakabilir1034. Çünkü, kendi elinde haczedilen taşınır bir malın 

                                                 
1032 Bkz. PEKCANITEZ H: 4949 Sayılı Kanun’la, İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin 
Değerlendirilmesi (TBBD 2003/49, s.137-158), s.147-148; UYAR T: 4949 Sayılı ve 17.07.2003 
Tarihli İcra Ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yenilikler (TBBD 
2003/49, s.159-221), s.173.  
1033 “Bu konuda komisyonun ve Hükümet gerekçesi de zaten bu yöndeki bir düzenlemeye izin 
verilmediğini göstermektedir. Nitekim, bu maddenin hükümet gerekçesine göre ise, İcra ve İflas 
Kanunu’nun 88. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hükümle;  üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır 
malların haczedilmesi durumunda alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü 
kişiye yediemin olarak bırakılacağı öngörülmüştür. Böylece, alacaklı muvafakat etmezse, üçüncü 
kişinin elinde bulunan taşınır malların da haczedilip, üçüncü kişinin elinde bırakılmayarak muhafaza 
altına alınacağı şeklindeki uygulamaya son verilmesi amaçlanmıştır’ denilmektedir. Yani, maddenin 
tamamen aksine bir gerekçe ya da gerekçeye tamamen aykırı bir madde yürürlüğe konulmuştur” 
(PEKCANITEZ-Değerlendirme s.148). “Gerçekten, Kanun’un ikinci fıkrasına eklenen bu yeni 
hükmün ifade ediliş şekli, bu hükmün Kanuna konuluş amacına uygun olmamıştır.  Zira, bu hükmün 
karşıt anlamından (mevhumu muhalifinden) üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır mallar haczedilince, 
alacaklının muvafakat etmemesi halinde üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılamayacağı anlamı 
çıkmaktadır. Böyle bir yorum ise maddenin gerekçesinde belirtilen açıklama ile bağdaşmamaktadır. 
Bu nedenle madde de geçen alacaklının muvafakatı sözcüklerinin maddeden çıkarılması ve değişiklik 
gerçekleşinceye kadar da Yargıtay’ ın bu maddeyi gerekçe doğrultusunda yorumlayarak, üçüncü 
kişinin elinde bulunan taşınır malların haczedilmesi halinde, alacaklı muvafakat etmese dahi, haczi 
yapan icra müdürünün yediemin olmayı kabul eden üçüncü kişiye bunları yediemin olarak bırakması 
uyun olacaktır” (UYAR-Yenilikler s.173). 
1034 KURU-İcra 2 s.1111; POSTACIOĞLU s.306 dn.35; MUŞUL s.675; UYAR-İstihkak Davaları 
s.1007; BERKİN s.295; ERTEKİN/KARATAŞ s.531; OLGAÇ/KÖYMEN s.840; ULUKAPI-İcra 
s.127; "Haczedilen hayvanlar 3. kişinin elinde bulunmuştur. 3. kişi istihkak iddia etmiştir. Bu 
durumda bu mallar 3. kişinin elinden alınamaz ona ancak yediemin olarak teslim edilir ve alacaklıya 
İİK’nun 99. maddesine göre merci hakimliğine  o şahıs aleyhine dava açmak için 7 günlük mühlet 
verilir. 3. kişinin elinden malların alınması doğru değildir. Şikayet kabul edilmek gerekirken reddi 
isabetsizdir" (12. HD 3.6.1992, 592/7673: UYAR-İstihkak Davaları s.1012). Buna karşılık 
PEKCANITEZ, m.88,II’ye ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “…bunun sonucu olarak üçüncü 
kişi, istihkak iddiasının sona ermesine kadar bu maldan yoksun kalacaktır…” şeklindeki ifadesiyle, 
m.88,II’nin, istihkak iddiasında bulunulmuş olan mallar bakımından da uygulanacağını kabul etmiş 
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maliki olduğunu iddia eden üçüncü kişi, kanuni mülkiyet karinesine dayandığından 

asıl olan, onun elinde bulundurduğu (m.97a) ya da zilyedi olduğu (MK m.985,I) 

taşınır malın maliki olmasıdır1035. Buna karşılık, üçüncü kişinin üzerinde istihkak 

iddiasında bulunduğu hak mülkiyetten başka bir hak, örneğin rehin hakkı ise, icra 

müdürü, malı üçüncü kişiden alıp başka bir kişiye (veya yere) yediemin olarak teslim 

edebilir. Çünkü, icra müdürünün üçüncü bir kişiye rehnedilmiş olan malları da 

muhafaza altına alma yetkisi vardır (m.88,III)1036. 

Sonuç olarak, İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesine dayanılarak bir 

istihkak davasının açılabilmesi için, borçluya ait olan (ya da ait olduğu iddia edilen 

veya sanılan) ve fakat üçüncü bir kişi elinde bulunan bir malın haczedilmiş olması 

şarttır. Eğer, üçüncü kişi elinde bulunan bir malın haczi söz konusu değilse, istihkak 

davasının açılması da söz konusu olamaz. Fakat, belirtmek gerekir ki, bu haczin 

mutlaka bir icrai haciz olması zorunlu olmayıp, diğer haciz çeşitlerinden (ihtiyati 

haciz, muvakkat haciz, tamamlama haczi yada ilave haciz) birinin varlığı da 

yeterlidir1037.  

 

B. HACZEDİLEN MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 

İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinin uygulanabilmesi için, malın 

yalnız üçüncü kişinin elinde bulunması, yani malın üçüncü kişi elinde iken 

haczedilmiş olması gerekir1038. Eğer mal yalnız üçüncü kişi elinde değilse, bu hüküm 

(m.99) uygulanamaz. Bu anlamda olmak üzere, mal sadece borçlunun elinde ise  

                                                                                                                                          
olmaktadır (PEKCANITEZ-Değerlendirme s.148). Aynı şekilde,PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES’ 
e göre (İcra s.71-72), taşınır bir mal üçüncü bir kişinin elinde haczedilir ve üzerinde istihkak iddia 
edilirse, yediemin sıfatıyla üçüncü kişinin elinde bırakılması için alacaklının muvafakatı ve üçüncü 
kişinin kabulü gerekir. İsviçre hukukunda da,  üçüncü kişinin elinde bulunan veya üçüncü kişi ile 
borçlunun  birlikte elde bulundurdukları bir malın muhafaza altına alınamayacağı kabul edilmektedir. 
Bkz. JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.567. 
1035 MUŞUL s.675. 
1036 KURU-İcra 2 s.1112; KURU-İcra 1 s.644, 772-773; POSTACIOĞLU s.306; UYAR-İstihkak 
Davaları s.1008; aksi görüş MUŞUL s.675. Belirtmek gerekir ki, 88’inci maddenin üçüncü fıkrasında 
4949 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle  ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırların icra dairesince 
satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabileceği kabul edilmiştir. "…Maddenin 
üçüncü fıkrasına eklenen hükümle ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırların haciz ve rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden önce muhafaza 
altına alınmaları önlenmiş, ticari işletmenin bütünlüğü korunarak, borçlunun ticari faaliyetlerine 
devam edebilmesi ve bu yolla borçlarını ödeyebilmesi imkanı sağlanmıştır"  (Hükümet Gerekçesi). 
1037 Bkz. yuk. s.228-229. 
1038 Örneğin bkz. (12. HD 26.3.1992, 9322/3769: UYAR-İstihkak Davaları s.1012); (12. HD 
8.10.1990, 2606/9662: UYAR-İstihkak Davaları s.1015). 
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(m.96) ya da malı borçlu ile üçüncü kişi birlikte elde bulunduruyorsa (m.97a,I) bu 

takdirde m.99 hükmü değil, m.96 ve 97 hükmünün uygulanması gerekir1039.  

Şu halde hukukumuzda, malın yalnız üçüncü kişi elinde bulunması halinde 

istihkak davası bakımından ayrı bir  prosedür öngörülmüştür (m.99)1040. Malı borçlu 

ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurmaları halinde ise mal borçlunun elinde 

sayılmıştır (m.97a,I).  Oysa, İsviçre hukukunda, malı gerek yalnız üçüncü kişinin 

elinde bulundurması gerekse malı üçüncü kişi ile borçlunun birlikte elde 

bulundurmaları halinde mal, üçüncü kişinin elinde sayılmaktadır (İsv. İİK m.108)1041. 

Bu da, her iki hukuk sistemi arasında, istihkak davası bakımından önemli bir farklılık 

teşkil etmektedir. Kuşkusuz bu  hukuk politikası ile ilgili bir durumdur. İsviçre’de 

tercih, üçüncü kişi lehine kullanılmış iken, bizde alacaklı lehine kullanılmıştır1042.  

Haczedilen malın yalnız üçüncü kişinin elinde bulunması, bu mal üzerinde fiili 

tasarruf kudretinin yalnız üçüncü kişi tarafından kullanılması anlamına gelecektir. 

Her ne kadar, m.99’un kenar başlığında “üçüncü şahsın zilyetliği” ifadesi kullanılmış 

ise de, bundan kasıt Medeni Kanun anlamında zilyetlik değildir. Burada kastedilen, 

elde bulundurma kavramıdır1043. Nitekim, madde metninde bu anlamda olmak üzere 

malın üçüncü şahıs “nezdinde” bulunmasından söz edilmiştir.  Yukarıda da 

incelendiği üzere, üçüncü kişinin mutlaka malın zilyedi olması şart değildir. Elde 

bulundurma kavramı zilyetliği de kapsayan daha geniş bir kavramdır1044. Dolayısıyla, 

eğer üçüncü kişi, taşınır bir mal üzerinde fiili tasarruf kudretine (fiili hakimiyete ) 

                                                 
1039 KURU-İcra 2 s.1112; UYAR-İstihkak Davaları s.1008-1009; ERTEKİN/KARATAŞ s.532; 
KAYGANACIOĞLU–II s.131; "İİK’nun 97/a maddesi gereğince mülkiyet karinesinin borçlu lehine 
olduğu, bu nedenle icra dairesince 97.madde gereğince dosyanın tetkik merciine gönderilmesi ve 
mercice takibin devamına veya talikine karar verilip, üçüncü şahsa aynı maddenin 6. fıkrası gereğince 
tetkik merciinde istihkak davası açması için yedi günlük süre verilmesi gerektiği düşünülmeden ve 
borçlu lehine olan mülkiyet karinesi nazara alınmadan, İİK’nun 99. maddesine göre muamele 
yapılması gerektiğinden bahisle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde 
görüldüğünden merci kararının…bozulmasına…" (12. HD 12.4.1990, 11072/4286: UYAR-İstihkak 
Davaları s.1013); "…Mahcuz malı borçlu ile birlikte elinde bulunduranlar üçüncü kişi sayılmazlar, 
çünkü bu durum MK’nun 898. maddesi anlamında bir zilyetlik olarak kabul edilemez"  (İİD 
23.3.1950, 1364/1556: KAYGANACIOĞLU–II s.131 dn.63). 
1040 Aynı ihtimal AATHK m.67 hükmünde de öngörülmüştür. Söz konusu hükme göre “Haczedilen 
mal borçlu elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü şahıs 
elinde ise keyfiyet, haczi yapan memur tarafından haciz zaptına geçirilir. Malın borçluya ait olduğu 
iddiasında bulunan tahsil dairesi keyfiyeti alacaklı amme idaresine bildirir. Alacaklı amme idaresi 
bildirme tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak iddiası kabul edilmiş 
sayılır”. Bu konuda bkz. ŞİMŞEK s.644 vd. 
1041 Bu konuda bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1071. 
1042 Bkz. yuk. s.411. 
1043 ERTEKİN/KARATAŞ s.532. 
1044 Elde bulundurma kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. s.243 vd. 
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sahip ise, mal onun elinde sayılacak ve m.99 hükmü uygulanacaktır1045. İcra müdürü 

malın üçüncü kişinin elinde olup olmadığını kolayca tespit edilebilir harici karinelere 

göre tespit edecek, maddi hukuk bakımından kimin hak sahibi olup olmadığı 

hususunda ayrıntılı araştırmalara girişmeyecektir.  Genel olarak ifade edilecek 

olunursa, mal borçlunun elinde değilse ve borçlu ile üçüncü kişi birlikte elde 

bulundurmuyorsa, mal üçüncü kişinin elinde sayılacak ve m.99 hükmü uygulama 

alanı bulacaktır1046.  

Yukarıda da incelendiği üzere, elde bulundurma gerçek anlamda ancak taşınır 

mallar bakımından söz konusu olabilir. Buna göre, taşınır mal üzerinde üçüncü kişi 

fiili tasarruf kudretine (fiili hakimiyete) sahip ise, mal onun elinde sayılacaktır. Yani, 

malın üçüncü kişinin hukuki veya fiili hakimiyeti altında bulunması halinde onun 

elinde sayılacaktır. Taşınmazlarda, taşınırlardaki anlamıyla bir fiili hakimiyetten ve 

dolayısıyla elde bulundurmadan söz edilemez. Bunun fonksiyonlarını tapu sicili 

yerine getirir. Dolayısıyla, taşınmaz tapu sicilinde üçüncü kişi adına kayıtlı ise, fiilen 

taşınmaz kimin hakimiyetinde olursa olsun,  üçüncü kişi  elinde sayılacaktır. Esasen, 

İsviçre hukukunun aksine1047, hukukumuzda, taşınmazın tapu sicilinde üçüncü 

kişinin adına kayıtlı olması halinde bu taşınmazın haczedilemeyeceği, alacaklının 

ancak tapu sicilinin düzeltilmesi davası açarak taşınmazı borçlu adına tescil 

ettirdikten sonra haczettirebileceğini yukarıda belirtmiştik1048.  

Alacaklar (ki bunlar bir kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklardır) ve diğer 

haklar bakımından ise, daha büyük ölçüde hak sahibi olma kriterinin esas alınacağını 
                                                 
1045 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1071. 
1046 Takip hukukuna göre alacaklı ve borçludan başka her ilgili üçüncü kişi sayılır. Buradaki üçüncü 
kişiden kasıt, kuşkusuz mal elinde haczedilen üçüncü kişidir. Borçluya ait olduğu düşüncesiyle 
haczedilen mal üçüncü bir kişi elinde bulunsa ve bu kişiden başka bir kişi (ki bu da aslında üçüncü 
kişi olarak nitelendirilir) haczedilen mal hakkında istihkak iddiasında bulunursa, bu durumda 
alacaklının değil, istihkak iddiasında bulunan (mal elinde olmayan) üçüncü kişinin istihkak davası 
açması gerekir. Çünkü, mal kendi elinde olmadığına göre, mülkiyet karinesinden yararlanamaz.  
Gerçekten burada ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Mal takip borçlusunun elinde değildir; aksine 
üçüncü bir kişinin elindedir. Eğer mal elinde bulunan üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunursa, 
alacaklı bu kişiye karşı dava açmak durumunda kalacaktır. Fakat aynı zamanda başka bir üçüncü kişi 
de malın kendisine ait olduğunu iddia edecek olursa, bu durumda onun da malı elinde bulunduran 
üçüncü kişiye karşı istihkak davası açması gerekir. Bu davada borçluya ve alacaklıya husumet 
düşmez. Eğer koşulları varsa, alacaklının açtığı istihkak davası ile (diğer) üçüncü kişinin açtığı 
istihkak davasının birleştirilmesi mümkündür. Bu mümkün olmazsa biri diğeri için bekletici sorun 
yapılmalıdır.  
1047 İsviçre hukukuna göre, eğer tapu sicilinde üçüncü kişinin hak sahibi olduğu anlaşılıyorsa, yani 
taşınmaz onun adına kayıtlı ise, üçüncü kişi elinde sayılacak ve istihkak davası açmak üzere alacaklı 
ve borçluya süre verilecektir (İsv.İİK m.108,I).  
1048 Daha önce incelenmiş olan bu konuda bkz. yuk. s.231 vd.; ayrıca bkz. POSTACIOĞLU s.417-
418; OLGAÇ/KÖYMEN s.840. 
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da yukarıda incelemiştik. Bu kritere göre, bir alacak veya başka bir hak üzerinde 

üçüncü kişi daha büyük ihtimalle hak sahibi olarak görünüyorsa, bu alacak ve hak 

üçüncü kişi elinde sayılacaktır1049. 

Hacizli malın, borçlu, alacaklı ve istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi 

dışında başka bir üçüncü kişinin (örneğin tamircinin) elinde borçlunun borcu için 

haczedilmesi halinde, malın kimin elinde sayılacağı hususu bu üçüncü kişinin 

beyanına göre belirlenmelidir. Buna göre, söz konusu üçüncü kişi malı yalnız borçlu 

için elinde bulundurduğunu bildirmiş ise, mal borçlunun elinde sayılmalı ve m.96-97 

hükümleri uygulanmalıdır. Buna karşılık, söz konusu üçüncü kişi, haczedilen malı 

yalnız istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi için elinde bulundurduğunu bildirmiş 

ise, mal üçüncü kişinin elinde sayılmalı ve m.99 hükmü uygulanmalıdır1050.  

Bu konuda belirtilmesi gereken bir husus da, elde bulundurma durumunun 

haczin yapıldığı ana (haciz esnasına) göre belirleneceğidir. Dolayısıyla, hacizden 

sonraki değişiklikler elde bulundurmanın tespiti bakımından dikkate 

alınmayacaktır1051.  

Malın kimin elinde bulunduğu hususu çeşitli bakımlardan önem 

taşımaktadır1052. Bu anlamda olmak üzere, malın borçlunun veya üçüncü kişinin 

elinde sayılması uygulanacak hükümler, davada taraf rollerinin tayini, ispat kuralları 

ve davanın sonuçları gibi hususlarda önem taşımaktadır. Bu nedenle, icra müdürünün 

malın kimin elinde sayıldığı hakkındaki kararına karşı şikayet yoluna başvurulabilir. 

Örneğin, mal üçüncü kişinin elinde olmasına rağmen borçlu elinde sayılmış ise, bu 

karara karşı üçüncü kişi şikayet yoluna başvurabilecektir1053.  

                                                 
1049 Nitekim İsv.İİK m.108,I’e göre, alacak veya diğer bir hak üzerinde üçüncü kişinin hak sahipliği 
borçluya oranla daha muhtemel görünüyorsa, bu haklar üçüncü kişinin elinde sayılmakta ve dava 
açmak için süre alacaklı ve borçluya verilmektedir.  
1050 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1062; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.557; 
AMONN/GASSER s.190; KURU-İcra 2 s.961, 1113; DALAMANLI s.908; "Fatih 3. İcra 
Memurluğu’nun 985/41 sayılı talimat dosyası ile aynı menkullerin hacizli olduğu anlaşıldığından bu 
dosyadaki haczin kimin elinde yapıldığı araştırılıp İİK’nun 99 uncu maddesinin uygulama yeri olup 
olmadığı belirtilmek gerekirken yediemin (dördüncü kişi) nezdinde yapılan haczin 3. şahıs yedinde 
haciz olarak kabulü ile 99 uncu maddenin uygulanması gerektiğinden bahisle şikayetin kabulü 
bozmayı gerektirir" (12. HD 22.1.1986: Yasa 1986/5 s.734-735). 
1051 Bkz. yuk. s.254 vd. 
1052 Elde bulundurma kavramının önemi hakkında bkz. yuk. s.255 vd. 
1053 POSTACIOĞLU s.416; DALAMANLI s.904; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.551; "…25.2.1982 
tarihinde… marka …plakalı araba müşteki üçüncü kişi A…elinde haczedilmiştir. İcra Dairesince 
İİK’nun 99. maddesinin uygulanması gerekir. İcra Dairesince 97. maddenin uygulanması ve bu 
hususta mercice karar verilmiş oluşu üçüncü kişinin şikayetinin tetkikini engellemeyeceği 
düşünülmeden ve 99. madde hükmü nazara alınmadan şikayetin reddolunması isabetsiz temyiz 



 476

 

 

     § 17. İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNULMASI VE BUNUN  

              ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 

         

         A. İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNULMASI 

Yukarıda da belirtildiği üzere, borçlu alacaklıya karşı bütün malvarlığı ile 

sorumludur. Borçlunun borcu için bizzat kendi elinde olan malları haczedilebileceği 

gibi, üçüncü kişilerde bulunan malları da haczedilebilir. Fakat, üçüncü kişilerin 

elinde bulunan mallar gerçekte borçluya ait olabileceği gibi, ona ait olmaması da 

mümkündür. Nasıl ki, üçüncü kişilerin elinde bulunan malların  borçluya ait olduğu 

iddiasıyla haczine imkan verilmiş ise, bu malların gerçekte borçluya ait olmaması 

ihtimali de bulunduğundan, üçüncü kişilere de bu hacze karşı haklarını savunma 

imkanının verilmesi gerekir.  

Üçüncü kişi elinde bulunan bir malın borçluya ait olduğu bildirildiği takdirde, 

icra müdürü, bu malı haczetmekle yükümlüdür. Malı elinde bulunduran kişi de bu 

malın borçluya ait olduğunu kabul ederse herhangi bir sorun çıkmaz. Fakat üçüncü 

kişi malın borçluya değil de kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa, istihkak 

iddiasında bulunması gerekir. Aslında burada mal üçüncü kişi elinde bulunduğu için, 

mülkiyet karinesi onun lehinedir (m.97a,I). Bu nedenle, bir kimsenin kendisinin 

mülkiyetinde olan (sayılan) bir mal hakkında istihkak iddiasında bulunması, ilk 

bakışta yadırgayıcı gelebilir. Zira, kendisine ait sayılan bir malın kendisine ait 

olduğunu iddia etmek durumunda kalmaktadır. Ancak, bir kimsenin kendi elinde 

(maddi hukuka göre zilyetliğinde)  olan bir malın kendisine ait olması da mutlak bir 

kesinlik taşımayıp, nihayetinde bir karineden öteye gitmemektedir. Bu nedenle, 

üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunması, kendi hakkını korunması (savunması) 

açısından bir zorunluluk taşımaktadır. Çünkü, kendi elinde olan ve kendisine ait 

sayılan bir mal hakkında başka bir kişinin hak iddiasıyla (örneğin mülkiyet) 

karşılaşmaktadır.  

İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesine göre, “haczedilen şey borçlunun 

elinde olmayıpta üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs 
                                                                                                                                          
itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının…bozulmasına…" (12. HD 25.11.1982, 8622/8763: 
UYAR-İstihkak Davaları s.1017). 
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nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için 

alacaklıya yedi gün mühlet verir”. İlk bakışta bu hükümden üçüncü kişinin istihkak 

iddiasını sadece mülkiyet ve rehin hakkına dayandırabileceği gibi bir anlam 

çıkmaktadır. Ancak, yukarıda istihkak iddiasının konusu incelenirken de belirtildiği 

üzere, istihkak iddiasının konusu sadece mülkiyet ve rehin hakkıyla sınırlı değildir. 

Bu haklar dışında başka haklara dayanılarak da istihkak iddiasında bulunulması 

mümkündür1054. Bir başka deyişle, üçüncü kişi, mal üzerindeki hacze göre öncelik 

taşıyan (haczi tekaddüm eden, haczi olanaksız kılan) ya da paraya çevirme 

aşamasında dikkate alınması gereken başka haklara dayanarak istihkak iddiasında 

bulunabilir1055. Dolayısıyla, madde metninde belirtilen mülkiyet ve rehin hakları 

ibaresi sınırlayıcı bir anlam taşımamaktadır. Yani, m.99’un lafzından 

kanunkoyucunun istihkak iddiasının konusunu tahdidi bir şekilde düzenlediği sonucu 

çıkarılamaz.  

Öte yandan, üçüncü kişinin, bir  mal üzerindeki  cebri icrayı (haczi) 

engelleyebilmesi için, ileri sürdüğü hakkın, bunu haklı kılacak (sağlayacak) bir 

niteliğe sahip olması gerekir. Yani, har türlü hak iddiası, cebri icrayı engelleyici 

niteliğe sahip değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi, örneğin, kişisel haklar, kural 

olarak istihkak iddiasına konu olmaz ve bunlara dayanılarak istihkak iddiasında 

bulunulamaz. Ayrıca, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu iddiayı ileri 

sürme hak ve yetkisine de sahip olması gerekir. Bir başka deyişle, istihkak iddiası 

ancak bu iddiayı ileri sürme hak ve yetkisine sahip bir üçüncü kişi tarafından 

yapılabilir. Kaldı ki, üçüncü kişi hacizli mal üzerinde ancak kendi adına (lehine) 

istihkak iddiasında bulunabilir; hacizli malın başka bir kişiye ait olduğu şeklinde bir 

iddia istihkak iddiası olarak nitelendirilemez1056.  

Şu halde, üçüncü kişi kendi elinde haczedilen bir malın borçluya değil 

kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa, haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün 

içinde (m.96,III) istihkak iddiasında bulunmak zorundadır Aksi takdirde, aynı takipte 
                                                 
1054 ERTEKİN/KARATAŞ s.535. 
1055 İstihkak iddiasına konu olabilecek haklar hakkında bkz. yuk., ikinci bölüm, s.109 vd. 
1056 "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İİY’na dayanan istihkak davasına ilişkindir. Davacı alacaklı, 
davalı H…borçlu, G…borçlunun karısı, A…ise kızıdır. Davalılar aynı evde oturmaktadırlar. Haciz 
16.5.1990 tarihinde borçlunun oturduğu evde yapılmıştır. Haciz sırasında borçlu hazır olmayıp karısı 
G…mevcuttur ve mahcuzların kendine ve kızına ait olduğunu iddia etmiştir. İİY’nın 96 ve 97. 
maddelerine göre 3. kişi mahcuzların kendine ait olduğu yolunda istihkak iddiasında bulunabilir, 3. 
kişiye ait olduğu hakkındaki istihkak iddiası dinlenmez…" (15 HD 11.4.1991, 909/1932: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.534-535). 
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bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybedecektir1057. Yani bu durumda üçüncü kişi malın 

borçluya ait olduğunu kabul etmiş olacağından, hacizli mal paraya çevrilebilecektir.  

Nihayet belirtmek gerekir ki, hukukumuzda istihkak iddiasında bulunan üçüncü 

kişinin, bu iddiasına dayanak teşkil edecek bir delil gösterme zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Zira, İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinde bu konuda 

pozitif bir düzenleme söz konusu değildir. Oysa, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 

m.108,IV hükmüne göre, “alacaklı veya borçlunun talep etmesi halinde üçüncü kişi, 

yirmi günlük dava açma süresi içinde delillerini icra dairesine sunmak (ibraz etmek) 

durumundadır”. Bu yapılmadığı takdirde, söz konusu durum yargılama giderlerinin 

takdirinde dikkate alınabilecektir. Hukukumuz bakımından da böyle bir 

düzenlemenin yapılması yararlı olacaktır. Zira, üçüncü kişinin istihkak iddiasının 

dayanağını teşkil eden delilleri dava açmadan önce gören (inceleyen) alacaklı, bu 

iddianın haklığına inandığı takdirde, dava açmaktan vazgeçebilecek, bu sayede icra 

takibinin gereksiz yere sürüncemede bırakılmasının (uzamasının) önüne 

geçilebilecektir.   

 

 

B. İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNULMASI ÜZERİNE YAPILACAK  

    İŞLEMLER 

  

I. Genel Olarak 

İcra ve İflas Kanunu’muz, haczedilen malın yalnız üçüncü kişinin elinde 

bulunması halinde, icra müdürü tarafından yapılacak işlemler bakımından, 

haczedilen malın borçlunun elinde bulunması ve borçlu ile üçüncü kişinin malı 

birlikte elde bulundurması ihtimaline göre, farklı ve daha sade bir usul 

öngörmüştür1058. Gerçekten, malın borçlunun elinde bulunması (ve borçlu ile üçüncü 

kişinin malı birlikte elde bulundurması) halinde, istihkak iddiasını haciz tutanağına 

yazan icra müdürü, istihkak iddiasını borçlu ve alacaklıya bildirmekte ve bunların 

istihkak iddiasına itirazları varsa bunu bildirmeleri için onlara üç günlük bir süre 

                                                 
1057 İstihkak iddiasının ileri sürülmesine ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar, mahiyetiyle 
bağdaştığı ölçüde, burası için de geçerlidir. Bkz. yuk. s.277 vd. 
1058 UYAR-İstihkak Davaları s.1018; ERTEKİN/KARATAŞ s.535; TEKİNAY-İstihkak s.10,25; 
POSTACIOĞLU s.420; GÜRDOĞAN s.97. İİK m.97 ve m.99’un karşılaştırılması hakkında bkz. 
KAYGANACIOĞLU–II s.133-134. 
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vermekteydi. Alacaklı ve/veya borçlu da istihkak iddiasına itiraz ederlerse, dosya 

icra müdürü tarafından hemen icra mahkemesine gönderilmekteydi. Yine istihkak 

davasına hazırlık aşaması bağlamında dosyayı alan icra mahkemesi de ilk önce 

takibin devamı veya ertelenmesi hakkında bir karar vermekteydi. Üçüncü kişi de 

isterse, bu kararların kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde 

istihkak davası açmak durumundaydı1059.  

Oysa, biraz önce de belirtildiği gibi, malın yalnız üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi durumunda, izlenecek usul daha sade ve basit bir usuldür1060. Zira, 

m.99 hükmüne göre, haczedilen malı yalnız üçüncü kişi elinde bulunduruyorsa ve bu 

kişi istihkak iddiasında bulunmuş ise, icra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra 

mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi günlük bir süre verir. 

İsviçre hukukunda ise, eskiden on gün olan bu süre, 1997 değişikliği ile yirmi güne 

çıkartılmıştır (İsv.İİK m.108,III). Görüldüğü üzere, burada, istihkak iddiasının 

alacaklı ve borçluya bildirilmesi, onlara itiraz için süre verilmesi, itiraz halinde 

dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi gibi işlemlerin yapılması söz konusu 

değildir1061. İcra müdürünün burada yapacağı işlemler sadece üçüncü kişinin istihkak 

iddiasını haciz tutanağına yazmak ve dava açması için alacaklıya yedi günlük bir 

süre vermekten ibarettir1062.  

İcra müdürünün bundan başka herhangi bir işlem yapma yetkisi 

bulunmamaktadır. Bu anlamda olmak üzere, örneğin istihkak iddiası üzerine 

alacaklıya süre vermekle yetinmesi gereken icra müdürü, istihkak iddiası hakkında 

karar verilmek üzere dosyayı kendiliğinden icra mahkemesine gönderemez1063. 

                                                 
1059 Bu konuda ayrıntılı için bkz. yuk. s.323 vd. 
1060 “Ancak buna rağmen uygulamada İİK’nun 99’uncumaddesinin fazla işlerliği olmadığı, daha çok 
m.97’ye göre malın borçlunun elinde haczedilmesi halindeki prosedürün işletildiği görülmektedir. İİK 
m.99’a işlerlik kazandırılması belki istihkak davalarının azalmasına yol açacaktır”. Bkz. ARSLAN R: 
Alacakların Tahsili Hususunda Cebri İcra ve Yargılama Alanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 
Yolları (Alacakların Tahsili Hususunda Cebri İcra ve Yargılama Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Yolları, Vakıfbank Yayını , Abant 5-7 Temmuz 1991, s.7-24), s.19-20. 
1061 UYGUR s.45; KAYGANACIOĞLU–II s.133. 
1062 Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde uygulanacak usulü belirleyen m.99 hükmü, 
kaynak İsv. İİK’ya uygunluk göstermektedir. Zira orada da,  istihkak iddiasında bulunulması halinde 
icra müdürü tarafından mahkemede dava açması için alacaklı ve borçluya yirmi günlük süre 
vermektedir.  
1063 KURU-İcra 2 s.1115; POSTACIOĞLU s.420; UYAR-İstihkak Davaları s.1018; ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.535; "Üçüncü kişi V…’nin işyerinde haciz işlemi yapıldığı sırada adı geçenin istihkak 
iddiasında bulunduğu ve keyfiyetin alacaklıya 8.1.1980 tarihinde tebliği üzerine alacaklı vekilinin 
10.1.1980 günlü dilekçesi ile “istihkak iddiasını kabul etmediğini” icra müdürlüğüne bildirdiği 
anlaşılmıştır. Bu durumda İİK’nun 99. maddesi uyarınca icra müdürü alacaklıya “istihkak iddia eden 
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Çünkü, burada, istihkak davası açması için alacaklıya bizzat (doğrudan doğruya) icra 

müdürü tarafından süre verilmektedir1064. Bu nedenle, icra mahkemesi tarafından 

istihkak davası açılması için bir süre verilmesi söz konusu olmadığına göre, dosyanın 

icra mahkemesine gönderilmesi de söz konusu olamaz1065. İcra mahkemesi bu işe, 

ancak alacaklı tarafından istihkak davası açılması üzerine el koyar.  

Kaldı ki, burada, malın borçlunun elinde bulunmasından farklı olarak icra 

mahkemesi tarafından, takibin ertelenmesi hakkında bir karar verilmesine  gerek 

yoktur; zira, üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunması doğrudan doğruya takibin 

durması sonucunu doğurur1066. İcra mahkemesince de takibin devamına karar 

verilemez. Her ne kadar, İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinde bu konuda 

bir hüküm ve dolayısıyla açıklık yok ise de, bu sonucun kabulü zorunludur1067; 

m.97,I hükmünde istisnai bir hüküm öngörülmüş olup, bunun da genişletilerek 

uygulanması mümkün değildir1068. Çünkü, bir malın üçüncü kişi elinde haczedilmesi 

halinde, bu kişi tarafından istihkak iddiasında bulunulması halinde artık takibin 

devam etmesi beklenemez. İstihkak davası açmak zorunda olan alacaklının, bu dava 

lehine sonuçlanmadan önce, icra takibini devam ettirebilmesi mümkün olmamak 

gerekir1069. Zira, istihkak iddiası ile ortaya çıkan uyuşmazlık çözülmedikçe, malı 

elinde bulunduran üçüncü kişinin bu malın maliki sayılması hakkındaki karine 

çürütülmüş olamaz1070. Burada alacaklı hakkına kavuşamıyorsa, bu, üçüncü kişi 

                                                                                                                                          
kişi aleyhine tetkik merciine 7 gün içinde müracaat etmesi için bir mühlet vereceği” yerde bu yolda 
işlem yapılmaksızın, “istihkak iddiası hakkında bir karar vermesi için” dosyayı tetkik merciine 
göndermiş, merci ise, “alacaklının yapılan bildiriye rağmen dava açmadığından bahisle istihkak 
iddiasının kabulüne” dair temyiz olunan kararı tesis etmiştir. Bu durumda yukarıda açıklandığı gibi 
alacaklıya 99. maddeye uygun verilen bir mehil ve tebligat bulunmadığı düşünülmeksizin ve bu 
noksan işlemin ifası için “dosyanın memurluğa iadesi” gerekir iken, yazılı gerekçe ile “istihkak 
iddiasının kabulüne” karar verilmesi isabetsiz olup, alacaklı vekilinin temyiz itirazı bu nedenle 
yerinde görüldüğünden, temyiz olunan merci kararının bozulmasına" (12. HD 7.12.1981, 8308/8380: 
UYAR-İstihkak Davaları s.1032-1033). 
1064 POSTACIOĞLU s.420; TEKİNAY-İstihkak s.25; UYAR-İstihkak Davaları s.1018; ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.535; UYGUR s.45. 
1065 "Mallar üçüncü kişi yedinde haczedildiğine göre icra memurunun İİK. nun 99. maddesi gereğince 
üçüncü şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya mühlet verir. Bu itibarla memurun 
gerekli karar verilmek üzere dosyanın mercie gönderilmesi hakkında verdiği karar yasaya aykırı olup 
mercice şikayet üzerine memurun anılan madde gereğince şikayeti kabul edip mercie sevk hususunda 
memur kararını kaldırmakla iktifa etmesi gerekir" (12. HD 22.9.1977, 6855/7310: OLGAÇ s.950). 
1066 UYGUR s.45-46; HÜDAYİOĞLU s.141; OLGAÇ/KÖYMEN s.840; ÖZCENGİZ s.122. 
1067 TEKİNAY-İstihkak s.31; POSTACIOĞLU s.420; KURU-İcra 2 s.1114, 1130-1131; ÜSTÜNDAĞ 
s.226; BELGESAY-Şerh s.242; ANSAY s.117; GÜRDOĞAN s.97; ERTEKİN/KARATAŞ s.534; 
HAKİMOĞLU s.474. 
1068 KAYGANACIOĞLU–II s.133. 
1069 POSTACIOĞLU s.420; KAYGANACIOĞLU–II s.133. 
1070 TEKİNAY-İstihkak s.31. 
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tarafından istihkak davası açılmış olmasından ileri gelmemekte, aksine malın üçüncü 

kişi elinde bulunması nedeniyle davayı bizzat alacaklının açması zorunluluğunun 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır1071. Bu nedenle, dava sonuçlanıncaya 

kadar, istihkak iddiasında bulunulan mal hakkında icra takibine devam edilemez ve 

dolayısıyla malın satışı da yapılamaz.1072. Takibin ertelenmesine karar verilmesi söz 

konusu olmadığına göre, üçüncü kişiden bir teminat alınması da söz konusu 

olamaz1073. Nitekim, İsviçre İcra ve İflas Kanunu m.109,V hükmünde, malın 

borçlunun ve üçüncü kişinin elinde bulunması bakımından bir ayrım yapılmadan, her 

iki ihtimalde de, istihkak davası sonuçlanıncaya kadar mal üzerindeki takibe devam 

edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.  

İcra ve İflas Kanunu m.99’un açık hükmüne rağmen, icra müdürü dosyayı 

istihkak iddiası hakkında karar verilmek üzere icra mahkemesine gönderir ise, icra 

mahkemesinin “m.99 gereğince alacaklıya dava açmak için süre verilmesi için” 

dosyayı icra dairesine geri göndermesi gerekir1074. İcra mahkemesi, icra müdürünün 

                                                 
1071 POSTACIOĞLU s.420. 
1072 Bu anlamda bkz. WAGNER s.55 vd. Esasen bu nedenle mal üçüncü kişinin elinden alınmamakta, 
üçüncü kişiye yediemin olarak teslim edilmektedir (KURU-İcra 2 s.1131 dn.437); "Üçüncü kişi M…, 
yedinde haczedilen traktöre 15.9.1982 tarihli hacizde istihkak iddiasında bulunmuştur. Alacaklı, 99. 
madde gereğince bir dava ikame etmemiş, üçüncü kişi M…’ye 89/1 ve 89/2 ihbarları çıkartmış, itiraz 
edilmemiş ve takip konusu harç üçüncü kişinin zimmetinde tahakkuk etmiştir. Alacaklının bu nedenle 
üçüncü şahsın mallarını haciz ettirip alacağını tahsil etmesi mümkündür. İhbarnamelerin tebliğinden 
evvelki istihkak iddiası ile karşılanan hacze dayanılarak satış istenemeyeceğinden, varit olmayan 
temyiz itirazlarının reddi ile merci kararının onanmasına" (12. HD 31.10.1983, 6422/8193: UYAR-
İstihkak Davaları s.1029). 
1073 TEKİNAY-İstihkak s.31. Ancak her ne kadar m.97,III hükmüne göre davacı alacaklıdan bir 
teminat alınması söz konusu değil ise de, davacı alacaklının yabancı uyruklu bir kişi olması 
durumunda, bu kişinin istihkak davası açarken Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul  Hukuku Hakkında 
Kanun  m.32 uyarınca teminat göstermesi zorunludur. "…Uyuşmazlık, alacaklı yanca, 3. kişinin 
istihkak iddiasının reddi istemine ilişkin istihkak davasıdır (İİK m.99). Dava dilekçesi ve ekli icra 
dosyası içeriğinden, davacının Polonya uyruklu bir yabancı olduğu anlaşılmaktadır. 2675 sayılı 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun buyurucu nitelikli 32. maddesi 
hükmüne göre, Türk mahkemesinde dava açan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip 
giderleriyle, karşı yanın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin (İcra Tetkik Merciinin) 
belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya 
Cumhuriyeti arasında karşılık esasına göre teminat göstermekten ayrık tutan bir sözleşme bulunup 
bulunmadığı araştırılarak böyle bir sözleşme yoksa, kendisine yargılama giderlerinden sayılan harç 
dahil olmak üzere takdir edilecek teminatın döviz olarak Merkez Bankasına bloke ettirilmesi 
gerekirken, davanın görülebilirlik koşulu olan bu hususun gözden kaçırılarak karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır…"  (21. HD 8.5.2003, 3484/4404: YKD 2003/10 s.1592-1593). 
1074 UYAR-İstihkak İddiaları s.587; "Mahcuz Traktör üçüncü kişi elinde haczedilmiştir. İcra 
dairesince İİK’nun 99. maddesi gereğince muamele yapılması gerekirken olaya uygulama yeri 
olmayan 96 ve 97. maddeler gereğince mercice karar verilmesi yerinde değildir. Memurlukça 
dosyanın mercie gönderilmesi üzerine merciin, 99. madde gereğince gerekli karar verilmek üzere 
dosyayı icra dairesine iade etmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan istihkak iddiasının kabulüne 
karar verilmesi isabetsizdir" (12. HD 2.11.1981, 6394/7943: YKD 1982/1 s.75). 
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yerine geçerek, alacaklıya dava açması için süre veremeyeceği gibi, bu aşamada, 

“istihkak iddiasının kabulüne” veya “haczin kaldırılmasına”1075 şeklinde bir karar da 

veremez. 

Görüldüğü gibi, malın borçlunun elinde bulunması halinde yapılacak 

işlemlerle, üçüncü kişi elinde bulunması halinde yapılacak işlemler birbirinden 

oldukça farklıdır. Malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, istihkak iddiası 

aşamasında yapılacak işlemler daha fazla olduğundan ve bu daha uzun bir sürece yol 

açtığından, istihkak iddiasının dava aşamasına intikal etmesi de gecikmiş olacaktır. 

Oysa, malın yalnız üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde yapılacak işlemler daha 

az olduğundan, istihkak iddiasının dava aşamasına intikali daha kısa sürede 

gerçekleşmektedir. Zira, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde istihkak 

iddiasına itiraz, alacaklı ve/veya borçlu tarafından icra dairesine yapılacak bir 

beyanla olduğu ve bu beyan işi hemen dava safhasına götürmeye yetmediği halde, 

malın üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde istihkak iddiasına itiraz, yalnız 

alacaklı tarafından ve doğrudan doğruya istihkak davası açılması suretiyle 

gerçekleşmektedir. Bu durum da, gerek icra müdürü tarafından yapılacak işlemlerin 

gerekse uygulanacak usulün daha basit ve sade olması sonucunu doğurmaktadır1076. 

 

II. İcra Müdürünün Dava Açması İçin Alacaklıya Süre Vermesi  

          

Bir malı üçüncü kişinin elinde haczeden ve üçüncü kişinin istihkak iddiasını 

haciz tutanağına yazan icra müdürü, bundan sonra, icra mahkemesinde üçüncü kişiye 

karşı istihkak davası açması için alacaklıya yedi günlük bir süre verir (m.99).  

Yukarıda, yedi günlük dava açma süresinin bizzat icra müdürü tarafından 

verileceğini, dolayısıyla dosyanın icra mahkemesine gönderilemeyeceğini 

belirtmiştik. Buna rağmen, icra müdürü tarafından dosya kendisine gönderilen icra 

mahkemesi, dosyayı icra müdürüne iade etmeyip, üçüncü kişiye istihkak davası 

                                                 
1075 "Araba istihkak iddia eden üçüncü şahıs elinde haczedildiğine göre merciin “memurlukça 99. 
madde gereğince muamele yapılması gerektiğine” dair kararı doğru ise de “haczin kaldırılmasına” 
karar verilmesi isabetsiz, temyiz itirazları bu kısımda yerinde görüldüğünden merciin kararının 
bozulması gerekir ise de bu hatanın düzeltilmesi yeniden duruşmayı gerektirmediğinden …sayılı 
merci kararında yazılı “mahcuzun üçüncü şahıs S…’ye teslimine ve muhafaza tedbirlerinin 
hükümsüzlüğüne” dair yazıların tamamen silinerek HUMK’nun 438. maddesi gereğince kararın 
düzeltilmesine"  (12. HD 16.2.1981, 451/1862: UYAR-İstihkak Davaları s.1034). 
1076 TEKİNAY-İstihkak s.10, 25. 
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açması için süre vermiş (m.97,VI) ve üçüncü kişi de istihkak davası açmış ise, usul 

(takip) ekonomisi gereğince, artık  icra mahkemesinin önüne gelmiş olan bu istihkak 

davasına bakması gerekir1077’1078.  

İstihkak iddia edilen mal, istinabe yoluyla üçüncü kişinin elinde haczedilmiş 

ise, istihkak iddiası istinabe olunan icra dairesine bildirilmiş olsa bile, alacaklıya yedi 

günlük istihkak davası açma süresi, asıl takibin yapıldığı icra dairesi (müdürü) 

tarafından verilmelidir1079.  

İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinde açıkça belirtildiği üzere, icra 

müdürü, istihkak davası açması için alacaklıya1080 süre verebilir; üçüncü kişiye süre 

veremez. Oysa, İsviçre hukukunda 1997 yılında yapılan değişiklik ile, icra 

müdürünün hem alacaklıya hem de borçluya süre vereceği hükmü getirilmiştir 

(İsv.İİK m.108,I ve II)1081. Ancak, hukukumuzda m.99’un açık hükmü gereğince 

ancak alacaklıya süre verilebilir. Buna rağmen, icra müdürü istihkak davası açması 

için üçüncü kişiye süre vermiş ise, üçüncü kişi,  icra müdürünün bu kararına karşı 

                                                 
1077 KURU-İcra 2 s.1116; UYAR-İstihkak Davaları s.1019; "Her ne kadar mahcuz fındıklar üçüncü 
şahsın elinde iken haczedilmiş olması nedeniyle İİK’nun 99. maddesi gereğince alacaklının istihkak 
davası açması gerekmekte ise de, olayda üçüncü şahsın 28.12.1983 tarihli dilekçe ile istihkak 
iddiasında bulunması üzerine Merci Hakimliği’nin 9.1.1984 tarih ve 5/3 sayılı kararı ile kararın 
istihkak iddiacısına tebliğinden itibaren 7 gün içinde dava açması için mehil verildiği, bu kararın 
7.3.1984 tarihinde davacıya tebliğ edildiği ve davacının süresi içinde 9.3.1984 tarihinde işbu istihkak 
davasını açtığı, dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. Ortada bir istihkak davası mevcut 
olduğuna göre artık alacaklı yeniden istihkak davası açması için zorlanamaz. Bu durumda işin esası 
incelenmeli, tarafların delilleri toplanmalı ve sonucuna uygun karar verilmelidir" (15. HD 16.9.1985, 
1085/2715: Yasa 1985/12 s.1785). 
1078 Aynı şekilde, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, icra müdürü. m.96-97 hükümleri 
uyarınca işlem yapacağı yerde, bu hükümlere aykırı olarak,  m.99’a göre alacaklıya süre vermiş ve 
alacaklı da bunun üzerine istihkak davası açmış ise, açılan bu davanın da görülmesi gerekir (KURU-
İcra 2 s.1122-1123; UYAR-İstihkak Davaları s.1019); Yargıtay da bu görüştedir. Örneğin bkz. (İİD 
8.10.1971, 9808/9975: ABD 1972/2 s.376). 
1079 KURU-İcra 2 s.1114; MUŞUL s.676-677; UYAR-İstihkak Davaları s.1019; UYAR-İstihkak 
İddiaları s.588; ERTEKİN/KARATAŞ s.537; "…İstinabe olunan icra dairesinin görevi haczi 
uygulayıp haciz zabıt varakasını takibin yapıldığı icra dairesine göndermekten ibarettir. İİK’nun 99. 
maddesi gereğince alacaklıya dava açmak için süre vermek ya da bu konudaki isteği reddetmek, 97. 
maddedeki prosedürü uygulamak asıl takibin yapıldığı icra dairesinin görev ve yetkisine dahildir…" 
(15. HD 5.6.1992, 722/7876: UYAR-İstihkak Davaları s.1025-1026); aynı doğrultuda (15. HD 
27.9.1984, 2973/2781: UYAR-İstihkak Davaları s.1026). 
1080 Birden fazla alacaklı varsa, her birine ayrı ayrı dava açmak üzere süre verilmesi gerekir (JÄGER/ 
WALDER/KULL/KOTTMANN s.570). 
1081 İcra müdürü dava açmak için hem alacaklıya hem de borçluya tek bir süre değil, ayrı ayrı süre 
vermelidir. Alacaklı ve borçlunun dava hakkı birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla,  İsv.İİK’nun bu 
düzenlemesine rağmen, istihkak davasının mutlaka her ikisi tarafından birlikte açılmasının zorunlu 
olmadığı, yani söz konusu düzenlemenin bunlar arasında bir mecburi dava arkadaşlığına vücut 
vermediği kabul edilmektedir. Bkz. JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.571; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1072. 
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şikayet yoluna başvurabilir1082’1083 ve bu şikayet üzerine verilen kararın temyizi 

mümkündür1084.  

Yargıtay’ın bir kararından, her ne kadar gerekçeden açıkça anlaşılmasa da, 

(şikayet talebi kabul edildiğine göre) bu şikayetin süreye bağlı olmadığı sonucu 

çıkmaktadır1085. Gerçekten acaba bu şikayet bir süreye tabi midir yoksa değil midir? 

Kanaatimizce, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, icra 

müdürünün m.99 hükmünü işleterek alacaklıya dava açması için süre vermesi 

gerekirken, bunu yerine m.97 hükmüne göre üçüncü kişiye süre vermesi halinde, ilk 

bakışta, bu işlemin kanuna aykırılık1086 teşkil ettiği ve dolayısıyla, şikayet süresinin 

yedi gün olduğu düşünülebilir (m.16,I). Zira, m.99 hükmünde, bu gibi durumlarda 

icra müdürünün dava açmak üzere alacaklıya süre vereceği açıkça, yani emredici bir 

şekilde,(“…verir” denilmek suretiyle) belirtilmiştir. Buna uyulmadığı takdirde, 

kanun hükmüne (m.99) aykırı işlem (yani alacaklıya süre verilmesi gerekirken 
                                                 
1082 Yargıtay, isabetli olarak, şikayet üzerine İİK m.99 hükmünün uygulanması gerektiğine ilişkin icra 
mahkemesi kararının, hacizli malların istihkak davası açan kişiye iadesini gerektirmeyeceğine karar 
vermiştir. Bkz. (12. HD 17.11.1988, 1735/13734: UYAR-İstihkak Davaları s.1028). 
1083 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1073;  KURU-İcra 2 s.1117; ERTEKİN/KARATAŞ s.535; 
UYAR-İstihkak Davaları s.1019. İsviçre hukukunda, dava açmak üzere kendisine süre verilen alacaklı 
(veya borçlunun), icra müdürünün bu kararına karşı şikayet yoluna başvurabileceği, ancak  şikayetin 
icra takibini durduracağı yolunda açıkça bir karar verilmemişse, sadece şikayet yoluna başvurmanın 
istihkak davası açma süresinin işlemesini  durdurmayacağı belirtilmektedir (JÄGER/WALDER/ 
KULL/ KOTTMANN s.569). 
1084 UYAR-İstihkak Davaları s.1019; "İİK’nun 99. maddesinin uygulanması gerektiğine dair şikayet 
üzerine verilen kararların temyizi kabil olduğundan, temyiz dilekçesinin reddine dair verilen merciin 
…sayılı kararı bozulup ortadan kaldırıldıktan sonra…" (12. HD 5.12.1989, 12548/14951: UYAR-
İstihkak Davaları s.1027). 
1085 "Üçüncü kişinin, icra müdürünün İİK’nun 99. maddesini uygulamadığından bahisle aynı kanunun 
16. maddesi 2. fıkrasına göre yaptığı şikayet üzerine verilen kararları İİK’nun 363/6. maddesine 
göre temyizi kabil olduğundan, bunun hilafına verilen merci kararının (BOZULMASINA) karar 
verildikten sonra gerekli temyiz incelemesi yaplıp gereği görüşülüp düşünüldü: - 25.2.1982 tarihinde 
…marka…plakalı araba müşteki üçüncü kişi A…elinde haczedilmiştir. İcra dairesince İİK’nun 99. 
maddesinin uygulanması gerekir. İcra dairesince 97. maddenin uygulanması ve bu hususta mercice 
karar verilmiş oluşu üçüncü kişinin şikayetinin tetkikini engellemeyeceği düşünülmeden ve 99. madde 
hükmü nazara alınmadan şikayetin reddolunması isabetsiz temyiz itirazları yerinde görüldüğünden 
merci kararının İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), …gününde 
oybirliğiyle karar verildi" (12. HD 25.11.1982, 8622/8763: UYAR-İstihkak Davaları s.1027-1028, 
1027-1028). 
1086 Kanuna aykırılık kavramı, İcra ve İflas Kanunu’nda tanımlanmamıştır. Doktrinde kanuna 
aykırılık, “bir kanunda açıkça belirtilen veya hükümlerinden zımnen çıkarılan bir hukuk kuralının hiç 
uygulanmaması veya yanlış olarak uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, bir işlemin 
şikayet konusu olabilmesi için, işlemdeki kanuna aykırılığın ağır olmasının gerekmediği ve herhangi 
bir noktanın kanuna uygun olmamsının yeterli oluğu belirtilmektedir. Bunun yanında, işlemi yapan 
icra müdürünün, bunu yaparken kusurlu hareket etmiş olup olmamasının veya işlemden bir zarar 
doğmuş olmasının bir öneminin bulunmadığı ifade edilmektedir. Nihayet işlemin, kanunun emredici 
veya tamamlayıcı hükümlerine aykırı olmasının da, kanuna aykırılık nedenine dayanılarak şikayet 
yoluna başvurulabilmesi açısından bir öneminin bulunmadığı kabul edilmektedir. Bu konuda bkz. 
PEKCANITEZ-Şikayet s.59. 
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üçüncü kişiye süre verilmiş olması) yapılmış olacağından, şikayetin, söz konusu 

işlemin öğrenilmesi tarihinden itibaren yedi günlük bir sürüye tabi olacağı 

söylenebilir.  

Ancak kanaatimizce, bu konudaki şikayetin bir süreye tabi olmaması gerektiği 

de ileri sürülebilir. Çünkü, icra müdürünün bu gibi durumlarda dava açmak üzere, 

üçüncü kişiye değil,  alacaklıya süre vermesi gerekir. Eğer alacaklıya süre 

verilmemiş ise, üçüncü kişinin malı üzerine konulmuş haczin akıbeti açıklığa 

kavuşturulmuş olamayacak ya da en azından daha geç bir süre içinde 

kavuşturulacaktır. Bir başka deyişle, bu durumda dava açma süresinin (üçüncü kişiye 

değil) alacaklıya verilmesi ve alacaklının harekete geçmesi gerekmektedir. Her ne 

kadar üçüncü kişinin de, alacaklıdan bağımsız olarak, istihkak davası açması 

mümkün ise de, üçüncü kişi böyle bir zorunluluk altında bırakılamaz (esasen 

kanunen böyle bir zorunluluk ya da yükümlülük altında da değildir). Alacaklının, 

kendisine süre verilmediği için harekete geçerek dava açmamasının, bir hakkın 

yerine getirilmemesi olarak nitelendirilmesi güç ise de1087, bu durumun, kamu 

düzenine  aykırılık olarak nitelendirilmesi ve bu nedenle şikayetin süreye tabi 

olmadığının kabul edilmesi mümkün olsa gerektir.  

Her ne kadar, kamu düzenine aykırılığın süresiz şikayet nedeni olacağı kanunda 

(İİK’da) yazılı değil ise de, doktrin ve Yargıtay, kamu düzenine ilişkin hususlarda 

şikayetin süreye tabi olmadığını kabul etmektedir. Borçlunun, üçüncü kişilerin ve 

kamunun menfaatini korumak için konulmuş emredici kanun hükümlerine aykırı 

olarak yapılmış olan işlemler, kamu düzenine aykırıdır1088. Bu anlamda olmak üzere, 

m.99 hükmünde açıkça, icra müdürünün alacaklıya süre vereceği yazlıdır.Yani bu 

emredici bir hükümdür. Buna göre, icra müdürünün, alacaklıya süre verilmesi 

                                                 
1087 Çünkü, bir hakkın yerine getirilmemsinin süresiz şikayet nedeni olabilmesi için, yetkili icra 
organının (burada icra müdürünün) yapması gereken işlemlere karşı hareketsiz kalması gerekir. Bir 
başka deyişle burada, icra müdürü tarafından yapılmış bir işlemin veya alınmış bir kararın 
bulunmaması gerekir. Zira, bir hakkın yerine getirilmemsi, icra organının yetki alanı içinde bulunan 
ve kanuna uygun olarak talep edilmiş veya kendiliğinden yapması gereken işlemleri veya alması 
gereken tedbirleri yerine getirmemesidir. Bu konuda bkz. PEKCANITEZ-Şikayet s.64 vd; 
KURU/ARSLAN/YILMAZ s.69, 72; ÜSTÜNDAĞ s.47-48.  Somut olayda ise, icra müdürü, 
alacaklıya süre vermesi gerekirken, yanlış olarak üçüncü kişiye süre vermiştir. Yani ortada yanlış da 
olsa, icra müdürü tarafından yapılmış bir işlem vardır. Bu nedenle, buradaki şikayet nedeni, bir hakkın 
yerine getirilmemesi olarak nitelendirilemez. Eğer, icra müdürü tarafından, hem alacaklıya hem de 
(yanlış da olsa) üçüncü kişiye hiç süre verilmemiş olsa idi, o zaman, bir hakkın yerine 
getirilmemesinden söz edilebilirdi ve şikayet bu nedenle bir süreye tabi olmazdı. 
1088 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.72. 
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gerekirken üçüncü kişiye süre vermesi halinde, bu işlem  kamu düzenine aykırı bir 

işlem niteliğinde olacaktır.  

Kaldı ki,  alacaklıya süre verilmediği, üçüncü kişinin (kendisine yanlış olarak 

süre verilmiş olsa bile) dava açmak zorunda bulunmadığı ve icra müdürünün  

kendiliğinden dosyayı icra mahkemesine gönderme hak ve yetkisi olmadığı, hatta 

icra mahkemesinin de işe kendiliğinden el koyamayacağı düşünüldüğünde; üçüncü 

kişinin malı üzerine konulan haczin akıbeti nasıl (bir an önce) açıklığa 

kavuşturulacaktır? Söz konusu durumda, mal üzerine konulan haczin akıbeti karara 

bağlanmamış (daha sonra bağlansa bile en azından sürüncemede kalmış) olacaktır. 

Burada,  üçüncü kişinin, Anayasa’nın 35’inci maddesi ile güvence altına alınmış olan 

mülkiyet hakkına, Devlet’in cebri icra organı tarafından yapılmış bir (cebri) 

müdahale (haciz) ve bundan kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusudur. Üçüncü 

kişinin, bu uyuşmazlığın bir an önce  istihkak davası yoluyla icra  mahkemesi önüne 

götürülmesi (ki bunu yapması gereken alacaklıdır) ve eğer haklı olduğu karara 

bağlanırsa, mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin ve bu bağlamda malı üzerine 

konulan haczin  kaldırılmasında hukuki menfaati vardır. Ayrıca bunda borçlunun ve 

alacaklının hatta kamunun da menfaati de bulunmaktadır. Borçlunun menfaati, 

üçüncü kişinin elinde bulunan ve kendisine ait olduğu iddia edilen malın, gerçekten 

kendisine ait olduğunun icra mahkemesi kararıyla tespit edilerek, bu malın bedeliyle 

borcundan (ve kendisine yönelik icra takibinden) bir an önce kurtulmasıdır. 

Alacaklının menfaati,  borçlusuna ait olduğu iddia edilen bir malın, gerçekte ona ait 

olduğunun icra mahkemesi kararıyla tespit edilerek, bu malın bedeliyle alacağına bir 

an önce kavuşmasıdır. Nihayet kamunun menfaati ise, icra takibinin bir an önce 

(takip ekonomisine uygun bir şekilde) sonuçlandırılarak, Devlet organlarının 

gereksiz yere meşgul edilmemesi ve emek ve zaman kaybının önüne geçilmesidir. 

Yani, icra takibinin mümkün olan en kısa sürede, en az emek ve zamanla 

sonuçlandırılmasında kamunun da menfaati vardır. İşte yukarıdan beri açıklamaya 

çalıştığımız bu nedenlerle, icra müdürünün alacaklı yerine üçüncü kişiye süre 

vermesi halinde, bu işlem kamu düzenine aykırı olacağından, üçüncü kişinin bu 

işleme karşı başvuracağı şikayet, yedi günlük süreye tabi olmamalı; üçüncü kişi icra 

takibi sona erinceye kadar, söz konusu işleme karşı şikayet yoluna başvurabilmelidir. 
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Üçüncü kişinin şikayet yoluna başvurması halinde, icra mahkemesi, sadece 

(icra müdürünün kararını düzelterek) icra müdürünün 99’uncu maddeye göre 

alacaklıya süre vermesi gerektiğine karar verebilir; yoksa istihkak iddiasının esası 

hakkında (örneğin haczin kaldırılmasına) karar veremez1089.  

Aynı şekilde, icra müdürü malın üçüncü kişinin elinde olduğuna karar vermiş 

ve dava açmak üzere alacaklıya süre vermiş ise, alacaklının da icra müdürünün bu 

kararına  karşı şikayet yoluna başvurması mümkündür. Böyle bir ihtimalde, alacaklı 

şikayet yoluna başvurmakla birlikte aynı zamanda istihkak davası da açmış, ancak 

daha sonra şikayet sonucu icra mahkemesince,  davanın üçüncü kişi tarafından 

açılması gerektiği sonucuna varılarak icra müdürünün kararı iptal edilmiş ise, böyle 

bir durumda, alacaklının açtığı istihkak davasına bakan icra mahkemesinin bu davayı 

reddetmemesi gerekir. Aksine, usul (ya da takip) ekonomisi açısından, açılan davanın 

ispat yükünün yer değiştirilmesi suretiyle çözüme kavuşturulması mümkün 

olmalıdır1090.  

Belirtmek gerekir ki, icra müdürünün, alacaklıya, sadece üçüncü kişinin 

istihkak iddiasında bulunduğunu ve kendisinin üçüncü kişiye karşı yedi gün içinde 

dava açması gerektiğini bildirmesi ve bunu haciz tutanağına yazması yeterli değildir. 

İcra müdürünün ayrıca  istihkak davası açması için yedi günlük süre vermesi ve bunu 

alacaklıya tefhim veya tebliğ etmesi (hatta bu bildirimde istihkak iddiasına konu olan 

malın ne olduğunun belirtilmesi)  gerekir; aksi takdirde dava açma süresi işlemez1091.  

                                                 
1089 KURU-İcra 2 s.1117. İcra müdürünün (gerek malın borçlunun elinde haczedilmesi gerekse üçüncü 
kişinin elinde haczedilmesi halinde) icra mahkemesinin yerine geçerek istihkak iddiası  (ve davasını) 
bizzat karara bağlaması durumunda, bu işlem de kamu düzenine aykırılık teşkil eder ve söz konusu 
işleme karşı süresiz şikayet yoluna başvurulabilir (KURU/ARSLAN/YILMAZ s.73). 
1090 "Uyuşmazlık İİK’nın 99. maddesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan istihkak iddiasının 
reddine ilişkindir. 13.9.2002 tarihinde borçlunun ev adresinde yapılan haciz sırasında davalı 3. şahıs 
haciz mahallinin ölü olan babası M.. C…’a ait olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasında bulunmuştur. 
Bunun üzerine haciz İİK’nın 99. maddesine göre yapılmış ve alacaklıya 7 gün içinde 3. kişi hakkında 
dava açmak üzere süre verilmiştir. Alacaklı tarafından yasal süre içinde iş bu dava açılmış aynı 
zamanda davacı alacaklı yanca icra memurunun haczin İİK’nın 99. maddesine göre yapılması işlemi 
şikayet edilmiş, Kayseri İcra Tetkik Mercii Hakimliği’nin …tarihli kararla haczin 99. maddesine göre 
yapılması işlemi iptal edilerek haczin İİK’nın 97. maddesine göre yapılmış sayılmasına karar 
verilmiştir. Mercice bu karar gerekçe gösterilmek suretiyle konusuz kalan davanın reddine karar 
verilmişse de varılan sonuç doğru bulunmamıştır. Gerçekten de usul ekonomisi açısından, ispat 
yükünün yer değiştirerek 3. kişiye döndüğü gözetilerek eldeki davanın çözüme ulaştırılması 
gerekirken Tetkik Mercii’nin şikayetin kabulüne ilişkin kararı yanlış yorumlanarak reddine karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 4.3.2003, 118/1633: TBBD 2003/49 
s.348). 
1091 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.569-570; KURU-İcra 2 s.1118; UYAR-İstihkak 
Davaları s.1036; ERTEKİN/KARATAŞ s.536; "Alacaklının, İİK’nun 99’uncu maddesi uyarınca 
istihkak iddiasını kabul etmiş sayılabilmesi için icra memuru tarafından kendisine tetkik merciinde 
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    § 18. İSTİHKAK DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 

              

A. GÖREVLİ MAHKEME  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı tarafından açılacak 

istihkak davasında da görevli yargı yeri, İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu  

maddesinde de açıkça belirtildiği gibi icra mahkemesidir. Yani, bu istihkak davası 

da, genel mahkemelerde değil, icra mahkemesinde açılır. Bu konuda tekrardan 

kaçınmak amacıyla, yukarıda malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde üçüncü 

kişi tarafından açılacak istihkak davasında görev hakkında yaptığımız açıklamalara 

yollama yapmakla yetiniyoruz1092. 

 

B.YETKİLİ  MAHKEME 

İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinde de alacaklının istihkak davasını  

icra mahkemesinde açması gerektiği belirtilmiş ise de, hangi yer icra mahkemesinin 

yetkili olacağı hakkında bir hüküm getirilmemiştir. Bir başka deyişle, söz konusu 

hükümde yetkiye ilişkin  bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Yukarıda, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, üçüncü kişinin açacağı 

istihkak davasında yetkili icra mahkemesinin belirlenmesinde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 512’inci maddesinin uygulanacağını belirlemiştik. 

Acaba, söz konusu hüküm, alacaklı tarafından açılacak istihkak davası bakımından 

da yetkili icra mahkemesini belirlerken uygulanabilecek midir? 

Doktrinde bu konuda iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 512’inci maddesi alacaklı tarafından açılacak 

istihkak davasında yetki kurallarını belirlemede esas alınamaz. Çünkü, adı geçen 

madde de açıkça “üçüncü şahıs… hakkındaki davasını…” ifadesi kullanılmıştır. 

Yani, bu hüküm istihkak davasını üçüncü kişinin açması halinde uygulanabilir. Oysa 

m.99’a göre dava alacaklı tarafından açılacağına göre, bu hüküm alacaklının açacağı 

istihkak davasında yetkili icra mahkemesini belirlemede uygulanamaz. Bir başka 

                                                                                                                                          
dava açmak üzere yedi gün mehil verilip tefhim veya tebliğ edilmiş olması şarttır. Tetkik konusu 
olayda bu kanuni unsur bulunmadığı halde, alacaklı istihkak iddiasını kabul etmiş sayılarak haczin 
kaldırılması usule ve yasaya aykırı, temyiz isteği yerinde bulunduğundan merci kararının 
bozulmasına" (İİD 18.11.1968, 10198/10550: RKD 1969/4 s.37-38). 
1092 Bkz. yuk. s.311 vd. 
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deyişle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 512’inci maddesi, alacaklı 

tarafından açılacak istihkak davasında (İİK m.99), yetkili icra mahkemesini (ya da 

mahkemelerini) belirlemede kıyasen uygulanma olanağına sahip değildir.  

Söz konusu görüşe göre, bu durumda alacaklı, ancak İcra ve İflas Kanunu’nun 

50’inci maddesi uyarınca genel hükümler çerçevesinde yetkili icra mahkemesinde 

dava açabilir. Bu madde de yetki konusunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun yetkiye ilişkin hükümlerinin (HUMK m.9-27) kıyasen uygulanacağı 

belirtildiğine göre, alacaklı ancak davalı üçüncü kişinin yerleşim yeri (ikametgâhı) 

(HUMK m.9) icra mahkemesinde  istihkak davası açabilecektir. Nitekim, istihkak 

davalarına baktığı dönemde Yargıtay 15’inci Hukuk Dairesi de bu görüşü 

benimsemiştir1093. 

Doktrinde ileri sürülen ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, 

alacaklının açacağı istihkak davasındaki yetkili icra mahkemesi, üçüncü kişinin 

açtığı istihkak davasındaki gibi olmalıdır1094. İstihkak davalarına baktığı dönemde 

Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi de bu görüşü benimsemiştir1095.  

                                                 
1093 UYAR-İstihkak Davaları s.1056; ERTEKİN/KARATAŞ s.547-549; "Dava, İİK’nun 99. maddesi 
hükmü gereğince alacaklı tarafından açılmış olup, HUMK’nun 512. maddesi hükmü sadece 3. 
kişilerle ilgilidir. Bu durumda yetkinin HUMK’nun 9. maddesi hükmü gereğince çözümlenmesi 
gerekmektedir. Buna göre de, davaya bakmaya davalı 3. kişinin ikametgahı merci hakimliği yetkilidir. 
Davalı 3. kişi süresinde yetki itirazında bulunmuş olup, merci hakimliğince yerinde olan itirazın 
kabulü ile yetkisizlik kararı verilerek dosyanın yetkili merci hakimliğine gönderilmesi gerekirken işin 
esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur" (15. HD 19.3.1990, 
18/1206: UYAR-İstihkak Davaları s.1058); "Dava, davalı üçüncü kişinin istihkak iddiasının 
kaldırılması isteği ile İİK’nun 99. maddesi hükmüne göre alacaklı tarafından açılmıştır. Anılan 
maddede bu tür davaların hangi yer icra tetkik merciinde açılacağı hükme bağlanmamıştır. Öte yandan 
HUMK’nun 512. maddesindeki yetki düzenlemesi üçüncü kişilerin açacağı davalarla ilgilidir. Bu 
durumda yetkinin HUMK’nun 9. maddesi hükmü gereğince belirlenmesi gerekmektedir. Öyleyse 
davaya bakmaya davalı üçüncü kişinin ikametgahı tetkik mercii hakimi yetkilidir" (15. HD 5.10.1994, 
4188/5485: ERTEKİN/KARATAŞ s.548). 
1094 KURU-İcra 2 s.1128. 
1095 "Davacı, dava dışı borçlu H…hakkındaki icra kovuşturması sırasında, davalı üçüncü kişi A..’nın 
yedinde haciz olunan otonun kendisine ait olduğunu öne sürüp istihkak savunda bulunduğunu 
bildirerek, bu savın reddini istemiş, davalı ise yetki itirazında bulunmuştur. Mercice, davanın, haczin 
yapıldığı Beyşehir İcra Tetkik Merciinde açılması gerektiğinden söz ederek, reddine karar verilmiştir. 
Dosya kapsamına göre, icra kovuşturmasının Aksaray’da yapıldığı, haczin ise Beyşehir de 
uygulandığı saptanmıştır. HUMK mad. 512/1’de “eşyanın bulunduğu veyahut haczin vazolunduğu 
mahal” denilerek iki ayrı yerde hak ediş davası açılabileceği öngörülmüş, yanlış çeviri sonucu 
maddede yer alan “haczin vazolunduğu mahal” deyiminin “icra kovuşturmasının yapıldığı yer” 
biçiminde anlaşılması gerektiği uygulama ve öğretide benimsenmiştir…Öyleyse, haciz başka yerde 
uygulansa bile, hak ediş davasının icra kovuşturmasının yapıldığı yerde de açılmasına yasal olanak 
vardır. Bu yön gözetilmeden “davanın Beyşehir İcra Tetkik Merciinde açılması gerektiğinden” söz 
edilerek reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (13. HD 4.6.1981, 
3301/4286: UYAR-İstihkak Davaları s.1058). 
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 Gerçekten, her ne kadar m.99 hükmünde yetkiye ilişkin açık bir düzenleme 

bulunmamakta ise de, bu tek başına, alacaklının sadece davalı üçüncü kişinin  

yerleşim yeri (ikametgâhı) icra mahkemesinde dava açabileceğinin bir gerekçesini 

teşkil etmemelidir. Zira, madem ki, burada yetki hükümleri kıyasen belirlenecektir, o 

halde, İcra ve İflas Kanunu m.50 dolayısıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun yetkiye ilişkin hükümlerini kıyasen uygulamak yerine, üçüncü kişinin 

istihkak davasına ilişkin yetki kurallarını belirleyen hükmün (HUMK m.512,I) 

kıyasen uygulanması, kanaatimizce daha isabetli olacaktır. Çünkü, alacaklının 

açacağı dava da sonuçta bir istihkak davasıdır. Dolayısıyla, aynı davaya ilişkin 

mevcut bir yetki hükmünün kıyasen uygulaması daha uygun olacaktır. Kaldı ki bu 

durum, istihkak davasına ilişkin hükümler bakımından bir yeknesaklık da  

sağlayacaktır. Burada üçüncü kişinin menfaatlerinin daha fazla korunmaya muhtaç 

olduğu düşünülebilirse de, üçüncü kişiye birden fazla icra mahkemesinde dava açma 

olanağı tanınırken, aynı olanağın alacaklıya tanınmaması adil bir çözüm 

olmayacaktır. Kaldı ki, üçüncü kişinin de m.99’ a göre istihkak davası açması dahi 

mümkündür. Nitekim, kaynak İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nda da yetkiye ilişkin 

hükümler bakımından bir farklılık yaratılmamıştır (İsv.İİK m.109). Dolayısıyla, 

burada sadece davadaki taraf rollerinin farklı olması, tek başına  yetki kurallarının da 

farklı olması sonucunu doğurmamalıdır.  

Bu açıklamalar ışığında belirtilecek olunursa, alacaklın açacağı istihkak 

davasında da yetkili icra mahkemesi, üçüncü kişinin açacağı istihkak davasındaki 

gibi olacaktır. Buna göre de alacaklı istihkak davasını: a) icra takibinin yapıldığı, b) 

istinabe edilen icra dairesinin bulunduğu, c) hacizli malın bulunduğu, d) davalı 

üçüncü kişinin yerleşim yerinin (ikametgâhının) bulunduğu yer icra mahkemelerinin 

birinde açabilecektir1096.  

Buraya kadar yapılan açıklamalar istihkak davasının konusunun taşınır bir mal 

olmasına ilişkindir ve bu yetki kuralları kamu düzenine ilişkin ve kesin değildir. 

Dolayısıyla, alacaklı yetkili olmayan bir icra mahkemesinde dava açmış ise, istihkak 

davası basit yargılama usulüne tabi olduğundan, davalı üçüncü kişinin, en geç ilk 

                                                 
1096 Bu konuda bkz. yuk. s.318. 
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oturuma kadar yetki ilk itirazında bulunması gerekir. Zira bu yetki kuralları icra 

mahkemesi hakimi tarafından re’sen dikkate alınamaz1097.   

Eğer davanın konusu bir taşınmaz ise, bu dava ancak taşınmazın bulunduğu 

yerdeki icra mahkemesinde açılabilir (HUMK m.13). Söz konusu yetki kuralı kamu 

düzenine ilişkin ve kesin olduğundan, icra mahkemesi tarafından re’sen 

gözetilecektir1098.  

Yetkili icra mahkemesine ilişkin olarak diğer hususlarda, tekrardan kaçınmak 

amacıyla yukarıda yaptığımız açıklamalara yollama yapmakla yetiniyoruz1099.  

 
             § 19. ALACAKLININ İSTİHKAK DAVASI AÇMASI 

       

 A. GENEL OLARAK  

İcra müdürü tarafından dava açmak üzere kendisine yedi günlük süre verilen 

alacaklı, bu süre içinde üçüncü kişiye karşı icra mahkemesinde istihkak davası 

açabilir (m.99). Aşağıda da inceleneceği gibi, malın üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi halinde  istihkak davası açma külfeti alacaklıya düşmektedir.  

Ancak, dava açma külfetinin alacaklıya düşmesi, mal elinde haczedilen üçüncü 

kişinin de istihkak davası açmasına engel değildir. Bir başka deyişle, istihkak 

iddiasında bulunan üçüncü kişinin, alacaklının dava açmasını beklemeden, 

kendisinin de icra mahkemesinde istihkak davası açmasına bir engel yoktur1100. 

                                                 
1097 UYAR-İstihkak Davaları s.1056; ERTEKİN/KARATAŞ s.549; "Dava İİK 99. maddesine dayalı, 
alacaklı tarafından açılan istihkak iddiasının reddi istemine ilişkindir. Bu tür davalara İİK 97/11. 
maddesince umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama hükmü kaidelerine göre bakılır. 
Davalılardan H… 7.3.1994 kaydiye tarihli dilekçe ile yetki itirazında bulunmuş ise de, dosya arasında 
bulunan tebligat parçasına göre dava dilekçesinin, bu davalıya 22.2.1994 tarihinde tebliğ edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu durumda yetki itirazı 10 günlük yasal süre içerisinde yapılmamıştır. Bu itibarla 
davalının yetki itirazının reddi ile işin esasına girilerek hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar 
verilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 19.10.1994, 
5163/5966: ERTEKİN/KARATAŞ s.549). 
1098 Ayrıca bkz. yuk. s.320-321. 
1099 Bkz. yuk. s.315 vd. 
1100 KURU-İcra 2 s.1118; MUŞUL s.678; KAYGANACIOĞLU – II s.132; UYAR-İstihkak Davaları 
s.1037; ERTEKİN/KARATAŞ s.539; "Merci Hakimliğinin takibin talikine ve istihkak iddiasının 
haksız olduğunu ileri süren tarafın dava açmak yönünden serbestiyesine ilişkin kararı mevcut olduğu 
halde, 3. kişinin açtığı istihkak davası, kendisine böyle bir yetki verilmemiş ve alacaklı böyle bir dava 
açmamış olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Oysa, İİK’nun 99. maddesi gereğince, haczedilen 
mal, üzerinde hak iddia eden 3. bir şahıs nezdinde bulunursa, icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik 
merciine müracaat için alacaklıya 7 günlük süre vermesi gerektiği gibi, 3. şahsın böyle bir dava 
açmasını engelleyen yasal bir hüküm de mevcut değildir. Kaldı ki, haczedilen malın akıbetini tespit ve 
tayin bakımından 3. şahsın dahi istihkak davası açmakta hukuki yararı vardır. Hukuki yararın var 
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Özellikle, icra müdürü tarafından alacaklıya süre verilmemesi, yani m.99’daki 

prosedürü işletmemesi halinde, malı üzerine haciz konulan üçüncü kişinin, bu mal 

üzerindeki uyuşmazlığın çözülmesi ve dolayısıyla haczin kaldırılması için istihkak 

davası açmasında hukuki yararı vardır1101. Üçüncü kişinin açacağı bu dava bir süreye 

tabi olmayacaktır1102. Ancak bu durum, sadece istihkak davası açılması, yani 

uyuşmazlığın icra mahkemesi önüne getirilmesi bakımından olup, ispat külfetinde bir 

değişiklik meydana getirmez. Kanuna uygun şekilde açılan istihkak davasında ispat 

yükü kime düşüyorsa, yine o taraf ispatla yükümlü olacaktır. Buna göre, üçüncü kişi 

davacı konumunda olmasına rağmen, ispat külfeti davalı tarafta yer alan alacaklıya 

düşecektir1103.  

İstihkak davası açma külfetinin alacaklıya düşmesine rağmen üçüncü kişinin de 

istihkak davası açmış olması halinde çeşitli ihtimaller ortaya çıkabilir:  

Buna göre, alacaklı icra müdürü tarafından kendisine verilen yedi günlük süre 

içinde istihkak davası açmamış ise, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş 

sayılır (m.99). Bu ihtimalde eğer üçüncü kişi (alacaklının dava açmasını 

beklemeden) yedi günlük süre içinde bir istihkak davası açmış ise, alacaklı istihkak 

iddiasını kabul etmiş sayılacağı için mal üzerindeki haciz kalkacağından, üçüncü 

                                                                                                                                          
olduğu yerde, dava hakları da kabul edilmelidir. Merci Hakimliğinin bu yönleri gözden kaçırarak 
yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar vermesi doğru değildir" (15. HD 31.10.1985, 2609/3474: 
(UYAR-İstihkak Davaları s.1041); "…İİK’nun 99 uncu maddesinde haczedilen taşınır mal üçüncü 
şahsın zilyetliğinde bulunuyorsa icra memurunun istihkak iddiasının kaldırılması için dava açmak 
üzere alacaklıya 7 günlük süre vereceği hükmü yer almakta ise de, bu kural haciz sırasında istihkak 
iddiasında bulunan üçüncü kişinin ayrıca istihkak davası açmasına engel değildir. Daha açık bir 
deyimle, mahcuz malı elinde bulunduran ve onun üzerine hak iddia eden üçüncü kişinin istihkak 
davası açmasını yasaklayan bir hüküm mevcut değildir. Aksine böyle bir davanın açılması taraflar 
yararına ve dava ekonomisine de uygun düşmektedir. Olayda dava usul yönünden reddedilmekle 
davalı alacaklıya yeniden dava açma külfeti yüklenmiş olacağından, harcı da verilmek suretiyle 
açılmış olan davanın esası incelenerek ve taraf delilleri toplanarak sonucuna uygun bir karar verilmesi 
gerekirken, yazılı olduğu şekilde İİK’nun 99 uncu madde hükmüne göre işlem yapılması yolunda 
hüküm kurulması yanlıştır" (15. HD 2.11.1987, 3292/3732: Yasa 1988/6 s.910); aynı doğrultuda (15. 
HD 16.12.1992, 6037/6044); (15. HD 18.4.1990, 698/1903: UYAR-İstihkak Davaları s.1039); (13. 
HD 20.10.1975, 6691/6356: KAYGANACIOĞLU–II s.132 dn.66). 
1101 ERTEKİN/KARATAŞ s.539; "…mahcuz traktör adı geçen davacı elinde iken haczedildiğinden 
kural olarak icra müdürünün alacaklıya dava açmak üzere 7 günlük mehil vermesi gerekmekte ise de, 
İİK’nun 99. maddesinde yer alan bu hüküm, 3. şahsın aynı konuda dava açmasına engel değildir. 
Gerçekten 3. şahsın böyle bir dava açmasını engelleyen yasal bir hüküm mevcut olmadığı gibi, 
mahcuz bir malın akıbetini ve aidiyetini tayin ve tespit bakımından 3. şahsın ayrıca dava açmasında 
hukuki yararı mevcuttur. Hukuki yararın var olduğu yerde ise dava hakkının mevcut olduğu kabul 
edilmelidir…" (15. HD 5.11.1985, 1720/3515: UYAR-İstihkak Davaları s.1040-1041). 
1102 "…İİK’nun 99. maddesine giren hallerde üçüncü kişi dava açarsa, davacı için süre söz konusu 
edilemez"  (İİD 18.12.1967, 11859/11799: KAYGANACIOĞLU–II s.132 dn.66). Kuşkusuz bu dava, 
ancak icra takibi bitinceye kadar açılabilecektir. 
1103 KAYGANACIOĞLU–II s.132. 
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kişinin açmış olduğu istihkak davası konusuz kalacaktır. Bu takdirde, icra 

mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına karar verecektir1104. Ancak burada da, 

icra mahkemesinin yargılamaya devam ederek, istihkak davasının açıldığı zaman 

hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip, o tarafı yargılama giderlerine (ve vekalet 

ücretine) mahkum etmesi gerekir. 

Alacaklı, yedi gün içinde dava açmadığı için istihkak iddiasını kabul etmiş 

olduğu halde, üçüncü kişi alacaklıya tanınan yedi günlük süre geçtikten sonra 

istihkak davası açmış ise, bu davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilmesi 

gerekir1105. 

Üçüncü kişinin istihkak davası açmasından sonra, alacaklı da süresi içinde aynı 

icra mahkemesinde istihkak davası açmış ise, icra mahkemesi her iki davayı da 

re’sen birleştirip birlikte görebilir (HUMK m.45,I). Eğer davalar ayrı icra 

mahkemelerinde açılmış ise, ikinci (sonraki) istihkak davasında birleştirme talebinde 

bulunulursa, iki dava, birinci davanın açıldığı icra mahkemesinde birleştirilmelidir 

(HUMK m.45,II; m.187,V). Eğer bu ihtimalde birleştirme ilk itirazı yapılmazsa, 

ikinci istihkak davasının açıldığı icra mahkemesi, birinci istihkak davasının 

sonucunu bekletici sorun yapmalıdır1106. 

Uygulamada, alacaklının açtığı istihkak davasının değişik şekillerde 

nitelendirildiği görülmektedir1107. Söz konusu davaya, örneğin, “muarazanın 

(çekişmenin) önlenmesi”, “üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi”, “üçüncü kişinin 

                                                 
1104 KURU-İcra 2 s.1120; MUŞUL s.678 dn.54; ERTEKİN/KARATAŞ s.540; (15. HD 25.9.1990, 
2417/3560: ERTEKİN/ KARATAŞ s.541). 
1105 ERTEKİN/KARATAŞ s.542; "…İnceleme konusu olayda alacaklı tarafından verilen süre içinde 
istihkak davası açılmadığı gibi, alacaklı yargılamaya katılarak hak iddiasında da bulunmamıştır. Öyle 
ise, verilen süre içinde dava açmayan alacaklı 3. kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır. Hal 
böyle olunca, davacı 3. kişinin istihkak davası açmakta hukuki yararı bulunmadığı açıktır. Tüm bu 
olgular karşısında 3. kişi tarafından açılan davanın hukuki yarar (dava şartı) yokluğu nedeniyle reddi 
gerekirken, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir" 
(15. HD 30.5.1994, 2063/3363: ERTEKİN/KARATAŞ s.542). 
1106 KURU-İcra 2 s.1120-1121; MUŞUL s.678 dn.54; KAYGANACIOĞLU–II s.132; UYAR-İstihkak 
Davaları s.1072-1073; "Oto , istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi davacı elinde haczedilmiştir. Bu 
gibi hallerde İİK’nun 99. maddesinin uygulanması gerekir. Ancak, mal elinde haczedilen üçüncü 
kişinin de dava açmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Olayda, alacaklı dahi 99. madde uyarınca 
dava açtığına göre ya istek üzerine iki davanın birleştirilmesi ya da davalardan birinin diğerinin 
sonucunu beklemesi gerekir. Mercice dava hakkı bulunmadığından söz edilerek davacı-üçüncü kişinin 
açtığı dava reddedilemez" (13. HD 8.2.1979, 98/479: UYAR-İstihkak Davaları s.1080); aynı 
doğrultuda (13. HD 18.11.1981, 7033/7396: Yasa 1984/12 s.1782-1783). 
1107 Bu istihkak davasının hukuki niteliği hakkında bkz. yuk., birinci bölüm, s.49-51. 
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istihkak iddiasının kaldırılması” denilmektedir1108. Ancak, hakim, tarafların hukuki 

nitelendirmesi ile bağlı değildir (HUMK m.76). Bu nedenle, icra mahkemesi, davacı 

alacaklının dava dilekçesinde yazdıklarının tümünden, İcra ve İflas Kanunu’nun 

99’uncu maddesine göre bir istihkak davasının açılıp açılmadığını re’sen 

belirlemelidir1109. Nitekim, Yargıtay da, ifade şekli ne olursa olsun, isabetli olarak, 

biraz önce belirtilen taleplerle (şekillerde) açılan davaların, m.99 anlamında bir 

istihkak davası olduğunu kabul etmiştir1110.  

 

B. DAVA AÇMA SÜRESİ 

              I. İcra Müdürünün Bildirmesinden İtibaren Yedi Gün 

İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, 

alacaklının üçüncü kişiye karşı istihkak davasını yedi gün içinde açması gerekir; 

yani dava açma süresi yedi gündür1111. Buna karşılık, İsviçre hukukunda, yapılan son 

değişiklikle dava açma süresi yirmi güne çıkarılmıştır (İsv.İİK m.108,II)1112. 

Ancak, bu yedi günlük süre, alacaklının üçüncü kişinin istihkak iddiasını 

öğrendiği tarihten itibaren değil, icra müdürünün yedi gün içinde istihkak davası 

açması için süre verdiğini alacaklıya tefhim veya tebliğ ettiği tarihten itibaren 

işlemeye başlar. İcra müdürünün alacaklıya yedi günlük süre verdiğini yalnızca haciz 

                                                 
1108 Bu konuda bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.1038; ERTEKİN/KARATAŞ s.538; ÖZCENGİZ 
s.122. 
1109 KURU-İcra 2 s.1123-1124; "Davacı, davalının 700.000 lira borcunu ödememek amacıyla işyerinin 
diğer davalı babasına ait olduğunu haciz sırasında savladığını, danışıklı olarak onun hakediş 
iddiasında bulunmasını temin ettiğinin söz ederek, ‘bunun iptalini’ istemiştir. –Bir davada ileri sürülen 
maddi olgu ve bulgulara yasa maddelerini uygulamak ve hukuki nitelendirmesini yapmak hakimin 
doğrudan görevidir (HUMK m.76). – Davacı alacaklının isteminin hukuki tanımı, İİK’nun 99. 
maddesi kapsamı içine giren muarazanın önlenmesidir" (13. HD 12.4.1982, 2395/2612: ABD 1982/4 
s.161-162). 
1110 "Dava, İİK’nun 99 uncu maddesi anlamında ileri sürülen hakediş istemine ilişkindir. O nedenle, 
bu yasa hükmünce açılan davaya bakmak icra tetkik merciinin görevidir. Gerçekten de, dava 
dilekçesinde yer alan “vaki muarazanın meni” isteği, “hacizli malın, hakediş iddiasında bulunan 
davalıya ait olmadığının saptanmasına” yöneliktir" (13. HD 25.2.1981, 517/1287: KURU-İcra 2 
s.1123). 
1111 Malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde de, üçüncü kişinin istihkak davasını yedi gün içinde 
açması gerekir. Ancak bu durumda dava açma süresi, icra mahkemesinin takibin devamı veya 
ertelenmesi kararını üçüncü kişiye tefhim veya tebliğ ettiği tarihten itibaren işlemeye başlar 
(m.97,VI). 
1112 Bundan başka, alacaklı veya borçlunun talep etmeleri halinde, üçüncü kişinin, delillerini, dava 
açma süresi olan yirmi gün içinde icra dairesine ibraz etmesi gerektiği; aksi takdirde bu durumun 
yargılama giderlerinin takdirinde göz önünde tutulacağı hükmü getirilmiştir (İsv.İİK m.108,IV). Bu 
konuda bkz. JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.571-572. 
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tutanağına yazması yeterli olmayıp, ayrıca bunu alacaklıya bildirmesi, yani tefhim 

veya tebliğ etmesi gerekir. Aksi takdirde, dava açma süresi işlemeye başlamaz1113.  

Buna göre, eğer, icra müdürü, alacaklının yokluğunda (örneğin haciz sırasında 

alacaklı hazır değilse) ona istihkak davası açması için yedi günlük süre verilmesine 

karar vermiş ise, yedi günlük dava açma süresi, bu kararın alacaklıya tebliği 

tarihinden itibaren işlemeye başlar1114.  

Buna karşılık, icra müdürü, alacaklının (ya da vekilinin) huzurunda (örneğin 

haciz esnasında) alacaklıya istihkak davası açması için yedi günlük süre vermiş ve 

bunu alacaklıya (ya da vekiline) o anda tefhim etmiş ise, dava açma süresi, bu tefhim 

tarihinden itibaren işlemeye başlar1115. Dolayısıyla, icra müdürü süre verme kararını 

alacaklıya (veya vekiline) tefhim etmiş ise, bunun ayrıca tebliğ edilmesine gerek 

yoktur. Buna rağmen, yani tefhimden başka birde tebliğ edilmişse, bu tebliğ, tefhim 

                                                 
1113 KURU-İcra 2 s.1124; MUŞUL s.677; KAYGANACIOĞLU–II s.131; UYAR-İstihkak Davaları 
s.1036; ERTEKİN/KARATAŞ s.542; "Dava konusu takip üzerine 5.7.1985 tarihinde yapılan haciz 
sırasında üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunmuş, İcra Memurluğunca haciz sırasında İİK’nun 99. 
maddesi hükmü gereğince alacaklı vekiline söz konusu maddede gösterilen 7 günlük sürede dava 
açması için herhangi bir süre verilmemiştir. Ancak aynı gün İİK’nun 99 ncu maddesi gereğince dava 
açması için alacaklı Bankaya süre verilmiş ise de, buna ilişkin kararın alacaklı Bankaya tefhim veya 
tebliğ edildiğine dair dosyada herhangi bir belgeye rastlanamamıştır. Bu husus araştırılarak davanın 
süresinde açılıp açılmadığının saptanması ve dava sürede açılmış ise, tarafların gösterecekleri deliller 
toplanarak sonucuna uygun bir karar verilmesi..." (15. HD 10.11.1987, 2972/3864: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.544-545); "…Alacaklı, haciz günü davalının istihkak iddiasına muttali olmuş 
ise de İcra ve İflas Kanunu’nun 99 uncu maddesinde yazılı 7 günlük dava mehlinin, kanunun ifadesine 
göre icra memuru tarafından alacaklıya verilmesi gerektiğinden, hak düşürücü bu süre alacaklının 
hacze ıttıla tarihinden değil memurun, bu mehli alacaklıya verdiği tarih olan 8.2.1973 tarihinde 
işlemeye başlamış, dava da 7 günlük süre geçmeden 12.2.1973’ de açılmıştır. Bu nedenle karar 
düzeltme isteği yerindedir" (13. HD 6.5.1974, 1076/1089: İKİD 1974/163 s.2911-2912). 
1114 KURU-İcra 2 s.1125-1126; ERTEKİN/KARATAŞ s.545; "…İcra ve İflas Kanunu’nun 99. 
maddesi hükmü uyarınca, haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin 
hakkı iddia eden 3. kişi nezdinde bulunursa, icra memuru o kişi aleyhine tetkik merciine başvurması 
için alacaklıya 7 gün mehil verir. Bu mühlet içinde merci hakimliğine dava açılmazsa 3. kişinin 
iddiası kabul edilmiş sayılır. İnceleme konusu olayda ise, istihkak iddiası üzerine icra memuru 
tarafından sözü geçen hüküm uyarınca davacıya bir mehil verilmiş değildir. O halde davacının dava 
açma süresi başlamamıştır. Alacaklı davacının, hacizde hazır bulunması, hacze ıttılaı dava açma 
süresinin başlangıcı olarak kabul edilemez. Davacı kendisine icra memurluğunca 25.4.1977 günü 
yapılan duyuru üzerine 7 günlük süre dolmadan 28.4.1977 günü bu davayı açtığına göre, mercice 
davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Aksine düşüncelerle davanın 
süre yönünden reddine karar verilmesi bozmayı gerektirir" (13. HD 3.11.1977, 4315/4816: YKD 
1978/3 s.412-413). 
1115 KURU-İcra 2 s.1126; ERTEKİN/KARATAŞ s.546; "…İİK’nun 99. maddesi uyarınca, icra 
müdürlüğünce verilen yedi günlük dava açma süresi, imzası alınmak suretiyle alacaklı vekilinin 
yüzüne karşı verildiğine göre, ayrıca tebliğine gerek olmayıp, davanın hak düşürücü bu süre içinde 
açılması zorunludur. Mercice süresi içinde açılmayan davanın reddi gerekirken, aksine yazılı 
düşüncelerle kabulüne karar verilmesi doğru değildir" (15. HD 17.12.1984, 2955/3973: UYAR-
İstihkak Davaları s.1043-1044). 
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tarihine göre yedi günlük süreyi kaçırmış (geçirmiş) olan alacaklıya yeni bir dava 

açma süresi sağlamaz; yani bu tebliğ dava açma süresini uzatmaz1116.  

İcra müdürü tarafından alacaklıya verilen yedi günlük dava açma süresi “hak 

düşürücü” bir süredir; bu sürenin uzatılması mümkün değildir1117. Bu nedenle 

davanın süresinde açılıp açılmadığı, icra mahkemesi hakimi tarafından re’sen dikkate 

alınmalıdır1118.  

Alacaklının, icra müdürü tarafından kendisine verilen yedi günlük hak 

düşürücü süre içerisinde dava açmamasının müeyyidesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 

99’uncu maddesinin son cümlesinde, “bu mühlet içinde icra hakimliğine dava ikame 

edilmezse üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır” denilmek suretiyle 

belirtilmiştir. Şu halde, alacaklı yedi gün içinde icra mahkemesinde1119 dava 

açmadığı takdirde, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacaktır. Bunun 

sonucu olarak, istihkak iddiasının konusu mülkiyet hakkı ise, mal üzerindeki haciz 

kalkacak; mülkiyetten başka bir hak, örneğin rehin hakkı ise, mal bu hak ile yükümlü 

olarak haczedilmiş sayılacak, yani paraya çevirme esnasında bu hak dikkate 

alınacaktır1120.  

Ancak, süresinde istihkak davası açmayan alacaklının, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasını kabul etmiş sayılması sadece derdest icra takibi bakımından sonuç doğurur. 

                                                 
1116 KURU-İcra 2 s.1126-1127; ERTEKİN/KARATAŞ s.546; UYAR-İstihkak Davaları s.1036; "İcra 
memurunun, alacaklıya dava açması için yedi günlük mehil verilmesine ilişkin kararını tefhiminden 
sonra ayrıca tebliğe göndermesi, dava süresini geçiren alacaklıya yeni bir dava süresi sağlamaz" (13. 
HD 13.10.1974, 4592/2685: KAYGANACIOĞLU-II s.132 dn.66). 
1117 Ancak burada da, arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle dava açma süresini kaçıran alacaklı,  
yukarıda gerek istihkak iddiasında bulunma süresinin gerek istihkak iddiasına itiraz süresinin, gerekse 
üçüncü kişi tarafından dava açma süresinin kaçırılması halinde eski hale getirme yoluna 
başvurulabilmesi hakkında yapılan açıklamalar çerçevesinde, eski hale getirme yoluna (HUMK m.166 
vd.) başvurabilmelidir. Bkz. yuk. s.274-276, 291, 327-328. 
1118 JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.572; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1073; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.545;  UYGUR s.46; "Davaya konu gecekondu enkazının haczi sırasında 
hazır bulunan davacı alacaklıya haczi yapan memur tarafından İİK’nun 99. maddesi hükmü gereğince 
yasal süre içerisinde dava açması için süre verilmesine karşın davacı alacaklı yaklaşık olarak bir 
buçuk sene sonra davayı açmıştır. Söz konusu maddedeki süre hak düşürücü süre olup Hakimin görevi 
nedeniyle bu hususu resen göz önünde bulundurması ve açılan davayı süre yönünden reddetmesi 
gerekirken bu hususlar gözardı edilerek işin esasına girilip davanın kabulüne karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı bulunmuştur" (15. HD 6.3.1990, 5086/1006: ERTEKİN/KARATAŞ s.545). 
1119 "İİK 99. maddesine göre alacaklıya icra tetkik mercii (şimdi icra mahkemesi) yerine mahkemede 
dava açmış olması istihkak iddiasını kabul etmiş sayılmasına sebep teşkil etmez" (İİD 26. 8.1963, 
7542/7769: SEVİG s.213). 
1120 KURU-İcra 2 s.1127; MUŞUL s.677; UYAR-İstihkak Davaları s.1037; "İcra Müdürünce haciz 
sırasında hazır bulunan alacaklı vekiline, Merci Hakimliğinde 7 gün içinde dava açması için önel 
verilmiş ise de; dava bu önel geçirildikten sonra açılmış olduğundan, alacaklı, 3. şahsın iddiasını kabul 
etmiş sayılır"  (21. HD 30.9.1997, 4628/5893: YKD 1999/5 s.679). 
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Bir başka deyişle, alacaklının bu kabulü, başka bir icra takibi bakımından geçerli 

değildir1121. Nitekim, kaynak İsviçre İcra ve İflas Kanunu m.108,III hükmüne göre, 

süresinde dava açılmamış ise, üçüncü kişinin talebinin derdest takip bakımından 

kabul edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, alacaklının istihkak iddiasını 

kabul etmiş sayılması, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkiler bakımından herhangi 

bir hüküm ve sonuç doğurmaz1122. 

Eğer birden fazla alacaklı söz konusu ise, icra müdürünün, dava açması için her 

alacaklıya  ayrı ayrı süre vermesi gerekir.  Bu durumda, yalnız süresinde dava 

açanların hakları korunur. Bir başka deyişle, bir alacaklının dava açması başka 

alacaklılar bakımından sonuç doğurmaz. Dolayısıyla, süresinde istihkak davası 

açmayan alacaklılar, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar1123.  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 

99’uncu maddesinin uygulanır. Malın kimin elinde haczedilmiş sayılacağına ise, icra 

müdürü karar verir. Buna göre, icra müdürü malın üçüncü kişinin elinde haczedildiği 

gerekçesiyle alacaklıya dava açması için süre vermiş ise, alacaklı bu karara karşı icra 

mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilir. Malın üçüncü kişinin veya borçlunun 

elinde haczedilmiş sayılması alacaklı için çeşitli bakımlardan büyük önemi haiz 

olacaktır. Şöyle ki, eğer mal borçlunun elinde haczedilmiş sayılırsa, dava açma 

külfeti üçüncü kişiye  düşecek, ispat yükü üçüncü kişide olacak ve m.97a 

hükmündeki karineler üçüncü kişi aleyhine (alacaklı lehine) işleyecek, takip 

kendiliğinden değil ancak icra mahkemesi kararı üzerine durabilecek ve nihayet 

üçüncü kişi davayı kaybettiği takdirde tazminata mahkum edilebilecektir1124.  

Bu nedenlerle, dava açması için kendisine süre verilen alacaklı şikayet yoluna 

başvurabilir. Alacaklının bu şekilde şikayet yoluna başvurması halinde, yedi günlük 

                                                 
1121 Malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde ise, üçüncü kişinin süresinde istihkak davası 
açmaması halinde, alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır (İİK 
m.97,VI). Yukarıda da incelendiği üzere, üçüncü kişi sadece derdest takip bakımından ve sadece 
alacaklıya karşı (borçluya karşı da değil), iddiasından vazgeçmiş sayılır. Bkz. ve karş. yuk s.333 vd. 
1122 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1073. İsviçre hukukunda, süresi içinde istihkak davası 
açılmaması halinde üçüncü kişinin talebinin somut icra takibi bakımından kabul edilmiş sayılacağına 
ilişkin düzenlemenin kayıtsız şartsız kabul edileceği belirtilmektedir. Ancak, borçlu da davanın tarafı 
olmuş ise, yani o da üçüncü kişiye karşı istihkak davası açmış ise bu dava sonunda verilen hükmün 
etki ve sonuçlarının sadece somut takiple sınırlı kalmayacağı, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki ilişkiler 
bakımından kesin hüküm teşkil edeceği ileri sürülmüştür (JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN 
s.571). 
1123 BELGESAY–Şerh s.241; UYAR-İstihkak Davaları s.1037. 
1124 POSTACIOĞLU s.416; UYAR-İstihkak davaları s.1036-1037; karş. TEKİNAY-İstihkak s.50. 
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dava açma süresinin hiç olmazsa şikayet hakkındaki red kararının kendisine tefhim 

veya tebliğ edildiği tarihe kadar işlemeyeceğini (duracağını) kabul etmek gerekir. 

Her ne kadar şikayet yoluna başvurulması kendiliğinden icra takibinin ertelenmesi 

(durdurulması)  sonucunu doğurmaz ise de (m.22), burada bu çözüm tarzının kabul 

edilmesi zorunlu olmaktadır. Aksi takdirde, icra müdürünün bu kararına karşı şikayet 

yoluna başvurulmasının bir anlamı ve yararı olmayacaktır. Zira, şikayet yoluna 

başvuran alacaklı, dava açma süresini geçirmiş olabilecektir. Bu nedenle, alacaklının 

böyle bir sonuçla karşılaşmaması için, icra müdürünün kendisine süre verilmesi 

hakkındaki kararına karşı şikayet yoluna başvurmakla beraber aynı zamanda istihkak 

davası açması kendi yararına olacaktır1125.  

 

    II. İcra Müdürünün Süre Vermesinden Önce İstihkak Davası Açılması 

Yukarıda da incelendiği üzere, alacaklı için yedi günlük istihkak davası açma 

süresi, icra müdürünün bu konuda verdiği kararın alacaklıya tefhim veya tebliğ 

edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar; söz konusu kararın  tefhim veya tebliğ 

edilmesine kadar süre işlemez. Bu durumda alacaklı, icra müdürünün kendisine dava 

açılmak üzere süre vermesini ve bu konudaki kararının tefhim veya tebliğ edilmesini 

bekleyip istihkak davasının  ondan sonra açabilir. 

Ancak, alacaklının, icra müdürü tarafından kendisine süre verilmesini 

beklemeden, icra mahkemesinde üçüncü kişiye karşı istihkak davası açmasına da bir 

engel bulunmamaktadır. İşte bu halde istihkak davası açılması için bir süre yoktur. 

Dolayısıyla alacaklı, icra müdürünün yedi gün içinde istihkak davası açması için bir 

karar verip bu kararı kendisine tefhim veya tebliğ etmesine kadar ya da  ondan sonra 

(takip sona erinceye kadar) yedi gün içinde istihkak davası açabilir1126. 

                                                 
1125 POSTACIOĞLU s.417; UYAR-İstihkak Davaları s.1037. Hatta POSTACIOĞLU’na göre (s.417), 
“belki Türk hukukunda istihkak davasının icra mahkemesinde görülmesi burada daha pratik bir hal 
çaresinin kabulünü mümkün kılar. Şöyle ki, alacaklının bu konudaki şikayeti, aynı zamanda istihkak 
davası açıldığı manasına gelir ve süreye uyulduğu bu suretle farz edilir.  Şikayetin reddi üzerine 
merci, istihkak davasına bakacak yargı organı olarak alacaklıyı istihkak davasına ilişkin harçları 
yatırmaya mecbur bırakır”. 
1126 KURU-İcra 2 s.1128; UYAR-İstihkak Davaları s.1037; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES -İcra 
s.75; KAYGANACIOĞLU–II s.132; ERTEKİN/KARATAŞ s.546; "Mahcuzu elinde bulunduran 
üçüncü kişinin ispat yükünü üzerine alarak, icra memuru tarafından kendisine yedi günlük süre 
verilmeyen alacaklının, muarazanın önlenmesi davası açmasını engelleyen bir hüküm yoktur. Kaldı ki, 
olayımızda olduğu gibi haciz edilen şey üçüncü kişinin elindedir. İcra memuru da alacaklıya dava 
açması için mühlet vermemiştir. Alacağı nedeni ile malı haciz ettiren alacaklının, alacağına 
kavuşabilmesi için yapabileceği işlerden biri de doğrudan kanıt yükünü üzerine almak suretiyle dava 
açabilmesidir. İşte, davacı (alacaklı) da bunu yapmıştır. Yargıtay’ın kökleşen içtihatları bu 
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    § 20. İSTİHKAK DAVASININ TARAFLARI 

 

A. DAVACI 

İstihkak davalarında taraf rolleri haczedilen malın kimin elinde bulunduğuna 

göre belirlenir. Buna göre, yukarıda da incelendiği üzere, mal borçlunun elinde 

haczedilmiş ise, davacı üçüncü kişi, davalı ise kural olarak alacaklıdır1127. Malın 

üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde ise, istihkak davası alacaklı tarafından 

üçüncü kişiye karşı açılır (m.99). Yani bu halde istihkak davasının davacısı, üçüncü 

kişinin malı üzerine haciz koydurmuş olan takip alacaklısıdır1128. Eğer alacaklı 

birden fazla ise, şartları varsa bunlar arasında dava arkadaşlığı söz konusu olabilir. 

Buna karşılık dava arkadaşlığının şartları yoksa, her alacaklının ayrı ayrı istihkak 

davası açması gerekir.  

Hukukumuzda borçlunun istihkak davası açma hakkı bulunmamaktadır. Yani 

borçlu istihkak davasında, ancak davalı tarafta yer alabilir. Buna karşılık, İsviçre 

hukukunda 1997 yılında yapılan değişiklik ile, malın üçüncü kişinin elinde 

bulunması veya üçüncü kişi ile borçlunun malı birlikte elde bulundurmaları halinde, 

alacaklı dışında “borçluya” da istihkak davası açma hakkı tanınmıştır (İsv. İİK 

m.108,I)1129. Ancak İsviçre doktrini, her ne kadar bu hükümde “alacaklı ve borçlu” 

ibaresi kullanılmış ise de, bunların istihkak davasını mutlaka birlikte açmalarının 

zorunlu olmadığını belirtmektedir. Bir başka deyişle, alacaklı ve borçlunun dava 

hakları birbirinden bağımsızdır. İcra müdürünün dava açmak üzere alacaklı ve 

borçluya ayrı ayrı süre vermesi gerekir. Dolayısıyla, alacaklı ve borçlu arasında bir 

mecburi dava arkadaşlığı söz konusu değildir1130. Fakat, bu gibi durumlarda, davanın 

                                                                                                                                          
doğrultudadır. Mercice aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" 
(13. HD 3.11.1982, 6215/6492: Yasa 1982/12 s.1649-1650); aynı doğrultuda (15. HD 28.11.1988, 
2663/4007: ERTEKİN/KARATAŞ s.547). 
1127 Bu konuda ayrıntı için bkz. yuk. s.341 vd. 
1128 Örneğin bkz. (12. HD 29.3.1993, 366/5375: UYAR-İstihkak Davaları s.1020); aynı doğrultuda 
başka kararlar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.1020 vd. 
1129 Kanun değişikliğinden önceki İsviçre doktrinindeki durum hakkında bkz. SÜSSKIND s.53-54; 
DAMEROW s.57 vd. 
1130 Ancak bunların, tek başına dava açabilecekleri gibi, birlikte de dava açabilecekleri, dolayısıyla da 
aralarında aktif dava arkadaşlığının (çeşidi belirtilmese de bunun ihtiyari dava arkadaşlığı 
olabileceğini kabul etmek gerekir) söz konusu olacağını belirten yazarlar da bulunmaktadır. Bkz. 
AMONN/GASSER s.195; ROHNER s.22. 
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ihbarı ve fer’i müdahale kurumlarının  söz konusu olabileceği (işlerlik 

kazanabileceği) de kabul edilmektedir1131.  

Şu halde, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde istihkak davası 

alacaklı tarafından açılacaktır; yani bu davanın davacısı alacaklıdır. Ancak, yukarıda 

da belirtildiği gibi, bu ihtimalde üçüncü kişinin istihkak davası açmasına da bir engel 

bulunmamaktadır. Böyle bir durumda davacı üçüncü kişi, davalı ise alacaklı 

olacaktır1132.  

          

         B. DAVALI 

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde istihkak davası, istihkak 

iddiasında bulunan üçüncü kişiye karşı açılır (m.99). Yani bu halde istihkak 

davasının davalısı, üçüncü kişidir. İsviçre hukukunda da bu konuda bir farklılık 

bulunmamakta, orada da dava üçüncü kişiye karşı açılmaktadır (İsv.İİK m.108,I). 

Fakat, vurgulamak gerekir ki, dava herhangi bir üçüncü kişiye karşı değil, ancak 

hacizli mal üzerinde istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye karşı açılabilir1133. 

Birden fazla üçüncü kişi  istihkak iddiasında bulunmuşsa, şartları varsa bunlar 

arasında dava arkadaşlığı doğabilir; dava arkadaşlığının şartları yoksa, her üçüncü 

kişiye karşı ayrı ayrı istihkak davası açılması gerekir.  

İstihkak davasının üçüncü kişiye karşı açılması gerektiği hususunda herhangi 

bir tereddüt yok ise de, bu davanın, borçluya karşı da açılıp açılamayacağı hususu 

doktrinde tartışmalıdır.Gerçekten acaba, alacaklının bu davayı borçluya karşı da 

açması gerekli midir? 

                                                 
1131Bkz. JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.571; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1072. 
1132 KURU-İcra 2 s.1129; UYAR-İstihkak Davaları s.1050; ERTEKİN/KARATAŞ s.550; ayrıca bkz. 
yuk. s.491vd. 
1133 Yargıtay, maddi hata (HUMK m.80) sonucu istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin 
(davalının) yanlış gösterilmesinin, davanın gerçek üçüncü kişi huzurunda yürütülmesine engel 
olmayacağına karar vermiştir. "…dava dilekçesinde, davalı 3. kişi olarak istihkak iddiasında bulunan 
A..Mücevherat Turizm Dış Tic. ve San. Ltd. Şirketi yerine, şirket adına istihkak iddiasında bulunan 
şirket ortağı F..’nin adının yazılmış olması maddi hataya dayalıdır. Çünkü, davacının amacı istihkak 
iddiasında bulunan şirketi dava etmektir. Maddi hataya dayalı yanlışlıkların HUMK.’nun 80. maddesi 
uyarınca düzeltilmesi olanaklıdır. Böyle bir düzeltme hasım değiştirme olarak kabul edilemez. 
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulaması da bu yöndedir…Maddi hata sonucu istihkak iddiasında bulunan 3. 
kişinin yanlış gösterilmesi, davanın gerçek 3. kişi huzurunda yürütülmesine engel olamayacağından, 
gerçek 3. kişi A..Mücevherat Turizm Dış Tic. ve San. Ltd. Şirketinin davaya katılması için davacıya 
uygun bir önel verilmesi ve taraf oluşumu sağlandıktan sonra işin esasına girilmesi gerekirken yazılı 
şekilde hüküm kurulması doğru değildir"  (21. HD 8.5.2003, 3484/4404: YKD 2003/10 s.1592-1593). 



 501

Bir görüşe göre, alacaklının istihkak davasını üçüncü kişi ile birlikte borçluya 

karşı da açması gerekir1134.  

Bir başka görüşe göre ise, borçlu bu davada kural olarak taraf değildir1135. 

Borçlunun davada taraf olup olamayacağı onun istihkak iddiası karşısındaki 

tutumuna bağlıdır. Buna göre, borçlu üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul 

etmemiş, yani üçüncü kişinin elinde haczedilen malın kendisine ait olduğunu 

bildirmiş ise, borçlunun davalı olarak gösterilmesine gerek yoktur. Çünkü, bu 

durumda alacaklı ile borçlu arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır; zira her ikisi 

de malın üçüncü kişiye değil borçluya ait olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla, bu 

halde istihkak davasının yalnız üçüncü kişiye karşı açılması gerekir1136. Fakat bu 

ihtimalde, borçlu alacaklı yanında davaya fer’i müdahil olarak katılabilir1137. Yine bu 

görüşe göre, borçlu üçüncü kişinin elinde haczedilen malın üçüncü kişiye ait 

olduğunu bildirmiş (yani bir anlamda istihkak iddiasını kabul etmiş) ise, istihkak 

davasının üçüncü kişi ile birlikte borçluya karşı da açılması gerekir. Çünkü, bu 

durumda, alacaklı ile borçlu arasında da uyuşmazlık vardır1138.  

Bu konuda Yargıtay kararları arasında bir içtihat birliği yoktur. Yargıtay 

13’üncü Hukuk Dairesi, bu durumda davanın borçluya karşı da açılması 

gerektiğini1139; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise, borçlunun da hasım 

gösterilebileceğini fakat bunun zorunlu olmadığını belirtmiştir1140. Yargıtay 15’inci 

Hukuk Dairesi ise, alacaklının sadece borçluya karşı dava açamayacağı, üçüncü 

                                                 
1134 BELGESAY-Şerh  s.292; BERKİN s.294; ÖZKAN s.341; ÖZCENGİZ s.126. 
1135 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.327; KURU-İcra 2 s.1129. 
1136 KURU-İcra 2 s.1129; UYAR-İstihkak Davaları s.1049-1050; ERTEKİN/KARATAŞ s.550; 
KAYGANACIOĞLU-II s.133.  
1137 KURU-İcra 2 s.1129 dn.430a. 
1138 KURU-İcra 2 s.1130; ERTEKİN/KARATAŞ s.550; TEKİNAY-İstihkak s.52-53. 
1139 "Dava, alacaklı İ…tarafından İİK m.99’a göre açılan hakediş isteminin reddine ilişkindir. Böyle 
bir davanın, hem hakediş iddiasında bulunan kişiye hem de borçluya yöneltilmesi gerekir. Somut 
olayda borçlu, dava konusunda geçen taşıtın kendisine ait bulunduğunu icra müdürüne vermiş olduğu 
dilekçe de açıkça bildirmiştir. Öyle ise, dava dilekçesi örneğinin borçluya ulaştırılması ve taraf 
kuruluşunun sağlanması için hüküm bozulmalıdır" (13. HD 25.6.1981, 4254/4874: UYAR-İstihkak 
Davaları s.1053). 
1140 "İİK m.99 hükmüne göre alacaklı tarafından açılan davada müstahikten (istihkak iddiasında 
bulunandan) başka borçlunun da hasım gösterilmesine kanuni bir mani bulunmadığı halde onun 
hakkındaki davanın husumet bakımından reddi kanuna aykırı olduğundan…" (HGK 6.2.1952, 18/16-
1: TİK 1952/2 s.1347). 
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kişinin de davalı olarak gösterilmesi gerektiğine karar vermiş ve bir anlamda 13’üncü 

Hukuk Dairesi ile aynı görüşe paylaşmıştır1141.   

Kanaatimizce, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde davanın yalnız 

üçüncü kişiye karşı açılması gerekir1142. JÄGER’e göre de, malın üçüncü kişinin 

elinde haczedilmesi halinde dava daima üçüncü kişiye karşı açılır; borçlu bu davada 

taraf olamaz1143. Zira, bu davada borçlunun istihkak iddiasına karşı iradesi (tavrı) 

herhangi bir fonksiyona (öneme) sahip değildir. Önemli olan alacaklının malı elinde 

bulunduran üçüncü kişiye karşı istihkak davasını  kazanmasıdır. Gerçekten, borçlu 

üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmemiş, yani malın kendisine ait olduğunu 

bildirmiş ise, zaten alacaklı ile arasında bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Kaldı ki, 

bu ihtimalde borçlunun davalı değil davacı konumunda bulunması düşünülebilir. 

Nitekim İsviçre hukukunda yapılan son değişiklik ile alacaklı veya borçlunun 

üçüncü kişiye karşı dava açabileceği hükme bağlanmıştır (İsv. İİK m.108,I). Yani 

borçlunun davalı değil, aksine davacı olabileceği hükmü getirilmiştir. Borçlu, 

istihkak iddiasına konu olan malın üçüncü kişiye ait olduğunu bildirmiş olsa bile ona 

karşı dava açılamaz. Burada mal üçüncü kişinin elindedir ve mülkiyet karinesi onun 

lehinedir. Dolayısıyla, hakkını savunması gereken üçüncü kişidir. Borçlunun, üçüncü 

kişinin hakkını savunmak için davada taraf olmasını haklı kılacak bir menfaati 

yoktur. Burada uyuşmazlık, haczedilen malın kendisine ait olduğunu iddia eden 

üçüncü kişi ile, bu malı haczettirerek alacağına kavuşmak isteyen alacaklı arasındadır 

ve önemli olan alacaklının üçüncü kişiye karşı davayı kazanmasıdır. Bu nedenle 

davanın tarafları da ancak bunlar olabilir1144.  

                                                 
1141 "İİK’nun 99. maddesi gereğince verilen mehil üzerine alacaklı, borçluyu hasım göstererek istihkak 
davası açmış, merci, üçüncü şahıs aleyhine dava açmadığından davanın reddine karar vermiştir. 
İstihkak davasında kural olarak iki davalı bulunur. Bu davalılar, davayı açana göre ya borçlu ile 
alacaklı veya borçlu ile üçüncü kişi olur. Olayımızda alacaklı dava açmış maddece borçluyu hasım 
göstermiştir. Bu durumda merciin, üçüncü kişiyi davaya dahil etmesi için davacıya kesin mehil 
vererek hasım eksikliğini gidermesi gerekirken, üçüncü kişi davalı gösterilmediğinden bahisle davanın 
reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir" (15. HD 27.2.1990, 4938/850: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.551); aynı doğrultuda (15. HD 8.4.1991, 1759/1811: ERTEKİN/KARATAŞ s.550-551). 
1142 TEKİNAY’ a göre (İstihkak s.53), alacaklı sadece borçluyu davalı göstererek bir istihkak davası 
açamaz. UYGUR’a göre de (s.46), borçlu bu istihkak davasında kural olarak taraf değildir. ULUKAPI 
da (İcra s.127), herhangi bir ayrım yapmadan davalının malı elinde bulunduran üçüncü kişi olduğunu 
belirtmektedir; aynı şekilde PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES–İcra s.75. 
1143 JÄGER s.357; aynı şekilde RAMER s.62; DAMEROW s.57 vd.;  BLUMENSTEIN s.394; 
FAVRE s.180; MUŞUL s.676; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.551. 
1144 Yani buradaki durum, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde borçlunun da davalı olarak 
gösterilmesinin gerekip gerekmediğinden farklıdır. Orada mal borçlunun elindedir ve mülkiyet 
karinesi borçlu lehinedir. Üçüncü kişi malın kendisine ait olduğunu iddia ederek dava açtığı takdirde, 
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İstihkak davasının tarafları bakımından incelenmesi gereken bir diğer  ilginç 

husus da, alacaklı ve üçüncü kişi sıfatlarının aynı kişide birleşmesi halidir. 

Gerçekten, alacaklı ve üçüncü kişi sıfatlarının aynı kişide birleşmesi halinde, borçlu 

da zorunlu olarak bu davanın tarafı olacaktır. Şöyle ki, istihkak iddiasına konu olan 

hacizli mal üçüncü kişi olarak bizzat takip alacaklısının elinde bulunabilir. Borçlu, 

haciz sırasında alacaklının elinde bulunan ve alacaklı tarafından istihkak iddia edilen 

bir malın kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve alacağı karşılayacak başka bir mal 

olmadığı için söz konusu mal haczedilmiş ise (m.85,II), bu durumda istihkak 

davasının m.99’a göre açılması gerekir. Çünkü, burada mal borçlunun değil üçüncü 

kişi alacaklının elindedir. Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde dava 

alacaklı tarafından açılır (m.99). Ancak burada takip alacaklısının üçüncü kişi 

sıfatıyla kendisine karşı bir istihkak davası açması düşünülemez. Bu nedenle icra 

müdürünün dava açmak üzere yedi günlük süreyi, borçluya vermesi gerekir. Borçlu 

da yedi gün içinde istihkak davası açarsa, bu davada davacı borçlu, davalı ise alacaklı 

olacaktır1145.  

 

 

             § 21. İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  

                      VE İSPAT REJİMİ  

  

  A. İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  

Alacaklı, icra müdürünün dava açması için kendisine süre vermesinden sonra 

yedi gün içinde icra mahkemesinde istihkak davası açarsa, bu durumda yargılamanın 

nasıl yapılacağı hususunda İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu maddesinde her hangi 

bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Gerçekten, m.99 hükmü oldukça kısa bir hüküm 

ihtiva etmekte ve istihkak davasına ilişkin bir çok konuda herhangi bir hüküm 
                                                                                                                                          
borçlu ile de arasında uyuşmazlık vardır ve bu nedenle borçlunun da alacaklı ile birlikte davalı olarak 
gösterilmesi gerekir. Bu konuda bkz. ve karş. yuk. s.349 vd.  
1145 FRITZSCHE/WALDER s.370-371; SÜSSKIND s.53 dn.15; AMONN/GASSER s.195; ROHNER 
s.22; KURU-İcra 2 s.1130; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.327 dn.22; UYAR-İstihkak Davaları s.1050; 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.551. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de 12.10.1926 tarihli bir kararında 
aynı sonuca ulaşmıştır. Federal Mahkemeye göre de, borçlunun alacağı karşılamaya yetecek başkaca 
malı yoksa borçlunun takip alacaklısının elinde bulunan malları da  haczedilebilir. Fakat, alacaklı da 
malın kendisine ait olduğu gerekçesiyle istihkak iddiasında bulunursa, o zaman zorunlu olarak dava, 
alacaklı ile borçlu arasında cereyan edecektir. Mal bu durumda üçüncü kişi elinde haczedilmiş 
olacağından ve alacaklı kendisine karşı dava açamayacağından, dava borçlu tarafından açılacak, 
alacaklı ise davalı konumunda bulunacaktır. Bu karar için bkz. (BGE 52 III s.161-164).  
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içermemekte ve dolayısıyla yetersiz kalmaktadır1146. Bu durumda, malın borçlunun 

elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak davasına ilişkin hükümlerden  (m.97) 

yararlanmak gerekmektedir. 

Buna göre, bu istihkak davasına da basit yargılama usulüne göre (HUMK 

m.507-511) ve genel hükümler dairesinde (m.97,II) bakılacaktır. Yani, İcra ve İflas 

Kanunu m.97,II hükmü burada da uygulama alanı bulacaktır1147. İstihkak davasına 

basit yargılama usulüne göre ve genel hükümler dairesinde bakılması, yukarıda 

üçüncü kişi tarafından açılacak istihkak davası bakımından incelendiğinden, oradaki 

açıklamalar niteliğine aykırı düşmedikçe buradaki istihkak davası bakımından da 

geçerlidir. Bu nedenle, tekrardan kaçınmak amacıyla, oradaki açıklamalarımıza 

yollama yapmakla yetiniyoruz1148.  

İstihkak davasının süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara 

bağlanacağına ilişkin m.97,XVIII hükmü, bu istihkak davası içinde geçerlidir1149.  

Bu istihkak davasında da, istihkak iddiasına konu mal hakkında borçlu ile 

üçüncü kişinin birleşmeleri alacaklıya karşı etkili değildir. Yani, m.97,XII hükmü 

burada da uygulama alanı bulur1150. Buna göre, borçlunun, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasını kabul etmesi, alacaklıya bakımından bir sonuç doğurmaz. Dolayısıyla, bu 

kabule rağmen alacaklı, söz konusu malın borçluya ait olduğunu ispat ederek, bu 

malı alacağını elde  etmek amacıyla paraya çevirtebilir. Ancak, borçlunun kabul ve 

ikrarı kendi aleyhine delil teşkil eder ve o ileride bu ikrarına aykırı hiçbir iddiada 

bulunamaz (m.97,XII)1151.  

Buradaki istihkak davasında, icra mahkemesinin, dava konusu mal hakkında 

takibin ertelenmesine karar vermesine gerek yoktur. Zira, burada üçüncü kişinin 

istihkak iddiasında bulunması takibin ertelenmesi (durması) sonucunu doğurur. İcra 

                                                 
1146 POSTACIOĞLU – Tadil s.279. 
1147 KURU-İcra 2 s.1130; POSTACIOĞLU s.400, 418-419; UYAR-İstihkak Davaları s.1071; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.551; BERKİN s.285; "Dava, icra memuru tarafından İİK’nun 99. maddesi 
uyarınca verilen mehil üzerine alacaklı tarafından açılan, davalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddine 
ilişkindir. Merci hakimliğince basit yargılama usulüne göre taraf delilleri toplandıktan sonra davanın 
kabulü veya reddi yolunda bir karar verilmesi gerekirken, şikayet olarak nitelendirilerek istek dışında 
usule aykırı şekilde, yazılı olduğu gibi karar verilmesi doğru görülmemiştir" (15. HD 23.12.1993, 
5081/5590: ERTEKİN/KARATAŞ s.551-552); aynı doğrultuda (İİD 23.11.1962, 12625/13120: AD 
1963/1-2 s.207-208). 
1148 Bkz. yuk. s.359 vd. 
1149 Bkz. yuk. s.374 vd. 
1150 POSTACIOĞLU s.418. 
1151 Bkz. yuk. s.440 vd. 
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takibine, ancak alacaklı tarafından açılan istihkak davasının alacaklı lehine 

sonuçlanması halinde  devam edilebilir1152. İşte bu nedenle, bu istihkak davasında da 

satış isteme süreleri işlemez. Bir başka deyişle, dava esnasında 106’ıncı maddedeki 

satış isteme sürelerinin  işlemeyeceğine ilişkin m.97,VIII hükmü, bu istihkak davası 

için de  geçerli olacaktır1153.  

İstihkak iddiası ile takip duracağından ve dolayısıyla alacaklı malın paraya 

çevrilmesini talep edemeyeceğinden burada, malın borçlunun elinde haczedilmesi 

ihtimalinden farklı olarak, davanın bedele dönüşmesi ihtimali de ortaya çıkmaz. Zira, 

dava esnasında malın satılması söz konusu olamaz. Dolayısıyla, burada m.97,X 

hükmü  uygulanma olanağına sahip değildir1154. Ancak, bu, açılmış bir istihkak 

davası bakımındandır. Yoksa, üçüncü kişi, satış bedeli alacaklıya verilmediği sürece, 

bu satış bedeli hakkında istihkak  iddiasında bulunabilir.   

İstihkak davası devam ederken, mal üzerindeki haciz herhangi bir nedenle 

(örneğin borcun ödenmesi) ortadan kalkarsa, alacaklının açtığı istihkak davası 

konusuz kalır ve icra mahkemesince, dava hakkında karar verilmesine yer 

olmadığına karar verilir. Ancak bu halde icra mahkemesinin yargılama giderleri için 

yargılamaya devam ederek, istihkak davası açıldığı zaman hangi tarafın haksız 

olduğunu tespit edip o tarafı yargılama giderlerine (ve vekalet ücretine) mahkum 

etmesi gerekir 1155.  

Öte yandan, her ne kadar m.99 hükmünde bir düzenleme olmasa bile, bu 

istihkak davasında da delillerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesi bakımından, İcra 

ve İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmünün uygulanabileceğinden şüphe etmemek 

gerekir. Buna göre alacaklının açacağı bu istihkak davasında da, her türlü delilin ileri 

sürülebilmesi mümkündür1156. Çünkü, bu davada davacı alacaklı ile davalı üçüncü 

kişi arasında her hangi bir hukuki ilişki mevcut değildir. Bir başka deyişle alacaklı, 

üçüncü kişi ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiye yabancıdır; bunlar arasındaki ilişki 

bakımından üçüncü kişi durumundadır. Dolayısıyla, özellikle ispat konusunda 

kanunilik esasını düzenleyen hükmün (HUMK m.287,I) burada uygulama kabiliyeti 

yoktur. Zira bu istihkak davası da kanunun muayyen suretle ispatını emrettiği 

                                                 
1152 POSTACIOĞLU s.418; KURU-İcra 2 s.1130; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.551; ULUKAPI-İcra s.127. 
1153 TEKİNAY-İstihkak s.38 
1154 Karş. yuk. s.446 vd. 
1155 Davanın konusuz kalması hakkında bkz. yuk. s.450 vd. 
1156 KURU-İcra 2 s.1137; ERTEKİN/KARATAŞ s.564. 
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davalardan değildir. Aynı şekilde, belli bir miktarın (kırk milyon) üstündeki hukuki 

işlemlerin senetle ispat edilebileceğine ilişkin hüküm de (HUMK m.288)  burada 

uygulanamaz. Çünkü, alacaklı ile üçüncü kişi arasında bir hukuki işlem mevcut 

değildir. Üçüncü kişi ile borçlu arasında kesin delil niteliğine sahip olabilecek 

deliller (örneğin senet), bu ilişkiye taraf olmayan alacaklı bakımından kesin delil 

niteliğine sahip olamaz1157. Sonuç olarak, bu istihkak davasında da delillerin ileri 

sürülmesi bakımından, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde açılan istihkak 

davasında olduğu gibi, delil serbestisi esası geçerlidir. Bu konuda tekrardan 

kaçınmak amacıyla yukarıda yaptığımız açıklamalara yollama yapmakla 

yetiniyoruz1158. 

İcra ve İflas Kanunu m.97,XVII hükmünde yer alan ve icra mahkemesinin 

delilleri serbestçe değerlendireceğini öngören hüküm, bu istihkak davası için de 

geçerlidir. Bir başka deyişle burada da,  hakim ileri sürülen delilleri serbestçe 

değerlendirecektir1159. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, bu serbestçe 

değerlendirme yetkisi ikrar ve yemin bakımından söz konusu değildir. Zira, ikrar 

edilen bir vakıa  çekişmesiz hale geldiğine göre, artık hakimin bunu serbestçe 

değerlendirmesi söz konusu olamaz; yani hakim bu ikrar ile bağlıdır. Aynı durum 

yemin bakımından da söz konusudur; hakim tarafların eda edeceği yemin ile bağlıdır. 

Dolayısıyla, ikrar ve yemin dışında hakim ileri sürülen her türlü delili serbestçe 

değerlendirebilecektir1160.  

Burada incelenmesi gereken bir husus da, istihkak davasına karşı alacaklıya 

karşılık dava olarak iptal davası1161 açma hakkını veren İcra ve İflas Kanunu m. 

97,XVII hükmünün, m.99’a göre açılacak istihkak davası bakımından da uygulanıp 

uygulanamayacağıdır. Yani, bu istihkak davasında, davalı üçüncü kişinin hacizli malı 

                                                 
1157 "Taraflar arasındaki uyuşmazlık İcra ve İflas Yasasına dayanan istihkak davasından 
kaynaklanmaktadır. İcra ve İflas Yasasının 97/11 fıkrasında, istihkak davasına umumi hükümler 
dairesinde ve basit yargılama usulüyle bakılacağı yazılıdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
511. maddede basit usulü muhakemeye tabi olan davalarda delillerin daima ibrazı emrolunabileceği 
açıklanmıştır. Davacılar, 3. kişi ile borçlu eşi D…arasındaki devir ve diğer belgeler adi nitelikte olup, 
davacı alacaklıları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 299. madde gereği bağlamaz. O halde 
davalı ve davacıların delilleri usulüne uygun olarak toplanarak ve gerektiğinde davacıların yemin 
deliline de dayandığından bu husus dahi hatırlatılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi 
gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 
13.9.1990, 1896/3329: ERTEKİN/KARATAŞ s.552). 
1158 Bkz. ve karş. yuk. s.379 vd. 
1159 KURU-İcra 2 s.1137; ERTEKİN/KARATAŞ s.564. 
1160 Bu konuda bkz. ve karş. yuk. s.387 vd.  
1161 İİK m.99 ile m.277 arasındaki farklar hakkında bkz. OLGAÇ/KÖYMEN s.841. 
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borçludan iktisap ettiğini ileri sürecek olursa, alacaklı bu tasarrufun iptale tabi 

olduğunu ileri sürerek, karşılık dava şeklinde bir iptal davası açabilecek midir? Bu 

konuda m.99’da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  

Belirtelim ki, bu sorun Yargıtay’ın yukarıda da incelediğimiz 24.2.1954 tarihli 

İçtihadı Birleştirme Kararı ile bir çözüme kavuşturulmuştur. Bu kararında Yargıtay, 

m.99’a göre alacaklı tarafından açılacak istihkak davasında m.97,XVII hükmünün 

uygulanamayacağı, yani alacaklının icra mahkemesinde karşılık dava şeklinde bir 

iptal davası açamayacağı, ancak genel mahkemelerde ayrı bir iptal davası açabileceği 

sonucuna varmıştır. Yargıtay, bu kararına gerekçe olarak özetle,  “m.99 hükmünde 

alacaklıya bu hakkın verilmediğini, ancak malın borçlunun elinde haczedilmesi 

halinde alacaklının bu davayı açabileceğini, m.97,XVII hükmünün burada kıyasen 

uygulanamayacağını göstermiştir. Bir başka deyişle, iptal davası bir istihkak 

davasına karşı, ancak karşılık dava şeklinde açılabilir. Oysa, m.99’a göre açılacak 

istihkak davasında alacaklı davacı konumunda bulunduğu için karşılık dava açması 

söz konusu olamaz. Kaldı ki, bu istisnai bir hüküm olup mevridine münhasırdır ve 

bütün iptal davalarına teşmili caiz değildir. Ayrıca, bu durum görev konusuna ilişkin 

olduğundan, kıyas yoluyla uygulanması da mümkün olamaz”.  

Ancak, Yargıtay, bu kararın gerekçesinde başka ifadelere de yer vermiş olup, 

adeta kendi içinde bir çelişkiye düşmüştür. Şöyle ki, Yargıtay kararın gerekçesinde 

“…Şayet üçüncü şahıs bu malın kendisine borçlu tarafından satıldığını iddia ile bu 

hususta bir de vesika ibraz ederse alacaklı bu vesikanın ya muvazaa suretiyle tanzim 

edilmiş olduğunu iddia eder veyahut kendisini ızrar kasdiyle ve mal kaçırmak 

niyetiyle olduğunu beyanla bunun iptalini talebeder…” demek suretiyle, alacaklının 

iptal hakkına sahip olduğunu belirtmiştir. Fakat, kararın sonuç kısmında, alacaklının 

karşılık dava şeklinde iptal davası açamayacağı sonucuna varmıştır.  

Yargıtay’ın bu İçtihadı Birleştirme Kararı nedeniyle, pozitif hukuk bakımından 

alacaklı, m.99 hükmüne göre karşılık bir iptal davası açamaz; ancak genel 

mahkemelerde ayrı bir iptal davası açabilir. Eğer bu şekilde ayrı bir iptal davası 

açılmış ise, icra mahkemesinin genel mahkemelerde bakılan bu davayı bekletici 

sorun yapması mümkün olabilecektir1162.  

                                                 
1162 ERTEKİN/KARATAŞ s.553; örneğin bkz. (15. HD 22.11.1990, 4973/5002: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.553-554). 
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Ancak, bu İçtihadı Birleştirme Kararı doktrinde, özellikle POSTACIOĞLU 

tarafından  haklı olarak eleştirilmiştir. Gerçekten, istihkak davasına ilişkin esas ve 

ayrıntılı hükümler malın borçlunun elinde bulunması ihtimali bakımından ve 

dolayısıyla m.97’de düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin, m.99’un özellikleri engel 

olmadığı takdirde, bu hükme göre açılacak istihkak davası bakımından da 

uygulanması gerekir. Esasen, iptal davasının istihkak davasına karşı icra 

mahkemesinde karşılık dava şeklinde açılabilmesinin nedenlerinden biri, her iki 

iddianın da aynı zamanda ve birlikte sonuçlandırılmasının sağlanmasıdır. İptal 

davasının bu şeklide açılmasındaki asıl fayda, m.99’a göre açılacak davalarda 

kendini göstermektedir. Zira, iptal davası mülkiyetin esasen üçüncü kişiye hukuken 

geçerli olarak intikal etmiş olması faraziyesine dayanır. Mal üçüncü kişinin elinde 

olduğuna ve mülkiyet karinesi kendi lehine olduğuna göre, mal üçüncü kişiye 

hukuken geçerli olarak intikal etmiş sayılır. Alacaklı bakımından iptal davası açma 

gerekliliği malın mülkiyetinin üçüncü kişiye geçirilmiş olması halinde ortaya 

çıkacaktır ki, bu durum özellikle m.99’un uygulandığı durumlarda kendini 

gösterecektir. Bu nedenle, söz konusu faydanın sağlanabilmesi için alacaklının 

m.99’a göre açılacak istihkak davasında, iptal davası açma hakkının bulunduğunu 

kabul etmek gerekir1163. 

Buradaki güçlük, alacaklının m.99’a göre açılacak istihkak davasında davacı 

konumunda olmasıdır. Oysa, karşılık dava, davalı tarafından açılabilecek bir davadır. 

Zira, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda karşılık dava açma hakkı yalnız 

davalı bakımından öngörülmüş olup, davacının, davalı tarafından verilen cevap 

dilekçesi üzerine karşılık dava açma olanağı kabul edilmemiştir. Fakat davalıya 

tanınan bu hakkın, cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde kıyasen davacıya 

tanınması da mümkündür. Yani, burada aşılması güç olan durum, karşılık davanın 

niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, İçtihadı Birleştirme 

Kararının isabetli olduğu sonucuna varılabilir. Ancak, davacının da cevaba cevap 

dilekçesinde, kıyasen karşılık dava açma hakkına sahip olduğu kabul edilebilir1164.  

Bir an için, karşılık davanın niteliğinden kaynaklanan bu güçlüğün 

aşılamayacağı ve dolayısıyla davacının karşılık dava açma hakkına sahip olmadığı 

                                                 
1163 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.310-311; POSTACIOĞLU-Mülahazalar s.584-585; 
POSTACIOĞLU s.419-420; ARAR s.220. 
1164 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.312. 
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kabul edilse bile, iptal davasının (hakkının) mutlaka bir karşılık dava şeklinde 

açılmasının zorunlu olmadığı, bu güçlüğün, iptal davasına konu olan karşılık iddianın 

davalının ileri sürdüğü def’ie karşı,  karşılık bir def’i şeklinde ileri sürülebileceği 

kabul edilerek aşılması mümkündür. Bir başka deyişle, iptal iddiasının  mutlaka 

karşılık dava şeklinde ileri sürülmesi zorunlu olmayıp, def’i şeklinde de ileri 

sürülebilir. Nitekim, İsviçre hukukunda alacaklının iptal iddiasının def’i şeklinde ileri 

sürülebileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, iptal iddiasının mutlaka karşılık dava 

şeklinde ileri sürülmesi zorunlu olmadığına göre, iptal iddiasının m.99’a göre 

açılacak istihkak davasıyla birlikte görülebilmesine de bir engel bulunmayacaktır. 

Yani, karşılık davanın niteliğinden kaynaklanan güçlüğün, hiç olmazsa iptal 

iddiasının karşılık dava yerine def’ie karşı def’i olarak ileri sürülmesi suretiyle 

bertaraf edilmesi mümkündür1165.  Bu nedenlerle, m.97,XVII’de yer alan hükmün, 

m.99’a göre açılacak istihkak davası bakımından da kıyasen uygulanabileceğini 

kabul etmek gerekir1166. Bir başka deyişle, özellikle m.99’a göre açılacak istihkak 

davası bakımından yararlı olacak bir hükmün (m.97,XVII), bu istihkak davasında 

kıyasen uygulanamayacağının kabul edilmesi ve dolayısıyla kanunun lafzına bağlı 

                                                 
1165 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.313-315; UMAR-İptal Davası s.93-94; YILDIRIM-İptal 
Davaları s.286. Aksi görüşte olan ÜSTÜNDAĞ’a göre, “istihkak davaları ile iptal davaları nitelik 
olarak birbirinden farklı dava çeşitleridir. Bu nedenle, replikte iptal davasına geçiş, davalı üçüncü 
kişinin tevsi itirazını haklı kılar. Alacaklı bu itirazı önlemek istiyorsa terditli bir dava açmalıdır” 
(ÜSTÜNDAĞ-Yasak s.104 dn.177a). ÜSTÜNDAĞ’ın bu görüşü, YILDIRIM tarafından 
eleştirilmiştir. YILDIRIM’a göre, “ÜSTÜNDAĞ’ın İİK m.99’a göre açılan istihkak davasında iptal 
talebinin def’i yoluyla ileri sürülememesini iptal davasının niteliğine yüklemesi mukayeseli hukuka 
özellikle iki bakımdan aykırıdır: Birinci olarak, iptal davası muvazaa iddiasının çok ötesinde, ondan 
izole edilmiş değildir. İkincisi, gerek istihkak gerekse iptal davalarında somut bir malın derdest takipte 
alacaklının tatmininde kullanılabilir olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır. Bu nedenle, istihkak 
davası bir tespit, iptal davası bir eda davası sayılsa bile, bu İİK m.99’a göre açılmış bir istihkak 
davasında alacaklı tarafından iptalin def’i yoluyla ileri sürülmesinde tek belirleyici kıstas olamaz. 
Nitekim, ÜSTÜNDAĞ da bu engelin terditli dava yoluyla giderilebileceği kanısındadır” (YILDIRIM-
İptal Davaları s.238). Ancak ÜSTÜNDAĞ da, YILDIRIMIN bu görüşlerine şu gerekçelerle karşı 
çıkmıştır: “İptal davasının muvazaa iddiasının çok ötesinde ondan izole edilmiş olmadığı iddiası, iptal 
davalarının sadece geçerli hukuksal işlemler hakkında açılabileceği temel kuralına aykırıdır (bu 
noktaya artık Yargıtay içtihatları da gelmişlerdir). İptal davası ile mahcuz mala istihkak davasının 
farklı davalar olmadığına ilişkin açıklamalar da çözüme uygun bulunan bir Yargıtay içtihatlarında 
dahi haklı olarak kabul görmemiştir. Ayrıca, istihkak davası üçüncü şahıs ile alacaklı arasında 
görüleceği halde; iptal davasına bizim kanunun düzenlemesine göre, borçlunun da davalı olarak 
iştiraki zorunlu görülmüştür (İİK m.282). Hal böyle iken, borçlunun yeralmamış olduğu bir 
yargılamada, iptal talebi nasıl işleme tabi tutulabilecektir? Bundan başka, iptal talebinin bu 
yargılamada defi yoluyla ileri sürülmüş ve reddedilmiş olması halinde alacaklı sonradan acaba aynı 
kişiye karşı yine iptal davası açabilecek midir?” (ÜSTÜNDAĞ s.227 dn.719a). 
1166 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.315; POSTACIOĞLU-Mülahazalar s.585; POSTACIOĞLU 
s.419; KURU-İcra 2 s.1131. 
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kalınması suretiyle yalnızca m.97’ye hasredilmesi yerine, amaçsal olarak 

yorumlanması daha isabetli olacaktır1167.  

Sonuç olarak, davalı üçüncü kişi, alacaklının açtığı istihkak davasına verdiği 

cevabında, dava konusu malı borçludan iktisap ettiğini (devraldığını) ileri sürecek 

olursa, alacaklı, buna karşı vereceği cevaba cevabında, davalı üçüncü kişinin 

dayandığı iktisap sebebinin m.278-280 hükümlerine göre iptale tabi bir tasarruf 

olduğunu, bir borç ödemeden aciz belgesi ibraz etmeden ileri sürebilmelidir. 

Dolayısıyla, söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı, kanaatimizce de isabetli 

değildir1168. 

Öte yandan belirtmek gerekir ki, söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı, 

alacaklı tarafından m.278 vd. hükümlerine göre iptal iddiasının ileri sürülmesi 

halinde uygulanabilecektir. Dolayısıyla, alacaklı üçüncü kişinin iktisabının 

muvazaalı olduğunu iddia ettiği takdirde, bu iddia istihkak davasında icra 

mahkemesince incelenebilecektir. Zira muvazaa iddiası, bu İçtihadı Birleştirme 

Kararının kapsamı dışında bırakılmıştır. Nitekim, bu husus İçtihadı Birleştirme 

Kararının gerekçesinde açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, alacaklı, üçüncü kişi ile 

borçlu arasındaki işlemin muvazaalı olduğunu ileri sürerse, bu muvazaa iddiası, 

ayrıca bir iptal davası açılmasına gerek olmadan icra mahkemesi tarafından 

incelenecektir1169. Üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişki bakımından üçüncü kişi 

durumunda olan  davacı alacaklı, muvazaayı her türlü delille ispat edebilecektir. 

Nitekim Yargıtay da, istihkak davasında, iptal davası açılmasına gerek olmadan, 

muvazaa iddiasının ileri sürülebileceği görüşündedir1170. 

 
                                                 
1167 POSTACIOĞLU s.420. 
1168 Aksi görüşte, KAYGANACIOĞLU–II s.134. 
1169 POSTACIOĞLU-Vazife Meselesi s.315 vd.; KURU-İcra 2 s.1133; YILDIRIM-İptal Davaları 
s.238; UYAR-İstihkak Davaları s.1071-1072; ERTEKİN/KARATAŞ s.554. 
1170 "Haciz yapılan işyeri, evvelce borçluya ait iken borcun doğumundan sonra amcasının oğlu olup, 
Almanya’da çalışan M…’a devredilmiştir. Alacaklı İİK’nun 99. maddesine dayanarak “bu devrin 
muvazaalı olduğu” iddiasıyla istihkak iddiasının reddini istemiştir. Hukuk Genel Kurulu’nun 
22.10.1969 gün E:679, K: 774 sayılı kararına göre bu tür davalarda alacaklı ayrıca tasarrufun iptali 
davası açmadan, devrin muvazaalı olduğunu ileri sürebileceğinden ve dosya kapsamından devrin 
alacaklıdan mal kaçırma amacıyla yapıldığı anlaşıldığından Merci Hakimliğince davanın kabulü 
gerekirken reddedilmesi doğru görülmemiştir" (15. HD 2.7.1993, 2417/3220: UYAR-İstihkak 
Davaları s.1074); aynı doğrultuda (15. HD 7.7.1993, 2113/3287: UYAR-İstihkak Davaları s.1074); 
(15. HD 14.10.1992, 4518/4764: YKD 1993/5 s.730-732); (15. HD 5.6.1991, 1839/3022: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.554); (13. HD 4.5.1981, 2579/3327: UYAR-İstihkak Davaları s.1075); 
(HGK 22.2.1969, İc.İf. 679/774: İBD 1970/3-4 s.240-241); (İİD 4.10.1955, 4791/5122: 
(KAYGANACIOĞLU-II s.134 dn.72). 
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B. İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT REJİMİ 

 

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde açılacak istihkak davasında 

ispat kuralları bakımından m.99’da herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu 

nedenle, bu dava bakımından ispat kurallarını da, m.97a hükmüne göre belirlemek 

gerekir.  

İcra ve İflas Kanunu m.97a hükmüne göre, bir taşınır malı elinde bulunduran 

kimse onun maliki sayılır. Hacizli mal burada üçüncü kişi elinde haczedildiği için, 

üçüncü kişi onun maliki sayılacaktır. Yani burada mülkiyet karinesi, hacizli malı 

elinde bulunduran üçüncü kişinin lehinedir.  

Bu nedenle, m.99 hükmüne göre açılan istihkak davasında ispat yükü, hacizli 

malın borçluya ait olduğunu iddia eden davacı alacaklıya düşecektir. Çünkü, az önce 

de belirtildiği üzere, mülkiyet karinesi malı elinde bulunduran üçüncü kişi 

lehinedir1171. Üçüncü kişi karine olarak malın maliki sayıldığı için, kendisi ispat yükü 

altında olmayacaktır1172. Bu karinenin aksini iddia eden davacı alacaklı ispat yükü 

altında olacak, yani malın üçüncü kişiye değil borçluya ait olduğunu ispat 

edecektir1173.  

                                                 
1171 "…Düzenlenen haciz tutanağında; borçlu evine haciz için gidildiğinde, borçlunun bulunmadığı, 
eşinin hazır olduğu, bu esnada icra kefili olmak isteyen davacının “borca karşılık kendisine ait 
45…726 plakalı araba ile…” mahcuz malları getirdiği, alacaklı ile anlaşamadıklarından kefillikten 
vazgeçtiği ve kendisine ait olduğunu iddia ettiği menkullerin haciz edildiği yazılıdır. İİK’nun 8/son 
maddesi gereğince, bu tutanak, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Tutanakta, mahcuzların davacı 
tarafından getirildiği ve davacı kamyonunda, diğer anlatımla, davacı elinde haczedildiği yazılı 
olduğuna göre, mülkiyet karinesi davacı yararınadır. O halde, İİK’nun 99. maddesi uyarınca dava 
açma külfeti alacaklıya aitken, davacı tarafından süresi içinde dava açılmış olması, ispat külfetini 
değiştirmez. Bu konuda, merci hakimliğince verilen şikayetin reddi kararı, sonuca etkili değildir. 
Şikayetin reddine dair karar gerekçesinde de istihkak davası açılabileceği öngörülmüştür. Dinlenen 
davalı tanıklarının beyanları, mahcuzların borçluya aidiyetinin kabulüne yeterli değildir. Kabulü 
gereken davanın reddi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir" (15. HD 
4.3.1996, 964/1072: YKD 1997/2 s.234-235). 
1172 Karinelerin ispat yükü ile ilgisi hakkında bkz. yuk. s.403 vd. 
1173 KURU-İcra 2 s.1135; MUŞUL s.679; UYAR-İstihkak Davaları s.1061; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.554; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.552; "Haciz 3. kişi… Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.’nin adresinde ve 
yetkilisi hazır olduğu halde yapılmıştır. Mülkiyet karinesi İİK’nun 97/a maddesi hükmü gereğince 
davalı 3. kişi yararına olup, bunun aksini davacı alacaklının kanıtlaması gerekmektedir. Ancak, davacı 
alacaklı karinenin aksini yeterli ve inandırıcı delillerle kanıtlayamamıştır. Kaldı ki, davalı 3. kişi hacze 
konu malların kendilerine ait olduğunu, bu malları maliki olan davalı borçlunun 20.8.1985 tarihli 
fatura ile …Anonim Şirketine devir ettiğini ve bu şirketten de 3.6.1986 tarihli fatura ile kendilerinin 
aldığını bildirerek, söz konusu faturaları ibraz etmek suretiyle kanıtlamıştır. Bu durumda davacı 
alacaklının davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya yakırı 
olup karar bozulmalıdır" (15. HD 9.3.1988, 4655/971: ERTEKİN/KARATAŞ s.555); "…haczin 
İİK’nun 99. maddesi uyarınca yapılmasının lazım geldiği ve ispat külfetinin de alacaklıya düştüğü 
ortadadır. Alacaklı mahcuzların borçluya ait olduğunu ispat edememiştir. O halde davanın reddi 
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Yukarıda da belirtildiği gibi, malın üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde, 

istihkak davası alacaklı tarafından açılır. Fakat bu durum üçüncü kişinin de istihkak 

davası açmasına engel değildir. İşte bu halde, yani istihkak davası üçüncü kişi 

tarafından açılmış olsa bile ispat yükü alacaklıya düşecektir1174. Çünkü, ispat 

yükünün tarafların davadaki rolleri ile bir ilgisi yoktur1175. Yani ispat yükü davacıya 

düşebileceği gibi davalıya da düşebilir. Üçüncü kişinin istihkak davası açması, 

uyuşmazlığın yargı organı (icra mahkemesi) önüne getirilmesi bakımından 

önemlidir. Davanın üçüncü kişi tarafından açılmış olması, malın onun elinde 

haczedilmesi nedeniyle mülkiyet karinesinden yararlanması gerçeğini değiştirmez. 

Bu nedenle, ispat yükü karinenin aksini iddia eden alacaklıya düşecektir. Yargıtay, 

bazı kararlarında, ispat yükünün davayı açan üçüncü kişiye düşeceğine karar 

vermişken1176, diğer bazı kararlarında, isabetli olarak, bu durumda da ispat yükünün 

davayı açan üçüncü kişiye değil, alacaklıya düşeceğine karar vermiştir1177.  

Öte yandan, malı elinde bulunduran üçüncü kişi o malın maliki sayılır ise de 

(m.97a), bu mülkiyet karinesi, trafik siciline tescil edilmiş araçlar hakkında 

uygulanmaz. Çünkü, Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesine göre, trafik 

siciline tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri noterlerce yapılır. Bu 

şekilde yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir1178.  

Buna göre, üçüncü kişinin elinde haczedilen bir araç trafik sicilinde borçlu 

adına kayıtlı ise, davalı üçüncü kişi, bu aracın kendisine ait olduğunu ancak noterde 

yapılmış bir satış ve devir sözleşmesi ile ispat edebilir; ispat edemezse icra 

mahkemesi, alacaklının açtığı istihkak davasının kabulüne karar verecektir. Yani bu 

halde ispat yükü davalı üçüncü kişiye düşecektir. Buna karşılık, üçüncü kişinin 

                                                                                                                                          
yerine kabulünde isabet görülmemiştir" (15. HD 13.2.1996, 477/766: ERTEKİN/KARATAŞ s.555); 
aynı doğrultuda (15. HD 16.2.1984, 4095/438: Yasa 1984/8 s.1237). 
1174 KURU-İcra 2 s.1136; UYAR-İstihkak Davaları s.1061-1067; ERTEKİN/KARATAŞ s.556. 
1175 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s. 427. 
1176 "…Ne var ki, mahcuzu elinde bulunduran üçüncü kişinin ispat yükünü üzerine alarak istihkak 
veya icra müdürü tarafından kendisine 7 günlük süre verilmeyen alacaklının muarazanın önlenmesi 
davası açmasını engelleyen yasada bir hüküm yoktur…" (13. HD 3.11.1982, 6215/6492: Yasa 
1982/12 s.1649). 
1177 "…İİK’nun 99. maddesi uyarınca dava açma külfeti alacaklıya aitken, davacı tarafından süresi 
içinde dava açılmış olması, ispat külfetini değiştirmez…" (15. HD 4.3.1996, 964/1072: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.557); "… Her ne kadar davayı, külfeti üzerine alarak 3. kişi açmış ise de, burada davayı 
ispat yükü, haciz İİK’nun 99’a göre yapılmış olduğundan, davacı üçüncü kişiye ait değildir…" (13. 
HD 14.2.1983, 7921/859: UYAR-İstihkak Davaları s.1066). 
1178 KURU-İcra 2 s.1136; UYAR-İstihkak Davaları s.1062; ERTEKİN/KARATAŞ s.557; ayrıca karş. 
yuk. s.236 vd., s.248-249. 
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elinde haczedilen bir araç trafik sicilinde üçüncü kişi adına kayıtlı ise, davacı alacaklı 

bu aracın borçluya ait olduğunu ancak noterde yapılmış bir satış ve devir sözleşmesi 

ile ispat edebilir; ispat edemezse icra mahkemesi, alacaklının açtığı istihkak 

davasının reddine karar verecektir1179. Yani bu halde ispat yükü davacı alacaklıya 

düşecektir. 

Burada önemli olan husus, ispat yükü kendisine düşen alacaklın neyi ispat 

etmesi gerektiği, bir başka deyişle ispatın konusudur. Acaba, m.97a,II hükmü 

alacaklının açtığı bu istihkak davasında da uygulanabilecek midir ?  

Yukarıda malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, davacı üçüncü kişinin, 

malın kendisine ait olduğunu ispat etmesinin yanında ayrıca bu malın hangi hukuki 

veya fiili sebeplerle borçlunun elinde bulunduğunu da ispat etmesi gerektiğini 

belirtmiştik. Yani, ispatın konusu kanun tarafından belirlenmiştir. Acaba alacaklının 

da malın borçluya ait olduğunu ispatla birlikte ayrıca bu malın hangi hukuki veya 

fiili sebeplerle üçüncü kişinin elinde bulunduğunu ispat etmesi gerekecek midir? 

POSTACIOĞLU’nun da belirttiği gibi, m97a,II hükmü, alacaklının açtığı 

istihkak davasında uygulanamaz. Yani alacaklı bu şekilde ağırlaştırılmış bir ispat 

rejimine tabi kılınmış değildir. Kuşkusuz, icra mahkemesi, delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi hakkındaki  yetkisine dayanarak, malın üçüncü kişi elinde 

bulunması halinde alacaklının açtığı istihkak davasında haklı çıkması için, borçlunun 

da bu malı nasıl iktisap ettiğini ve malın üçüncü kişinin elinde bulunmasının hukuki 

veya fiili sebeplerini araştırabilir ve bunların ispat edilememesi halinde uyuşmazlığı 

alacaklı aleyhine karara bağlayabilir. Fakat, icra mahkemesi bunu, yalnızca delillerin 

serbestçe değerlendirilmesi hakkındaki yetkisine dayanarak yapabilir. Yoksa, bunu 

kanuni ispat şartlarının yerine getirilmiş olup olmadığını tespit etmek için yapmış 

olmayacaktır. Zira, alacaklının açtığı bu istihkak davası  kanuni bir ispat rejimine 

tabi kılınmış değildir. Dolayısıyla, istihkak davasını üçüncü kişinin açması halinde, 

m.97a,II hükmündeki unsurlar ispat edilmeden uyuşmazlığın üçüncü kişi lehine 

                                                 
1179 KURU-İcra 2 s.1137; UYAR-İstihkak Davaları s.1062; ERTEKİN/KARATAŞ s.557; "3. şahıs 
durumundaki davalı, mahcuz aracı… noter senediyle…adındaki şahıstan satın aldığını ileri sürmüştür. 
2918 sayılı yasanın 20/d md. hükmü gereğince noter senediyle yapılan araç devir ve satışları 
geçerlidir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, anılan satış senedini davalıya ibraz ettirmek, 
gerçekten mahcuz aracın noter senediyle satıldığının anlaşılması halinde trafik kaydına bakılmaksızın 
satışın geçerli olduğu kabul edilerek davanın reddine karar vermek olmalıdır. Merci Hakimliğinin bu 
yönü gözardı ederek eksik incelemeyle yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar vermesi 
yanlıştır" (15. HD 15.9.1988, 1757/2873: ERTEKİN/KARATAŞ s.557).  
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karara bağlanması kanunun ihlâli anlamına geleceğinden, karar Yargıtay’ca bu 

nedenle bozulabilecektir. Oysa, alacaklının açtığı istihkak davasında, uyuşmazlığın 

alacaklı lehine karara bağlanabilmesi için m.97a,II hükmündeki unsurların ispat 

edilmiş olup olmadığının icra mahkemesince araştırılmamış olması, hükmün bu 

nedenle bozulması sonucunu doğurmayacaktır1180.  

Alacaklı, yukarıda da belirtildiği gibi, malın borçluya ait olduğunu her türlü 

delille ispatlayabilir. Yani, burada delil serbestisi esası geçerlidir. İcra mahkemesi de 

ileri sürülen delilleri serbestçe takdir etme yetkisine sahiptir. Davalı üçüncü kişi malı 

borçludan iktisap ettiğini ileri sürdüğü takdirde, alacaklı, bu tasarrufun iptale tabi 

olduğunu  ya da söz konusu tasarrufun muvazaalı olduğunu da ileri sürebilecektir1181.  

 

 

    § 22. İCRA ve İFLAS KANUNU’NUN  99’UNCU MADDESİNİN  

             89’UNCU MADDESİ İLE İLŞKİSİ  

 

Borçlunun yalnız kendi elinde bulunan mal ve alacakları değil, üçüncü kişilerde 

bulunan mal ve alacakları da haczedilebilir. Bu mal ve hakların nasıl haczedileceğini 

düzenleyen hükümlerden biri de m.89 hükmüdür1182. Burada, m.89 hükmünün m.99 

ile ilişkisine de değinmek gerekmektedir. Zira uygulamada bu iki hükmün birbiriyle 

ilişkisi karıştırılmaktadır. Öncelikle iki hüküm arasındaki farkları belirlemek 

bakımından kısa bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir. 
                                                 
1180 POSTACIOĞLU s.410-411. Bir görüşe göre, ispat yükü bakımından malın borçlu elinde 
bulunması halinde açılan istihkak davasındaki ispat hükümleri aynen bu istihkak davası bakımından 
da geçerlidir (ULUKAPI-İcra s.127).  
1181 "Uyuşmazlık  alacaklının İİK’nın 99. maddesine dayalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddi 
davasına ilişkindir.  Haciz, borçlu tarafından 28.8.2002 tarihinde davacı 3. kişiye devredilen restoran 
işyerinde yapılmıştır. Borçlu ile davacı arasındaki ilişki ticari işletme devri niteliğinde bulunduğundan 
İİK’nın 44 ve BK’nın 179. maddelerinin uygulanması gerektiği açıkça ortadadır. Anılan maddelerde 
öngörülen koşulların yerine getirildiği iddia ve ispat edilememiştir. Gerçekten borçlunun devri kayıtlı 
olduğu ticaret siciline bildirerek ilan ettiği ve mal beyanı verdiğine ilişkin dosyada hiçbir kanıt yoktur. 
Bu durumda, devir alacaklının haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan davacı da BK’ nın 179. 
maddesi gereği işletmenin borçlarından sorumlu bulunduğundan davanın reddi gerekirken kabulü usul 
ve yasaya aykırıdır" (21. HD 22.4.2003, 2855/3731: TBBD 2003/49 s.335). 
1182 Bu konuda bkz. KURU B: Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Türkiye Bankalar 
Birliği, Genişletilmiş İkinci Baskı, (yy) 2002; ARSLAN R: Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal 
ve Alacaklarının Haczi (A.Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974 s.81-114); AKYAZAN S: İcra ve 
İflas Kanununun 89. Maddesi Üzerine Bir İnceleme (AD 1957/4, s.343-356); POSTACIOĞLU İ.E: 
Borçlunun Üçüncü Şahsa Karşı Alacaklarının Haczi İle İlgili Bazı Problemler (BATİDER 1979, C.X, 
S.2, s.353-368); TUNÇOMAĞ K: Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczinin (İİK 89’un) Doğurduğu 
Sorunlar (İBD 1993/7-9, s.450-460); UYAR T: Borçlunun Üçüncü Şahıslarda Bulunan Alacakları ve 
Menkul Mallarının Haczi (İBD 1976/6, s.1008-1020). 
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Bu iki hüküm arasında haczin kapsamı ve şekli bakımından fark vardır. Zira, 

89’uncu maddeye göre alacaklı, borçlunun üçüncü kişide bulunan ve hamiline ait 

olmayan veya devri mümkün bir senede dayanmayan alacak veya sair talep haklarını 

veya borçlunun üçüncü kişi elindeki taşınır mallarını haczettirebilir. Oysa 99’uncu 

maddeye göre alacaklı üçüncü kişinin elinde bulunan ve borçluya ait olan 

taşınmazları de haczettirebilir.  Ayrıca 89’uncu maddeye göre borçlunun üçüncü 

kişide bulunan taşınır bir malı haczedildiği zaman, haciz kararı üçüncü kişiye haciz 

ihbarnamesi ile bildirilir (duyurulur). Yani burada haciz, alacaklının bunu talep 

etmesi ve icra müdürünün de söz konusu mal veya alacağı haczetmesi ile tamamlanır 

(tekemmül eder)1183. Söz konusu haczin m.89’a göre üçüncü kişiye bildirilmesi, esas 

itibariyle bir muhafaza tedbiridir1184.  Buna karşılık 99’uncu maddede sözü edilen 

haciz ise, mahalline gidilerek yapılan fiili bir hacizdir1185. Dolayısıyla fiili haczin 

mevcut olduğu hallerde, 89’uncu madeninin uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

Zira, üçüncü kişinin, borçluya ait olduğu belirtilen bir malın elinde bulunduğunu 

inkâr etmesine olanak yoktur. Üçüncü kişi ancak bu mal üzerinde istihkak iddiasında 

bulunabilir ki, bu iddia da 99’uncu maddeye göre çözülecektir1186.  

Her iki hüküm arasında alacaklının kast ve niyeti bakımından da fark vardır. 

Şöyle ki, 89’uncu maddeye göre haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz ettirmek 

istediği borçlusuna ait malın hukuki bir sebeple üçüncü kişide bulunduğunu 

bilmektedir1187. Buna karşılık, alacaklı 99’uncu maddeye göre haciz talebinde 

                                                 
1183 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.286. İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesine söz konusu olan 
haciz, genel haciz teorisine göre farklılık göstermektedir. Şöyle ki, icra müdürü ödeme emrinin 
kesinleşmesinden sonra, alacaklının isteği üzerine, 89’uncu maddeye göre borçlunun üçüncü kişide 
bulunan (örneğin bankada) alacağına haciz koymaktadır. Yani, üçüncü kişinin mal veya alacağı 
sadece takip alacaklısın iddiasına göre haczedilebilmektedir. Oysa ki, genel haciz teorisine göre; haciz 
konusunun belirli olması ve haczedilen şeye icra dairesinin el koyabilme olanağına sahip olması 
gerekir. Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal ve alacaklarının haczinde ise bu belirlilik ve el 
koyabilme olanağı her zaman, hiç değilse haciz kararının verildiği safhada yoktur (ARSLAN-Üçüncü 
Kişilerde Bulunan s.83). 
1184 KURU-Bankalardaki s.16; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.286; ÜSTÜNDAĞ s.195; ARSLAN-
Üçüncü Kişilerde Bulunan s.85,105. 
1185 ARSLAN-Üçüncü Kişilerde Bulunan s.108; KAYGANACIOĞLU–II s.134-135; AKYAZAN-
İnceleme s.344-345. 
1186 KAYGANACIOĞLU- II s.135; OLGAÇ s.861. 
1187 Nitekim, Yargıtay İcra İflas Dairesi de 26.1.1950 tarih ve 372/471 sayılı kararında; “üçüncü 
şahısta akitten doğan bir hak ve alacak mevcut olmadıkça İİK’nun 89’ uncu maddesinin 
uygulanmasının caiz olmadığını” belirtmiştir  (AKYAZAN-İnceleme s.345). 
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bulunurken, üçüncü kişi elinde bulunan malın borçluya ait olduğunu iddia etmekte, 

yani malın borçluya ait olduğu inancını taşımaktadır1188.  

Nihayet her iki maddeye göre açılacak davalar bakımından da farklılık 

bulunmaktadır. İşte bizim üzerinde durmak istediğimiz husus budur. Gerçekten her 

iki hüküm de borçlunun üçüncü kişinin elinde bulunan mal ve alacaklarının haczi ile 

ilgilidir. Ancak, m.89 hükmünde yer alan “üçüncü şahıs, malın borçluya ait olmadığı 

veya kendisine rehnedilmiş olduğu… gibi bir iddiada ise…” şeklindeki ibare, her iki 

hükmün uygulama alanı arasında kesin bir sınır çizilmesini oldukça 

güçleştirmiştir.1189. Gerçekten kendisine gönderilen birinci haciz ihbarnamesini1190 

alan üçüncü kişi, bu malın borçluya değil de kendisine ait olduğunu iddia ederse, 

bunun anlamı ne olacaktır ve hangi hüküm uygulanacaktır. Bu konuda doktrinde 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

POSTACIOĞLU’na göre,  üçüncü kişi birinci haciz ihbarnamesine yaptığı 

itirazda malın kendisinde olduğunu bildirmekle beraber bu malın kendisine ait 

olduğunu ileri sürmüş ise, esasında istihkak iddiasında bulunmuş demektir. Bu 

durumda onun hak sahibi olup olmadığını m.99’a göre çözmek gerekir. Yani birinci 

haciz ihbarnamesine böyle bir itirazda bulunularak cevap verilmesi halinde, bu 

cevabın doğru olmadığını alacaklı her zaman ispat edip hakkını alamayacaktır. 

Aksine, bu durumda icra müdürü alacaklıya icra mahkemesinde istihkak davası 

açması için süre vermek durumunda kalacaktır. Eğer alacaklı da süresi içinde 

istihkak davası açmamış ise, artık 89’uncu maddeden yararlanamayacaktır. Üçüncü 

kişi birinci haciz ihbarnamesine verdiği cevapta, malın kendisinde olduğunu inkâr 

etmiş ise, 89’uncu madde gereğince, alacaklı malın üçüncü kişide olduğunu ispat 

ederek hakkını alabilecektir. Çünkü, malın kendisinde olmadığını inkâr eden üçüncü 

kişi, bu şekilde o mal üzerinde bir hakkı olmadığını kabul etmiş olmakta ve malın 

                                                 
1188 ARSLAN-Üçüncü Kişilerde Bulunan s.109; AKYAZAN-İnceleme s.345; OLGAÇ/KÖYMEN 
s.840. 
1189 ARSLAN-Üçüncü Kişilerde Bulunan s.109. 
1190 Kendisine m.89’a göre gönderilen birinci haciz ihbarnamesini alan üçüncü kişi, buna itiraz 
etmezse, mal elinde sayılır ve kendisine ikinci bir haciz ihbarnamesi gönderilir. 4949 sayılı Kanun’la 
getirilen yeni düzenlemeye göre, ikinci haciz ihbarnamesine de  itiraz etmeyen ve elinde sayılan malı 
icra dairesine teslim etmeyen üçüncü kişiye, on beş gün içinde malı teslim etmesi yahut bu süre içinde 
menfi tespit davası açması, aksi takdirde malı teslime zorlanacağı son uyarı olarak bildirilir 
(m.89,III). Bu konuda bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ s.278 vd. Yani, m.89’un yeni şekline göre de 
üçüncü kişiye eskiden olduğu gibi iki haciz ihbarnamesi gönderilir; üçüncü bir haciz  ihbarnamesi 
gönderilmesi söz konusu değildir. Değişen şey, ikinci haciz ihbarnamesinin kapsamının genişlemesi 
ve üçüncü kişiye son bir uyarı daha yapılmasıdır.   
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kendisinde bulunduğu inkâra rağmen, bu durum  tespit edildikten sonra, artık üçüncü 

kişinin o mal üzerinde istihkak iddiasında bulunma hakkı kalmayacaktır1191.  

Bir başka görüşe göre ise, POSTACIOĞLU’nun görüşü kanunun genel 

sistemine uygun olmakla birlikte, 89’uncu maddenin lafzına uymayan bu görüşün 

uygulanması zor olacaktır. Bu görüşe göre, alacaklı bu durumda iki imkâna sahiptir. 

Şöyle ki, alacaklı ya m.89,IV hükmüne göre icra mahkemesine başvurup üçüncü 

kişinin cezalandırılması ve tazminata mahkum edilmesini ister ya da m.99’a göre icra 

mahkemesinde istihkak davası açar. Yani bu konuda alacaklının bir seçim hakkı 

bulunmaktadır1192. 

Kanaatimizce, birinci haciz ihbarnamesi alan üçüncü kişi, malın kendisine ait 

olduğunu iddia ederse, bir istihkak iddiasında bulunmuş demektir. Dolayısıyla, böyle 

bir durumda m.99 hükmü uygulanmalıdır. Yani icra müdürünün istihkak davası 

açması için alacaklıya süre vermesi gerekir. Artık bu durumda m.89 hükmünün 

uygulanması yoluna gidilmemelidir. Çünkü, üçüncü kişinin malın kendisine ait 

olduğunu bildirmesi, bir istihkak iddiası olduğuna göre, buna ilişkin olan m.99 

hükmü uygulanmalıdır1193. Haczin m.89’a göre yapılmış olması burada bir farklılık 

yaratmaz. Zira değişen şey sadece haczin yapılış biçimidir. Yani, m.99’a göre fiili 

haciz yapılsaydı nasıl ki üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunacak idiyse, m.89’a 

göre alacaklının iddiası üzerine yapılan hacizden haciz ihbarnamesi ile haberdar olan 

üçüncü kişi de istihkak iddiasında bulunabilir.  

Kaldı ki, burada hangi hükmün uygulanacağı çeşitli bakımlardan önemli 

farklıklara sebep olacak, bu da önemli sonuçlar doğuracaktır. Şöyle ki, eğer m.89’un 

uygulanacağı kabul edilirse, dava açma külfeti üçüncü kişiye düşecektir. Yani, 

üçüncü kişi menfi tespit davası açmak durumunda kalacak ve ispat külfeti de 

kendisinde olacaktır. Oysa, m.99’un uygulaması halinde dava açma ve ispat külfeti 

                                                 
1191 POSTACIOĞLU s.423; aynı görüş KAYGANACIOĞLU–II s.134-135; OLGAÇ/KÖYMEN 
s.840;  OLGAÇ s.861. 
1192 ARSLAN-Üçüncü Kişilerde Bulunan s.109-110. Ancak yine ARSLAN’a göre (Üçüncü Kişilerde 
Bulunan s.114), m.89’un Kanunun genel sistemi ile tam uyuşma halinde olduğu ve genel haciz 
teorisine uygun bulunduğu söylenemez. İsviçre İİK’nun 99’uncu maddesinde olduğu gibi, İİK 
m.89’un birinci fıkrası dışındaki fıkraları kaldırılıp, m. 99, 120 ve 338 ile aynı amaca ulaşmak 
mümkün olabilir. Fakat bu durumda da uygulama, m.89’un getirdiği kolaylık ve süratten mahrum 
edilmiş olur. 
1193 ÜSTÜNDAĞ’a göre de (s.198), üçüncü kişiden istenilen şey taşınır bir mal ise ve koşulları varsa 
m.99 hükmü uygulanır.  
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alacaklıya düşecektir1194. Üçüncü kişinin malın kendisine ait olduğunu bildirmesi 

istihkak iddiası niteliğinde olduğuna göre, artık burada bunu düzenleyen m.99 

hükmünün uygulanması gerekir.  

Öte yandan, m.89’a göre borçlunun üçüncü kişi elindeki alacağının 

haczedildiği durumlarda, m.99 hükmünün de uygulanmasını gerektiren başka 

ihtimâller ortaya çıkabilir. Bu anlamda olmak üzere, üçüncü kişi, örneğin banka, 

birinci haciz ihbarnamesinde takip borçlusunun kendisinden alacaklı olduğunu 

bildirdikten sonra, bir başka üçüncü kişi, takip borçlusunun bankadan olan alacağını 

hacizden önce kendisine temlik ettiğini icra dairesine bildirerek bir temlikname 

gösterirse, bu durumda alacağı devraldığını bildiren kişi bu alacağı elinde bulunduran 

sayılır ve icra müdürü, takip alacaklısına, alacağı devraldığını bildiren üçüncü kişiye 

karşı icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük bir süre vermelidir 

(m.99)1195. 

Yine birinci haciz ihbarnamesini alan üçüncü kişi (yukarıdaki ihtimaldeki gibi 

banka), takip borçlusuna istenilen kadar borçlu olduğunu bildirdikten sonra, yaptığı 

incelemede alacağın daha az olduğunu tespit eder ve bu durumu icra dairesine 

bildirirse ve takip alacaklısı bankanın bu ikinci cevabını kabul etmezse, banka birinci 

haciz ihbarnamesine itiraz etmesi ihtimalinde olduğu gibi, takip alacaklısının icra 

mahkemesinde ceza ve tazminat davası açması gerekir (m.89,IV). Bu ihtimalde, 

banka, hatasını fark etmeden önce istenilen miktarı icra dairesine ödemiş ve ondan 

sonra hatasının farkına varmış ise, bu halde borçlu adına icra dairesine ödenmiş olan 

para borçlunun elinde sayılır ve bankanın bu para hakkındaki iddiası, artık bir 

istihkak iddiası niteliğindedir. Dolayısıyla bu konudaki uyuşmazlığın istihkak davası 

yolu ile çözülmesi gerekir1196.  

Nihayet bir diğer ihtimale göre, banka istenilen kadar takip borçlusuna borçlu 

olduğunu bildirdikten ve bu parayı ödedikten sonra, daha sonra yaptığı incelemede 

başkasına ait bir paranın yanlışlıkla takip borçlusunun hesabına geçirilmiş olduğunu 

                                                 
1194 Bu konuda bkz. AKYAZAN-İnceleme s.346. 
1195 Bu konuda ayrıntı için bkz. KURU- Bankalardaki s. 110-112; KURU-İcra 1 s. 745; (12. HD 
21.10.1996, 10687/12777 (yayımlanmamış), (KURU-Bankalardaki s.110-111’den naklen). 
1196 KURU-Bankalardaki s.112; KURU-İcra 1 s.746-747. 
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tespit ederek, takip borçlusunun bankadan hiç alacağı olmadığını iddia ederse, bu 

durumda da uyuşmazlığın istihkak davası yoluyla çözülmesi gerekir1197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1197 KURU-Bankalardaki s.113; KURU-İcra 1 s.747. Bu konuda, Neuchâtel Kantonu İcra Tetkik 
Merciinin 10.11.1975 tarihli kararı için bkz. KURU-Bankalardaki s.113 dn. 284 d. 
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ÜÇÜNCÜ  ALTBÖLÜM 

HACİZLİ MALI BORÇLU İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN 

BİRLİKTE ELDE BULUNDURMASI HALİNDE 

 
Hukukumuzda haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elinde 

bulundurması halinde, mal borçlunun elinde  haczedilmiş sayılır (m.97a,I)1198’1199. 

Bu nedenle, malın borçlunun elinde haczedilmesi haline ilişkin olarak yukarıda 

yapılan açıklamalar burası için de geçerli olacaktır. Bir başka deyişle malın 

borçlunun elinde haczedilmesi halinde uygulanan usul burada da uygulanacaktır 

(m.96-97)1200. Burada, yalnız, malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde 

bulundurması haline ilişkin  özellikler üzerinde durulacaktır.  

 
    § 23. HACİZLİ MALI BORÇLU İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN 

             BİRLİKTE ELDE BULUNDURMASI HALİNDE 

 

A. BİRLİKTE ELDE BULUNDURMA KAVRAMI  

Biraz önce de belirtildiği gibi, burada hacizli malı borçlu ile üçüncü kişi birlikte 

elde bulundurmaktadır. Elde bulundurma kavramı hakkında yukarıda yapılan 

açıklamalar burası içinde geçerlidir1201. Kısaca belirtilecek olunursa, elde 

bulundurma kavramı, maddi hukuktaki zilyetlik kavramından farklı olup, bir mal 

üzerinde fiili tasarruf kudretini ifade eder. Malı borçlu ile üçüncü kişi birlikte 

ellerinde bulundurduğuna göre, bu mal üzerindeki fiili tasarruf kudretini borçlu ve 

üçüncü kişi birlikte kullanmaktadır. Yani, mal borçlu ile üçüncü kişinin müştereken 
                                                 
1198 Buna karşılık İsviçre hukukunda, malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulundurması 
halinde mal üçüncü kişinin elinde haczedilmiş sayılmaktadır (İsv.İİK m.108).  
1199 Birlikte elde bulundurulan mallar üzerindeki istihkak iddialarının iflasta nasıl çözümleneceği 
konusunda İcra ve İflas Kanunu’nda bir hüküm bulunmamakla birlikte, menfaatler durumunun aynı 
olması nedeniyle, hacizde birlikte elde bulundurulan mallara ilişkin istihkak davasını düzenleyen 
m.97a hükmünün kıyasen iflasta da uygulanması gerekir (GÖRGÜN s.138 vd.). 
1200 "22.2.1987 tarihinde yapılan ihtiyati haciz sırasında borçlunun haciz yerinde hazır olduğu, zaptın 
imzalanması sırasında bulunmadığı anlaşılmaktadır. İİK’ nun 97/a maddesine göre “borçlu ile üçüncü 
şahısların menkul malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur”. 
Açıklanan bu nedenle icra müdürlüğünün İİK’nun 99’uncu maddesin ilişkin işlemine yönelik 
şikayetin kabulü gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz, alacaklı vekilinin temyiz itirazları 
yerinde görülmekle, merci kararının …bozulmasına…" (12. HD 26.3.1990, 10403/3294: UYAR-
İstihkak Davaları s.1005). 
1201 Bkz. yuk. s.243 vd. 
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(birlikte) fiili tasarruf kudretine sahip olduğu bir durumda haczedilmiştir. Bu 

anlamda olmak üzere, örneğin borçlunun eşi ve çocuklarıyla birlikte oturduğu bir 

konuttaki (evdeki) taşınır mallar bunların müşterek tasarruf alanı içinde olduğundan, 

malı bunlar birlikte ellerinde bulundurmuş olacaktır. Ancak, bir malın borçlu ile 

birlikte elde bulundurulduğunu kabul etmek için, somut durumun özelliklerini de 

dikkate almak gerekir. Bu anlamda olmak üzere, ancak birlikte oturulan yerin 

(örneğin oturma odası, mutfak vs.) ortak kullanımında bulunan bir malın birlikte elde 

bulundurulduğunu kabul etmek gerekir. Mal, üçüncü kişinin bağımsız yararlandığı 

bir yerde (örneğin kendisine ayrılmış yatak odasında) ise, üçüncü kişinin elinde 

sayılmalıdır1202. Belirtmek gerekir ki, birlikte elde bulundurma durumu sadece, 

evlilik halinde birlikte oturulan yerlerde bulunan mallara münhasır değildir. Yani, 

eşler artık evli olmasalar, boşanmış olsalar bile, bir mal üzerinde fiili tasarruf 

kudretini birlikte kullanıyor iseler (örneğin halen aynı evde oturuyor iseler) bu mal 

birlikte elde bulundurulmuş sayılır1203.  Fakat buna rağmen mal borçlunun elinde 

haczedilmiş olacaktır. Bir evlilik birliğinin söz konusu olmadığı durumlarda da, bir 

den fazla kişi bir mal üzerinde fiili tasarruf kudretine  sahip ise, bunlar o malı birlikte 

elde bulundurmuş olacaktır. Örneğin, iki arkadaşın birlikte oturdukları aynı evde ya 

da iki (Avukat ya da Doktor) arkadaşın birlikte kullandıkları aynı büroda bulunan 

mallar, birlikte elde bulundurulmuş sayılacaktır. Çünkü, söz konusu yerlerde bulunan 

mallar üzerinde her ikisinin de, bu malları kullanma ve onlardan yararlanma olanağı, 

fiili tasarruf kudreti vardır. Kısaca ifade etmek gerekirse, eğer mal üzerinde fiili 

tasarruf kudreti sadece borçluya ait değilse, aynı zamanda üçüncü kişi de bu kudrete 

sahip ise, malın birlikte elde bulundurulduğu söylenebilir1204. Ancak, birlikte elde 

bulundurma kavramı yalnız taşınır mallar bakımından söz konusu olabilir. Çünkü, 

ancak bunlar üzerinde birden fazla kişinin doğrudan  fiili tasarruf kudretinden ve 

                                                 
1202 GÖRGÜN s.139. 
1203 Bu konuda başka örnekler ve özellikle  Federal Mahkeme kararları  için bkz. STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1061; "…Taşınır haczi, davalı 3. kişi kadın ile borçlunun boşanmaya rağmen 
birlikte oturdukları evde gerçekleşmiştir. İİK’nın 97/a maddesine göre, borçlu ile 3. kişilerin menkul 
malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlunun elinde addolunur…" (21. HD 
10.4.2003, 2473/3206: TBBD 2003/49 s.336-337). 
1204 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1061. Malın kimin elinde haczedildiği çeşitli bakımlardan 
önemli sonuçlar doğurduğundan, icra müdürünün bu konudaki kararına karşı ilgililer şikayet yoluna 
(İİK m.16) başvurabilir. Buna göre, malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurduğuna karar 
verilmiş ise, üçüncü kişi; aksi durumda alacaklı ve borçlu şikayet yoluna başvurabilir.  
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dolayısıyla buna konu malı birlikte elde bulundurmasından söz edilebilir1205. 

Taşınmazlar bakımından ise, önemli olan malın  tapu sicilinde kimin adına kayıtlı 

olduğudur.1206.  

Birlikte elde bulundurulan malların borçlunun elinde sayılması, alacaklıları 

korumak ve istihkak davası kurumunun kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla 

konulmuş bir düzenlemedir1207.  

 

B. İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNULMASI VE BUNUN ÜZERİNE 

    YAPILACAK İŞLEMLER  

 

Hacizli malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurması halinde, malı 

borçlu ile birlikte elde bulunduran üçüncü kişi (örneğin borçlunun eşi), bu mal 

üzerinde mülkiyet veya rehin hakkına sahip olduğunu ileri sürerek istihkak 

iddiasında bulunabilir. Bir başka deyişle, malı borçlu ile birlikte elde bulunduran 

üçüncü kişi, bu mal üzerinde cebri icrayı olanaksız kılan (hacze tekaddüm eden) ya 

da paraya çevirme aşamasında dikkate alınması gereken bir hakka sahip olduğunu 

belirterek istihkak iddiasında bulunabilir1208. İstihkak iddiasının yapılması hakkında  

yukarıda yapılan açıklamalar burası için de geçerlidir1209

Malı borçlu ile birlikte elde bulunduran üçüncü kişinin istihkak iddiasında 

bulunması üzerine icra müdürü tarafından yapılacak işlemler, aynen malın borçlunun 

elinde bulunması halinde olduğu gibidir. Yani kısaca belirtilecek olunursa, istihkak 

iddiası üzerine icra müdürü bu iddiayı alacaklıya ve borçluya bildirecek ve aynı 

zamanda itiraz etmeleri için bunlara üç günlük bir süre verecektir. Alacaklı ve/veya 

borçlu istihkak iddiasına üç günlük süre içinde itiraz etmezlerse, istihkak iddiasını 

kabul etmiş sayılacaklardır (m.96,II). Buna karşılık istihkak iddiasına itiraz edilirse, 

icra müdürü dosyayı hemen icra mahkemesine gönderecektir. Dosyayı alan icra 

mahkemesi de ilk önce takibin ertelenmesi veya devamı hakkında bir karar verecektir 

(m.97,I).          
                                                 
1205 ROHNER s.60-61. 
1206 GÖRGÜN s.138. 
1207 Ancak bu hükmün genel hukuk ve adalet ilkelerine tam olarak uymadığı ve fakat m.97a’da 
öngörülen diğer karinelerle bundan doğacak sakıncaların bir ölçüde giderildiği hakkında bkz. 
GÖRGÜN s.139-140. 
1208 İstihkak iddiasına ve davasına konu olabilecek haklar için bkz. yuk., ikinci bölüm, s.109 vd. 
1209 Ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. s.277 vd. 



 523

 

 

 

 

C. İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI  

Hacizli malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurmaları halinde mal 

borçlunun elinde sayılır (m.97a,I). Buna göre, elde bulundurma mülkiyete karine 

sayıldığından,  kanunkoyucu burada mülkiyet karinesini borçlu ve dolayısıyla 

alacaklı lehine koymuştur; yani birlikte elde bulundurulan bu malın maliki borçlu 

sayılır. Oysa, İsviçre hukukunda bu durumda tercih üçüncü kişiden yana kullanılmış 

olup, üçüncü kişi malın maliki olarak kabul edilmiştir (İsv.İİK m.108). 

Mal borçlu elinde haczedilmiş sayılacağı için, istihkak davasındaki taraf rolleri 

de buna göre belirlenecektir. Dolayısıyla, borçlu elinde haczedilmiş sayılan bu mal 

hakkında istihkak davası açma külfeti, malı borçlu ile birlikte elde bulunduran 

üçüncü kişiye düşecektir. Yani bu istihkak davasının da davacısı  üçüncü kişi; 

davalısı ise, alacaklı (ve istihkak iddiasına itiraz etmiş ise borçlu) olacaktır1210. Buna 

göre, alacaklı ve/veya borçlu üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz ederse, icra 

müdürü dosyayı hemen icra mahkemesine verecek, icra mahkemesi de ilk önce 

takibin devamı veya ertelenmesi hakkında bir karar verecektir (m.97,I).  Üçüncü kişi 

de, icra mahkemesinin takibin devamı veya ertelenmesi hakkındaki kararın kendisine 

tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinde1211 istihkak 

davası açmak durumunda kalacaktır. Eğer bu süre içinde dava açmazsa, alacaklıya 

karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş olacaktır (m.97,VI)1212. Şu halde, bu durumda 

m.99 hükmü değil, m.96-97 hükümleri uygulanacaktır.  

 

D. YARGILAMA USULÜ VE İSPAT REJİMİ 

     I. Yargılama Usulü 

Haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte ellerinde bulundurmaları 

halinde, malın borçlunun elinde haczedilmesi haline ilişkin usul uygulanacağından, 

                                                 
1210 Davanın tarafları hakkında bkz. yuk. s.341 vd. 
1211 Bu istihkak davasında da görevli ve yetkili mahkeme, malın borçlunun elinde haczedilmesi 
halinde olduğu gibidir. Bu konuda yukarıda yaptığımız açıklamalara yollama yapmakla yetiniyoruz. 
Bkz. yuk. s.311vd., s.315 vd. 
1212 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. yuk. s.333 vd. 
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yukarıda yargılama usulü hakkında yapılan açıklamalar burası için de geçerli 

olacaktır1213. Yani kısaca belirtilecek olunursa, bu istihkak davasına da genel 

hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılacak (m.97,XI) ve diğer 

davalardan önce ve süratle görülerek karara bağlanacaktır (m97,VIII). 

Yukarıda malın borçlunun elinde iken haczedilmesi halinde delillerin ileri 

sürülmesi ve değerlendirilmesi hakkındaki açıklamalar burada da geçerli olacaktır. 

Yani, istihkak davasında her türlü delil ileri sürülebilecek ve icra mahkemesi delilleri 

serbestçe değerlendirecektir1214.  

 

   II. İspat Rejimi 

        1. Genel Olarak      

Haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurmaları halinde 

mal borçlu elinde sayılmaktadır (m.97a,I)1215. Bir başka deyişle, borçlu malın maliki 

sayılacağından, mülkiyet karinesi, borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine olmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, bu istihkak davasında da ispat yükü, malın kendisine ait 

olduğunu (yani borçlu ve alacaklı lehine konulan mülkiyet karinesinin aksini) iddia 

eden ve malı borçlu ile birlikte elde bulunduran  istihkak davacısı üçüncü kişiye 

düşecektir1216.  

Davacı üçüncü kişi, alacaklıya karşı açacağı istihkak davasında, m.97a,I hükmü 

gereğince malın maliki sayılan borçlunun gerçekte malik olmadığını, aksine 

kendisine ait olduğunu ispat etmekle yükümlü olacaktır. İcra ve İflas Kanunu’nun 

97a,II hükmü burada da uygulanacaktır. Buna göre davacı üçüncü kişi, hem malı ne 

suretle iktisap ettiğini hem de malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki 

ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları ispat etmekle yükümlü olacaktır 

(m.97a,II)1217. Yukarıda, malın borçlunun elinde bulunması halinde açılacak istihkak 

                                                 
1213 Bu konuda geniş bilgi için bkz. yuk. s.359 vd. 
1214 Bu konuda bkz. yuk. s.379 vd., s.387 vd. 
1215 Kanun koyucu bu durumda malın sadece borçluya veya üçüncü kişiye ait olacağını ya da bunların 
birlikte elde bulundurulan mallar üzerinde eşit (yarı yarıya) paya sahip olacaklarını kabul etmemiş, 
aksine karine olarak malın borçluya ait olacağını kabul etmiştir.  Bu hüküm hakkında hazırlanmış olan 
tasarılar ve bunların değerlendirilmesi hakkında bkz. KURU-Düşünceler s.27 vd. 
1216 KURU-İcra 2 s.1143; MUŞUL s.644-648. 
1217 "Menkul haczi 15.2.1993 tarihinde davacı baba ile davalı borçlu oğlu K…’nin birlikte oturdukları 
evde yapılmıştır...İİK’nun 97/a maddesine göre bir menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki 
sayılır. Borçlu ile 3. şahısların menkul malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu 
elinde addolunur. İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını 
gerektiren hukuki ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları kanıtlamakla yükümlüdür. Davacı, 
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davasında ispat yükü ve ispatın konusuna ilişkin açıklamalar burada da geçerli 

olduğundan, oradaki açıklamalara yollama yapmakla yetiniyoruz1218. 

 

        2. Karineler 

            a) Genel Olarak 

Haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurması halinde, 

mal borçlu elinde sayılmakta ve dolayısıyla mülkiyet karinesi borçlu ve alacaklı 

lehine konulmuş bulunmakta ise de, davacı üçüncü kişi lehine konulmuş bir karineye 

de yer verilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, “birlikte oturulan yerlerdeki mallardan 

mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya 

örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur” (m.97a,I 

cümle 3).  

İşte, bu nitelikte1219 bir mal söz konusu ise, birlikte elde bulundurulmuş olsa 

bile, bu mal biraz önce belirtilen kişilere ait olacak, yani bunlar malın maliki 

sayılacaktır. Söz konusu bu mallar bakımından mülkiyet karinesi üçüncü kişi lehine 

olduğundan, bu kez ispat külfeti davalı alacaklı (ve/veya borçluya) düşecektir. Fakat 

bu karine de aksinin ispatı mümkün olan adi bir kanuni karine olduğundan, davalı 

alacaklı bunun aksini ispat edebilecektir. Nitekim, m.97a,I cümle 4 hükmünde, bu 

karinenin aksini ispat külfetinin iddia eden kişiye düşeceği açıkça belirtilmiş 

bulunmaktadır. Buna göre davalı alacaklı, karine gereğince davacı üçüncü kişiye ait 

olan malın gerçekte borçluya ait olduğunu ispat edebilecektir1220.  

Belirtmek gerekir ki, biraz önce belirtilen bu karine, yalnızca ispat bakımından 

olup, dava açma külfetine bir etkisi yoktur. Yani, her ne kadar karine gereğince mal 

üçüncü kişiye ait sayılmakta ise de, bu mal birlikte elde bulundurulduğu  ve 

dolayısıyla mal borçlu elinde haczedilmiş olacağı  için, istihkak davası açma külfeti 

                                                                                                                                          
mahcuz malların kendisine ait olduğunu İİK’nun 97/a maddesine konmuş olan hükme uygun olarak 
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlayamamıştır. Davacı tarafından ibraz edilen 2 faturada yazılı 
menkuller ile haciz tutanağında yazılı mahcuz menkuller arasında nitelikleri yönünden farklılık 
bulunduğu gibi bu faturalardan birisi hacizden kısa süre önceki tarihi taşımaktadır. Kaldı ki, kesin 
delil niteliğinde olmayan faturaların her zaman temini mümkündür. Öte yandan mahcuz menkulleri 
görmeden dinlenen tanıkların soyut anlatımları da iddiayı ispata yeterli değildir. Bu durumda, davacı 
davasını yeterli ve inandırıcı delillerle kanıtlayamadığından davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 25.10.1993, 3004/4231: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.282). 
1218 Ayrıntı için bkz. yuk. s.398 vd. 
1219 Bkz. yuk. s.413 vd. 
1220 Bu konuda ayrıca bkz. yuk. s.419-420. 
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yine malı borçlu ile birlikte elde bulunduran üçüncü kişiye düşecektir1221. Zira ana 

kural, m.97a cümle 1’de öngörülmüştür:  Malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde 

bulundurması halinde, mal borçlunun elinde haczedilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla 

m.97a cümle 3’de sadece bir karine öngörülmüştür ve bu da ispat yükü ile ilgilidir; 

yoksa bu hükümle davada taraf rolleri bakımından bir değişiklik getirilmiş değildir. 

Davayı, alacaklı değil, yine üçüncü kişi açacaktır. Örneğin, kocanın borcundan 

dolayı evinde haczedilen bir kürk manto borçlunun elinde  sayılır (m.97a,I cümle 1) 

ve istihkak davası bu kürk mantonun kendisine ait olduğunu iddia eden borçlunun 

karısı tarafından alacaklıya karşı açılır. Fakat kürk manto mahiyeti itibariyle davacı 

kadına ait bir mal sayıldığından (m.97a,I cümle3); kürk mantonun davacı kadına ait 

olmadığını (borçlu kocaya ait olduğunu) ispat külfeti, davalı alacaklıya düşer 

(m.97a,I cümle 4)1222. 

Yargıtay, boşanan eşlerin beraber yaşamaya devam etmeleri halinde, hacizli 

mallardan, mahiyeti icabı (niteliği gereği) borçlu kadına ait olması gerekenler için 

istihkak iddiasında bulunulabileceğine karar vermiştir1223. Kanaatimizce bu karar 

isabetlidir. Çünkü, burada önemli olan, eşlerin evli olmasından ziyade, aynı yerde 

oturmaları ve boşanmış olsalar bile malı birlikte elde bulunduruyor olmalarıdır. 

Böyle bir durumda da, niteliği gereği kadına ait olan eşya onun sayılacaktır.  

Yukarıdan beri yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, haczedilen malı 

borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde bulundurması halinde, istihkak davası sadece 

karineler ve buna bağlı olarak ispat yükü bakımından özellik göstermektedir. 

Bunların dışında, bu ihtimalde de mal borçlunun elinde haczedilmiş sayılacağı için, 

diğer bakımlardan istihkak davası, farklı bir özellik göstermemektedir.  

                                                 
1221 KURU-İcra 2 s.1144; GÖRGÜN s.18, 140-141; MUŞUL s.648-649; UYAR-İstihkak Davaları 
s.1004; aksi görüşte olan ÜSTÜNDAĞ’a göre, bu durumda davayı alacaklı açacak ve m.97a cümle 
üçte öngörülmüş olan karineyi çürütmek zorunda kalacaktır (ÜSTÜNDAĞ s.212). 
1222 Bu konuya ilişkin Yargıtay 13’üncü  HD’nin 17.6.1982 tarihli kararı için bkz. yuk. s.420 dn.840. 
1223 "… 2- Dava, İİK’nun 96 ve müteakip maddelerine dayanan üçüncü şahsın istihkak iddiasına 
ilişkindir. Davacı kadın ile davalı borçlunun karı-koca olup sonradan boşandıkları, boşanmaya rağmen 
birlikte oturmaya devam ettikleri dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. İİK’nun 97/a maddesine göre, 
borçlu ile üçüncü şahısların menkul malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlun 
elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve 
çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar 
bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. Somut olayda, 
13.9.1996 tarihli haciz tutanağında yazılı epilasyon aleti ile fön makinasının mahiyeti icabı kadına ait 
eşyalardan olması nedeniyle, bu menkuller yönünden istihkak davasının kabulü gerekirken davanın 
tümünün reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir" (21. HD 29.4.1997, 
2763/2836: YKD 1997/8 s.1291-1292). 
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             b) Yeni Medeni Kanun İle Getirilen Paylı Mülkiyet Karinesinin 

                  İstihkak Davası Bakımından Öngörülen Karinelerle İlişkisi 

Burada, evlilik birliğinde eşler arasındaki mal rejimi ilişkilerinin istihkak 

davası bakımından incelenmesi gerekmektedir. Biz özellikle kanuni mal rejimi 

bakımından öngörülen bazı karinelerin istihkak davası bakımından öngörülen 

karinelerle ilişkisine değineceğiz. Ancak daha önce, yeni Medeni Kanun ile getirilen 

kanuni mal rejimi hakkında kısa bir açıklama yapmak gerekmektedir.  

Yeni Medeni Kanun ile eşler arasında “edinilmiş mallara katılma rejimi” 

kanuni mal rejimi olarak kabul edilmiştir (MK m. 202,I)1224. Ancak eşler, mal rejimi 

sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler (MK 

m.202,II). Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin 

kişisel mallarını kapsar (MK m.218).  

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek 

elde ettiği malvarlığı değerleridir (MK m.219,I). Hangi malların edinilmiş mal 

olduğu yine Medeni Kanun m.219,II hükmünde belirtilmiştir. Edinilmiş mallar 

dışında kalan malvarlığı değerleri kişisel mal sayılacağı gibi, bazı malların kanun 

gereğince kişisel mal sayıldığı da yine Medeni Kanun’un 220’inci maddesinde ifade 

edilmiştir.  

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşler arasında malların paylaştırılması 

söz konusu değildir1225. Bu rejimde, eşlerin evlilik süresince edinilmiş olan mallarda 

aynî değil, alacak hakkı (kişisel hak) sahibi olması esası kabul edilmiştir. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde, evlilik süresince edinilmiş 

olan malların tasfiyesi sonunda ortaya çıkan bir artık değer olursa, aksine sözleşme 

yoksa, bunun yarısı üzerinde eşler alacak hakkına sahip olacaklardır. Medeni 

Kanun’da eşlerin artık değerin yarısı üzerinde sahip oldukları bu alacak hakkını 

“katılma alacağı” olarak adlandırmıştır. Buna göre, tasfiyede hesaba katılan malların 

                                                 
1224 Medeni Kanun’da öngörülen diğer mal rejimleri ise, “mal ayrılığı” (MK m.242-243), “paylaşmalı 
mal ayrılığı” (MK m244 vd.) ve “mal ortaklığı” (MK m.256 vd.) rejimleridir.  
1225 “Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin sahip oldukları malları paylaşmalarını öngören bir rejim 
değil, bu rejimin sona ermesi halinde evlilik sırasında edinilmiş malların safi değerlerinin 
karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan artık değere karşılıklı olarak katılmayı öngören ve bir alacak 
doğuran bir rejimdir”. Bkz. BÜYÜKTANIR T:Türk Medeni Kanunu’nda Eşler Arasındaki Yasal Mal 
Rejimi (ABD 2002/1, s.103-130), s.109. 
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mülkiyeti hangi eş üzerinde kayıtlı ise, bu eş malların maliki olmaya devam 

edecek, diğer eşe bir mülkiyet payı verilmeyecektir. Yani tasfiye, eşlerin 

mülkiyetinde bulunan malların, mal rejiminin sona erdiği tarihteki rayiç değerleri 

üzerinde bir hesaplaşmayı gerektirecek; bu hesaplaşma sonunda borçlu çıkan eş, 

alacaklı çıkan eşe bu borcu ifa ile yükümlü olacaktır. Görüldüğü gibi, edinilmiş 

mallara katılma rejiminde eşlerin evlenme tarihinden sonra edindikleri mallar 

üzerindeki katılma hakları aynî bir hak değil; rejimin tasfiyesinde bir kişisel 

talep hakkı verdiği için evliliğin devamı süresince mallar eşlerin ayrı 

mülkiyetinde (kendi mülkiyetlerinde) olacaktır1226. Yani, esasında evlilik 

birliğinin devamı süresince eşler arasında bir mal ayrılığı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, söz konusu özellikleri dikkate alındığında, bu rejimin bir bakıma mal 

ayrılığı rejiminin geliştirilmiş bir şekli olduğu söylenebilir1227. 

Öte yandan, bu rejimde, bir eşin diğerinin malları üzerinde bir aynî hakka sahip 

olmaması nedeniyle, eşler malları üzerinde, kanuni sınırlar içerisinde yararlanma ve 

tasarrufta bulunma yetkisine sahiptirler (MK m.223,I). Buna göre, katılma rejimi, 

eşlerin gerek kişisel gerekse edinilmiş mallarda tasarruf ve yararlanma yetkisini 

kural olarak sınırlamış değildir1228’1229. Bu rejimin etkisi, mal rejimi sona 

erdiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, eşlerin kişisel malları tamamen 

kendilerinde kalır; edinilmiş mallar bakımından ise, bunların safi değerleri 

karşılaştırılarak ortaya çıkacak olan artık değere eşlerin katılmaları söz konusu 

olur1230. 

Yine bu açıklamaların bir sonucu olarak, edinilmiş mallara katılma rejiminde, 

eşlerden her biri kendi borçlarından üçüncü kişilere karşı bütün malvarlığı ile 

sorumludur (MK m.224). Bir başka deyişle, bu rejimin devamı süresince her eş kendi 

                                                 
1226 Bu konuda geniş bilgi için bkz. KILIÇOĞLU A: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Genişletilmiş 
2. Bası, Ankara 2002 s.22-23; KILIÇOĞLU A: Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna 
Getirdiği Yenilikler,  Ankara 2003 s.179-180; AKINTÜRK T : Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni 
Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, İkinci Cilt, Yenilenmiş Yedinci Bası, İstanbul 2002 s.165; 
BÜYÜKTANIR  s.108 vd. 
1227 BÜYÜKTANIR s.108. 
1228 KILIÇOĞLU-Katılma Rejimi s.24; KILIÇOĞLU-Yenilikler s.180. 
1229 Diğer eşin rızasına bağlı hukuki işlemler hakkında geniş bilgi için bkz: KILIÇOĞLU A: Türk 
Medeni Kanunu’nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 
2002. 
1230 BÜYÜKTANIR s.108-109. 
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borçlarından üçüncü kişilere karşı, bütün malvarlığı ile, yani kişisel ve edinilmiş 

mallarıyla sorumludur1231.  

Kanaatimizce de, edinilmiş mallara katılma rejiminin bu özellikleri dikkate 

alındığında, bu rejime tabi olan mallar icra takibine konu olma ve haciz bakımından 

bir özellik göstermezler1232. Yani, borçlu eşin alacaklıları, bu rejime tabi olan mallar 

(kişisel ve edinilmiş mallar) hakkında icra takibi yapabilirler ve gerekirse bu malları 

haczettirebilirler. Bu durumda diğer eş, söz konusu malların edinilmiş mallara 

katılma rejimine tabi olduğunu iddia ederek icra takibini ve haczi engelleyemez. 

Çünkü, yukarıda da belirtildiği gibi, bu rejimin devamı süresince eşler malların 

maliki olmaya devam ederler ve bu malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. 

Kaldı ki, bu rejimde, her eş, üçüncü kilere karşı kendi borçlarından bütün 

malvarlığı ile sorumludur.  Diğer eşin söz konusu mallar üzerinde ayni değil, 

sadece tasfiye halinde kişisel bir katılma alacağı söz konusudur.  

Bu rejime tabi mallar icra takibine konu olma ve haciz bakımından farklı bir 

özellik göstermediği gibi, inceleme konumuz olan, istihkak davası bakımından da bir 

özellik göstermezler1233. Yani, bir eşin borcundan dolayı edinilmiş mallar ile bu eşin 

kişisel malları üzerine haciz konulması söz konusu olduğunda, diğer eş istihkak 

iddiasında bulunamaz ve istihkak davası açamaz. Çünkü, söz konusu rejimin devamı 

süresince bu mallar üzerindeki mülkiyet hakkı borçlu eşe aittir ve o da borçlarından 

bütün malvarlığı ile sorumludur. Borçlu olmayan diğer eş ancak, bu malın edinilmiş 

bir mal olmadığını, yani kendi kişisel mallarının haczedildiğini ileri sürerek istihkak 

iddiasında bulunabilir ve istihkak davası açabilir1234.  

Diğer taraftan, burada incelenmesi gereken diğer önemli bir husus da, Medeni 

Kanun’un 222’inci maddesinde öngörülmüş olan düzenlemedir. Bu maddeye göre: 

“Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat 

etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların 

paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar 

edinilmiş mal kabul edilir”. 
                                                 
1231 KILIÇOĞLU-Katılma Rejimi s.32; KILIÇOĞLU-Yenilikler s.188. 
1232 ATALAY O: Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku Mal Rejimlerine İlişkin Hükümlerin Takip 
Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı–I, 
Eskişehir 9-10 Kasım 2002, Yeni Türk Medeni Kanunu’nun Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 
Bakımından Değerlendirilmesi, Eskişehir 2003 s.51-91), s.67. 
1233  ATALAY- Mal Rejimleri s.67. 
1234 ATALAY-Mal Rejimleri s.67. 
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Bu hüküm ve İcra İflas Kanunu’nun 97a maddesi hükmü dikkate alındığında şu 

sonuç ortaya çıkmaktadır: Yukarıda da incelendiği üzere, borçlu ile üçüncü kişilerin 

taşınır bir malı birlikte elde bulundurmaları halinde mal borçlu elinde sayılır (m.97a 

cümle 2). Yani, bu durumda mülkiyet karinesi borçlu ve dolayısıyla alacaklı lehine 

kabul edilmiştir. Şu halde, kanaatimizce, icra müdürü borçlu ile eşinin birlikte 

oturduğu yerde bulunan bir malı haczetmek istediğinde, diğer eş bu malın edinilmiş 

bir mal  olduğunu ve haczedilemeyeceğini ileri süremeyeceği gibi, bu konuda bir 

istihkak iddiasında da bulunamaz. Zira, bu mallar üzerindeki mülkiyet hakkı borçlu 

eşe ait olup, borçlu eş üçüncü kişilere (alacaklıya) karşı bütün malvarlığı ile 

sorumludur. Diğer eş, ancak tasfiye halinde kişisel nitelikte bir  hakka sahiptir.  

Kaldı ki, icra hukuku bakımından önemli olan malın elde bulundurulması 

olgusudur. Haczi yapan icra müdürü, söz konusu mal üzerinde maddi hukuk 

bakımından kimin hak sahibi olduğu hususu ile ilgilenmez ve esasen bunu araştırma 

ve bu konuda bir karar verme yetkisi de, kural olarak bulunmamaktadır1235. Aksine o, 

malı haczetmek ve diğer eşin, ancak bu malın kendi kişisel malı olduğunu ileri 

sürmesi durumunda, yani bu konuda istihkak iddiasında bulunması halinde, bunu 

haciz tutanağına geçirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla,  kanaatimizce, Medeni Kanun 

ile kabul edilmiş olan edinilmiş mallara katılma rejimi, bu konuda İcra ve İflas 

Kanunu’nun istihkak davasına ilişkin olarak getirilen hükümler (özellikle karineler) 

bakımından bir değişiklik yaratmamıştır.  

Kanaatimizce de, İcra ve İflas Kanunu’nun 97a maddesindeki karinelerle, 

Medeni Kanun’un 222’inci maddesinde getirilen karineler arasında bir çatışma 

sorunu yoktur1236. Bir başka deyişle, m.97a hükmünde öngörülen karineler, istihkak 

davası bakımından  geçerli olmaya devam edecektir.  

Buna göre, borçlu eş ile diğer eşin taşınır bir malı birlikte elde bulundurmaları 

halinde, bu mal edinilmiş mallara katılma rejimine tabi bir mal olsa bile, borçlu eşin 

elinde haczedilmiş sayılacaktır. Diğer eş, ancak bu malın kendi kişisel malı olduğunu 

ileri sürerek istihkak iddiasında bulunabilecek ve alacaklıya karşı istihkak davası 

açabilecektir. Bu istihkak davasında, mal borçlu elinde haczedilmiş olacağı için ispat 

külfeti davacı diğer eşe düşecektir. Yani davacı eş, bu malın kendi kişisel malı 

olduğunu ispat etmekle yükümlü olacaktır. Esasen bu kural her iki kanuni 
                                                 
1235 Bkz. yuk. s.239, s.241 vd. 
1236  ATALAY-Mal Rejimleri s.68. 
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düzenlemede de ortaktır1237. Şöyle ki, Medeni Kanun m.222,I hükmüne göre, bir 

malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, bu iddiasını ispat etmekle 

yükümlü olacaktır. Buna göre, diğer eş malın borçlu eşe ait (yani malın edinilmiş bir 

mal ve borçlu eşin kişisel malı) olmadığını, aksine kendisine ait olduğunu iddia 

ettiğine göre, bunu ispat etmekle yükümlü olacaktır. Aynı şekilde, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 97a maddesine göre de ispat külfeti, malın kendisine ait olduğunu iddia 

eden diğer eşe düşecektir. 

Ancak, ispatın konusu bakımından, kanaatimizce, m.97a,II hükmü burada da 

geçerli olacaktır. Yani, istihkak davası açan eş, bu malı ne suretle iktisap ettiğini ve 

bu malın borçlunun (diğer eşin) elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep 

ve olayları göstermek ve bunları ispat etmekle yükümlü olacaktır.  

Belirtmek gerekir ki, bu durumda da m.97a,I cümle 3 hükmünde öngörülen 

karine uygulanacaktır. Yani, birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri 

itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar  veya örf ve adet, 

sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların sayılacaktır. Fakat, daha önce de 

belirtildiği gibi, bu karine sadece ispat bakımından olup, istihkak davası yine malı 

borçlu ile birlikte elde bulunduran üçüncü kişi (örneğin borçlunun eşi) tarafından 

açılacaktır. Ancak, mülkiyet karinesi bu kez üçüncü kişi lehine olduğundan, davalı 

alacaklı bu karinenin aksini (yani malın borçlu eşe ait olduğunu) ispat etmekle 

yükümlü olacaktır (m.97a,I cümle 4). 

Burada sorun yaratabilecek gibi gözüken düzenleme, Medeni Kanun’un 

m.222,II hükmünde ifade edilen “eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen 

malların onların paylı mülkiyetinde sayılacağına” ilişkin düzenlemedir1238. 

Kanaatimizce, bu düzenleme de haczi yapan icra müdürüne yönelik bir düzenleme 

değildir. İcra müdürü, borçlu ile eşinin birlikte elde bulundurduğu bir malı 

haczetmek istediğinde, bu malın tamamı üzerine haciz koymalıdır. Yoksa, bu malın 

eşlerin paylı mülkiyetinde olduğu gerekçesiyle, paylı mülkiyet payının haczi şeklinde 

bir haciz işlemi yoluna gitmemelidir. Yani burada, kime ait olduğu ispat edilemeyen 

bir malın eşlerin paylı mülkiyetinde sayılacağı yolundaki karine ile çelişen bir 

                                                 
1237 ATALAY-Mal Rejimleri s.68. 
1238 “Müşterek mülkiyet karinesinde, ortada bir mal vardır; ancak, bunun kime ait olduğu belli değildir 
ya da ispatlanamamıştır. Buna karşılık edinilmiş mal karinesinde ise, ortada bir mal vardır ve malın 
maliki olan eş bellidir. Fakat malik olan eşin bunu evlilik süresince çalışması karşılığında mı satın 
aldığı yoksa kendisine miras yoluyla mı kaldığı belli değildir”  (KILIÇOĞLU-Katılma Rejimi s.29). 
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düzenleme söz konusu değildir1239. Borçlu olmayan diğer eş, ancak bu malın 

kendisine ait olduğunu ya da müşterek mülkiyet payı bulunduğunu ileri sürerek 

istihkak iddiasında bulunabilecektir. Bunun üzerine malın tamamı üzerine haciz 

koyan icra müdürü, bu iddiayı haciz tutanağına geçirecek ve m.96 hükmünü 

uygulayacaktır.  

Kime ait olduğu ispat edilemeyen malın eşlerin paylı mülkiyetinde sayılacağı 

şeklindeki karine, ancak istihkak davası aşamasında işlerlik kazanabilir.Yani, 

borçlunun eşi, bu malın kendisine ait olduğunu ispat etmekle yükümlü olacak ve eğer 

ispat edemezse istihkak davası reddedilecektir. Söz konusu mal, üçüncü kişinin 

(borçlunun eşinin) elinde haczedilmiş ise, bu kez ispat külfeti davacı alacaklıya 

düşecek, yani alacaklı bu malın borçlu eşe ait olduğunu ispat etmekle yükümlü 

olacaktır. Eğer malın borçluya ait olduğu ispat edilemezse, malın üçüncü kişi eşe ait 

olduğu kabul edilecek ve mal üzerindeki haciz kalkacaktır1240.  

Eğer, söz konusu karinenin icra müdürüne yönelik bir düzenleme olduğu kabul 

edilecek olunursa, birlikte elde bulundurulan ve kime ait olduğu ispat edilemeyen 

malın eşlerin paylı mülkiyetinde olduğu kabul edilecek ve bu malın haczi paylı 

(müşterek) mülkiyet payının haczi şeklinde olmak gerekecektir. Fakat, biraz önce de 

belirtildiği gibi, bu şekilde bir yorum tarzı kanaatimizce isabetli olmayacaktır. 

Çünkü, bu gibi hak sorunları (uyuşmazlıkları) icra müdürünün çözebileceği (karar 

vereceği) bir sorun değildir. Aksine, icra müdürü haczi yapmakla yükümlüdür. Hak 

sorunu, ancak istihkak davası aşamasında tartışılabilecek ve çözülebilecektir1241. Bu 

durumda  da ispat yükü, davacı diğer eşe düşecektir.  

Esasında, paylı mülkiyet payının haczi mümkündür (MK m.688)1242. 

Haczedilen paylı mülkiyet payının paraya çevrilmesi de taşınır malların satışı 

hakkındaki hükümlere göre yapılır (m.112 vd.). Ancak, Yargıtay, burada alacaklıya 

paydaşlığın giderilmesi (izalei şuyu) davası açma yetkisinin verilemeyeceği 

görüşündedir1243. Bu durum da dikkate alındığında, eğer  Medeni Kanun’un 222’inci 

maddesindeki karinenin icra hukukunda istihkak davasında da uygulanabileceği 

kabul edilecek olunursa, alacaklının hakları büyük ölçüde tehlikeye girecek ve paylı 

                                                 
1239 ATALAY-Mal Rejimleri  s.68. 
1240 ATALAY- Mal Rejimleri s.68-69. 
1241 ATALAY- Mal Rejimleri s.68. 
1242 Bu konuda bkz. KURU-İcra 1 s.672-673. 
1243 Bkz. KURU-İcra 2 s.1241-1242’deki kararlar.  
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mülkiyet payının satışı pratikte o malın satılamaması sonucuna yol açacaktır. Şu 

halde söz konusu karine, istihkak davası bakımından getirilmiş bir karine değildir. 

Aksine, mal rejiminin tasfiyesi sırasında eşlerden biri tarafından ileri sürülen 

mülkiyet iddiasının ispat edilememesi halinde (sonucunda) kabul edilecek 

(uygulanabilecek) bir karine olarak getirilmiştir1244.  

Sonuç olarak, kanaatimizce, Medeni Kanun’da öngörülen karinelerle, İcra ve 

İflas Kanunu’nun 97a maddesinde öngörülen karineler arasında bir çatışma sorunu 

bulunmamaktadır. Yani, yeni Medeni Kanun ile getirilen karineler, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 97a maddesindeki karineleri değiştirmemiştir. İstihkak davası 

bakımından m.97a hükmündeki karineler aynı şekilde uygulanacaktır1245. 

 

 

 

                                                 
1244 ATALAY- Mal Rejimleri  s.69-70. 
1245 İnceleme konumuz olan hacizde istihkak davası ile  ilgili olarak, yasal mal rejimi olan “edinilmiş 
mallara katılma rejimi” hakkında yapılan açıklamalar, Medeni Kanun’ da öngörülmüş olan seçimlik 
mal rejimlerinden,  “mal ayrılığı” ve “paylaşmalı mal ayrılığı” rejimleri içinde geçerlidir. Zira, her iki 
mal rejiminde de, eşlerden her biri kendi malvarlığına giren malların mülkiyet hakkına sahiptir (MK 
m.242; MK m.244) ve eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığı ile, yani sınırsız olarak 
sorumludur (MK m.246). Bu mal rejimleri hakkında geniş bilgi için bkz. AKINTÜRK s.167 vd. 



 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
 

HACİZDE İSTİHKAK DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
 
          § 24. HACİZLİ MALIN BORÇLUNUN ELİNDE BULUNMASI  HALİNDE 

  
A. İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLECEK KARARLAR VE BU 

     KARARLARIN SONUÇLARI 

İstihkak davası, usuli sebeplerle reddedilmesi dışında,  iki biçimde, yani, icra 

mahkemesinin davayı esastan kabul etmesi ya da reddetmesi şeklinde sonuçlanabilir1. 

Bu davanın sonuçlanması da normal bir hukuk davasında olduğu gibidir. Zira m 97,XI 

hükmünde istihkak davasına genel hükümler dairesinde bakılacağı belirtilmiştir. Burada 

kısaca belirtelim ki, istihkak davası kısa kararla sonuçlandırılmış ise, sonradan yazılan 

gerekçeli kararın kısa karara uygun olması gerekir. Aksi takdirde kısa kararın gerekçeli 

karara aykırı olması temyiz (bozma) sebebi teşkil eder2. 

 

     I. İstihkak Davasının Kabulü Kararı ve Sonuçları             

     1. Genel Olarak      
İcra mahkemesi, istihkak davası sonunda, üçüncü kişinin istihkak iddiasının haklı 

olduğu sonucuna varırsa, istihkak davasının kabulüne karar verir. Yani, haczedilen mal 

üzerinde istihkak iddiasında bulunarak istihkak davası açan üçüncü kişi, söz konusu mal 

üzerinde iddia ettiği gibi bir hakkının mevcut olduğunu ispat ederse, icra mahkemesi 

davayı üçüncü kişi lehine karar bağlar; yani davacı üçüncü kişi istihkak davasını 

kazanmış olur.  

İstihkak davasının kabul edilmesi, yani davacı üçüncü kişinin davayı 

kazanmasının sonucunu, ilk önce mal üzerine konulmuş olan hacze etkisi (haczin 

akıbeti) bakımından incelemek gerekir.  

Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabul edilmesiyle, bu davaya dayanak 

teşkil eden hakkın derdest takip bakımından varlığı tespit edilmiş olur. Yani, davanın 
                                                 
1 Bu konuda bkz. ROHNER s.130 vd. 
2 KURU-İcra 2 s.1072; UYAR-İstihkak Davaları s.929; ayrıntı için bkz. KURU-Usul 3 s.2963 vd.; 
Örneğin bkz. (15. HD 18.10.1984, 2823/3126: UYAR-İstihkak Davaları s.983-984). 
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konusu mülkiyet hakkı ise, mal derdest takip bakımından, üçüncü kişiye ait sayılır; 

mülkiyetten başka bir hak  (örneğin rehin hakkı) ise, bu hakkın varlığı da tespit edilmiş 

olur.  

İstihkak davasının hukuki niteliği incelenirken de belirtildiği üzere, burada, 

davanın kabulü halinde verilen hüküm,  usule ilişkin inşai bir hüküm niteliğini 

taşımaktadır. Yani, bu hükümle, üçüncü kişinin malı üzerine konulmuş olan ve baştan 

itibaren geçerli olan bir haciz işleminin, hükmün kesinleşmesi ile birlikte bu andan 

itibaren artık geçerli (caiz) olmadığı açıklanmış olur3. Bir başka deyişle, istihkak 

davasının konusunu mülkiyet hakkının teşkil etmesi halinde, bu malın borçlunun cebri 

icra ile sorumlu malvarlığına dahil olmadığı tespit edilmiş olacağından, artık söz konusu 

mal üzerinde derdest takip bakımından cebri icraya devam edilemeyeceğine karar 

verilmiş olur4. Buna bağlı olarak, söz konusu mal üzerindeki cebri icra işleminin 

(haczin) geçersiz olduğunun (caiz olmadığının) tespit edilmesiyle birlikte, üçüncü 

kişinin malı üzerine konulmuş olan haciz kalkar ve artık icra takibine devam edilemez5.  

İstihkak davasının konusunu mülkiyetten başka bir hakkın (örneğin rehin 

hakkının) teşkil ettiği hallerde ise, mal üzerindeki haciz kalkmaz6; aksine mal 

üzerindeki haciz varlığını korumakla birlikte, bu hak cebri icranın ileriki aşamalarında, 

(yani paraya çevirme aşamasında) dikkate alınır (hesaba katılır). Yani, kısaca, mal, söz 

konusu hakla yüklü olarak haczedilmiş sayılır7. Bu gibi hallerde, icra mahkemesinin 

                                                 
3 BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.121. 
4 "İstihkak davasının sübutuna, haczin fekkine mütedair merci kararının yerine getirilmesi için alacaklı 
aleyhine ayrı bir dosya ile yeni baştan bir takibe mahal yoktur. Ancak hacizli mal üzerinde cebri icranın 
yürüyüp yürümeyeceğine müteallik anlaşmazlığı çözen böyle bir kararın yerine getirilmesi kesinleşmesi 
ile mümkündür"  (İİD 26.12.1964, 15324/15546: ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.518-519). 
5 Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1085; ROHNER s.130-131; AMONN/GASSER s.198.  
Davacı üçüncü kişi dava dilekçesinde mal üzerindeki haczin kaldırılmasını açıkça talep etmemiş olsa bile, 
haciz, icra mahkemesinin verdiği kararın doğal sonucu olarak kaldırılacaktır. Zira bu, davanın amacı ve 
dava sonunda verilen inşai hükmün niteliği gereği olarak ortaya çıkar. Karş. MUŞUL s.653. 
6 Rehin üzerinde istihkak iddia edilmiş ve sonuçta bu iddia nedeniyle rehinli mal satılamamışsa, bu 
takdirde alacaklıya rehin açığı belgesinin verilemeyeceği; zira, rehin açığı belgesinin verilebilmesi için 
her şeyden önce bir rehin hakkının bulunması gerektiği hakkında bkz. GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya 
Çevrilmesi s.97. 
7 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1085; ROHNER s.131; AMONN/GASSER s.198; KURU-İcra 2 
s.1089; MUŞUL s.655; UYAR-İstihkak Davaları s.925; KAYGANACIOĞLU-II s.126; ayrıca bkz. 
GÜRDOĞAN-Rehnin Paraya Çevrilmesi s.87-88; "Davacı, haciz olunan taşınmaz mal ve üzerindeki 
tesislerin kendi alacağını temin için ipotekli olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasının kabulünü ve haczin 
kaldırılmasını istemiştir. Dava, İİK. nun 96. maddesinin 1. bendi uyarınca rehin hakkına dayanan bir 
istihkak davasıdır. Bu tür bir istihkak davasının amacı, haczolunan mal üzerindeki davacının rehin 
hakkının varlığını tespit ettirmek ve böylece haczin mevcut rehin hakkına halel gelmemek şartı ile 
yapılması imkanı sağlamaktır. Mahkeme, yapılan yargılama sonunda, davaya konu taşınmaz üzerindeki 
tesislerin davacı bankaya ipotekli bulunduğunun tespit ve kabulüne ancak istihkak talebi ve haczin 
kaldırılması isteğinin reddine karar vermiştir. Rehinli alacaklı tarafından açılan istihkak davasının da, 
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davanın kabulü yönünde verdiği karar, üçüncü kişinin bu nitelikte bir hakkının derdest 

takip bakımından mevcut olduğunu tespit ettiğinden, bir olumlu tespit hükmü niteliğini 

taşıyacaktır.  

İstihkak davasının konusunu mülkiyet hakkının teşkil ettiği hallerde, haciz, ancak, 

icra mahkemesi kararının kesinleşmesi ile kalkmış olur. Yani, icra mahkemesi kararı 

kesinleşmedikçe, mal üzerindeki haciz statüsü devam eder. Ancak kararın kesinleşmesi 

ile birlikte, mal artık hacizli bir mal olmaktan çıkar8. Çünkü, bu konudaki karar 

kesinleşmediği takdirde, haczedilen mal üzerindeki uyuşmazlık nihai olarak çözülmüş 

olmaz. Kaldı ki, kararın kesinleşmesinden önce mal üzerindeki haczin kaldırılması ve 

icra müdürünün de malı üçüncü kişiye teslim etmesi, alacaklının hak ve menfaatlerini 

koruyan bir durum olmayacaktır. Zira, temyiz incelemesi sonucunda hüküm alacaklı 

                                                                                                                                               
iddianın  kanıtlanması, başka deyişle mahcuz mal üzerinde rehin hakkı bulunduğunun tespiti halinde 
istihkak davasının kabulüyle malın bu rehin hakkı ile takyitli olarak haciz edilmiş sayılmasına karar 
vermek gerekir. Olayda, mahkeme haczedilen malların davacı bankaya ipotekli olduğunun tespitine karar 
verdiğine göre, davacının iddiası kanıtlanmış demektir. Bu durumda istihkak iddiasının reddine değil, 
kabulüne karar verilmelidir. Bu arada mal üzerindeki haczin kaldırılmaması rehne dayanan istihkak 
davasın niteliği gereğidir ve istihkak davasının kısmen sabit olduğunu ifade etmez. O halde mahkemenin 
kabulü ile çelişir biçimde istihkak hususundaki talebin reddine karar verilmesi yasaya uygun değildir" 
(13. HD 11.11.1982, 6312/6771: ÜSTÜNDAĞ S/ALANGOYA Y: Son Değişikliklere Göre Açıklamalı 
İcra ve İflas Kanunu, İstanbul 1989 s.89-90; YKD 1983/3 s. 386-388). 
8 KURU-İcra 2 s.1088; MUŞUL s.654; HAKİMOĞLU s.473. Nitekim Yargıtay’a göre de, icra 
mahkemesi kararının bozulması halinde 40. maddenin uygulanacağı 366. madde son fıkrası gereğidir. 
"Borçlu hakkındaki takip kesinleşmiş ve vasıta haczedilmiştir. 3. kişinin açtığı istihkak davası sonunda 
verilen hüküm kesinleşmedikçe icranın eski hale yani hacizden evvelki hale dönüşmesi mümkün değildir. 
Diğer bir deyimle mahcuzun kesin bir hükümle istihkak müddeisine ait olduğu saptanmadıkça icra eski 
haline iade edilemez. Burada Usulün 443. maddesi uygulanmaz. Haciz de tedbir olmadığından HUMK. 
nun 112. maddesinin de tatbik yeri yoktur. Açıklanan nedenlerle ve istihkak davasının kabulüne dair 
ilamın bozulduğu şu suretle mahcuzun kesin bir hükümle istihkak davacısına ait olduğu 
saptanmadığından haciz kaldırılamaz. Takip hukuku yönünden istihkak davaları ile maddi hukuk 
yönünden istihkak davaları aynı değildir. Takip hukuku yönünden istihkak davaları sonunda 
verilen kararlar edaya dair hüküm ihtiva etmeyen bu nedenle de İİK’nun 24. maddesinde 
düzenlenen bir menkulün teslimine dair ilam olmadığından müstakilen takip konusu edilemeyip 
haczin uygulandığı icra dairesine ibraz edilerek infazı ile muamele yapılması gereken bir tespit 
ilamıdır. Tespit ilamı kesinleşmeden gereği yerine getirilemez. Haczin kaldırılıp mahcuzun istihkak 
davacısına teslimi takip hukuku yönünden verilen kararın kesinleşmesine bağlıdır. Nitekim tetkik 
konusu olayda istihkak davasının kabulüne dair karar Yargıtay özel dairesince de bozulmuştur. Aksinin 
kabulü alacağın teminat olan mahcuzun kaçırılmasını ziyaını intaç eder. Merci kararı kesinleşmedikçe 
mahcuz üzerinde ne borçlu ne üçüncü kişi istihkak müddeisi ne de icra dairesi alacaklının muvafakatı 
olmadan tasarrufta bulunamaz. Aksinin kabulü İİK’nun 85 ve 86. maddesine de aykırıdır. Bu cihet nazara 
alınmadan umumi hükümlere göre verilmiş istihkak davasına ait bir ilam mevcutmuşçasına şikayetin 
reddolunması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının… 
(BOZULMASINA)…" (12. HD 27.1.1984, 10575/716: YKD 1984/6 s.908-909); aynı doğrultuda (12. 
HD 3.3.1989, 7453/3025 (Yasa 1990/3 s.442); (12. HD 29.2.1984, 12561/2226; 31.5.1984, 4632/6959 her 
iki karar için bkz. UYAR-Sonuçları s.692 dn.30).  UYAR, taşınmazlar üzerine konulan haciz bakımından 
bu görüşte olmakla birlikte, taşınırlar üzerine konulan haciz bakımından aksi görüşte olup, bu son 
durumda icra mahkemesi kararı kesinleşmeden icra edilebilmelidir, yani haciz kaldırılabilmelidir 
görüşündedir (UYAR-İstihkak Davaları s.924-925 ve 932-933; UYAR-Sonuçları s.692-693).  
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lehine bozulsa bile, bu arada üçüncü kişi malı elinden çıkarmış ise, bu durum 

alacaklının alacağını elde etmesine tamamen veya kısmen engel olacaktır9. 

Burada açıklığa kavuşturulması gereken bir husus da, üzerine konulmuş olan haciz 

kalkan malın akıbetinin ne olacağıdır. Yani, bu mal üçüncü kişiye mi teslim edilecektir 

(verilecektir); yoksa, mal elinde haczedilen borçluya  mı verilecektir? 

İstihkak davanın konusunu mülkiyetten başka bir hakkın teşkil ettiği hallerde, 

böyle bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü, bu gibi hallerde mal üzerindeki haciz devam 

eder, fakat mal bu hakla yüklü olarak haczedilmiş sayılır10.  

Buna karşılık, istihkak davasının konusunu mülkiyet hakkı teşkil etmekte ise, 

üzerindeki haciz kalkan mal acaba, üçüncü kişiye mi teslim edilecektir; yoksa mal kendi 

elinde haczedilen borçluda kalmaya devam mı edecektir?  

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, eğer borçlu istihkak davasında davalı 

olarak gösterilmemişse, yani dava üçüncü kişi ile alacaklı arasında cereyan etmiş ise, 

icra mahkemesi sadece mal üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verir; bundan başka 

malın üçüncü kişiye teslimine de karar veremez. Çünkü, bu durumda, davanın konusu, 

mal üzerindeki haczin kaldırılması olup, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki (örneğin kira, 

ariyet, vedia gibi) ilişkide malın üçüncü kişiye teslim edilip edilmeyeceği belli değildir. 

Esasen, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkiye göre, malın üçüncü kişiye teslim edilip 

edilmeyeceğini incelemek icra mahkemesinin görevine de girmez. Bu halde, davanın 

kabulü kararının kesinleşince, mal elinde haczedilmiş olan borçluya geri verilir11.  

Buna karşılık, borçlu da istihkak davasında davalı olarak gösterilmiş ve davacı 

üçüncü kişi haczin kaldırılması ile birlikte malın teslimini de talep etmişse, üçüncü 

                                                 
9 Bkz. SEMİZ A: İcra ve İflas Kanununun Tadili Etrafında (İBD 1961/5-7, s.141-153), s.149. 
10 KURU-İcra 2 s.1089; MUŞUL s.655. 
11 KURU-İcra 2 s.1088; MUŞUL s.653; JÄGER s.344; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.576- 
577. Ancak Yargıtay, eski tarihli bir kararında aksi yönde karar vermiştir. "Hadisede icra dairesinde 
yapılan takip neticesinde tahsili istenen alacağın istifasını temin maksadıyla istihkak iddia edilmiş 
bulunan eşyaya haciz konmuş ve bu eşya yediemine teslim edilmiş olmasına göre bu takip zamanında İcra 
ve İflas Kanununun 97 inci maddesine müsteniden açılan davanın subutuna binaen mercice haczin 
kaldırılmasına karar verilmiş olması sebebiyle davacı kendisine ait olduğunu ispat ettiği mahcuz eşyayı 
bu hususa dair kararı icra memuruna ibrazla teslimini istemesi lazım geldiği, mezkur kararın alacaklı 
aleyhinde infazı için ayrıca takip yapılmasına mahal olmadığı çünkü mahcuz eşya alacaklı yedinde 
olmadığından ancak haciz talebiyle vaki olan muaraza menedilmiş olduğu cihetle alacaklı aleyhinde 
istihkak müddeisinin icra takibi yapması bahis mevzuu olamaz " (İİD 23.5.1958, 3155/3002: GÜRSEL 
s.124); aynı görüş ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.512. 
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kişinin mülkiyet hakkını tespit eden icra mahkemesi, dava konusu mal üzerindeki 

haczin kaldırılmasına ve malın davacı üçüncü kişiye teslimine karar verir12.  

Bu görüşe, istihkak davasının yalnız üçüncü kişi ile borçlu arasında cereyan ettiği, 

yani borçlunun davaya taraf olmadığı haller bakımından katılmaktayız. Zira, borçlu bu 

davada taraf olmayıp dava dışı bir kişi olduğu için, ancak davanın tarafı olan üçüncü 

kişi ile alacaklıya yönelik bir hüküm verilebilir ki, bu hükmün konusu ve amacı da, mal 

üzerindeki haczin kaldırılmasıdır. Yani, malın borçluya verilip verilemeyeceği bu 

davanın konusunu teşkil edemez. Bu husus, malı elinde bulunduran borçlu ile üçüncü 

kişi arasındaki hukuki ilişki ile ilgilidir. Dolayısıyla, malın, davada taraf olmayan 

borçluya iadesine karar verilemez13.   

Ancak, kanaatimizce, borçlu istihkak davasına taraf olsun veya olmasın, her iki 

halde de, icra mahkemesi yalnızca, mal üzerine konulmuş olan haczin kaldırılmasına 

karar verebilir. Bunun dışında, dava konusu malın üçüncü kişiye teslimine de karar 

veremez14. Çünkü, istihkak davasının amacı, haksız yere malı üzerine haciz 

konulduğunu düşünen üçüncü kişiye ait bir malın haczin kapsamı dışına çıkarılması 

(hacizden uzaklaştırması), yani mal üzerindeki haczin kaldırılmasıdır. Davacı üçüncü 

kişinin bu davayı açmaktaki amacı, hacizli malın kendisine ait olduğu gerekçesiyle, bu 

malın borçlunun borcu için cebri icraya konu olamayacağı ve dolayısıyla mal üzerindeki  

haczin kaldırılmasıdır15. Zira bu dava, Medeni Kanun’un 683’üncü maddesindeki adi 

(genel) istihkak davasındaki gibi, malın malike (ya da zilyede) geri verilmesine yönelik 

bir eda davası değildir16.  

Esasen, biz istihkak davasının usule ilişkin inşai bir dava olduğunu kabul ettiğimiz 

için, davanın bu niteliği dikkate alındığında, dava sonunda verilen inşai hüküm ile 

sadece haciz statüsü hakkında karar verilebilir. Bir başka deyişle, bu hükümle, malın 

                                                 
12 KURU-İcra 2 s.1088. Bu görüşte olan MUŞUL’a göre, böyle bir durumda, davayı davacı üçüncü kişi 
lehine sonuçlandıran karar, hem müspet tespit hükmünü hem de malın davalı borçludan alınıp davacıya 
verilmesine ilişkin bir eda hükmünü ihtiva edecektir (MUŞUL s.654). 
13 MUŞUL s.654. 
14 İsviçre hukukunda da, istihkak davasının konusunu mülkiyet hakkının teşkil ettiği hallerde, borçlunun 
davaya taraf olup olmamasına göre bir ayrım yapılmadan, istihkak davasının üçüncü kişi lehine karar 
bağlanmasıyla, sadece, alacaklının hacizli malın alacağının tatmini amacıyla kullanılabileceği yolundaki 
iddiasının reddedilmiş olacağı, fakat üçüncü kişinin  bu hükme dayanarak, borçludan malın iadesini   
talep edemeyeceği, bunun için ayrıca yeniden mücadele etmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bkz. 
ROHNER s.131. 
15 Yargıtay’ın yuk. s.536 dn.8’de ve aşa. s.604 dn.292’de belirtilen kararları da, büyük ölçüde, 
görüşümüzle paralellik göstermektedir. 
16 BERTAN s.306. 
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derdest takip bakımından üçüncü kişiye ait olduğunun tespit edilmesi temelinde, söz 

konusu mal üzerindeki haczin geçerli olmadığı (caiz olmadığı) açıklanmış olur ve buna 

bağlı olarak mal üzerindeki haciz kaldırılır17.  

İstihkak davasına bakan icra mahkemesi, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki maddi 

hukuk ilişkilerini etkileyecek veya değiştirecek bir şekilde karar veremez; yani bu 

maddi hukuk ilişkisine dokunamaz. Çünkü, biraz öncede belirtildiği gibi, davanın amacı 

ve niteliği buna yönelik değildir. Bu anlamda olmak üzere, örneğin, üçüncü kişi taşınır 

bir malını borçluya bir yıllığına kiraya vermiş olsun ve kira sözleşmesi devam ederken, 

örneğin altıncı ayda bu mal borçlunun borcu için haczedilmiş olsun. Açılan istihkak 

davasında da davacı üçüncü kişi lehine karar verilmiş olsun. Böyle bir durumda, icra 

mahkemesi ancak mal üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verebilir; malın üçüncü 

kişiye teslimine karar veremez. Bu durumda mal üçüncü kişiye değil, onu haciz 

esnasında elinde bulunduran borçluya geri verilmelidir. Çünkü, üçüncü kişi ile borçlu 

arasında bir kira sözleşmesi vardır ve bu sözleşme gereğince borçlunun malı kullanma 

hakkı devam etmektedir. İcra mahkemesi, işte bu maddi hukuk ilişkisini, yani taraflar 

arasındaki sözleşmeyi bertaraf edecek şekilde malın üçüncü kişiye teslimine karar 

veremez. İstihkak davası sonuçlanmadan önce kira sözleşmesi sona ermiş olsa bile 

durum değişmez. Zira , örneğin (borçlar hukuku kurallarına göre) susma ile bu sözleşme 

yenilenmiş olabilir. Yani, kısaca, icra mahkemesi üçüncü kişi ile borçlu arasındaki 

maddi hukuk ilişkilerini etkileyecek şekilde bir karar veremeyeceği için, malın üçüncü 

kişiye teslimine de karar verilemez. Zira, deyiş yerinde ise, istihkak davası ile hacizden 

önceki duruma geri dönülmesi amaçlanır. Buna göre de, hacizden önce mal borçluda 

bulunduğu için onda kalmaya devam eder; fakat, bu mal borçlunun elinde de olsa artık 

icra takibi bakımından üçüncü kişiye ait olduğu tespit edilmiş olur. Malın, üçüncü 

kişiye teslim edilmesi istihkak davasının konusu olmayıp, üçüncü kişi ile borçlu 

arasındaki ilişkinin gerektirdiği başka bir davanın (örneğin kira sözleşmesinden 

kaynaklanan bir iade davası ya da Medeni Kanun’un  683’üncü maddesine dayanılarak 

açılan adi istihkak davası gibi)18 konusu olabilir . 

                                                 
17 Bkz. yuk, birinci bölüm, s.85 vd. 
18 Nitekim Alman hukukunda da, borçluya karşı, buradaki anlamıyla bir istihkak davası açılamayacağı, 
ona karşı ancak malın iadesi talebi ile bir dava açılabileceği belirtilmekte ve ZPO § 771,II’de belirtilen 
hükümle de bunun kastedildiği kabul edilmektedir. Bkz. yuk. s.351-352. 
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Borçlunun istihkak davasına taraf olması da durumda bir değişiklik yaratmaz. 

Gerçi, biz de yukarıda istihkak iddiasına itiraz eden borçlunun davalı olarak 

gösterilmesinin zorunlu olduğunu savunmuştuk. Fakat bunun nedeni, dava sonunda, 

malın borçluya iadesinin sağlanması değil, eğer mal gerçekten borçluya ait ise, bu 

hakkını savunabilmesi olanağından yoksun bırakılmaması içindir. Zaten malın borçluya 

ait olduğuna karar verilirse, malın üçüncü kişiye iadesi de söz konusu olmaz. Malın 

üçüncü kişiye ait olduğunun belirlenmesi halinde de, bu mal üzerinde cebri icraya 

devam edilemeyeceğine karar verilmiş olur, ancak mal üçüncü kişiye teslim edilmez. 

Üzerine konulmuş olan haciz kaldırılmış olarak borçluda kalmaya devam eder. 

 

        2. Davacı Üçüncü Kişi Lehine Tazminata Hükmedilmesi  

                  a) Genel Olarak 

İstihkak davasına bağlanan sonuçlardan biri de, davanın kabulü halinde davacı 

üçüncü kişi lehine tazminata hükmedilmesidir. Nitekim, bu durum, İcra ve İflas 

Kanunu’nun m.97,XV hükmünde, “İstihkak davası sabit olur ve birinci fıkra gereğince 

istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse 

haczolunan malın değerinin yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden 

tazminat alınmasına asıl dava ile birlikte hükmolunur” denilmek suretiyle açıkça 

düzenlenmiştir19.  

Buna karşılık, hem kaynak İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun hem de Alman Usul 

Kanunu’nun  istihkak davasına ilişkin hükümleri (İsv.İİK m.106-109; ZPO §771) 

arasında bu nitelikte bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna rağmen, gerek Alman 

gerekse İsviçre hukukunda, üçüncü kişinin, alacaklının ve borçludan  bazı durumlarda 

tazminat talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir. Bu anlamda olmak üzere, örneğin 

alacaklı, haczedilen malın borçluya ait olmadığını biliyorsa veya belli koşullar altında  

bilmesi gerekiyorsa ve buna rağmen malın haczini ve paraya çevrilmesini talep etmiş 

                                                 
19 İstihkak davasının kabulü halinde davacı üçüncü kişi lehine yüzde onbeş oranında tazminata 
hükmedileceğine ilişkin m.97,XV hükmünün, iflasta istihkak davasında uygulanamayacağı hakkında bkz. 
GÖRGÜN s.127-128. Öte yandan, AATHK m.68 hükmünde üçüncü kişinin istihkak davasını kazanması 
halinde (davanın reddinden farklı olarak) alacaklının tazminata mahkum edileceğine dair bir hüküm 
bulunmamasına rağmen, gerek söz konusu kanununun m.68,III hükmü ile bir paralellik kurulması, 
gerekse menfaatler dengesi açısından, istihkak davasını kötüniyetle sürdüren alacaklı kamu idaresinin de, 
BK m.41 vd. hükümleri çerçevesinde tazminata mahkum edilmesi gerektiği hakkında bkz. ŞİMŞEK 
s.669.  
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ise, üçüncü kişi alacaklıya karşı tazminat davası açabilir20. Aynı şekilde, eğer borçlu, 

üçüncü kişiyi hacizden haberdar etmemişse (İsv.İİK m.91)  ve İsviçre doktrinine göre, 

haczedilen malın üçüncü kişiye ait olduğunu, bir sözleşme gereğince (örneğin kira 

sözleşmesi) ileri sürmek zorunda olmasına rağmen bildirmemişse, üçüncü kişi 

borçludan da tazminat talep edebilir21. Ve nihayet, icra memurunun, yapması gereken 

bir işlemi yapmaması nedeniyle, örneğin, geçerli bir şekilde ileri sürülmesine rağmen 

üçüncü kişinin istihkak iddiası dikkate alınmamışsa, ya da Alman hukukuna göre, dava 

sonunda üçüncü kişi lehine olan hükmün icra memuruna sunulmasına ve buna 

dayanarak icra takibinin durdurulması karar verilmesi gerekirken, (ZPO § 775’e aykırı 

olarak)  takibe devam edilmiş ise, tüm bu durumlarda, icra memurunun  kusurundan 

dolayı  Devlet’ten tazminat talebinde bulunulabilir22’23.  

Türk hukukunda kanunkoyucu, nasıl ki istihkak davasının reddi halinde, davalı 

alacaklı lehine tazminata hükmedileceğini düzenlemiş ise (m.97,XIII), davanın kabulü 

halinde de, davacı üçüncü kişi lehine tazminata hükmedileceğini düzenlemiş 

bulunmaktadır. Buradaki amaç, taraflar arasında eşitliği sağlamak ve istihkak iddiasına 

kötüniyetle itiraz edilmesine mümkün olduğu ölçüde engel olmaktır24.  

Burada  öncelikle incelenmesi gereken husus, tazminata hükmedilebilmesi için, 

davacı üçüncü kişinin bu yönde bir talepte bulunmasının zorunlu olup olmadığıdır. 

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, davacı üçüncü kişi lehine tazminata 

hükmedilebilmesi için, bu konuda bir talepte bulunmaya gerek yoktur; talepte 

bulunulmamış olsa bile icra mahkemesi re’sen tazminata hükmeder. Çünkü, m.97,XV 

hükmünde “…tazminat alınmasına hükmolunur” şeklindeki ifade, bu hükmün emredici 

nitelikte olduğunu gösterir25.    

                                                 
20 Bu konuda bkz. STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.557-558; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.699; 
JAUERNIG s.58-59; BAUR/STÜRNER s.535; SCHUSCHKE/WALKER s.614 vd; SÜSSKIND s.81; 
LENHARD s.91; PEDRAZZINI s.44; JÄGER s.353-354; AMONN/GASSER s.188; WAGNER s.133 
vd.; SCHELLENBERG C: Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfand-
verwertung Zürich, 1968  s.62. 
21 SÜSSKIND s.81; LENHARD s.9, 91 vd.; AMONN/GASSER s.188; JÄGER s.354; PEDRAZZINI s.44 
vd; SCHELLENBERG s.62; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1052; JÄGER/WALDER/KULL/ 
KOTTMANN s.548; ROHNER s.36. 
22 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.558; BAUR/STÜRNER s.535; WIECZOREK/SCHÜTZE s.625; 
JAUERNIG s.59; LENHARD s.81; SÜSSKIND s.81; FRITZSCHE/WALDER s.368; AMONN/GASSER 
s.188; STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN s.1052; ROHNER s.36; BGE 59 III 184. 
23 Bu sonuncu ihtimalde, yani icra müdürünün bir kusurunun bulunması halinde, hukukumuzda da, İİK 
m.5 hükmüne dayanılarak, Devlet’e karşı bir tazminat davasının açılması mümkündür.  
24 POSTACIOĞLU s.401; ÜSTÜNDAĞ s.223; UYAR-İstihkak Davaları s.926. 
25 KAYGANACIOĞLI-II s.127; ERTEKİN/KARATAŞ s.48. 
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Buna karşılık doktrinde çoğunlukta olan ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe 

göre ise, icra mahkemesinin davacı lehine tazminata hükmedebilmesi için, davacının bu 

konuda talepte bulunmuş olması gerekir. Davacı üçüncü kişi bu yönde bir talepte 

bulunmamış ise, icra mahkemesince re’sen tazminata hükmedilemez26. Her ne kadar 

m.97,XV hükmünde bu konuda bir açıklık yok ise de27, kanuni istisnalar dışında hakim 

taleple bağlı olduğuna göre (HUMK m.74), davacı üçüncü kişi tazminat talebinde 

bulunmamışsa, hakim re’sen tazminata hükmedemez28.  

İstihkak davasını kazanan davacı üçüncü kişi lehine tazminata hükmedilebilmesi 

için, istihkak davasının sabit olması ve istihkak iddiasına kötüniyetle itiraz edilmiş 

olduğunun anlaşılmış olması gerekir (m.97,XV). Dava üçüncü kişi lehine sonuçlanmış 

olsa bile, eğer kötüniyetle istihkak iddiasına itiraz edildiği anlaşılmamış ise, tazminata 

hükmedilemez29.  

Buradaki, kötüniyetten kasıt, istihkak iddiasına itiraz eden davalı alacaklının 

(ve/veya borçlunun), istihkak iddiasını, bir başka deyişle, davacı üçüncü kişinin istihkak 

iddiasına (davasına) konu hakkının varlığını bilmelerine veya bilebilecek durumda 

olmalarına rağmen (MK m.3) buna itiraz etmiş olmalarıdır30.  Aslında burada istihkak 

iddiasına itiraz hakkının dürüstlük kuralına aykırı olarak, yani kötüniyetli olarak itiraz 

edilmiş olması söz konusudur31. Kanun, işte bu itiraz hakkının kötüniyetli olarak 

kullanılmasına, tazminat sonucunu bağlamıştır.  

Yargıtay bir kararında, tazminata hükmedilebilmesi için itirazın, istihkak iddiası 

veya davasına karşı yapılmış olmasının önemli olmadığından bahisle;  buradaki 

tazminatın amacının istihkak iddiasına veya davasına kötüniyetle itirazı önlemek 

                                                 
26 KURU-İcra 2 s.1090; MUŞUL s.657; TEKİNAY-İstihkak s.66; ÜSTÜNDAĞ s.224; UYAR-İstihkak 
Davaları s.926; UYAR-İnceleme s.68; UYAR-Sonuçları s.694. 
27 İcra ve İflas Kanunu’nun m.67,II hükmünde, itirazın iptali davalarında, davanın sonucuna göre borçlu 
ve alacaklının, yaptırım niteliğinde olan icra inkar tazminatına mahkum edilebilmeleri için, Kanun, açıkça 
talep şartını aramıştır. Buradaki amaç  takibe kötüniyetle itiraz edilmesinin ve kötüniyetle icra takibinde 
bulunulmasının önüne geçilmesidir. İstihkak davasında m.97,XV ve m.97,XIII’de öngörülen tazminatlar 
da benzer, hatta aynı amaçlara yöneliktir. Yani amaç, kötüniyetle istihkak iddiasına itiraz edilmesi ve 
kötüniyet şartı aranmadan istihkak davası açılmasına engel olunmasıdır. Dolayısıyla, m.67,II’de açıkça 
talep şartına yer verildiğine göre, m.97,XV ve 97,XIII’ de talepten söz edilmemesi, mutlaka bu konuda 
bir talebin gerekli olduğu şeklinde yorumlanamaz. Aksine, bu hükümler arasındaki amaç paralelliği 
dikkate alındığında, istihkak davasında da tazminata karar verilebilmesi için talebin gerekli olduğu 
söylenebilir.  
28 TEKİNAY-İstihkak s.66. 
29 AZMİ/İZZET s.212. 
30 KURU-İcra 2 s.1092; MUŞUL s.655; POSTACIOĞLU s.401; KAYGANACIOĞLU–II s.127; UYAR-
İstihkak Davaları s.926. 
31 ARSLAN- Dürüstlük Kuralı s.139. 
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olduğunu belirtmiştir32. Bir başka deyişle, bu itiraz istihkak iddiasına karşı yapılmış 

olabileceği gibi, istihkak davasına karşı da yapılmış olabilir. Aslında, bu karar amacı 

itibariyle isabetli olmakla birlikte, istihkak davasına karşı da itirazdan söz etmesi 

noktasında eleştirilebilir. Zira, ancak istihkak iddiasına itiraz edilebilir (m.96,II; m.97,I), 

istihkak davasına (teknik anlamda) itiraz söz konusu olmaz. Fakat buna rağmen 

Yargıtay’ın bununla, dürüstlük kuralı çiğnenerek üçüncü kişinin istihkak iddiasına veya 

davasına karşı çıkılması arasında bir fark görmediğini, tazminatın dürüst olmayan 

davranışın yaptırımı olduğunu belirtmeyi amaçladığı söylenebilir33.  

İstihkak davasının, davacı üçüncü kişi lehine sonuçlanmış olması, tek başına 

tazminata karar verilebilmesi için yeterli değildir. Yani, davacı üçüncü kişinin davayı 

kazanması yeterli olmayıp, davalı alacaklının istihkak iddiasına kötüniyetle itiraz 

ettiğinin de sabit olması gerekir. Hatta, davalı alacaklının sadece istihkak iddiasına 

itiraz etmiş olması (istihkak iddiasını kabul etmemesi) da tazminata mahkum 

edilebilmesi için yeterli değildir. Tüm bu durumlarda, tazminata karar verilebilmesinin 

esaslı şartını, davalı alacaklının kötüniyetli olduğunun anlaşılmış olması teşkil eder34. 

                                                 
32 "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere kanuna uygun gerektirici nedenlere ve özellikle 
İİK’nun 97/15. maddesindeki tazminattan amacın istihkak iddiasına kötü niyetle itirazı önlemek olup 
bunun istihkak iddiasına karşı yapılması ile istihkak davasına karşı yapılmış olması arasında fark 
bulunmamasına, kanun hükümlerinin yorumunda kullanılan söze değil bu hükmün konuluşundaki amaca 
ve öze önem verilmesi gerekmesine göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve 
kanuna uygun hükmün (ONANMASINA)…karar verildi" (13. HD 14.12.1978, 4174/5360: Yasa 1979/10 
s.1527-1528). 
33 ARSLAN-Dürüstlük Kuralı s.139 dn.390. 
34 "Haciz sırasında davacı istihkak iddiasında bulunmuş, davalı ise istihkak iddiasına karşı çıkmıştır. O 
aşamada İİK’nun 97a maddesindeki yasal karine nedeniyle alacaklının istihkak iddiasına karşı 
çıkmasında, kötüniyetli olduğu kabul edilemez. Bu nedenle aleyhine % 15 tazminata hükmedilmesi doğru 
olmayıp, bozmayı gerektirir" (15. HD 30.6.1993, 2021/3144: UYAR-İstihkak Davaları s.934-935); 
"…İİK’nun 97/15 maddesi uyarınca tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının kötü niyetli olması 
gerekir. Oysa, trafik kaydı borçlu adına olduğundan olayda alacaklının kötüniyetinden söz edilemeyeceği 
için bu davanın kabulü sebebiyle davacı yararına tazminata hükmedilmesinde isabet görülmemiş kararın 
bozulması gerekmiştir" (15. HD 18.5.1993, 1770/2412: UYAR-İstihkak Davaları s.935-936); "İcra İflas 
Yasasının 97/15. fıkrası gereğince haczolunan malın değerinin % 15’inden aşağı olmamak üzere tazminat 
alınabilmesi için alacaklı ve borçlunun kötü niyetinin tahakkuk etmesi zorunludur…Olayımızda davalı 
alacaklının ve borçlunun kötüniyeti ispat edilmiş değildir. İstihkak iddiasını kabul etmemeleri kötüniyetli 
olduklarını göstermez. Alacaklının ve borçlunun itirazı yasal hak olarak tabii karşılanmalıdır" (15. HD 
3.10.1985, 1866/2984: YKD 1986/5 s.717); "… Aynı maddenin 13. fıkrasında istihkak davacısından aynı 
tazminatın alınması kötü niyete bağlı tutulmamış olmasına rağmen, burada alacaklı yönünden kötü niyetli 
davranışın esaslı unsur sayılmasının nedeni, özellikle alacaklının istihkak iddiasında bulunan 3. kişi ile 
borçlu arasında cereyan eden işlemlere yabancı olmasıdır. Bunun içindir ki, istihkak iddiasında bulunan 3. 
kişi açısından özel ispat hükümleri öngörülmüştür…istihkak davasının ispat edilmesini beklemek ve 
istemek alacaklının yasal ve doğal hakkıdır…Olayımızda alacaklının istihkak iddiasını kabul etmemekte 
kötüniyetli olduğu somut olaylar ve delillerle ispat edilmemiştir…O halde yaptığı itirazda kötüniyeti açık 
ve kesin olmayan davalı alacaklının kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir" (15. HD 
9.10.1984, 2633/2971: KURU-İcra 2 s.1091-1092); aynı doğrultuda başka kararlar için bkz. UYAR-
İstihkak Davaları s.934 vd.  
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Bu nedenle, davalı alacaklının istihkak iddiasına kötüniyetle itiraz ettiğinin ispat edilmiş 

olması gerekir35. Davalı alacaklının istihkak iddiasına itiraz ederken kötüniyetli olduğu 

her türlü delille ispat edilebilir36.   

Aşağıda da inceleneceği üzere, istihkak davasının reddi halinde davalı alacaklı 

lehine tazminata hükmedilebilmesi için, kanun, davacı üçüncü kişinin kötüniyetli olması 

şartını aramamıştır (m.97,XIII). Buna karşılık davanın kabulü halinde davalı alacaklının 

tazminata mahkum edilebilmesi için, onun kötüniyetli olması şartının aranmış olmasının 

nedeni, özellikle alacaklının istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi ile borçlu 

arasındaki ilişkilere yabancı olmasıdır. Esasen bu nedenle de, istihkak iddiasında 

bulunan üçüncü kişi bakımından özel ispat hükümleri (m.97a) öngörülmüştür.  

Davalı alacaklının tazminata mahkum edilebilmesi için, istihkak iddiasına itiraz 

ettiği esnada (sırada)  kötüniyetli olması gerekir. Zira, tazminata karar verilebilmesi 

için, istihkak iddiasına kötüniyetli olarak itiraz edilmiş olması gerektiğine göre, 

kötüniyetin de bu esnada mevcut olması gerekir. Bu nedenle, alacaklı istihkak iddiasına 

itiraz ettikten sonraki bir tarihte, malın üçüncü kişiye ait olduğunu öğrenmiş olsa bile, 

tazminata mahkum edilemez37.  

Öte yandan, eğer üçüncü kişi, istihkak iddiası prosedürü işletilmeden (m.96,I ve 

II; m.97,I) doğrudan doğruya icra mahkemesine istihkak davası açmış ise ( m.97,IX), bu 

durumda istihkak iddiasına itiraz söz konusu olamayacağına göre, davacı üçüncü kişi 

davayı kazanmış olsa bile davalı alacaklı tazminata mahkum edilemez. Zira, tazminata 

karar verilebilmesi için istihkak iddiasına kötüniyetle itiraz edilmiş olması şartı 

gerçekleşmemiş olacaktır38.  

Borçlunun tazminata mahkum edilebilmesi için, istihkak davasının ona karşı da 

açılmış olması gerekir. Bir başka deyişle borçlu istihkak davasına taraf değilse, onun 

aleyhine tazminata hükmedilemez. Buna karşılık, dava alacaklı ve borçluya karşı 

birlikte açılmış ise ve alacaklı veya borçludan sadece biri kötüniyetli ise, yalnız onun 

aleyhine tazminata hükmolunur39. Eğer her ikisi de kötüniyetli ise, her ikisi de 

tazminata mahkum edilir. Zira kanun, herhangi bir ayrım yapmadan itiraz edenden 

tazminat alınmasına hükmolunacağını belirtmiştir (m.97,XV). Dolayısıyla, istihkak 

                                                 
35 MUŞUL s.656; UYAR-İstihkak Davaları s.926. 
36 MUŞUL s.657. 
37 MUŞUL s.657. 
38 KAYGANACIOĞLU–II s.127. 
39 KURU-İcra 2 s.1092; MUŞUL s.955; UYAR-İstihkak Davaları s.926; OLGAÇ/KÖYMEN s.806. 



 545

iddiasına alacaklı ve borçlu itiraz etmiş, dava her ikisine karşı açılmış ve her ikisi de 

kötüniyetli bulunmuş ise, her ikisi de tazminata mahkum edilebilecektir40.  

 

            b) Tazminatın Miktarı  

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XV hükmüne göre, “…haczolunan malın değerinin 

yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile 

birlikte hükmolunur”.  

Bu hükümde de açıkça belirtildiği üzere, yüzde onbeşlik tazminatın 

belirlenmesinde haczedilen malın değeri41 esas alınacaktır. Haczedilen malın 

değerinden kasıt ise, söz konusu mal haczedilirken icra müdürü tarafından takdir ve 

tahmin edilip (m.87) haciz tutanağına yazılan değerdir42. Alacağın, haczedilen malın 

değerinden az veya çok olması hükmedilecek tazminat miktarına etkili değildir43. Bu 

anlamda olmak üzere, örneğin bir milyar liralık bir alacak için üçüncü kişinin beşyüz 

milyon lira değerinde bir malı üzerine haciz konulmuş ise, tazminatın hesaplanmasında, 

alacak miktarı olan bir milyar lira değil, malın değeri olan beşyüz milyon lira esas 

alınacaktır. 

Aslında, kanunda haczolunan malın değeri ibaresi yerine, istihkak iddiasına konu 

olan malın değeri ibaresinin yer alması daha isabetli olurdu. Zira, istihkak iddiası 

haczedilen malın tamamı hakkında olmayıp da bir kısmı, örneğin, bu malın eklentisi   

(teferruatı) hakkında yapılmış ise, bu durumda haczedilen malın tamamının değeri 

üzerinden tazminata hükmedilmesi  adil olmayan sonuçlara yol açabilecektir44.   

                                                 
40 KAYGANACIOĞLU–II s.127; AZMİ/İZZET s.212. Ancak, takdir edilen tazminat miktarı ne ise o 
miktar her ikisinden alınır. Yoksa, hem alacaklıdan hem de borçludan ayrı ayrı tazminat alınmasına 
hükmolunamaz (AZMİ/İZZET s.212). 
41 Buna karşılık, istihkak davasının reddi halinde, haczedilen malın değeri değil, alacaklının alacağından 
bu dava dolayısıyla istifası geciken miktar esas alınmaktadır. Bkz. aşa. s.567 vd. 
42 MUŞUL s.657. Burada belirtilmesi gereken bir husus da, haczedilen malın değerinde sonradan 
meydana gelen artışların dikkate alınıp alınmayacağıdır. İİK m.97,XV hükmünde bu konuda bir açıklık 
bulunmamaktadır. Hacizli mal hakkında yeni değer takdiri, malın açık artırmaya çıkarılması halinde söz 
konusu olur (İİK m. 114,III, m.128,II). Ancak, yüzde onbeşlik tazminata hükmedilmesi bakımından 
kanun koyucu yeni değer takdirini öngörmediğinden, bu tazminatın hesaplanmasında haciz tutanağında 
belirtilen değerin esas alınması gerekir (MUŞUL s.657). Esasen yüzde onbeşlik tazminat tavan değil 
taban sınırı belirttiğinden, icra mahkemesi  tazminatı takdir ederken, üçüncü kişinin de daha fazla zararı 
bulunduğunu ispat etmesi halinde, malın değerinde meydana gelen artışlar bu suretle karşılanabilir. 
Örneğin Yargıtay, davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin takdirinde, istihkak davasına konu olan 
malın haczin tatbiki esnasındaki değerinin esas alınması gerektiğine karar vermiştir. Bkz. (İİD 30.3.1961, 
2475/3131: (ÖZKAN s.322). 
43 KAYGANACIOĞLU–II s.127; AZMİ/İZZET s.212; UYAR-İnceleme s.68; UYAR-Sonuçları s.695. 
44 TEKİNAY-İstihkak s.70;  UYAR-İstihkak Davaları s.927; UYAR-İnceleme s.68. 
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İstihkak davaları sonucunda verilen kararları incelediği dönemde Yargıtay 

13’üncü Hukuk Dairesi, istihkak davasının kabulü  halinde, haczedilen malın değeri ile 

alacak miktarından hangisi az ise, yüzde onbeşlik tazminatın belirlenmesinde bu değerin 

esas alınacağını, zira m.97,XV hükmündeki “haczolunan malın değeri” ibaresi ile 

alacak miktarı ile sınırlı mal değerinin kastedilmiş olduğunu ileri sürmüştür45. 

Kanaatimizce, Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesinin bu görüşü isabetli değildir. Çünkü, 

m.97,XV hükmünde, tazminata haczedilen malın değeri üzerinden hükmedileceği 

açıkça belirtilmiştir46.  

Kanun, haczedilen malın değeri üzerinden davacı üçüncü kişi lehine hükmedilecek 

tazminatın oranını da açıkça belirtmiştir. Buna göre, davacı üçüncü kişi lehine 

hükmedilecek tazminat miktarı, haczedilen malın değerinin yüzde onbeşinden aşağı 

olamayacaktır (m.97,XV). Bu hükümden de açıkça anlaşılacağı üzere, kanun tazminata 

asgari bir sınır getirmiştir. Yani, bu oran tazminat bakımından tavan değil, taban sınırı 

ifade etmektedir47.  

Dolayısıyla, yüzde onbeş oranında tazminata hükmedilebilmesi için, davacı 

üçüncü kişinin bu oranda bir zararının varlığını ispat etmesi gerekmez48. Yani, istihkak 

davasının kabul edilmesi ve davalı alacaklının kötüniyetli olduğunun anlaşılması 

halinde, icra mahkemesi her halükârda, asıl dava (istihkak davası) ile birlikte, üçüncü 

kişi lehine bu oranda götürü bir tazminata hükmetmek zorunda olacaktır. Bu nedenle, 

davacı üçüncü kişinin zararının yüzde onbeşten daha az olduğu iddia ve ispat edilerek, 

icra mahkemesince yüzde onbeşten daha az bir tazminata hükmedilmesi sağlanamaz49. 

Söz konusu oranda hükmedilen tazminat, bir taraftan istihkak iddiasına kötüniyetli 

olarak itiraz edilmesinin bir yaptırımı olduğu gibi, diğer taraftan da, üçüncü kişinin malı 

üzerine haksız yere haciz konulmasından doğan zararları karşılamaya yöneliktir. Bu 

nedenledir ki, kanunkoyucu, bu oranda bir tazminata, asıl dava ile birlikte 

hükmedilmesi olanağını getirmiştir50.  

                                                 
45 Örneğin bkz. (13. HD 1.11.1982, 5325/6431; 13 HD 3.12.1981, 7252/7872; her iki karar için bkz. 
UYAR-İstihkak Davaları s.958-959). 
46 Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesinin bu görüşünün eleştirisi hakkında bkz. UYAR-İstihkak Davaları 
s.927-928; UYAR-Sonuçları s.695-696. 
47 MUŞUL s.657; KAYGANACIOĞLU–II s.127. 
48 MUŞUL s.658; KAYGANACIOĞLU–II s.127; BELGESAY-Birinci Kitap s.133. 
49 UYAR-İstihkak Davaları s.928. 
50 "…İİK  97 inci maddesiyle öngörülen tazminat, istihkak davasının gerçekleşmesi ve itiraz eden alacaklı 
veya borçlunun kötü niyetinin tahakkuk etmesi halinde, malın değerine göre asgari haddi belirten götürü 
bir tazminat niteliğindedir. İstihkak davacısı bir zarara uğramasa bile itiraz edenin kötü niyetli olması 
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Ancak, yüzde onbeşten daha fazla  bir zarara asıl dava ile birlikte 

hükmedilebilmesi için, davacı üçüncü kişinin zararının bundan daha fazla olduğunu 

iddia ve ispat etmesi gerekir51.  

Görüldüğü üzere, kanunkoyucu, istihkak iddiasına kötüniyetle itiraz edilmesi 

halinde, davalı alacaklının yüzde onbeş oranında bir tazminata asıl dava ile birlikte 

hükmolunacağını öngörmüştür. Bu şekilde bir düzenleme yapılmış olması iki bakımdan 

isabetlidir. İlk olarak, bu sayede, istihkak iddiasına kötüniyetli olarak itiraz edilmesinin 

önüne geçilebilecektir. İkinci olarak, bu tazminat, istihkak davasına bağlanan 

sonuçlardan biri olduğuna göre, davaya bakan icra mahkemesi hakimi tarafından daha 

sağlıklı bir şekilde karara bağlanabilecektir.  Ayrıca, üçüncü kişinin ayrı bir dava açmak 

zorunda olmaksızın, istihkak davasında bu yönde bir talepte bulunabilmesi usul (takip) 

ekonomisinin gerçekleştirilmesine yönelik bir işleve de sahip olacaktır. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, istihkak davasının kabulü halinde davacı 

üçüncü kişi lehine hükmedilecek tazminat ile, davanın reddi halinde davalı alacaklı 

lehine hükmedilecek tazminat oranlarının farklı olmasıdır. Şöyle ki, davanın kabulü 

halinde davalı alacaklı lehine yüzde onbeş oranında (m.97,XV) tazminata hükmedildiği 

halde, davanın reddi halinde yüzde kırk oranında (m.97,XIII) bir tazminata 

hükmedilmektedir. Davanın kabulü ve reddi hakkında hükmedilen tazminat oranları 

bakımından bu şekilde bir farklılık yaratılmış olması, istihkak davasının tarafları 

arasındaki eşitliği zedeleyici niteliktedir. Gerek bu bakımdan gerekse, hükümler 

arasında paralellik sağlanması bakımından, bu oranların aynı olması daha isabetli 

olurdu. Dolayısıyla, m.97,XV hükmünde değişiklik yapılmaması, 3494 sayılı Kanun’un 

amacına ve istihkak davasının tarafları arasında menfaat dengesi kurulması ihtiyacına 

uygun olmamıştır52. Bu nedenle, olması gereken hukuk bakımından m.97,XV 

hükmündeki tazminat miktarının da %40’a çıkartılması gerekir. 

Ancak, kanaatimizce de, bu farklılık, kanunkoyucunun bilinçli bir tercihinden 

kaynaklanmamaktadır. Şöyle ki, doktrinde de isabetli olarak belirtildiği gibi, 3494 sayılı 
                                                                                                                                               
halinde asıl dava ile birlikte bu tazminata da hükmedilecektir. Kanun koyucu icra işlemlerini 
kolaylaştırmak, çabuklaştırmak, basitleştirmek amacı ile takibin tarafları lehine bir takım hükümler 
koyarken üçüncü kişilerin haklarını da korumak, bunların katlanmaya mecburi kalacakları maddi ve 
manevi her nevi külfet ve zararları karşılamak zaruretini duymuş, kötü niyetli alacaklı veya borçlu 
aleyhine özel bir takım tazmin şekli kabul ederek bu maksatla 97 inci maddenin 15. fıkrasındaki özel 
durumu yansıtmıştır…" (İİD 5.7.1970, 6943/7268: YELEKÇİ/YELEKÇİ/GENÇEL s.222-223). 
51 MUŞUL s.657; UYAR-İstihkak Davaları s.928; BELGESAY-Birinci Kitap s.133. 
52 ARSLAN R: İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler (ABD 1989/1, s.136-157), 
s.138. 
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Kanun’la İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, m.97,XIII hükmündeki asgari 

yüzde onbeş oranı yüzde kırk’a çıkarıldığı halde, m.97,XV hükmündeki yüzde onbeş 

oranında değişiklik yapılması unutulmuştur53. Yani, bu halde asgari tazminat oranı 

yüzde onbeş olarak kalmıştır. Bu tazminat (m.97,XV’deki) yüzde onbeşten aşağı 

olmamak üzere hükmedilebileceğinden, yani icra mahkemesinin yüzde onbeşin üstünde 

tazminata hükmetme yetkisi bulunduğundan, icra mahkemesi, asgari yüzde kırk 

tazminata hükmetmek suretiyle, bu unutmadan doğabilecek sakıncayı önleyebilir54. 

Ancak, Yargıtay, icra mahkemesinin, takdir hakkını kullanmadan, yüzde onbeş yerine 

yüzde kırk tazminata hükmedilemeyeceğini belirtmiştir55. 

 

            c. İcra Mahkemesinin Tazminata Hükmetmemiş Olması Halinde Ayrı 

                Bir Tazminat Davası Açılıp Açılamayacağı 

İstihkak davası kabul edilmesine rağmen, davacı üçüncü kişi lehine tazminata 

hükmedilmemiş olabilir. Bu, tazminatın talep edilmemesinden, davalı alacaklının 

kötüniyetli olduğunun sübut bulmamasından ya da tazminat talebinin icra 

mahkemesince reddedilmiş olması (veya unutulmuş olması) gibi nedenlerden 

kaynaklanabilir. 

Eğer, üçüncü kişi talep ettiği halde, icra mahkemesi yüzde onbeş oranında 

tazminat talebini kabul etmemiş (reddetmiş) ise, üçüncü kişi bu tazminat için genel 

mahkemelerde ayrı bir dava açamaz. Çünkü, bu tazminata asıl dava ile birlikte 

hükmedilmesi gerektiği gibi, icra mahkemesinin tazminat talebinin reddi hakkındaki 

kararı (şekli anlamda kesinleşmek şartıyla) maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder56.  

Buna karşılık, yukarıda da belirtildiği gibi, davacı üçüncü kişi, yüzde onbeş 

oranındaki tazminattan başka, gerçek zararının daha fazla olduğunu ispat etmek şartıyla, 

bu zararını da icra mahkemesinden talep edebilir. Ancak üçüncü kişi bu yönde bir 

talepte bulunmamış veya talepte bulunmuş olduğu halde icra mahkemesi unuttuğu için 

davanın kabulü kararında üçüncü kişi lehine tazminata hükmetmemiş ve icra 

mahkemesi kararı da bu şekilde kesinleşmiş ise, üçüncü kişi, malının haksız yere 

                                                 
53 KURU/ARSLAN/YILMAZ s.325 dn.17. 
54 KURU-İcra 2 s.1090 dn. 331a; UYAR-İstihkak Davaları s.926-927. 
55 "… İİK’nun 97. maddesinin 15. fıkrasınca, tazminatın aşağı haddi yüzde onbeş olduğu halde, bir neden 
gösterilmeden % 40 tazminata hükmedilmesi kabule göre bozmayı gerektirir" (15. HD 31.3.1993, 
1431/1474: UYAR-İstihkak Davaları s.947-948). 
56 MUŞUL s.658. 
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haczedilmiş olmasından doğan gerçek zararının tazmini için, davalı alacaklıya karşı 

genel mahkemelerde, genel hükümlere göre bir tazminat davası açabilir57. Bu tazminat 

davasının hukuki sebebi, İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XV hükmü değil, Borçlar 

Kanunu’nun haksız fiile ilişkin 41 ve devamı maddeleridir58. Zira, üçüncü kişi, bu 

davada m.97,XV hükmünde öngörülen ve bir yönüyle yaptırım (müeyyide) niteliğini 

taşıyan zararın değil, malı üzerine haksız yere konulan  haciz nedeniyle doğan gerçek 

zararının tazminini talep etmektedir. 

Buna karşılık davacı üçüncü kişi, istihkak davasında tazminat talep ettiği halde, 

icra mahkemesince bu tazminat talebi reddedilmiş ise, üçüncü kişi, icra mahkemesi 

kararının verildiği tarihten önceki dönemde gerçekleşen zararı için, alacaklıya karşı 

genel bir mahkemelerde ayrı bir tazminat davası açamaz. Çünkü, icra mahkemesinin 

tazminat talebinin reddine ilişkin kararı, sonradan (yeni) açılan tazminat davacında 

kesin hüküm teşkil eder. Zira, her iki davanın da, tarafları, dava sebebi (vakıalar) ve 

konusu (müddeabihi) aynıdır59. Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi de bu görüşte olmasına 

rağmen60, Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi bu görüşü benimsememiştir61.  

Ancak, üçüncü kişi, icra mahkemesinin istihkak davasının kabulüne ve tazminat 

talebinin reddine ilişkin kararından sonra doğmuş olan zararının tazmini için genel 

mahkemelerde ayrı bir tazminat davası açabilir. Çünkü iki davanın konusu (tazminatın 

ilişkin olduğu dönemler) aynı olmadığı için, icra mahkemesinin tazminat talebinin 

reddine ilişkin kararı, sonradan açılan tazminat davasında kesin hüküm teşkil etmez62. 

                                                 
57 KURU-İcra 2 s.1097-1098; MUŞUL s.658; UYAR-İstihkak Davaları s.929. 
58 TEKİNAY’a göre, “istihkak davalarından doğan tazminat taleplerinde tazminat mükellefiyetini 
doğuran fiil (yani haksız dava açmak veya istihkak iddiasına haksız olarak itiraz etmek) ile arasında illiyet 
bağının varlığını gerektiren bir zararın bulunması  gerekmez. İstihkak davasını kazanan tarafın bir zararı 
olmasa bile tazminata hükmedilecektir. Bu nedenle söz konusu açılan tazminat davaları bir haksız fiil 
davası olarak nitelendirilemez. Zira, tazmin borcunun kaynağı zarara neden olan bir haksız fiilden ziyade, 
kanunun emridir”. Bu düşüncelerden hareket eden TEKİNAY, söz konusu tazminat davalarının Borçlar 
Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi olduğunu belirtmektedir (TEKİNAY-
İstihkak s.70). Kanaatimizce, bu görüş, İİK m.97,XIII’ de öngörülen asgari yüzde kırk ve İİK m.97,XV’ 
de öngörülen asgari yüzde onbeş oranında götürü nitelikte hükmedilen, (yani bir anlamda yaptırım 
niteliğindeki) tazminatlar bakımından savunulabilir. Fakat, davacı üçüncü kişinin ve alacaklının gerçek 
zararlarının tazmini amacıyla açılan tazminat davaları haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, söz 
konusu tazminatlara ilişkin davalar Borçlar Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde haksız fiiller için öngörülen 
bir ve beş yıllık zamanaşımın tabi olmalıdır  
59 KURU-İcra 2 s.1098; UYAR-İstihkak Davaları s.929. 
60 Bkz. (11. HD 13.11.1975, 3773/6193: Türkiye Hukuk Dergisi 1976/2 s.213-214; KURU-İcra 2 s.1098-
1099; UYAR-İstihkak Davaları s.973-974). 
61 Bkz. (4. HD 23.2.1987, 6903/1043: ABD 1987/4 s.606-608). 
62 KURU-İcra 2 s.1100; UYAR-İstihkak Davaları s.930. 
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Esasen, icra mahkemesinin, davanın sonuçlanmasından sonraki döneme ilişkin olarak 

bir tazminata karar vermesi mümkün de değildir.  

Esasen, üçüncü kişinin, m.97,XV hükmünde öngörülen yüzde onbeş oranındaki 

tazminat dışında, gerçek zararının tazmini amacıyla genel mahkemelerde ayrı bir 

tazminat davası açıp açamayacağı, Yargıtay’ın 25.4.1974 tarih ve 5/7 sayılı İçtihadı 

Birleştirme Kararı ile çözüme kavuşturulmuştur63.  

Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararına göre, “borçlu aleyhine yapılan icra takibi 

sırasında; haksız yere malı haciz olunan üçüncü şahıslar bu yüzden doğan gerçek 

zararlarının ödetilmesini İ.İ.Yasasının 97. maddesinde öngörülen özel hüküm dışında, 

genel hükümlere göre ve genel mahkemelerde ayrıca dava açarak isteyebilirler”. 

Kanaatimizce, Bu İçtihadı Birleştirme kararı isabetlidir. Çünkü, m.97,XV 

hükmünde öngörülen tazminat, istihkak davasına kötüniyetle itiraz edilmesinin önüne 

geçilmesi amacına yöneliktir. Davacı üçüncü kişinin istihkak davası (asıl dava) ile 

birlikte talep etmek zorunda olduğu tazminat, işte bu yüzde onbeş oranındaki 

tazminattır. Üçüncü kişi, istihkak davasında bu tazminatı talep etmemiş ise, bunun için 

sonradan ayrı bir dava açamaz. Ancak, üçüncü kişi bu tazminat dışında haksız yere 

malının haczedilmesinden doğan gerçek zararını icra mahkemesinde istihkak davasında  

talep etmemiş ise, daha sonra bu zararının tazmini amacıyla ayrı bir dava açması 

mümkündür. Bunun gerekçelerini belirtmek açısından, söz konusu İçtihadı Birleştirme 

Kararının bir bölümünü aşağıda belirtmek uygun olacaktır64. Fakat,  POSTACIOĞLU, 

                                                 
63 Bkz. Resmî Gazete 27.6.1974 sayı 14928. 
64 "…7- Zarar sözcüğü hukukta; maddi ve manevi olan her iki tür zararı da kapsar. Ve pek çok halde 
sadece kötü niyetten değil ihmalden teseyyüpten veya tedbirsizlikten de doğabilir. Bir icra takibi sırasında 
haksız yere malı haciz edilen 3 üncü kişinin bu yüzden doğmuş olan zararı maddi olabileceği gibi manevi 
de olabilir ve kötü niyet dışındaki mesuliyet sebeplerinden de meydana gelebilir. Ve özellikle bu zarar 
istihkak davasının neticelenmesinden sonra da tahakkuk edebilir. Kaldı ki; tatbikatta en çok rastlanılan 
haller istihkak davasının neticelenmesinden, icra merciinin verdiği hükümle davadan el çekmesinden 
sonraki, mahcuzun malın sahibine teslimi anına kadar geçen süredeki durumlara  ve bu devrede doğan 
zarara taalluk etmektedir.  Bu durumda ve asıl dava ile birlikte tazminata hüküm vermek mevkiinde olan  
ve ancak dava sonuna kadar doğmuş bulunan ve kötü niyetten ileri gelen zararı kestirebilecek hukuki 
durumda bulunan icra tetkik mercii hakiminin hükümden sonraki devede gerçekleşebilecek tam zararı 
bilemeyeceğine göre; tabanı mahcuzun değerinin % 15 olan tazminat miktarını anılan fıkrada tavanı 
belirtilmeyen bir takdir hakkı ile karşılayabilmesine olanak bulunamaz. Bir esasa dayanmayan nedenleri 
belirlenemeyen bir takdir meselesinin halledilebileceğinin bir faraziye olarak kabulü ise hukuk kuralları 
ile bağdaşamaz. Bundan da anlaşılacağı üzere; 3 üncü kişinin istemesine kanunen hiç bir engel 
bulunmayan gerçek zararını icra hakimi yetki hudutları, takdir imkanı ve dava süresi içinde tespit ve 
hüküm altına alamaz. Yukarıda açıklandığı gibi zarar da bağışlanamaz, o halde 3 üncü kişinin umumi 
hükümlere göre dava açabilmesi hak ve kanuni zaruret böylece kendiliğinden meydana çıkmış olur. Buna 
rağmen 3. kişiyi İ.İ.Yasasının sadece icra hukukunun özelliği, işleyişi ve şekli kalıpları ile ilgili olan dar 
ve yetersiz bir hükmü ile bağlı kılmak hak ve nesafet duygusuna yabancı düşmekten başka, Anayasa’nın 
31. maddesinde açıklanan (Herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
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bu İçtihadı Birleştirme Kararı eleştirmekte ve çeşitli açılardan isabetli olmadığını  

belirtmektedir65.  

Belirtmek gerekir ki, bu İçtihadı Birleştirme Kararı, üçüncü kişinin gerçek 

zararının tazminini icra mahkemesinden talep etmemesi halinde uygulanabilecektir. Bir 

başka deyişle, Bu İçtihadı Birleştirme kararına göre, üçüncü kişi hiç tazminat talep 

etmeden istihkak davası açmış ise, daha sonra genel mahkemelerde ayrı bir tazminat 

davası açabilecektir66.  Buna karşılık, üçüncü kişi gerçek zararının icra mahkemesinden 

talep etmiş ve bu talebi reddedilmiş ise, söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı 

uygulama alanı bulamayacak, yani üçüncü kişi bu karara dayanarak genel 

mahkemelerde ayrı bir tazminat davası açamayacaktır. Çünkü, icra mahkemesinin 

tazminat talebi hakkındaki ret kararı, yeni açılacak tazminat davasında kesin hüküm 

teşkil edecektir. Ancak, yukarı da belirtildiği üzere, üçüncü kişi, icra mahkemesinin 

karar vermesinden sonra doğan gerçek zararının tazminini talep edebilecektir.  

 

              d) Fazla Zarar İçin Ayrı Dava Açılıp Açılamayacağı 

Burada incelenmesi gereken bir diğer husus da, istihkak davasının kabulüne ilişkin 

kararda m.97,XV hükmüne göre lehine tazminata karar verilen üçüncü kişinin, fazla 

zararının tazmini için alacaklıya karşı ayrı bir tazminat davası açıp açamayacağıdır. 

Buna, üçüncü kişinin istihkak davasında tazminat talep ederken fazlaya ilişkin haklarını 

saklı tutmuş olup olmamasına bakılarak çeşitli ihtimallere göre cevap vermek gerekir: 

Davacı üçüncü kişi istihkak davasında asgari yüzde onbeş veya daha fazla 

tazminat talep etmiş, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş ve icra mahkemesi de davalı 
                                                                                                                                               
önünde davacı veya davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi 
içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.) şeklindeki emredici hükmüne de açıkça aykırı düşer. Oysaki 
Anayasa’nın 8. maddesinde ifadesini bulduğu üzere kanunlar Anayasa’ya aykırı olamayacağı gibi kanun 
maddelerinin Anayasa’nın metin ve esprisine ters düşecek bir yorumu da hukuken mümkün değildir. 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin İçtihadının kabulü ise yukarıdan beri belirtilen nedenlerle, Yasa kurallarına 
ve Anayasa hükümlerine uygun olamaz. SONUÇ: Yukarıda gösterilen nedenlerle; borçlu hakkında 
yapılan bir icra takibi sırasında haksız yere malı haciz edilen 3. kişinin bu yüzden doğan gerçek zararının 
ödetilmesini İ.İ.Yasasının 97. maddesinde öngörülen ve sınırlı kalan hükmü dışında, genel hükümlere 
göre genel mahkemelerde açabileceği ayrı bir dava yoluyla isteyebileceğine, bu yönü kabul ve yansıtan 
Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi İçtihatlarının doğru bulunduklarına 24/5/1974 
gününde yapılan birinci toplantıda üçte ikiyi aşan çoğunlukla karar verildi" (İBK 24.5.1974, 5/7: Resmi 
Gazete 27.6.1974 sayı 14928). 
65 Bkz. POSTACIOĞLU s.401-405. 
66 KURU-İcra 2 s.1098; UYAR-İstihkak Davaları s.929; "… İstihkak davası zımnında bu tazminat 
konusu incelenerek bir karar verilmemiş ise, 24.5.1974 tarih ve 5/7 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme 
kararı gereğince haksız yere malı haczolunan üçüncü şahıslar gerçek zararlarını, özel hüküm olan, İİK 
m.97/15 dışında genel hükümlere göre genel mahkemelerde ayrıca dava açarak isteyebilirler…" Bkz. yuk. 
s.549 dn. 60’da belirtilen 11’inci HD kararı.  



 552

alacaklıyı üçüncü kişinin talep ettiği kadar tazminata mahkum etmiş ise, üçüncü kişi, 

saklı tutmuş olduğu fazlaya ilişkin tazminat için genel mahkemelerde ayrı bir dava 

açabilir67.  Üçüncü kişi, özellikle davadan sonra ortaya çıkabilecek zararlarını tam 

olarak tahmin edemeyebileceği için bu yola başvurmuş olabilir.  

Buna karşılık, icra mahkemesi istihkak davasında üçüncü kişinin talep ettiği 

tazminattan daha azına karar vermiş, yani tazminat talebinin bir kısmını reddetmiş ise, 

üçüncü kişi, saklı tutmuş olduğu fazlaya ilişkin tazminat için ayrı bir dava açamaz68. 

Çünkü,  her ne kadar fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş ise de, üçüncü kişi tazminat 

talep etmiş, bu tazminat talebi  icra mahkemesi tarafından incelenmiş ve üçüncü kişinin 

ancak hükmedilen kadar bir zararının bulunduğuna karar verilmiştir. İcra mahkemesinin 

bu kararı, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci tazminat davası bakımından kesin 

hüküm teşkil edecektir.   

Üçüncü kişi istihkak davasında asgari yüzde onbeş tazminatı veya daha fazlasını 

talep etmiş, fakat fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmamış ve icra mahkemesi de üçüncü 

kişinin talep ettiği kadar tazminata hükmetmiş ise, üçüncü kişi, istihkak davasında saklı 

tutmamış olduğu fazlaya ilişkin tazminat için ayrı bir (ek) dava açamaz69. Zira, üçüncü 

kişi fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadığı için, fazla zararını talep etmekten zımnen 

feragat etmiştir.  

Fakat Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, yukarıda belirtilen 24.5.1974 tarih ve 5/7 

sayılı İçtihadı Birleştirme Kararını gerekçe göstererek ve ayrıca m.97,XV hükmündeki 

yüzde onbeşlik tazminatın niteliğinden hareket ederek, aksine bir görüş ileri sürmüş, 

yani üçüncü kişinin fazla zararı için ayrı bir dava açabileceğine karar vermiştir70. Ancak 

bu karardaki somut olayda, talep edilen tazminatın hangi döneme ilişkin olduğu 

anlaşılamamaktadır. Eğer, somut olayda, üçüncü kişi, istihkak davasının kabulüne 

ilişkin karardan önce gerçekleşmiş olan fazla zararını talep etmiş ise, 11’inci Hukuk 

Dairesinin görüşü isabetli değildir. Çünkü, yüzde onbeş veya daha fazla zararının 

tazminini talep etmiş olan üçüncü kişi, buna rağmen fazlaya ilişkin hakkını saklı 

tutmamış ise, fazla zararını talep etmekten zımnen feragat etmiş sayılır ve zımnen 

feragat ettiği fazla zararı için yeni bir dava açamaz71.  

                                                 
67 KURU-İcra 2 s.1101; UYAR-İstihkak Davaları s.930. 
68 KURU-İcra 2 s.1101; UYAR-İstihkak Davaları s.930. 
69 KURU-İcra 2 s.1101; UYAR-İstihkak Davaları s.930. 
70 Bkz. (11. HD 6.4.1984, 1573/1979: YKD 1984/7 s.1056-1058). 
71 KURU-İcra 2 s.1103; UYAR-İstihkak Davaları s.930. 
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Buna karşılık, somut olayda üçüncü kişi, istihkak davasının kabulüne ilişkin 

karardan sonra gerçekleşmiş olan fazla zararını talep etmiş ise, 11’inci Hukuk 

Dairesinin kararı isabetlidir. Zira, istihkak davasının kabulü kararından sonra 

gerçekleşen zarar, bu davanın konusu (kapsamı) dışındadır ve üçüncü kişi bu zararının 

tazmini için genel mahkemelerde ayrı bir tazminat davası açabilir. 

 

                       e) Aynı Mal Üzerine Haciz Koyduran Birden Fazla Alacaklıya 

 Karşı Tazminat Davası Açılıp Açılamayacağı 

Burada, üçüncü kişinin, aynı mal üzerine haciz koyduran birden fazla alacaklıya 

karşı, gerçek zararının tazmini amacıyla istihkak davası açıp açamayacağı  sorununu da 

incelemek gerekmektedir. Nitekim, uygulamada böyle bir sorun ile karşılaşılmıştır.  

Şöyle ki, bir borçluya karşı birden fazla alacaklı tarafından yapılan icra 

takiplerinin  kesinleşmesi üzerine, bu alacaklılar üçüncü kişiye ait bir mal üzerine haciz 

koydurmuşlar ve üçüncü kişinin alacaklılara karşı açtığı istihkak davasında takibin 

ertelenmesine karar verilmediği için, haciz koyduran alacaklılar satış talebinde 

bulunmuş ve bu alacaklılardan birinin talebi üzerine onun takip dosyasından haczedilen 

mal paraya çevrilmiş, icra müdürü tarafından yapılan sıra cetvelinde; alacaklılardan bir 

kısmı paylaştırmaya iştirak ettirilip kendilerine paylar ayrılmış, diğer bir kısım 

alacaklılar hakkındaki istihkak davaları daha önce aleyhlerine sonuçlandığı için 

koydurdukları haczin hükümsüz hale geldiği gerekçesiyle bunlar paylaştırma dışında 

bırakılmış ve bu arada diğer istihkak davalarının da lehine  sonuçlanması üzerine hacizli 

malın icra veznesindeki bedelinin tamamı icra müdürlüğünce davacı üçüncü kişiye 

ödenmiştir.  

Ancak,  hacizli malın icra veznesindeki bedelinin davacı üçüncü kişiye ödenmesi 

onun malının haczedilip satılması nedeniyle uğradığı zararı tam olarak 

karşılayamayacağından, yukarıda da belirtildiği üzere, istihkak davası lehine sonuçlanan 

üçüncü kişi, gerçek zararının tazmini amacıyla genel mahkemelerde genel hükümlere 

göre (BK m.41 vd.) tazminat davası açabilecektir.  

Nitekim, biraz önce belirtilen olayda da istihkak davaları lehine sonuçlanan 

üçüncü kişi, malı üzerine haciz koyduran bütün alacaklılar aleyhine birlikte bir tazminat 

davası açmış, davalıların yetkisizlik itirazı üzerine mahkeme, yalnız bir davalı açısından 

kendini yetkili görmüş, onun hakkındaki davayı ayırarak diğer davalılar bakımından 
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yetkisizlik kararı vermiş ve yapılan yargılama sonunda mahkeme davayı kısmen kabul 

ederek davalı alacaklıyı tazminat ödemeye mahkum etmiştir.  

Ancak bu olayda, tazminata mahkum edilen davalı alacaklı da diğer alacaklılar 

gibi hacizli malın satışını talep etmiş ise de, malın satışı onun takip dosyasından değil, 

diğer alacaklılardan birinin satış talebinin kabulüyle bu alacaklıya ait takip dosyasından 

yapılmıştır.  

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere72, burada çözülmesi  

gereken sorun; acaba tazminata mahkum edilebilmek için sadece bir mal üzerine haciz 

koydurmak  yeterli midir ? Yoksa, bununla birlikte malın satışının da talep edilmesi  ve 

satışın, talep eden alacaklının takip dosyasından yapılmış olması da gerekli midir?  

Bu olayda hükmü temyizen inceleyen Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, tazminata 

mahkum edilebilmek için, mal üzerine haciz koydurmuş olmanın (veya satışı da talep 

etmenin) yeterli olduğunu belirterek özetle şu şekilde karar vermiştir: “…2- Ancak 

hacizli malın satışı; davalının satış talebi üzerine değil de, bir başka alacaklının daha 

sonraki satış talebi üzerine gerçekleşmiş ise de; davalı banka elde edilen satış 

bedelinden pay almış ve böylelikle sağlanan imkandan faydalanmıştır. Davalının 

kendisi de daha önce malı haczettirip satış için girişimde bulunduğuna göre, diğer 

alacaklı …’ın satış talebi üzerine gerçekleşen satışa icazet vermiştir. Aynı mal için 

birden fazla alacaklı haciz uygulatıp malın satışını istemiş bulunduklarına göre, 

bunlardan birisinin satış talebinin kabul edilmesiyle istenen sonuç doğmamıştır 

(“doğmuştur” olmalıdır!) . Bu durumda, istihkak davaları sonunda davacıya ait olduğu 

saptanan malın haksız olarak haczettirilmesi üzerine icra dosyasından malın piyasa 

rayicine göre düşük bedelle satılması ve davacının kâr mahrumiyetine uğraması 

nedeniyle oluşan zarardan BK. nun 50. maddesi gereğince davalının da müteselsilen  

sorumlu bulunduğunun kabulü gerekir. Mahkeme aksi düşünceyle davacının bu zarara 

ilişkin talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle 

bozulması gerekmiştir…”73.  

                                                 
72 Bu konu hakkında bkz. MUŞUL s.661-662. 
73 Bkz. (11. HD 11.12.1997, 7170/9117: Yayımlanmamış olan bu kararın tamamı için bkz. MUŞUL s.664 
dn.41). 
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Bu konuda İcra ve İflas Kanunu’nda herhangi bir düzenleme bulunmadığı için, 

ancak yorum yapılmak suretiyle bir çözüme ulaşılabilir74. Yorum yapılırken de değişik 

ihtimallere göre bir değerlendirmede bulunmak gerekir.  

Somut olayın değerlendirilmesine geçmeden önce şu husus belirtmek gerekir ki, 

birden fazla alacaklı aynı mal üzerine haciz koydurmuş ve üçüncü kişi de bunların 

hepsine karşı istihkak davası açmış ve fakat henüz mal satılmadan dava lehine karar 

bağlanmış olsaydı, kanaatimizce, üçüncü kişi alacaklıların hepsine veya yalnız biri ya 

da birkaçına karşı, gerçek zararının tazmini amacıyla tazminat davası açabilmelidir. 

Yani bunlar arasında müteselsil sorumluluk söz konusu olmalıdır (BK m.50). Ancak bu 

durumda her ne kadar alacaklılar arasında müteselsil sorumluluğun varlığı kabul 

edilebilir ise de, bu da hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki, alacaklılar aynı 

mal üzerine değişik tarihlerde haciz koydurmuşlar ise, bunların tazminle yükümlü 

tutulabilecekleri zararın aynı (eşit) olmaması gerekir. Çünkü, örneğin mal üzerine ilk 

haczi koyduran alacaklıdan sonra, aynı mal üzerine örneğin bir yıl sonra başka bir 

alacaklı da haciz koydurmuş  (ya da hacze iştirak etmiş) ise, bunların aynı miktarda 

tazminatla sorumlu tutulması hakkaniyete aykırı olacaktır.  

Bu nedenle, alacaklılar arasında müteselsil sorumluluğun varlığı kabul edilebilir 

ise de, bunlar arasındaki rücu ilişkisi bakımından, her bir alacaklının mal üzerine hangi 

tarihte haciz koydurduğu ve bu haczin devamı süresi dikkate alınmak suretiyle 

hakkaniyete aykırı olabilecek sonuçlar bertaraf edilebilir.  Zira, Borçlar Kanunu’nun 

m.50,I hükmüne göre, “hakim haksız fiile sebep olan birden fazla kişi arasında rücu 

ilişkisinin olup olmadığını takdir ve bu rücunun kapsamını da tayin edebilir”.  Böylece 

hakim, inceleme konumuz bakımından, alacaklılar arasında rücu ilişkisinin olup 

olmadığını ve eğer bu ilişkinin bulunduğu sonucuna varırsa,  her bir alacaklının 

koydurduğu haczin devamı süresini dikkate alarak, rücuun kapsamını  takdir edebilir.  

Birden fazla alacaklı tarafından haczettirilmiş olan aynı malın  paraya çevrilmiş 

olması halinde, bunlara karşı gerçek zararın tazmini amacıyla tazminat davası 

açılmasını, Yargıtay kararına konu olan somut olayı da dikkate alarak incelemeye 

geçebiliriz.  

MUŞUL’a göre75, bu konuda iki görüş ileri sürülebilir. Birinci görüşe göre: malın 

icra dosyasından piyasa değerinin altında bir bedelle satılması ve kâr mahrumiyeti 
                                                 
74 MUŞUL s.664 dn.42. 
75 Bkz. MUŞUL s.664-666 dn.42. 
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şeklinde doğan zararlardan sorumlu tutulabilmek için, üçüncü kişinin malını haciz 

ettirmiş (veya satış talep etmiş) olmanın yeterli olacağı söylenebilir. Bu takdirde, kendi 

talebi üzerine satışın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, haciz koyduran 

(veya satışı da talep etmiş olan) bütün alacaklılar söz konusu zararın tazmininden 

müteselsilen sorumlu tutulabileceklerdir (BK m.50). Bu görüşün kabulü, söz konusu 

zararların tamamını ödeyen bir alacaklının, üçüncü kişinin malını haczettiren (veya 

satışını da talep etmiş olan) diğer alacaklılara karşı rücu hakkının varlığının kabulünü de 

gerektirecektir. 

Yine MUŞUL’un belirttiği ikinci görüşe göre: Malın icra dosyasından piyasa 

değerinin altında bir bedelle satılması ve kâr mahrumiyeti şeklinde doğan zararlardan 

sorumlu tutulabilmek için, üçüncü kişinin malının haczettirilmesinin (veya satışının da 

talep edilmiş olmasının) yeterli olmayıp, ayrıca hacizli malın kendi talebi üzerine 

yapılmış olmasının da gerekli olduğu söylenebilir. Bu görüş kabul edildiği takdirde, 

hacizli malın satışı kendi talebinin kabulüyle gerçekleşen alacaklı dışındaki alacaklılar 

(yani sadece haciz koydurmakla yetinmiş veya satışı da talep etmiş alacaklılar), kendi 

takipleri ile arasında uygun illiyet bağı bulunmayan zarardan sorumlu olmayacakları 

için, zararın tamamını ödeyen alacaklının bunlara karşı rücu hakkı da  olmayacaktır.  

Yargıtay, 11’inci Hukuk Dairesi ise, somut olayda, bu görüşlerden birincisini 

benimseyerek, hacizli malın icra dosyasından piyasa değerinin altında bir bedelle 

satılması ve davacının kâr mahrumiyetine uğraması şeklinde doğan zararlardan, 

alacaklıların müteselsilen sorumlu olacakları sonucuna varmış ve davalıyı tazminata  

mahkum etmiştir.  

Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, karardan anlaşıldığı kadarıyla bu görüşünü iki 

gerekçeye dayandırmıştır. Bunlardan birincisine göre, davalı daha önce mal üzerine 

haciz koydurup satışı için de girişimde bulunmakla, dava dışı diğer alacaklının talebi 

üzerine yapılan satışa icazet vermiş sayılır. Yani, aynı mal üzerine birden fazla alacaklı 

haciz koydurduklarına ve satışını da talep etmiş olduklarına göre, o alacaklının talebi 

kabul edilerek satış gerçekleştirilmiş olmasaydı bile, diğer alacaklılardan birinin talebi 

üzerine hacizli mal yine satılacak idi. Dolayısıyla, bir alacaklının talebinin kabulüyle 

satışın yapılmış olması, bütün alacaklıların amacını (malın paraya çevrilmesini) 

gerçekleştirmiştir.  
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Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesinin dayandığı ikinci gerekçe ise, bir alacaklının 

talebi üzerine satışın gerçekleştirilmesi ile elde edilen hacizli malın bedelinden diğer 

alacaklılar da pay almak suretiyle, bu alacaklının sağladığı imkândan (faydadan) 

yararlanmıştır. Bu nedenle, istihkak davasında takibin ertelenmesine karar verilmediği 

için, hacizli malın satılması nedeniyle doğan zararlardan, sadece satış talebi kabul edilen 

alacaklı değil, mal üzerine haciz koyduran veya satışı da talep etmiş olan bütün 

alacaklıların müteselsilen sorumlu olmaları gerekir.  

Kanaatimizce, aynı mal üzerine birden fazla alacaklı haciz koydurmuş, bunların 

hepsi satış talebinde bulunmuş ve fakat bir alacaklının talebi üzerine (onun takip 

dosyasından) satış yapılmış olması durumunda, somut olay da dikkate alınmak 

suretiyle, tazmini talep edilen zararın niteliğine göre alacaklıların sorumlu olup 

olamayacaklarını belirlemek  gerekir. Somut olayda Yargıtay, bir ayrım yapmadan 

üçüncü kişinin iki tür zararından bütün alacaklıların müteselsilen sorumlu olacaklarına 

hükmetmiştir. Yani hem kâr mahrumiyetinden hem de malın icrada piyasa değerinin 

altında satılmasından doğan zarardan bütün alacaklılar sorumlu tutulmuştur.  

Kanaatimizce, kâr mahrumiyeti ve malın piyasa değerinin altında satılmasından 

kaynaklanan zararlar dışında kalan diğer zararlar bakımından alacaklılar müteselsilen 

sorumlu olmalıdır. Ancak bu durumda, bunlar arasında rücu ilişkisi bakımından 

hakkaniyete aykırı olabilecek    sonuçlar,  her bir alacaklının koydurduğu haczin devamı 

süresi esas alınarak giderilebilir. 

Buna karşılık, kâr mahrumiyetinden ve malın icra dosyasından piyasa değerinin 

altında satılmasından doğan zararlardan, hiçbir ayrım yapılmadan  bütün alacaklıların 

müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul etmek de hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle 

burada da bir ayrım yapmak gerekir. 

Kâr mahrumiyeti şeklinde doğan zarardan alacaklıların müteselsilen sorumlu 

olabilmeleri için mal üzerine haciz koydurmuş olmaları yeterlidir. Bunun için mutlaka 

satışı talep etmiş olmaları ve hatta malın satış bedelinden pay almış olmaları gerekmez. 

Çünkü,  bu zararın nedeni, üçüncü kişinin malı üzerine haksız yere haciz koydurarak, 

bunun sonucunda  onun mal üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması nedeniyle malını 

kullanmasına ve ondan yararlanmasına engel olunmasıdır. Yani bu zarar ile haksız 

olarak mal üzerine haciz koydurulması arasında uygun illiyet bağı, kanaatimizce vardır. 
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Ancak, burada da hakkaniyete aykırı olabilecek sonuçlar, rücu ilişkisinde alacaklıların 

koydurdukları haczin devamı süresi esas alınarak giderilebilir. 

 Buna karşılık, malın icrada piyasa değerinin altında satılması nedeniyle doğan 

zarardan bütün alacaklıların müteselsilen sorumlu olabilmeleri için, hepsinin 

paylaştırmaya katılmış ve malın satış bedelinden fiilen, yani gerçekten pay almış 

olmaları gerekir. Dolayısıyla, sıra cetvelinde yer almalarına rağmen, malın satış 

bedelinden fiilen pay almayan alacaklıların, tazminatla sorumlu olmamaları gerekir. Bir 

başka deyişle, satışı talep etmiş olmakla birlikte paylaştırmaya katılmamış olan 

alacaklılarla, satışı talep etmiş ve hatta paylaştırmaya da katılmış ve fakat satış 

bedelinden gerçekte pay almamış alacaklıların bu zarardan sorumlu tutulmaları, 

kanaatimizce hakkaniyete aykırıdır.  Esasen, somut olayda da, icra veznesine giren 

hacizli mal bedeli, istihkak davası lehine sonuçlanan davacı üçüncü kişiye ödendiği için, 

alacaklılar arasında fiilen paylaştırılmamış, bu durum sadece kağıt üzerinde (sıra 

cetvelinde) kalmıştır. Bu nedenle, paylaştırma dışında bırakılan alacaklılar ile, 

paylaştırmaya dahil edilen, ancak istihkak davalarının aleyhlerine sonuçlanması 

nedeniyle ayrılan paylar kendilerine ödenmeyen alacaklılar arasında sonuç itibariyle bir 

fark bulunmamaktadır.  

Fakat, Yargıtay, kararına dayanak olarak gösterdiği  ikinci gerekçeyi ileri sürerken 

bu hususları dikkate almamıştır. Bu nedenle, “satış bedelinden pay alınmış ve böylece 

sağlanan imkandan faydalanılmış olduğu varsayımından hareket edilerek” diğer 

alacaklıların da müteselsil olarak sorumlu olacaklarını belirten 11’inci Hukuk 

Dairesinin bu kararı, somut olayın özellikleri de dikkate alındığında isabetli değildir.76

Malın satışını talep etmiş ve paylaştırmadan pay almış alacaklılar, malın piyasa 

değerinin altında satılmasından müteselsilen sorumlu olmalıdır. Bu durumda zararın 

tamamını tazmin eden alacaklının, diğer alacaklılara karşı açacağı rücu davasında ise 

rücunun kapsamı, malın satış bedelinden alınan paylar dikkate alınmak suretiyle  

belirlenebilir.  

 

 

 

 

                                                 
76 Karş. MUŞUL s.665-666. 
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    II.İstihkak Davasının Reddi Kararı ve Sonuçları 

       1. Genel Olarak 

İcra mahkemesi üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının haksız olduğu sonucuna 

varırsa davanın reddine karar verir77. Bir başka deyişle, üçüncü kişinin istihkak davasına 

konu olan hakkının derdest takip bakımından mevcut olmadığı tespit edilirse dava 

reddedilir. Gerek istihkak davasına konu olan hakkın mülkiyet hakkı gerekse başka bir 

hak, örneğin rehin hakkı olması durumunda, davanın reddi kararının, mal üzerine 

konulan hacze etkisi bakımından sonucu aynı olacaktır. Yani, söz konusu malın ( veya 

hakkın) somut takip bakımında davacı üçüncü kişiye ait olmadığı tespit edilmiş 

olacağından, mal üzerine konulan ve baştan itibaren geçerli olan haczin varlığı devam 

edecektir. İcra mahkemesinin  davanın reddi hakkındaki kararı ile birlikte mal üzerine 

konulmuş olan haciz de kesinleşecek ve takibe devam edilebilecek; yani bu mal paraya 

çevrilerek bedeliyle alacaklının alacağı ödenecektir78’79.  

                                                 
77 Yukarıda da incelendiği üzere, istihkak davasının yedi günlük bir hak düşürücü süre içinde açılması 
gerekmektedir. Eğer icra mahkemesi bu süre geçirildikten sonra davanın açıldığını tespit ederse, davayı 
esastan değil usulden yani, süre aşımından dolayı reddedecektir. Bu durumda icra mahkemesi davanın 
esası hakkında bir inceleme yapamaz ve davayı hem süre aşımından hem de esastan reddedemez (KURU-
İcra 2 s.1078; MUŞUL s.666); "… 2-Açılmış olan istihkak davası İİK’nun 97. maddesinde öngörülen 7 
günlük süreye uyulmadığı nedeniyle red edildiğine göre, ayrıca davanın esastan da reddine karar 
verilmesi yasaya aykırıdır…" (13. HD 20.11.1982, 6569/7213: UYAR-İstihkak Davaları s.824); aynı 
doğrultuda (15. HD 23.1.1991, 5203/122: UYAR-İstihkak Davaları s.823). 
78 STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1085; AMONN/GASSER s.198; ROHNER s.131; KURU-İcra 
2 s.1079; ERTEKİN/KARATAŞ s.471; KAYGANACIOĞLU–II s.125-126; UYAR-Sonuçları s.687-688. 
79 Burada belirtilmesi gereken bir husus da şudur. Üçüncü kişinin istihkak davasını kaybetmesi halinde, 
bu davaya konu olan malın satış bedelinden, sadece istihkak davasına taraf olan alacaklı yararlanır. Yani, 
bu mal üzerine biden fazla alacaklı haciz koydurmuş olmasına karşın, üçüncü kişinin istihkak iddiasına 
itiraz etmeyen (ya da malın üçüncü kişinin elinde haczedildiği hallerde istihkak davası açmayan), istihkak 
iddiasını kabul eden ve dolayısıyla istihkak davasında taraf olmayan alacaklılar bu malın satış bedelinden 
pay alamazlar; yani davada taraf olan ve davayı kazanan alacaklının bu konudaki emeğinin (çabasının) 
sonucundan yararlanamazlar. Bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1085; JÄGER/WALDER/ 
KULL/KOTTMANN s.578; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.97; ROHNER s.131,139; JÄGER 
s.345;  SÜSSKIND s.69; BLUMENSTEIN s.396; BÜNZLI-Leitfaden s.59; BÜRGI J: Das Widerspruchs-
verfahren nach Art. 106 bis 109 SchKG (BISchK 1946/2, s.33-53), s.33, 41; giderlerin karşılanmasından 
sonra satış bedeli alacaklıya verilir (AMONN/GASSER s.198).  Davaya fer’i müdahil olarak katılan 
alacaklı da satış bedelinden pay alamaz (JÄGER s.345; ROHNER s.139). Doktrinde tartışmalı olan,  bu 
malın satış bedelinden artması olası miktarın kime verileceği hususudur. Bir görüşe göre, ki bize daha 
isabetli gelmektedir, üçüncü kişi alacaklı karşısında davayı kaybetmiş olsa ve mal kendi elinde 
haczedilmemiş olsa bile, alacaklının alacağının karşılanmasından sonra malın satış bedelinden artan 
miktar, davanın karşı tarafına, yani davacı üçüncü kişiye verilmelidir. Çünkü, borçlu üçüncü kişinin 
istihkak iddiasına itiraz etmemiştir ve dolayısıyla bu iddiayı kabul etmiş sayılmıştır (İİK m.96,II, 97,XII; 
İsv. İİK m.107,IV). Kaldı ki, mal kendi elinde bulunan ve bu malın maliki sayılan borçlunun, üçüncü 
kişinin bu mal üzerindeki iddiası karşısında kendisini savunması beklenir. Oysa borçlu bunu yapmayıp 
pasif kaldığı halde, üçüncü kişi malın haczi üzerine pasif kalmayıp mücadele etmiştir. Mal üçüncü kişinin 
elinde haczedilmiş ola bile sonuç aynıdır; yani artan miktar üçüncü kişiye verilmelidir (ROHNER s.139-
140; JÄGER s.345; WAGNER s.118; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.97; 
JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.578; SÜSSKIND s.70; BÜRGI – 2, s.42). Diğer bir görüşe 
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Davanın reddi halinde verilen hüküm, bir tespit hükmü niteliğini taşıyacaktır. 

Çünkü, bu hükümle malın derdest takip bakımından üçüncü kişiye ait olmadığı (aksine 

borçluya ait olduğu) tespit edilmiş olacağından, buna bağlı olarak bu mal üzerine 

konulmuş olan haczin de geçerli olduğu böylece tespit edilmiş olacaktır. Yani, davanın 

kabulü hakkındaki icra mahkemesi kararı inşai bir hüküm niteliğini taşırken, davanın 

reddi hakkındaki karar bir tespit hükmü niteliğini haiz olmaktadır.  

İcra mahkemesi tarafından istihkak davasının açılmasından önce (m.97,I ve III) 

veya sonra (m.97,IX cümle 3 ve 4) takibin ertelenmesine karar verilmiş ise, bu erteleme 

kararı, istihkak davasının reddi kararı ile kendiliğinden kalkar80. Bunun sonucu olarak, 

alacaklı dava konusu malın satılmasını talep edebilir. Yani, alacaklının dava konusu 

malın satılmasını talep edebilmesi için, istihkak davasının reddine ilişkin icra 

mahkemesi kararının kesinleşmesine gerek yoktur. Çünkü, her ne kadar m.364,III 

hükmünde “temyiz satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz” hükmüne yer verilmiş 

ise de, bu hüküm istihkak davasında uygulanmaz. Zira, istihkak davaları bakımından 

temyizin icraya etkisi m.97,XIV hükmünde ayrıca düzenlenmiştir. Kanunkoyucu 

m.97,XIV hükmünde açıkça 36’ıncı maddeye yollama yapmak suretiyle, temyizin satışı 

durduracağına ilişkin m.364,III hükmünün burada uygulanmayacağını öngörmüştür. 

Fakat, istihkak davasının reddi hakkındaki icra mahkemesi kararını temyiz eden davacı 

üçüncü kişi, icra dairesine teminat yatırarak81 Yargıtay’dan icranın geri bırakılmasına 

                                                                                                                                               
göre ise, malın satış bedelinden artan miktar üçüncü kişiye verilmez; artan bu miktar malın borçlunun 
elinde haczedilmesi halinde borçluya, üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde ise üçüncü kişiye 
verilmelidir. Alacak veya diğer hakların haczinden artan miktar, bu haklar üzerinde kimin hak sahipliği 
daha muhtemel ise (yani aslında bunlar kimin elinde haczedilmişse) bu kişiye; bir taşınmazın haczi ve 
paraya çevrilmesinden artan miktar ise, tapu sicilinde kim hak sahibi görünüyorsa bu kişiye verilmelidir. 
Satış bedelinden artan miktar üzerinde borçlu ve üçüncü kişi arasındaki uyuşmazlık, haciz prosedürü 
dışında ileri sürülebilir. Bu konularda bkz. STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1085; BRUNNER/ 
HOULMANN/REUTTER s.97. Borçlunun istihkak davasına taraf olması halinde, üçüncü kişi davayı 
kaybetmiş ise, malın takip hukuku bakımından borçluya ait olduğu tespit edildiğinden, bu takdirde malın 
satış bedelinden söz konusu malı haczettirmiş olan bütün alacaklılar yararlanır. Zira, bu durumda, borçlu 
sadece bir alacaklısı için değil, kendi malvarlığından alacağını alma hakkına sahip olan bütün alacaklılar 
için mücadele etmiştir. Eğer, giderler ve faiziyle birlikte bütün alacaklar karşılandıktan sonra geriye bir 
şey kalırsa, bu borçluya verilir. (JÄGER s.338; ROHNER s.138; AMONN/GASSER s.198; SÜSSKIND 
s.70; BÜRGI-2 s.43; BRUNNER/HOULMANN/ REUTTER s.97; karş. STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1085).  
80 KURU-İcra 2 s.1079; UYAR-İstihkak Davaları s.918; UYAR-Sonuçları s.689; BERKİN s.281-282; 
POSTACIOĞLU-s.406; KULAKSIZ C: İlâmlı İcrada İcranın Geri Bırakılması (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara 1992 s.101. 
81 Bu durumda hükmü temyiz eden üçüncü kişiden sadece temyiz ettiği ilamda yazılı olan ve aleyhine 
hükmedilen yargılama giderlerinin ve ayrıca m.97,XIII uyarınca hükmedilen (eğer hükmedilmişse) 
tazminat miktarını karşılayacak oranda teminat istenmesi gerektiği hakkında bkz. UYAR-İstihkak 
Davaları s.919; UYAR-Sonuçları s.689; bu konuda geniş bilgi için bkz. KULAKSIZ s.89-90. 
KULAKSIZ’a göre (s.90), burada alacağın esasına ilişkin teminat gösterilmesine gerek yoktur. Bu 



 561

(durdurulmasına) karar verilmesini isteyebilir (m.97,XIV; m.36; HUMK m.443). Bu 

durumda temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar mal satılamaz82.  

 

        2. Davalı Alacaklı Lehine Tazminata Hükmedilmesi 

            a) Genel Olarak 

İstihkak davasının reddedilmesine bağlanan sonuçlardan biri de, davacı üçüncü 

kişinin tazminata mahkum edilmesidir. Bu durum,  İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XIII 

hükmünde “istihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava 

reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın 

yüzde kırkından aşağı olmamak üzere davacıdan83 tazminat alınmasına hükmolunur”84 

şeklinde açıkça düzenlenmiştir85.  

Söz konusu madde metninde “istihkak davası üzerine” şeklinde bir ibareye yer 

verilmiş olması doğru değildir. Çünkü, bu davada takibin ertelenmesine istihkak davası 

üzerine (yani davanın açılmasından sonra) değil, henüz davanın açılmasından önce, 

                                                                                                                                               
nedenle, kanunda, üçüncü kişinin istihkak davasının reddine ilişkin kararın temyiz edilmesi halinde, 
Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararının alınması usulünün, borçlunun Yargıtay’dan icranın geri 
bırakılması kararı alınması usulünden farklı olarak düzenlenmesi daha isabetli olurdu. 
82 KURU-İcra 2 s.1079; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.324 dn.16; MUŞUL s.668; POSTACIOĞLU s.406; 
BERKİN s.282; ERTEKİN/KARATAŞ s.471; KAYGANACIOĞLU–II s.126; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU 
s.512-513; GÜRSEL s.125; ayrıntı için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s. 918-920; UYAR-İnceleme s.65; 
UYAR-Sonuçları s.688; KULAKSIZ s.102; aksi görüşte olan  BELGESAY’a göre, temyizin satışı 
durdurabilmesi için, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması hakkında karar alınmasına gerek yoktur 
(BELGESAY-Şerh s.233); "İİK’nun 97. maddesi gereğince davanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden 
istihkak davacısı, icra dairesinden 36. maddeye göre mühlet isteyebileceğinden nakdi teminat 
yatırıldığında memurlukça mehil verilmesi yasaya uygun olduğundan şikayetin reddine karar verilmesi 
gerekirken istihkak davalarında 36. madde hükmünün uygulanamayacağından bahisle şikayetin reddi 
isabetsizdir" (12. HD 19.2.1981, 90/1573: UYAR-İstihkak Davaları s.997). 
83 Söz konusu maddede de açıkça belirtildiği gibi, Kanun, ancak davacının, yani üçüncü kişinin tazminata 
mahkum edilebileceğini öngörmüştür. TEKİNAY’a göre, “istihkak davasının kabulü halinde borçlu 
tazminata mahkum edilebildiği halde, davanın reddi halinde tazminata mahkum edilememektedir. 
Halbuki hukuk siyaseti bakımından istihkak davasının reddolunması halinde bu davaya kötüniyetle 
sebebiyet veren borçlunun da tazminata mahkum edilebilmesi gerekirdi. Çünkü, gerçek olmayan istihkak 
iddialarının çoğunluğu borçlunun tertibinden ibarettir. Alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı 
işlemlere girişen ve üçüncü kişilerin istihkak davası açmasına sebebiyet veren borçlu, tazminata mahkum 
edilmeyi bu kişilerden daha fazla hak etmektedir” (TEKİNAY-İstihkak s.69). 
84 Bu fıkra hükmü, 25.11.1988 tarihinden sonra açılan davalarda uygulanır (3494 sayılı Kanun geçici 
madde “b”bendi). 
85 Davayı kaybeden üçüncü kişinin asgari yüzde kırk oranında tazminata mahkum edileceğine ilişkin 
m.97,XIII hükmünün iflasta istihkak davası bakımından uygulanamayacağı hakkında bkz. GÖRGÜN 
s.129. AATHK m.68,III hükmüne göre de “istihkak davası üzerine takibin tehirine karar verilir ve 
neticede dava reddolunursa, dava mevzuunu teşkil eden mahcuz malın değerinin %10’u tutarında 
tazminata hükmolunur”. 
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alacaklı ve/veya borçlunun istihkak iddiasına itiraz etmeleri üzerine karar verilir  

(m.97,I)86.  

 

             b) Tazminatın Şartları87  

                  aa) Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davası Reddedilmiş Olmalıdır 

Davacı üçüncü kişinin, davalı alacaklı lehine tazminata mahkum edilebilmesi için,  

istihkak davasının icra mahkemesince reddedilmiş, yani davanın üçüncü kişinin 

aleyhine sonuçlanmış olması gerekir. Bu şart, m.97,XV hükmünde “neticede dava 

reddolunursa” denilmek suretiyle açıkça belirtilmiştir.  

Yargıtay, istihkak davasının konusuz kalması halinde, haklı olan taraf lehine, 

m.97,XIII ve XV hükmüne göre, asgari yüzde kırk ve yüzde onbeş oranında tazminata 

hükmedilemeyeceğine karar vermiştir88. Ancak, KURU’nun da belirttiği gibi, 

Yargıtay’ın bu kararı isabetli değildir. Çünkü, davanın konusuz kalması halinde, 

mahkemenin (faiz, icra inkâr tazminatı, nafaka gibi) yardımcı talepler bakımından 

yargılamaya devam ederek bir karar vermesi gerekir. İstihkak davasında m.97,XIII veya 

XV hükmüne göre talep edilen tazminat da bir yardımcı talep olduğundan, istihkak 

davasının konusuz kalması halinde, icra mahkemesinin yargılamaya devam ederek 

tazminat hakkında bir karar vermesi gerekir89.  

Kaldı ki, istihkak davasının konusuz kalması halinde, davanın bu nedenle sona 

erdiği tarihe kadar, davalı alacaklının ve davacı üçüncü kişinin zararının tazmin 

edilmesi gerekir. Yani, eğer yargılamaya devam eden icra mahkemesi, sonuçta davacı 

üçüncü kişinin haklı olmadığı sonucuna ulaşmış ise, davalı alacaklı lehine; davalı 

alacaklının haklı olmadığı sonucuna ulaşmış ise, davacı üçüncü kişi lehine tazminata 

hükmetmelidir. Zira, davanın konusuz kaldığı tarihe kadar geçen zaman içinde de 

takibin ertelenmesine karar verilmiş ise, alacaklı satışı talep edemeyeceğine göre, 

                                                 
86 TEKİNAY-İstihkak s.66-67; karş. UYAR-İstihkak Davaları s.920. Daha önce de incelendiği üzere 
takibin ertelenmesi (veya devamına) istihkak davasının açılmasından önce karar verilir. İstihkak 
davasının açılmasından sonra, Kanun bu kararların değiştirilmesi yetkisini icra mahkemesine vermemiştir 
(POSTACIOĞLU s.405-406). 
87 Bkz. AZMİ/İZET s.212-213; UYAR-İnceleme s.66; UYAR-Sonuçları s.690. 
88 "Açılmış olan istihkak davası borç ödenmiş olması nedeniyle konusu kalmadığı gerekçesiyle 
reddedilmiştir. İcra ve İflas Kanunu’nun 97. maddesinin 15. fıkrası gereğince istihkak davacısı lehine % 
15 tazminata hükmedilebilmesi için istihkak davasının sabit olması gerekir. Olayda ise borç ödenmesi 
dolayısıyla icra takibi düşmüş ve istihkak davasının konusu ortadan kalkmıştır. Bu yön göz önünde 
tutulmadan davalıların % 15 tazminatla sorumlu tutulmaları yasaya uygun değildir. Kararın bozulması 
gerekir" (15. HD 20.8.1987, 2300/3058: İBD 1987/7-9 s.604). 
89 KURU-İcra 2 s.1105-1106. 



 563

alacağını geç almasından dolayı zarar görmüş olacak; alacaklının kötüniyetle istihkak 

iddiasına itiraz ettiği sonucuna ulaşılmış ise, bu kez davacı üçüncü kişi malı üzerine 

haksız yere  haciz konulmasından dolayı zarara uğramış olacaktır. Bu nedenle dava 

konusuz kalmış olsa bile, icra mahkemesinin yargılamaya devam ederek, bunun 

sonucunda haklı olan taraf lehine tazminata hükmetmesi gerekir.  

 

                 bb) İstihkak Davasında Takibin Ertelenmesine (Talikine) Karar 

                       Verilmiş Olmalıdır  

Davanın reddi halinde icra mahkemesinin, davacı üçüncü kişiyi tazminata 

mahkum edebilmesi için, daha önce (davanın açılmasından önce) takibin ertelenmesine 

karar vermiş ( m.97,I; III; IX cümle 3) olması şarttır (m.97,XIII)90. Yani, daha önce 

takibin ertelenmesine karar verilmemiş ise, davacı üçüncü kişinin tazminata mahkum 

edilmesi söz konusu olamaz91. Şu halde, takibin ertelenmesine karar verilmiş olması, 

tazminatın en önemli şartını teşkil etmektedir.  

Her ne kadar m.97,XIII hükmünde üçüncü kişinin tazminata mahkum edilebilmesi 

için takibin ertelenmesine karar verilmiş olması yeterli gibi görünmekte ise de, sadece 

bu, tazminata mahkum edilebilmek için yeterli değildir. Bunun yanında, takibin 

ertelenmesi kararının icra ettirilmiş olması, bir başka deyişle takibin gerçekten 

ertelenmiş olması  da gerekir. Çünkü, takibin ertelenmesine karar verilmiş olmasına 

                                                 
90 İİK m.97,XIII hükmünde “istihkak davası üzerine…” şeklinde bir ibare kullanılması doğru değildir. 
Çünkü, takibin ertelenmesine karar verilen bu aşamada henüz ortada bir istihkak davası yoktur. Takibin 
ertelenmesine istihkak davası üzerine değil, alacaklı ve/veya borçlunun istihkak iddiasına itirazı üzerine 
dosya kendisine gönderilen icra mahkemesince karar verilecektir. 
91 "Takibin ihtiyati tedbir yolu ile teminat alınarak durdurulmasına karar verilmesi karşısında, davacı 
üçüncü kişinin tutumu sonucu alacağın tahsili geciktiğinden davanın reddi nedeniyle alacaklı yararına 
%40 tazminata hükmedilmelidir" (21. HD 1.5.2003, 2796/4102: YKD 2003/11 s.1750-1751); "İstihkak 
davasının reddi üzerine davalı alacaklı yararına tazminata hükmedilebilmesi için İİK’nun 97/13. maddesi 
uyarınca takibin talikine karar verilmiş olması ve bu nedenle de davalı alacaklının alacağını tahsil 
etmesinin gecikmesi gerekir. Dosya arasında icra takibinin talik edildiğine ilişkin bir karar bulunmadığına 
göre davalı alacaklı yararına tazminata hükmedilmemesi gerekirken, aksine düşünce ile yazılı olduğu 
şekilde tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya yakırı olup hükmün bozulmasını gerektirmekte ise de, bu 
yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nun 438/7. maddesi 
uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir" (15. HD 23.5.1995, 2811/2911: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.474); "Dava İİK’nun 97 ve müteakip maddelerine dayanarak açılmış istihkak davası 
niteliğinde olup, dava sonunda alacaklı lehine tazminata hükmedilebilmesi, aynı kanunun 89/4. maddesi 
değil 97/13. maddesi uyarınca icra takibinin Merci Hakimliğince durdurulması şartına bağlıdır. Dosyada 
icra takibinin durdurulmasına dair bir karar bulunmadığına göre, Merci Hakimliğince davalı 3. kişi 
aleyhine …tazminata hükmedilmesinde isabet yoktur" (15. HD 8.7.1992, 3131/3749: UYAR-İstihkak 
Davaları s.944). 
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rağmen, icra takibi gerçekten ertelenmiş değilse, bundan alacaklının bir zarara uğraması 

söz konusu olmaz92. 

Daha önce de incelendiği üzere, takibin ertelenmesine karar verilen hallerde, 

haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacı üçüncü kişiden 

36’ıncı maddeye göre teminat alınır. Fakat, üçüncü kişiden teminat alınması, takibin 

ertelenmesine karar verilmesinin bir şartı değil, aksine bu kararın infaz ettirilebilmesinin 

bir şartıdır. Yani, üçüncü kişi bu teminatı vermediği sürece, takibin ertelenmesi kararı 

yerine getirilemez, takip ertelenemez. Takibin gerçekten ertelenmiş olması için, davacı 

üçüncü kişinin teminat göstermiş olması gerekir. Şu halde, icra mahkemesince takibin 

ertelenmesine karar verilmiş ve davacı üçüncü kişi de kendisinden istenilen teminatı 

göstermiş ise, ancak bu takdirde takip gerçekten ertelenmiş olur. Bunun sonucu olarak 

davanın reddedilmesi halinde davacı üçüncü kişi tazminata mahkum edilir93.    

Böylece, icra mahkemesince takibin ertelenmesine karar verilmemiş veya bu 

yönde karar verilmesine rağmen (teminat gösterilmediği için) icra edilmemiş ise, sadece 

istihkak davasının açılmış olmasının, alacaklının alacağını almasını geciktirdiğinden söz 

edilemez. Çünkü, bu durumda takip durmayıp, devam edecektir. Takip devam 

edeceğine göre, alacaklının bir zarara uğraması, yani satışı talep edememesi nedeniyle 

alacağını geç almış olması söz konusu olmaz.  Bu nedenle, istihkak davasının reddine 

karar veren icra mahkemesi, sadece bu nedenle  davacı üçüncü kişiyi tazminata 

mahkum edemez94.  

                                                 
92 KURU-İcra 2 s.1081; MUŞUL s.667-668; UYAR-İstihkak Davaları s.946-947; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.477; ŞİMŞEK s.669; "İstihkak davacısının tazminatla sorumlu tutulabilmesi için, istihkak iddiası 
nedeniyle takibin talik edilmiş olması icabeder. Teminat şartı yerine getirilmediğinden takibin talikine 
müteallik kararın infaz edilmemiş olması nedeniyle alacaklının zarara uğramış olduğu düşünülemez. O 
halde, alacaklı lehine tazminata hükmedilmesi İİK’nun 97. maddesine aykırıdır"  (HGK 12.1.1972, İc.İf. 
581/5: ABD 1972/2  s.322-323); aynı doğrultuda (15. HD 14.6.1995, 3087/3604: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.479). Fakat Yargıtay’ın bazı kararlarından, sanki sırf takibin ertelenmesine karar verilmiş olmasının 
(teminat şartı yerine getirilmemiş olsa bile)  alacaklı lehine tazminata hükmetmek için yeterli olacağı 
anlaşılmaktadır ki, bu  doğru değildir. Örneğin  bkz. (15. HD 12.4.1994, 681/2259: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.480). 
93 "Davacının talebi üzerine mahkemece takibin teminat karşılığı talikine ilişkin olarak verilen kararın 
infaz edildiğine dair belge bulunmadığından ve davada taraf olmayan M. Şirketinin şikayeti üzerine 
Tetkik Merciince satışın durdurulması davacı aleyhine sonuç doğurmayacağından, İİK’nun 97/13. 
maddesi gereğince davacıdan tazminat alınmasına hükmedilmemiş olmasında usul ve yasaya aykırılık 
yoktur"  (13. HD 23.12.1982, 7886/8015: Manisa Barosu Dergisi 1983/5 s.27-29). 
94 KURU-İcra 2 s.1082; UYAR-İstihkak Davaları s.946-947; ERTEKİN/KARATAŞ s.477; AZMİ/İZZET 
s.212; "…İnceleme konusu olayda davacının isteği ile takibin ertelenmesine karar verilmediği ve böylece 
davalı bankanın alacağının tahsilinin geciktirilmediği daha açık bir deyimle mahcuz eşyalar hakkındaki 
takibin doğrudan doğruya davalı bankanın kusuru ile geciktiği anlaşıldığından  % 40 tazminata 
hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 14.6.1988, 564/2307: KURU-İcra 2 s.1082-1083); "İİK. 
nun 97/13. maddesi uyarınca istihkak davasının reddi üzerine alacaklı yararına % 40 inkar tazminatına 
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İstihkak davasının kabulü halinde davalı alacaklının (ve/veya borçlunun) 

tazminata mahkum edilebilmesi için, kötüniyetli olarak istihkak iddiasına itiraz etmeleri 

gerektiği halde; davanın reddi halinde davacı üçüncü kişinin tazminata mahkum 

edilebilmesi için, istihkak davasının kötüniyetli olarak açılmış olması şart değildir95.  

 

                 cc) Alacaklı Tazminat Talebinde Bulunmuş Olmalıdır 

İstihkak davasında takibin ertelenmesine karar verildiği (ve bu karar icra 

ettirildiği) için, dava konusu mal hakkında takibin (yani satışın) ertelenmesi nedeniyle, 

doğan zararlarının hüküm altına alınabilmesi için,  alacaklının ayrı bir tazminat davası 

açmasına gerek yoktur. Her ne kadar, m.97,XV hükmünde davanın kabulü halinde 

üçüncü kişi lehine asıl dava ile birlikte tazminata hükmedileceği belirtilmiş ise de; 

davanın reddi halinde m.97,XIII hükmünde böyle bir düzenlemeye yer verilmemiş 

olmasından, alacaklı lehine asıl dava ile birlikte tazminata hükmedilemeyeceği sonucu 

çıkarılamaz. Yani, alacaklı lehine de asıl dava (istihkak davası) ile birlikte tazminata 

hükmedilebilecektir96.  

Alacaklı lehine97 tazminata hükmedilebilmesi için, onun bu konuda talepte 

bulunmuş olmasının gerekip gerekmediği doktrinde tartışmalıdır.  

Bir görüşe göre, alacaklı lehine tazminata hükmedilebilmesi için, onun bu yönde 

bir talepte bulunmuş olması şart değildir; alacaklının bir talebi olmasa bile icra 

                                                                                                                                               
hükmedilmesi için icra takibinin tedbirle durdurulması gerekmektedir. Davada icra takibinin 
durdurulması için karar alınmış ise de teminat yatırılmadığından icra takibinin durdurulmadığı ve bir 
kısım mahcuzların da icra yoluyla satıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı alacaklı lehine % 40 inkar 
tazminatına hükmedilmesi doğru olmayıp kararın bu nedenle bozulması gerekmekte ise de; bu yanlışlığın 
giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç bulunmadığından kararın HUMK.nun 438/7. 
maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur" (15. HD 22.4.1996, 1743/2266: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.481). 
95 KAYGANACIOĞLU–II s.126; ERTEKİN/KARATAŞ s.482; "İstihkak davası üzerine takibin talikine 
karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken 
miktarının % 40’tan aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına karar vermelidir (İİY’nın 
97/13). Olayımızda 20.6.1990 tarihinde takibin durdurulmasına karar verilmiş ve istihkak davası 
reddedilmiş olduğundan merciin yukarıda anılan tazminata hüküm kurması gerekirken iyi niyetten bahisle 
tazminatın reddedilmesi kabul biçimi bakımından yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır" (15. HD 
15.10.1991, 2281/4784: ERTEKİN/KARATAŞ s.482). 
96 TEKİNAY-İstihkak s.66; KURU-İcra 2 s.1083. 
97 İİK m.97,XIII hükmünde, tazminata alacaklı lehine hükmedileceği belirtilmiştir. Ancak, istihkak 
iddiasına itiraz etmediği için kendisine karşı istihkak davası açılmamış, yalnız itiraz eden borçluya karşı  
açılmış ise,  davada taraf olmayan alacaklının tazminat talebinde bulunması da mümkün olamayacağına 
göre, onun lehine tazminata hükmedilemez. Böyle bir durumda, borçlunun alacaklıyı temsil ettiği de 
söylenemez. Zira, borçlunun alacaklıyı temsil etmesi, onun adına hareket etmesi, icra takibinin devamı ile 
ilgili olduğu ölçüde mümkün olabilir. Bu nedenle, borçlunun alacaklı lehine tazminat talep etmesi ve 
davacı üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesi mümkün olmamak gerekir (TEKİNAY-İstihkak s.69). 
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mahkemesi üçüncü kişiyi re’sen tazminata mahkum edecektir. Zira kanun, yüzde kırk 

oranında tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının talepte bulunmasını 

öngörmemiştir. Tazminata karar verilebilmesi için, takibin ertelenmesine karar verilip 

uygulanmış olması ve sonuçta istihkak davasının reddedilmiş olması yeterlidir98. Kaldı 

ki, tazminata hükmedilebilmesini alacaklının talebine bağlı tutmak kanunun lafzına 

aykırı olduktan başka, istihkak davasının toplumsal düzenin sağlanmasına yönelik 

amacına da aykırıdır99. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi de bu görüştedir100.  

Buna karşılık doktrinde ileri sürülen ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre 

ise, alacaklı lehine tazminata hükmedilebilmesi için, alacaklının bu konuda talepte 

bulunmuş olması gerekir101. Gerçi, her ne kadar m.97,XIII hükmü lafzi olarak 

yorumlandığında ve bu tazminatın kötüniyetle istihkak davası açılmasına engel 

olunması amacına yönelik bir yaptırım niteliğini taşıdığı noktasından hareket 

edildiğinde, talepte bulunulmuş olmasının gerekli olmadığı söylenebilir. Fakat, söz 

konusu tazminat bir yaptırım niteliğinde görülebilirse de, sonuçta ceza niteliğini   

taşımadığı102 ve kamu düzenine ilişkin olmayan hususlar dışında (ki buradaki hüküm de 

kamu düzenine ilişkin değildir)103, hakimin taleple bağlı olduğu dikkate alındığında, 

alacaklı lehine tazminata hükmedilebilmesi için, onun bu konuda talepte bulunmuş 

olması gerekir104. Kaldı ki, burada hükmedilecek tazminatın iki yönlü bir fonksiyona 

sahip olduğu söylenebilir. Yani, tazminata asgari bir sınır getirilmesi onun yaptırım 

niteliğini ortaya koyar. Ancak diğer taraftan, belirtilen asgari miktardan fazla zararın 

talep edilebilmesine olanak tanınması ise, alacaklının zararının karşılanması amacına 

yönelik olup, gerçek anlamda zararın karşılanmasına yönelik bir tazminat niteliğini 

gösterir. Nitekim, Yargıtay İcra-İflas Dairesi de eski tarihli içtihatlarında bu görüşü 

benimsemiştir105.  

                                                 
98 MUŞUL s.668; KAYGANACIOĞLU-II s.127; OLGAÇ/KÖYMEN s.806; ERTEKİN/KARATAŞ 
s.482; GÖMÜGEN B S: İstihkak İddialarında Alacaklının Tazminat Hakkı (İleri Hukuk Dergisi, 1952/80 
s.1359), s.1359; ŞİMŞEK s.670. 
99 GÖMÜGEN s.1359. 
100 "…İİK’nun 97/XIII’e göre, alacaklı lehine tazminata hükmedebilmek için isteğe gerek yoktur" (13. 
HD 12.1.1978, 5170/105: KAYGANACIOĞLU-II s.127 dn.56). 
101 KURU-İcra 2 s.1083; TEKİNAY-İstihkak s.66; BERKİN s.283; UYAR-İstihkak Davaları s.921, 998; 
DALAMANLI s.907; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.510. 
102 GÖMÜGEN s.1359. 
103 UYAR-İstihkak Davaları s.921. 
104 TEKİNAY-İstihkak s.66. 
105 "Davalı alacaklı tarafından 97 inci maddeye müsteniden tazminat talep edilmedikçe resen tazminata 
hükmedilemez"  (İİD 6.4.1951, 1909/1860: GÜRSEL s.121); "…bu tazminatın şahsi hakka taalluk etmesi 
ve sözü geçen madde fıkrasının amir hükümlerden olmaması sebebiyle yargıcın bu hususta resen tazminat 
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                 c) Tazminatın Miktarı 

İstihkak davasının reddedilmesi halinde davalı alacaklı lehine hangi miktarda 

tazminata hükmedileceği m.97,XIII hükmünde pek de açık olmayan bir şekilde ifade 

edilmiştir. Buna göre, takibin ertelenmesine karar verilmiş ve sonuçta dava reddedilmiş 

ise, “alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istîfası geciken miktarının yüzde 

kırkından aşağı olmamak üzere” davacı üçüncü kişi tazminata mahkum edilecektir106. 

Alacaklı lehine hükmedilecek tazminatın belirlenmesinde, davanın kabulü halinde 

olduğu gibi haczedilen malın değeri değil, alacaklının alacağından istihkak davası 

dolayısıyla elde etmesi geciken  miktarı esas alınacaktır. Bir başka deyişle, tazminatın 

miktarı belirlenirken, alacaklının bu dava nedeniyle istîfası  (alması)   geciken alacak 

miktarı esas tutulacaktır; yoksa, haczedilen malın değeri veya alacağının tamamı 

dikkate alınarak  tazminata hükmedilemeyecektir107.  

Ancak, burada açıklığa kavuşturulması gereken husus, m.97,XIII hükmünde 

belirtilen “alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istîfası geciken miktar” ile 

kastedilenin ne olduğudur.  

Yargıtay, istihkak davasının reddi halinde, diğer koşulların da bulunması halinde, 

haczedilen malın değeri ile takibe konu olan alacak miktarından hangisi az ise, bu az 

olan miktar esas alınarak (bu miktar üzerinden) tazminata hükmedilmesi gerektiğine 

karar vermiştir108.   

                                                                                                                                               
takdirine yetkisi bulunmadığı halde alacaklı tarafından istifası geciken bir para için tazminat istenip 
istenmediği araştırılmaksızın yazılı olduğu üzere karar verilmesi kanuna aykırı olduğundan temyiz olunan 
kararın bu sebeple bozulmasına karar verildi" (İİD 10.10.1950, 4083/4345: DOĞRUER/ GÜLERYÜZLÜ 
/AYAN s.205-206). 
106 Alacaklı, icra mahkemesince lehine hükmedilen bu tazminatı, davacı üçüncü kişinin daha önce takibin 
ertelenmesine karar verilmesi üzerine göstermiş olduğu teminattan alacaktır (KURU-İcra 2 s.1084; 
MUŞUL s.668). 
107 TEKİNAY-İstihkak s.67; AZMİ/İZZET s.211-212; "…Kabule göre de ilamın icrasında duraksamaya 
neden olacağı düşünülmeden İİK’nun 97/13. maddesi uyarınca hükmedilen tazminatın matrahının 
gösterilmemesi de bozma nedenidir" (15. HD 23.6.1993, 2013/2989: UYAR-İstihkak Davaları s.942). 
Yargıtay bu kararda tazminatın “matrahının” açıkça gösterilmesi gerektiğine işaret etmiş bulunmaktadır.  
108 "Takip asıl alacak ve işlemiş faizi olarak toplam 4.830.000 lira üzerinden başlatılmış ve bu miktar 
üzerinden kesinleşmiştir. Mahcuzların değeri ise, 6.700.000 liradır. Tetkik Merciince maddi hata sonucu 
mahcuzların değeri 5.700.000 lira kabul edilerek bu miktar üzerinden davalı yararına tazminata 
hükmolunmuştur. Oysa İİK’nun 97. maddesinin 13. fıkrasında tazminatın ‘istifası geciken miktar’ 
üzerinden’ hesap edileceği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle istifası geciken alacak miktarının 4.830.000 
lira yerine 5.700.000 liraya oranla tazminata hükmedilmesi doğru değildir" (15. HD 24.2.1993, 542/768: 
UYAR-İstihkak Davaları s.951); "Kovuşturma ve ihtiyati haciz uygulaması 45.000 lira alacak nedeniyle 
yapılmakta iken, borcun 30.000 lirasının hacizden önce ödendiğini alacaklı, haciz tutanağındaki imzalı 
açıklamasıyla kabul etmiştir. Haciz uygulaması kalan 15.000 lira borç için yapılmış olduğuna göre %15 
(şimdi % 40) tazminat ile vekalet ücretinin 15.000 lira üzerinden belirlenmesi gerekirken 45.000 lira 
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Tazminat miktarının belirlenmesinde esas alınacak miktarın tespiti bakımından 

Yargıtay’ın konuya  açıklık getiren  bu ölçütü esas itibariyle kabul edilebilir. Ancak, 

burada belirtilmesi gereken, haczedilen malın değerinden kastın, istihkak iddiasına konu 

olan hacizli malın değeri olduğudur. Yoksa, bunun (istihkak davasına konu olan 

malların) dışında haczedilmiş malların değeri burada dikkate alınamaz. Çünkü, istihkak 

davasına konu olmayan mallar üzerinde icra takibi devam edeceğine ve alacaklı 

bunların satışını talep edebileceğine göre, onun bu malların değerini geç almasından söz 

edilemez.   

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse: Örneğin, alacaklı A, borçlu B’ye 

karşı iki milyar liralık bir icra takibi başlatmış ve A’nın bu alacağı için B’ye ait toplam 

üç milyar lira değer takdir edilen çeşitli mallar haczedilmiştir. Daha sonra üçüncü kişi 

“Ü”, hacizli bu mallardan bir milyar lira değerindeki bir mal hakkında istihkak 

iddiasında bulunmuş ve sonuçta takibin ertelenmesine karar verilmiş ve dava alacaklı 

lehine hükme bağlanmıştır. Bu durumda, alacaklı lehine hükmedilecek yüzde kırk 

oranında tazminatın belirlenmesinde toplam alacak miktarı olan iki milyar lira ve hacizli 

malların toplam değeri olan üç milyar lira değil, istihkak davası nedeniyle alacağın 

alınması (elde edilmesi) geciken miktarı olan bir milyar lira esas alınacaktır. Buna göre 

de alacaklı lehine asgari  olarak hükmedilecek tazminat miktarı, bir milyar liranın yüzde 

kırkı olan dörtyüz milyon lira olacaktır109.  

Kanun, davalı alacaklı lehine hükmedilecek tazminatın asgari (en az) miktarını 

açıkça belirtmiştir. Buna göre, hükmedilecek tazminat miktarı, alacaklının alacağından 

istihkak davası nedeniyle istifası geciken miktarın yüzde kırkından aşağı (az) 

olamayacaktır110. Görüldüğü gibi, tazminata azami (tavan) değil, asgari (taban) bir 

sınır getirilmiştir.  

                                                                                                                                               
üzerinden takdir olunması, hükmün bozulması için bir nedendir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi 
yeniden yargılamaya gereksinim yoktur. Öyleyse, hükmün düzeltilerek onanması usulün değişik 438/7. 
maddesinin bir gereğidir. Sonuç: Temyiz olunan hüküm fıkrasındaki 45.000 lira üzerinden % 15 tazminat 
ve 4500 lira vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine ilişkin bölümdeki 45.000 liranın 
15.000 lira ve 4500 lira vekalet ücretinin de 1500 lira olarak düzeltilmesine ve böylece hükmün 
düzeltilmiş bu biçimi ile (ONANMASINA)…" (13. HD 25.3.1981, 1475/2102: UYAR-İstihkak Davaları 
s.952). 
109 Yine örneğin, A’nın on milyar liralık bir alacağı için B’ ye ait olan on milyar lira değerinde bir fabrika 
üzerine haciz konulmuş ve üçüncü kişi bu fabrikanın  beş milyar lira değerindeki bir eklentisi hakkında 
istihkak davası açmış ise, davanın reddi halinde üçüncü kişi, ancak eklentinin değeri olan beş milyar 
liranın yüzde kırkı oranında, yani beşyüz milyon lira tazminata mahkum edilebilecektir (TEKİNAY-
İstihkak s.67-68). 
110 TEKİNAY’a göre, bu hüküm kötüniyetli olarak istihkak davası açan kişilere karşı alınmış aşırı bir 
tedbirdir. Söz konusu hükümle tazminat zararı karşılayan bir  miktar olmaktan çıkarılmış bir bakıma cezai 
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Bu nedenle, alacaklının uğradığı zarar alacağının alınması geciken miktarının 

yüzde kırkından az olsa bile, istihkak davasını reddeden icra mahkemesi, davacı üçüncü 

kişiyi yüzde kırk oranında tazminata mahkum etmek zorundadır. Yani, alacaklının 

zararının bundan daha az olduğu iddia ve ispat edilerek, bu miktardan daha az bir 

tazminata hükmedilmesi sağlanamaz111. Çünkü, m.97,XIII hükmünde hükmedilecek 

tazminatın bundan aşağı olamayacağı açıkça belirtilmiştir112. Kanun, bu konuyu icra 

mahkemesinin takdirine bırakmamıştır.  

Alacaklı da, yüzde kırka kadar olan zararını ispat etmekle yükümlü değildir. Buna 

karşılık, icra mahkemesince yüzde kırktan fazla tazminata da hükmedilebileceğinden, 

alacaklı uğradığı zararın yüzde kırktan fazla olduğunu iddia etmekte ise, iddia ettiği bu 

                                                                                                                                               
bir yaptırım niteliğine bürünmüştür. Ancak bu yapılırken zararın tazmini ilkelerine  aykırı olarak kusur 
sorumluluğu esası terkedilmiştir. Çünkü, m.97,XIII hükmüne göre üçüncü kişinin tazminata mahkum 
edilebilmesi için kötüniyetli veya kusurlu olması şart değildir. Oysa üçüncü kişinin delil yokluğu 
nedeniyle istihkak iddiasını ispat edememesi mümkündür. Kaldı ki, istihkak davasında uyuşmazlığı cebri 
icra bakımından çözmek durumunda kalan icra mahkemesinin, bu uyuşmazlığı bütün yönleriyle 
çözememesi ihtimali de vardır. Dolayısıyla, kötüniyetli olmayan istihkak davacısının, alacaklı bir zarara 
uğramamış olsa bile, yüzde kırk oranında tazminata mahkum edilmesi adalet duygularını incitmektedir 
(TEKİNAY-İstihkak s.67). Gerçekten TEKİNAY’ın bu düşüncelerinde haklılık payı olduğu inkâr 
edilemez. Zira, davanın kabulü halinde alacaklının tazminata mahkum edilebilmesi için, onun kötüniyetli 
olması şartı arandığı halde, üçüncü kişi bakımından bu şart aranmamaktadır. Burada bir ölçüde, taraflar 
arasındaki dengenin ve adalet duygularının incindiği söylenebilir. Ancak, kanunkoyucu, bu yönde bir 
düzenlemeye sevk eden sebepler de gözardı edilemez. Kanaatimizce, uygulamada, takibi sürüncemede 
bırakmak ve alacaklıdan mal kaçırmak için, borçlu ile üçüncü kişilerin anlaşarak, (muvazaalı işlemler 
yaparak) ve dolayısıyla gerçek olmayan hak talepleri ileri sürülerek açılan istihkak davalarının   
sayısındaki önemli artışlar, kanunkoyucuyu bu yönde bir düzenleme yapmak zorunda bırakmıştır. 
Böylece, yaptırım niteliğinde ve gerçekten yüksek sayılabilecek oranda bir tazminat hükmü getirilerek, 
gerçek olmayan istihkak davaları açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Esasen, alacaklının 
tazminata mahkum edilebilmesi için onun kötüniyetli olmasının da aranması, borçlu ile üçüncü kişi 
arasındaki ilişkilere yabancı olması nedeniyle haklı görülebilir. Ancak, üçüncü kişi bir mal veya hakkın 
kendisine ait olduğunu ileri sürerek dava açtığına göre, gerçekten hak sahibi olup olmadığını en iyi  
kendisi bilebilecek durumdadır. Bu nedenle onun tazminata mahkum edilebilmesi bakımından kötüniyetli 
olmasının aranmaması kabul edilebilir. Öte yandan, burada kusur sorumluluğu ilkesinin ihlal edildiği de 
pek söylenemez. Çünkü, yüzde kırk oranında tazminat, kötüniyetle dava açılmasının bir yaptırımı olarak 
bizzat Kanun tarafından öngörülmüştür. Yani, yaptırım niteliğini taşıyan bu tazminat Kanun hükmünden 
kaynaklanmaktadır. Kanun, davacı üçüncü kişinin kusurlu olması şartını ise aramamıştır. Esasen bunun 
alacaklı tarafından ispat edilmesi de oldukça güçtür. Öte yandan belirtmek gerekir ki, yüzde kırk oranında 
tazminat da, kanaatimizce  yüksek bir orandır. YILMAZ’ ın da isabetle belirttiği gibi, ülkemizde oldukça 
yüksek seviyelerde cereyan eden enflasyon oranının düşmesi halinde, bu asgari yüzde kırk oranı büyük 
haksızlıklara yol açabilecek ve Kanun’un  yeniden değiştirilmesi gündeme gelebilecektir. Ayrıca, yüksek 
oranlı bu tazminat dikkate alınırsa  üçüncü kişilerin haklı olmalarına rağmen istihkak davası 
açamayabileceklerdir. Bu sonuç ise, hak arama özgürlüğünü sınırlayan bir sakınca olarak ortaya çıkabilir. 
Bu nedenle, değişiklikten önceki asgari yüzde onbeş şeklindeki hükümle yetinilebilirdi. Çünkü, eski 
hükümde “asgari” denildiği için hakim enflasyon oranını da dikkate alarak yüzde kırkın üzerinde (ya da 
altında) tazminata hükmetme olanağına zaten sahipti. Bkz. YILMAZ-Düşünceler s.107-108. 
111 UYAR-İstihkak Davaları s.921; UYAR-İnceleme s.67; UYAR-Sonuçları s.691. 
112 KURU-İcra 2 s.1083; UYAR-İstihkak Davaları s.921; MUŞUL s.668. 
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zararını ispat etmekle yükümlüdür113. Eğer ispat ederse bu miktar tazminata 

hükmedilebilir, ispat edemez ise, yüzde kırk tazminata hükmedilmekle yetinilir114.  

 

            d) İcra Mahkemesinin Tazminata Hükmetmemiş Olması Halinde Ayrı 

                Tazminat Davası Açılıp Açılamayacağı 

Doktrinde, icra mahkemesinin, istihkak davasının reddine ilişkin kararında 

alacaklı talep etmediği veya talep ettiği halde unuttuğu için alacaklı lehine yüzde kırk 

tazminata hükmetmemesi ve kararın bu şekilde kesinleşmiş olması halinde, alacaklının, 

icra mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde, haksız icra takibinin 

ertelenmesi kararı nedeniyle alacağını geç almış olmasından doğan zararının tazmini 

için, istihkak davacısı üçüncü kişiye karşı genel  mahkemelerde bir tazminat davası 

açabileceği; bu tazminat davasının hukuki sebebinin de m.97,XIII hükmü değil, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 110’uncu maddesi olduğu ileri sürülmüştür.  Böyle 

bir tazminat davasının hukuki sebebi, m.97,XIII hükmü değil, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 110’uncu maddesi olduğundan, alacaklının icra takibinin 

haksız olarak ertelenmesi nedeniyle talep edebileceği zarar yüzde kırktan az olabilir. 

Alacaklının, talep ettiği zarar bu miktardan az olsa bile zararını  ispat etmesi gerekir115. 

Nitekim, Yargıtay da bu görüştedir116. 

                                                 
113 KURU-İcra 2 s.1083;  POSTACIOĞLU s.401; UYAR-İstihkak Davaları s.921; UYAR-Sonuçları 
s.691; KAYGANACIOĞLU–II s.126; MUŞUL s.668. 
114 "…Zarar davacının açtığı istihkak davasından doğmuş bulunduğuna göre davalı Asiye, kanunun bu 
hükmü uyarınca davacıdan uğradığı zararları isteyebilir. Kanunda açıklanan % 10 (şimdi yüzde kırk) 
tazminat mercice hükmolunacak tazminatın taban seviyesidir. Uğranılan zararın daha yüksek olduğu ispat 
edildiği takdirde zararın tamamının istenilmesine engel olacak bir kanun hükmü bulunmadığından tetkik 
merciince ispat edilen istek sınırları içinde hüküm tesis edilmesi ve yine 97. madde uyarınca bu istihkak 
davasının genel hükümler çerçevesinde ve basit usulü muhakemeye göre bakılarak sonuçlandırılması 
gerekmektedir. Kanunun bu açık hükmü karşısında ‘tetkik merciinin görevsizliği ve alacaklının % 10 
tazminat isteğinde bulunmadığı’ ileri sürülerek tazminat isteğinin reddi yoluna gidilemez. Tetkik 
merciince Yargıtay özel dairsinin yerinde olan bozma ilamına uyulmayarak eski kararda direnilmesi bu 
noktadan kanuna ve usule aykırıdır"  (HGK 24.12.1969, İc.İf. 734/892: UYAR-İstihkak Davaları s.1001-
1002). 
115 KURU-Usul 3 s.3131; KURU-İcra 2 s.1084; UYAR-İstihkak Davaları s.922; UYAR-Sonuçları s.691. 
116 "…Gerçekten, istihkak davasının reddine karar veren icra tetkik mercii, alacaklı talep etmediği için 
kararında (İİK’nun 97/13 üncü maddesinde öngörülen) alacaklı lehine asgari yüzde onbeş (şimdi yüzde 
kırk) tazminata hüküm vermemiş ve tetkik mercii kararı bu şekilde kesinleşmiş ise, alacaklı istihkak 
davasın ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde, icra takibinin haksız ertelenmesi kararı 
nedeniyle alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararın ödenmesi için üçüncü kişiye (istihkak 
davacısına) karşı genel hükümlere göre bir tazminat davası açabilir (Bakınız Prof.Dr. Baki Kuru Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, cilt III baskı 1982 Sh.3131). Ancak böyle bir tazminat davasının hukuki 
dayanağı İİK’nun 97 inci maddesinin 13 üncü fıkrası değil , HUMK’nun 110 uncu maddesi hükmüdür. 
Yani bu halde alacaklının açacağı tazminat davası, normal bir haksız ihtiyati tedbirden dolayı tazminat 
davasıdır. Bu dava ile alacaklı, ancak icra takibinin haksız olarak ertelenmesi nedeniyle uğramış olduğu 
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Doktrinde ileri sürülen bu görüşe biz de katılmaktayız. Zira, eğer davalı 

alacaklının uğradığı zarar istihkak davası ile birlikte hükme bağlanmamış ise, davadan 

elini çeken icra mahkemesinin bu tazminat hakkında karar vermesi artık söz konusu 

olamaz. Buna bağlı olarak, m.97,XIII hükmü de uygulanamaz. Çünkü, bu hükme göre 

tazminata, ancak istihkak davasını karara bağlayan icra mahkemesince hükmedilebilir.  

Fakat, alacaklının, icra takibinin haksız olarak ertelenmesi nedeniyle uğramış 

olduğu zararı da gözardı edilemeyeceğine  ve m.97,XIII hükmü de uygulanmayacağına 

göre, bu durumda alacaklının bu zararını, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

110’uncu maddesi hükmüne dayanarak isteyebilmesine bir engel olmamak gerekir. Zira, 

istihkak davasında karar verilen takibin ertelenmesi kararı da, sonuçta bir ihtiyati tedbir 

olarak nitelendirilebilir117.  

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XIII hükmü ancak icra mahkemesinde açılabilen 

istihkak davasında uygulanabilecek bir hüküm olduğu için, alacaklı lehine ispatına 

gerek olmadan yüzde kırk tazminata da ancak icra mahkemesince hükmedilebilir. 

Dolayısıyla, genel mahkemelerde, haksız takibin ertelenmesi kararı nedeniyle gerçek 

zararının tazmini amacıyla dava açan alacaklının, miktarı ne olursa olsun bu zararını 

ispat etmesi gerekir.   

 

             e) Fazla Zarar İçin Ayrı Dava Açılıp Açılamayacağı 

İstihkak davasının reddine ilişkin kararda, m.97,XIII hükmüne göre icra 

mahkemesince lehine tazminata hükmedilen alacaklı, zararının daha fazla olduğunu ileri 

sürerek üçüncü kişiye karşı ayrı bir dava açabilecek midir? Bu soruya çeşitli ihtimaller 

dahilinde cevaplamak gerekir: 

Alacaklı, istihkak davasında asgari yüzde kırk tazminatı veya daha fazlasını talep 

etmiş, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş ve icra mahkemesi de davacı üçüncü kişiyi 

alacaklının talep ettiği kadar tazminata mahkum etmiş ise, alacaklının, saklı tutmuş 

olduğu fazlaya ilişkin hakları için genel mahkemelerde ayrı (ek) bir tazminat davası 

                                                                                                                                               
gerçek zararını isteyebilir. Yani bu halde İİK’nun 97/13 üncü maddesi hükmü uygulanmaz ve alacaklının 
zararını ispat etmesi zorunludur. Zira alacaklının isteyebileceği zarara yüzde onbeşten az olabilir. 
Mahkemenin, açıklanan hukuki esasları gözetmeksizin ve davacının gerçek zararını araştırmadan davanın 
nitelenmesinde ve uygulanacak kanun hükümlerini  belirlemede hataya düşerek isteği aynen hüküm altına 
alması kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir" (4. HD 23.1.1986, 8652/378: Yasa 1986/4 s.532-533). 
117 Bkz. yuk., üçüncü bölüm, s.304-305. 
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açması mümkündür118. Zira, alacaklının istihkak davası aşamasında, ortaya çıkabilecek 

zararlarının tamamını öngörmesi mümkün olmayabilir.  

Buna karşılık, icra mahkemesince, alacaklının talep ettiği tazminattan daha azına 

karar verilmiş, yani tazminat talebinin bir kısmı reddedilmiş ise, alacaklı saklı tutmuş 

olduğu fazlaya ilişkin tazminat için ayrı bir dava açamaz119. Çünkü, alacaklı, fazlaya 

ilişkin hakkını saklı tutmuş olsa bile, tazminat talep etmiş, bu talep icra mahkemesince 

incelenmiş ve zararın ancak hükmedilen kadar olduğu sonucuna varılarak, buna göre 

hüküm verilmiştir. Dolayısıyla, bu hüküm, aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı 

sebebe dayanılarak sonradan açılacak bir tazminat davası bakımından kesin hüküm 

teşkil edecektir. 

Alacaklı, istihkak davasında, davacı üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesini 

talep ederken fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmamış ise, fazla zarar için ayrı bir dava 

açamaz120. Zira, alacaklı saklı tutmamış olduğu fazla zararından zımnen feragat etmiş 

sayılır.  

Buraya kadar belirtilenler, alacaklının, istihkak davasının reddi aşamasına kadar 

olan zararının tazmini talepleri bakımından geçerlidir. Dolayısıyla, alacaklının, istihkak 

davasının reddine ilişkin icra mahkemesi kararından sonra doğmuş olan zararı için, her 

halde, genel mahkemelerde ayrı bir tazminat davası açması mümkündür. Çünkü, icra 

mahkemesinin, davanın reddi kararından önceki döneme ilişkin olmak üzere tazminat 

hakkında verdiği kararı, bu karardan sonra doğan zarar için açılan dava bakımından 

kesin hüküm teşkil etmez121.  

 

            f) Mal Bedelinin Ödenmesinin Haksız Olarak Ertelenmesi  Halinde  

               Tazminat Talep Edilip Edilemeyeceği 

 

Bilindiği gibi, istihkak davası sonuçlanmadan hacizli mal paraya çevrilmiş ise, 

icra mahkemesi bu bedelin yargılama sonucuna kadar alacaklıya ödenmemesine karar 

verebilmektedir (m.97,X)122. İşte, icra mahkemesince böyle bir kararın verilmesi 

halinde, acaba alacaklı lehine yüzde kırk tazminata hükmedebilecek midir?  

                                                 
118 KURU-İcra 2 s.1085; karş. ŞİMŞEK s.670. 
119 KURU-İcra 2 s.1085-1086. 
120 KURU-İcra 2 s.1086. 
121 KURU-İcra 2 s.1086. 
122 Bkz. yuk. s.446 vd. 
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KURU’ nun da belirttiği üzere, icra mahkemesinin bu kararı da hukuki niteliği 

itibariyle bir ihtiyati tedbir kararıdır123. Bu nedenle, bu durumda da, istihkak davasını 

reddeden icra mahkemesinin, m.97,XIII hükmüne göre davacı üçüncü kişiyi asgari 

yüzde kırk tazminata mahkûm  etmesi gerekir124. Çünkü, istihkak davası 

sonuçlanmadan önce, mal paraya çevrilmiş ise, dava bedele dönüşmektedir. İşte bu 

bedelin alacaklıya ödenmemesine karar verilmiş ise, alacaklının alacağını elde etmesi 

yine gecikmiş olacağından, icra mahkemesi davacı üçüncü kişiyi tazminata mahkum 

etmelidir.  

Ancak, Yargıtay, bu halde davalı alacaklı lehine tazminata karar verilemeyeceği 

görüşündedir125. Zira, Yargıtay’a göre, tazminata hükmedilebilmesi için m.97,XIII 

hükmünde belirtildiği gibi, takibin ertelenmesine karar verilmiş olması gerekir. Oysa, 

satış bedelinin alacaklıya verilmemesine ilişkin karar, böyle bir niteliğe sahip 

olmadığından, alacaklı lehine tazminata hükmedilemez. 

Bu sorunun çözümü, m.97,XIII hükmünün ne şekilde yorumlanacağına bağlıdır. 

Gerçekten, m.97,XIII hükmünde tazminata karar verilebilmesi için takibin 

ertelenmesine karar verilmiş olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Eğer, m.97,XIII 

hükmü lafzî ve dar bir yoruma tabi tutulursa, Yargıtay’ın görüşünün isabetli olduğu 

söylenebilir.  

Ancak kanaatimizce, m.97,XIII hükmünün lafzi  ve dar bir yoruma tabi tutulması 

yerine, bu hükmün amacı da dikkate alınarak geniş yorumlanması daha isabetli 

olacaktır. Çünkü, önemli olan, alacaklının alacağını elde etmesinin gecikmesi ve bundan 

alacaklının bir zarara uğramış olmasıdır. Alacaklının alacağını alması, istihkak 

davasından önce verilen takibin ertelenmesi kararından kaynaklanabileceği gibi, 

davadan sonra m.97,X hükmüne göre, satış bedelinin alacaklıya verilmemesinden de 

kaynaklanabilir. Her iki halde de alacaklının alacağını elde etmesi gecikmiş 

olacağından, alacaklı lehine tazminata hükmedilebilmesi bakımından aralarında bir fark 

olmamak gerekir.  
                                                 
123 KURU-Usul 4 s.4324; KURU-İcra 2 s.1086. 
124 KURU-İcra 2 s.1086;  UYAR-İstihkak Davaları s.920. 
125 "İstihkak davasının reddi halinde davacının tazminatla yükümlü tutulabilmesi için İİK’nun 97/13. 
maddesi gereğince takibin talikine karar verilmiş bulunması gerekir. Olayda icra takibinin talikine dair bir 
karar verilmiş olmayıp 97. maddenin 10. bendi gereğince paraya çevrilen mahcuzun bedelinin alacaklıya 
ödenmemesine duruşmada karar verilmiştir. Satış bedelinin istihkak davası sonuna kadar alacaklıya 
ödenmemsi yolunda duruşmada verilen merci kararından dolayı davanın reddi halinde davacının 
tazminatla sorumlu tutulması kanuna aykırı olup bozma sebebidir" (13. HD 6.11.1974, 4576/2796: YKD 
1977/2 s.239-240). 
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Fakat, alacaklı istihkak davasının reddine ilişkin icra mahkemesi kararının 

kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde, mal bedelinin haksız olarak ödenmemesi kararı 

(m.97,X) nedeniyle uğradığı zararın tazmini için genel mahkemelerde üçüncü kişiye 

karşı bir tazminat davası açabilir (HUMK m.110)126. 

 

             g) Mal Bedelinin Teminat Karşılığında veya Teminatsız Olarak 

                 Alacaklıya Ödenmiş Olması Halinde Tazminat Talep Edilip 

                 Edilemeyeceği 

 

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,X hükmüne göre, “icra mahkemesi, satış bedelinin 

teminat karşılığında veya halin icabına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi 

hususunda ayrıca karar verir”. İşte böyle bir durumda acaba alacaklı lehine tazminata 

hükmedilebilecek midir?  

Bir görüşe göre, bu durumda da davayı reddeden icra mahkemesi, davacı üçüncü 

kişiyi tazminata mahkum edebilecektir. Zira, bu karar da niteliği itibariyle bir ihtiyati 

tedbir kararıdır127.  

Ancak bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre128, satış bedelinin teminat 

karşılığında veya teminatsız alacaklıya verilmesine karar verilen hallerde, davacı 

üçüncü kişi tazminata mahkum edilemez. Çünkü, bu durumda ne icra takibinin 

ertelenmesine davadan önce karar verilmiştir ne de, davadan sonra bedelin ona 

verilmemesine karar verilmiştir. Dolayısıyla, satış bedeli alacaklıya verildiğine göre, 

onun alacağını geç almış olmasından söz edilemez. Nitekim Yargıtay 15’inci Hukuk 

Dairesi de bu görüştedir129.  

 

                                                 
126 KURU-İcra 2 s.1087. Ancak, mal bedeli teminat karşılığında veya teminatsız olarak alacaklıya 
verilmiş ise, alacaklı HUMK m.110 hükmü uyarınca, genel mahkemelerde de alacaklıya karşı bir 
tazminat davası açamaz. Aksi görüş KURU-İcra 2 s.1087. 
127 KURU-İcra 2 s.1086; KURU-Usul 4 s.4324 
128 UYAR-İstihkak Davaları s.920; UYAR-Sonuçları s.690. 
129 "Merci hakimliğince 3. kişinin açmış olduğu istihkak davasının reddi ile birlikte davalı alacaklı 
yararına % 15 tazminata hükmedilmiştir. Oysa alacaklının bu tazminatı isteyebilmesi için istihkak davası 
üzerine takibin talikine karar verilmiş olması zorunludur. Somut olayda tarlada haczedilen karpuzlar 
satılarak paraya çevrildikten sonra alacaklının başvurusu üzerine teminat karşılığında satış bedelinin 
kendisine ödenmesine merci hakimliğince…sayılı kararla hükmedilmiş ve satış parası ödenmiş 
olduğundan takibin taliki söz konusu değildir. O halde mercice tazminata hükmedilmesi yanlış olup bu 
yönden karar davacı 3. kişi yararına bozulmalıdır" (15. HD 24.1.1989, 4328/207: UYAR-İstihkak 
Davaları s.967). 
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            h) Süresi İçinde İstihkak Davası Açılmaması Halinde Tazminat Davası 

Daha önce de incelendiği gibi, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, icra 

mahkemesinin, takibin ertelenmesi veya devamı kararının kendisine tefhim veya 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde istihkak davası açması gerekir. Aksi takdirde 

istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır (m.97,VI). Bununla, icra mahkemesinin takibin 

ertelenmesine ilişkin kararı da kendiliğinden kalkar130.  

İşte böyle bir durumda, icra mahkemesi tarafından, takibin haksız olarak 

ertelenmesi nedeniyle, alacaklı lehine tazminata hükmedemez. Gerçi, bu halde de 

takibin ertelenmesi kararı nedeniyle alacaklının alacağını elde etmesi bir süre 

gecikmiştir. Ancak, üçüncü kişi tarafından istihkak davası açılmamış ve sonuçta dava 

reddedilmemiş olacağı için, m.97,XIII hükmünde belirtilmiş olan koşul gerçekleşmemiş 

olacaktır. Bu nedenle, m.97,XIII hükmüne göre alacaklı lehine tazminata hükmedilmesi 

de söz konusu olamaz. Ancak, alacaklının takibin ertelenmesi nedeniyle alacağını geç 

almış olmasından doğan zararını, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 110’uncu 

maddesi hükmüne göre talep etmesi ve bu amaçla genel mahkemelerde bir tazminat 

davası açması mümkündür131.  

 

 

B. İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARLARA KARŞI 

    GİDİLEBİLECEK  KANUN YOLLARI 

 

     I. Temyiz 

İcra ve İflas Kanun’unda, istihkak davalarına ve istihkak davalarına ilişkin takibin 

ertelenmesi kararlarına karşı temyiz yoluna gidilebileceği açıkça belirtilmiştir (m.363,I 

bent 7)132’133. Buna göre, istihkak davasının kabul veya reddine (ya da konusuz 

                                                 
130 KURU-İcra 2 s.1087. 
131 KURU-İcra 2 s.1087; "…istihkak davacısı takibin tehirine karar aldığı halde müddeti içinde gerekli 
davayı açmayarak tedbirin kalktığını, takibin bir müddet geciktirilmesi yüzünden zarara sokulduğunu 
bildirerek, icra tetkik merciinde tazminat davası açmış bulunmaktadır. İİK’nun 97 nci maddesinde söz 
konusu edilen tazminat hükmü istihkak davasının kabul veya reddedilmesi haline göre tespit edilmiş olup 
bunun dışında kalan ezcümle tedbir sebebiyle icranın gecikmesinden mütevellit ve müstakilen açılmış 
tazminat davalarına kabili tatbik değildir. Bu kabil zarar ve ziyan davaları umumi hükümlere tabi olup 
icra tetkik merciinde değil umumi mahkemelerde görülmesi icabeder" (İİD 30.1.1968, 567/851: RKD 
1968/5-6 s.50-51). 
132 Temyiz sebepleri hakkında İİK m.364,II’de, “takip hukukuna müteallik temyiz, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunundaki şartlar dairesinde yapılır” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün, HUMK’ 
daki temyize ilişkin bütün hükümlerin icra ve iflas hukukundaki temyiz prosedüründe de 
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kaldığına) ilişkin icra mahkemesi kararına134 karşı,  bu kararın ilişkin olduğu mal veya 

hakkın değerinin ikimilyar135 lirayı geçmesi şartıyla (m.363,II) temyiz yoluna136 

başvurulabilir137. Aynı şekilde, icra mahkemesinin  takibin ertelenmesine ilişkin 

kararına karşı temyiz yoluna başvurulması mümkün iken (m.363,VII), takibin devamına 

ilişkin icra mahkemesi kararı temyiz edilemez (m.97,V)138. 

Temyiz yoluna139, istihkak davasının kabulü halinde alacaklı (ve kendisine karşı 

da dava açılmış ise borçlu); reddi halinde ise üçüncü kişi başvurabilecektir. Ancak, 

süresinde temyiz yoluna başvurmamış olan taraf, diğer tarafın temyiz dilekçesinin 

kendisine tebliği edilmesi halinde, buna karşı on gün içinde vereceği cevap dilekçesi ile 

temyiz talebinde bulunabilir; yani hükmü katılma yolu ile temyiz edebilir (HUMK 

m.433,II)140. 

Biraz önce de belirtildiği gibi, temyiz yoluna başvurabilmek için, icra mahkemesi 

kararının ilişkin olduğu mal veya hakkın değerinin ikimilyar lirayı geçmesi şarttır (yani 

                                                                                                                                               
uygulanabileceği ve bu bağlamda; icra ve iflas hukukunda temyiz konusunda öncelikle İİK’da yer alan 
hükümlerin, eğer o hususta İİK’da herhangi bir hüküm yoksa özel hükümlere aykırı olmamak (ters 
düşmemek) şartıyla, HUMK’da yer alan temyize ilişkin hükümlerin uygulanacağı hakkında bkz. KARSLI 
s.33 vd., özellikle s.35-36.  
133 Alman hukukunda istihkak davası sonunda verilen hükümlere karşı, bunun için öngörülen kurallara 
uymak ve gerekli koşulları taşımak suretiyle, istinaf (ZPO § 511 vd.) ve temyiz (ZPO § 542 vd.) yoluna 
başvurulacağı kabul edilmektedir. Bkz. GOTTWALD s.379; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung 
s.793; THOMAS/PUTZO s.1269. İsviçre hukukunda ise, ortada icra memurunun icra hukukuna aykırı bir 
işlemi mevcut olmadığı için, dava sonunda verilen hükme karşı şikayet yoluna (İsv. İİK m.17 vd.)   
başvurulamaz.  Bu konuda Kanton Usul Kanunlarının getirdiği düzenlemeler  dikkate alınır. Ancak 
gerekli koşulları taşımak kaydıyla federal kanun yollarına da - örneğin istinaf (OG m.43 vd.), butlan 
şikayeti (OG m.68 vd.) – başvurulabilir.  Bu konuda bkz. ROHNER s.30-31; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1084; BRUNNER/HOULMANN/ REUTTER s.94. 
134 İcra mahkemesi kararlarının temyizi hakkında geniş bilgi için bkz. KURU-İcra 1 s.44 vd.; KARSLI  
s.77 vd. 
135 Bu hüküm Kanun’un yayımı tarihinde (30.7.2003) yürürlüğe girer (4949 sayılı Kanun Madde 106). 
136 İcra mahkemesi kararlarına karşı “kanun yararına temyiz” yoluna gidilebileceği hakkında ve bu 
konudaki tartışmalar için bkz. KARSLI s.146-148. 
137 Genel olarak icra mahkemesi kararlarının temyizi sebepleri ve bu konuda HUMK’un temyiz 
sebeplerine ilişkin 428’inci maddesi hükmünün icra hukukunda da uygulanacağı hakkında bkz. KARSLI 
s.133 vd. 
138 Bu konuda bkz. KARSLI s.116-117; "Dava usulüne uygun olarak açılmış bir istihkak davası olup, 
merci hakimliğince verilen karar İİK’nun 97. maddesinin 1. fıkrası hükmüne dayalı “takibin devamına” 
dair olmayıp, “istihkak davasının kabulüne” ilişkindir. Bu karar İİK’nun 363. maddesinin 1. fıkrasının 7. 
bendi ile sözkonusu maddenin 2. fıkrası hükümleri uyarınca temyiz edilebilir niteliktedir…" (12. HD 
19.3.1990 5277/1210: UYAR-İstihkak Davaları s.832). 
139 İcra mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna başvurabilme şartları hakkında bkz. KARSLI s.139 
vd. 
140 UYAR-İstihkak Davaları s.773; Örneğin bkz. (15. HD 23.6.1986, 1552/2416:UYAR-İstihkak Davaları 
s.848-849). 
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temyiz sınırı ikimilyar liradır); kararın ilişkin olduğu mal veya hakkın değeri bu 

miktarın altında ise, temyiz yoluna başvurulamaz141.  

İcra mahkemesinin temyizi mümkün olan bir kararın kesin olduğuna (yani temyiz 

edilemeyeceğine) karar verme yetkisi yoktur. Fakat icra mahkemesi, kanuna aykırı 

olarak, böyle bir karar vermiş olsa bile, bu nitelikte bir karar, tarafların temyiz hakkını 

ortadan kaldırmaz142.  

Temyiz süresi, icra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren on 

gündür (m.363,I son paragraf). Buna göre, on günlük temyiz süresi, karar taraflara 

tefhim edilmiş ise, bu tarihten; karar taraflardan birinin yokluğunda verilmiş ise, on 

günlük süre, yokluğunda karar verilmiş olan taraf için, kararın kendisine tebliği 

tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır143. Tefhim edilen kararın ayrıca taraflara 

tebliğ edilmiş olması halinde temyiz süresi tebliğ tarihinden değil, tefhim tarihinden 

itibaren işlemeye başlar144. 

On günlük kanuni temyiz süresinin geçmesinden145 sonra temyiz talebinde 

bulunulması halinde, icra mahkemesinin dosyayı Yargıtay’a göndermeyip, temyiz 

talebinin reddine karar vermesi gerekir. Eğer, icra mahkemesince bu doğrultuda karar 

verilmeyip dosya Yargıtay’a gönderilirse, bu kez temyiz talebi Yargıtay’ca 

reddedilmelidir146. 

                                                 
141 KURU-İcra 1 s.47; KURU-İcra 2 s.1106; UYAR-İstihkak Davaları s.772. 
142 KURU-İcra 1 s.49; KURU-İcra 2 s.1106; "İİK’nun 99. maddesine uygun olarak alacaklılar tarafından 
istihkak davası açılmış olup, bu davayı sonuca bağlayan 16.8.1984 gün ve 52/71 sayılı karar aynı 
kanunun 363 üncü maddesinin 7 nci bendi gereğince temyizi kabil bulunmaktadır. Merci Hakimliğinin 
16.8.1984 tarih ve 52/71 sayılı kararında hükmün kesin olduğunun yazılmış olması üçüncü şahsın yasada 
kabul edilen temyiz hakkını ortadan kaldırmaz. Davalı üçüncü şahıs yukarıda sözü edilen merci kararını 
süresi içinde temyiz ettiği halde temyiz talebinin kesin karara ilişkin olduğundan söz edilerek reddedilmiş 
olması doğru değildir. Bu nedenle Merci Hakimliğinin temyiz talebinin reddine ilişkin 22.8.1984 tarih ve 
52/71 sayılı kararının bozulmasına karar verildikten sonra işin esası incelenmiştir" (15. HD 18.9.1985, 
1211/2752: Yasa 1981/1 s.135-136). 
143 KURU-İcra 1 s.53-54; Örneğin bkz. (15. HD 18.12.1990, 5464/5573: UYAR-İstihkak Davaları s.825). 
144 Örneğin bkz. (15. HD 23.5.1990, 1342/2385: UYAR-İstihkak Davaları s.829). 
145 Bu durumda eski hale getirme yoluna başvurulamayacağı ve bu konudaki görüşler hakkında bkz. 
KARSLI s.169-170. 
146 UYAR-İstihkak Davaları s.772-773; "2004 sayılı İİK’nunu değiştiren 3222 sayılı kanun 15.7.1985 
tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kanunla değiştirilen İİK’nun 363. maddesinin 2. fıkrası hükmüne 
göre, temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz 
edilebilir. Aynı kanunun değişik 365/1. madde hükmü gereğince, yasal süre geçtikten sonra yapılan 
temyiz taleplerinin Tetkik Merciince reddine karar verilmesi gerektiği gibi, anılan fıkra kapsamına girdiği 
halde reddine karar verilmemiş temyiz istemleri geri çevrilmeyip Yargıtay’ca karara bağlanabilir. Olayda 
merci kararı 26.1.1989 tarihinde temyiz eden davacı 3. kişi… vekiline tebliğ edildiği halde yasal 10 
günlük süre geçirildikten sonra 7.2.1989 tarihinde temyiz edildiğinden ‘dilekçenin reddine’ karar 
verilmesi gerekmiştir" (15. HD 13.9.1989, 1922/3491: UYAR-İstihkak Davaları s.836); aynı doğrultuda 
(15. HD 6.2.1989, 4088/427: UYAR-İstihkak Davaları s.837). 
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Temyiz incelemesi, temyiz edilen karara hasredilir ve on beş gün içinde karara 

bağlanır (m.366,I)147.   

2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, hacizde istihkak 

davalarına ilişkin olarak icra mahkemesi tarafından verilen kararların temyiz incelemesi 

Yargıtay 15’inci Hukuk Dairesi tarafından yapılır148. Ancak, 31 .1.1997 günlü Yargıtay 

Başkanlar Kurulu kararı ile, icra mahkemelerinden genel hükümler çerçevesinde verilen 

istihkak kararlarını temyizen incelemek görevi, 15’inci Hukuk Dairesinden alınıp, 

21’inci Hukuk Dairesine bırakılmıştır. Yani bu konuda temyiz incelemesi, 31. 7.1997 

tarihinden beri (ve halen)  21’inci Hukuk Dairesi tarafından yapılmaktadır.  

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, istihkak davalarına ilişkin icra 

mahkemesi kararlarının149 temyizi halinde, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak 

yapılmasının talep edilip edilemeyeceği ve Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesinde temyiz 

incelemesinin duruşmalı olarak yapılıp yapılamayacağıdır.   

İcra ve İflas Kanunu’nda temyiz incelemesinin duruşmalı olarak 

yapılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığına ve bu konuda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğine göre (m.363,II), söz 

konusu kanunun 438’inci maddesindeki şartların varlığı halinde, temyiz incelemesi 

duruşmalı olarak yapılabilmelidir. Yani, istihkak davasına genel hükümler çerçevesinde 

bakılacağına göre (m.97,XI), icra mahkemesinin istihkak davasına ilişkin kararlarının 

temyizi halinde duruşma yapılması talep edilebilmelidir ve bu halde Yargıtay 21’inci 

Hukuk Dairesinde duruşma yapılmalıdır150. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.438,I hükmünde “…miktar veya değeri 

sekizyüzmilyon151 lirayı aşan alacak ve   ayın davalarında…” duruşma yapılmasının 

talep edilebileceği belirtilmiştir. Burada tereddüde yol açabilecek husus, istihkak 

                                                 
147 Bu konuda bkz. KARSLI s.151. 
148 "Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin görevi 2947 sayılı Kanunun 14. maddesinde gösterilmiştir. Anılan 
madde hükmü ile 12. Hukuk Dairesinin “İİK’nun uygulanmasından doğan, itiraz ve şikayetler dolayısıyla 
icra tetkik merciinden verilen diğer Hukuk Dairelerinin görevi dışında kalan karar ve hükümleri 
inceleyeceği” öngörülmüştür. İnceleme konusu hüküm, istihkak davasına ilişkin olup, belirgin biçimde 
dairemizin inceleme görevi dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 
işbölümü alanı içine girmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü dosyanın Yargıtay 15. Hukuk 
Dairesine gönderilmesine…" (12. HD 18.5.1984, 5871/6293: UYAR-İstihkak Davaları s.851). 
149 Genel olarak icra mahkemesi kararlarının temyizi halinde Yargıtay’da duruşma yapılıp 
yapılamayacağı ve bu konudaki görüşler hakkında bkz. KARSLI s.151-152. 
150 KURU-İcra 1 s.56-57; KURU-İcra 2 s.1106; POSTACIOĞLU s.407; TEKİNAY-İstihkak s.72; 
KARSLI s.152; HÜDAYİOĞLU s.375; BERKİN s.474. 
151 Bu konudaki değişiklikler hakkında bkz. KURU B/ARSLAN R/YILMAZ E: Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Yirmidördüncü Baskı, Ankara 2004, s.150 dn. 42. 
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davasının bir “ayın davası” olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğidir. Gerçekten, 

istihkak davası esas itibariyle, üçüncü kişi ile alacaklı arasındaki şekli hukuka (icra 

hukukuna) ilişkin uyuşmazlıkları konu almaktadır. Ancak bu uyuşmazlılar kısmen şekli 

bir nitelik taşısalar bile, üçüncü kişi ile borçlu arasında karşılıklı iddiaların saklı 

kalmasına rağmen, alacaklının üçüncü kişiye ait bir maldan yararlanmasını, yani onun 

üzerinde bazı haklar elde edebilmesini sağlanmak bakımından maddi hukuka da 

yakınlık göstermektedir. Bir başka deyişle, sadece derdest takip bakımından da olsa, 

alacaklının üçüncü kişiye ait bir maldan alacağını elde etmek amacıyla onu paraya 

çevirterek yararlanması sonucunu doğurabilmekte ve dolayısıyla gerçekte üçüncü kişiye 

ait olsa bile, üçüncü kişinin davayı kaybetmesi halinde mal borçluya ait sayılmakta ve 

böylece üçüncü kişi mal üzerindeki mülkiyet hakkını kaybedebilmektedir. Dolayısıyla, 

istihkak davası maddi hukuka ilişkin aynî bir dava niteliğini taşımasa bile, biraz önce 

yapılan açıklamalar çerçevesinde, bu davalarda Yargıtay’da duruşma yapılması talep 

edilebilmeli ve bu halde Yargıtay 21’inci hukuk Dairesinde duruşma yapılmalıdır152. 

Fakat bunun için, istihkak davasına konu olan mal veya hakkın değerinin 

sekizyüzmilyon lirayı geçmesi şarttır (HUMK m.438,I). 

 

     II. Karar Düzeltme153

Yargıtay 21’inci  Hukuk Dairesinin temyiz incelemesi sonucunda  verdiği  onama 

ve bozma kararlarına karşı, on gün içinde154, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun    

440’ıncı maddesindeki sebeplere dayanarak155 karar düzeltme yoluna (HUMK m.440-

442) gidilebilir (İİK m.366,III) Karar düzeltme talebi,  temyiz incelemesini yapmış olan 

21’inci  Hukuk Dairesinde yapılır. Yani, istihkak davasında Yargıtay 21’inci Hukuk 

Dairesinin temyiz incelemesi üzerine vermiş olduğu onama veya bozma kararlarına 

karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir156. 

                                                 
152 POSTACIOĞLU s.407. 
153 Temyizi mümkün olan icra mahkemesi kararlarının, Yargıtay’ca onanması veya bozulması kararına 
karşı, karar düzeltme yoluna başvurulmasının şartları ve karar düzeltme sebepleri hakkında bkz. KARSLI 
s.163 vd. 
154 Bu on günlük sürenin kararın tebliği tarihinden itibaren başlayacağı hakkında bkz. KARSLI s.165 ve 
aynı sayfa dn.5’de belirtilen yazarlar.  
155 BİLGE N: Medeni Yargılama Hukukunda Karar Düzeltme, Ankara 1973 s.33-34.  
156 KURU-İcra 1 s.57; KURU-İcra 2 s.1107; MUŞUL s.671. Bu konuda ayrıca bkz. BİLGE s.33-34, 116.  
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.440,III/1’e göre, miktar veya değeri 

altıyüzmilyon157 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına 

ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez. İcra ve İflas 

Kanunu’nun m.363,III hükmü ile sadece karar düzeltme süresi on güne indirilmiş olup, 

diğer hususlar (karar düzeltme sebepleri vb.) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na 

bırakılmış olduğundan158, Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesinin, icra mahkemesinin  

istihkak davalarına ilişkin olarak  temyiz incelemesi üzerine vermiş olduğu kararlara 

karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilmesi için, icra mahkemesi kararına konu olan 

mal veya hakkın değerinin altıyüzmilyon lirayı geçmesi şarttır159.  

Kanaatimizce de, karar düzeltme yoluna başvurulmuş olması, icra mahkemesinin 

istihkak davasına ilişkin olarak verdiği kararın icrasını durdurmaz. Bu nedenle, dava 

lehine sonuçlanmış olan alacaklı, istihkak davasına konu olan malın satışını talep 

edebilir160. 

    

   III. Yargılamanın Yenilenmesi 

İcra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilip 

gidilemeyeceği hakkında İcra ve İflas Kanunu’muzda herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır161.  

İcra  mahkemesinin istihkak davası sonunda verdiği kararlara karşı yargılamanın 

yenilenmesi yoluna gidilip gidilemeyeceği doktrinde tartışmalıdır. Bu konuda, 

Yargıtay’ın çeşitli hukuk daireleri arasında da bir içtihat birliği sağlanamamıştır.   

Bir görüşe göre, icra mahkemesinin istihkak davaları sonunda verdiği kararlara 

karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilir162. Çünkü, bu görüşe göre, istihkak 

                                                 
157 Bu konuda yapılmış olan değişiklikler için bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ–HUMK s.153 dn.55. 
158 Bu konuda bkz. KARSLI s.164; BİLGE s.34. 
159 KURU-İcra 1 s.57. HUKM M.440,III/1’de belirtilen altıyüzmilyon liralık karar düzeltme sınırının icra 
mahkemesi kararları bakımından uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki tartışmalar için bkz. KARSLI 
s.165-166. 
160 KURU-İcra 1 s.57; Örneğin bkz. (İİD 19.4.1963, 4834/4918: KURU-İcra Hukuku s.20 dn.50). Karar 
düzeltme isteminin icraya etkisi hakkında bkz. BİLGE s.170 vd. 
161 Bu konuda bkz. KARSLI s.168-169. 
162 ARSLAN R: Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi (iade -i muhakeme), Ankara 1977 
s.68; UYAR-İstihkak Davaları s.775, 805; UYAR-Yargılama s.840. Ancak, yazar bir makalesinde ise, 
istihkak davası sonunda verilen kararlara karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurmakta hukuki 
yararın bulunmadığını; zira davayı kaybeden üçüncü kişinin borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası 
açabileceğini belirtmektedir. Bkz. UYAR-İnceleme s.70. Hacizde ve iflasta istihkak davaları bakımından 
aynı görüşte GÖRGÜN s.131. KURU, önce (bkz. KURU - İcra Hukuku  s. 256-257) icra mahkemesinin 
istihkak davası sonunda verdiği kararların maddi anlamada kesin hüküm teşkil etmeyeceği (ve dolayısıyla 
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davası sonunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Zira, istihkak 

davasına genel hükümler dairesinde bakılacağına ve icra mahkemesi bu davada her türlü 

delili serbestçe takdir edebileceğine göre, dava sonunda verilen kararın maddi anlamda 

kesin hüküm teşkil etmesi gerekir. Bir başka deyişle, icra mahkemesi istihkak davasında 

takip hukukunun biçimsel ve dar kalıpları içinde sıkışıp kalmayacağından ve her türlü 

delili serbestçe takdir edebileceğinden, dava sonunda verilen kararlara maddi anlamda 

kesin hüküm niteliğinin tanınmaması usul ekonomisi düşüncesine de aykırı olur. Bu 

nedenle, istihkak davası sonucunda verilen hükmün sadece derdest takip bakımından 

değil, fakat gerçeği saptayan bir karar olarak maddi anlamda kesinlik kazanabileceğini 

kabul etmek gerekir. Bunun sonucu olarak, istihkak davası sonunda verilen karar karşı, 

bu yola başvurmakta hukuki yarar olmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesi yoluna 

başvurulabilir163. Yargıtay 12’inci Hukuk Dairesi de bu görüşü benimsemiştir164.  

Doktrinde ileri sürülen bir başka görüşe göre ise, icra mahkemesinin istihkak 

davası sonunda verdiği kararlara karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Zira 

bu görüşe göre, istihkak davası sonunda icra mahkemesinin verdiği karar maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bir başka deyişle bu dava sonunda verilen karar 

                                                                                                                                               
bu kararlar karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemeyeceği ) görüşünde iken, daha sonra 1990 
yılında yayımlanan İcra ve İflas Hukuku Cilt:2 adlı eserinde (s.1107), bu görüşünden döndüğünü 
belirtmiş, yani istihkak davası sonucunda verilen kararların maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceğini 
kabul etmiştir. Bu görüşün doğal sonucu olarak yazarın, istihkak davası sonucunda verilen kararlara karşı 
yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebileceği görüşünde olduğu söylenebilecektir.  
163 ARSLAN-Yargılamanın Yenilenmesi s.67-68. 
164 "… “Kanun yararına temyiz yolu”, ancak kesin şekilde verilen veya Yargıtay’ca incelenmeksizin 
kesinleşen hükümler için söz konusudur. Takip hukuku ile ilgili tetkik mercii kararları esas hak ve taraflar 
yönünden kesin hüküm teşkil etmez. Zira, icra takibi belli safhalardan geçerek kesinleşmiş ve sonucu 
alınmış olsa bile, itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış borçlu alacağı itiraza uğramış veya itirazın 
kaldırılması için tetkik merciine gelmemiş alacaklı, dava açma yoluna gidebilir. Bu itibarla, tetkik 
merciinin takip hukuku ile ilgili kararları aleyhine, “yargılamanın iadesi” istenemeyeceği gibi, “kanun 
yararına temyiz” yoluna da başvurulamaz. Tabii ki, tetkik merciinin mahkeme hüviyetinde olarak dava 
biçiminde baktığı ve bu itibarla kesin hüküm niteliğini iktisap eden “istihkak davaları”, “ihalenin feshi 
isteği” sonunda verdiği hükümler ve “cezaya ilişkin hükümleri” bundan müstesnadır…" (12. HD 
3.11.1977, 9191/9125: UYAR-İstihkak Davaları s.803-804); "Hakkında, HUMK’nun 445. maddesine 
göre iadeyi muhakeme istenebilecek kararlar, aynı kanunun 237. maddesi anlamında kesin hüküm niteliği 
taşıyan kararlardır. İcra Tetkik Mercii kararları, bazı konudakiler (istihkak, ihalenin feshi davaları gibi) 
hariç genelde kesin hüküm oluşturmazlar. Etkileri İİK’nun 72. maddesine göre açılacak tespit ya da 
istirdat davalarıyla kaldırılabilecek merci kararları, bu genellemenin kapsamındadır. Borca itiraz üzerine 
verilmiş tetkik mercii kararları da bu nitelikte olduğundan iadeyi muhakeme davasına konu 
yapılamazlar…" (12. HD 2.6.1986, 5576/6588: UYAR-İstihkak Davaları s.833). Yargıtay İcra ve İflas 
Dairesi de bir kararında bu görüşü benimsemiştir. "Mahcuz makinenin, istihkak iddiasında bulunan 
üçüncü şahsa aidiyeti hakkındaki hüküm kesinleşmiş olduğu gibi alacaklının üçüncü şahıs aleyhine 
mezkur makine satışının iptali hakkında istihsal etmiş olduğu hüküm de kesinleşip bu suretle tarafları ve 
sebebi aynı olan iki ilam bulunduğundan birisi ortadan kalkmadıkça diğerinin infazı kabil olamayıp 
mercice alacaklıya iadei muhakeme yoluna müracaat etmek üzere mehil verilerek neticeye kadar icranın 
tehiri icabeder" (İİD 26.12.1950, 5792/5994: AD 1951/ 7 s.1160-1161). 
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sadece derdest icra takibi bakımından sonuç doğurmakta olup, borçlu ile üçüncü kişi 

arasındaki maddi hukuk ilişkilerine bir etkisi olmaz. Çünkü, istihkak davasının amacı, 

dava konusu malın (veya hakkın) maddi hukuk bakımından üçüncü kişiye ait olup 

olmadığının tespitine yönelik olmayıp, sadece bir mal (veya hak) üzerinde cebri icranın 

cereyan edip edemeyeceğinin derdest takip bakımından  belirlenmesine yöneliktir165. 

Yargıtay 13’üncü166 ve 15’inci167 Hukuk Daireleri de bu görüşü benimsemiştir.  

Kanaatimizce de, istihkak davası sonucunda icra mahkemesinin verdiği kararlara 

karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Çünkü, aşağıda da inceleneceği 

üzere168, icra mahkemesinin bu dava sonucunda verdiği karar maddi anlamda kesin 

hüküm teşkil etmez. Zira bu, gerek istihkak davasının amacı, gerekse niteliğinden 

kaynaklanan bir sonuçtur. Gerçekten, istihkak davasının amacı169, bu davaya konu olan 

mal veya hakkın maddi hukuk bakımından üçüncü kişiye ait olup olmadığının 

belirlenmesi değildir. Aksine, borçluya ait olduğu gerekçesiyle (düşüncesiyle) 
                                                 
165 GÜRDOĞAN s.99; ARAR s.218-219; ANSAY s.113-114; BERKİN N: İflas Hukuku, 4. Bası, 
İstanbul 1972 s.344-345; ÜSTÜNDAĞ s.24. ÜSTÜNDAĞ (s.24 dn.12), sadece ihalenin feshi davası 
bakımından yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebileceğini, bunun dışındaki icra mahkemesi 
kararlarına karşı bu yola başvurulamayacağını belirtmektedir. 
166 "…Yargılamanın iadesi maddi anlamda kesinleşmiş veya kesin olarak verilmiş kararlara karşı açılan 
istisnai bir kanun yoludur. Maddi anlamda kesin hüküm gücü olmayan kararlara karşı yargılamanın iadesi 
yoluna gidilemez. – İcra hukukunda istihkak davası sonunda verilen kararlar, maddi anlamda kesin 
hüküm teşkil etmediğinden, bunlar hakkında yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. Çünkü, 
icra hukuku alnına giren istihkak davalarının amacı, haczedilen mal üzerinde cebri icranın 
yürütülüp yürütülemeyeceğini saptamaktan ibarettir. Diğer bir anlatımla bu davanın amacı 
‘mahcuzun gerçek malikini saptamak’ değil, ‘haczin belli bir hak iddiasında geçerli olup 
olmadığını belli etmektir. Bu nedenle istihkak davası sonucunda meydana çıkacak durum, maddi hukuk 
yönünden borçlu ile 3. kişinin karşılıklı durumlarına etkili olmayacaktır. Çünkü, istihkak davası daha 
ziyade alacaklı ile mahcuz mal üzerinde hak iddia eden 3. kişi arasında cereyan etmektedir. İstihkak 
davası sonunda malın 3. kişiye ait olduğu saptanır ve haciz kaldırılırsa, bu karar ile borçlu, 3. kişi mahcuz 
malın kendisine ait olduğunu ispat edemez de malı satılırsa, borçlunun borcu kendi malı ile ödenmiş 
olduğundan, 3. kişi, borçluya karşı sebepsiz zenginleşmeden dolayı dava açabilir. Kural olarak istihkak 
davası sonunda verilen hüküm yalnız derdest icra takibi için ve davada taraf bulunanlar hakkında etkili 
olur. Açıklanan bu nedenlerle, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyen istihkak davasına ilişkin 
karara karşı yargılamanın iadesi isteğinin kabulü usul ve kanuna aykırıdır…" (13. HD 3.6.1981, 3538/ 
4244: UYAR-İstihkak Davaları s.802-803). 
167 "İİK’nun 97. ve devamı maddelerine istinaden açılmış bulunan istihkak davası sonucunda verilen 
karara karşı ‘yargılamanın iadesi’ talep edilmiştir. Bu kanun yolu maddi anlamda kesinleşmiş veya 
kesinleşmiş bulunan kararlara karşı tanınmıştır. Maddi anlamda kesin hüküm gücü bulunmayan kararlara 
karşı yargılamanın iadesi yoluna gidilemez. İcra hukukundaki istihkak davası sonunda verilen 
kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğimden, bunlar hakkında bu yola 
başvurulamaz. Çünkü anılan davalardan amaç, haczedilen mal üzerinde cebri icranın yürüyüp 
yürümeyeceğini tespitten ibarettir. Bu nedenle dava sonunda meydana çıkacak durum, maddi hukuk 
yönünden borçlu ile üçüncü kişinin karşılıklı durumlarına etkili olmayacağından, merci tarafından işin 
esasına girilmeden red kararı verilmesi gerekirdi. Ne var ki, işin esası bakımından da davayı 
reddettiğinden sonucu itibariyle doğru bulunan kararın düzeltilmiş bu gerekçeyle onanması uygun 
görülmüştür"  (15. HD 11.9.1991, 2694/4051: UYAR-İstihkak Davaları s.801-802). 
168 Bkz. aşa. s.584 vd. 
169 Bkz. yuk., birinci bölüm, s.21 vd. 
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haczedilen ve hakkında istihkak iddiasında bulunulan bir mal üzerinde cebri icranın 

cereyan edip edemeyeceğine yöneliktir. Bir başka deyişle, bu malın borçlunun alacaklısı 

tarafından alacağının elde edilmesi amacıyla icra takibine konu yapılıp yapılamayacağı 

ve paraya çevrilip çevrilemeyeceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kuşkusuz, malın 

üçüncü kişiye ait olup olmadığı, istihkak davası sırasında araştırılacaktır; ancak bu 

sadece bir ön sorun olarak ele alınacaktır. Dava sonucunda önemli olan, bu mal 

üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığına ve dolayısıyla haczin kaldırılmasına veya 

devamına karar verilecek olmasıdır. Esasen, üçüncü kişinin böyle bir dava açmak 

zorunda kalmasının birincil nedeni ve amacı da, malı üzerine haciz konulması ve onun 

bu malını hacizden kurtarabilmesi olanağını elde edebilmesidir.  

İstihkak davasının genel hükümlere dairesinde görülmesi ve icra mahkemesinin bu 

davada her türlü delili serbestçe takdir etmesi de, dava sonunda verilecek kararın maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmesine tek başına yeterli değildir. Çünkü, icra 

mahkemesinin bu davada delilleri serbestçe takdir edebilmesi, davanın niteliğinden 

kaynaklanan  bir sonuçtur. Zira, yukarıda da belirtildiği gibi, bu davada her türlü delilin 

ileri sürülebilmesi ve icra mahkemesinin de bunları serbestçe değerlendirmesi, 

alacaklının, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkilere yabancı olmasının bir 

sonucudur170. Bunun bir nedeni de, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılabilecek olan 

muvazaalı işlemlere engel olunarak, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmasının önüne 

geçebilmektir.    

Şu halde, istihkak davasında malın üçüncü kişiye ait olup olmadığı maddi hukuk 

bakımından değil, sadece derdest icra takibi bakımından belirlendiğinden, bu belirleme 

de sadece somut icra takibi bakımından sonuç doğurduğundan ve dolayısıyla dava 

sonunda verilecek kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden, icra 

mahkemesinin dava sonunda verdiği kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna 

gidilemez.  

 

 

 

 

 

                                                 
170 İstihkak davasında delillerin ileri sürülmesi ve değerlendirilmesi hakkında bkz. yuk. s.379 vd. 
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C.İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARLARIN KESİN 

    HÜKÜM TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ  

 

İstihkak davası sonunda verilen ve şekli anlamda kesinleşen kararların, maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği konusu, gerek Alman ve İsviçre 

hukukunda gerekse Türk hukukunda tartışmalıdır. 

Alman ve  İsviçre hukukunda, genel olarak,  istihkak davasının, haczedilen belli 

bir mal üzerinde cebri icranın cereyan edip etmeyeceğinin belirlenmesi amacın yönelik 

bir dava olduğu ve üçüncü kişinin bu davaya konu yaptığı hakkının mevcut olup 

olmadığının yalnızca ön sorun olarak inceleneceği ve dolayısıyla bu hakkın maddi 

anlamda kesin hükmün konusu olamayacağı savunulmaktadır171. Bu sonucun ise, 

üçüncü kişinin dava konusu yaptığı maddi hukuka ilişkin hakkının bu davanın konusunu 

teşkil etmemesinden ve  esasen davanın söz konusu hakkın tespitine yönelik böyle bir 

amacının bulunmamasından kaynaklandığı belirtilmektedir172. Aynı şekilde, bu ülke 

hukuklarında, istihkak davası sonunda verilen hükmün, belli bir mal üzerinde cebri 

icranın caiz olup olmadığının belirlenmesine yönelik olduğundan, yalnız takip hukuku 

açısından kesin hüküm teşkil edebileceği kabul edilmektedir173.  

Ancak, Alman ve İsviçre hukukunda tartışmalı olan konu, istihkak davası sonunda 

verilen ve  takip hukuku açısından kesin hüküm teşkil eden bu hükmün, söz konusu 

etkisini sadece derdest takip bakımından mı göstereceği, yoksa, daha sonra yapılan bir 

icra takibi bakımından da aynı etkiyi (kesin hüküm) gösterip göstermeyeceğidir. Yani, 

önceki istihkak davası sonunda verilmiş olan bir hüküm, daha sonra yapılan bir icra 

takibinde açılan istihkak davası bakımından kesin hüküm teşkil edecek midir? 

Geleneksel Alman doktrini, belli bir mal üzerindeki cebri icranın caiz olmadığını 

konu alan bir hükmün, sadece, derdest (somut) icra takibi bakımından kesin hüküm 

etkisine sahip olabileceğini, bu nedenle, aynı mal tekrar haczedildiği takdirde, üçüncü 

kişinin yeniden istihkak davası açmak zorunda olduğunu savunmuştur174.  

                                                 
171 Eğer davacı üçüncü kişi bu hakkının kesin hükümle tespit edilmesini istiyorsa ZPO § 256,II’ye göre 
bir tespit davası açmak zorundadır (ARENS/LÜKE s.411). 
172BAUR/STÜRNER s.524; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.528; BAUMANN/BREHM s.225; BRUNS/ 
PETERS s.105-106; ARENS/LÜKE s.441; DAMEROW s.142; ROHNER s.132; SÜSSKIND s.72-73; 
WAGNER s.145 vd.; BLUMENSTEIN s.396; LENHARD s.56; JÄGER s.344-345; FEHLMANN s.58; 
BERGER s.81, 91. 
173 SÜSSKIND s.73; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112; ROHNER s.32. 
174 Bkz. SÜSSKIND s.73; DAMEROW s.143; MÜNZBERG/BREHM s.529.  
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Buna karşılık, Alman hukukunda daha sonraları, belli bir mal üzerindeki cebri 

icranın caiz olmadığını açıklayan hükümlerin, sadece derdest (somut) icra takibi 

bakımından kesin hüküm etkisine sahip olmadığı, bununla birlikte, aynı taraflar 

arasında, aynı konuda ve aynı sebebe dayanılarak yapılan bir icra takibi bakımından da 

aynı etkiyi göstereceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Dolayısıyla, bu durumda yeni bir 

istihkak davası açılmasına gerek yoktur175.  Bu görüşe göre, üçüncü kişinin istihkak 

davasını kazanması halinde, hüküm, alacaklının aynı kişiye karşı aynı mal üzerinde ve 

aynı taleple yeni bir cebri icra takibinde bulunmasına engel teşkil eder176. Belli bir mal 

üzerindeki cebri icranın caiz olmadığına ilişkin hükmün etkileri sadece derdest icra 

takibi ile, yani zaman bakımından sınırlandırılarak ona dar bir anlam yüklenemez. 

Aksine, aynı konuda ve aynı sebebe dayanılarak yapılan yeni bir icra takibinde de, 

önceki hükmün etkileri devam eder. Zira, davayı üçüncü kişi lehine sonuçlandıran 

önceki hüküm, artık alacaklının aynı sebebe dayanarak aynı konuda bir icra takibi 

yapmasına (hacze) engel teşkil eder. Bu nedenle, aynı malın yeniden haczedilmesi 

halinde üçüncü kişi, önceki davada elde ettiği hükme dayanarak (hükmü ZPO § 775 ve 

776’ya göre sunarak), buna engel olabilir177.  

Yine Alman hukukunda, istihkak davası sonunda verilen hükmün, kesin hüküm 

etkisinin,  taraflar arasında, daha sonra maddi hukuka göre açılacak davalar bakımından 

da bir öneme sahip olduğu kabul edilmektedir178. Buna göre, istihkak davasının reddine 

ilişkin hükümle, üçüncü kişinin mallarına yönelik olan cebri icranın caiz (hukuka 

uygun) olduğu; davanın kabulüne ilişkin hükümle de, üçüncü kişinin mallarına yönelik 

cebri icranın caiz olmadığı  tespit edilmiş olur. Dolayısıyla, istihkak davasının reddine 

ilişkin hüküm, üçüncü kişi tarafından alacaklıya karşı daha sonra maddi hukuka göre 

açılacak, sebepsiz zenginleşme davaları, tazminat davaları ve malın iadesine yönelik 

davalar bakımından, bu davaların açılmasına sebebiyet veren cebri icranın caiz olduğu 

                                                 
175 BAUMANN/BREHM s.226; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.528, 550; MÜNZBERG/BREHM s.529; 
BETTERMANN s.91 vd.; BLOMEYER–Drittwiderspruchsklage s.497. 
176 BLOMEYER-Drittwiderspruchsklage s.488, 497; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2050-2051; 
THOMAS/PUTZO s.1259; MÜNZBERG/BREHM s.529; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692. 
177 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.528-529; MÜNZBERG/BREHM s.529; BAUMANN/BREHM s.226; 
karş. ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692-693; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2050-2051;  
THOMAS/PUTZO s.1266-1267; WIECZOREK/SCHÜTZE s.620-621. 
178 PRÜTTING/WETH s.507; BAUR/STÜRNER s.524; BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.793; 
BLOMEYER- Drittwiderspruchsklage s.496; SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2051; ROSENBERG/ 
GAUL/SCHILKEN s.692-693; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.528. 
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anlamına gelecek179; davanın kabulüne ilişkin hüküm ise, daha sonra açılacak davalarda, 

yalnız üçüncü kişinin mallarına yönelik cebri icranın caiz olmadığını tespit etmiş 

olacak, bunun dışında, açılan davaya ilişkin diğer koşulların (örneğin tazminat 

davasında zararın ve bunun miktarının) davacı tarafından iddia ve ispat edilmesi 

gerekecektir.  Yani, istihkak davası sonunda verilen hüküm, aynı taraflar arasında, 

maddi hukuka ilişkin olarak açılacak davalarda, belirtilen hususlarda, özellikle mal 

üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığı hususunda, kesin hüküm etkisini 

gösterecektir180.  

İsviçre hukukunda hakim görüş, istihkak davası sonunda verilen hükmün yalnız 

derdest (somut) icra takibi bakımından bir etkiye sahip olabileceğini kabul 

etmektedir181. Dava sonunda verilen hüküm, derdest icra takibi dışında hiçbir şekilde 

kesin hüküm etkisine sahip olamaz182. Zira, istihkak davasının amacı, haczedilen bir 

malın somut icra takibinin kapsamına dahil edilip edilemeyeceğini veya bu takipte 

dikkate alınıp alınamayacağını belirlemeye yöneliktir. Bu davada karara bağlanması 

gereken asıl sorun, davaya konu olan mal üzerindeki cebri icranın caiz olup olmadığıdır; 

üçüncü kişinin hakkının var olup olmadığının tespiti sadece bu amaca ulaşmak için bir 

ön sorun olarak incelenir183. Bu bakımdan, istihkak prosedürünün, istihkak iddiası veya 

istihkak davası aşamasında sona ermiş olup olmaması da önem taşımaz184. Bu görüşe 

göre, somut icra takibinin sona ermesiyle birlikte, hüküm bütün anlam ve etkisini 

kaybeder185. Bu nedenle, aynı alacaklı tarafından aynı malın yeni bir icra takibinde 

tekrar haczettirilmesi ve üçüncü kişinin de istihkak davası açması  halinde, ne alacaklı 

ne de üçüncü kişi, daha önceki icra takibinde açılmış olan istihkak davası sonunda 

                                                 
179 Bu nedenle üçüncü kişinin maddi hukuka ilişkin  bu davaları açmak yoluna gitmemesi tavsiye 
edilmektedir (BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.121). 
180 BROX/WALKER-Zwangsvollstreckung s.793; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692-693; 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2050-2051; PRÜTTING/WETH s.507-508; STEIN/JONAS/ 
MÜNZBERG s.528, 555 vd; GOTTWALD s.379. 
181 JÄGER s.344-345; FRITZSCHE/WALDER s.374-375; BLUMENSTEIN s.396; AMONN/GASSER 
s.197-198; ROHNER s.32, 132-133, 136-138; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.577; 
FEHLMANN s.58; FAVRE s.183; WAGNER s.136-138, 147-149; BERGER s.91; STAEHELIN/ 
BAUER/STAEHELIN s.1077, 1084;  SÜSSKIND s.75; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.96, 105, 
112-113; SPÜHLER/STÜCHELI/ PFISTER s.103; GULDENER-Zwangsvollstreckung s.46 vd.; 
BÜNZLI-Leitfaden s.59; BGE 28 I 372; BGE 107 III 120; 86 III 142; 116 III 119; 92 III 18. 
182 WAGNER s.138 vd.; SÜSSKIND s.75; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112; FAVRE s.183. 
183 ROHNER s.32-33, 132; AMONN/GASSER s.197-198; WAGNER s.136-137; FAVRE s.183. 
184 AMONN/GASSER s.198; ROHNER s.32, 133; BÜRGI–2 s.33, 37; von OVERBECK s.8; WAGNER 
s136. 
185 JÄGER s.345; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.577. 
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verilen hükme dayanamaz186. Sadece, önceki davada borçlu ve üçüncü kişi taraf ise, 

hüküm ancak bunlar arasında kesin hüküm teşkil eder. Zira, üçüncü kişi ve borçlunun 

taraf olduğu bir dava sonunda verilen hükmün, sonradan açılan bir davada maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmemesi için haklı bir neden mevcut değildir187.  

İsviçre hukukunda azınlıkta kalan diğer bir görüşe göre ise, istihkak davası 

sonunda verilen hüküm, sadece derdest (somut) icra takibi bakımından değil, aynı 

zamanda, daha sonra, aynı taraflar arasında, aynı konuda ve aynı sebebe dayanılarak 

yapılan yeni bir icra takibinde de kesin hüküm teşkil eder188. Yani, hükmün etkisi, 

sadece derdest takip ile sınırlandırılamaz. Çünkü, istihkak davası sonunda verilen bir 

hüküm, daha sonra hukuki durumda bir değişiklik olmadığı sürece, alacaklının aynı mal 

üzerine haciz koydurmasına engel teşkil eder. Zira, bu hükümle, söz konusu mal 

üzerinde alacaklının cebri icra takibi yapamayacağı karara bağlanmış durumdadır189. Bu 

görüşe göre, istihkak davasının amacı sadece, mal üzerine konulmuş olan belli bir icra 

işleminin (haczin)  kaldırılması (bertaraf edilmesi) değil, bununla birlikte alacaklının 

icra takibine konu yaptığı talebe bağlı olmaksızın ve sadece somut icra takibi ile sınırlı 

olmaksızın, belli bir mal üzerindeki cebri icranın caiz olmadığının mahkeme kararıyla 

tespit edilmiş olmasıdır. Yani, gerek istihkak davasının gerekse dava sonunda verilen 

hükmün amacı, sadece derdest takip bakımından değil, hukuki durumda bir değişiklik 

olmamak şartıyla, daha sonra yapılacak olan takip bakımından da, dava konusu mal 

üzerinde cebri icranın caiz olmadığının belirlenmesidir190. Bu nedenle, istihkak davası 

sonunda verilmiş olan hüküm, daha sonra aynı taraflar arasında, aynı konuda ve aynı 

sebebe dayanılarak yapılacak olan takip bakımından da maddi anlamda kesin hüküm 

                                                 
186 WAGNER s.138 vd.; JÄGER s.345; BERGER s.91; von OVERBECK s.82; SÜSSKIND s.75; 
FRITZSCHE/WALDER s.374; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.577. Bir borçluya karşı 
yapılan icra takibinde açılan istihkak davası sonunda verilen hüküm, daha sonra borçluya karşı yapılan bir 
iflas takibi bakımından da bir etkiye sahip değildir (BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112; 
ROHNER s.133). 
187 AMONN/GASSER s.198; JÄGER s.345; WAGNER s.150-151; FRITZSCHE/ WALDER s.374 dn. 
52; SÜSSKIND s.75, 92; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.576; SPÜHLER/STÜCHELI/ 
PFISTER s.103; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112; BÜRGI–2 s.37, 41-43. Ancak sadece dava 
hükümle sona ermiş ise bu sonuç doğar; davadan feragat veya istihkak iddiası aşamasındaki kabul bu 
etkiyi göstermez (AMONN/GASSER s.198; ROHNER s.33). Bu konuda azınlıkta kalan diğer bir görüşe 
göre ise, istihkak davasının borçlu ile üçüncü kişi arasında cereyan ettiği durumda bile, hüküm, maddi 
anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Zira, bu halde de istihkak davasının amacı, bu davaya konu olan 
maddi hukuka ilişkin hakkın kesin hükümle tespitine yönelik değildir (STAEHELIN/BAUER/ 
STAEHELIN s.1077). 
188 RAMER s.132; STOCKER s.986; GULDENER-Zwangsvollstreckung  s. 48 vd. 
189 RAMER s.140, 144. 
190 GULDENER-Zwangsvollstreckung s.48 vd. 
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teşkil eder191. Ancak, yeni hukuki sebeplere dayanıldığı takdirde, önceki hüküm, kesin 

hüküm etkisine sahip olamaz192.  

Türk hukukunda, icra mahkemesinin takip hukukuna ilişkin kararlarının maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceği; sadece derdest (somut) icra  takibi bakımından 

kesin hüküm teşkil edeceği kabul edilmektedir193.  

Buna karşılık, Alman ve İsviçre hukukunda olduğu gibi, Türk hukukunda da 

istihkak davası sonunda verilen hükmün, maddi anlamda kesin hüküm teşkil edip 

etmeyeceği tartışmalıdır.  

Bir görüşe göre, istihkak davası sonunda verilen hüküm maddi anlamda kesin 

hüküm teşkil eder. Çünkü, öncelikle istihkak davası teknik anlamda bir davadır194. Bu 

davanın amacı ise, üçüncü kişinin haczedilen mal üzerinde iddia ettiği maddi hukuka 

ilişkin hakkın tespit edilmesidir195. Ayrıca, istihkak davasına genel hükümler dairesinde 

bakılmakta ve bu davada her türlü delil (özellikle yemin ve tanık) ileri sürülebilmekte 

ve icra mahkemesi de delilleri serbestçe değerlendirebilmektedir. Yani, bu davada icra 

mahkemesi, takip hukukunun dar kalıpları içine sıkışıp kalmamakta ve geniş bir 

değerlendirme yetkisine sahip olmaktadır196. Dolayısıyla, icra mahkemesinde istihkak 

davaları ile ilgili olarak yürütülen yargılama faaliyeti ile genel mahkemelerde aynı 

konuya ilişkin olarak yürütülen yargılama faaliyeti arasında, herhangi bir farklılık 

bulunmamaktadır. Her iki mahkemede yürütülen yargılama faaliyeti arasında herhangi 

bir farklılık bulunmadığına göre, bu mahkemelerin istihkak davasına ilişkin olarak 

vermiş olduğu kararlar arasında da, maddi gerçekliği belirleme açısından herhangi bir 

farklılık yaratılmaması gerekir. Aksinin kabulü, toplumda yerleşmiş ve geçerlilik 

kazanmış olan hak ve adalet anlayışına ters düşebileceği gibi; özel bir mahkeme olan 

icra mahkemelerine açık bir güvensizlik anlamına da gelebilir197. Bu nedenle, istihkak 

                                                 
191 RAMER s.144. 
192 STOCKER s.986; GULDENER s.49; PETER s.393; bu görüş hakkında ayrıca bkz. SÜSSKIND s.76. 
Bu görüşün değerlendirmesi için bkz. ROHNER s.136-137. 
193 Bu konuda  bkz. KARSLI s.66 vd; UYAR-Kuru Armağanı s.759-760; BİLGE s.33-34. 
194 KURU-İcra 2 s.988, 1107; MUŞUL s.641. 
195 KURU-İcra 2 s.990. 
196 KURU-İcra 2 s.1107; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.323 dn. 14; ARSLAN-Yargılamanın Yenilenmesi 
s.67; TANRIVER-İlamlı İcra s.60-61; MUŞUL s.641; DOMANİÇ H: Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve 
Nisbî Kuvveti,  İstanbul 1964 s.18; ULUKAPI-İcra s.22; UYAR-İstihkak Davaları s.774; UYAR-
Yargılama s.839; UYAR-Kuru Armağanı s.762; hacizde ve iflasta istihkak davaları bakımından aynı 
görüşte,  GÖRGÜN s.132-134. İhalenin feshi isteminin reddine ilişkin icra mahkemesi kararının maddi 
anlamda kesin hüküm teşkil edeceği ve bu karara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna 
başvurulabileceği hakkında bkz. ARSLAN-İhale s.201-202. 
197 TANRIVER-İlamlı İcra s.60. 
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davası sonunda verilen kararın, diğer davalardaki gibi, maddi anlamda kesin hüküm 

teşkil etmesi gerekir. Esasen aksinin kabulü usul ekonomisi düşüncesine de aykırı olur. 

Zira, icra mahkemesinde istihkak davası açan ve fakat istihkak iddiasını ispatlayamadığı 

için davayı kaybeden kişinin genel mahkemede yeniden aynı konuda dava açması 

durumunda, bu mahkemenin yapacağı yargılama ile icra mahkemesi önünde daha önce 

cereyan etmiş olan yargılama büyük bir ihtimalle aynı olacaktır198.  Yargıtay’ın  12’inci 

Hukuk Dairesi199 ile 4’üncü Hukuk Dairesi200 ve bazı kararlarında Yargıtay 13’üncü 

Hukuk Dairesi201 ile halen istihkak davaları sonunda verilen icra mahkemesi kararlarını 

temyizen inceleyen 21’inci Hukuk Dairesi202 bu görüş doğrultusunda karar vermiştir.  

Şu halde, bu görüşe göre, üçüncü kişi ile alacaklı arasında cereyan eden bir 

istihkak davasında verilmiş olan icra mahkemesi kararı, aynı kişiler (taraflar) arasında, 

aynı mal için ve aynı hakka (mülkiyet, rehin vs) dayanarak açılacak ikinci bir davada 

maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder; zira iki davanın tarafları, konusu ve dava 

sebebi aynıdır.203 Fakat, iki istihkak davasının tarafları aynı değilse, (örneğin aynı 

üçüncü kişi, ikinci istihkak davasını başka bir alacaklıya karşı açmış ise), birinci 

istihkak davasında verilen hüküm, ikinci istihkak davasında kesin hüküm teşkil 

etmeyecektir204. 

Yine bu görüşe göre, istihkak davasında borçlu da taraf (davalı) gösterilmiş ise, bu 

davada verilen icra mahkemesi kararı, üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişkide de 

maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu nedenle, istihkak davasını kaybetmiş olan 

üçüncü kişi, kendi malı ile borçlunun borcunun ödendiğini ileri sürerek, borçluya karşı 

sebepsiz zenginleşme davası açamaz. İstihkak davasını kaybetmiş olan üçüncü kişi de 

borçluya karşı Medeni Kanunu’nun 683’üncü maddesine dayanarak istihkak davası 
                                                 
198 TANRIVER-İlamlı İcra s.61; ARSLAN-Yargılamanın Yenilenmesi s.67; UYAR-İstihkak Davaları 
s.774. 
199 Bkz. yuk. s.581 dn. 164’de belirtilen 12’inci Hukuk Dairesi kararları. 
200 Bkz. (4 .HD 19.3.2001, 11931/2552: UYAR-Kuru Armağanı s.762 dn.388). 
201 "İcra Tetkik Mercii kararları (istihkak gibi genel hükümlere tabi olanlar hariç) yalnız takip hukuku 
bakımından geçerli olup, maddi hukuk yönünden kesin hüküm teşkil etmezler…" (13. HD 31.3.1977, 
1254/1836: YKD 1978/1 s.77); "Davacı, oğlunun borcundan dolayı haczedilen baskül üzerinde, hakediş 
savında bulunmuştur. – Davalı alacaklı, Simav İcra Tetkik Mercii’nde aynı konuda, kendisinin açtığı dava 
bulunduğunu bildirmiştir. Ne var ki, Mercice “Simav’daki davanın daha sonra açıldığından” sözedilip, 
davanın kabulüne karar verilmiştir. – Oysa Simav İcra Tetkik Mercii’nde alacaklı İsmail tarafından açılan 
hakediş davası alacaklı yararına sonuçlanarak kesinleşmiştir: böylece yanlar arasında kesin hüküm 
oluşmuştur. Şu durum karşısında, davanın bu nedenle reddi gerekir. Merciin bu yönü gözetmemesi usul 
ve yasaya aykırıdır" (13. HD 15.3.1982, 1489/1688: KURU-İcra 2 s.1108). 
202 Bkz. (21. HD 27.12.2002, 8253/11427: UYAR-Kuru Armağanı s.762 dn.387). 
203 KURU-İcra 2 s.1107-1108; MUŞUL s.641. 
204 KURU-İcra 2 s.1108. 
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açamaz205. Aynı şekilde, üçüncü kişi istihkak davasını kazanmış ve malın kendisine 

teslimine karar verilmiş ise, borçlu da üçüncü kişiye karşı Medeni Kanun’un 683’üncü 

maddesine dayanarak istihkak davası açamaz. Çünkü, üçüncü kişi ve borçlu (ve 

alacaklı) arasında cereyan eden istihkak davasında, dava konusu malın üçüncü kişiye ait 

olduğu genel hükümler çerçevesinde (m.97,XI) tespit edilmiş ve bunun sonucunda 

malın davayı kazanan üçüncü kişiye teslimine karar verilmiştir206. 

Doktrinde ileri sürülen ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, icra 

mahkemesinin istihkak davası sonunda verdiği kararlar (davanın esastan kabulü veya 

reddine ilişkin  kararlar)207, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez208. Çünkü, 

yukarıda istihkak davasının hukuki niteliği incelenirken de belirtildiği gibi209, bu dava 

takip hukukuna ilişkin bir dava olup, etki ve sonuçlarını da sadece takip hukuku 

alanında gösterebilir. İstihkak davasının amacı, üçüncü kişinin bu davaya konu yaptığı 

hakkının sadece derdest takip bakımından ön sorun olarak tespitine ve bunun sonucunda 

söz konusu mal üzerinde cebri icranın caiz olup olmadığının belirlenmesi nihai amacına 

yöneliktir210. Yani, haczin belli bir hak iddiasına karşı geçerli ve caiz olup olmadığının 

ve bunun sonucunda bu mal üzerinde cebri icranın yürüyüp yürümeyeceğinin tespiti 

amaçlanmaktadır211.  

Bu nedenle, istihkak davası sonunda verilen hüküm sadece derdest (somut) icra 

takibi bakımından ve davaya taraf olanlar hakkında kesin hüküm teşkil edebilir212. Bu 

takibi aşacak şekilde bir etkiye sahip değildir. Yani, sonradan aynı malın tekrar 

                                                 
205 KURU-İcra 2 s.1108; "…İİK’nun 97. maddesinin 11. fıkrasına göre istihkak davasına umumi 
hükümler dairesinde ve basit usulü muhakeme usullerine göre bakılmaktadır. Bu durumda mercice 
istihkak davası hakkında verilen kararın aynı taraflar arasında  mahkemede açılan dava yönünden kesin 
hüküm (kesin delil) oluşturacağından ve mercice istihkak davası reddedilip davacı yönünden kesinleşmiş 
bulunduğundan bu gerekçeyle davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiş bozmayı 
gerektirmiştir" (11. HD 2.2.1988, 5374/477: KURU-İcra 2 s.1108-1109). 
206 KURU-İcra 2 s.1109. 
207 Burada yapılan açıklamalar, icra mahkemesinin istihkak davasını esastan karara bağlaması (yani 
davanın kabulü ve reddine karar vermesi) hali için geçerlidir. Dolayısıyla, istihkak davasının konusuz 
kalması halinde, icra mahkemesince ‘dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına’ karar 
verileceğinden, böyle bir karar taraflar arasında kesin hüküm teşkil etmez (KURU-İcra 2 s.1106, 1109). 
208 BERKİN s.290-291; ANSAY s.113-114; GÜRDOĞAN s.99; GÜRDOĞAN B: Medeni Usul 
Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960 s.39;  ARAR s.218-219; ÜSTÜNDAĞ s.204-205; 
BELGESAY-Şerh  s.234; BELGESAY-Birinci Kitap s.132. 
209 Bkz. yuk., birinci bölüm, s.37 vd. 
210 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.96, 105, 112-113; WAGNER s.136, 144; FAVRE s.183; 
ROHNER s.136. 
211 BERKİN s.290; WAGNER s.142; FAVRE s.183. 
212 BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.112-113; WAGNER s.136; ROHNER s.136-137; 140-141; 
FAVRE s.183; GÜRDOĞAN-Kesin Hüküm İtirazı s.39; GÜRDOĞAN s.99; YILDIRIM-İcra s.99; 
HAKİMOĞLU s.472; karş. ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.511.  
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haczedilmesi halinde, davanın sebebi ve tarafları aynı olsa bile, önceki davada verilen 

hüküm, kesin hüküm teşkil etmez;  dolayısıyla, ne alacaklı ne de üçüncü kişi kesin 

hüküm itirazında bulunabilir 213. Davacı üçüncü kişi, açtığı ilk istihkak davasını 

kaybetmiş olsa bile, bu arada malın mülkiyetini kazanmış olabilir ve dolayısıyla aynı 

malın tekrar haczedilmesi halinde yeniden istihkak davası açabilir214. Şu halde, aynı 

mal, aynı borçluya karşı yapılan daha sonraki (başka) bir takipte yeniden haczedilecek 

olursa, üçüncü kişi, eğer bu mal üzerinde bir hak iddia ediyorsa, bu hacze karşı da 

yeniden istihkak davası açmak zorundadır215. Çünkü bu, davanın niteliği ve amacından 

kaynaklanan bir  sonuçtur. Takip hukukuna ilişkin ve amacı haczedilen bir malın 

derdest takip bakımından cebri icraya konu olup olmayacağının tespitine yönelik olan 

bir dava sonunda verilen hüküm, ancak bu takiple sınırlı bir etki gösterebilir. Zira, 

istihkak davası derdest takibin akıbetine bağlı bir davadır. Öyle ki, takip herhangi bir 

nedenle sona ererse, dava da buna bağlı olarak artık konusuz kalmakta, sona ermektedir. 

Bu nedenle, dava sonunda verilen hüküm ancak derdest takip bakımından, kesin hüküm 

etkisine sahip olabilir. Yargıtay’ın  15’inci Hukuk Dairesi216 ve bazı kararlarında 

13’üncü Hukuk Dairesi217 ile 21’inci Hukuk Dairesi218 de bu görüşü benimsemiştir. 

İstihkak davasında her türlü delilin ileri sürülebilmesi ve icra mahkemesinin 

delilleri serbestçe takdir edebilmesi de, tek başına, dava sonunda verilen hükmün maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmesinin bir gerekçesini teşkil etmez. Çünkü, bunlar, 

tarafların davadaki karşılıklı durumlarından kaynaklanan doğal bir sonuçtur. Yani, 

üçüncü kişi ve borçlu arasındaki ilişkilere yabancı olan alacaklının, bu davada her türlü 

delili ileri sürebilmesi, bu ilişkinin bir gereğidir. Ayrıca, üçüncü kişinin de, arasında 

                                                 
213 ROHNER s.140-141; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.577; BLUMENSTEIN s.396; 
JÄGER s.345; BÜRGI s.41. Borçlu davada taraf olsa bile sonuç değişmez (ROHNER s.141). Hacizde 
istihkak davası üzerine verilen karar yalnız icra olunmakta olan takip hakkında kesin hüküm teşkil eder; 
aynı taraflar arasında olsa bile, yeni bir takip sebebiyle açılacak istihkak davalarında hüküm ifade etmez 
(BELGESAY -Birinci Kitap s.132). 
214 WIECZOREK/SCHÜTZE s.621. 
215 WAGNER s.138- 139; ROHNER s.141; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.577; 
WIECZOREK/SCHÜTZE s.620-621; BGE 92 III 18; 86 III 143. 
216 "İİK’nun 96. ve devamı maddelerince açılan istihkak davaları ile 277 ve sonraki maddelerine göre 
ikame olunan tasarrufun iptali davaları icra takibinde haczedilen mallar üzerindeki mülkiyet ihtilaflarını 
değil, mahcuz üzerinde cebri icranın devam edip etmeyeceğini halleden şekli davalardandır. Bu nedenle 
istihkak davası, iptal davası hakkında kesin hüküm oluşturmaz" (15. HD 6.7.1999, 2641/2937: YKD 
1999711 s.1556-1557). 
217 Bkz. yuk. s.582 dn.166’da belirtilen 13’üncü Hukuk Dairesi kararı. 
218 Bkz. (21. HD 4.11.1997, 5834/7065: UYAR-Kuru Armağanı s.762 dn.386). 
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hiçbir hukuki ilişki bulunmayan alacaklıya karşı kesin delil niteliğinde bir delil ileri 

sürmesi söz konusu olamaz.   

Bu nedenlerle, istihkak davası sonunda verilmiş olan hüküm, üçüncü kişi ve 

borçlunun birbirlerine karşı maddi hukuktan kaynaklanan dava haklarını etkilemez219. 

Zira, istihkak davasında bunlar arasındaki maddi hukuk ilişkilerine etki edecek şekilde 

bir karar verilmiş değildir; esasen davanın amacı da bu değildir. Dolayısıyla, istihkak 

davasını kaybetmiş olan üçüncü kişi, kendi malı ile borçlunun borcunun ödendiği 

gerekçesiyle, borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası (BK m.61 vd.) açabilir. Borçlu 

bu davada, icra mahkemesinin istihkak davasını lehine hükme bağlayan kararına 

dayanarak kesin hüküm itirazında bulunamaz220. Ayrıca, davayı kaybetmiş olan üçüncü 

kişi, mal paraya çevrilmediği, yani mevcut olduğu takdirde, borçluya karşı Medeni 

Kanun’un 683’üncü maddesine dayanarak istihkak davası da açabilir. Borçlu da, 

istihkak davasını kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, yine Medeni Kanun’un 683’üncü 

maddesine dayanarak, istihkak davası açabilir221.  

Kanaatimizce, borçlunun davaya taraf olması halinde de, dava sonunda verilen 

hüküm, üçüncü kişi ve borçlu arasındaki ilişkide, maddi anlamda kesin hüküm teşkil 

etmez222. Çünkü, borçlunun davada taraf olması, davanın niteliği ve amacını 

değiştirecek bir etkiye sahip değildir. Bu halde de dava yine takip hukukuna ilişkin bir 

dava olup, amacı  belli bir mal üzerinde cebri icranın caiz olup olmadığının 

belirlenmesidir223. Kuşkusuz, istihkak davasında borçlu davalı olarak gösterilmemişse 

(yani davada taraf değilse), üçüncü kişi ile alacaklı arasındaki istihkak davasında verilen 

karar, o davada taraf olmayan borçlu hakkında kesin hüküm teşkil etmez224. Ancak, 

borçlu daha önce istihkak iddiası aşamasında, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul ve 

ikrar etmişse, ileride bu ikrara aykırı hiçbir iddiada bulunamaz (m.97,XII) ve böylece 

                                                 
219 BERKİN s.290; GÜRDOĞAN–Kesin Hüküm İtirazı s.39. 
220 BERKİN s.290; GÜRDOĞAN s.99; ANSAY s.114. 
221 BERKİN s.290. 
222 Aynı şekilde, borçlunun da davada taraf olması halinde, dava sonunda verilen karar, borçlu ile diğer 
davalı alacaklı arasındaki ilişki bakımından da kesin hüküm teşkil etmez. Çünkü, ilk dava sonunda verilip 
kesinleşen kararın açılacak ikinci dava bakımından kesin hüküm teşkil etmesi, davanın aynı tarafında yer 
alan dava arkadaşları açısından değil, davanın karşılıklı iki tarafı (davacı ve davalı) arasındaki ilişki 
bakımından söz konusu olur (KURU-İcra 2 s.1142; MUŞUL s.641). 
223  STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1077, 1085; ROHNER s.136 vd., özellikle s.138; LENHARD 
s.52-53; FRITZSCHE/WALDER s.374 dn.52; GULDENER-Zwangsvollstreckung s.42 dn.67; LEUCH 
s.10 dn.1. 
224 KURU-İcra 2 s.1109; MUŞUL s.641; FAVRE s.183. 
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aleyhine delil teşkil eden bu kabul ve ikrarı, onu, maddi hukuka göre açılacak davalarda 

da bağlar225. 

 

 

D. İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  

     

  I. Yargılama Harçları 

Genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılan istihkak 

davasından alınacak  yargılama harçları hakkında ne Harçlar Kanunu’nda ne de İcra ve 

İflas Kanunu’nda özel bir hüküm bulunmaktadır226. Fakat, istihkak davası da, teknik 

anlamda  bir dava olduğuna göre, diğer davalar gibi, genel hükümlere göre, davacının 

dava açarken gerekli harçları ödemesi gerekir.  

Buna göre, ilk önce, davacının istihkak davası açarken “başvuru harcı” ödemesi 

gerekecektir. Başvuru harcı, dava açarken tamamı peşin olarak ödenen “maktu” bir 

harçtır227.  

İstihkak davası açarken davacının ödemesi gereken diğer bir harç da “karar ve 

ilam harcı”dır. Söz konusu harç, “maktu” ve “nispî” karar ve ilam harcı olarak iki 

çeşittir. Maktu karar ve ilam harcı, konusu para ile değerlendirilemeyen bir şey olan 

davalarda alınan bir harç olup, bu harcın tamamı dava açarken davacıdan peşin olarak 

alınır. Nispî karar ve ilam harcı ise, konusu para ile değerlendirilebilen bir şey olan 

davalarda alınan bir harçtır228.  

İstihkak davası, konusu para ile değerlendirilebilen (belli bir değere ilişkin) bir 

dava olduğuna göre, nispî karar ve ilam harcına tabi olacaktır229. Harçlar Kanunu’nun 

                                                 
225 BERKİN s.291; KURU-İcra 2 s.1109; UYAR-İstihkak Davaları s.774-775. 
226 UYAR-İstihkak Davaları s.871. İsviçre hukukunda, yargılama giderleri konusunda  her Kanton’un 
usul kanunu uygulanır (STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1084; BRUNNER/HOULMANN/ 
REUTTER s.95. 
227 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.838. Bugün için, icra mahkemelerinde dava açarken ödenen 
başvuru harcı, 4.800.000 liradır (Harçlar Kanunu  (1) sayılı Tarife A, I, 1). 
228 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.838. 
229 KURU-İcra 2 s.1025; UYAR-İstihkak Davaları s.871; ERTEKİN/KARATAŞ s.511; "Dava, mahcuz 
mala istihkak isteğine ilişkin olup, takip konusu alacak miktarı, mahcuzun değerinden daha düşük 
olduğundan, alacak miktarı olan 5.000.000 TL. üzerinden davanın kabulü nedeniyle Harçlar Kanunu 
gereğince nisbi ilam harcı alınması gerekirken, maktu harç alınması usul ve yasaya aykırı olup, bu yön 
kamu düzeni ile ilgili bulunduğundan temyiz edenin sıfatına bakılmaksızın hükmün bu yönden bozulması 
gerekir ise de, bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün ilam 
harcı yönünden değiştirilerek ve düzeltilerek onanması HUMK’nun 438/7. maddesi gereğidir" (15. HD 
5.10.1993, 2524/3823: UYAR-İstihkak Davaları s.873); aynı doğrultuda (15. HD 1.12.1992, 5074/5616; 
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m.16,I hükmünde değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifenin 

uygulanacağı belirtildiği için, istihkak davasında bu tarife uyarınca (bugün için) binde 

ellidört oranında nispî karar ve ilam harcı alınacaktır230. Bu nedenle,  davacının, istihkak 

davası açarken, nispî karar ve ilam harcının dörtte birini peşin olarak, geri kalanını 

(dörtte üçünü) ise, kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödemesi gerekir (Harçlar 

Kanunu m.28,I/a). Söz konusu harcın ödenmemesi halinde ise, müteakip işlemler 

yapılmayacaktır (Harçlar Kanunu m.32). 

Burada önemli olan, harcın hesaplanması bakımından istihkak davasının değerinin  

neye göre belirleneceğidir. Acaba, davacının dava dilekçesinde gösterdiği miktar mı, 

takip konusu alacak miktarı mı, yoksa, haczedilen malın değeri mi esas alınacaktır? 

Yargıtay, istihkak davasından alınacak olan nispî karar ve ilam harcının, takip konusu 

alacak miktarı ile, haczedilen malın değerinden hangisi az ise, onun üzerinden 

hesaplanması gerektiği içtihadında bulunmuştur231. Doktrinde de (ki biz de 

katılmaktayız) Yargıtay’ın bu görüşü kabul görmüştür232’233. 

                                                                                                                                               
15 HD 29.6.1992, 3276/3392; 15 HD 24.10.1990, 2919/4308: UYAR-İstihkak Davaları s.873-875); (İİD 
26.5.1969, 5974/5732: RKD 1969/12 s.174-175); (12. HD 30.4.1985, 14093/4069: Yasa 1986/1 s.118). 
230 Bkz. Harçlar Kanunu (1) sayılı Tarife A, III, 1/a.  
231 "Dava konusu otonun icrada takdir olunan değeri  600.000 lira olup, takip 500.000 lira üzerinden 
yürütülmüştür. Davanın değeri mahcuzun değeri ile takip konusu alacaktan hangisi az ise ona göre 
belirleneceğinden ve somut olayda takip konusu alacak mahcuzun değerinden az olduğundan davanın 
para ile değeri 500.000 liradır. Davada yeter ölçüde harç alınması kamu düzeni ile ilgili olup, hakimin bu 
yönü doğrudan gözetmek görevidir. Oysa bu dava belirlenen değere göre nisbi harca tabi olmasına 
rağmen yeter oranda harcı alınmamış ve dava kabul edildiği halde de reddedilmişçesine harca 
hükmedilmiştir.  492 sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi hükmüne göre peşin harç tamamlanmadan 
davaya devam edilmesi yanlıştır. Harcın ödenmesine değil, izleyen işlemlerin durdurulmasına karar 
verilmesi gerekir. Mahkemece bu yönün eksik bırakılması bozma nedenidir" (13. HD 5.4.1982, 
2083/2373: UYAR-İstihkak Davaları s.877); "…Alacak miktarı 50.522.000 lira ise de, davaya konu 
mahcuzların değeri merci hakimliğince de kabul edildiği gibi 37.096.000 lira olmasına rağmen, harcın 
mahcuzların değeri yerine, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilmesi de Dairemizin kararlılık kazanan 
içtihadına aykırıdır" (15. HD 24.9.1992, 2459/4283: UYAR-İstihkak Davaları s.876); aynı doğrultuda 
(15. HD 18.9.1995, 4774/4714: ERTEKİN/KARATAŞ s.513); (21. HD 27.6.2000, 4979/5154: UYAR-
Kuru Armağanı s.752 dn.321). 
232 KURU-İcra 2 s.1026; UYAR-İstihkak Davaları s.871; ERTEKİN/KARATAŞ s.512. Bu söylenenler, 
vekalet ücretinin hesaplanması bakımından da geçerlidir. Bkz. aşa. s.599-600. 
233 İsviçre hukukunda istihkak davasının konusunun değerinin belirlenmesinde aynı yaklaşım için bkz. 
STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN s.1083; BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.94; SÜSSKIND 
s.48 vd.; JÄGER s.347; AMONN/GASSER s.196; BLUMENSTEIN s.392; LENHARD s.73-74; 
WAGNER s.116 vd.; FRITZSCHE/WALDER s.376; JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN s.575; 
daha geniş bilgi için bkz. ROHNER s.27, 109-111. Alman hukukunda da, istihkak davasının konusunun 
değerinin belirlenmesinde, kural olarak takibe konu olan alacağın miktarı esas alınır. Fakat, dava konusu 
malın değeri alacak miktarından düşük ise, bu değer dikkate alınır (BROX/WALKER-
Zwangsvollstreckung s.768; PRÜTTING/WETH s.508). 
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İstihkak davası açılırken yatırılması gereken harcın eksik yatırılmış olduğunun 

anlaşılması halinde, bu eksik harcın sonradan tamamlanması her zaman mümkündür234. 

Ancak bu durumda, noksan karar ve ilam harcı tamamlanıncaya kadar davaya devam 

olunamaz (Harçlar Kanunu m.30). Böyle bir durumda, icra mahkemesinin, ne kadar 

harcın eksik yatırılmış olduğunu belirterek, bunun hangi tarihe kadar tamamlanması 

gerektiğini ara kararında açıklaması ve bu ara kararı gereğinin yerine getirilmemesi 

halinde, davanın açılamamış sayılmasına değil, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 

vermesi gerekir (Harçlar Kanunu m.30)235.  

İstihkak davasının ilk oturumda, davadan feragat, davayı kabul veya sulh ile 

sonuçlanması halinde, karar ve ilam harcının üçte biri; ilk oturumdan sonra belirtilen 

nedenlerle sona ermesi halinde ise, karar ve ilam harcının üçte ikisi alınacaktır (Harçlar 

Kanunu m.22)236.  

Nihayet, istihkak davasında her iki tarafın da kısmen haklı çıkması halinde, icra 

mahkemesi, yargılama harçlarını davada haklı çıkma oranına göre taraflar arasında 

paylaştıracaktır (HUMK m.417,I). 

 

             II. Yargılama Giderleri237

         1. Genel Olarak 

İstihkak davasını kaybeden taraf, icra mahkemesi tarafından  yargılama 

giderlerine238 de mahkum edilir. Zira, yargılama giderlerinden239 davayı kaybeden taraf 

                                                 
234 "Davacılar, dava dilekçelerinde açıkça istihkak iddiasında bulunmuş olup, 500 lira da harç 
ödemişlerdir. Bu harcın sonradan tamamlanması da her zaman mümkündür. Bu nedenlerle usulüne uygun 
olarak açılmış bulunan istihkak iddiasının şikayet olarak tavsif edilerek yazılı şekilde karar verilmesi 
yanlıştır" (15. HD 10.11.1986, 3770/3730: ERTEKİN/KARATAŞ s.513). 
235 UYAR-İstihkak Davaları s.871-872; "…Kabule göre de Harçlar Kanununun 30. maddesine göre 
noksan harcın yatırılmaması halinde davaya devam olunmamasına (dosyanın işlemden kaldırılmasına) 
karar verilmesi gerekirken, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı 
görüldüğünden, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir" (15. HD 20.4.1993, 1438/1839: UYAR-
İstihkak Davaları s.875-876); aynı doğrultuda (15. HD 6.4.1996, 1885/2163: ERTEKİN/KARATAŞ 
s.513). 
236 Örneğin bkz. (15. HD 3.12.1987, 4277/4203; 15 HD 21.11.1985, 3065/3875: UYAR-İstihkak Davaları 
878-879). 
237 Tarafların davanın görülmesi ve sonuçlandırılması için ödedikleri paraların tümüne yargılama giderleri 
denir. Hukukumuzda, yargılama giderleri geniş anlamda kullanılmakta ve buna harçlar da dahil 
sayılmaktadır. Dar anlamda yargılama giderleri ise, dava için gerekli olan bir iş veya hizmetin 
gerektirdiği giderlerdir (KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.841).  Burada yargılama giderleri ve vekalet 
ücreti incelenecektir. Zira, vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir (HUMK m.423,VI). 
238 Yargılama giderlerinin neler olduğu  hakkında bkz. HUMK m.423. 
239 Tarafların, davanın görülmesi ve sonuçlanması için ödedikleri paraların tümüne yargılama giderleri 
denir (KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.841). 
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sorumludur (HUMK m.417,I)240. Buna göre, icra mahkemesi davayı kaybeden tarafı 

(yani davanın kabulü halinde alacaklıyı, davanın reddi halinde üçüncü kişiyi) 

kendiliğinden yargılama giderlerine mahkum edecektir. Davayı kaybeden tarafın 

yargılama giderlerine mahkum edilebilmesi için tarafların ayrıca talepte bulunmuş 

olmaları gerekmez241. Ayrıca, davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, icra 

mahkemesi, yargılama giderlerini haklı çıkma oranına göre taraflar arasında paylaştırır 

(HUMK m.417,I)242. 

Öte yandan, davayı kaybetmiş olan taraf yargılama giderlerine mahkum edilecek 

ise de, bunun önemli bir istisnası bulunmaktadır. Şöyle ki: İstihkak davasını kabul eden 

davalı alacaklı yargılama giderlerine mahkum edilecek ise de; istihkak davasını ilk 

oturumda kabul etmiş ve hal ve durumu ile kendisine karşı istihkak davası açılmasına 

sebebiyet vermemiş olan davalı alacaklı, yargılama giderlerine mahkum edilemez 

(HUMK m.94,II)243. Bu durum istihkak davası bakımından bazı özellikler 

göstermektedir: 

İstihkak iddiasında bulunmuş olan üçüncü kişi, bu istihkak iddiasının alacaklıya 

bildirilmesini ve onun cevabını (m.96,II) beklemeden istihkak davası açmış ve davalı 

alacaklı da ilk oturumda istihkak davasını kabul etmiş ise, davalı alacaklı, aleyhine dava 

açılmasına sebebiyet vermiş sayılamaz ve bu nedenle yargılama giderlerine de mahkum 

edilemez244.  

Üçüncü kişinin istihkak iddiasının alacaklı tarafından kabul edilmesine rağmen, 

üçüncü kişi istihkak davası açarsa, ilk oturumda davayı kabul eden alacaklı yine 

yargılama giderlerine mahkum edilemez.; zira aleyhine istihkak davası açılmasına 

sebebiyet vermemiştir (HUMK m.94,II)245. 

                                                 
240 Alman  hukukuna göre de davayı kaybeden taraf yargılama giderlerine mahkum edilir. Ancak, davayı 
kaybeden taraf kendi tutum ve davranışlarıyla aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş ve davayı 
derhal (ki genelde ilk oturumda) kabul etmiş ise yargılama giderleri davacıya yükletilir (ZPO § 93). Bkz. 
SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2049; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.693-694.  İsviçre 
hukukuna göre de  yargılama giderleri davayı kaybeden tarafa yükletilir. Ancak bu konu Kanton Usul 
Kanunları’na tabidir. Fakat bu arada, istihkak iddiasına itiraz süresi (ya da dava açma süresi) içinde 
delillerini ibraz etmeyen üçüncü kişinin bu tutumunun yargılama giderlerinin takdirinde dikkate 
alınacağını (İsv. İİK m.107,III; 108,IV; 73,II) hatırlatmak isteriz. Bu konuda bkz. ROHNER s.28-30. 
241 KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.845; bkz. 29.5.1957 tarih ve 4/16 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
(Resmî Gazete 4.9.1957, sayı 9697). 
242 Örneğin bkz. (15. HD 1.4.1993, 1459/1527: UYAR-İstihkak Davaları s.901). 
243KURU-İcra 2 s.1075; UYAR-İstihkak Davaları s.900; (15. HD 16.12.1991, 5569/6023: ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.514-515). 
244 KURU-İcra 2 s.1075; (HGK 8.1.1969, İc.İf. 615/19: RKD 1969/6 s.176-178). 
245 KURU-İcra 2 s.1075;  (13. HD 4.11.1982, 5780/6511: UYAR-İstihkak Davaları s.911). 
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Daha önce de incelendiği üzere, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş olan 

borçlunun istihkak davasında davalı olarak gösterilmesine gerek yoktur. Buna rağmen, 

istihkak davasında davalı olarak gösterilmiş olan borçlu, ilk oturumda davayı kabul 

ederse, yargılama giderlerine mahkum edilemez; çünkü, aleyhine dava açılmasına 

sebebiyet vermemiştir246.  

Üçüncü kişinin icra dairesine istihkak iddiasında bulunmadan, m.97,IX hükmüne 

göre, doğrudan doğruya icra mahkemesinde istihkak davası açmış olması halinde de, 

davalı alacaklı yargılama giderlerine mahkum edilemez. Çünkü, daha önce istihkak 

iddiasından haberdar olmamış olan davalı alacaklının bu iddiaya itiraz etmesi söz 

konusu olamayacağından, aleyhine dava açılmasına da sebebiyet vermiş 

sayılamayacaktır ve yargılama giderlerine de mahkum edilemeyecektir247.  

Buna karşılık, alacaklı, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmiş ise, ilk 

oturumda istihkak davasını kabul etmiş olsa bile, yargılama giderlerine mahkum 

edilecektir; çünkü, istihkak iddiasına itiraz etmekle aleyhine dava açılmasına sebebiyet 

vermiş olacaktır248.  

Diğer taraftan, istihkak davasının konusuz kalması halinde, esas hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına karar verilecek ise de, bu durumda icra mahkemesinin 

yargılamaya devam ederek, dava açılmasına sebebiyet veren tarafı tespit etmesi ve onu 

yargılama giderlerine mahkum etmesi gerekir249. Yargıtay, dava dilekçesi henüz 

kendisine tebliğ edilmeden (dava açıldığından haberdar olmadan), alacaklının icra 

takibinden vazgeçmesi üzerine haczin kaldırılması ve dolayısıyla davanın konusuz 

kalması halinde, alacaklının yargılama giderlerine mahkum edilemeyeceğine karar 

vermiştir250.  

 

         2. Vekalet Ücreti 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun m.423,VI hükmüne göre, vekalet ücreti 

de yargılama giderlerine dahildir. Bu nedenle, istihkak davasını kaybeden taraf, eğer 

                                                 
246 KURU-İcra 2 s.1076; (15. HD 13.2.1984, 395/379: YKD 1984/6 s.917-918). 
247 KURU-İcra 2 s.1078; UYAR-İstihkak Davaları s.893; (HGK 8.1.1969, İc.İf. 615/10: ABD 1969/3 
s.510); (15. HD 23.11.1988, 2454/3927: ERTEKİN/KARATAŞ s.516). 
248 KURU-İcra 2 s.1076; (13. HD 18.10.1982, 5239/6016: UYAR-İstihkak Davaları s.911-912). 
249 UYAR-İstihkak Davaları s.900; ERTEKİN/KARATAŞ s.516; (15. HD 25.2.1991, 881/855: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.518); ayrıca bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.903-909 arasındaki kararlar.  
250 Bkz. (15. HD 19.1.1993, 6633/110: UYAR-İstihkak Davaları s.887). 
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diğer taraf bu davayı  bir vekil aracılığıyla takip etmiş ise, o tarafa, Avukatlık Asgari 

Ücret Tarifesi251 uyarınca252 bir vekalet ücreti253 ödemeye mahkum edilir.  

İstihkak davasında haklı çıkan taraf sadece bir oturumda (duruşmada) vekil ile 

temsil edilmiş olsa bile, bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Zira, 

davada haklı çıkan taraf lehine vekalet ücretine hükmedilebilmesi için, o tarafın davanın 

başından sonuna kadar vekil tarafından temsil edilmiş olması şart değildir254. Ayrıca, 

açılan istihkak davasına vekil aracılığıyla cevap verilmiş ise, vekil davaya katılmamış 

olsa bile, dava ile ilgili bir işlem yapmış sayılacağından, davayı kazanan taraf lehine 

vekalet ücretine hükmedilmelidir255.  

İcra takibi vekil aracılığıyla yapılmış (ve yürütülmüş) olsa bile, vekil bu takipte 

açılan istihkak davasında davayı takip etmemiş ise, istihkak davasını kazanan taraf 

lehine vekalet ücretine hükmedilemez256.  

İstihkak davasının açılmasından sonra, örneğin borcun ödenmesi nedeniyle, 

davanın konusuz kalması halinde, esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar 

verilecek ise de, icra mahkemesinin yargılamaya devam ederek davada haksız olan 

tarafı tespit etmesi ve o tarafı vekalet ücretine mahkum etmesi gerekir257.  

Dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUMK m.409) karar verilmesi halinde de, 

kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı alacaklı lehine vekalet ücretine 

hükmedilmelidir258. 

Davayı kaybeden davalı alacaklı, diğer tarafa (davacı üçüncü kişiye) vekalet ücreti 

ödemeye mahkum edilecek ise de, eğer, hal ve durumu ile kendisine karşı dava 

açılmasına sebebiyet vermemiş ve ilk oturumda davayı kabul etmiş ise vekalet ücretine 

mahkum edilemez (HUMK m.94,II). Bu anlamda olmak üzere, örneğin, istihkak 

                                                 
251 Bkz. Resmî Gazete 4..12.2003 sayı 25306. 
252 Diğer davalarda olduğu gibi, istihkak davasında da, Avukatlık Kanunu m.168,III hükmü uyarınca, 
davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine 
hükmedilir (UYAR-İstihkak Davaları s.893); (15. HD 27.1.1992, 5985/231: UYAR-İstihkak Davaları 
s.894); (15. HD 16.4.1987, 1260/1687: ERTEKİN/KARATAŞ s.526). 
253 Burada incelenen vekalet ücreti, davada haklı çıkan tarafın vekili (avukatı) ile kararlaştırmış olduğu 
vekalet ücreti olmayıp, yargılama gideri olarak davada haksız çıkan tarafa yükletilecek olan ve Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak olan  vekalet ücretidir.  
254 Çünkü, hangi aşamada olursa olsun, dava kabul eden avukat Tarife hükümleriyle belirli ücretin tümüne 
hak kazanır (Bkz. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.5). 
255 Örneğin bkz. (15. HD 18.9.1995, 4750/4753: ERTEKİN/KARATAŞ s.520). 
256 ERTEKİN/KARATAŞ s.523; (15. HD 4.6.1996, 3052/3107: ERTEKİN/KATARAŞ s.523). 
257 UYAR-İstihkak Davaları s.882-883; ERTEKİN/KARATAŞ s.524; (15. HD 25.12.1992, 6451/6281: 
UYAR-İstihkak Davaları s.888). 
258 Bkz. (15. HD 21.1.1991, 5379/57: UYAR-İstihkak Davaları s.894-895). 
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iddiasında bulunmuş olan üçüncü kişi, bu iddianın alacaklıya bildirilmesini ve onun 

cevabını (m.96,II) beklemeden istihkak davası açmış ve davalı alacaklı da ilk oturumda 

davayı kabul etmiş ise; alacaklı üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmesine (bu 

iddiaya itiraz etmemesine) rağmen üçüncü kişi istihkak davası açmış ve alacaklı ilk 

oturumda davayı kabul etmiş ise259; üçüncü kişi m.97,IX hükmüne göre, doğrudan 

doğruya icra mahkemesinde istihkak davası açmış ve alacaklı ilk oturumda davayı kabul 

etmiş ise260, bu durumlarda alacaklı hal ve durumu ile aleyhine dava açılmasına 

sebebiyet vermiş sayılamaz ve vekalet ücretine mahkum edilemez261.  

Buna karşılık, davalı alacaklı hal ve durumu ile aleyhine istihkak davası 

açılmasına sebebiyet vermiş ise, ilk oturumda davayı kabul etmiş olsa bile, vekalet 

ücretine mahkum edilecektir. Örneğin, üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmiş 

olan alacaklı, aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermiş sayılır ve vekalet ücretine 

mahkum edilir262.  

İstihkak davası alacaklı ve borçluya karşı birlikte açılmış ve sonuçta dava 

reddedilmiş ise, sadece alacaklı lehine değil, borçlu lehine de vekalet ücreti 

hükmedilmesi gerekir263.  

İstihkak davası, konusu para ile değerlendirilebilen (veya para olan)264 bir dava 

olduğu için, yargılama gideri olarak davayı kaybeden tarafa yükletilecek vekalet 

ücretinin, nispî tarifeye265 göre belirlenmesi gerekir266. Nispî vekalet ücreti ise, istihkak 

davasının konusunu teşkil eden hacizli malın (veya hakkın) değeri ile, davalının takip 

konusu yaptığı alacak miktarından hangisi az ise onun (yani malın değeri veya alacak 

                                                 
259 Örneğin bkz. (15. HD 27.12.1989, 4737/809: UYAR-İstihkak Davaları s.910). 
260 Örneğin bkz. (15. HD 27.2.1992, 537/950: UYAR-İstihkak Davaları s.890-891). 
261 KURU-İcra 2 s.1075, 1078; UYAR-İstihkak Davaları s.882. 
262 Örneğin bkz. (İİD 26.4.1971, 4673/4686: RKD 1971/8 s.245); (13. HD 24.9.1975, 6482/5598: UYAR-
İstihkak Davaları s.892). 
263 KURU-İcra 2 s.1074; (13. HD 23.12.1982, 7886/8015: Manisa Barosu Dergisi 1983/5 s.27-29); ayrıca 
karş. (15. HD 1.5.1989, 376/2204: UYAR-İstihkak Davaları s.896). 
264 Yani, mamelek hukukundan doğan (konusu malvarlığı hakkı olan) bir dava olduğu için. 
265 Nispî tarifeye göre (bugün için), ilk 5.000.000.000 liraya kadar olan davalarda %12’dir. 5.000.000.000 
liranın üstündeki kısımlara ilişkin oranlar, her grup için değişiktir (% 10, 8, 6, 4, 2, 1 ve binde 1). Bkz. 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi , Üçüncü Kısım. 
266 KURU-İcra 2 s.1073; UYAR-İstihkak Davaları s.881; ERTEKİN/KARATAŞ s.520; "…Davalı 
alacaklı banka vekilinin temyizine gelince; dava reddedildiğine göre, davalı alacaklı lehine dava tarihinde 
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, nisbi vekalet ücreti takdir edilmesi 
gerekirken, maktu vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru değil ise de…" (15. HD 27.1.1992, 
5985/231: UYAR-İstihkak Davaları s.894); (15. HD 9.2.1984, 4084/327: YKD 1984/10 s.1553). 
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miktarı) üzerinden  hesaplanmalıdır267’ 268. Nitekim, Yargıtay da vekalet ücretini bu 

esasa göre belirlemektedir269. Ayrıca yine Yargıtay’a göre, hacizli mallar paraya 

çevrilmiş ise, bu malların değeri (bedeli) gerçek şekilde ortaya çıkmış olacağından, 

vekalet ücretinin bunun üzerinden belirlenmesi gerekir270. 

Öte yandan, eğer istihkak davası, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı 

gereğinin yerine getirilmesinden önce, konusuz kalırsa271 veya davayı  kabul272,  

davadan feragat273 veya sulh nedenlerinden biriyle sona ererse,  karşı taraf lehine, nispî 

tarifeye göre hesaplanacak olan vekalet ücretinin yarısına hükmedilir. Ancak dava, söz 

konusu ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden sonra, biraz önce belirtilen 

nedenlerden biriyle sona ererse, vekalet ücretinin tamamına hükmedilir274.  

İstihkak davasının kısmen kabulü halinde, kabul edilen miktar üzerinden davacı, 

reddedilen miktar üzerinden de davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir 

(HUMK m.417,I)275.  

İstihkak davası süresinde açılmaması nedeniyle reddedilmişse, bu durumda, 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin m.7,III  hükmü de dikkate alınarak, davalı lehine  

yine nispî vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir276.   
                                                 
267 KURU-İcra 2 s.1073; UYAR-İstihkak Davaları s.881; UYAR-Kuru Armağanı s.753; ERTEKİN/ 
KARATAŞ s.521; YILDIRIM-İcra  s.99. 
268 Örneğin, takip konusu alacak miktarı 5.000.000.000 lira, ve haczedilen (ve istihkak davasına konu 
olan) malın değeri 3.000.000.000 lira ise, nispi tarifeye göre hükmedilecek vekalet ücretinin 
belirlenmesinde, daha az olan malın değeri esas alınacak ve buna göre 360.000.000 lira vekalet ücretine 
hükmedilecektir. Tersi durumda, yani alacak miktarının 3.000.000.000 lira ve malın değerinin 
5.000.000.000 lira olması halinde, vekalet ücreti daha az olan alacak miktarı üzerinden belirlenecek ve 
yine 360.000.000 lira vekalet ücretine hükmedilecektir.  
269 "İstihkak davalarında alacak miktarı ile haczedilen malın değerinden hangisi az ise onun üzerinden 
hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nisbi vekalet ücretine 
hükmedilmesi gerekir" (21. HD 1.5.2003, 2796/4102: YKD 2003/11 s.1750-1751); "…İstihkak 
davalarında vekalet ücretinin, haczolunan mal ya da alacaktan hangisi daha az ise, o değer üzerinden nisbi 
şekilde hesap edilmesi gerekirken “maktu” vekalet ücreti takdir olunması doğru görülmemiş ve kararın bu 
nedenle bozulması gerekmiş ise de bu yanlışlığın giderilmesi için yeniden duruşma yapılmasına lüzum 
bulunmadığından, kararın HUMK’nun 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun 
bulunmuştur" (15. HD 2.3.1993, 790/939: UYAR-İstihkak Davaları s.885); "İstihkak davalarında alacak 
miktarı ile haczolunan malın değerinden hangisi az ise onun üzerinden nisbi ücreti vekalete hükmedilmesi 
gerekir. Olayımızda alacak 1.329.500 TL.dir. Mahcuz malın değeri 2.500.000 TL. olarak saptanmıştır. 
Öyleyse alacak miktarı olan 1.329.500 TL. üzerinden nisbi ücreti vekalete hükmedilmesi gerekirken fazla 
ücreti vekalete karar verilmesi yasaya aykırı olup bozma nedenidir" (15. HD 15.11.1990, 3346/4812: 
ERTEKİN/KARATAŞ s.521); aynı doğrultuda başka karalar için bkz. UYAR-İstihkak Davaları s.884-
887; ERTEKİN/KARATAŞ s.521-522. 
270 Bkz. (15. HD 7.11.1995, 4335/6215: ERTEKİN/KARATAŞ s.523-524). 
271 Örneğin bkz. (15. HD 21.1.1991, 5379/57: ERTEKİN/KARATAŞ s.525). 
272 Örneğin bkz. (13. HD 3.6.1981, 3594/4228: UYAR-İstihkak Davaları s.898-899). 
273 Örneğin bkz. (15. HD 24.9.1990, 2495/3527: UYAR-İstihkak Davaları s.895). 
274 Bkz. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 6. 
275 ERTEKİN/KARATAŞ s.521; davanın kısmen kabulü halinde hükmedilecek vekalet ücreti hakkında  
bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ-Usul s.842, 856. 
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E. İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARLARIN İCRASI 

 

İcra mahkemesinin istihkak davası sonunda verdiği kararların icrasının nasıl 

gerçekleştirileceğini ve  bunların icra edilmeye elverişli bir hüküm olup olmadığını da 

kısaca incelemek gerekir.  

Bu husus, istihkak davasının hukuki niteliği ile  bu dava sonunda verilen hükmün 

niteliği hakkında varılan sonuca göre belirlenebilecektir. Zira, istihkak davası ve bu 

dava sonunda verilen hükmün niteliği çeşitli olasılıklara göre farklılık 

göstermektedir277.  

Alman hukukunda, istihkak davsını üçüncü kişi lehine sonuçlandıran hükmün, iki 

anlamı haiz olduğu kabul edilmektedir. Şöyle ki, bu hükümle, üçüncü kişi bir taraftan,  

artık mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan hakkının cebri icra bakımından tanınmış 

olduğunu icra organına karşı ileri sürebilecek ; diğer taraftan da mahkemenin hükmüyle  

dava konusu mal üzerindeki cebri icranın caiz olmadığı tespit edilmiş olacağından, cebri 

icra kapsam itibariyle sınırlandırılmış olacak, alacaklı bu maldan alacağının 

karşılanmasını talep edemeyecektir278. Ancak, dava sonunda üçüncü kişi lehine verilen 

hüküm, mal üzerindeki cebri icrayı doğrudan  durduran ve mal üzerindeki cebri icra 

işlemini (haczi) doğrudan kaldıran bir etkiye sahip değildir.  Söz konusu sonuçların 

meydana gelebilmesi, Alman Usul Kanunu § 708 vd. gereğince, belli bir mal üzerindeki 

cebri icranın durdurulması veya kaldırılmasına ilişkin geçici olarak icra edilebilir bir 

hükmün varlığına bağlıdır279. Dolayısıyla, Alman hukukuna göre, istihkak davasında 

üçüncü kişi lehine verilen  hüküm, inşai bir hüküm karakterini haiz olmasına ve buna 

bağlanan sonuçları şekli anlamda kesinleşmesiyle meydana getirmesine rağmen280, dava 

konusu mal üzerindeki icra takibinin durdurulması (ZPO §775) ve cebri icra  işleminin 

kaldırılması (ZPO § 776) için, istihkak davası sonunda verilen ve aynı zamanda geçici 

olarak icra edilebilme niteliğine sahip olan hükmün, icra organına sunulması (ibraz 
                                                                                                                                               
276 UYAR-İstihkak Davaları s.881; (13. HD 16.10.1978, 3236/4155: YKD 1979/11 s.1617); (15. HD 
22.11.1995, 6455/6803: ERTEKİN/KARATAŞ s.522). 
277 Bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.113. 
278 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.528, 550; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692; DAMEROW 
s.118;  MÜNZBERG/BREHM s.527 vd.; SÜSSKIND s.70.  
279 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692; SÜSSKIND s.70. 
280 SCHMIDT-Münchener Kommentar s.2050; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage  s.121. 
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edilmesi) gerekir. Yani, üçüncü kişi ancak istihkak davası sonunda lehine verilen 

hükmü icra organına sunulması halinde söz konusu işlemler yapılabilir ve hüküm 

etkilerini ancak bu takdirde meydana getirebilir ve üçüncü kişi de söz konusu sonuçlara 

ancak bu şekilde ulaşabilir281. Kendisine bu nitelikte bir hükmün sunulması halinde,  

söz konusu hükmün meydana getirdiği sonuçları artık icra organı dikkate almak zorunda 

kalacaktır.282

Alman hukukunda, mahkemenin, istihkak davası sonunda verdiği hükmü icra 

organına bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, doktrinde bunun amaca 

uygun olacağına işaret edildiği gibi, uygulamada da bunun yerleştiği belirtilmektedir283. 

Hükmün  icra organına bildirilme yükümlülüğü bulunmasa bile, icra organının, davanın 

üçüncü kişi lehine karar bağlandığını başka bir şekilde kesin olarak öğrenmesi halinde, 

artık cebri icraya devam etmemesi gerektiği de ifade edilmektedir284. Fakat, ister hüküm 

dava lehine karar bağlanan üçüncü kişi tarafından sunulsun, isterse, icra organı her 

hangi bir şekilde bunu öğrensin, icra organının (ve alacaklının), hacizden önceki hukuki 

durumu sağlamak (yaratmak) gibi bir yükümlülüğünün bulunmadığı kabul edilmektedir. 

Bu anlamda olmak üzere, icra müdürünün haczedilmiş olan malı borçluya veya mal 

elinde haczedilmiş olan başka bir kişiye (örneğin üçüncü kişiye)  ücretsiz (karşılıksız) 

olarak teslim etme (ya da iade etme) yükümlülüğünün bulunmadığı kabul edilmektedir. 

Böyle bir sonuç, ancak, icra takibinin sonucuna göre, maddi hukuktan 

kaynaklanabilir285.  Üzerindeki cebri icra işlemi kaldırılan malı teslim alma (ahzu kabz) 

hakkı sadece borçluya aittir. Zira icra müdürünün, üçüncü kişinin, bundan sonra mal 

üzerinde zilyetlik hakkının devam edip etmediğini (böyle bir hakkının bulunup 

bulunmadığını) araştırma yetkisi yoktur286.  İcra müdürü, üzerindeki cebri icra işlemi 

kaldırılan malı ancak borçluya verebilir.  Üçüncü kişi, ancak borçluya karşı dava açmış 

ve malın kendisine iadesine ilişkin bir ilam elde etmiş ise, bu ilamı icra organına 

sunarak söz konusu malın kendisine teslimini sağlayabilir. Eğer, mal paraya çevrilmiş 

                                                 
281 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.550, 567 vd.; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage s.121; 
SÜSSKIND s.70-71; ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.691-692; ARENS/LÜKE s.441. 
282 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692; BROX/WALKER-Drittwiderspruchsklage  s.121. 
283 SÜSSKIND s.71. 
284 SÜSSKIND s.71; RAMER s.118. 
285 ROSENBERG/GAUL/SCHILKEN s.692; STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.550; SÜSSKIND s.71; 
BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN s.2029; SCHMIDT-Münchener Kommentar 
s.2050.  
286 STEIN/JONAS/MÜNZBERG s.551. 
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ise, söz konusu hükmü sunarak ancak satış bedelinin kendisine verilmesini 

sağlayabilir287.   

İsviçre hukukunda ise, Alman hukukunda olduğu gibi, istihkak davası sonunda 

verilen hükmün nasıl icra edileceğine (uygulanacağına) dair bir hüküm 

bulunmamaktadır. Üçüncü kişinin hükmü icra organına sunması hakkında Alman Usul 

Kanunu’nun 775 ve 776’ıncı paragraflarında düzenlenen anlamda bir hüküm de yoktur. 

Ancak, doktrinde, kanunda açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, istihkak davasına 

bakan mahkemenin dava sonunda verilen ve şekli anlamda kesinleşen hükmü 

kendiliğinden icra organına bildirmesi ve bu organın da, üçüncü kişi herhangi bir 

işlemde bulunmasa bile, hükme riayet etmesi ve bunun gereklerini kendiliğinden yerine 

getirmesi gerektiği savunulmaktadır288.  Nitekim İsviçre’de 1997 yılında yapılan kanun 

değişikliği ile, davaya bakan mahkemenin, hem davanın başladığını hem de sona 

erdiğini (sonucunu) icra dairesine bildireceği hükme bağlanmıştır (İsv. İİK m.109,IV). 

İsviçre hukukunda, mal üçüncü kişinin elinde haczedilmiş ve fakat muhafaza  

altına alınmış ise, dava sonunda bu malın davayı kazanan üçüncü kişiye; mal borçlunun 

elinde haczedilmiş ise, borçluya teslim edileceği savunulmaktadır. Bu sonuncu 

ihtimalde, üçüncü kişinin malın kendisine teslimin talep edemeyeceği; bunu sağlamak 

için borçluya karşı maddi hukuka göre ve söz konusu sonuca ulaşmayı sağlayacak 

nitelikte bir davanın açılması gerektiği belirtilmektedir289.  

Türk hukukunda, istihkak davasının, bu davaya konu olan hakkın tespitine yönelik  

maddi hukuk karakterli bir dava olduğunu kabul eden görüş, bunun sonucu olarak, dava 

sonunda verilen hükmün maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiğini kabul 

etmekteydi290. Bu görüşte olan TANRIVER’e göre, “…İcra mahkemesi istihkak 

davalarını icra iflas süreci içinde ortaya çıkan bir sorun olması nedeniyle çözüme 

kavuşturmaktadır. Bu durum ise, söz konusu davalar sonucunda verilen kararların takip 

dosyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve icra edilebilirlik açısından takip dosyası 

dışında bağımsız bir varlığa sahip bulunmadığını ortaya koyar. Dolayısıyla, istihkak 

davasının kabulü halinde verilen kararlar bağımsız olarak ilamlı icra takibinin 

dayanağını oluşturamayacağından, takip dosyası içinde dikkate alınmalıdır. Aynı 

                                                 
287 SÜSSKIND s.71. 
288 Bkz. RAMER s.119, 123; JÄGER s.348; SÜSSKIND s.72; WAGNER s.149. 
289 Bkz. SÜSSKIND s.72. 
290 Bkz. yuk. s.588 vd. 
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şekilde, istihkak davasının kaybedilmesi halinde de istihkak iddiasında bulunanın böyle 

bir hakkının mevcut olmadığı, maddi hukuk açısından açık ve kesin bir biçimde tespit 

edildiğinden, zaten ortada icra edilmeye elverişli bir hüküm yoktur. Buna karşılık, icra 

mahkemesinin istihkak davaları sonucunda vermiş olduğu kararlarda yer alan yargılama 

giderleri ve vekalet ücretleri ile inkar tazminatı alacakları için, bağımsız olarak ilamlı 

icra yoluna gidilebilir. Zira, söz konusu ilamlar yargılama giderleri ve vekalet ücretleri 

açısından, bir eda emrini içermektedir”291. 

Yargıtay’a göre ise,  “…takip hukuku yönünden istihkak davaları ile, maddi 

hukuk yönünden umumi hükümlere dayalı istihkak davaları aynı değildir. Takip 

hukuku yönünden istihkak davaları sonunda verilen kararlar edaya dair hüküm 

ihtiva etmeyen bu nedenle de İİK’ nun  24’üncü maddesinde düzenlenen bir 

menkulün teslimine dair ilam olmadığından müstakilen takip konusu edilemeyip 

haczin uygulandığı icra dairesine ibraz edilerek infazı ile muamele yapılması 

gereken bir tespit ilamıdır…”292.  

Bizim de katıldığımız diğer bir görüş ise, istihkak davasını, belli bir mal üzerinde 

cebri icranın caiz olup olmadığının belirlenmesine yönelik, usule (takip hukukuna) 

ilişkin bir dava olarak nitelendirmektedir. Bu davanın amacı, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasına (davasına) konu olan mal üzerinde maddi hukuk hükümlerine göre hak sahibi 

olup olmadığının kesin hüküm teşkil edecek şekilde tespitine yönelik değildir. Aksine, 

istihkak davasının amacı, üçüncü kişinin üzerinde hak iddia ettiği bir mal üzerinde cebri 

icranın caiz olup olmadığına yöneliktir. Bu görüş, dava sonunda verilen hükmün, maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceğini, sadece, derdest icra takibi bakımından, bu 

takiple sınırlı olarak kesin hüküm teşkil edeceğini kabul etmekteydi293. 

İstihkak davsının kabulüne ilişkin hüküm, usule ilişkin inşai bir hüküm niteliğini 

haiz olacaktır. Zira, bu hükümle, o ana kadar geçerli olan cebri icra işlemi(haczin) 

hükmün verilmesi ve şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte artık geçersiz hale 

gelecektir. Bu nedenle, inşai nitelik taşıyan bu hükmün ilamların icrası yoluyla icra 

edilmesine gerek ve olanak yoktur. Yani, inşai hükümler nitelik (içerik) itibariyle, ilamlı 

icraya elverişli değildir. Çünkü, inşai etki ya da hukuki durumdaki değişiklik hükmün 

                                                 
291 TANRIVER-İlamlı İcra s.61. 
292 Bkz. (12. HD 27.1.1984, 10575/716: YKD 1984/6 s.908-909). 
293 Bkz. yuk. s.590 vd. 
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verilmesi ve şekli anlamda kesinleşmesi ile kendiliğinden meydana gelir294. Şu halde, 

davanın kabulüne ilişkin hükmün icra müdürüne sunulmasıyla, hükmün şekli anlamda 

kesinleşmesiyle geçersiz hale gelen haciz, icra müdürü tarafından  kaldırılacaktır295. 

İstihkak davası sonucunda, icra müdürü tarafından bazı  işlemlerin yapılması, (ki o 

bunları kendiliğinden (re’sen) yapmalıdır)296 aslında bir anlamda sadece hükmün 

gereğinin yerine getirilmesidir297; bunlara ise maddi hukuk açısından bir anlam 

yüklemek olanaklı değildir298.  Esasında, hacizli mal üzerinde üçüncü kişinin maddi 

hukuka göre bir hakka sahip olup olmadığı, sadece ön sorun olarak incelendiğinden ve 

bu hakkın derdest takip bakımından dikkate alınıp alınmayacağına karar verildiğinden, 

söz konusu karar ve buna bağlı olarak mal üzerindeki haczin akıbetine ilişkin karar da 

yalnız somut takip bakımından (bununla sınırlı) bir etkiye sahip olduğundan, burada, 

gerçek anlamda bir icranın (icra edilmenin) artık gerekli olmadığı söylenebilir299. 

Burada icra müdürü tarafından yapılacak işlem, özellikle mal üzerine konulan haciz 

işleminin kaldırılmasına ve eğer mal borçlunun elinde haczedilip de üçüncü başka bir 

kişiye yediemin olarak bırakılmış ise bu kişiden alınıp borçluya verilmesi; eğer mal 

üçüncü kişinin elinde haczedilip de bundan alınmış ise (ki alınmaması gerekir) üçüncü 

kişiye geri verilmesi olacaktır. İcra müdürünün malın borçlunun elinde haczedilmesi 

halinde malı davayı kazanmış olsa bile üçüncü kişiye değil, malın elinde haczedildiği 

borçluya verilmesi gerekir300.  

                                                 
294 Bu konuda bkz. TANRIVER-İlamlı İcra s.65; ÖNEN s.195-196. 
295 WAGNER s.149.  ÖNEN’e göre, icra mahkemesinin mal üzerindeki haczin kalkmasına ilişkin kararı 
ayı zamanda malın üçüncü kişiye verilmesi emrini de içerecektir. Hükmün bir bölümünü oluşturan, malın 
gerçek sahibine teslimi unsurunun bir “feri inşai hüküm” olarak değerlendirilmesi gerekir (ÖNEN s.147). 
296 RAMER s.119, 123; SÜSSKIND s.72 ve orada dn.10’da belirtilen PIGUET ve  İsviçre Federal 
Mahkemesi kararı (BGE 62 III 54). 
297 WAGNER s.149. 
298 İcra müdürü hükmün gerektirdiği işlemleri yerine getirmezse, şikayet yoluna başvurulabilir 
(BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.114). 
299 Bkz. BRUNNER/HOULMANN/REUTTER s.113. İcra müdürü tarafından muhafaza altına alınan 
malların üçüncü kişiye verilmesi gerekir. Söz konusu mal borçlunun elinde haczedilmiş ise, ona verilir.  
Bu son ihtimalde davayı kazanan üçüncü kişi malın kendisine teslim edilmesini isteyemez. Zira, icra 
müdürü, bundan sonra da borçlunun malın zilyedi olma  hakkına sahip olup olmadığına karar veremez, 
bunu tartışamaz. Üçüncü kişi malın kendisine teslimini istiyorsa, borçluya karşı bunu sağlayacak nitelikte 
bir dava açmak zorundadır. Fakat, istihkak davası üçüncü kişi ile alacaklı arasında geçmiş ise, mal 
borçlunun elinde iken haczedilmiş olsa bile, bu malın kendisine verilmesini (iadesini) talep edebilir. Bu 
konularda bkz. SÜSSKIND s.72 ve orada belirtilen PIGUET.  
300 Bkz. yuk s.537 vd.; ayrıca bkz. BERTAN s.306. 
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İstihkak davasının reddine ilişkin hüküm ise, bir tespit hükmü niteliğini 

taşıyacaktır301. Zira, bu hükümle, üçüncü kişinin hacizli mal üzerinde iddia ettiği gibi 

bir hakka sahip olmadığı derdest takip bakımından tespit edilmiş ve bunun sonunda mal 

üzerine konulan ve baştan itibaren geçerli olan haczin geçerli (caiz) olduğu tespit 

edilmiş olacaktır. Böyle bir durumda ise, ortada icra edilmeye elverişli bir hüküm 

bulunmamaktadır. Zira, bu hüküm hem niteliği gereği hem de eda emrine ilişkin bir 

kayıt içermemesi nedeniyle ilamlı icra takibine dayanak teşkil edemez302.  

Ancak, gerek davanın kabulü gerekse reddine ilişkin kararlarda yer alan yargılama 

giderleri ve vekalet ücreti ile tazminat alacakları bakımından bağımsız olarak ilamlı icra 

yoluna başvurulabilir. Zira, söz konusu ilamlar yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile 

tazminat alacakları açısından, bir eda emrini ihtiva etmektedir303. Bir başka deyişle, 

hükmün bu bölümü, asıl inşai hükümden kaynaklanmayan ve onunla organik bir 

bağlantısı olmayan asıl hükme ek nitelikteki bir eda kararıdır304.  

 

             § 25. HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 

                      HALİNDE 

          

A. İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLECEK KARARLAR VE BU 

      KARARLARIN SONUÇLARI 

 

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, icra mahkemesi, dava sonunda  

davanın kabulü veya reddine karar verecektir. Bu nedenle, davanın hüküm ve 

sonuçlarını her iki ihtimale göre incelemek gerekmektedir.  

 

     I. İstihkak Davasının Kabulü Kararı ve Sonuçları 

  1. Genel Olarak  

                                                 
301 İnşai davaların reddine ilişkin hükümlerin tespit hükmü niteliğinde olduğu hakkında bkz. ÖNEN 
s.167; TANRIVER-İlamlı İcra  s.66 ARSLAN-Yargılamanın Yenilenmesi s.73. 
302 TANRIVER-İlamlı İcra s.66. 
303 TANRIVER-İlamlı İcra s.61. ÖNEN ise, inşai hükümde öngörülen eda emrini içeren hüküm sonucunu 
“feri inşai hüküm” olarak nitelendirmekte ve hükmün bu bölümü için ilamlı icra yoluna 
başvurulabileceğini belirtmektedir. Bkz. ÖNEN s.196. 
304 ÖNEN s.199. 
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Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, istihkak davası alacaklı 

tarafından, malı elinde bulunduran üçüncü kişiye karşı açılmaktadır. Dolayısıyla, 

davanın kabulü halinde, istihkak davası, davacı alacaklı lehine sonuçlanmış olacaktır.  

Buna göre, icra mahkemesi, dava sonunda davalı üçüncü kişinin istihkak 

iddiasının haksız olduğu sonucuna (kanaatine) varırsa, istihkak davasının kabulüne ve 

dolayısıyla üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar verecektir305’306.  

Davanın kabulü kararı en önemli sonucunu, mal üzerine konulmuş olan haczin 

akıbeti bakımından gösterecektir. Burada, istihkak iddiasına (davasına) konu olan 

hakkın niteliği haczin akıbeti bakımından bir farklılık yaratmaz. Yani, istihkak 

iddiasının konusu ister mülkiyet hakkı, isterse başka bir hak (örneğin rehin hakkı) olsun, 

her iki ihtimalde de, davanın kabulü halinde, söz konusu hakkın üçüncü kişiye ait 

olmadığı, derdest takip bakımından tespit edilmiş olacağından, mal üzerine konulmuş 

olan haciz varlığını koruyacaktır (sürdürecektir).   

Buna göre, üçüncü kişinin istihkak iddiasının konusu mülkiyet hakkı ise 

(haczedilen mal üzerinde mülkiyet hakkı iddia edilmiş ise), davanın kabulü halinde, 

üçüncü kişinin hacizli mal üzerinde iddia ettiği mülkiyet hakkının, derdest takip (o 

takip) bakımından mevcut olmadığı tespit edilmiş olacaktır. Bir başka deyişle, söz 

konusu malın, üçüncü kişiye değil, borçluya ait olduğu belirlenmiş olacaktır. İcra 

mahkemesinin davanın kabulü kararının kesinleşmesi307 ile mal üzerine konulmuş olan 

haciz de kesinleşecek ve icra dairesi malı üçüncü kişiden alarak muhafaza altına 

alabilecektir (m.88,II). Bunun sonucunda da, mal üzerine konulmuş ve baştan itibaren 

geçerli olan haciz varlığını devam ettirecek ve icra takibine de devam edilebilecektir. 

Yani, alacaklı lehine verilen hükmün kesinleşmesi ile,  borçluya ait olduğu tespit 

edilmiş olan malın satışını talep ederek bunu paraya çevirtebilecek, elde edilen satış 

bedelinden alacağını alabilecektir308.  

İstihkak iddiasının konusunun mülkiyetten başka bir hak olması halinde de, 

üçüncü kişinin mal üzerinde, söz konusu hakka sahip olmadığı tespit edilmiş 

                                                 
305 KURU-İcra 2 s.1140; UYAR-İstihkak Davaları s.1085. 
306 Bu durumda icra mahkemesi, dava konusu malın üçüncü kişiden başka bir kişiye ait olduğu kanısına 
varsa bile, malın o kişiye ait olduğu ve veya borçluya ait olmadığı gerekçesiyle, istihkak davasının 
reddine karar veremez; istihkak davasının kabulüne, malın davalı üçüncü kişiye ait olmadığının tespitine, 
üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine karar vermelidir (KURU-İcra 2 s.1140 ve orada belirtilen 
13’üncü Hukuk Dairesi kararı). 
307 ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.552; HAKİMOĞLU s.475. 
308 BELGESAY-Metinler ve İzahı s.120; ÖZKAN s.342. 
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olacağından, mal üzerindeki haciz varlığını sürdürecek, üçüncü kişinin iddia ettiği hak, 

icra takibinde (yani paraya çevirme aşamasında) dikkate alınmayacaktır. Yani, mal, 

iddia edilen hakla yüklü olarak haczedilmiş olmayacaktır. 

Şu halde, istihkak davasının kabulü halinde, dava sonunda verilen hüküm,  bir 

“tespit hükmü” niteliğini haiz olacaktır. Çünkü, davanın kabulü halinde, mal üzerine 

konulmuş olan haczin geçerli (caiz) olduğu (söz konusu mal üzerinde alacaklının 

tatmini amacıyla cebri icra takibinin yapılabileceği) icra mahkemesi kararıyla da tespit 

edilmiş (hükme bağlanmış) olacaktır.  

 

        2. Davacı Alacaklı Lehine Tazminata Hükmedilip Hükmedilemeyeceği  

İstihkak davasının kabulü halinde, davacı alacaklı lehine davalı üçüncü kişinin 

tazminata mahkum edilip edilemeyeceği hakkında, İcra ve İflas Kanunu’nun 99’uncu 

maddesinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa, daha önce de incelendiği üzere, 

malın borçlunun elinde haczedilmesi ve istihkak davasının reddi309 halinde tazminat 

bakımından m.97,XIIIhükmünde  açık bir düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle, söz 

konusu hükümde belirtilen şartların  gerçekleşmesi halinde, davacı üçüncü kişi tazimata 

mahkum edilebilmektedir.  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi ve sonuçta davanın kabul edilmesi 

halinde, davalı üçüncü kişinin tazminata mahkum edilip edilemeyeceği konusunda 

doktrinde iki görüş ileri sürülmüştür.  

Doktrinde hakim olan görüşe göre, istihkak davasının kabulü halinde, icra 

mahkemesi, davalı üçüncü kişiyi m.97,XIII hükmüne göre asgari yüzde kırk tazminata 

mahkum edemez. Yani burada, m.97’de yar alan tazminata ilişkin hüküm, malın üçüncü 

kişinin elinde haczedilmesi halinde uygulanamaz310. Bu görüş dayanağını esas 

                                                 
309 Malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, istihkak davası kabul edilmiş ise, m.97,XV hükmüne 
göre davalı alacaklı (ve/veya borçlu); istihkak davası reddedilmiş ise, m.97,XIII hükmüne göre davacı 
üçüncü kişi tazminata mahkum edilmektedir. Buna karşılık, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi 
halinde, istihkak davasının kabulü halinde,  m.97,XIII hükmüne göre davalı üçüncü kişinin; istihkak 
davasının reddi halinde ise, m.97,XV hükmüne göre davacı alacaklının tazminata mahkum edilip 
edilemeyeceği tartışılmalıdır. Yani, burada davanın kabulü veya reddi halinde tazminat bakımından 
uygulanabilecek hükümler de farklılık olduğuna dikkat çekmek isteriz. Bu farklılık ise, malın borçlunun 
veya üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, taraf rollerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Zira, 
malın borçlu elinde haczedilmesi halinde alacaklı davalı, üçüncü kişi davacı konumunda iken; malın 
üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklı davacı, üçüncü kişi ise davalı konumunda 
bulunmaktadır.  
310 KURU-İcra 2 s.1141; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.327; POSTACIOĞLU s.421; UYAR-Sonuçları 
s.699; BERKİN s.286; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES–İcra s.75; ULUKAPI-İcra s.127. 
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itibariyle, m.99 hükmünde, davayı kaybeden üçüncü kişinin tazminata mahkum 

edileceğine dair açık bir hüküm bulunmamasından almaktadır. Ayrıca yine bu görüşe 

göre, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde m.97,XIII hükmüne göre tazminata 

hükmedilebilmesi için, takibinin ertelenmesine karar verilmiş olması gerekir. Oysa, 

malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, takibin ertelenmesine karar 

verilmesine gerek yoktur; zira istihkak iddiasında bulunulması kendiliğinden takibin 

ertelenmesi sonucunu doğurur311. Dolayısıyla, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi 

halinde takibin ertelenmesine karar verilmediğine göre, tazminata hükmedebilmenin 

şartı da gerçekleşmemiş olur312.  

POSTACIOĞLU’na göre, bu düşüncenin sonucu olarak, alacaklı hakkına 

kavuşamıyorsa, bu, üçüncü kişi tarafından istihkak davası açılmış olmasından değil, 

malın üçüncü kişinin elinde bulunması nedeniyle, istihkak davasını alacaklının açması 

gereğinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla, malı elinde bulundurmakla 

davalı konumunda yer alan üçüncü kişinin, aleyhine açılan istihkak davasına karşı 

savunma sebeplerini ileri sürmesi, onun, genel hükümler uyarınca haiz olduğu bir hak 

bulunduğuna göre, bu savunmasında haksız çıkması kendisinin sadece yargılama 

giderleriyle sorumlu olmasını gerektirip, m.97,XIII hükmünde öngörülen götürü 

tazminata mahkumiyetine yol açamaz313.  

KURU’ya göre, her ne kadar davalı üçüncü kişi, m.97,XIII hükmüne göre 

tazminata mahkum edilemez ise de, istihkak iddia edilen mal hakkında takip istihkak 

davası sonuçlanıncaya kadar kendiliğinden ertelendiğinden, bu yüzden (üçüncü kişinin 

haksız istihkak iddiası yüzünden) alacaklının alacağını alması da gecikmiş olacaktır. 

İşte, alacaklı bu gecikmeden doğan zararı için, genel mahkemelerde üçüncü kişiye karşı, 

Borçlar Kanunu m.41 ve devamında öngörülmüş olan haksız fiil hükümlerine göre 

tazminat davası açabilir314.  

Doktrinde ileri sürülen ve azınlıkta kalan diğer bir görüşe göre ise, malın üçüncü 

kişinin elinde haczedilmesi ve sonuçta davanın kabul edilmesi halinde, davalı üçüncü 

kişinin m.97,XIII hükmüne göre tazminata mahkum edilmesi gerekir. Yani, m.99’a göre 

açılan istihkak davarlında da m.97,XIII hükmü uygulanmalıdır. Çünkü, madem ki, 

                                                 
311 Bkz. yuk., üçüncü bölüm, s.480-481. 
312 POSTACIOĞLU s.421. 
313 POSTACIOĞLU s.420-421. 
314 KURU-İcra 2 s.1141. 
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m.97,XIII hükmüne göre tazminata hükmedebilmenin koşulunu takibin ertelenmesine 

karar verilmiş olması teşkil etmektedir, bu sonuç, mal elinde haczedilen üçüncü kişinin 

istihkak iddiasında bulunması ile zaten kendiliğinden doğmaktadır. Dolayısıyla, davalı 

üçüncü kişinin tazminata mahkum edilebilmesi için mutlaka icra mahkemesince takibin 

ertelenmesine karar verilmiş olması koşulunu aramak, kanunun ruhundan ziyade lafzına 

bağlı kalmak anlamına gelir. Bu nedenle, 99’uncu maddenin uygulandığı hallerde de 

m.97,XIII hükmüne göre davalı üçüncü kişi tazminata mahkum edilebilmelidir315.  

Yargıtay, önce m.97 hükmünde öngörülen tazminata ilişkin hükümlerin 

(m.97,XIII ve XV), m.99’a göre açılacak istihkak davalarında uygulanamayacağına 

karar vermişken316; daha sonra, m.97 hükmünde öngörülen tazminata ilişkin 

hükümlerin, m.99’a göre açılacak istihkak davalarında da uygulanması gerektiğine karar 

vermiştir317’318.  

                                                 
315 TEKİNAY-İstihkak s.70. 
316 Bkz. aşa. s.616 dn. 328’de belirtilen kararlar. 
317 "… 2) Davalıların alacaklı yararına hükmedilen % 40 tazminata ilişkin temyizlerine gelince, istihkak 
davası İİK’nun 99. madde hükmü gereğince alacaklı tarafından açılmış olduğuna göre, aynı kanunun 
97/13. maddede yer alan tazminata hükmedilmesinin gerekip gerekmeyeceği üzerinde durulmak gerekir. 
Denebilir ki, “97. madde hükmü, kenar başlığından da anlaşılacağı üzere eşyanın borçlu elinde iken haczi 
üzerine 3. kişiler tarafından açılacak istihkak davasını düzenlemektedir. Oysa İİK’nun 99. madde, 
alacaklının açacağı istihkak davalarına ait olup, burada  davanın kazanılması halinde alacaklı yararına 
tazminata hükmedilmesini zorunlu kılan bir koşul yer almamıştır. O halde istihkak davası açıp da bunu 
kazanan alacaklının zarar iddiası için ancak genel hükümlere göre dava hakkı mevcut olabilir”. Konunun 
Dairemizce yapılan tartışmasında bu görüşün tutarlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Şöyle ki; a) Bir kere, 
dava açma yükümü 3. kişilere ait olduğu hallerde yani 97. madenin uygulandığı durumlarda, alacaklının 
istihkak iddiasının kaldırılması için kendiliğinden dava açmasını engelleyen bir hüküm mevcut olmadığı 
gibi, alacaklının dava açması gereken yerde de 3. kişiler dava açabilirler. Öyle ise, “97. madde hükmünün 
yalnız 3. kişi davalarında uygulanabileceğini” söylemek olanaksızdır. b) İİK’nun 97. madenin düzenlediği 
hükümler sadece 3. kişilerin istihkak davası ile ilgili değildir. Örneğin; istihkak davası sonuçlanmadan 
mahcuz malın paraya çevrilmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin 97/10 fıkra hükmü, istihkak 
davalarının genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulü ile görüleceğini belirten 97/11 hükmü, 
üçüncü kişinin ve borçlunun birleşmelerinin alacaklıyı etkilemeyeceğine dair 97/12 fıkrası … yalnız 3. 
kişilerin istihkak davaları için değil, alacaklı tarafından İİK’nun 99. madde hükmüne dayanılarak açılan 
istihkak davalarına da uygulama olanağı vardır. İşte, alacaklı yararına % 40 tazminatı düzenleyen 97/13 
fıkra hükmü de bu nitelikte olup, alacaklının gerek 99. madde doğrultusunda gerekse zorunlu olmadığı 
halde 97. madde gereğince açacağı davalarda uygulanması gerekmektedir. Esasen 99. madde ile hükme 
bağlanan husus, 3. kişilerin hangi hallerde istihkak davası açabileceğine ilişkindir ve davanın kazanılması 
durumunda alacağın geç elde edilmesinden doğan % 40 maktu zararın dava ile birlikte ödetilmesini 
engellememektedir. c) Yasa koyucunun alacaklı yararına kabul ettiği tazminat, yaptırım (müeyyide) 
olmak özelliği yanında, gecikme tazminatından ibarettir. Bu nedenle kusur ve miktarı borçlu yararına 
kabul edilen tazminattan farklı tutulmuştur (İİK mad. 97/15). Böylece alacaklının hakları daha üstün 
tutulmuş ve korunmuş olmaktadır. Oysa “99. madde de tazminata ilişkin bir hüküm bulunmadığı” 
gerekçesiyle, alacaklın genel hükümler çerçevesinde dava açmak zorunda bırakıldığı takdirde, amaca 
aykırı bir sonuç ortaya çıkar ve böyle bir uygulama dava ekonominse de ters düşer. Tüm bu nedenler 
karşısında. 3. kişilerin gerek kendiliklerinden gerekse süre tanınmak suretiyle İİK’nun 99. madde 
hükmünce istihkak davası açmaları durumunda, yasal koşullar mevcut ise merci hakimliğince lehlerine 
tazminata hükmedilmesi gerekir. Somut olayda merci hakimliğince “takibin talikine” dair bir karar 
verilmediği gibi, ihtiyati tedbir yolu ile de icranın durdurulduğu davacı alacaklı tarafından 
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Kanaatimizce, hakim görüşün de belirttiği gibi, bugünkü pozitif düzenleme 

çerçevesinde, yani m.99 hükmünde açık bir düzenleme  bulunmaması  nedeniyle, 

m.97,XIII’de öngörülen tazminata ilişkin hükmün, malın üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi ve davanın kabulü halinde uygulanamayacağı; davalı üçüncü kişinin 

tazminata mahkum edilemeyeceği  söylenebilir.  

Ancak, bu pozitif duruma rağmen, olması gereken hukuk bakımından, m.97,XIII 

hükmünün, m.99’a göre istihkak davası açılması ve davanın kabul edilmesi halinde 

uygulanıp uygulanamayacağı da tartışılabilir.  

Bu tartışma yapılırken, m.99’a göre açılan istihkak davasının özellikleri ve 

m.97,XIII hükmünün  nitelik ve amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Yani, acaba, 

m.99’da öngörülen istihkak davasının özellikleri, m.97,XIII hükmünün 

uygulanabilmesine engel teşkil edebilir mi?  

Daha önce de belirtildiği üzere, m.97,XIII hükmüne göre, davacı üçüncü kişinin 

tazminata mahkum edilebilmesi için, icra mahkemesince takibin ertelenmesine karar 

verilmiş olması ve sonuçta da davanın reddedilmiş olması gerekir. Yani, burada 

tazminatın esaslı şartını, takibin ertelenmesine karar verilmiş olması teşkil etmektedir. 

Takip ertelendiği için de alacaklının alacağını elde etmesi gecikmiş olacağından, davacı 

üçüncü kişi tazminata mahkum edilmektedir. Bu noktadan hareket edildiğinde, m.99’a 

göre açılan istihkak davasında, davanın kabulü halinde bu kez davalı konumunda olan 

üçüncü kişinin tazminata mahkum edilebilmesi için, gerekli koşulun, yani takibin 

ertelenmesi koşulunun bulunduğu söylenebilir. Zira, burada, üçüncü kişinin istihkak 

iddiasında bulunması kendiliğinden takibin ertelenmesi (durması) sonucunu 

doğurmaktadır. Tazminata hükmedebilmek için takibin ertelenmesine mutlaka icra 

mahkemesinin karar vermiş olması koşulunu aramak, kanunun ruhundan çok lafzına 

bağlı kalmak olur. Eğer  tazminata hükmedilmesinin amacı, takibin ertelenmesi 

nedeniyle alacaklının alacağını geç elde etmiş olmasından doğan zararları karşılamak 

ise,  bu, m.99’a göre istihkak davasının açılması halinde de kabul edilmelidir. Zira, 

                                                                                                                                               
kanıtlanamamıştır. Öyle ise, İİK’nun 97/13 maddede belirtildiği şekilde, bu dava nedeniyle 3. kişilerin 
tutumu sonucu, alacağın tahsilinin geciktiğinden söz edilemez. Merci hakimliğinin bu yönü 
gözetmeksizin, davacı alacaklı yararına % 40 tazminata hükmetmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş, 
ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek 
onanması uygun görülmüştür" (15. HD 27.3.1990, 4817/1405: UYAR-İstihkak Davaları s.1088-1090; 
ERTEKİN/KARATAŞ s.565-566).  
318 UYAR’a göre m.99’daki kanuni boşluğun bu şekilde içtihat yoluyla doldurulması isabetli olmuştur 
(UYAR-İstihkak Davaları s.1087). 
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burada da takip istihkak iddiasında bulunulması ile kendiliğinden ertelendiğinden, 

alacaklının alacağını elde etmesi yine gecikmiş olacaktır. Bu nedenle, m.97,XIII 

hükmünün, m.99’a göre açılan istihkak davalarında da uygulanması gerektiği 

savunulabilir.  

Malın üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde uygulanan prosedürün ve taraf 

rollerinin, malın borçlunun elinde haczedilmesine göre farklı olması,  m.97,XIII 

hükmünün uygulanabilmesi bakımından bir önemi haiz değildir. Gerçi, burada mal 

elinde haczedilen üçüncü kişinin, istihkak iddiasında bulunması, POSTACIOĞLU’nun 

belirttiği gibi, onun genel hükümlere göre haiz olduğu savunma hakkının bir tezahürü 

olarak görülebilir ve onun yalnızca yargılama giderlerine mahkum edilmesi gerektiği  

söylenebilir319. Ancak, öte yandan, başkasının (borçlunun) elinde bulunan ve haczedilen 

bir mal üzerinde istihkak iddiasında bulunarak dava açan ve sonuçta davayı kaybeden 

kişi tazminata mahkum edilebilirken; kendi elinde haczedilen bir mal üzerinde istihkak 

iddiasında bulunarak hacze karşı koyan ve sonuçta davayı kaybeden  kişinin tazminata 

mahkum edilememesi için gerçekte haklı bir neden bulunmamaktadır. Zira, her iki 

ihtimâlde de, haczedilen mal üzerinde bir hakka sahip olup olmadığını en iyi bilebilecek 

olan, kişinin kendisidir. Kaldı ki, birinci ihtimalde, kişi istihkak iddiasında bulunarak ve 

istihkak davası açarak; ikinci ihtimalde ise, istihkak iddiasında bulunarak aynı sonuca 

ulaşmayı (kendisine ait olduğunu iddia ettiği malı hacizden kurtarmayı) 

amaçlamaktadır.  Her iki ihtimalde de, takibin ertelenmesi ve dolayısıyla alacaklının 

alacağını geç alması söz konusu olduğuna göre, doğurdukları sonucun da aynı olması 

gerekir. Yani, m.97,XIII hükmüne göre tazminata mahkum edilebilen üçüncü kişinin,  

m.99’a göre açılan istihkak davasında da tazminata mahkum edilebilmesi gerekir. 

Kaldı ki, davayı kaybeden üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesinin kabulü, 

bu kişilerin, çoğu kez borçlu ile anlaşarak, gerçek olmayan istihkak iddialarında 

bulunmalarının ve dolayısıyla icra takibini sürüncemede bırakmalarının önüne 

geçilmesi amacına da hizmet edebileceği gibi; tazminat sorununun istihkak davasında 

karara bağlanması, üçüncü kişinin ayrıca dava açmak durumunda bırakılmaması 

nedeniyle  usul (takip) ekonomisinin gerçekleşmesine yönelik bir işlevi de haiz 

olacaktır.  

                                                 
319 Bu sakıncanın, tazminat oranının ve dolayısıyla miktarının düşük tutulması suretiyle giderilmesi de 
mümkün olabilir.  
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Öte yandan, kanaatimizce, borçlu  m.99’a göre açılacak istihkak davalarında taraf 

olamayacağı (ona karşı dava açılamayacağı) için320, tazminata mahkum edilmesi de söz 

konusu olamayacaktır. Hatta Yargıtay’a göre, borçlu davada taraf olsa (ona karşı da 

dava açılmış olsa) bile tazminata mahkum edilemez321.  

 Esasen, bu sorunun, başka birçok sorun gibi, kanunkoyucunun m.99’a ilişkin 

düzenleme biçiminden kaynaklandığı söylenebilir. Gerçekten, kanunkoyucu malın 

borçlu elinde haczedilmesine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemeler (m.97) getirdiği 

halde, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi bakımından, bu kadar cömert 

davranmamış, oldukça kısa bir düzenleme (m.99) yapmıştır. Deyiş yerinde ise, m.99 

hükmü m.97 karşısında adeta “güdük” kalmış ve hatta ihmâl edilmiştir. Böyle olunca 

da, m.99 hükmü, uygulamada yeterince işletilemediği gibi, söz konusu hükmün 

uygulanması ile ilgili birçok tereddüt ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, yapılacak bir kanun 

değişikliğinde, ya m.99 hükmüne de (m.97’de olduğu gibi) ayrıntılı hükümler 

konulmalı, ya da bu yapılamaz ise, en azından, m.99 hükmüne, “m.97’de öngörülen 

hükümlerin, niteliğine aykırı düşmedikçe, m.99’a göre açılacak istihkak davası 

bakımından da uygulanacağı”  yolunda bir hüküm eklenmelidir.  

 

    II. İstihkak Davasının Reddi Kararı Ve Sonuçları 

         1. Genel Olarak 

İstihkak davası sonunda davalı üçüncü kişinin istihkak iddiasının haklı olduğu 

sonucuna varılırsa, icra mahkemesince istihkak davasının reddine karar verilir. Yani bu 

durumda davacı alacaklı davayı kaybetmiş olacağından, dava üçüncü kişi lehine 

sonuçlanmış olacaktır.  

Davanın reddi kararı da en önemli sonucunu mal üzerine konulmuş haczin akıbeti 

bakımından gösterecektir. Şöyle ki, dava reddedildiğine göre, üçüncü kişinin istihkak 

                                                 
320 Bkz. yuk., üçüncü bölüm, s.502 vd. 
321 "… 2- İİK. nun 97/15 maddesi hükmüne göre 3. kişinin açtığı istihkak davası sabit olur ve aynı 
maddenin birinci fıkrası gereğince istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyeti 
tahakkuk ederse, haczolunan malın değerinin yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden 
tazminat alınmasına asıl dava ile birlikte hükmolunacağı kurala bağlanmıştır. Dava konusu olayda ise, 3. 
kişi istihkak iddiasında bulunmuş, alacaklı İİK. nun 99. maddesine göre istihkak iddiasının reddi için dava 
açmıştır. Alacaklıyı bu davayı açmaya sevkeden 3. kişinin istihkak iddiasında bulunmuş olmasıdır. 
Borçlunun, istihkak  iddiasını kabul etmiş olup olmamasının alacaklının dava açmasına ve takibin 
durmasına herhangi bir etkisi yoktur. – Alacaklı davada haklı çıktığından, 3. kişinin istihkak iddiasının 
haksız olduğu ve bu nedenle takibin durmasından dolayı alacaklı lehine tazminata hükmolunması gerekir 
ise de; ayrıca borçludan da tazminat alınmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" (15. HD 
16.5.1994, 6000/3179: ERTEKİN/KARATAŞ s.566-567). 
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iddiası icra mahkemesince haklı bulunmuş olacaktır. Yani, haczedilen malın derdest 

takip bakımından borçluya değil, üçüncü kişiye ait olduğu icra mahkemesi kararıyla 

tespit edilmiş bulunacaktır. Davanın reddi kararı, istihkak iddiasına konu olan hakkın 

niteliğine göre farklı sonuçlar doğurmaktadır.   

Buna göre, istihkak iddiasının konusu mülkiyet hakkı ise, icra mahkemesince, 

haczedilen malın mülkiyetinin üçüncü kişiye ait olduğunu anlaşıldığından, istihkak 

davasının reddine ve  mal üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilecektir322. Yani, 

davanın reddi ile birlikte mal üzerine konulmuş olan haciz statüsü sona erecektir. Bu 

nedenle, derdest takip bakımından, söz konusu mal üzerinde alacaklının alacağının 

tatmini amacıyla artık cebri icraya devam  edilemeyecektir. Haczedilen mal zaten 

üçüncü kişiye yediemin olarak bırakıldığından, malın bu kişiye teslimi sorunu da söz 

konusu olmayacaktır.  

Öte yandan, doktrinde de isabetli olarak belirtildiği gibi, mal üzerindeki haczin 

kalkması için, sadece davanın reddine karar verilmiş olması yeterli değildir. Aksine, 

haczin kalkması için, icra mahkemesinin  istihkak davasının reddine ilişkin kararının 

(şekli anlamda) kesinleşmiş olması gerekir. Zira, davanın reddi kararının temyizi 

mümkün olduğundan, dava konusu mal üzerine konulmuş olan haczin haksız olduğu, 

ancak istihkak davasının reddi kararının kesinleşmesi ile kesin bir biçimde ortaya 

çıkmış olacaktır. Bu nedenle, istihkak davasının reddi kararını temyiz eden davacı 

alacaklının, “haczin kaldırılması” kararının uygulanmasını durdurabilmek için, İcra ve 

İflas Kanunu’nun 36’ıncı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 443’üncü maddesi  

hükümlerine göre teminat göstererek Yargıtay’dan icranın (yürütmenin) durdurulması 

kararı getirmesine gerek yoktur323.  

 İstihkak iddiasının (davasının) konusunu mülkiyet hakkının teşkil ettiği hallerde, 

icra mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararı, bir inşai hüküm karakterini 

taşıyacaktır. Zira, bu hükümle, üçüncü kişinin malı üzerine konulan ve baştan itibaren 

geçerli olan haczin, artık geçersiz olduğu (caiz olmadığı) açıklanmış olacaktır. Yani, o 

ona kadar mevcut olan  usulî bir durum, mahkemenin davanın reddi kararının 

kesinleşmesi ile birlikte  artık ortadan kalkacaktır. 

                                                 
322 KURU-İcra 2 s.1138; UYAR-İstihkak Davaları s.1085; ERTEKİN/KARATAŞ s.564. 
323 KURU-İcra 2 s.1138 dn. 457; POSTACIOĞLU s.406; KULAKSIZ s.102-103; UYAR’a göre ise, 
alacaklı, ancak teminat karşılığında Yargıtay’dan yürütmenin durdurulması kararı getirerek, haczin 
kaldırılmasını önleyebilir (UYAR-İstihkak Davaları s.1086-1087). 



 615

İstihkak davasının konusunu mülkiyetten başka bir hak, örneğin rehin hakkı, teşkil 

etmekte ise, istihkak iddiasının haklı olduğu kanısına varan icra mahkemesi, dava 

konusu malın, bu hak (örnekteki rehin hakkı) ile yükümlü olarak haczedilmiş olduğuna 

karar verecektir324. Yani bu durumda, mal üzerindeki haciz kalkmayacak, aksine söz 

konusu hakla yükümlü olarak haczedilmiş sayılacak; bunun sonucunda da üçüncü 

kişinin hakkı cebri icra takibinde (yani paraya çevirmede) dikkate alınacaktır. Bu 

ihtimalde icra mahkemesinin  kararı, bir tespit hükmü niteliğinde olacaktır. Çünkü, bu 

hükümle, mülkiyeti borçluya  ait de olsa, üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın mevcut 

olduğu, bu nedenle derdest takip bakımından dikkate alınması gerektiği ve sonuçta 

haczin geçerli (caiz) olduğu belirlenmiş olmaktadır.  

 

         2. Davalı Üçüncü Kişi Lehine Tazminata Hükmedilip 

             Hükmedilemeyeceği  

 

İstihkak davasının reddi halinde, davalı üçüncü kişi lehine davacı alacaklının 

tazminata mahkum edilip edilemeyeceği hakkında da, m.99 hükmünde herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşılık malın borçlunun elinde haczedilmesi ve 

davanın kabulü (burada reddi) halinde, davalı (burada davacı) alacaklı m.97,XV 

hükmünde belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda tazminata mahkum 

edilebilmektedir.  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi ve davanın reddi halinde davacı 

alacaklının tazminata mahkum edilip edilemeyeceği konusunda, doktrinde iki görüş ileri 

sürülmüştür.  

Doktrinde hakim olan görüşe göre, m.99 hükmünde bu konuda açık bir düzenleme 

olmadığı için, davanın reddi halinde davacı alacaklı m.97,XV hükmüne göre tazminata 

mahkum edilemez. Yani, icra mahkemesi davacı alacaklıyı m.97,XV hükmüne göre 

asgari yüzde onbeş tazminata mahkum edemez325. Fakat, istihkak davasını kazanan 

üçüncü kişi, malının haksız yere haczedilmesinden (örneğin malın üçüncü kişiye 
                                                 
324 KURU-İcra 2 s.1138; UYAR-İstihkak Davaları s.1085; ERTEKİN/KARATAŞ s.564. 
325 KURU-İcra 2 s.1139; POSTACIOĞLU s.421; KURU/ARSLAN/YILMAZ s.327; KARAL s.135; 
ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.551; AZMİ/İZZET s.214-215. BERKİN’e göre, üçüncü kişi alacaklıya karşı 
istihkak iddiasında bulunmamış ise, kusur kendisine aittir; üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunmadığı 
için, haczettirdiği mal üzerinde üçüncü kişinin hakkı bulunduğunu bilmemekte alacaklının kusuru yoktur; 
bu nedenle, üçüncü kişi, malını haczettirmek suretiyle haklarına tecavüz ettiği iddiasıyla alacaklıdan 
tazminat isteyemez (BERKİN s.286). 
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yediemin olarak bırakılması gerekirken mal elinden alınarak başkasına yediemin olarak 

teslim edilmiş olması nedeniyle) bir zarar görmüş ise, genel mahkemelerde alacaklıya 

karşı bir tazminat davası açabilir326.  

Doktrinde azınlıkta kalan diğer bir görüşe göre ise, mal üçüncü kişinin elinde 

haczedilmiş ise, sadece alacaklı hakkında olmak üzere m.97,XV hükmünün 

uygulanması, yani alacaklının tazminata mahkum edilmesi gerekir. Borçlu bu davada 

taraf olmadığı için tazminata  mahkum edilmesi de söz konusu olamaz327. 

Yargıtay, önceleri, İcra ve İflas Kanunu’nda (m.99’da), açık bir hüküm 

bulunmadığından, m.97,XV’de yer alan tazminata ilişkin hükmün, malın üçüncü kişinin 

elinde haczedilmesi, yani m.99’a göre alacaklının dava açması halinde 

uygulanamayacağına karar vermiş iken328; daha sonra bir içtihadında, m.97’de 

öngörülen tazminata ilişkin hükümlerin, m.99’a göre açılacak istihkak davasında da 

uygulanması gerektiğine karar vermiştir329. 

Gerçekten, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi ve  istihkak davasının reddi 

halinde, davacı alacaklının tazminata mahkum edileceğine dair İcra ve İflas Kanunu’nda 

(özellikle m.99’da) herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu noktadan hareket 

edildiğinde, hakim görüşün de belirttiği gibi, alacaklının tazminata mahkum 

edilemeyeceği söylenebilir.  

Ancak öte yandan, gerçekten m.99 hükmünün özelliklerinin330, m.97,XV 

hükmüne göre  alacaklının tazminata mahkum edilebilmesine olanak verip vermediği de 

tartışılabilir. Daha önce de incelendiği üzere, m.97,XV hükmüne göre alacaklının 

tazminata mahkum edilebilmesi için, istihkak davasının üçüncü kişi lehine 

sonuçlanması ve alacaklının istihkak iddiasına kötü niyetle itiraz etmiş olduğunun sabit 

olması gerekir. Yani, bu hükme göre alacaklının tazminata mahkum edilebilmesinin 

                                                 
326 KURU-İcra 2 s.1140; KARAL s.135; ÖĞÜTÇÜ/ÇİTOĞLU s.552. 
327 TEKİNAY-İstihkak s.70. 
328 "… 14.12.1983 günlü haciz, İİK’nun 99. maddesi gereğince, davacı üçüncü kişinin zilyetliği altındaki 
mallar üzerinde yapılmıştır. Bu maddeye göre, alacaklı tarafından açılan dava sonunda, 97. maddede söz 
konusu edilen tazminat hükümlerinin uygulanacağına dair İcra ve İflas Kanununda açık bir hüküm 
yoktur. O halde, menkul mal, mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü kişinin elinde bulunduğu 
hallerde, üçüncü kişinin ‘haksız haciz nedeniyle zarara uğradığı’ iddiasının genel hükümler içinde 
incelenmesi zorunludur. Genel hükümlere dayana böyle bir davaya ise, mahdut yetili İcra Tetkik 
Merciinde değil genel mahkemelerde bakılabilir. Bu itibarla merciin, üçüncü kişi lehine % 15 tazminatın 
tahsiline karar vermesi doğru görülmemiştir" (15. HD 29.3.1985, 4530/954: UYAR-İstihkak Davaları 
s.1090); aynı doğrultuda (İİD 15.1.1968, 294/306: ABD 1968/2 s.346); (İİD 15.3.1973, 2798/2723: 
KAYGANACIOĞLU-II s.133 dn. 70); (13. HD 7.12.1981, 7360/7985: KURU-İcra 2 s.1139). 
329 Bkz. yuk. s.610 dn.317. 
330 İİK m.99’a ilişkin değerlendirme hakkında bkz. yuk. s.611 vd. 
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esaslı şartını, istihkak iddiasına kötü niyetle itiraz etmiş olması teşkil etmektedir. Oysa, 

m.99’a göre malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, alacaklının istihkak 

iddiasına itirazı söz konusu değildir. Zira, burada uygulanan prosedür farklıdır, yani 

alacaklı davacı konumunda bulunmaktadır. Bu noktadan hareket edildiğinde de, 

alacaklının tazminata mahkum edilemeyeceği söylenebilir.  

Fakat, m.97,XV hükmüne göre tazminata mahkum edilebilmenin esaslı şartını 

teşkil eden “istihkak iddiasına kötü niyetle itiraz edilmiş olmanın” yerine, başka bir 

şartın ikame edilmesi mümkündür. Şöyle ki, söz konusu şartın yerine “kötü niyetle 

istihkak davasının açılmış olması” şartı konulabilir. Yani, malın üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi halinde, eğer alacaklının, kötü niyetle istihkak davası açtığı sonucuna 

varılırsa, onun, m.97,XV hükmüne göre tazminata mahkum edilebileceği söylenebilir.  

Burada, alacaklının, tazminata mahkum edilebilmesi için “kötü niyet” şartının 

aranması haklı nedenlere dayanmaktadır. Çünkü, alacaklının, borçlu ile üçüncü kişi 

arasındaki ilişkilere yabancı olması nedeniyle, malın gerçekten borçluya veya üçüncü 

kişiye ait olup olmadığını bilmesi zordur. Onun amacı, alacağını cebri icra yoluyla 

tahsil edebilmektir. Ancak buna rağmen, alacaklı, malın gerçekten üçüncü kişiye ait 

olduğunu biliyorsa ve buna rağmen kötü niyetli olarak dava açmış ise, artık onun da, 

bunun bir yaptırımı olarak,  tazminata mahkum edilebilmesi gerekir. Böylece, m.97,XV 

hükmüne göre tazminat, istihkak iddiasına kötü niyetle itiraz etmenin bir yaptırımı ise; 

burada hükmedilecek tazminat da, kötü niyetle istihkak davası açılmasının bir yaptırımı 

olarak ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu sayede, hem taraflar arasında eşitlik sağlanmış hem 

de konuya ilişkin hükümler arasında paralellik kurulmuş olacaktır. 

 

B. İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI 

      GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI 

       I. Temyiz 

İstihkak davasının  kabul veya reddine (veya konusuz kaldığına) ilişkin icra 

mahkemesi kararı temyiz edilebilir (İİK m.363,VII). Ancak bunun için, icra mahkemesi 

kararının ilişkin olduğu mal veya hakkın değerinin ikimilyar lirayı geçmesi şarttır  

(m.363/1). Davanın kabulü halinde, davalı üçüncü kişi, reddi halinde ise, davacı alacaklı 

temyiz yoluna başvurabilecektir. Temyiz süresi, icra mahkemesi kararının tefhim veya 

tebliğ tarihinden itibaren on gündür.  İcra mahkemesi kararının temyizine ilişkin diğer 
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hususlarda, yukarıda malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde yapılan açıklamalar 

burası için de geçerlidir331.  

Burada, önemi nedeniyle, icra mahkemesi kararının temyiz edilmesinin, icra 

takibine etkisi üzerinde durulacaktır.  

İstihkak davasının kabulüne ilişkin icra mahkemesi kararının, davalı üçüncü kişi 

tarafından temyiz edilmesi halinde, temyizin icra takibine etkisi ne olacaktır. Yani, 

alacaklı malın satışını talep edebilecek midir? Acaba, temyizin satıştan başka icra 

muamelelerini durdurmayacağına ilişkin m.364,III hükmü, burada da geçerli olacak 

mıdır? 

Bu konuda, doktrinde iki görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, temyizin 

satıştan başka icra muamelelerini durdurmayacağına ilişkin m.364,III hükmü burada 

uygulanamaz; aksine bu konuda m.97,XIV hükmü uygulanmalıdır. Buna göre, davalı 

üçüncü kişi davanın kabulüne ilişkin kararı temyiz etse bile, alacaklı hacizli malın 

satışını talep edebilir. Yani bu görüşe göre, davanın kabulü kararının icra edilebilmesi 

için kesinleşmiş olmasına gerek yoktur. İstihkak davasının kabulü kararını temyiz eden 

davalı üçüncü kişi, ancak m.36 hükmüne göre icra dairesine teminat göstererek, 

Yargıtay’dan icranın (yürütmenin) durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir ve ancak 

bu yönde bir karar  getirirse satışı durdurabilir332.  

Doktrinde ileri sürülen ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, istihkak 

davasının kabulüne ilişkin icra mahkemesi kararının temyiz edilmesi halinde, temyizin 

icra takibine etkisi bakımından m.97,XIV hükmü değil, temyizin satıştan başka icra 

muamelelerini durdurmayacağına ilişkin m.364,III hükmü uygulanmalıdır. Yani, 

istihkak davasının kabulüne ilişkin karar kesinleşmedikçe alacaklı hacizli malın satışını 

talep edemez. Çünkü, m.99 hükmünde, m.97,XIV hükmünde olduğu gibi 36’ıncı 

maddeye atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle, 36’ıncı maddede öngörülen prosedüre 

gerek olmaksızın, istihkak davasının kabulüne ilişkin kararın temyizi halinde satışın 

m.364,III hükmü uyarınca kendiliğinden durması gerekir333.  

Öte yandan, yukarıda da incelendiği üzere,  icra mahkemesince takibin devamı 

veya ertelemesi hakkında bir karar verilmesine gerek olmaksızın, üçüncü kişinin 

istihkak iddiasında bulunması, kendiliğinden takibin ertelenmesi (durması) sonucunu 

                                                 
331 Bkz. yuk. s.575 vd. 
332 KURU-İcra 2 s.1141; UYAR-İstihkak Davaları s.1086; UYAR-Sonuçları s.698. 
333 POSTACIOĞLU s.406. 
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doğurur. Bu sonuç ise, ancak icra mahkemesinin davanın kabulüne karar vermesi ile 

değil, bu kararın kesinleşmesi ile ortadan kalkabilir. Bir başka deyişle, mal üzerine 

konulmuş olan haczin haklı olduğu, ancak istihkak davasının kabulü kararının 

kesinleşmesi üzerine (kesin olarak) anlaşılabilir.  Zira, bu kararın Yargıtay tarafından 

bozulması mümkündür. Dolayısıyla, istihkak davasının kabulü kararını temyiz eden  

davalı üçüncü kişinin, haczedilen malın satışını durdurabilmek için, m.36 hükmüne göre 

teminat göstererek Yargıtay’dan icranın (yürütmenin) durdurulması kararı getirmesine 

gerek olmadığı kanaatindeyiz.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, istihkak davasının reddine karar verilmesi halinde, 

bu karar ile mal üzerine konulmuş olan haciz hemen kalkmaz. Haczin kalkması için, 

davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmiş olması gerekir. Çünkü, dava konusu mal 

üzerine konulmuş olan haczin haksız olduğu ancak istihkak davsının reddine ilişkin 

kararın kesinleşmesi ile kesin olarak anlaşılabilir. Dolayısıyla, davanın reddi kararını 

temyiz eden alacaklının, haczin kaldırılması kararının uygulanmasını durdurabilmek 

için, m.36 hükmüne göre teminat gösterip Yargıtay’dan icranın (yürütmenin) 

durdurulması kararı getirmesine gerek yoktur334.  

 

     II. Karar Düzeltme 

Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesinin temyiz incelemesi sonunda verdiği kararlara 

karşı, burada da, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.440 hükmündeki sebeplere 

dayanarak karar düzeltme yoluna (HUMK m.440-442) gidilebilir (m.366,III). Bu 

konuda yukarıda yapılan açıklamalar burası için de geçerlidir335. 

 

     III. Yargılamanın Yenilenmesi 

İstihkak davası sonunda verilen icra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın 

yenilenmesi yoluna gidilip gidilemeyeceği de yukarıda incelenmişti. Orada da 

belirtildiği üzere bu konu doktrinde tartışmalıdır. Kısaca belirtilecek olunursa, bir 

görüşe göre, istihkak davası sonunda verilen kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi 

yoluna gidilebilir. Çünkü, istihkak davası sonunda icra mahkemesinin verdiği kararlar 

maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, 

istihkak davası sonunda verilen karalara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna 
                                                 
334 Bkz. yuk s.614. 
335 Bkz. yuk s.579. 
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gidilemez. Çünkü, bu dava sonunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil 

etmez. Zira, istihkak davasının amacı sadece belli bir mal üzerinde cebri icranın caiz 

olup olmadığının somut takip bakımından belirlenmesine yönelik olup; dava sonunda 

verilen kararlar da yalnız derdest icra takibi bakımından sonuç doğurur336.  

 

 

  

C. İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARLARIN KESİN  

     HÜKÜM TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ 

İstihkak davası sonunda verilen icra mahkemesi kararının maddi anlamda kesin 

hüküm teşkil edip etmeyeceği, esas olarak yukarıda malın borçlunun elinde 

haczedilmesi halinde açılacak istihkak davası bakımından incelenmişti. Orada da 

belirtildiği gibi, bu konu gerek Alman ve İsviçre hukukunda gerekse Türk hukukunda 

tartışmalıdır.  

Tekrardan kaçınmak amacıyla kısaca belirtilecek olunursa, bu konuda başlıca iki 

görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, istihkak davası sonunda verilecek icra 

mahkemesi kararı,  aynı alacaklı ve aynı üçüncü kişi arasında, aynı mal için, aynı hakka 

dayanılarak açılacak ikinci bir davada maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Çünkü, 

iki davanın tarafları, sebebi ve müddeabihleri (dava konuları)  aynıdır (HUMK m.237). 

Bu görüş esas itibariyle, istihkak davasının amacının hacizli mal üzerinde üçüncü 

kişinin iddia ettiği hakkın mevcut olup olmadığının tespitine yönelik olduğunu kabul 

etmekte idi. Ayrıca, istihkak davasına genel hükümlere göre bakılmakta ve icra 

mahkemesi her türlü delili serbestçe değerlendirebilmektedir. Bu nedenle, dava sonunda 

verilen karar da maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmelidir337.  

Bu konuda ileri sürülen ve bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, istihkak 

davası sonunda verilen icra mahkemesi kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. 

Zira, davanın amacı, hacizli mal üzerinde üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın maddi 

hukuka göre mevcut olup olmadığının tespit edilmesi değildir. Aksine, davanın amacı, 

haczedilen belli bir mal üzerinde cebri icranın cereyan edip etmeyeceğinin 

belirlenmesidir. Yani, istihkak davası sadece takip hukuku alanında ve derdest (somut) 

icra takibi bakımından sonuç doğurabilir. Bu nedenle dava sonunda verilen karar da,  
                                                 
336 Bu konuda ayrıntı için bkz. yuk. s.580 vd. 
337 KURU-İcra 2 s.1142; ayrıca bkz. ve karş. yuk. s.584 vd. 
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yalnız derdest takip bakımından kesin hüküm teşkil edebilir. Söz konusu karar, başka 

bir takip bakımından dahi kesin hüküm teşkil etmez. Ancak, bir görüşe göre ise, dava 

sadece derdest takip bakımından değil, aynı mal hakkında yapılacak başka bir icra takibi 

(taraflar ve dava sebebi aynı olmak şartıyla) bakımından da kesin hüküm teşkil eder338.  

Öte yandan, bu istihkak davasında verilen icra mahkemesi kararı, borçlu hakkında 

kesin hüküm teşkil etmez. Çünkü, istihkak davasında borçlu da (üçüncü kişinin 

yanında) davalı gösterilmemiş ise, verilen karar o davada taraf olmayan borçlu hakkında 

kesin hüküm teşkil edemez339. Kaldı ki, biz bu davada borçlunun taraf olmadığını kabul 

ettiğimizden340, bu konuda bir kesin hüküm sorunu da söz konusu olmaz.  

Borçlunun da istihkak davasında üçüncü kişi ile birlikte davalı olarak gösterileceği 

kabul edilse ve borçlu  davalı gösterilse bile, verilen karar, üçüncü kişi ile borçlu 

arasındaki ilişkide maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Çünkü, istihkak davasında 

üçüncü kişi ile borçlu karşılıklı taraf durumunda olmayıp, davalı tarafta dava arkadaşı 

durumundadırlar ve o davada verilen karar, (eski davadaki) dava arkadaşlarının 

birbirlerine karşı açtıkları yeni davada kesin hüküm teşkil etmez341.  

 

D. İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 

Yargılama harç ve giderleri hakkında yukarıda yapılan açıklamalar esas itibariyle 

bu istihkak davası bakımından da geçerlidir342.  

Buna göre, istihkak davasını açan alacaklı dava açarken tamamı peşin olarak 

alınan maktu “başvuru harcı” ödeyecektir. Ayrıca, davacı alacaklı karar ve ilam harcı 

ödemek durumundadır ki, bunun da nispi tarifeye göre belirlenmesi gerekir. Yani, dava 

konusu alacak miktarı ile haczedilen malın değerinden hangisi az ise, bunun üzerinden 

nispi karar ve ilam harcına hükmedilecektir343.  

Bunun dışında, davayı kaybeden tarafın, diğer tarafa, Avukatlık Asgari Ücret 

Tarifesi’ne göre vekalet ücreti ödemesine hükmedilecektir. Bu vekalet ücretine de nispi 

tarifeye göre hükmedilir. Yani, takip konusu alacak miktarı ile, haczedilen malın 

değerinden hangisi az ise, onun üzerinden vekalet ücretine hükmedilecektir.  

                                                 
338 Bu konudaki görüşler ve açıklamalar için bkz. yuk. s.590 vd. 
339 KURU-İcra 2 s.1142. 
340 Bkz. yuk. s.502. 
341 KURU-İcra 2 s.1142. 
342 Bkz. yuk. s.593 vd. 
343 Örneğin bkz. (15. HD 19.11.1987, 3982/3992: UYAR-İstihkak Davaları s.1083). 
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Nihayet, istihkak davasını kazanan taraf lehine yargılama giderlerine de 

hükmedilecektir. Ancak, dava açılmasına neden olmayan taraf aleyhine yargılama 

giderlerine hükmedilemez344. Örneğin, icra müdürü tarafından, üçüncü kişiye karşı 

istihkak davası açması için kendisine yedi günlük süre verilen alacaklı, bu süre içinde 

istihkak davası açmadığı halde, üçüncü kişi (gerekli olmamasına rağmen) istihkak 

davası açarsa, davalı alacaklı yargılama giderleri ile sorumlu tutulamaz. Çünkü, 

süresinde istihkak davası açmayan alacaklı üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş 

sayılır ve mal üzerindeki haciz kalkar. Buna rağmen  üçüncü kişi istihkak davası açmış 

ise, bu davanın açılmasına sebebiyet vermemiş olan alacaklı yargılama giderlerine 

mahkum edilemez345.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
344 Bkz. (15. HD 17.4.1989, 1472/1988: UYAR-İstihkak Davaları s.1083). 
345 Örneğin bkz. (13. HD 1.4.1982, 2008/2293: UYAR-İstihkak Davaları s.1084). 
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SONUÇ 
Borcunu ödemeyen bir borçluya karşı alacaklı, ancak Devletin cebri icra 

organlarına başvurarak alacağını elde edebilir. Cebri icra organları da ancak borçluya ait 

olan malvarlığı değerlerini haczederek ve bunları paraya çevirerek alacaklının 

alacağının tahsili yoluna gidebilir. İcra hukuku alanında geçerli olan en önemli 

ilkelerden biri de, cebri icranın ancak borçlunun malvarlığı üzerinde cereyan 

edebileceğidir. Bununla birlikte, alacaklının alacağının tahsili amacıyla, borçlu dışında 

üçüncü kişilerin malvarlığı değerleri de haczedilerek cebri icranı kapsamı içine çekilmiş 

olabilir. İşte böyle bir durumda, malvarlığı değerlerine yönelik cebri müdahaleyi 

bertaraf etmek amacıyla, üçüncü kişilere, gerekli hukuki çarelerin tanınması kaçınılmaz 

bir zorunluluk olarak ortaya çıkar.  

İcra ve İflas Kanunu’muz bu amaca yönelik olmak üzere 96-99’uncu maddeleri 

arasında “istihkak davasını” düzenlenmiş bulunmaktadır. Böylece üçüncü kişiler, takip 

alacağını karşılamakla sorumlu tutulamayacak mal ve haklarına yönelik cebri 

müdahaleye karşı bu davayı açarak, söz konusu mal ve haklarını icranın kapsamı dışına 

çıkarabilecek, bunların, başkasının boru için paraya çevrilmesine engel olabileceklerdir. 

Bu açıdan bakıldığında istihkak davası önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. 

İşte bu çalışmada, sadece İcra ve İflas Kanunu’nun 96-99’uncu maddeleri arasında 

düzenlenmiş olan hacizde istihkak davası incelenmiştir.  Fakat, istihkak davası yalnız 

İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiş bir dava değildir. Türk pozitif hukukunda, aynı 

ad altında düzenlenmiş  başka istihkak davası çeşitleri de vardır. Ancak bu davalar 

arasında isim benzerliğinden başka ortak bir yön bulunmamaktadır. Çalışmamızda,   

yerleşmiş bir kavram olması ve kanun tarafından da kullanılması nedeniyle, “istihkak 

davası” terimini kullanılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, amacı, nitelikleri ve 

sonuçları dikkate alındığında, bu davaya, Alman ve İsviçre hukukunda olduğu gibi, 

istihkak davası yerine,  “hacze itiraz davası” denilmesi daha isabetli olacaktır. Bu 

nedenle, yapılacak bir kanun değişikliğinde, istihkak davası yerine, “hacze itiraz davası” 

teriminin kullanılmasını öneriyoruz.  

Hacizde istihkak davasının hukuki niteliği tartışmalı olup, doktrinde bu konuda 

başlıca iki teori ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi maddi hukuk teorisi, diğeri ise, 
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usul hukuku ya da takip hukuku teorisidir. Her iki teori, dava ile ulaşılmak istenen 

amaç, davanın konusu ve sonuçları bakımından farklılık göstermektedir.  

Şöyle ki, maddi hukuk teorisi çıkış (başlangıç) noktası olarak, üçüncü kişinin 

hacizli mallar üzerinde ileri sürdüğü maddi hukuka ilişkin hakkı esas almıştır. Buna 

göre, istihkak davası, üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği hakkın tespitine 

yönelik bir davadır. Maddi hukuk teorisi içinde de, dava çeşitleri bakımından, farklı 

esaslardan hareket eden çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre istihkak 

davası aynî nitelikte bir eda davası, diğer bir görüşe göre müdahalenin meni davası, 

başka bir görüşe göre de maddi hukuk karakterli bir tespit davasıdır.  

Bizim de katıldığımız, usul ya da takip hukuku teorisi ise, üçüncü kişinin hacizli 

mallar üzerinde iddia ettiği hakkından ziyade, bu haklara yönelik cebri müdahaleyi çıkış 

noktası olarak görmüştür. Bu teoriye göre, önemli olan, üçüncü kişinin mallarına 

yönelik cebri bir müdahalenin bulunmasıdır. Dolayısıyla, istihkak davasının yöneleceği 

husus (obje) kamusal nitelikli bir cebri icra işlemi, yani haciz işlemidir. Dava bu cebri 

icra işlemini bertaraf etmeye yönelmek durumundadır. Maddi hukuka ilişkin davalarla 

bu sonuçlar elde edilemez. İstihkak davası münhasıran usul (takip) hukuku tarafından 

tanınmış bir hukuki çaredir. Davanın dayanağı maddi hukuk değil usul (takip) 

hukukudur. Üçüncü kişinin hacizli mallar üzerinde iddia ettiği hak, bu davada yalnızca 

ön sorun olarak incelenir. Üçüncü kişinin bu nitelikte bir hakkının varlığı veya 

yokluğunun tespiti temelinde, mal üzerindeki haczin kaldırılmasına veya varlığını  

muhafaza etmesine karar verilir.  Yani, üçüncü kişinin ileri sürdüğü hakka ilişkin olarak 

verilen karar, yalnızca, mal üzerindeki haczin kaldırılmasının gerekip gerekmediğine 

ilişkin esas kararın bir gerekçesini teşkil eder. Şu halde istihkak davası sadece takip 

hukukuna ilişkin bir amacı gerçekleştirmeye hizmet eden bir davadır.  

Usul (takip) hukuku teorisi içinde de dava çeşitleri açısından başlıca iki görüş ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre, istihkak davası, üçüncü kişinin mallarına yönelik ve bu 

nedenle geçersiz olan bir icra işleminin (haczin) geçersiz olduğunun tespitini amaçlayan 

usule ilişkin bir olumsuz tespit davasıdır. Bizimde katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, 

istihkak davası usule (takip hukukuna) ilişkin bir inşai davadır. Zira, üçüncü kişilere ait 

olan bir mal haczedilmiş olsa bile, bu haciz işlemi baştan itibaren geçersiz değildir. 

Aksine, kendisi için öngörülmüş kanuni şartlar çerçevesinde yapılmış ise geçerlidir. İşte 

istihkak davası ile, söz konusu bu kamusal nitelikli icra işleminin (haczin)geçersiz 
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kılınması amaçlanmaktadır. Dava sonunda verilen, davanın kabulüne ilişkin  hükümle 

birlikte, üçüncü kişinin malları üzerine konulan bir cebri icra işlemi, bu andan itibaren 

geçersiz hale getirildiği için, istihkak davası usule ilişkin bir inşai dava niteliğini 

taşımaktadır.  

Ancak, istihkak davası malın kimin elinde haczedildiğine göre çeşitli şekillerde 

ortaya çıkabilmektedir. Buna göre, mal borçlun elinde haczedilir ve dava kabul edilir 

ise, usule (takip hukukuna) ilişkin bir inşai dava; reddedilir ise, bir tespit davası 

niteliğini taşıyacaktır. Buna karşılık mal, üçüncü kişinin elinde haczedilmiş ise, davanın 

kabulü halinde bir tespit davası, davanın reddi halinde ise, bir inşai dava niteliğini 

taşımaktadır.  

Belirtilen bu teorilerden başka istihkak davasının, maddi-usuli karakterli karma 

nitelikli bir dava; maddi hukuk ilişkilerine yansıyan etkileri de olan bir takip hukuku 

davası; kendine özgü bağımsız bir dava ve nihayet talimat içeren bir dava olduğu 

yolunda görüşler de ileri sürülmüştür. Ancak, birinci bölümde de ayrıntılı olarak 

incelendiği üzere, kanaatimizce istihkak davasının hukuki niteliğini açıklayan en uygun 

görüş, bu davanın usule (takip hukukuna) ilişkin bir (inşai) dava olduğu  görüşüdür.  

Borçlunun da istihkak davasına taraf olduğu hallede, bu dava genellikle maddi 

hukuk karakterli bir dava olarak nitelendirilmektedir. Ancak kanaatimizce, bu halde de 

davanın amacı, üçüncü kişinin mallarına yönelik bir cebri icra işleminin bertaraf 

edilmesine yöneliktir. Dolayısıyla, borçlunun bu davaya taraf olması, davanın hukuki 

niteliğinin değişmesi sonucunu doğuracak bir etkiye sahip değildir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde istihkak davasının konusu incelenmiştir. İcra ve 

İflas Kanunu’muzun 96 ve 99’uncu maddelerinde sadece mülkiyet ve rehin hakkından 

söz edilmiştir. Ancak, davanın konusu sadece bu haklarla sınırlı değildir. Yani bu 

konudaki düzenleme tahdidî bir nitelik taşımamaktadır. Bir başka deyişle maddi hukuka 

ilişkin başka haklar da bu davaya konu olabilmektedir. Bu anlamada olmak üzere, 

üçüncü kişilerin, hacizli mallar üzerinde bu haczi olanaksız kılan (haczin kaldırılması 

sonucunu doğuran) ya da haczi kapsam itibariyle sınırlandıran (hacizle birlikte dikkate 

alınması gereken) başka haklara dayanarak da istihkak davası açmaları mümkündür. 

Dolayısıyla mülkiyet hakkı, rehin hakkı ve diğer sınırlı ayni haklar, tapu siciline tescil 

edilmiş kuvvetlendirilmiş kişisel haklar ve alacaklar, beli bir iade talebini haklı kılan 

kişisel haklar istihkak davasına konu olabilir. Ayrıca, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla 
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satılan, finansal kiralama sözleşmesine konu olan ve inançlı işlem yoluyla başkasına 

devredilen bir malın haczedilmesi halinde, belli şartlarda söz konusu mallar üzerinde 

istihkak iddiasında bulunulması ve istihkak davası açılması da mümkündür. Ancak, salt 

kişisel nitelikli haklar ve zilyetlik istihkak davasına konu olamaz. Burada önemli olan, 

üçüncü kişinin iddia ettiği hakkın, alacaklının hakkına göre öncelik taşıyıp taşımadığı 

ya da en azından onun hakkı ile birlikte dikkate alınmasının zorunlu olup olmadığıdır. 

İşte bu nitelikleri taşıyan maddi hukuka ilişkin bir hakka dayanılarak, dava konusu mal 

üzerindeki hacze karşı konulması ve bu amaçla istihkak davası açılması mümkündür. 

Bu nedenlerle, yapılacak bir kanun değişikliğinde bu hususun açıkça pozitif bir 

düzenlemeye kavuşturulması, bu konudaki bazı tereddütlerin giderilmesi açısından 

yararlı olacaktır. Dolayısıyla, İcra ve İflas Kanunu’nun 96’ıncı maddesine, üçüncü 

kişilerin haczedilen bir mal üzerinde, bu haczi olanaksız kılan ya da paraya çevirme 

aşamasında dikkate alınması mümkün olan bir hakka dayanarak istihkak iddiasında 

bulunabilecekleri ve istihkak davası açabilecekleri şeklinde bir hüküm konulmasını 

öneriyoruz. Ayrıca, borçluya ait olduğu iddia edilen ve fakat tapu sicilinde üçüncü bir 

kişi adına kayıtlı olan bir taşınmazın haczi, bugünkü pozitif düzenlemeler çerçevesinde 

mümkün olamamaktadır. Bunun sonucunda alacaklı da söz konusu taşınmazı 

haczettirerek alacağını tahsil edememektedir. Üçüncü kişi adına kayıtlı bir taşınmaz 

borçlunun alacaklısı tarafından  haczettirilemediği için, m.99 hükmü de taşınmazlar 

bakımından uygulanama olanağından yoksun kalmaktadır. İşte bu nedenlerle yapılacak 

bir kanun değişikliğinde, İsviçre hukukunda olduğu gibi, alacaklıların, tapu sicilinin 

yolsuz olduğunu inanılır derecede ispat etmeleri halinde, söz konusu taşınmazın 

haczedilebileceği yolunda İcra ve İflas Kanunu’na (örneğin taşınmazların haczi ile ilgili 

m.85 hükmüne) bir hüküm  eklenmesini öneriyoruz.  

Üçüncü bölümde, istihkak iddiasında ve istihkak davasında usul konusu 

incelenmiştir. Malın borçlunun ve üçüncü kişinin elinde haczedilmesi, istihkak 

iddiasında ve davasında uygulanacak usul bakımından önemli farklılıklara yol 

açmaktadır. Ancak, mal kimin elinde haczedilirse edilsin, istihkak iddiası ve davasının 

söz konusu olabilmesi için, öncelikle, kural olarak, bir malın haczedilmiş olması 

zorunludur. Haciz olarak nitelendirilebilecek bir icra işlemi yoksa, istihkak iddiasından 

ve istihkak davasından da söz edilemez. Fakat, varlığı zorunlu olan haczin çeşidi önemli 

değildir, yani her türlü hacze karşı istihkak davası açılabilir.  
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İstihkak iddiası ve davasına ilişkin usulde farklılıklara neden olan, elde 

bulundurma kavramı, icra hukuku bakımından fonksiyonel bir kavramdır. Bu kavram, 

maddi hukuktaki zilyetlikle aynı anlama gelen, ona denk bir kavram değildir. Elde 

bulundurma, bir mal üzerinde fiili tasarruf kudreti, fiili hakimiyet anlamına gelir. 

Olayların büyük çoğunluğunda bir taşınır malı elinde bulunduran onun aynı zamanda 

zilyedi sayılır. Fakat bu şart değildir. Zilyetlik için gerekli olan zilyetlik iradesi, elde 

bulundurma bakımından gerekli değildir. Dolayısıyla, elde bulundurmanın, zilyetliğin 

maddi ve harici unsuru olan, fiili hakimiyeti karşıladığı söylenebilir. Şu halde, icra 

hukukunda hacizde istihkak davası bakımından, elde bulundurma kavramı zilyetliği de 

içine alan daha geniş bir anlama sahiptir.  

Elde bulundurma kavramı, istihkak iddiası ve davasına ilişkin hükümlerin teşkili, 

bunlara uygulanacak usul, istihkak davasının tarafları ve ispat yükü gibi konularda 

belirleyici olan ve  önemli sonuçlar doğuran bir kavramdır. Ancak, elde bulundurma 

gerçek anlamda sadece taşınır mallar bakımından söz konusu olabilir. Taşınmazlarda 

önemli olan tapu sicilinde taşınmazın kimin adına kayıtlı olduğu, alacaklar ve diğer 

haklar bakımından ise, söz konusu haklar üzerinde kimin daha büyük ölçüde hak sahibi 

olarak gözüktüğüdür.  

Haczedilen bir mal üzerinde, bu haczi olanaksız kılan ya da kapsam itibariyle 

sınırlandıran bir hakka sahip olduğunu iddia eden üçüncü kişinin bu iddiasını, haczi 

öğrendiği tarihten itibaren yedi günlük hak düşürücü süre içinde ileri sürmesi gerekir. 

Aksi takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybeder. Ancak, bu müeyyide 

sadece somut takip bakımından olup, başka bir takipte aynı malın haczedilmesi halinde 

yeniden istihkak iddiasında bulunabilir. Ancak, arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle dava 

açma süresini kaçıran üçüncü kişi (ya da duruma göre alacaklı), eski hale getireme 

yoluna (HUMK m.166 vd.) başvurabilmelidir 

Mal kimin elinde haczedilirse edilsin, istihkak iddiası icra dairesine yapılır. 

Ancak, salt istihkak iddiasında bulunulmuş olması bir malın haczedilmesine engel 

değildir. Fakat, bu tür çekişmeli malların en son olarak haczedilmesi gerekir. İcra 

müdürü, istihkak iddiasında bulunulmuş olsa bile malı haczetmek zorundadır. Bununla 

birlikte, haczedilen malın borçluya ait olmadığı açıkça anlaşılıyor, bu konuda hiçbir 

tereddüt bulunmuyor ise, bu malın haczi yoluna gidilmemelidir. Hukukumuz 

bakımından istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin bir delil gösterme zorunluluğu 
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yoktur. Ancak, İsviçre hukukundaki gibi, hukukumuzda da, üçüncü kişinin, istihkak 

iddiasına itiraz süresi içinde, alacaklı veya borçlunun talep etmesi halinde, delillerini 

icra dairesine ibraz etmek zorunda olduğu, aksi takdirde bu durumun yargılama 

giderlerinin takdirinde dikkate alınacağı şeklinde bir düzenleme getirilmesi yararlı 

olacaktır. Zira, bu sayede, üçüncü kişinin ibraz ettiği delilleri gören alacaklı ve 

borçlunun bu iddiayı haklı görerek onu kabul etmeleri halinde, icra takibinin 

sürüncemede bırakılmasının önüne geçilmesi de bir ölçüde  mümkün olacaktır. 

Dolayısıyla, İsviçre hukukunda olduğu gibi, hukukumuz bakımından da bu şekilde bir 

düzenleme yapılmasını öneriyoruz.  

Mal borçlunun elinde haczedilmesi halinde uygulanacak prosedür, üçüncü kişinin 

elinde haczedilmesine oranla daha uzundur. Buna göre, mal borçlunun elinde 

haczedilmiş ise, istihkak iddiasını haciz (ya da icra)  tutanağına geçiren icra müdürü, bu 

iddiayı alacaklı ve borçluya bildirerek, aynı zamanda itiraz edebilmeleri için onlara üç 

günlük bir süre verir. Alacaklı ve/veya borçlu istihkak iddiasına üç günlük hak düşürücü 

süre içinde itiraz etmezlerse, üçüncü kişinin iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Ancak bu 

kabul de sadece somut icra takibi bakımından hüküm ifade eder, başka bir takip 

bakımından bir etkisi yoktur. Eğer istihkak iddiasına itiraz edilirse, icra müdürü dosyayı 

hemen (somut olayın koşullarına göre mümkün olan en kısa sürede) icra mahkemesine 

göndermek zorundadır.  

Kanaatimizce, istihkak iddiasına itiraz edilebilmesi için öngörülmüş bulunan üç 

günlük süre oldukça kısa bir süredir. Bu sürenin, kaynak İsviçre İcra ve İflas 

Kanunu’nda olduğu gibi, on güne çıkarılması mümkündür. Söz konusu sürenin hak 

düşürücü bir süre olması nedeniyle taraflar bakımından doğuracağı önemli sonuçlar 

dikkate alındığında, bu sürenin on güne çıkarılması gerektiğini düşünüyor ve 

öneriyoruz. Ayrıca, arzu ve ihtiyarı dışında bu süreyi kaçıran üçüncü kişinin, eski hale 

getireme yoluna (HUMK m.166 vd.) başvurabilmesi gerekir.  

Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, uygulanacak usul ise daha sade 

ve basit bir usuldür. Zira bu ihtimalde, icra müdürü tarafından yapılacak iş, istihkak 

iddiasını haciz tutanağına geçirmek ve icra mahkemesinde istihkak davası açması için 

alacaklıya yedi günlük bir süre vermekten ibarettir. Görüldüğü üzere, burada istihkak 

davası açılması için süre doğrudan icra müdürü tarafından verilmektedir. Dolayısıyla, 
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istihkak iddiasının alacaklı ve borçluya bildirilmesine, itiraz edilebilmesi için süre 

verilmesine, dosyanın icra mahkemesine gönderilmesine gerek yoktur.  

Belirtilen her iki ihtimalde de  istihkak davası icra mahkemesinde açılır. Bir başka 

deyişle istihkak davası bakımından, dava konusunun miktar veya değeri ne olursa olsun 

genel mahkemeler değil, icra mahkemeleri görevlidir. Hangi  yer icra mahkemelerinin 

yetkili olacağı hususunda  İcra ve İflas Kanunu’nda bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 

konuya ilişkin düzenleme, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer almaktadır. 

Kanaatimizce, yapılacak bir kanun değişikliğinde, yetki kurallarına İcra ve İflas 

Kanunu’nda yer verilmelidir.  

Mal borçlunun elinde haczedilmiş ise, istihkak iddiasında bulunulmuş olması icra 

takibinin durması (ertelenmesi) sonucunu doğurmaz. İcra takibi ancak, icra 

mahkemesince bu yönde  bir karar verilmesi halinde durur. Buna karşılık malın üçüncü 

kişinin elinde haczedilmesi halinde istihkak iddiasında bulunulması, kendiliğinden icra 

takibinin durması sonucunu doğurur.  

Malın borçlunun elinde haczedilmiş olması halinde üçüncü kişi, icra 

mahkemesinin takibin durması (ertelenmesi) veya devamı kararının tefhim veya 

tebliğinden itibaren yedi günlük hak düşürücü süre içinde istihkak davası açmak 

durumundadır. Aksi takdirde alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır. Ancak bu 

vazgeçme de sadece somut icra takibi bakımından sonuç doğurur; başka bir takip 

bakımından herhangi bir etkisi yoktur. İstihkak davası, ancak bir mal üzerine haciz 

konulması halinde ve bu mala ilişkin icra takibi sona erinceye, yani hacizli malın bedeli 

alacaklıya verilinceye  kadar açılabilir. Süresinde istihkak davası açma olanağını elde 

edemeyen üçüncü kişi, kanaatimizce de alacaklıya değil, ancak borçluya karşı bir 

sebepsiz zenginleşme davası açabilir. Malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, 

alacaklı, icra müdürünün süre vermesinde itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinde 

istihkak davası açmak zorundadır. Aksi takdirde somut takip bakımından üçüncü kişinin 

iddiasını kabul etmiş sayılır. Kanaatimizce, istihkak davası açılması için öngörülmüş 

olan yedi günlük süre de, kısa bir süredir. İsviçre’de bu süre yirmi güne çıkarılmıştır. 

Hukukumuzda da bu sürenin artırılması düşünüyor ve bu sürenin örneğin onbeş ya da 

yirmi güne çıkarılması öneriyoruz. Çünkü, hak düşürücü nitelikte olan   bu sürenin 

kaçırılması, hacizli mallar üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişiler bakımından önemli 

sonuçlar doğurmaktadır.  
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Hukukumuz bakımından, İsviçre hukukunun aksine, istihkak davası aşamasına 

geçilebilmesi için, öncelikle istihkak iddiası aşamasının uygulanmış olması zorunlu 

değildir. Yani, mal borçlu elinde haczedilmiş ise, üçüncü kişinin; üçüncü kişi elinde 

haczedilmiş ise alacaklının, doğrudan doğruya icra mahkemesinde istihkak davası 

açması mümkündür.  

İstihkak davasının tarafları, malın kimin elinde haczedildiğine göre farklılık 

gösterir. Buna göre, haczedilen mal borçlunun elinde ise, istihkak davasında davacı, 

üçüncü kişi; davalı ise alacaklıdır. Borçlu istihkak iddiasına itiraz etmemiş ise, ona karşı 

dava açılmasına gerek yoktur. Ancak borçlu da istihkak iddiasına itiraz etmiş ise, ona 

karşı da dava açılması gerekir. Bu durumda, üçüncü kişinin istihkak davasını borçlu ve 

alacaklıya karşı birlikte açmasının zorunlu olup olmadığı tartışmalıdır. Kanaatimizce, 

bu ihtimalde istihkak davasının her ikisine karşı birlikte açılması gerekir. Yani, bunlar 

arasında şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığının bulunduğunun kabul edilmesi 

uygun olacaktır.  

Mal üçüncü kişinin elinde haczedilmiş ise, istihkak davasında davacı alacaklı; 

davalı üçüncü kişidir. Borçlu bu istihkak davasında taraf değildir. Ancak İsviçre 

hukukunda yapılan değişiklikle, borçluya da istihkak davası açma hakkı tanınmıştır.  

Hukukumuzda haczedilen malı borçlu ile üçüncü kişinin birlikte elde 

bulundurması halinde, mal borçlunun elinde sayılmıştır. Dolayısıyla bu ihtimalde de, 

davacı üçüncü kişi, davalı ise, alacaklı (ve/veya borçlu) olacaktır. Buna karşılık, İsviçre 

hukukunda bu ihtimalde mal üçüncü kişinin elinde haczedilmiş sayılmakta ve buna 

ilişkin prosedür uygulanmaktadır.  

İcra mahkemesinde açılan istihkak davalarında basit yargılama usulü uygulanır. 

Bu durumda, istihkaka davasına ilişkin hükümler de göz önünde bulundurulacaktır. 

İsviçre hukukunda ise, istihkak davası seri yargılama usulüne tabi kılınmıştır. 

Kanaatimizce, istihkak davasında basit yargılama usulünün uygulanması daha 

isabetlidir.  

İcra ve İflas Kanunu, istihkak davasına genel hükümler dairesinde bakılacağını 

öngörmüştür. Buradaki genel hükümlerden kasıt, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümleridir. Ancak söz konusu bu Kanun’un hükümleri uygulanırken, istihkak 

davasına ilişkin hükümler ve davanın özellikleri de dikkate alınacaktır. Yani, belirtilen 
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genel hükümler ancak istihkak davasının mahiyetiyle bağdaştığı ölçüde 

uygulanabilecektir.  

İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin hükümleri arasında, özellikle 

incelenmesi gereken, bu davada tarafların gösterecekleri bütün delillerin hakim 

tarafından serbestçe takdir edileceğine ilişkin düzenlemedir (m.97,XVII). Üçüncü 

bölümde de ayrıntılı olarak incelenmeye çalışıldığı üzere, kanaatimizce bu düzenleme, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun, delillerin değerlendirilmesine ilişkin 

düzenlemesinden büyük bir farklılık taşımamaktadır. Yani, söz konusu düzenleme 

bulunmasaydı bile, genel hükümlerden (HUMK m.240) hareket edilerek de aynı sonuca 

ulaşılabilirdi. Zira hukukumuzda, kanunun belli bir delille ispatını emretmediği 

durumlarda zaten delil serbestisi esası geçerli olup, hakim de delilleri serbestçe takdir 

etmektedir. İstihkak davası niteliği gereği, kanunun belli bir delille ispatını emrettiği bir 

dava olamaz. Çünkü, bu davada alacaklı, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişkilere 

yabancıdır; yani bunlar arasındaki ilişki bakımından üçüncü kişi durumundadır. Bu 

nedenle, onun her türlü delili ileri sürebilmesi doğaldır. Şu halde istihkak davasında, 

delillerin ileri sürülmesi bakımından bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak, delillerin 

değerlendirilmesi bakımından tam anlamıyla bir delil değerlendirme serbestisinin 

bulunmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, her ne kadar normal bir hukuk davasında olduğu 

gibi, hakim takdiri delilleri serbestçe değerlendirecek ise de, aynı şey, bütün kesin delil 

çeşitleri bakımından söylenemez. Yani, bu davada ibraz edilen bir senet veya önceki 

tarihli bir kesin hükmü hakim serbestçe takdir edilebilecektir. Zira, bunlar, borçlu ve 

üçüncü kişi arsındaki ilişkiye göre üçüncü kişi durumunda olan alacaklıya karşı kesin 

delil etkisini gösteremez. Fakat, istihkak davasında  taraflardan biri, bir vakıayı ikrar 

etmiş veya bir vakıanın doğru olup olmadığı hususunda yemin etmiş ise, artık davaya 

bakan hakimin bu ikrar ve yemin ile bağlı olması gerekir. Yani, istihkak davasında da 

hakimin bunlarla bağlı olmaması için bir neden yoktur. Bu nedenle, m.97,XVII 

hükmünde belirtildiği gibi, aslında istihkak davası bakımından tam anlamıyla bir delil 

değerlendirme serbestisi getirilmemiştir.   

Malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde, ispat yükü davacı üçüncü kişiye; 

malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde ise davacı alacaklıya düşer. Bu, hem, 

bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran kişinin o vakıayı ispat etmesi gerektiği 

şekildeki genel kuralın (MK m.6), hem de taşınır bir malı elinde bulunduran kişi onun 



 632

maliki sayılır şeklindeki karinenin (m.97a) bir sonucudur. Şu halde, bu karine gereğince 

mal borçlu elinde haczedilmiş ise borçlu, üçüncü kişi elinde haczedilmiş ise üçüncü kişi 

malik sayılacağına göre, birinci ihtimalde bu karinenin aksini iddia eden üçüncü kişi, 

ikinci ihtimalde ise alacaklı ispat yükünü taşıyacaktır. Hatta burada (istihkak 

davalarında) ispat yükünün kanun tarafından belirlendiği de söylenebilir. Nitekim, 

m.97a,II hükmünde, “istihkak davacısı”nın ispatla yükümlü olduğu açıkça belirtilmiştir.   

Öte yandan, istihkak davalarının menfaatler dengesine en uygun ve adil bir 

biçimde sonuçlandırılabilmesi, bu dava için öngörülecek ispat kurallarına bağlıdır. Zira, 

alacaklı, üçüncü kişi ve borçlu arasındaki ilişkilere yabancıdır. Bu nedenle alacaklı 

özellikle ispat bakımından korunmazsa, onun borçlu ve üçüncü kişi arasındaki hileli 

(muvazaalı) işlemleri ispat etmesi neredeyse imkansız olur ve üçüncü kişilerin haklı 

menfaatlerini korumak amacıyla kabul edilen istihkak davası, borçlular tarafından 

alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla kötüye kullanılabilir. Nitekim, ülkemizde bu tür 

eğilimlerin artması nedeniyle, çeşitli tarihlerde istihkak davasına ilişkin hükümlerde, 

özellikle ispat kuralları bakımından değişiklikler yapılmıştır. 

İşte bu nedenlerle, alacaklıları, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki hileli işlemlere 

karşı korumak amacıyla, istihkak davası için bazı özel ispat hükümleri öngörülmüştür. 

Bir başka deyişle, malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde istihkak davası açan 

üçüncü kişi bakımından oldukça ağırlaştırılmış bir ispat yükü getirilmiştir. İstihkak 

davasında ispatın konusu, yani davacının hangi olguları ispat etmesi gerektiği, kanunda 

açıkça belirtilmiştir (m.97a,II). Buna göre, davacı üçüncü kişi, istihkak davasını 

kazanabilmek için iki hususu ispat etmek zorundadır. Yani üçüncü kişi, 1) malı ne 

suretle iktisap ettiğini, 2) malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki veya 

fiili sebepleri ispat etmek durumundadır. Bu iki ispat şartı birlikte yerine getirilmelidir; 

bunlardan sadece birinin ispat edilmesi yeterli değildir. Bu iki dereceli ispat şartı yerine 

getirilmediği takdirde, istihkak davası reddedilmek durumundadır. Yani bunlar istihkak 

davası bakımından kanuni ispat şartlarıdır. Ancak kanaatimizce, bunlar malın borçlunun 

elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişi tarafından açılacak istihkak davası için 

geçerlidir. Buna karşılık, malın üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde, davacı 

alacaklı bu şekilde ağırlaştırılmış bir kanuni ispat rejimine tabi kılınmamıştır. Bu 

durumda alacaklının malın borçluya ait olduğunu ispat etmesi yeterlidir.  
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Bundan başka m.97a hükmünde istihkak davasında alacaklı lehine bazı karinelere 

de yer verilmiştir. Buna göre, bir taşınır malı elinde bulunduran kişinin onun maliki 

sayılacağı, borçlu ile üçüncü kişinin taşınır bir malı birlikte elde bulundurmaları halinde 

malın borçlunun elinde haczedilmiş sayılacağına ilişkin karineler, alacaklı lehine 

getirilmiş karinelerdir. İstihkak davası açan üçüncü kişi, bu davayı kazanabilmek için, 

işte bu karineleri çürütmek durumundadır.  

Öte yandan, üçüncü bölümde de incelendiği üzere, kanaatimizce, m.97a 

hükmünde öngörülen karineler, yeni Medeni Kanun ile kanuni mal rejimi olarak kabul 

edilen “edinilmiş mallara katılma rejimi” bakımından getirilen bazı karinelerle 

(özellikle paylı mülkiyet karinesiyle) değiştirilmemiştir. Yani, Medeni Kanun ile söz 

konusu mal rejimi bakımından getirilen karineler, istihkak davasına yönelik değildir. 

Dolayısıyla, istihkak davası bakımından öngörülen m.97a hükmündeki karinelerle, 

Medeni Kanun ile getirilen söz konusu karineler arasında bir çatışma sorunu yoktur.  

İstihkak davasında yargılama evresinde bazı özel durumlar ortaya çıkabilir. Bu 

anlamda olmak üzere, borçlunun, üçüncü kişinin istihkak davasını (ve iddiasını) kabul 

etmesi, alacaklıya karşı bir sonuç doğurmaz; ancak borçlu da ileride bu ikrarına aykırı 

hiçbir iddiada bulunamaz. İstihkak davası esnasında satış isteme süreleri işlemez. 

İstihkaka davası sonuçlanmadan önce hacizli mal satılırsa, bununla istihkak davası son 

bulmaz, aksine davaya malın satış beli üzerinden devam edilir, yani istihkak davası 

kanun gereği bedele dönüşür.  

İcra ve İflas Kanunu’nun m.97,XVII hükmü ile alacaklıya, istihkak davasına karşı, 

bir karşılık dava şeklinde iptal davası açma olanağı tanınmıştır. Bunun için alacaklının 

geçici veya kesin aciz belgesi ibraz etmesi dahi gerekli değildir. Doktrinde, bu olanağın 

sadece malın borçlunun elinde haczedilmesi halinde mümkün olabileceği ileri 

sürülmesine rağmen, kanaatimizce, malın üçüncü kişinin elinde haczedildiği hallerde 

de, alacaklı karşılık dava şeklinde iptal davası açabilir, ya da en azından iptal talebini 

def’i yoluyla ileri sürebilir. Özellikle malın üçüncü kişinin elinde haczedildiği hallerde 

kullanılması mümkün olan bu olanaktan alacaklıyı yoksun bırakmak, amaca uygun 

düşmeyecektir. 

Borçluya ait olduğu iddia edilen ve üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın m.89 

hükmüne göre haczedilmesi halinde, kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilen 

üçüncü kişinin, bu malın kendisine ait olduğunu iddia etmesi halinde, kanaatimizce bu 
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bir istihkak iddiası niteliğini taşır ve artık istihkak davasına ilişkin hükümlerin, yani 

m.99 hükmünün uygulanması gerekir. 

İcra mahkemesi, istihkak davası sonunda üçüncü kişinin istihkak iddiasının haklı, 

yani onun hacizli mal üzerinde bu haczi olanaksız kılan ya da sınırlandıran bir hakka 

sahip olduğu sonucuna varır ise, istihkak davasının kabulüne; aksi durumda ise reddine 

karar verir. İstihkak davası sonunda davanın kabulü ve reddine ilişkin olarak verilen 

hükümlerin niteliği farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, mal borçlunun elinde 

haczedilmiş ve istihkak davasının kabulüne karar verilmiş ise, bu halde dava sonunda 

verilen hüküm, bir  inşai hüküm niteliğini taşır. Çünkü, baştan itibaren geçerli olan bir 

cebri icra işlemi (haciz), söz konusu hükmün şekli anlamda kesinleşmesiyle birlikte 

artık geçersiz hale gelir. Ancak davanın reddine ilişkin hüküm bir tespit hükmü 

niteliğini taşır. Zira, bu hükümle yalnız baştan itibaren geçerli olan bir icra işleminin 

geçerli olduğu mahkeme kararıyla da tespit edilmiş olur. Buna karşılık, malın üçüncü 

kişinin elinde haczedilmesi halinde alacaklının açacağı istihkak davasında, bu kez, 

davanın reddine ilişkin hüküm bir inşai hüküm; davanın kabulüne ilişkin hüküm ise bir 

tespit hükmü niteliğini taşıyacaktır. Çünkü, birinci halde dava konusu mal üzerine 

konulan haczin geçersiz  olduğuna karar verilecek, ikinci halde ise baştan beri geçerli 

olan haczin geçerli olduğu tespit edilmiş olacaktır. Belirtmek gerekir ki, bu söylenenler 

mal üzerinde haczin tamamen kaldırılması sonucunu doğuran bir hakkın (mülkiyet gibi) 

ileri sürülmesi için geçerlidir. Buna karşılık eğer dava konusu mal üzerinde, haczi 

sınırlandıran bir hak (rehin hakkı gibi) iddia edilmiş ise, her halde dava sonunda verilen 

hükümler, birer tespit hükmü niteliğini haiz olacaktır. Yani, dava üçüncü kişi tarafından 

açılmış ve kabul edilmiş ise olumlu, reddedilmiş ise olumsuz; dava alacaklı tarafından 

açılmış ve kabul edilmiş ise olumsuz, reddedilmiş ise olumlu bir tespit hükmü niteliğini 

taşıyacaktır.  

İstihkak davası sonunda verilen kararların, dava konusu mal üzerindeki haczin 

akıbeti bakımından doğuracağı sonuçlar, söz konusu mal üzerinde iddia edilen hakkın 

niteliğine göre de farklılık taşıyacaktır. Eğer istihkak iddiasının (ve davasının) konusu, 

mülkiyet hakkında olduğu gibi, haczi olanaksız kılan (ona tekaddüm eden) bir hak ise 

ve üçüncü kişinin haklı olduğu sonucuna varılırsa, mal üzerindeki haciz kaldırılacak;  

buna karşılık, iddia edilen hak, rehin hakkının ileri sürülmesinde olduğu gibi, haczi 

tamamen olanaksız kılmayıp da, onu sınırlandıran, yani paraya çevirme aşamasında 
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dikkate alınması gereken bir hak ise, mal üzerindeki haciz kaldırılmayacak, dava 

konusu mal bu hakla yüklü olarak haczedilmiş sayılacaktır.  

İstihkak davasına bağlanan bir diğer önemli sonuç da, üçüncü kişi ve alacaklı 

ve/veya borçlunun tazminata mahkum edilebilmesidir. Şöyle ki, eğer mal borçlu elinde 

haczedilmiş ve sonuçta istihkak davası kabul edilmiş ise, istihkak iddiasına kötüniyetle 

itiraz eden alacaklı (ve/veya borçlu), haczedilen malın değerinin yüzde onbeşinden 

aşağı olmamak üzere, üçüncü kişi lehine  tazminata mahkum edilecektir. Bu tazminata 

icra mahkemesince asıl dava ile birlikte hükmedilecektir. Doktrinde tartışmalı olmakla 

birlikte, kanaatimizce, tazminata karar verilebilmesi için, üçüncü kişinin bu konuda bir 

talepte bulunmuş olması gerekir. Ayrıca, 24.5.1974 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı 

gereğince, üçüncü kişi malının haczedilmesi nedeniyle uğradığı gerçek zararının tazmini 

amacıyla, genel hükümlere göre genel mahkemelerde borçluya karşı ayrı bir tazminat 

davası da açabilecektir. Buna karşılık, istihkak davası reddedilmiş ise, bu durumda da 

üçüncü kişi, alacaklının bu dava (istihkak davası) dolayısıyla elde etmesi geciken alacak 

miktarının yüzde kırkından aşağı olmamak üzere asıl dava ile birlikte tazminata 

mahkum edilecektir. Ancak, bunun için, üçüncü kişinin kötüniyetli olması şart değil ise 

de, istihkak davasında takibin ertelenmesine karar verilmiş olması ve bu kararın da 

uygulanmış olması gerekir. Zira aksi takdirde alacaklının alacağını geç elde etmesi söz 

konusu olmayacağı için, üçüncü kişi de tazminata mahkum edilemeyecektir. Üçüncü 

kişinin tazminata mahkum edilebilmesi için de kanaatimizce, alacaklının da bu konuda 

talepte bulunmuş olması gerekir. Malın üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde 

açılacak istihkak davasında, davayı kaybeden kişinin tazminata mahkum edilip 

edilemeyeceği hakkında m.99 hükmünde (m.97 hükmünde olduğu gibi) bir düzenleme 

yer almamaktadır. Genel olarak bu durumda, davayı kaybeden kişinin, pozitif bir 

düzenleme bulunmaması nedeniyle tazminata mahkum edilemeyeceği kabul edilmekte 

ise de, dördüncü bölümde de incelenmeye çalışıldığı üzere, orada belirtilen çeşitli 

gerekçelerle bunun, mümkün olabileceği de söylenebilir. 

Kanunda, alacaklı ve üçüncü kişinin mahkum edileceği tazminat oranları arasında 

bir fark yaratılmış olması isabetli değildir. Yani, her ikisinin de mahkum edileceği 

tazminat oranının aynı olması gerekir. Alacaklı yüzde onbeş oranında tazminata 

mahkum edilebilirken, üçüncü kişinin yüzde kırk oranında bir tazminata mahkum 

edilebilmesi adil değildir. Ayrıca kanaatimizce, özellikle üçüncü kişi bakımından 
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öngörülen yüzde kırk tazminat oranı oldukça yüksektir ve hak arama özgürlüğünü 

zedeleyebilecek niteliktedir. Dolayısıyla, yapılacak bir kanun değişikliğinde, hem 

alacaklı ve üçüncü kişinin mahkum edileceği tazminat oranları bakımından  bir eşitlik  

sağlanmalı hem de özellikle yüze kırk tazminat oranı, daha aşağı bir düzeye 

indirilmelidir.  

İcra mahkemesince istihkak davası sonunda verilen kararlara karşı, taraflarca 

temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilebilir. Doktrinde tartışmalı olan husus, bu 

kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilip gidilemeyeceğidir. Bir görüşe 

göre, istihkak davası sonunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder, 

bunun sonucu olarak da yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilir. Kanaatimizce, 

istihkak davası sonunda verilen kararlar sadece somut icra takibi bakımından sonuç 

doğurur. Bir başka deyişle, dava sonunda verilen hükümler somut icra takibinin 

ötesinde bir etki göstermezler. Zira, bu dava ile sadece belli bir mal üzerinde cebri 

icranın cereyan edip edemeyeceğine, dava konusu mal üzerindeki cebri icra işleminin 

(haczin) geçerli (caiz) olup olmadığı karara bağlanır. Yani, istihkak davası takip 

hukukuna ilişkin bir amacı gerçekleştirmeye yönelik bir davadır. Bu nedenle, sadece 

somut icra takibi ile sınırlı  hüküm ve sonuçlar meydana getirebilir. Bu davada üçüncü 

kişinin istihkak iddiasına konu olan maddi hukuka ilişkin hakkı, maddi anlamda kesin 

hüküm teşkil edecek şekilde karara bağlanamaz. Dolayısıyla, dava sonunda verilen 

karara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulamaz.  

Biraz önce de belirtildiği üzere, istihkak davası sonunda verilen kararlar maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Söz konusu kararlar sadece somut icra takibi 

bakımından kesin hüküm teşkil ederler. Yani, bu kararlar ancak aynı icra takibinde aynı 

taraflar arasında ve aynı malın tekrar haczedilmesine engel olurlar. Başka bir takipte 

aynı mal yeniden haczedildiği takdirde, taraflar önceki bir takipte açılan istihkak 

davasında verilen karara dayanarak malın haczine engel olamazlar. Aynı şekilde, 

istihkak davası sonunda verilen kararlar, üçüncü kişi ve borçlunun maddi hukuka göre 

sahip oldukları dava haklarını da bertaraf etmez. Bir başka deyişle, istihkaka davasında 

verilen kararlar maddi hukuka göre açılacak davalar bakımından kesin hüküm etkisini 

göstermez.  

İstihkak davasını kaybeden taraf da yargılama giderlerine ve bu arada vekalet 

ücretine mahkum edilir. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin hesaplanmasında, 
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takibe konu olan alacak miktarı ile, istihkak davasına konu olan malın değerinden 

hangisi az ise bu miktar ya da değerin dikkate alınması gerekir.   

İstihkak davası sonunda verilen kararlar bakımından genellikle bir cebri icra 

sorunu ile karşılaşılmaz. Özellikle üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının kabul 

edilmesi halinde, hükmün inşai niteliğinin bir sonucu olarak, hükmün gereğinin icra 

müdürü tarafından yerine getirilmesi gerekecektir. Yani, söz konusu hükmün şekli 

anlamda kesinleşmesiyle birlikte, dava konusu mal üzerindeki haciz icra müdürü 

tarafından kaldırılacaktır. Bu durumda üzerindeki haciz kaldırılan (dava konusu) malın, 

üçüncü kişiye değil, mal elinde haczedilen borçluya verilmesi gerekir.  

Nihayet belirtmek gerekir ki, İcra ve İflas Kanunu’muzun istihkak davasına ilişkin 

hükümleri (m.96-99) oldukça düzensiz ve karmaşık bir durum arzetmektedir. Bu 

nedenle, söz konusu hükümlerin yeniden sistematize edilmesi, yeniden kaleme alınması 

gerekir. Zira, bu hükümlerde adeta istihkak iddiası ve istihkak davasına ilişkin 

düzenlemeler birbirine karışmıştır. Bunun tipik örneği onsekiz fıkradan oluşan m.97 

hükmüdür. İyi sistematize edilmiş ve kaleme alınmış kanun hükümlerinin hem 

anlaşılması hem de yorumlanmasındaki kolaylıklar inkâr edilmez. Çünkü, kanun 

hükümlerinin anlamının belirlenmesinde ve dolayısıyla bunların yorumlanmasında, 

bunların lafzı da önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu nedenlerle, yapılacak bir kanun 

değişikliğinde, öncelikle, istihkak iddiası ve istihkak davası aşamasına ilişkin 

hükümlerin birbirinden ayrılması gerekir. Bütün istihkak davası çeşitleri bakımından 

geçerli olan hükümler, genel hüküm niteliğinde ayrı bir madde altında toplanmalıdır. 

Malın borçlunun ve üçüncü kişinin elinde haczedilmesi halinde uygulanacak usul, ayrı 

iki madde halinde düzenlenmelidir. Ayrıca, her iki çeşit istihkak davası bakımından 

ortak olan hususlar, tek bir madde altında toplanmalıdır. Malın üçüncü kişinin elinde 

haczedilmesi halinde uygulanacak usulü belirleyen m.99 hükmü, bugünkü hali ile 

oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle olsa gerek, m.99 hükmü uygulamada da  adeta 

ihmâl edilmektedir. Malın borçlu elinde haczedilmesi halinde uygulanacak usul ayrıntılı 

olarak düzenlenmesine karşın, üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde uygulanacak 

usul oldukça genel bir nitelik taşımaktadır. Bu da, m.97 (hatta 96) hükümlerinin,  

m.99’a göre açılacak istihkak davası bakımından ne ölçüde uygulanacağı veya geçerli 

olacağı hususunda belirsizlik ve tereddütlere neden olmaktadır. Bu nedenlerle, gerek 

kaynak İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler, gerekse Yargıtay 
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içtihatlarının dikkate alınması suretiyle, İcra ve İflas Kanun’umuzun istihkak davasına 

ilişkin hükümlerinin, yeniden kaleme alınarak sistematize edilmesi  gerektiğini 

düşünüyoruz. İstihkak davasına ilişkin bütün hükümlerin hemen değiştirilmesi ve 

yeniden sistematize edilmesi mümkün olmadığı takdirde; en azından tereddütlere yol 

açan hükümlerde değişiklik yapılması ve bu bağlamda m.97’de öngörülen hükümlerin, 

niteliğine aykırı düşmedikçe, m.99’a göre açılacak istihkak davasında da  uygulanacağı 

yolunda bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz.  

 


