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GİRİŞ 

 

Maddî hukuk, koyduğu kurallar ile kişilere bazı haklar tanırken, bazı 

yükümlülükler ve yasaklar da getirmektedir. Toplum hayatında asıl olan, maddî 

hukukun koymuş olduğu kurallara uyulması olmakla beraber, bazı hallerde maddî 

hukukun kişilere tanımış olduğu haklar bilerek veya bilmeyerek inkar edilmekte, 

ihlal edilmektedir. Böylece, kişiler arasında ihtilaflar ortaya çıkmakta, toplumsal 

düzen bozulmaktadır. İşte bu durumda bozulan toplumsal düzenin tekrar sağlanması, 

hakkın yerine getirilmesi lazımdır. Devlet bir yandan toplumsal yaşamı düzenleyen 

kurallar koyarken, diğer yandan da toplumsal düzen ve hukukî barışın korunması 

görevini üstlenmiş, kişilerin kendi haklarını bizzat almasını (ihkakı hakkı) 

yasaklamış ve bu durumu bir suç olarak düzenlemiştir. Hukuk devletinde, kişilerin, 

haklarını aramak için devlete başvurma, devletten haklarının korunması ve yerine 

getirilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.  

Hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak, AY m.36’da “herkes 

meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 

veya davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir” denilerek, hak arama 

özgürlüğü düzenlenmiştir
1
. Hak arama özgürlüğü dava açmak veya takipte bulunmak 

suretiyle kullanılır
2
. Hakkın inkâr veya ihlâl edilmesi halinde, hakkı tanınmayarak 

inkâr edilen veya hakkı ihlal edilen kişi, maddî hukukun kendisine tanımış olduğu 

hakkın tespiti, tanınması ve yerine getirilmesi için yargı mercilerine
3
 başvurur.  

Hak arama özgürlüğüne sahip olan yerli ve yabancı bütün gerçek ve tüzel 

kişiler, yargı mercileri olan, mahkemelere başvurarak dava açabilir veya icra-iflâs 

organlarına başvurarak takip yapabilirler. Dava, davanın açılmasıyla başlayan, 

davalının savunması, tarafların karşılıklı beyanları ve mahkemenin yargılama 

işlemleri ile süren, hükmün verilmesi ve kanun yollarının tüketilmesiyle sona eren 

bir süreci ifade eder
4
. Takip de, takip talebi ile başlayan ve satış neticesinde elde 

edilen paraların paylaştırılmasıyla sona eren bir süreci ifade eder. Aynı şekilde, 

                                                
1 Yılmaz, Ejder: Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının 

Yerindeliği Sorunu, TBBD, 1988/1, s.135. 
2 Tanrıver, Süha: Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 1998, s.1. 
3 Geniş anlamda yargı mercilerine icra iflâs organları da dahildir (Pekcanıtez, Hakan/Atalay, 

Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku, 3.B., Ankara 2005, s.37). 
4 Yılmaz, Ejder: İhtiyati Haciz ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (BD 1998/27, s.63-75), s.63; 

Yılmaz, Ejder: Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C.1, Ankara 2001, s.28. 



 2 

geçici hukukî himaye tedbirleri, iflâs ve konkordato müesseseleri de belirli bir süreci 

gerektirmektedir.  Dava ve takiplerin, geçici hukukî himaye tedbirlerinin, 

başlangıcından sonuçlanmasına kadar olan süreçte dava açan, takip yapan veya yargı 

mercilerinden talepte bulunan kişilerin, kural olarak herhangi bir teminat göstermesi 

gerekmez. Yine aynı şekilde, kendilerine karşı dava açılan, takip yapılan, aleyhlerine 

geçici hukukî himaye tedbirlerine, iflâs veya konkordato yoluna başvurulan kişilerin 

de savunmada bulunmaları, gerekli usul işlemlerini yapabilmeleri için kural olarak 

herhangi bir teminat göstermeleri gerekmez. Ancak bazı hallerde kanun koyucu, 

buna istisnalar getirmiş ve yargı mercilerinde görülmekte olan dava ve takibin 

tarafları veya diğer ilgili üçüncü kişiler için teminat gösterme yükümlülüğü 

getirmiştir. Böyle durumlarda, dava açılması, takip yapılması, yargı mercilerinde 

çeşitli taleplerde bulunulması veya taleplerin kabul edilebilmesi, yahut kabul edilen 

taleplerin uygulanabilmesi teminat gösterilmesine bağlanmış; teminat gösterilmemesi 

halinde, buna bağlı olarak bazı sonuçların doğacağı düzenlenmiştir. Hangi 

durumlarda teminat gösterilmesi gerektiği, değişik kanun hükümlerinde, dağınık 

olarak, tek tek belirtilmiştir. Bu düzenlemelerin bir kısmında teminat, bir ilk itiraz 

hali, belirli yerlerde dava şartı, bazısında talebin kabul edilebilme şartı ve nihayet 

çeşitli yerlerde de verilen kararın uygulanabilme şartı olarak öngörülmüştür.  İşte 

çalışmamızın konusunu, dava ve takiplerin çeşitli aşamalarında söz konusu olabilen 

teminat oluşturmaktadır. Doktrinde ve bazı kanunlarda teminat kavramı ile aynı 

anlama gelmek üzere, inanca
5
 ve güvence

6
 kavramları da kullanılmaktadır. Biz bu 

çalışmamızda, birçok kanunda teknik bir terim olarak yer alması, daha anlaşılır 

olması ve doktrinde de yaygın olarak kullanılması nedeniyle teminat kavramını 

kullanacağız  

Çalışmamız giriş, altı bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde 

teminat kavramı, teminatın amacı, niteliği, teminat türleri, teminat miktarı ile teminat 

sözleşmesi konuları üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm, davada teminata ayrılmıştır. 

Bu bölümde, Türk vatandaşları ve yabancıların dava açmada teminat gösterme 

yükümlülükleri, davaya müdahale, davanın ihbarı, eski hale getirme, ıslah, temyiz, 

istinaf, yargılamanın yenilenmesi gibi müesseselerde söz konusu olan teminat 

yükümlülükleri ele alınmıştır. Üçüncü bölüm takipte teminat konusuna ayrılmıştır. 

                                                
5 Bkz. Yılmaz, Ejder: Davada İnanca, (AÜHF 50.Yıl Armağanı, s.381-408, Ankara 1977), s.381. 
6 Bkz. Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979, s.96; CMK m.109, 113-115. 
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Bu bölümde önce icra takibinin başlangıcında, satış aşamasında, paraların 

paylaştırılması aşamasında, icranın ertelenmesinde teminat gösterilmesi gereken 

haller incelenmiş, daha sonra da icra takibinden kaynaklanan borçtan kurtulma 

davası, istihkak davası, menfi tespit davası gibi davalarda söz konusu olan teminat 

ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, geçici hukuki himaye tedbirleri olan ihtiyatî 

tedbir ve ihtiyatî haciz müesseselerindeki teminat konusu incelenmiştir. Beşinci 

bölümde, iflâs ve konkordato hukukunda teminat konusu üzerinde durulmuştur. 

Nihayet altıncı bölümde ise, teminattan muafiyet halleri ve teminatın iadesi konuları 

işlenmiştir. Çalışmamız genel bir sonuç kısmı ile sona ermiştir. 

Çalışmada uygulamaya yardımcı olabilmesi açısından, genellikle 

dipnotlarda Yargıtay kararlarına da geniş ölçüde yer verilmiş, doktrin ve 

uygulamanın ayrıldığı ve birleştiği noktalara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 

teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu haller incelenirken, teminatın söz konusu 

olduğu her bir müessese hakkında, konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından, 

yeterli olduğu ölçüde genel bilgiler de verilmiştir.   

 



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

TEMĠNAT KAVRAMI, AMACI, NĠTELĠĞĠ ve TÜRLERĠ 

 

 

§.1 TEMĠNAT KAVRAMI, TEMĠNATIN AMACI ve NĠTELĠĞĠ 

 

A- Teminat Kavramı 

 

I- Maddî Hukuk Anlamında Teminat 

Borç ilişkisi, bir kişiye (alacaklıya) diğerinden (borçludan) belirli bir 

edimi (bir şey verme, yapma veya yapmama) talep etme yetkisini veren, diğerini de 

(borçluyu) bu edimi ifa etmekle yükümlü kılan bir hukukî ilişkidir
1
. Taraflarını 

alacaklı ile borçlunun oluşturduğu bu hukukî ilişkide,  borçlu, alacaklıya karşı belirli 

bir hukukî yükümlülük yani borç altına girmekte, alacaklı da borçludan belirli bir 

alacağı talep hakkını elde etmektedir. Yani borç ilişkisi, borçlu için  bir borcu, 

alacaklı için de bir alacak hakkını ifade etmektedir.  

Alacaklının, alacağını elde edebilmek için, ilk önce borçludan bunu 

yerine getirmesini talep etmesi gerekir. Bu durumda borçlunun, kendi rızasıyla 

borcunu ifa etmesi mümkün olduğu gibi, borçlunun alacaklının talebini karşılayacak 

yönde harekete geçmemesi yani borcunu ifa etmemesi de pekâlâ mümkündür. 

Alacaklının tamamen borçlunun keyfine terk edilmemesi, borcun ifa 

edilmesinin borçlunun istek ve iradesine, dürüstlüğüne bırakılmaması için, modern 

hukuk düzenlerinde ilke olarak her borç ilişkisinde borç yanında bir de sorumluluk 

unsuruna yer verilmiştir
2
. Sorumluluk borcun müeyyidesi olup, alacaklının, borcunu 

kendi rızası ile ifa etmeyen borçlunun malvarlığına devlet organları aracılığı ile el 

koyabilmesi imkânıdır
3
.  

                                                
1 Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel  Hükümler, 10.B., İstanbul 2008, s.5; Oğuzman, Kemal/Öz, 

Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 5.B., İstanbul 2006, s.3; Karahasan, 

M.Reşit: Sözleşmeler ve Sözleşmeden Doğan Sorumluluk, İstanbul 1996, s.53-54; Reisoğlu Safa: 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20.B., İstanbul 2008, s.29. 
2 Eren s.78. 
3 Oğuzman/Öz s.13; Reisoğlu S. s.33; Eren s.78. 

Açıklama [MO1]:  
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Borç ilişkisini, diğer sosyal ilişkilerden ayıran en önemli özellik, her borç 

ilişkisinin sorumluluğa yol açmasıdır
4
. Hukuk düzeni, alacaklıya, borçluyu 

zorlayacak bu imkânı tanıyarak, borcun ifa edilmemesi halinde, devlet organları 

aracılığı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını, malvarlığının sattırılmasını ve 

satış bedelinden de alacaklının tatmin edilmesini sağlamaktadır. 

Borcun ifa edilmemesi halinde borçlu, alacaklıya karşı yalnız ferden ve 

kural olarak bütün malvarlığı ile sorumludur. Borçlunun malvarlığı ile sorumluluğu 

kural olarak sınırsızdır. Yani alacaklı, alacağını elde edene kadar, borçlunun haczi 

kabil tüm malvarlığı değerlerine başvurabilir. Alacaklı, borcunu kendi istek ve 

iradesiyle yerine getirmeyen borçlunun, haczi kabil tüm malvarlığı değerlerine 

başvurabildiğinden; alacağın değerinin bir yandan borçlunun borcunu yerine getirme 

konusundaki istek ve iradesine, diğer yandan da borçlunun malvarlığının miktarına 

bağlı olduğu söylenebilir
5
.  

Alacaklıya, borç ifa edilmediği takdirde, borçlunun haczi kabil tüm 

malvarlığı değerlerine başvurabilmesi imkânının tanınması, yani borçlunun 

sorumluluğunun düzenlenmesi, ilk bakışta alacaklıya, alacağını elde etme konusunda 

yeterli bir güvencenin sağlandığı izlenimini vermektedir. Ancak malvarlığının 

değişkenlik özelliği göstermesi, yani borçlunun borcu yüklenmesinden sonra değer 

kazanabilmesi veya kaybedebilmesi, sağlanan güvencenin de değişken olması 

sonucunu doğurur
6
. Malvarlığının, değer kazanması halinde, alacaklının alacağı elde 

etme şansı artar; buna karşılık, değer kaybetmesi halinde ise, alacaklının alacağı elde 

etme şansı azalır, hatta tamamen ortadan kalkabilir. Bu sebeple, malvarlığının 

değişkenliğinin alacaklı için  her zaman bir tehlike, bir riziko oluşturduğunu 

söyleyebiliriz.  

Alacaklının alacağını elde etmesinde, borçlunun malvarlığının 

değişkenliği dışında, alacaklı için bir başka tehlike de borçlunun malvarlığına 

başvurma konusunda, alacaklının bir öncelik hakkına sahip bulunmamasıdır. 

Alacaklının öncelik hakkına sahip bulunmaması, onun kural olarak borçlunun 

malvarlığına başvurma konusunda, diğer alacaklılarla eşit bir durumda olmasını, 

                                                
4 Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 5.B., Ankara 2005, s.21. 
5 Kuntalp, Erden: Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk (Reha Poray‟a 

Armağan, İstanbul 1995, s.263-299) s.264. 
6 Kuntalp-Teminat s.264-265. 
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alacağın ödenmesi konusunda hiçbir alacaklının, bir diğerine karşı herhangi bir 

önceliğinin ve üstünlüğünün olmamasını ifade eder
7
.  

Malvarlığının değişken özellik göstermesi, kural olarak alacaklının diğer 

alacaklılara karşı önceliği olmaması nedeniyle, borç ilişkisinde sorumluluk unsuruna 

yer verilerek, borcun ifa edilmemesi halinde, alacaklıya, borçlunun malvarlığına 

devlet organları aracılığı ile el koyabilme imkânının tanınması, tek başına alacaklının 

kendisini güvende hissetmesine yetmemektedir. Bu nedenle hukuk düzenince 

malvarlığı sorumluluğunun düzenlenmesi tek başına yetmemekte, alacaklının 

alacağını elde etme şansını yükseltmek, bu konuda alacaklının kendisini güvence 

altına almasını sağlamak için kanun koyucu tarafından, başkaca düzenlemelerin 

öngörülmesi ve alacaklı tarafından başkaca önlemlerin aranması kaçınılmaz 

olmaktadır
8
. 

Alacaklı, alacağını elde etme şansını olabildiğince yükseltmek, kendisi 

için daha güvenilir bir ortam oluşturmak istiyorsa, alacağının zamanında ve uygun 

bir şekilde ödenmesini sağlamaya yönelik bir teminat almalıdır
9
. Teminat bir borcun 

zamanında ve uygun bir şekilde ödenmesini sağlayan bir işlem, belirli bir hukuksal 

durumu sağlamak için verilen garanti şeklinde tanımlanmaktadır
10

.  

Aslen kökü Arapçadaki “te‟min” sözcüğüne dayanan teminat kelimesi, 

kökündeki inandırma, ikna etme anlamının soyut durumdan somut hale gelerek 

isimleşmesinden türemiştir
11

. Teminat “inanca, güvence, sağlamlık bakımından 

gösterilen kefil, verilen söz veya para” anlamlarına gelir
12

. 

Borçlu tarafından teminat verilmesiyle, bir borcun yerine getirileceği 

temin edilir; böylelikle alacaklı kendini daha güvende hisseder, alacağını alma 

şansını yükseltir. Başka bir deyişle, borcun yerine getirileceğinin temin edilmesiyle, 

alacaklının, riskli ve tehlikeli bir ortamda, zarara uğrama olasılığı azalır. Temin 

etmek, bir hakkı sağlamak, garanti etmek, güvenceye almak, karşı tarafa verdiği 

                                                
7 Kuntalp-Teminat s.265. 
8 Kuntalp-Teminat s.266. 
9 Kuntalp-Teminat s.266. 
10

 Yılmaz-Sözlük s.1220. “Teminat bir borcun, bir eda mükellefiyetinin zamanında ve yerinde 

ödeneceğini, yerine getirileceğini temine yarayan, onu garanti eden muamelelerdir” (Yarg. İBK 

5.11.1969, 6/7: Kuntalp-Teminat s.266, dn.13). Erman da teminatı “para borcunun ödenmesini, bir işi 

yapmaya veya yapmamaya ilişkin bir edimin yerine getirilmesini, bir şeyin verilmesini İlân, güvence 

altına alan işlemdir” şeklinde tanımlamaktadır (Erman s.117). 
11 Arslan, Aziz Serkan: İcra ve İflas Hukukunda Teminat (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Kırıkkale 2003, s.5. 
12 Devellioğlu, Ferit: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 11.B., Ankara 1993, s.1074. 
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taahhüdü yerine getireceği konusunda inanç oluşturmak, bir hakkı emniyet altına 

almak anlamlarına gelmektedir
13

. 

Kural olarak borçlu, alacaklıya teminat vermek zorunda değildir. 

Alacaklının, borçluyu teminat vermeye zorlayabilmesi, ancak borçlunun teminat 

verme borcu altına girmesi ile mümkündür
14

. Borçlunun, alacaklıya teminat verme 

borcu ise, ya teminat yükümlülüğünü öngören özel karakterli bir kanun hükmünden
15

 

veya teminat yükümlülüğünü öngören kamu karakterli bir kanun hükmünden
16

 yahut 

da sözleşmeden
17

 kaynaklanır
18

.  

Teminat ile, alacaklı, teminat sözleşmesine dayanarak, borcun anlaşma 

gereğince hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi tehlikesine karşı, alacağını başka 

şekilde alma imkânına kavuşmaktadır
19

. Teminat şahsî olabileceği gibi, aynî de 

olabilir. Aynî teminatlarda, alacaklı, borçlu veya üçüncü kişiye ait malvarlığı 

unsurları üzerinde, herkese karşı öncelikli olarak ileri sürülebilir bir hak kazandığı 

halde; şahsî teminatlarda, alacaklı, borçlunu malvarlığı dışında, kendisine şahsî 

teminat veren kişinin malvarlığına başvurabilme imkânını elde etmektedir
20

. 

                                                
13 Yenice, A.Özge: Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri, İstanbul 2009, s.4. 
14 Kuntalp-Teminat s.266-267. 
15 BK m.57, 82, 173/3, 346, 503; Kat Mülkiyeti Kanunu m.34/8, 54/3; Koop K. m.85/4; Maden 

Kanunu m.13; Ticari İşletme Rehni Kanunu m.11, TTK m.150/3, 397/1, 418/3, 445/3, 572/2, 677, 

1039, 1070/1, 1078/2, 1092/1, 1108/4, 1151/2, 1205, 1232, 1302, 1427/2, 1457; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu m.17/3; TMK m.401, 617/1, 633/1, 822/2, 829/2, 866, 867/1, 879/2, 895/4. 
16 AATUHK m.9; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Geçici m.1/2; CMK 

m.132/5; Çevre Kanunu m.20/4; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun m.30/3; Deniz Zabt ve 

Müsadere Kanunu m.33/2; Devlet İhale Kanunu m.5, 25, 54; Finansal Kiralama Kanunu m.29/a-2; 

Gümrük Kanunu m.48/2, 57/2, 69/3-4, 70/1-c, 80/2-a, 81/2, 85/1, 98/1, 109/4, 129/2, 144/4, 196, 

198/2, 202; Kamu İhale Kanunu m.33, 43/1,44; Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.12; Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.35/2; Katma Değer Vergisi Kanunu m.16/b; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu m.32/1; Noterlik Kanunu m.38; Orman Kanunu m.41/1; Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu m.7/6, 8, 16/4; Petrol Kanunu m.9/1; Posta Kanunu m.48/2; Sigortacılık Kanunu 

m.17; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu m.5; Turizmi Teşvik Kanunu m.8/H-3; Veraset ve 

İntikal Vergisi Kanunu m.19/3; Vergi Usul Kanunu m.112/2, 376; AY m.19/7. 
17 Borçlunun veya bir üçüncü kişinin, alacaklıya karşı teminat verme borcu altına girdikleri 
sözleşmeye teminat sağlama sözleşmesi denilmektedir. Bu sözleşme ile borçlu, alacaklıya kefil 

bulmayı veya rehin vermeyi taahhüt edebileceği gibi, bir üçüncü kişi de alacaklı veya borçluya karşı 

asıl borca kefil olmayı veya rehin vermeyi taahhüt edebilir. Teminat sağlama sözleşmesi ile alacaklıya 

henüz bir teminat sağlanmamakta, sadece borçlunun teminat verme borçlu altında olduğu 

düzenlenmektedir. Bu nedenle borçlunun teminat verme borcunu yerine getirmemesi halinde alacaklı 

dava veya ilamsız icra yoluna başvurabilir (Bu konuda Bkz. Kuru, Baki: Teminat Alacakları İçin 

İlamsız İcra Takibi Yapılması, Batider 1976/VIII/3, s.33-40). 
18 Kuntalp-Teminat s.267. 
19 Davran, Bülent: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 1972, s.2. 
20 Özen, Burak: Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008, s.2, 5. 
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Doktrinde ve bazı kanunlarda teminat kavramı ile aynı anlama gelmek 

üzere, inanca
21

 ve güvence
22

 kavramları da kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda, 

birçok kanunda teknik bir terim olarak yer alması, daha anlaşılır olması ve doktrinde 

de yaygın olarak kullanılması nedeniyle teminat kavramını kullanacağız 

 

II- Usul Hukuku Anlamında Teminat 

Kişiler arasındaki ve kişilerle devlet arasındaki ilişkilerin nasıl olması 

gerektiğini düzenleyen maddî hukuk, koyduğu kurallar ile, kişilere bazı haklar 

tanırken, bazı yükümlülükler ve yasaklar da getirmektedir. Kişiler arasındaki 

ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü özel maddî hukuku, kişilerle, devlet-kamu 

kuruluşları arasındaki veya bu kuruluşların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen 

kurallar ise kamu maddî hukukunu oluşturmaktadır
23

. Toplum hayatında asıl olan, 

maddî hukukun koymuş olduğu kurallara uyulmasıdır. Kişiler, maddî hukukun 

kendilerine tanıdığı hakları, hukuk düzeninin koyduğu sınırlar içinde kullanır ve 

maddî hukukun diğer kişilere tanıdığı haklara da uyarlarsa, kişiler arasında hiçbir 

ihtilaf ortaya çıkmaz.  İdeal olan, bu durum olmakla beraber; bazı hallerde maddî 

hukukun kişilere tanımış olduğu haklar bilerek veya bilmeyerek inkar edilmekte, 

ihlal edilmekte, yerine getirilmemektedir. Böylelikle kişiler arasında ihtilaflar ortaya 

çıkmakta, toplumsal düzen bozulmaktadır. İşte bu durumda bozulan toplumsal 

düzenin tekrar sağlanması, hakkın yerine getirilmesi lazımdır.  

Devlet bir yandan toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar koyarken, bir 

yandan da toplumsal düzen ve hukukî barışın korunması görevini üstlenmiştir. Bu 

görev çerçevesinde, devlet, kanunda açıkça düzenlenen bazı istisnaî durumlar dışında 

(örneğin, meşru müdafaa, zaruret hali gibi) kişilerin kendi haklarını bizzat almasını 

(ihkakı hakkı) yasaklamış ve bu durumu bir suç olarak nitelendirmiştir. Hukuk 

düzeni, kişilerin kendi haklarını bizzat almasını yasaklamıştır. Bu sebeple kişilerin 

haklarını aramak için devlete başvurarak haklarının korunması ve yerine 

getirilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Buna doktrinde, hukukî korunma 

talebi veya hakkı denilmektedir
24

. Devlet, kişilerin hukukî korunma talebini yerine 

                                                
21 Yılmaz-İnanca s.381. 
22 Önen s.96. 
23 Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, C.I-II, İstanbul 2000, s.1. 
24 Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003, s.50-51. 
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getirmekten, bir başka deyişle hakkın dağıtımından kaçınamaz
25

. Çünkü kişilerin 

hukukî korunma talebi, gerek Anayasa‟da, gerekse uluslararası sözleşmelerde 

güvence altına alınmış olup; devletin bu görevi esaslı bir şekilde yerine getirmesi 

gerekir
26

.  

Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren, bu hakları teminat altına 

alan, koruyan, uygulamada gerçekten kullanılmasını sağlayan, adil bir hukuk düzeni 

kuran ve bunu devam ettirmeyi zorunlu sayan; kendisi de bütün eylem ve 

işlemlerinde hukuk kuralları ile bağlı olan, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine 

bağlı olan devlettir
27

. 1982 Anayasası‟nın 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

“…İnsan haklarına saygılı, ….sosyal bir hukuk devleti” olduğu belirtildikten sonra, 

4.madde de 2.maddenin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği 

belirtilerek, hukuk devleti ilkesinden vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir.  

Hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak, Anayasanın, temel hak 

ve özgürlükler başlığını taşıyan ikinci kısmında, m.36‟da “hak arama hürriyeti” 

başlığı altında “herkes meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir” 

denilerek, hak arama özgürlüğü düzenlenmiştir
28

. Hak arama özgürlüğü ve bu 

özgürlüğün kullanım biçimlerinden olan dava ve savunma hakkı, hukuk devletinin ve 

demokrasinin temel ölçütü olup, bunlar hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan, 

hukuk devletini ayakta tutan en temel insan haklarıdır
29

. Bu nedenle söz konusu 

hakların, Anayasada yer alması yalnız başına yeterli olmayıp; bu hakların kağıt 

üzerinde kalmaması için, bunların kullanımı da sağlanmalı, kişiler bu haklarını 

serbestçe ve herhangi bir engelle karşılaşmadan kullanabilmelidirler
30

. Ayrıca hak 

                                                
25

 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.37; Özekes-Hukuki Dinlenilme s.51. 
26 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.37. 
27 AYM, 11.10.1963, 124/243: Tunga, Onur: Hukuk Devleti ve Savunma Hakkı, ABD, 1987/5-6, 

s.703; AYM, 29.11.1966, 11/44: Çelebi, Hüsamettin: Hukuk Devleti ve Savunma Hakkı, ABD, 

1987/5-6, s.726; Pekcanıtez, Hakan: Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler, İzBD, 
1995/Nisan, s.106. 
28 Yılmaz, Ejder: Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının 

Yerindeliği Sorunu, TBBD, 1988/1, s.135. 
29

 Erdemir, Nevzat: Hukuk Devleti ve Savunma Hakkı, TBBD, 1988/1, s.85; Eren, Muhsin: Hukuk 

Devleti ve Savunma Hakkı, ABD, 1987/5-6, s.758; “iddia ve savunma hakkının gerçek anlamda 

bulunmadığı ve sağlanmadığı bir devlet ve toplumda, hukuk devletinden ve demokrasiden söz 

edilemez” (Boyacı, Ender Kamil: Hukuk Devleti ve Savunma Hakkı, ABD, 1987/5-6, s.736). 
30 Yılmaz, Ejder: Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve 

Yapılması Gerekenler, SÜHFD 1996/5, S.1-2, s.58; Akcan, Recep: Usul Kurallarına Aykırılığa 

Dayanan Temyiz Nedenleri, Ankara 1999, s.90. 
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arama özgürlüğünün özünü zedeleyecek, kişilerin bu haklarını kullanmalarını 

imkânsız hale getirecek veya güçleştirecek düzenlemeler de  getirilmemelidir
31

. 

AY m.36,1‟de hak arama özgürlüğü düzenlenirken, aynı zamanda “herkes 

… adil yargılanma hakkına sahiptir” denilerek adil yargılanma hakkı
32

 da 

düzenlenmiştir. Gerçek anlamda hak arama özgürlüğünden söz edilebilmesi için, bu 

özgürlüğün vazgeçilmez bir parçası, onun tamamlayıcısı olan, adil yargılanma 

hakkının uygulamada işlerlik kazanması zorunludur
33

.  Hak arama özgürlüğü, 

medeni yargılama, ceza yargılaması, idari yargılama gibi yargılama hukukunun 

bütün dallarında geçerlidir
34

.  

AY m.36‟da herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle, 

yargı mercileri, önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahip 

bulunduğu belirtilmiştir. Bu madde de kullanılan herkes kavramı, hak arama 

özgürlüğünün vatandaş ve yabancı arasında herhangi bir ayrım gözetilmeden, bu 

hakkın herkese tanındığını göstermektedir.  

Hak arama özgürlüğü dava açmak veya takipte bulunmak suretiyle 

kullanılır
35

.  Hakkın inkâr veya ihlâl edilmesi halinde, hakkı tanınmayarak inkâr 

edilen veya hakkı ihlal edilen kişi, maddî hukukun kendisine tanımış olduğu hakkın 

tespiti, tanınması ve yerine getirilmesi için yargı mercilerine
36

 başvurur. Burada ikili 

bir aşama söz konusudur. Önce inkâr veya ihlâl edilen hakkın tespiti,  tanınması ve 

ifasının emredilmesi için mahkemeye başvurularak dava açılır. Mahkemece tespit 

                                                
31 Tercan, Erdal: Medeni Usul Hukukunda Eski Hale Getirme, Ankara 2006, s.79. 
32 Adil yargılanma hakkı, iç hukukumuzun bir parçası haline gelen (AY m.90) Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi‟nin 6.maddesinde düzenlenen en temel haklardan birisidir. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin 6.maddesinde adil yargılanma hakkının tanımı yapılmamış, sadece unsurları 

belirtilmiştir. Bu maddeye göre adil yargılanma hakkının unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 1- 

Kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma 2- Makul süre içinde yargılanma 3- 

Aleni olarak yargılanma 4- Hakkaniyete uygun olarak yargılanma. Adil yargılama hakkının 

unsurlarından olan, hakkaniyete uygun olarak yargılanma ile kastedilen, yargılama sırasında tarafların 

bir eşitlik temeli çerçevesinde iddia ve savunma hakkına sahip olması böylece hukukî dinlenilme 

hakkının kullanımının gerçekleştirilmesidir. Yani, hukukî dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkının 

asli bir unsurudur. (Bu konularda geniş bilgi için Bkz. Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda 
Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003; Pekcanıtez, Hakan: Hukuki Dinlenilme Hakkı, Prof. Dr. 

Seyfullah Edis‟e Armağan, İzmir 2000, s.753-791; Pekcanıtez, Hakan: Medeni Yargıda Adil 

Yargılanma Hakkı, İzBD 1997/2, s.35-55; Tanrıver, Süha:  Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) 

Bağlamında Adil Yargılama Hakkı, TBBD 2004/3, s.67-80) 
33 Tercan-Eski Hale Getirme s.80. 
34 Akcan s.90; Budak s.6 vd. 
35 Tanrıver-Derdestlik s.1; Arslan, Ramazan/Tanrıver, Süha: Yargı Örgütü Hukuku, 2.B., Ankara 

2001, s.221. 
36 Geniş anlamda yargı mercilerine icra iflâs organları da dahildir (Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-

Özkan/Özekes-İcra s.37). 
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edilen ve ifası emredilen hak yerine getirilmezse ikinci aşamada, hakkın yerine 

getirilmesi, icra edilmesi için icra iflâs organlarına başvurularak takip yapılır. 

Hak arama özgürlüğüne sahip olan yerli ve yabancı bütün gerçek ve tüzel 

kişiler, yargı mercileri olan, mahkemelere başvurarak dava açabilir veya icra-iflâs 

organlarına başvurarak takip yapabilirler. Hak arama özgürlüğünün kullanım 

biçimlerinden olan, dava açılması ve takip yapılması için veya ihtiyatî tedbir, ihtiyatî 

haciz, yargılamanın yenilenmesi, konkordato gibi diğer bazı taleplerde bulunulması 

için, dava açan, takip yapan veya yargı mercilerinden talepte bulunan kişilerin, kural 

olarak herhangi bir teminat göstermesi gerekmez. Yine aynı şekilde, kendilerine 

karşı dava açılan, takip yapılan, aleyhlerine geçici hukukî himaye tedbirlerine, iflâs 

veya konkordato yoluna başvurulan kişilerin de, savunmada bulunmaları, gerekli 

usul işlemlerini yapabilmeleri için kural olarak herhangi bir teminat göstermeleri 

gerekmez. Ancak bazı hallerde kanun koyucu, buna istisnalar getirmiş ve yargı 

mercilerinde görülmekte olan dava ve takibin tarafları veya diğer ilgili üçüncü kişiler 

için teminat gösterme yükümlülüğü getirmiştir. Böyle durumlarda, dava açılması, 

takip yapılması, yargı mercilerinde çeşitli taleplerde bulunulması veya taleplerin 

kabul edilebilmesi, yahut kabul edilen taleplerin uygulanabilmesi teminat 

gösterilmesine bağlanmış; teminat gösterilmemesi halinde, buna bağlı olarak bazı 

sonuçların doğacağı düzenlenmiştir. Nasıl ki, maddî hukukta, kanundan veya 

sözleşmeden kaynaklanan teminat yükümlülüğü söz konusu olabiliyorsa, usul 

hukukunda da kanunda açıkça belirtilen durumlarda teminat gösterilmesi gerekli 

olabilmektedir
37

. Hangi durumlarda teminat gösterilmesi gerektiği, değişik kanun 

hükümlerinde tek tek belirtilmiştir. Dava ve takiplerin çeşitli aşamalarında söz 

konusu olan bu teminat yükümlülüğü, ancak kanunda belirtilen bu hallerde söz 

konusu olur.  

İnceleme konumuz olan dava ve takiplerde teminat, dava ve takiplerin 

çeşitli aşamalarında, kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde söz konusu 

olan, kanun tarafından aranan teminattır. Dava ve takiplerde söz konusu olan bu 

teminata usulî teminat da denilmektedir
38

. Biz bu araştırmamızda, dava ve takiplerde 

                                                
37 Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usulleri, 7.B., Ankara 1960, s.174. 
38 Kütükçüoğlu, Erol: Türk Hukuk Usulünde Teminat (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 

1991, s.4; Arslan S. s.6. Kütükçüoğlu, usuli teminatı “Usuli teminat, dava açan, davaya katılan yahut 

icra takibinde bulunan kimselerin ilerde haksız çıkması halinde karşı tarafın (hasmın) veya hazinenin 

uğrayabileceği muhtemel zararların giderilmesi amacıyla, belli değer arzeden şeylerin (şimdiden) 
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söz konusu olan bu tür teminatları “adlî teminat” olarak nitelendireceğiz. Adlî 

teminat, dava ve takiplerin, geçici hukukî himaye tedbirlerinin, iflâs ve konkordato 

taleplerinin çeşitli aşamalarında söz konusu olabilmektedir. Yine adlî teminat, sadece 

dava açan, takip yapan taraf için değil; dava ve takiplerin her iki tarafı ile diğer ilgili 

üçüncü kişiler için de söz konusu olabilmektedir. Maddî hukuktaki teminattan farklı 

olarak, adlî teminat, duruma göre, taraflar dışında, diğer ilgili üçüncü kişilerin 

menfaatini korumak için de gösterilebilmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, adlî teminatın tanımını şu şekilde 

yapmak mümkündür. Adlî teminat, dava ve takiplerin, geçici hukukî himaye 

tedbirleri ile iflâs ve konkordato taleplerinin, başlangıcından sonuçlanmasına kadar 

çeşitli aşamalarında, ancak kanunda açıkça düzenlenen hallerde söz konusu olabilen, 

teminata ilişkin kanuni düzenleme ile amaçlanan hususun gerçekleşmesi için, belli 

bir değer arz eden şeylerin, önceden güvence olarak ortaya konmasıdır. 

Mevzuatımızda, değişik kanun hükümlerinde, dava ve takiplerde teminat 

gösterilmesi gereken hallere ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, adlî teminat 

gösterme yükümlülüğü düzenlenmiştir. Adlî teminat konusuna ilişkin düzenlemelerin 

bir kısmında teminat, bir ilk itiraz hali, belirli yerlerde dava şartı, bazısında talebin 

kabul edilebilme şartı ve nihayet çeşitli yerlerde de verilen kararın uygulanabilme 

şartı olarak öngörülmüştür.  

Bu hükümler arasında HUMK m.96-100 maddeleri adlî teminat ile ilgili 

genel hüküm niteliğindedir
39

. HUMK m.96-100 maddeleri arasında adlî teminatın 

genel çerçevesi çizilerek, teminat türleri, kimlerin ne zaman ve ne şekilde teminat 

gösterecekleri, teminat gösterilmemesinin sonuçları, teminatın yeterliliği ve 

geçerliliği konuları düzenlenmiştir. Adlî teminatın düzenlendiği diğer kanun 

hükümlerinde açıklık olmaması halinde genel hüküm niteliğindeki HUMK m.96-100 

maddeleri kıyasen uygulanır
40

.  Örneğin Yargıtay‟dan tehiri icra kararı getirebilmek 

için, icra müdürlüğünden süre talep edenin göstermesi gereken teminatı düzenleyen 

                                                                                                                                     
güvence olarak ortaya konması” şeklinde tarif etmiştir (Kütükçüoğlu s.4). Arslan da usuli teminatı 

aynı şekilde tarif etmiştir (Arslan S. s.6). Bu tanımlar, sadece dava açmada söz konusu olan teminatı 

açıklamakta olup; dava açma dışında teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerdeki 

teminatı açıklamaya elverişli değildir.  
39 Kütükçüoğlu s.3; Erman, Eyüp Sabri: İtirazlı İhalede Bedel Nasıl Güvence Altına Alınabilir? Böyle 

Bir Halde Banka Kefaletinden Başka Teminat Gösterilebilir mi? (YD 1976, C.2. S.4, s.117-120) 

s.118. 
40 Arslan S. s.3; Kütükçüoğlu s.3. 
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İİK m.36,I‟de nelerin teminat olarak gösterilebileceği belirtilmiştir. Buna karşılık, 

ihtiyatî tedbir talep edenin göstermesi gereken teminatı düzenleyen HUMK m.110‟da 

nelerin teminat olarak gösterilebileceği belirtilmemiştir. İşte burada ihtiyatî tedbir 

talep edenin gösterebileceği teminat türleri, genel hüküm niteliğinde olan teminat 

türlerini belirten HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak tespit edilir.  

  

B- Teminatın Amacı 

Yukarıda belirtildiği üzere, adlî teminat dava ve takipler ile, geçici hukukî 

himaye tedbirleri, iflâs ve konkordato taleplerinin başlangıcından sonuçlanmasına 

kadar çok çeşitli aşamalarda söz konusu olabilmektedir. Kanun koyucu adlî teminata 

ilişkin düzenlemelerle, bir takım hususların gerçekleşmesini amaçlamaktadır. 

Aşağıda adlî teminata ilişkin düzenlemeleri tek tek incelerken, her bir düzenleme ile, 

getirilen teminat yükümlülüğünün amacı üzerinde ayrıca durulacaktır. Bu başlık 

altında, genel olarak adlî teminat ile amaçlanan hususlar, kısaca belirtilecektir.  

 

I- Teminat Yükümlüsünü DüĢünmeye Sevk Etmek 

Adlî teminat ile amaçlanan hususlardan birisi teminat göstermekle yükümlü 

kılınan kişinin düşünmeye sevk edilmesidir. Gerçekten de kanun koyucu, adlî 

teminat yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerin bazısında, teminat yükümlüsünü 

düşünmeye sevk etmeyi amaçlamaktadır
41

. Çünkü teminat yükümlüsünün, ileride 

haksız çıkması halinde, gösterdiği teminat kendisine iade edilmeyecektir. Bu sebeple, 

teminat göstermekle yükümlü kılınan kişi, yargı merciinden talepte bulunurken, 

talebini defalarca gözden geçirir ve genellikle haklı olduğunu düşündüğü hallerde, 

teminat göstererek talepte bulunur. Buna karşılık, haksız olduğunu düşündüğü 

hallerde ise, göstereceği teminatın kendisine iade edilmeyerek, karşı tarafa 

ödeneceğini bildiğinden, talebinden vazgeçebilir. Örneğin, ihtiyatî haciz veya ihtiyatî 

tedbir talebinde bulunan kişilerden, teminat göstermelerinin istenilmesiyle, bu 

kimselerin talepte bulunması zorlaşır. Bu sebeple bahsedilen kişiler taleplerini bir 

kez daha gözden geçirir; haksız çıkmaları halinde gösterdikleri teminatın kendilerine 

iade edilmeyeceğini düşünerek, ancak haklı olduklarına gerçekten inandıkları 

durumlarda bu yola başvururlar. Bu kişilerden teminat göstermeleri istenmeyecek 

                                                
41 Bkz. HUMK m.97; MÖHUK m.48; İİK m.124/III; İİK m.259/I; HUMK m.110. 
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olsaydı, bu kişiler taleplerinin sonucunu yeterince düşünmeden, sırf aleyhine ihtiyat 

tedbir veya ihtiyatî haciz istediklerini güç durumda bırakmak için rahatça bu yola 

başvurabilirlerdi. Bu yönü ile adlî teminata ilişkin düzenlemelerin bazısında, kanun 

koyucu, teminat göstermekle yükümlü kıldığı kişiyi düşünmeye sevk etmeyi ve 

böylece haksız taleplerin önünü geçmeyi amaçlamaktadır
42

. Şüphesiz, kanun koyucu 

bu amaçla teminata ilişkin düzenlemeler getirirken, hak arama özgürlüğünün 

zedelenmemesine de dikkat etmelidir
43

. 

 

II- Dürüst Olmayan DavranıĢları Önlemek 

Dürüstlük kuralının gereği olarak, davanın taraflarının birbiriyle ve 

mahkeme ile olan usulî ilişkilerinde, dürüst ve samimi bir şekilde davranmaları 

gerekir
44

. Bir başka deyişle, davanın dürüstlük kuralına uygun bir biçimde açılması 

ve yürütülmesi gerekir
45

. Dürüstlük kuralının, özel bir uygulanma biçimini oluşturan, 

hakkın kötüye kullanılması yasağı, usul hukukunda da geçerlidir
46

. Dürüstlük kuralı, 

İcra İflâs Hukukunda da geçerlidir
47

.  

Davacı, davalıyı rahatsız etmek, onu zarara sokmak için, hakkı olmadığını 

bildiği halde dava açabilir veya görülmekte olan bir davada, hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde bir takım taleplerde bulunulabilir. Adlî teminat 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, gösterilmesi gereken teminat 

nedeniyle, kişilerin, talepte bulunmaları zorlaşacağı için, kurumun, bu tür dürüstlük 

kurallarına aykırı davranış ve talepleri önlemede, olumlu bir etki sağlaması da 

mümkündür
48

. Örneğin, haksız olduğunu bildiği bir konuda, sırf rahatsızlık vermek, 

davalıyı zarara sokmak için dava açacak bir yabancı, MÖHUK m.48 hükmüne göre 

dava açarken göstermekle yükümlü olduğu teminat nedeniyle, dava açmayabilir. Bu 

yönü ile dava açmada teminat yükümlülüğüne ilişkin MÖHUK m.48 hükmü, dava 

hakkının kötüyü kullanılmasını önleyerek, kişinin dürüstlük kuralına uygun olarak 

hareket etmesini sağlayan bir işlevi yerine getirmiş olur. Bunun gibi, TTK 

m.381‟deki teminat da dava hakkının dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde 

                                                
42

 Kütükçoğlu s.5-6. 
43 Bkz. Aşa. §.1 C, I. 
44 Arslan, Ramazan: Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989, s.48. 
45 Tercan-Gerçeği Söyleme s.186; Arslan-Dürüstlük s.62. 
46 Arslan-Dürüstlük s.55. 
47 Arslan-Dürüstlük s.135. 
48 Bkz. TTK m.381/son; Koop K. m.53/IV; HUMK m.52; HMKT m.182; İİK m.33/III; İİK m.124/III. 
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kullanılmasını önlemek için öngörülmüştür. Anonim şirket genel kurul kararına karşı 

iptal davası açan davacının, TTK m.381‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olabileceğinden, buradaki teminat, sırf ortaklığı haksız bir dava ile taciz 

etmek, davayı bir baskı aracı olarak kullanmak isteyen kişilerin dava açmasını 

önleyici, böylelikle dava hakkının dürüstlük kuralına uygun bir şekilde 

kullanılmasını sağlayıcı bir işlevi yerine getirir.  

 

III- KarĢı Tarafın Muhtemel Zararlarını Güvence Altına Almak 

 Adlî teminata ilişkin bazı düzenlemelerde, lehine teminat gösterilen karşı 

tarafın, uğraması muhtemel zararlarının daha başlangıçta güvence altına alınması, 

uğranılan zararların kolay bir şekilde gösterilen teminattan karşılaması 

amaçlanmaktadır
49

. Adlî teminata ilişkin düzenlemelerin çoğunda, karşı tarafın 

muhtemel zararlarının güvence altına alınması amaçlanmıştır
50

. Örneğin, dava 

açmada teminat yükümlülüğüne, geçici hukukî himaye tedbirlerinde teminat 

yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerde, karşı tarafın, dava veya geçici hukukî 

himaye tedbiri nedeniyle uğrayabileceği muhtemel zararların daha işin başında 

güvence altına alınması amaçlanmaktadır.  

Teminatın, karşı tarafın uğraması muhtemel zararların karşılanması için 

gösterildiği hallerde, zararların teminattan karşılanabilmesi için kural olarak, 

mahkeme kararını ihtiyaç vardır. Ancak bazı durumlarda kanun koyucu herhangi bir 

mahkeme kararına gerek kalmadan, teminatın, tazminat olarak ilgili kişiye 

ödenmesini düzenlemiştir
51

.  

 

IV- KarĢı Tarafın Alacağını Güvence Altına Almak  

Adlî teminata ilişkin düzenlemelerin bazısında ise, lehine teminat gösterilen 

kişinin alacağının ödenmesi temin edilmektedir
52

. Örneğin, temyiz nedeniyle icranın 

ertelenmesi için gösterilmesi gereken teminat (İİK m.36), temyize konu ilâmın 

                                                
49

 Yılmaz-İnanca s.383; Önen s.96; Kütükçüoğlu s.5-6; Hanef s.137-138; Belgesay-Teminat s.267; 

Turhan s.858; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.87; İnal-Usul I s.893; Unat s.1; Arslan S. s.2. 
50 Bkz.HUMK m.97, MÖHUK m.48; HMKT m.89/I; İİK m.259; TTK m.341/II; TTK m.381/son; 

Koop K. m.53/IV; HUMK m.52; HUMK m.171‟e göre yargılamanın ertelenmesi; HMKT m.182; 

HUMK m.453; HMKT m.418/II; İİK m.124/III; İİK m.149a/II; İİK m.150a/II; İİK m.259/I, HUMK 

m.110. 
51 Bkz. İİK m.149a/II; İİK m.150a/II. 
52 Bkz. İİK m.33/III; HMKT m.443/IV;  
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onanması halinde, ilâm konusu alacağın ödenmesini temin etmek için alınmaktadır. 

Yine konkordatoda söz konusu olan teminat, konkordato borçlusundan alacaklı olan 

kişilerin alacaklarının, konkordato şartları çerçevesinde almalarını temin etmek için 

alınmaktadır. Bazı durumlarda, icra dairesine ödenmesi veya iade edilmesi gereken 

paraların ödenmesini temin etmek için de teminat gösterilmektedir
53

. 

 

V- Tahsildeki Güçlükleri Önlemek 

Adlî teminat ile, amaçlanan hususlardan birisi de, tahsildeki güçlüklerin 

önlenmesi
54

. Kanun koyucu, dava veya takibin neticelenmesi halinde, dava veya 

takip nedeniyle, uğranılan zararların tahsilinin güç olacağını öngördüğü durumlarda, 

teminat yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler sevk etmiştir
55

.  

Örneğin, davanın reddi halinde, yargılama harç ve giderlerini davacıdan 

tahsili gerekir. Davacının, yabancı bir kişi olması veya Türkiye‟de ikametgâhı 

bulunmayan bir kişi olması halinde, yargılama harç ve giderlerinin davacıdan tahsili 

çok güçleşir. İşte kanun koyucu, dava açmada teminat yükümlülüğüne ilişkin 

MÖHUK m.48 ve HUMK m.97 hükümleriyle, tahsildeki olası güçlüklerin 

önlenmesini, davalının uğradığı zararların gösterilen teminattan kolaylıkla 

karşılanabilmesini amaçlamıştır.  

 

C- Teminatın  Niteliği 

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, teminatın 

niteliğinin her bir düzenleme açısından ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Adlî teminata 

ilişkin düzenlemelerin bazısında, teminat, bir ilk itiraz hali olarak
56

, bazısında dava 

şartı olarak
57

, bazısında talebin kabul edilebilme şartı olarak
58

, bazılarında ise yargı 

                                                
53 Bkz. İİK m.142/a; İİK m.131. 
54 Yılmaz-İnanca s.383. 
55 Bkz. HUMK m.97; MÖHUK m.48; HMKT m.89/I. 
56 Bkz. HUMK m.97; TTK m.381/son; Koop K. m.53/IV; Eski EHVK m.3. 
57 Bkz. MÖHUK m.48; HMKT m.89/I; TTK m.341/II; HUMK m.453; İİK m.69/II. 
58 örn. Fer‟i müdahale talebinin kabul edilebilmesi için HUMK m.97 veya MÖHUK m.48‟e göre 

teminat gösterilmesi; ihbar için süre talebinde, süre verilebilmesi için, HUMK m.52‟ye göre teminat 

gösterilmesi; ıslahın geçerliliğini sürdürebilmesi için HMKT m.182‟ye göre teminat gösterilmesi; 

temyiz talebinin kabul edilebilmesi için İİK m.33/III‟e göre teminat gösterilmesi; temyiz talebinin 

kabul edilebilmesi için, TTK m.35/V‟e göre teminat gösterilmesi; Yargıtay veya bölge adliye 

mahkemesi tarafından icranın ertelenmesi talebinin kabul edilebilmesi için, İİK m.36‟ya göre teminat 

gösterilmesi; Hakem kararına karşı açılan iptal davasında, icranın durdurulması talebinin kabul 

edilebilmesi için, HMKT m.443/IV‟e göre teminat gösterilmesi; Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz 

yoluna başvurulan hallerde, payına düşen alacağın ödenmesi talebinin kabul edilebilmesi için İİK 
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mercilerince verilen kararların uygulanabilme şartı olarak
59

 düzenlenmiştir. Aşağıda, 

adlî teminata ilişkin düzenlemeler incelenirken, her bir düzenlemedeki teminatın 

niteliği inceleneceğinden, burada, sadece teminatın niteliğinin neler olabileceğini 

belirtmekle yetinilecek; bu başlık altında adlî teminatın bazı hak ve ilkelerle ilişkisi 

incelecektir.  

 

I- Hukukî Korunma Talebi ve Hak Arama Özgürlüğü Ġle ĠliĢkisi 

Adlî teminat yükümlülüğü hukukî korunma talebi ve hak arama özgürlüğü 

ile çok yakından ilgilidir. Hukukî korunma hakkı, hukuk devletinin bir gereğidir. 

Zira, devlet istisnai durumlar dışında, kişilerin kendi haklarını bizzat almasını 

yasaklamış ve bunu bir suç olarak düzenlemiştir. Bunun sebebi devletin, toplumsal 

barışı ve hukukî güvenliği sağlama görevini üstlenmiş olmasıdır. Bu nedenle devlet 

sadece hukuk kuralları koymakla yetinmemekte, aynı zamanda, bunların 

uygulanmasını denetlemekte, hukuk kurallarının ihlâli ile bozulan dengenin yeniden 

sağlanması için kişilere hukukî korunma talebinde bulunma hakkını tanımaktadır. Bu 

çerçevede hakkı ihlâl edilen bir kişi, hukukî korunma talebi ile yargı mercileri olan 

mahkemeler başvurarak, dava açar veya icra organlarına başvurarak takip yapar. 

Hak arama özgürlüğü ve hukukî korunma hakkı, en temel insan haklarından 

olup, gerek uluslararası düzenlemeler
60

, gerekse anayasalar
61

 tarafından güvence 

altına alınmıştır. Kişilerin ilişkilerini güven içinde sürdürebilmeleri, devlet tarafından 

hak arama özgürlüğünün ve hukukî güvenliğin bağlanmasıyla mümkün olabilir
62

. 

Kendiliğinden hak almaları yasaklanan kişilerin, devlet organları aracılığı 

ile haklarını aramalarında, herhangi bir engelle karşılaşmamaları, hak arama 

özgürlüğü ve hukukî korunma hakkının, yargılamanın başlangıcından, 

                                                                                                                                     
m.142/a‟ya göre teminat gösterilmesi; Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için, süre 

talep eden borçluya, icra dairesi tarafından süre verilebilmesi için İİK m.36‟ya göre teminat 

gösterilmesi. 
59 Eski hale getirmede verilen yargılamanın ertelenmesi kararının uygulanabilmesi HUMK 
m.171‟deki teminatın gösterilmesi; Hakemler tarafından verilen ihtiyatî tedbir kararının 

uygulanabilmesi için, HMKT m.418/I‟deki teminatın gösterilmesi; İhtiyatî haciz kararının 

uygulanabilmesi için İİK m.259/I‟deki teminatın gösterilmesi. 
60

 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin 8.maddesine göre “Herkesin anayasa ya da yasayla 

tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı, yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı 

yoluna başvurma hakkı vardır”. 
61 “Hak arama hürriyeti” başlıklı, Anayasa‟nın 36.maddesine göre “Herkes meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil 

yargılanma hakkına sahiptir”. 
62 Taşkın s.417. 
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sonuçlanmasına kadar tam bir şekilde gerçekleştirilmesi, hukuk devletinin bir 

gereğidir
63

. Bunun yanında hak arama hürriyetinin kullanımı, mutlak, sınırsız ve 

şartsız da değildir
64

. Gerçekten de yargısal bir temel hak olan, hak arama hürriyetine, 

makul ölçüler dahilinde sınırlamalar getirilmesi; hak arama özgürlüğünün 

kullanılmasının, bir takım maddî ve şeklî şartlara bağlanması mümkündür. Aksi 

halde, kişilerin, herhangi bir maddî ve şeklî şarta uymaksızın hak arama 

hürriyetinden yararlanmaya kalkışması, hukuk düzeninde ve mahkemelerin 

işleyişinde kargaşalıklara sebebiyet verir
65

. 

Hukuk devletiyle bağlantılı olarak, artık günümüzde, şeklen bir hukukî 

korumanın sağlanması yeterli görülmemekte, etkili hukukî korumanın gerçekleşmesi 

için gerekli düzenlemelerin yapılması, bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması 

gerektiği ifade edilmektedir
66

. Kişilerin hak aramasını zorlaştıran hukukî ve fiilî 

engellerin kaldırılması, hak arama özgürlüğünün, gerçek ve etkili bir hukukî 

korumanın gerçekleştirilebilmesinin, zorunlu bir şartıdır
67

. 

Acaba, adlî teminat yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler, hak arama 

özgürlüğü ile bağdaşır mı? Dava açılırken, takip yapılırken veya yargı mercilerinden 

çeşitli taleplerde bulunulurken, teminat gösterme yükümlülüğü getirilmesi, ister 

istemez, hak arama özgürlüğünü, hukukî korunma talebinde bulunmayı zorlaştırır. 

Davacı veya takip alacaklısı için getirilen teminat yükümlülüğü, dava açmayı veya 

takip yapmayı zorlaştırdığı; teminat gösterilmemesi, davanın açılmamış sayılması, 

davanın usulden reddi, takibin yapılmamış sayılması gibi sonuçlar doğurduğu için, 

teminat yükümlülüğü hak arama özgürlüğü ile yakından ilgilidir.  

Hak arama özgürlüğünün sadece anayasada yer alması yeterli olmayıp, 

ayrıca bu hakkın kullanımının da sağlanması zorunludur
68

. Bu nedenle, kanun 

koyucu teminat yükümlülüğüne ilişkin düzenleme sevk ederken çok dikkatli 

davranmalı, bu konuya ilişkin düzenlemelerin hak arama özgürlüğünü 

zedelememesine dikkat etmelidir. Bu bağlamda yargı mercilerine başvurarak hukukî 

                                                
63 Tanrıver-Derdestlik s.1; Özekes-Hukuki Dinlenilme s.50-51; Atalay-Adli Yardım s.13. 
64 Demircioğlu s.269. 
65 Demircioğlu s.269. 
66 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.53; Akcan-Temyiz s.90. 
67 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.54. 
68 Yılmaz-Adalet Hizmetleri s.58; Yılmaz-Adli Yardım s.14-15. 
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korunma talebinde bulunan kişileri, çok yüksek oranlarda teminat göstermekle 

yükümlü kılan düzenlemeler getirilmemelidir.  

Bunun gibi, teminat miktarının hâkime bırakıldığı hallerde de teminat 

miktarı hâkim tarafından hak arama özgürlüğünü zedeleyecek şekilde, yüksek bir 

miktar olarak belirlenmemelidir. Örneğin, dava açma teminat yükümlülüğüne ilişkin 

düzenlemelerde teminat miktarını belirleme konusunda takdir yetkisinin mahkemeye 

bırakıldığı hallerde (HUMK m.97, MÖHUK m.48, TTK m.381 gibi), hâkim 

tarafından çok yüksek oranlarda teminat miktarı belirlenmesi, hukukî korunma 

talebinin, dava hakkının önlenmesi, dolayısıyla hak arama özgürlüğünün 

zedelenmesi anlamına gelecektir.  

Hak arama özgürlüğü, kişilerin aşılması güç bir engelle karşılaşmadan, 

yargı mercileri önünde, haklarını ileri sürebilme imkânının tanınması anlamına 

gelir
69

. Eğer dava ve takiplerde getirilen teminat yükümlüğü ile, taraflar arasındaki 

menfaat dengesi bozulmuyor; teminat ile korunmak istenen menfaatin sağlanmasının 

çok üstünde bir miktarda teminat gösterilmesi istenmiyorsa, hak arama özgürlüğünün 

kısmen de olsa zorlaşması makul karşılanır ve teminat istenmesi hak arama 

özgürlüğünün ihlali anlamına gelmez. Buna karşılık, dava ve takiplerde taraflar 

arasındaki menfaat dengesini bozucu şekilde teminat yükümlülüğü getirilmesi veya 

teminat gösterme yükümlülüğünün getirildiği hallerde, teminat miktarının çok 

yüksek tutulması, hak arama özgürlüğünü zedeler ve bu sebeple bahsedilen 

düzenlemeler Anayasa‟ya aykırı olur.  

 

II- Adil Yargılanma Hakkı ve Hukukî Dinlenilme Hakkı Ġle ĠliĢkisi 

Adil yargılanma hakkı, iç hukukumuzun bir parçası haline gelen (AY m.90) 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‟nin 6.maddesinde düzenlenen en temel haklardan 

birisidir. Adil yargılanma hakkı sadece taraflardan birine sağlanan bir hak olmayıp, 

davada davacı ve davalıya, müdahillere, çekişmesiz yargıda ilgililere, takiplerde 

alacaklı ve borçluya, hakkına doğrudan müdahale edilen üçüncü kişilere tanınan 

temel bir haktır
70

.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinde adil yargılanma 

hakkının tanımı yapılmamış, sadece unsurları belirtilmiştir. Bu maddeye göre adil 

                                                
69 Budak-Üçüncü Kişi s.6. 
70 Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme s.759; Özekes-Hukuki Dinlenilme s.59. 
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yargılanma hakkının unsurları, 1- Kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde 

yargılanma 2- Makul süre içinde yargılanma 3- Aleni olarak yargılanma 4- 

Hakkaniyete uygun olarak yargılanmadır.  

Adil yargılanma hakkının unsurlarından olan, hakkaniyete uygun 

yargılanma, taraflar arasında gerçek bir eşitliğin sağlanmasını ve bu eşitliğin tür 

yargılama boyunca sürdürülmesini ifade eder
71

. Adlî teminat yükümlülüğüne ilişkin 

düzenlemelerden bazısı, yargılama sırasında, taraflar arasında bozulan eşitliğin, 

tekrar sağlanabilmesi için getirilmiştir. Teminat yükümlülüğü, bu yönü ile de adil 

yargılanma hakkı ile ilgili olmaktadır. Taraflar arasındaki eşitliğin sağlanması için, 

teminat yükümlülüğü getirilen hallerde, teminat göstermekle yükümlü kişiden 

teminat alınmazsa, taraflar arasında eşitlik sağlanamamış, dolayısıyla adil yargılanma 

hakkı ihlal edilmiş olacaktır.  

Hukukî dinlenilme hakkı, kaynağını insan onuru ve eşitlik ilkesinden alan, 

bir hukuk devletinde mutlaka sağlanması gereken, yargısal bir temel haktır
72

. Hukukî 

dinlenilme hakkının, anayasal dayanağını, AY m.2‟deki hukuk devleti ilkesi ve AY 

m.36‟daki “Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma…hakkına sahiptir” şeklindeki 

düzenleme oluşturmaktadır
73

. Bir başka deyişle, hukukî dinlenilme hakkı, 

Anayasanın 36. maddesindeki iddia ve savunma hakkının, medeni usul hukukundaki 

görünüm biçimidir
74

. Hukuk yargısı bağlamında, hukukî dinlenilme hakkının 

dayanağını ise, “Kanun‟un gösterdiği istisnalar haricinde, hâkim iki tarafı istima 

veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için, kanunî şekilleri tevfikan davet 

etmedikçe hükmünü vermez” şeklindeki HUMK m.73 hükmü oluşturmaktadır
75

. 

Hukukî dinlenilme hakkının unsurları, bilgilenme hakkı, açıklama hakkı ve dikkate 

alma ve değerlendirme yükümlülüğüdür
76

. Dikkate alma ve değerlendirme 

yükümlülüğü de tarafların açıklamalarının dikkate alınması ve değerlendirilmesini, 

                                                
71

 Tanrıver-Adil Yargılanma s.209-210; Pekcanıtez-Adil Yargılanma s.45; Ildır s.51 
72 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.60. 
73 Tanrıver-Adil Yargılanma s.204-205. 
74 Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme s.754; Arslan/Tanrıver s.182, 184. 
75 Tanrıver-Adil Yargılanma s.205. 
76 Hukuki dinlenilme hakkının unsurları hakkında, ayrıntılı bilgi için Bkz.Özekes-Hukuki Dinlenilme 

s.86-193; Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme s.769-788. 
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varılan kararın gerekçelendirilmesini ve verilen kararın sürpriz bir karar olmamasını 

kapsamaktadır
77

. 

Bir davada, davacı ve davalı, takipte alacaklı ve borçlu yanında, hukukî 

durumları doğrudan ve birebir etkilenmek kaydıyla, yargılama ve cebri icra faaliyeti 

içinde talepte bulunan, kendisine karşı talepte bulunulan diğer ilgililer, üçüncü kişiler 

de hukukî dinlenilme hakkına sahiptirler
78

. Hukukî dinlenilme hakkı, vatandaşlar 

yanında, yabancılar ve vatansızlara da tanınması gereken; yabancılara tanınırken, 

karşılıklılık şartına bağlı tutulamayan, temel bir haktır
79

. Acaba, adlî teminat 

yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler, hukukî dinlenilme hakkı ile bağdaşır mı? 

Teminat istenilmesi hukukî dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelir mi?  

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşları için HUMK m.97 hükmü 

ile, yabancılar için MÖHUK m.48 hükmü ile ve diğer bazı kanun hükümleri ile (TTK 

m.381, m.341 gibi) dava açarken, davacıya teminat gösterme yükümlülüğü 

getirilmiş, dava açarken (veya takip yaparken) teminat gösterilmesi aranmıştır. Dava 

açmada teminat yükümlülüğüne ilişkin bu düzenlemeler, hukukî dinlenilme 

hakkından çok, hak arama özgürlüğü, hukukî korunma hakkı (dava hakkı) ile 

ilgilidir
80

. Buradaki teminat yükümlülüğü, davacı veya alacaklı için söz konusu 

olmaktadır. Davalı veya borçlu için böyle bir teminat yükümlüğü getirilmiş olsaydı, 

o zaman kendi iradesi dışında kendisine karşı dava açılan veya takipte bulunan bir 

kişinin açıklama ve savunma yapması güçleşeceği için, bu durumda, hukukî 

dinlenilme hakkının ihlal edilip edilmediği tartışılabilirdi
81

. Adlî teminata ilişkin 

düzenlemelerde, açıklama ve savunmada bulunmak isteyen davalı veya borçlu için 

böyle bir teminat yükümlülüğü getirilmediği için, adlî teminata ilişkin 

düzenlemelerin hukukî dinlenilme hakkına aykırı olduğundan söz edilemez.  

Fer‟i müdahalede söz konusu olan teminat yükümlülüğünün ise, hukukî 

dinlenilme hakkına aykırı olup olmadığı tartışılabilir. Özekes, kendi lehine bir hak 

elde etme amacı olmadan, verilecek hükümden olumsuz yönde etkilenmemek için, 

kendi iradesi dışında açılmış, tarafı olmadığı bir davaya müdahale ederek, kendi 

                                                
77 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.153-193. 
78 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.254; Tanrıver-Adil Yargılanma s.206. 
79 Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme s.762; Tanrıver-Adil Yargılanma s.205; Özekes-Hukuki Dinlenilme 

s.257. 
80 Tanrıver-Adil Yargılanma s.206; Özekes-Hukuki Dinlenilme s.258. 
81 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.258. 
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açısından kararı etkileyebilmeyi amaçlayan, fer‟i müdahile, müdahale de bulunurken, 

teminat gösterme yükümlülüğünün getirilmesinin, onun yargılamada dinlenilmesini 

güçleştirmek anlamına geleceğini, bunun ise, hukukî dinlenilme hakkıyla 

bağdaşmayacağını söylemektedir
82

. Özekes‟e göre, fer‟i müdahil, ister davacı, ister 

davalı yanında davaya katılsın, fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğü 

olmamalıdır. Özekes, fer‟i müdahaledeki teminat yükümlüğüne ilişkin hükümlerin en 

azından, davalı yanında davaya katılma halinde uygulanmaması gerektiğini 

belirtmekte; aksinin kabulünün, davada davalı olarak yer alsaydı teminat göstermesi 

gerekmeyecek bir kişiden, davalı yanında davaya katılması halinde teminat istenmesi 

anlamına geleceğini, bunun ise eşiklik ilkesine ve dolayısıyla eşitlik ilkesini de 

özünde barındıran hukukî dinlenilme hakkına aykırı olacağını ifade etmektedir
83

. 

Kanımızca da müdahil, hangi taraf yanında davaya katılırsa katılsın, bağımsız bir hak 

iddiasında bulunmayıp, esasen kendi hakkını korumak için mevcut bir yargılamada 

yer aldığından; savunma noktasında olan müdahilin teminat göstermekle yükümlü 

tutulması, müdahilin, hakkını korumasını zorlaştırmış olacak, bu ise hukukî 

dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelecektir.  

Geçici hukukî himaye tedbirlerinde söz konusu olan, teminat gösterme 

yükümlülüğünün de hukukî dinlenilme hakkı ile yakından ilişkisi vardır. Hukukî 

dinlenilme hakkı geçici hukukî himaye tedbirlerinde de geçerli olup; geçici hukukî 

himaye tedbirlerinde, hukukî dinlenilme hakkının unsurlarından olan, kararın 

gerekçeli olması ve hukukî anlamda sürpriz bir kararla karşılaşmama başlangıçta 

sağlanmakta; bilgilenme ve açıklama hakkı ise başlangıçta değil, karardan sonra 

yerine getirilmektedir
84

. Geçici hukukî himaye tedbirlerinde, hukukî dinlenilme 

hakkının ilk iki unsuru olan, bilgilenme ve açıklama yapma hakkının karardan 

sonraya bırakılmasının karşı taraf için doğuracağı sorunlar ve aleyhine karar verilen 

kişinin hak kaybına uğramasını önlemek için, kanun koyucu, normal bir yargılamada 

olmayan, bazı tedbirler almıştır. İşte bu tedbirlerden birisi de geçici hukukî himaye 

talebinde bulunan kişiden teminat alınmasıdır. Kanun koyucu, karşı taraf için, bir 

zararın doğma ihtimali olan geçici hukukî himaye tedbirlerinde, geçici koruma 

                                                
82 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.258-259. 
83 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.258-259. 
84 Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme s.764; Özekes-Hukuki Dinlenilme s.47, 216; Tanrıver-Adil 

Yargılanma s.206. 
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talebinde bulunan kişiden teminat alınmasını öngörmüştür
85

. Örneğin, karşı tarafın 

hukukî durumunu etkileyebilecek ve bir zarar doğurabilecek, ihtiyatî haciz, ihtiyatî 

tedbir gibi geçici korumalarda, talepte bulunan için teminat yükümlülüğü 

getirilmişken; delil tespiti gibi, karşı taraf için, zarar verici bir niteliğe sahip 

bulunmayan geçici korumalarda, teminat öngörülmemiştir
86

. 

Geçici hukukî himaye tedbirlerinde, teminat gösterme yükümlülüğü 

getirilen hallerde, hâkime takdir yetkisi tanınan durumlarda, hâkim kural olarak 

teminat karşılığında geçici korumaya karar vermelidir
87

. Özekes, kanunda açıkça 

teminattan muafiyet tanınmayan hallerde, mahkemenin bazı belgeleri yeterli sayarak, 

teminatsız geçici korumaya karar vermesinin, hukukî dinlenilme hakkının ihlali 

anlamına geleceğini ve hâkimin hukukî sorumluluğunu gerektirebileceğini ifade 

etmektedir
88

.  

 

III- Ölçülülük Ġlkesi Ġle ĠliĢkisi 

Ölçülülük ilkesi, daha çok anayasa hukuku alanında kullanılmakta olan, hak 

ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bir kriter olarak kullanılan ilkedir
89

. Anayasa 

hukuku anlamında ölçülülük ilkesi, temel hakkın sınırlandırılmasında kullanılacak 

aracın, sınırlama amacı bakımından gerekli ve ulaşılmak istenen amaca götürecek en 

yumuşak araç olmasını, aynı amaca ulaşmak için kullanılabilecek daha yumuşak bir 

araç varsa, o aracın kullanılmasını ifade eder
90

. Ölçülülük ilkesinin, sınırlandırmada 

başvurulan aracın, sınırlandırma ile ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye 

elverişli olması anlamına gelen “elverişlilik” alt ilkesi; sınırlandırma aracının, amacı 

gerçekleştirmek için gerekli en yumuşak araç olmasını ifade eden “gereklilik” alt 

ilkesi ve araçla amaç arasında ölçülü bir oran bulunması anlamına gelen “orantılılık” 

alt ilkeleri bulunmaktadır
91

. Ölçülülük ilkesinin icra hukukunda da kullanılabilecek 

bir ilke olduğu kabul edilmektedir
92

. 

                                                
85 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217. 
86

 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217. 
87

 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217-218. 
88 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217. 
89 Aşık s.23. Ölçülülük ilkesi hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.Metin, Yüksel: Ölçülülük İlkesi, Ankara 

2002; Oğurlu, Yücel: Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Ankara 2002.  
90 Sungurtekin-Özkan s.177; Aşık s.23; Oğurlu s.21. 
91 Sungurtekin-Özkan s.178-179; Metin s.21; Oğurlu s.36-39.  
92 Bu konuda Bkz.Aşık s.23-29; Sungurtekin-Özkan s.195-201. 
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Dava ve takiplerde söz konusu olan teminat yükümlülüğünde, kişilerin hak 

arama özgürlüklerinin sınırlandırılması söz konusu olduğundan, ölçülülük ilkesi, adlî 

teminat yükümlülüğün söz konusu olduğu hallerde ve özellikle de teminat miktarı ile 

teminat türü belirlenirken kullanılabilmelidir. Amaç ve araç arasında bir oran, denge 

bulunmasını ifade eden, orantılılık ilkesi, adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu 

olduğu hallerde uygulanmalı, teminatla amaçlanan husus ile, gösterilmesi istenen 

teminat arasında bir orantı denge bulunmalıdır. Özellikle kanun  koyucu adlî teminat 

yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yaparken, ölçülülük ilkesini dikkate almalı ve 

buna göre teminat yükümlülüğü getirmeli, teminatın miktarını ve türünü ölçülülük 

ilkesine uygun olarak belirlemelidir. Başka bir deyişle teminat yükümlülüğü 

getirilmesi ile güdülen amaç ile, getirilen teminat yükümlülüğü arasında, bir oran 

olmalı; gösterilmesi istenen teminatın miktarı ve türü, teminat ile amaçlanan hususu 

gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.  

Kanun koyucu tarafından, teminat miktarı ve türünün belirlenmesinin 

hâkime bırakıldığı hallerde de, hâkim ölçülülük ilkesine uygun olarak teminat 

miktarı ve türünü belirlemelidir. Başka bir deyişle, ölçülülük ilkesi, orantılılık ilkesi, 

hâkimin takdir yetkisine yön vermelidir. Hâkim taraflar arasındaki dengeyi de 

gözeterek, gösterilecek teminatı belirlemelidir. Hâkim tarafından belirlenen teminat 

miktarı ve türü, teminat ile amaçlanan hususu gerçekleştirmeye elverişli, yeterli ve 

gerekli miktar ve türde olmalı, amaçlanandan daha az veya çok olmamalıdır.  

 

IV- Dürüstlük Kuralı Ġle ĠliĢkisi 

Dürüstlük kuralının gereği olarak, davanın taraflarının birbiriyle ve 

mahkeme ile olan usulî ilişkilerinde, dürüst ve samimi bir şekilde davranmaları 

gerekir
93

. Yukarıda zikredildiği üzere, adlî teminata ilişkin düzenlemeler, kişileri 

düşünmeye sevk ederek, haksız taleplerinin önüne geçilmesini sağlamakta, böylece 

kişilerin dürüstlük kuralına uygun hareket etmelerini gerçekleştirmek gibi bir işlevi 

de yerine getirmektedir
94

.  

 

 

                                                
93 Arslan-Dürüstlük s.48. 
94 Bkz. Yuk. §.1 B, II. 
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§.2 TEMĠNAT TÜRLERĠ, TEMĠNAT MĠKTARI ve TEMĠNAT 

SÖZLEġMESĠ 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda 

ve diğer kanunlarda adlî teminat yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

Bu hükümler arasında HUMK m.96-100 maddeleri adlî teminat ile ilgili genel 

hüküm niteliğindedir
95

. HUMK m.96-100 maddeleri arasında adlî teminatın genel 

çerçevesi çizilerek, teminat türleri, kimlerin ne zaman ve ne şekilde teminat 

gösterecekleri, teminat gösterilmemesinin sonuçları, teminatın yeterliliği ve 

geçerliliği konuları düzenlenmiştir. Bu sebeple adlî teminat yükümlülüğünün 

düzenlendiği diğer kanun hükümlerinde açıklık olmadığı hallerde, HUMK m.96-100 

hükümlerinin kıyas yolu ile ve niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanmasının 

mümkün olduğu kabul edilmektedir
96

.  

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, gösterilecek 

teminatın nitelik ve nicelik olarak elverişli ve yeterli bir teminat olması gerekir. 

Teminatın nicelik olarak yeterli olması, bir taraftan onun, teminat gösterilmesi 

gereken miktarı, rakamsal olarak karşılayacak olmasını, diğer taraftan da alacaklının 

tam olarak tatmin edilebilmesini ifade eder
97

. Buna karşılık, teminatın nitelik olarak 

yeterli olması ise, onun kolaylıkla paraya çevrilebilmesi anlamına gelir
98

. Başka bir 

deyişle teminatın nicelik olarak yeterli olması, teminatın miktar olarak alacağı 

karşılamaya yeterli olması; nitelik olarak yeterli olması da, teminat tür olarak alacağı 

karşılamaya yeterli, elverişli olması demektir. 

Teminatın nitelik ve nicelik olarak yeterli olması kuralı, gerek teminat 

göstermekle yükümlü olan taraf, gerekse lehine teminat gösterilen taraf için çok 

önemlidir. Örneğin, gösterilmesi gereken teminat miktarından fazla bir rakam 

gösterilmesinin istenilmesi veya amacın gerçekleşmesi mümkün olduğu halde, para 

dışındaki türlerin kabul edilmemesi, teminat yükümlüsünün kredi imkânlarının, mali 

durumunun zorlanması anlamına gelir. Bu durumda kişinin yargı mercilerine başvuru 

                                                
95 Kütükçüoğlu s.3; Erman s.118. 
96

 Bilge/Önen s.339; Arslan S. s.3; İnal-Usul I s.891; Kütükçüoğlu s.3. 
97

 Kuntalp-Teminat s.273.Tanrıver/Deynekli s.124. 
98 Kuntalp-Teminat s.273.Tanrıver/Deynekli s.124; Öktemer-Konkondato s.163; Tanrıver-Konkordato 

Komiseri s.231, dn.398. “İİK‟nun 298‟inci maddesi konkordatonun tasdiki şartlarından biri olarak 

bütün alacaklıların tasfiyesi içn (kâfi teminat) verilmiş olmasını öngörmektedir. Buradaki (kâfi) 

deyimi ile yalnız miktar bakımından değil, alacaklılara konkordato şartları dairesinde alacaklarını 

tahsil etmenin mümkün olacağı kanaatini verecek kuvvet ve değerde bulunmasına işaret olunduğunu 

kabul etmek zorunludur” (İİD 10.07.1969, 7848/7723: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6261). 
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hakkı sınırlanmış olacağı için, hak arama özgürlüğü de zedelenmiş olur. Buna 

karşılık, teminatın gösterilmesi gereken miktardan az alınması veya paraya 

çevrilmesi çok zor olan bir türün kabul edilmesi, lehine teminat gösterilen kişinin 

haklarını zedeler. Çünkü, böyle bir durumda, teminatın paraya çevrilmesi 

gerektiğinde, kişi tam olarak tatmin edilemez ve dolayısıyla teminatla amaçlanan 

husus da gerçekleşmemiş olur. Bu nedenle teminatın hem nitelik, hem de nicelik 

olarak uygun, elverişli ve yeterli olması çok önemlidir.  

 

A- Teminat Türleri 

Adlî teminat ile ilgili genel düzenleme niteliğinde olan HUMK m.96‟da 

“Bir dâvada verilecek teminat mahkemenin takdir edeceği nakit veya mahkeme 

kabul olunacak sehim ve tahvil veya gayrimenkul rehin veyahut muteber bir bank 

kefaleti veya kâtibiadilden musaddak senetle kefil iraesi suretiyle yapılır” denilerek 

teminat türleri belirtilmiştir. Buna göre, para (nakit), hisse senedi (sehim), tahvil, 

taşınmaz rehni (gayrimenkul rehni), banka teminat mektubu (muteber bir banka 

kefaleti) veya noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil (kâtibiadilden 

musaddak senetle kefil), teminat olarak gösterilebilir.  

HUMK m.96‟da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamasına 

rağmen, öğreti ve uygulamada taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği 

kabul edilmektedir
99

. Bilge/Önen bu konuda, “Kanun menkul şeyler arasında sadece 

para, sehim (hisse senedi) ve tahvilleri saydığına göre bunlar dışında kalan 

menkullerin rehin olarak gösterilip gösterilemeyeceği tartışma konusu olabilir. 96. 

maddenin 2. cümlesinde iki taraf teminatın nevi ve şeklini mukavelelerinde tasrih 

etmişlerse, teminat ona göre tayin olunur, denildiğine ve menkullerde bu arada 

istisna edilmediğine nazaran menkul eşya rehnini de caiz saymak uygun olur” 

demektedir
100

. 

Yılmaz, HUMK m.96 hükmünün günümüzdeki ekonomik gelişmeler 

nedeniyle geride kaldığını, bu yüzden olması gereken hukuk açısından, bu hükmün 

değiştirilerek, hâkime daha geniş bir takdir hakkı verilmesinin, onun HUMK m.96‟da 

belirtilen teminat türleri ile bağlı kalmaksızın, başka teminat türlerine de karar 

verebileceği bir şekilde kaleme alınmasının daha uygun ve yararlı olacağını 

                                                
99 Yılmaz-İnanca s.396; Önen s.97; Kuru Usul IV s.4155; Bilge/Önen s.340. 
100 Bilge/Önen s.340. 
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belirtmektedir
101

.  HMK tasarısında, teminat türleri belirtilmemiş, teminat türlerini 

belirleme konusunda takdir yetkisi hâkime verilmiştir
102

. 

HUMK m.96 teminat türü ile ilgili genel düzenleme niteliğinde 

olduğundan, dava ve takiplerde teminatın düzenlendiği, ancak teminat türünün 

belirtilmediği bütün durumlarda kıyasen HUMK m.96 uygulanarak teminat türleri 

belirlenir. Teminatın para dışındaki türlerinin, gösterilebilmesi için, mahkemenin 

bunu uygun görmesi, kabul etmesi gereklidir
103

. Aksi halde, para dışındaki teminat 

türlerinin, teminat olarak gösterilmesi mümkün değildir. Gösterilen teminat türünün 

daha sonra başka bir teminat türü ile değiştirilmesi de talep edilebilir. Yargı merci bu 

talebi uygun gördüğü takdirde, kabul edilen yeni teminat türü ile teminat gösterilir, 

daha önce verilen teminat ise ilgilisine iade edilir
104

. Örneğin teminatın taşınmaz 

üzerinde ipotek tesisi suretiyle gösterildiği bir durumda, teminat yükümlüsünün 

taşınmazı satma ihtiyacı doğarsa, yargı merciinden teminatın değiştirilmesi, ipotek 

yerine banka teminat mektubu gibi başka bir teminat türünün kabul edilmesi 

istenebilir. Yargı merci ipotekle değiştirilmesi istenen teminat türünü kabul ederse, 

kabul edilen teminat türü ile yükümlülük yerine getirilir, akabinde taşınmaz 

üzerindeki ipotek kaldırılır. 

 

I- Para (Nakit) 

Teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu bütün hallerde, mahkemenin 

kabulü gerekmeden gösterilebilen tek teminat türü paradır. Teminat olarak gösterilen, 

paraya, teminat akçesi denilmektedir
105

. Teminat olarak para gösterilirken, ilgili 

yargı mercinin veznesine veya yargı merciinin banka hesabına yatırılır ve 

karşılığında tahsilat makbuzu alınır. Yargı mercilerine teminat olarak yatırılan bu 

paralar, kasa defterine işlenir
106

.  

                                                
101 Yılmaz-Tedbirler I s.980. 
102 Bkz. Aşa. §.3 A, II, 4, c. 
103

 Turhan s.873; Berki-Teminat s.419; Yılmaz-İnanca s.396. 
104

 HMKT m.92,II: Teminatı gerektiren hâl ve şartlarda değişiklik olması hâlinde, hâkim teminatın 

azaltılması, arttırılması, değiştirilmesi ya da kaldırılmasına karar verebilir. 
105 Erman s.118. 
106 HTMYY m.12‟ye göre, vezne bulunan yerlerde veznedarların, vezne bulunmayan yerlerde kalem 

şefi veya yardımcılarının tutacakları kasa defterine, tahsilat makbuzu karşılığında giren paralar günü 

gününe kayıt edilir. İİKY m.6‟ya göre de tahsilat makbuzu karşılığında kasadan giren paralar kasa ve 

yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine kaydedilir. 
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Teminat olarak yatırılan paranın, Türk parası olması gerekir. Çünkü, yargı 

mercilerinin yabancı para cinsinden tutulan kasaları bulunmamaktadır. Bu sebeple, 

teminatın, Türkiye‟de kur değeri bulunan yabancı para cinsinden gösterilmesi 

mümkün değildir
107

. Para, gerek teminat olarak gösterilmesindeki kolaylık, gerekse 

paraya çevrilme işlemlerini gerektirmemesi açısından en çok tercih edilen, teminat 

türüdür.  

 

II- Hisse Senedi (Sehim) 

HUMK m.96‟da belirtilen teminat türlerinden birisi de “sehim”dir. Sehim 

kelimesi, sözlük anlamı olarak, hisse, pay anlamına gelmektedir
108

. Hisse kavramı 

ise, şirket sermayesinin bölündüğü parça, hak sahipliği mevkii, hisse sahibinin 

kazandığı hak ve borçların bütünü, ortaklık haklarını içeren senet gibi çeşitli 

anlamlarda kullanılmaktadır
109

.  

Acaba HUMK m.96‟da “sehim” (hisse) kavramı ne anlamda kullanılmıştır? 

Burada sehim (hisse) kavramının, ortaklık haklarını içeren senet (hisse senedi) 

anlamında kullanıldığı kabul edilecek olursa, hisse senedine bağlanmamış hisselerin 

(çıplak payın) ve kaydî hisselerin teminat olarak gösterilmesi mümkün olmayacaktır. 

Buna karşılık, buradaki sehim (hisse) kavramının hak sahipliği mevkiini ifade etmek 

için kullanıldığı kabul edilecek olursa, bu durumda hisse senedine bağlanmamış 

hisselerinde teminat olarak gösterilmesi mümkün olacaktır . 

HUMK m.96‟da “sehim” (hisse) kavramı, hisse senedi anlamına gelmek 

üzere kullanılmıştır. Nitekim, doktrinde de “sehim” kavramına “hisse senedi” anlamı 

verilmiş ve HUMK m.96‟da belirtilen teminat türlerinden birisinin hisse senedi 

olduğu ifade edilmiştir
110

. Bu nedenle adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu 

olduğu hallerde, ancak hisse senedine bağlanmış hisselerin teminat olarak 

gösterilmesi mümkün olup; hisse senedine bağlanmamış çıplak hisselerin teminat 

olarak gösterilmesi mümkün değildir.  

                                                
107 Taşınmaz satışlarında artırmaya katılmak için, İİK m.124/III hükmüne göre gösterilmesi gereken 

teminatın, resmi kuru belli yabancı para cinsinden gösterilebileceği kabul edilmektedir (Bkz. Aşa. §.6 

C, I, 1, c).  
108 Yılmaz-Sözlük s.1077. 
109 Bkz.Dönmez s.2-4; Topuz s.200-201; Tanör s.84. 
110 Bilge/Önen s.340; Yılmaz-İnanca s.396. 
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Hisse senedi, kanunlarca belirlenen esaslar çerçevesinde
111

, anonim 

şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından çıkarılan ve 

ortakların ortaklık haklarını kullanmalarını sağlayan, ortakların sermaye paylarını 

temsil eden, payın tedavülünü kolaylaştıran kıymetli evrak niteliğindeki 

senetlerdir
112

. Uygulamada genelde, anonim şirketlerin çoğu tarafından hisse senedi 

çıkarılmadığından, uygulamada, anonim şirket hisse senetlerinin teminat olarak 

gösterilmesi pek mümkün olamamaktadır.  

Anonim şirketlerce hisse senetlerinden başka, ilmühaber ve kupon da 

çıkarılabilir. İlmühaber (TTK m.411), anonim şirketin hisse senedi çıkarmadan önce 

hisse senetlerini temsil etmesi için çıkarılan ve hisse senetleri gibi ortaklara tüm 

ortaklık haklarını kullanmalarını sağlayan geçici nitelikte bir senettir
113

. Doktrin ve 

Yargıtay tarafından hisse senedi yerine çıkarılan, ilmühaberlerin kıymetli evrak 

niteliğinde olduğu kabul edilmektedir
114

. Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu 

olduğu hallerde, ilmuhaberlerin teminat olarak gösterilmesi de hukuken olanaklıdır.  

Kupon ise, hisse senetlerinden farklı olarak, anonim şirket hissedarların, 

tüm ortaklık haklarını kullanmaları için değil; sadece kâr ve rüçhan hakkı gibi bazı 

ortaklık haklarını kullanmaları için çıkarılan senetlerdir
115

. Kuponun teminat olarak 

gösterilmesi mümkün değildir.  

Hisse senetleri, hamiline
116

 veya nama
117

 olarak düzenlenebilir (TTK 

m.409)
118

. Hisse senetleri tek tek çıkarılabileceği gibi, toplu senet şeklinde veya 

                                                
111 TTK‟ya göre hisse senetleri, anonim şirketin kuruluşunda, sermaye artırımında veya kuruluşun ve 

sermaye artırımının tescilinden sonra çıkarılabilir.  
112 Dönmez s.5; Öztan s.34; Pulaşlı-Kıymetli Evrak s.33. 
113 Tanör s.116.   
114 Öztan s.34. 
115 Topuz s.203. 
116

 Hamile yazılı hisse senetleri, senedin metninden veya şeklinden, senedin hamili kim ise, onun hak 

sahibi sayılacağı anlaşılan hisse senetleridir (Tanör s.114). Hamile yazılı hisse senetlerinin 

çıkarılabilmesi için, mutlaka ana sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunması ve hisse bedellerinin 

tamamen ödenmiş olması (TTK m.409/III) şarttır (Dönmez s.7). 
117 Nama yazılı hisse senetleri, belirli bir kişi adına yazılı olan ve anonim şirketteki payı gösteren, 
devirleri özel olarak düzenlemiş bir hisse senedi türü ve kıymetli evraktır (Tekinalp/Poroy/Çamoğlu 

s.223).  Nama yazılı hisse senetlerinde, hamiline yazılı hisse senetlerinden farklı olarak, bunların 

çıkarılması için hisse bedelinin tamamen ödenmiş olması gerekmemekte ve bu tür senetlerin devrinin 

ortaklığı karşı hüküm ifade edebilmesi için, devrin pay defterine işlenmesi gerekmektedir (Tanör 

s.115). Şirket ana sözleşmesinde çıkarılacak hisse senedinin türü ile ilgili açıklama bulunmayan 

hallerde çıkarılan hisse senetlerinin, kurucu hisse senetlerinin, ayın karşılığı verilen hisse senetlerinin, 

hisse sahipleri için tali yükümlülükleri öngören hisse senetlerinin nama yazılı olması zorunludur 

(Dönmez s.8). 
118 TTK m.413‟e göre hisse senetlerinde, şirketin ünvanı, esas sermaye miktarı ve tescil tarihi, senedin 

türü ve nominal değeri bulunmalı ve çıkarılan hisse senedi şirketi temsile yetkili olanlardan en az iki 
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bilgisayar ortamında kaydî olarak da (SPK m.10/A) düzenlenebilirler
119

. Hisse senedi 

sahibi, hisse senedini, kendisi saklayabileceği gibi, bir başka üçüncü kişiye de 

saklatabilir. Bu çerçevede, hissedarın hisse senedini, bir bankaya açık tevdi veya 

kapalı tevdi usulü ile saklatması mümkün olduğu gibi; tek tek çıkarılan hisse 

senetlerinin toplu olarak saklama bankasında saklanması veya  toplu senet biçiminde 

çıkarılan hisse senetlerinin saklama bankasında saklanması, yahut kaydî olarak 

çıkarılan hisse senetlerinin bilgisayar ortamında Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

tutulması da mümkündür
120

.   

Kıymetli evrak niteliğindeki hisse senetlerinin teminat olarak gösterilmesi, 

hisse senetleri üzerinde rehin tesisi suretiyle gerçekleşecektir. Hisse senetleri teminat 

olarak gösterilirken, maddî hukukun, rehnin tesisi için, geçerlilik şartı olarak 

öngördüğü şartlar yerine getirilmelidir. TMK m.954‟de “Başkasına devredilebilir 

alacaklar ve diğer haklar rehnedilebilir” denilerek, kıymetli evraklar üzerinde de 

rehin tesisine imkân verilmiştir (TMK m.956; TK m.601). 

Kıymetli evrakın rehninin düzenlendiği TMK m.956,I‟de “Hamile yazılı 

senetlerin rehni için senetlerin rehin alacaklısına teslimi yeterlidir” denilmektedir. 

TMK m.956,II‟de ise “Diğer kıymetli evrakın rehni için senedin ciro edilmiş veya 

yazılı devir beyanı ile yapılmış olarak teslimi gerekir” denilmektedir.  

 

1- Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri 

Bu çerçevede, hamiline yazılı bir hisse senedi teminat olarak gösterilmek 

istenirse, bu hamiline yazılı hisse senedi üzerinde TMK m.956,I hükmü çerçevesinde 

rehin hakkı kurulması gerekir. Her ne kadar TMK m.956,I hükmünde hamiline yazılı 

hisse senedinin rehin alacaklısına tesliminden söz edilse de bunu, senedin 

zilyetliğinin rehinli alacaklıya devredilmesi şeklinde anlamak gerekir
121

.  Hamiline 

yazılı hisse senetlerinde, zilyetliğin, senetlerin fiili teslimi
122

 dışında, araçların 

                                                                                                                                     
kişi tarafından imzalanmalıdır. Nama yazılı senetlerde ise bunlardan başka, ayrıca, senet sahiplerinin 

ad ve soyadı, ikametgâhı, senet karşılığında ödenmiş olan miktar yazılmalıdır. 
119 Topuz s.218. 
120 Anonim şirket hisselerinin saklama şekilleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.Topuz s.204-210. 
121 Göksoy s.97; Sirmen s.60. 
122 Senetlerin fiili tesliminde, rehin veren senet üzerindeki fiili hâkimiyetini yitirmekte ve hisse 

senetleri üzerindeki vasıtasız zilyetlik rehinli alacaklıya geçmektedir (Göksoy s.99). 
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teslimiyle
123

, temsilciye teslimle
124

, kısa elden teslimle
125

, zilyetliğin havalesi
126

 

yoluyla da devredilmesinin mümkün olduğu kabul edilmektedir
127

.   

Dolayısıyla hamiline yazılı hisse senetlerinin rehni için, senedin 

zilyetliğinin devri gerekli ve yeterlidir. Adlî teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olduğu hallerde, hamiline yazılı hisse senetleri teminat gösterilmek istenirse, 

bunların TMK m.956,I hükmü çerçevesinde, teminat gösterilecek merciye teslim 

edilmesi gerekli ve yeterlidir
128

. Her ne kadar teminat gösterilecek merci, rehin 

alacaklısı olmasa da, hisse senetlerinin buraya teslim edilmesi rehin alacaklısına 

teslim edilmesi anlamına gelmelidir. Burada, yargı merciinin, lehine teminat 

gösterilen rehinli alacaklının temsilcisi konumunda olduğu, zilyetliğin, temsilciye 

teslim suretiyle gerçekleştiği düşünülebilir.  

Nama yazılı hisse senetlerinin rehni için ise, TMK m.956,II‟ye göre hisse 

senedinin ciro edilerek veya yazılı bir devir beyanı ile teslim edilmesi gerektiğinden, 

nama yazılı hisse senetleri teminat olarak gösterilmek istendiğinde, bu hisse 

                                                
123 Araçların tesliminde, hisse senetlerinin kendisi değil, bu senetlerin alacaklının hâkimiyetine 

girmesini sağlayacak araçların (örn.kiralık kasada saklanan senetlerin, kasanın anahtarının teslimi 

suretiyle rehnedilmesi) rehinli alacaklıya teslim edilerek zilyetlik devredilmektedir (Göksoy s.99).  
124 TMK m.978 gereğince, bir kişinin temsilcisine yapılacak teslimle, zilyetliğin devri mümkün 

olduğundan, hamiline yazılı hisse senetlerinin rehninde, hisse senetlerinin rehinli alacaklının 

temsilcisine teslimi suretiyle  (örn.hisse senetlerinin rehinli alacaklının adına saklayan bir bankaya 

teslimiyle) rehnin kurulması mümkündür (Göksoy s.100). Hisse senetlerinin temsilciye tesliminden 

önce rehinli alacaklı tarafından temsil yetkisi verilebileceği gibi, hisse senetlerinin tesliminden sonra 

bu işleme rehinli alacaklı tarafından icazet verilmesi de mümkündür (Göksoy s.100). Ayrıca, 

rehnedilecek hisse senetlerinin önceden her iki tarafın anlaşmasıyla belirlenecek bir üçüncü kişiye 
teslim edilmesi suretiyle rehin hakkı kurulması da mümkündür (Göksoy s.100).  
125 Kısa elden teslimde, hisse senedini elinde bulunduran kişi, senet üzerindeki fiili hâkimiyetini 

sürdürmekte, ancak bu kişinin zilyetlik sıfatında bir değişiklik meydana gelmektedir. Örneğin, bir 

bankanın müşterisi ile arasında akdedilen vedia sözleşmesine göre sakladığı hamiline yazılı hisse 

senetleri, müşteri tarafından banka lehine rehnedilirse, bu durumda zilyetliğin devri kısa elden teslim 

yoluyla gerçekleşmiş ve bu şekilde rehin hakkı kurulmuş olur (Göksoy s.100-101).  
126 Bir üçüncü kişinin elinde bulunan hamiline yazılı hisse senetleri üzerinde, rehinli alacaklı ve rehin 

veren arasında yapılacak bir anlaşma ile rehin hakkı kurulması mümkündür (Göksoy s.102). Örneğin, 

bir bankada rehin veren adına saklanan hisse senetleri üzerinde, rehin veren ve rehinli alacaklı 

arasında yapılacak bir anlaşma ile rehin kurulması mümkündür (Göksoy s.102). Rehin veren ve rehinli 

alacaklı arasındaki anlaşmanın, hisse senedinin vasıtasız zilyedi olan üçüncü kişiye (örnekte bankaya) 

karşı hüküm ifade edebilmesi için, anlaşmanın TMK m.979/II‟ye göre, üçüncü kişiye bildirilmesi 
gerekir. Rehnin geçerliliği açısından, kendisine ihbarda bulunulan üçüncü kişinin muvafakatına gerek 

yoktur (Göksoy s.102-103). 
127

 Göksoy s.97-102. Zilyetliğin devri konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.Ünal/Başpınar s.170-187; 

Sirmen-Eşya s.55-67. 
128 Rehinli hisse senetlerini, ortaklı genel kurulunda temsil etmek, rehinli alacaklıya değil, hisse senedi 

sahibine aittir (TMK m.960). Hisse senedinin rehnedilmesiyle, sadece, kar payı alma gibi, senetlerin 

değerine ilişkin olan, malvarlığı niteliğini taşıyan haklar rehin alana geçmiş olur; oy, iptal davası 

açma, bilgi alma gibi idari nitelikteki hakları rehin veren, hisse senedi sahibi kullanır (Çakırca s.58-

59). Faiz, kar payı alma haklar da, ancak rehin sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ve rehnin 

tesisinden sonra doğmuş olmaları şartıyla rehnin kapsamına girerler (TMK m.959/I). 
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senetlerinin ciro
129

 veya yazılı devir beyanı ile, teminat gösterilecek merciye teslim 

edilmesi gerekir.  

Nama yazılı hisse senedi, ciro edilerek, yargı merciine teslim edilirken, 

cironun, beyaz ciro şeklinde yapılması, yani ciro edilen kişinin isminin bulunmaması 

uygun olacaktır. Zaten teminat olarak gösterilen hisse senetleri, teminat gösterilecek 

merciye teslim edildiği için, teminatın kimin lehine gösterildiği zaten bellidir. Ayrıca 

teminat sadece karşı tarafın menfaatlerini korumamakta, duruma göre üçüncü 

kişilerin menfaatlerini de korumakta, üçüncü kişilerin uğrayabileceği muhtemel 

zararları da güvence altına almaktadır. 

Nama yazılı hisse senetlerinin, ciro yanında devir beyanı ile rehnedilmeleri 

de mümkündür. Devir beyanı, rehin hakkı kurma iradesini açıkça ortaya koyan bir 

rehin beyanı şeklinde yapılır
130

. Rehin beyanı ile rehin hakkı kurulmasında, “teminat 

olarak” veya “rehin içindir” gibi ifadeler kullanılarak, rehin hakkı kurma iradesi 

açıkça ortaya konulmaktadır
131

.  

Rehin amacıyla devir beyanı, nama yazılı hisse senedinin üzerine 

yapılabileceği gibi, ayrı bir kağıda da yazılabilir
132

. Rehin beyanının nama yazılı 

hisse senedi üzerinde yapılması halinde, bir rehin cirosunun olduğu kabul 

edilmektedir
133

. Rehin beyanı ayrı bir kağıt üzerinde de yapılabildiğinden, adlî 

teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, teminat göstermekle 

yükümlü olan kişi, yargı merciine vereceği dilekçe ile, rehin beyanın da bulunabilir. 

Teminat gösterme yükümlülüğünde olan kişi, yargı merciine vereceği dilekçede, 

teminat olarak nama yazılı hisse senedi göstermek istediğini beyan eder ve teminat 

olarak göstereceği hisse senetlerinin seri numaralarını, nominal değerlerini ve 

adetlerini belirtirse, burada bir rehin beyanının varlığından söz edilir. Yargı 

                                                
129 Ciro, temlik cirosu, tahsil cirosu ve rehin cirosu şeklinde üç türde yapılabilmekte; temlik cirosu, 

senetten doğan bütün hakları devretmek için; tahsil cirosu, ciro edilen kişiye senet bedelini tahsil 

yetkisini vermek için; rehin cirosu da bir rehin hakkı tesis etmek için yapılmaktadır (Gürsoy s.112). 
Rehin cirosunda, ciro, senedin mülkiyetini ciro edilen kişiye geçirmek için değil, ciro edilen kişinin 

alacağına karşılık bir teminat vermek amacıyla yapılmaktadır (Gürsoy s.112). TTK m.601‟e göre 

“bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” gibi rehnetme iradesini ortaya koyan ciro, rehin cirosudur 

(Gürsoy s.113). Hisse senetleri teminat olarak gösterildiği için, nama yazılı hisse senedine yapılan ciro 

rehin cirosudur. 
130 Doktrinde devir beyanının rehin hakkı kurma iradesini açıkça belli etmeyen bir temlik beyanı 

şeklinde de yapılabileceği kabul edilmektedir (Gürsoy s.113).  
131 Gürsoy s.123. 
132 Sirmen s.67; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.427. 
133 Gürsoy s.123. 
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merciince, teminat yükümlüsünün dilekçesinde belirttiği hisse senetleri teminat 

olarak kabul edilir ve bu hisse senetleri yargı mercine teslim edilirse, hisse senetleri 

üzerinde geçerli bir şekilde rehin hakkının kurulduğundan söz edebiliriz. Bu 

durumda, teminat göstermekle yükümlü kişinin, yargı merciine verdiği dilekçedeki 

yazılı devir beyanı, rehin sözleşmesi niteliğinde olacaktır. Rehin sözleşmesinde, 

sadece borç altına giren rehin veren (teminat gösterme yükümlülüğünde olan kişi) 

kişinin imzasının bulunması yeterli olup, lehine teminat gösterilen kişinin (rehin 

alacaklısı) imzasının bulunmasına gerek yoktur
134

.  

Hamiline yazılı hisse senetlerinde olduğu gibi, teminat olarak gösterilen 

nama yazılı hisse senetleri de teminat gösterilecek merciye teslim edilecektir (TMK 

m.956,II). Burada da her ne kadar teminat gösterilecek mercii, rehin alacaklısı 

olmasa da, hisse senetlerinin yargı merciine teslim edilmesi rehin alacaklısına teslim 

edilmesi anlamına gelmeli, yargı merciinin, lehine teminat gösterilen rehinli 

alacaklının temsilcisi konumunda olduğu, zilyetliğin, temsilciye teslim suretiyle 

gerçekleştiği kabul edilmelidir. 

Teminat olarak gösterilen hamiline yazılı hisse senetleri ve nama yazılı 

hisse senetleri icra müdürlüklerinin veya mahkeme kasasında saklanır. Ayrıca 

HTMYY m.12,9 gereği
135

, mahkemeler tarafından teminat olarak alınan, hisse 

senetleri, “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskûkat ve ayniyata 

mahsus esas defterine”, bu işler için özel olarak bastırılmış olan “terek hâkimliğine, 

mahkeme veznesine, icra dairesine teslim olunan kıymetli evrak, meskûkat ve 

ayniyata mahsus makbuz” düzenlenmek suretiyle kaydedilir. Yine icra müdürlükleri 

tarafından teminat olarak alınan hisse senetleri de İİKY m.8 gereği,
136

 “İcra 

                                                
134

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.816. 
135 HTMYY m.12/9: “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskûtat ve ayniyata mahsus 

esas defteri: Kasa defterine geçirilmiyen, yani tedavül kabiliyeti olmamakla beraber muayyen bir 

kıymeti haciz bulunan tahvilât, altın, gümüş ve altın ve gümüşten veya kıymetli taşlardan mamul 

meskûkat ve ziynet eşyaları sırf bu eşyanın alınması sırasında kullanılmak üzere tabedilmiş bulunan 
(terek hâkimliğine, mahkeme veznesine, icra dairesine teslim olunan kıymetli evrak, meskûkat ve 

ayniyata mahsus) makbuz istimâl edilmek suretiyle bu deftere alınır. Herhangi bir suretle bu deftere 

geçirilen kıymetli evrak, meskûkat veya ayniyat paraya çevrildiği takdirde, defterdeki mahsus 

sütununa kasa defteri tahsilât numarası yazılır ve para kasa defterine intikal ettirilir…”. 
136 İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter başlıklı, İİKY m.8/I 

hükmü şöyledir: “İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter; kasa 

ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine geçirilmeyen, kıymetli evrak, altn, gümüş ve diğer değerli 

şeylerin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz kullanılmak suretiyle kaydedildiği defterdir”. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası da “Bu defter, sıra ve dosya numarası, verilen makbuzun tarih ve 

numarası; kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği; sahibinin adı ve soyadı; değerli  şeyin 
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dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter”e, 

“Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu”
137

 düzenlenerek kaydedilir.  

Teminat olarak gösterilen hisse senedi üzerindeki, rehnin geçerli olması 

için, hisse senedi veya çıkaran anonim şirkete, rehnin bildirilmesi 

gerekmemektedir
138

. Bununla beraber, hisse senedi ibraz edilmeksizin, rehnin 

kapsamına giren malvarlıksal hakların (örneğin, kar payı alma, tasfiye bakiyesine 

katılma hakkının) kullanılması söz konusu olabileceğinden
139

, bu tür haklardan 

doğan alacakların rehin veren hisse senedi sahibine ödenerek, teminatın azalmasının 

önlenmesi için, hisse senedi veya teminat olarak gösterildiğinin, bunların yargı 

mercine rehnedilerek teslim edildiğinin, yargı merciince, ilgili şirkete bildirilmesi 

yararlı olacaktır.  

 

2- Toplu Saklanan ve Toplu Çıkarılan Hisse Senetleri 

Toplu saklanan hisse senetlerinde, aynı şirket tarafından tek tek basılmak 

suretiyle çıkarılan, aynı hakları veren, aynı cinsten hisse senetleri, hamilerinin adına 

göre tasnif edilmeksizin toplu bir şekilde saklanmakta, saklanan bu hisse senetleri 

üzerinde hissedarların müşterek mülkiyet hakları olduğu kabul edilmektedir
140

. Türk 

hukukunda Merkezi Kayıt Kuruluşu‟nda toplu olarak mislen saklanan hisse 

senetleri
141

, aracı kurum ve bankalar tarafından hisse senedi sahipleri adına 

MKK‟nda alt hesaplar açılarak izlenmekte ve bunların devri kaydî olarak bu hesaplar 

üzerinden yapılmaktadır
142

. Bir başka deyişle hisse senetleri hissedarın elinde 

                                                                                                                                     
takdir edilen kıymeti; satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt 

defteri tahsilât tarih ve numarası; aynen iade olunmuşsa iade tarihi, alanın adı, soyadı ve imzası; 

nerede saklandığı sütünlarını içerir” şeklindedir.  
137 Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu başlıklı İİKY m.38 hükmü şöyledir: “Kıymetli 

evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, dosya numarasını; kıymetli evrakı ve değerli şeyin alındığı 

kimsenin adını, soyadını; alınan şeyin cinsini, niteliğini, miktarını, takdir edilen kıymetini; kıymetli 
evrak ve değerli şeylerin kaydına özgü defter numarasını, tarihini; icra müdürünün veya yardımcısının 

adını, soyadını, imzasını ve mührü sütünlarını içeren ve iki nüsha olarak düzenlenen bedava ve pulsuz 

bir belgedir”. 
138

 Gürsoy s.125. 
139 Gürsoy s.125-126. 
140 Topuz s.228; Gürsoy s.191-192. 
141 Türk Hukukunda, toplu saklama şeklinde fiziken saklanan hisse senetleri, 28 Kasım 2005 tarihine 

kadar Takasbank‟ta saklanmakta iken, belirtilen tarihte, hisse senetlerine ilişkin kayıtlar MKK 

tarafından devralınmıştır (SPK Kitapçık s.21). 
142 Topuz s.229. 
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olmamasına rağmen, hissedar tasarruf yetkisini, aracı kurum ve banka aracılığı ile 

kaydî olarak kullanmaktadır
143

. 

Toplu senette ise, hisse senetleri tek tek çıkarılmayıp, misli nitelikte ve 

birden çok kişiye ait haklar için tek bir senet çıkarılmakta ve tüm hissedarların 

müşterek malik olduğu bu toplu senet, toplu saklama bankasında saklanmaktadır
144

. 

Toplu senette de, toplu saklamada olduğu gibi, hissedarlar, tasarruf yetkilerini, aracı 

kurum ve bankalar aracılığı ile, kaydî olarak kullanmaktadır.  

Görüldüğü üzere tek tek basılan ve toplu olarak saklama bankasında 

saklanan hisse senetleri ile  toplu olarak çıkarılan ve saklama bankasında saklanan 

hisse senetlerinin devri, hesaptan hesaba kaydî olarak yapılmakta
145

; hisse senetleri, 

hissedarın elinde olmamasına rağmen, hisse sahibi, tasarruf yetkisini, aracı kurum 

veya banka vasıtasıyla kaydî olarak kullanmaktadır
146

.  

Adlî teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, tek tek 

basılan ve toplu olarak saklama bankasında saklanan hisse senetleri veya toplu olarak 

çıkarılan ve saklama bankasında saklanan hisse senetleri teminat olarak gösterilmek 

istenirse, teminat gösterme işleme nasıl yerine getirilecektir? Bu tür hisse senetleri 

teminat olarak gösterilirken, bu hisse senetleri üzerinde rehin tesisi gerekecek, toplu 

saklamaya konu hisse senetleri üzerinde müşterek mülkiyet söz konusu olduğundan, 

burada müşterek mülkiyet hakkının rehni söz konusu olacaktır
147

. Saklama bankası 

toplu saklamaya konu hisse senetlerinin vasıtasız ve tek başına zilyedi konumunda; 

hisse senedi sahipleri ise, müşterek ve vasıtalı zilyet konumundadır
148

. Hisse 

senetleri üzerinde, zilyetliğin, senetlerin fiili teslimi dışında, temsilciye teslim, 

                                                
143 Topuz s.230. 
144 Topuz s.206. 
145 Topuz s.205-207. 
146

 Topuz s.230. Türkiye‟de de kaydî sisteme geçilene kadar, hisse senetleri ve diğer menkul 

kıymetlere ilişkin, takas ve saklama işlemleri “İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” (Takasbank) 

tarafından yerine getirilmekte; borsada işlem gören halka açık anonim şirketlerin, dolaşımda olan 

hisse senetleri, Takasbank A.Ş.‟de saklanmaktaydı. İstanbul menkul kıymetler borsasında 

gerçekleştirilen tüm menkul kıymet alım satım işlemlerinin takası Takasbank tarafından 
gerçekleştirilmekte, Takasbank‟ta fiziki olarak saklanan menkul kıymetler, borsada kaydî olarak işlem 

görmekte; yatırımcılara ait hisse senetleri aracı kurum hesabında saklanmaktaydı (Dönmez s.27). 

Görüldüğü üzere kaydî sisteme geçilmeden, ülkemizde, borsada işlem gören hisse senetlerinin fiziki 

olarak saklanması geçerli bir uygulama olup, toplu saklama yöntemi yaygın bir şekilde 

uygulanmaktaydı 

28 Kasım 2005 tarihinde Takasbank‟da toplu saklama şeklinde fiziken saklanmakta olan, hisse 

senetlerine ilişkin kayıtlar, MKK tarafından devralınarak, hisse senetlerinin artık sadece MKK‟da 

kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle kaydî sisteme geçilmiştir.  
147 Gürsoy s.199. 
148 Gürsoy s.200. 
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zilyetliğin havalesi gibi diğer bazı zilyetliğin devri yollarıyla da devredilmesi ve bu 

suretle rehin tesisi de mümkün olduğundan, vasıtalı zilyet konumundaki hisse senedi 

sahibi, zilyetliğin havalesi yoluyla da, toplu saklamaya konu hisse senedi üzerinde 

rehin tesis edebilir
149

.  

Toplu saklamaya konu hisse senedi üzerinde rehin tesisi TMK m.956 

hükmüne göre gerçekleştirilecektir. Bu hükme göre rehin hakkının tesisi için gerekli 

zilyetliğin devri işlemi zilyetliğin havalesi yoluyla gerçekleşecektir. Toplu saklamaya 

konu hisse senedi üzerinde rehin hakkı, saklama bankasına bildirimde bulunmak 

suretiyle kurulacak; hisse senedi üzerindeki zilyetlik de “zilyetliğin havalesi” yoluyla 

devredilmiş olacaktır
150

.  

Bu çerçevede, gerek tek tek basılan ve toplu olarak saklama bankasında 

saklanan hisse senetleri, gerekse,  toplu olarak çıkarılan ve saklama bankasında 

saklanan hisse senetleri teminat olarak gösterilmek istenir ve bu talep uygun 

bulunursa, teminat gösterilmesini isteyen mercii tarafından, hisselerin toplu olarak 

saklandığı Saklama Bankasına yazılı bir bildirim yapılır, müzekkere gönderilir. Bu 

müzekkerede hisse senetlerinin teminat olarak gösterildiği, bu nedenle hissedarın 

tasarruf yetkisinin kısıtlandığı belirtilerek,  hisse senedine rehin kaydının işlenerek, 

hissenin bloke edilmesi, devrinin engellenmesi istenir. Saklama bankası tarafından 

rehnin işlendiğine ve hisse üzerinde başkaca haciz rehin gibi bir kısıtlama olmadığı 

yönünde cevap gelirse, teminat gösterme işlemi tamamlanmış olur. 

 

3- Kaydî Hisse Senetleri 

Türk Hukukunda, Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 10/A maddesiyle kaydî 

sistem kabul edilmiş ve sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların, özel 

hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından izlenmesi esası 

benimsenmiştir
151

.  

Kaydîleştirme, sermaye piyasası araçların, fiziki olarak basılmadan aynı 

nitelik ve hakları taşıyacak şekilde elektronik ortamda kayden izlenmesi anlamına 

                                                
149

 Gürsoy s.200.  
150 Gürsoy s.200. 
151 Kaydî sistemin kuralları, SPK m.10/A ve geçici m.6 dışında, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 

Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan “Kaydîleştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların 

tutulmasının usul ve asları hakkında tebliğ” Seri No:IV No:28 ve  “Kaydîleştirilen sermaye piyasası 

araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve asları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair 

tebliğ” seri: IV, No:34 ile belirlenmiştir. 
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gelmektedir
152

. Kaydî sistemde, hisseler için senet çıkarılmamakta, kaydî hale 

getirilen hisseler bilgisayar ortamında Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, ihraççılar, 

aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulmaktadır (SPK m.10/A-II)
153

. Kaydî 

hisselerde nama ve hamiline olarak düzenlenebilmektedir
154

. Kaydî hisse sahipleri 

MKK nezdinde tutulan hisseleri üzerinde doğrudan tasarruf edememekte; tasarruf 

yetkilerini ancak aracı kurum ve banka aracılığı ile kullanabilmekte; aracı kuruluşlar 

ve yetkili takas ve saklama kuruluşları ise, hesap sahiplerinin vekili sıfatıyla 

görevlerini yerine getirmektedirler
155

.  

28 Kasım 2005 tarihinde Takasbank‟da toplu saklama şeklinde fiziken 

saklanmakta olan, hisse senetlerine ilişkin kayıtlar, MKK tarafından devralınarak, 

hisse senetlerinin artık sadece MKK‟da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle 

kaydî sisteme geçilmiş olup; bu tarihten itibaren İMKB‟de alımı-satımı yapılacak 

hisselerin takasına sadece kaydî hisse senetleri kabul edilmektedir
156

. 

SPK m.10/A-I‟de sözü edilen “sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin 

haklar” kavramına tüm aynî haklar ve dolayısıyla aynî bir hak alan rehin hakkı da 

dahil olduğundan, kaydî hale getirilmiş hisse senetleri üzerinde rehin hakkı 

kurulması mümkündür
157

. Dolayısıyla adlî teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olduğu hallerde, kaydî hisselerin üzerinde rehin tesis edilerek, bu hisselerin 

teminat olarak gösterilmesi mümkündür.  

Kaydî hisse senetlerinde, kıymetli evrak niteliğinde bir senet çıkarılmadan, 

kaydî hale getirilen hisseler ve bunlar üzerindeki haklar MKK tarafından bilgisayar 

ortamında izlendiğinden, kaydî hisselerin kıymetli evrakın rehnine ilişkin TMK 

m.956 hükmü çerçevesinde rehni mümkün değildir. Kaydî hisse senetleri üzerinde 

rehin hakkının, hakların rehnine ilişkin genel hükümlere (TMK m.955,III) göre 

gerçekleştirilmesi gerekir
158

. Buna göre, kaydî hisse senedi üzerinde rehin hakkının 

kurulması için, yazılı bir rehin sözleşmesi yapılmalıdır. Adlî teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, yargı merci kaydî hisseyi teminat 

olarak kabul ederse, teminat göstermekle yükümlü kişinin, yargı mercine verdiği, 

                                                
152

 SPK Kitapçık s.20. 
153 Topuz s.234-235; Tanör s113. 
154 Topuz s.236. 
155 Topuz s.236-238. 
156 SPK Kitapçık s.21. 
157 Göksoy s.206. 
158 Göksoy s.207. 
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kaydî hisse senedini teminat olarak göstermek istediği yönündeki beyanını içeren 

dilekçesi yazılı rehin sözleşmesi niteliğinde olacaktır. Rehin sözleşmesinde, sadece 

borç altına giren rehin veren (teminat gösterme yükümlülüğünde olan kişi) kişinin 

imzasının bulunması yeterli olup, lehine teminat gösterilen kişinin (rehin alacaklısı) 

imzasının bulunması gerekmediğinden, teminat yükümlüsünün teminat olarak kaydî 

hisse senedi göstermek için, yargı merciine verdiği yazılı dilekçenin, yazılı rehin 

sözleşmesi olarak kabulü mümkündür.  

SPK m.10/A-III‟e göre kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki 

hakların üçüncü kişileri ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan 

bildirim esas alınacağından, rehin hakkının üçüncü kişilere ileri sürülebilmesi, rehin 

hakkının Merkezi Kayıt Kuruluşuna da bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iyiniyetli 

üçüncü kişiler sicil kayıtlarına güvenerek, rehin hakkı olmaksızın, kaydî hisse senedi 

üzerinde hak kazanabileceklerdir.  

Kaydîleştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının 

usul ve asları hakkında tebliğ‟in (Seri No:IV No:28) 19.maddesine göre “Kaydî 

sermaye piyasası araçları üzerine teminat, rehin ve intifa hakkı kurulmasına ilişkin 

olarak, tarafların, bu hakkın tesis edildiğine ilişkin belgeleri, ilgili üyelere vermeleri 

üzerine, ilgili üyelerce durum derhal MKK kayıtlarına yansıtılır”
159

. Bu hükme göre, 

kaydî hisse senedi teminat olarak gösterilmek istenirse, MKK üyesi ilgili aracı 

kuruluşa, teminatın gösterildiği yargı merci tarafından bir bildirim yapılmalı ve kaydî 

hissenin teminat olarak gösterildiği, bu nedenle hisse sahibinin tasarruf yetkisinin 

kısıtlandığı bildirilmeli; aracı kuruluş tarafından da bu durum derhal MKK 

kayıtlarına yansıtılmalıdır.  İlgili aracı kuruluş tarafından, MKK kayıtlarına teminat 

rehin işleminin işlendiği hisse üzerinde başkaca haciz, rehin gibi bir kısıtlama 

olmadığı yönünde cevap gelirse, teminat gösterme işlemi tamamlanmış olacaktır. 

 

                                                
159

 Kaydîleştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve asları hakkında 

tebliğ‟in (Seri No:IV No:28) 19.maddesinin, 2.fıkrasına göre “Teminat olarak gösterilecek kaydî 

sermaye piyasası araçları, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, hakkı tesis edenin mevcut hesabına 

bağlı bir alt hesap açılmak suretiyle, MKK kayıtlarında izlenir. Alt hesapta lehine teminat veri lmiş 

kişinin kimlik bilgileri yer alır”. Aynı maddenin 3.fıkrasına göre “Rehne konu olan sermaye piyasası 

araçları ise, mevcut hak sahibi hesabından rehin alanın hesabının bir alt hesabına kaydedilir. Rehin 

veya teminata konu sermaye piyasası aracının lehdara ait alt hesaba kaydı halinde, bu hakları tesis 

eden kişiye ilişkin kimlik bilgileri de bu hesapla bağlantılı olarak izlenir”.  
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III- Tahvil 

Tahvil, devlet veya anonim şirketlerin, borçlanarak orta ve uzun vadeli fon 

sağlamak üzere çıkarttıkları, kıymetli evrak niteliğindeki borç senetleridir
160

. Tahvil, 

TTK m.420‟de “Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve 

ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleri…” olarak tanımlanmıştır. 

Tahvil sahibi, bedelini ödeyerek bir tahvil satın alınca, anonim şirkete itibari değeri 

kadar, ödünç para vermekte, yani şirketin alacaklısı olmaktadır. Tahvil sahibi şirketin 

aktifi üzerinde, alacağından başka hiçbir hakka sahip olmayıp, şirketin yönetimine 

katılamaz
161

. Tahvil sahibi, tahvili çıkarın şirketin kar-zarar riskine katılmaz, şirket 

zarar etse bile, günü gelince, belli miktardaki ana parasını ve faizini alır
162

. Tahvilde 

zamanaşımı, ana para alacakları için en son kupon vadesinden veya itfaya uğramışsa 

itfa tarihinden itibaren 10 yıl; faiz alacakları için ise 5 yıldır
163

. 

Tahvil bir borç senedi olduğundan, borcun ana para ve faizleri 

ödenmediğinde yargı yoluna başvurulabilir; şirketin iflâs veya tasfiyesinde, tahvil 

sahipleri, şirket hissedarlarından (hisse senedi sahiplerinden) önce alacaklarını 

alırlar. 

Tahvil çıkarmaya yetkili kuruluşlar, kamu sektöründe, Hazine ile katma 

bütçeli idareler, Kit‟ler ve yerel yönetimlerdir
164

. Özel sektörde ise, sadece anonim 

şirketlerin tahvil ihraç etme yetkisi bulunmaktadır. Kamu borçlanma aracı dışındaki 

tahvillerin ihraç ve halka arzı için, bunların Sermaye Piyasası Kurulu‟na 

kaydettirilmesi gereklidir
165

. Kamu menkul kıymetleri arasında yer alan, Devlet iç 

borçlanma senetlerinden, vadesi bir yıldan fazla olanlar devlet tahvili, vadesi bir 

yıldan az olanlar ise, hazine bonosu olarak tanımlanmaktadır
166

. Bu nedenle tahvil ve 

bono arasındaki farkın, mevzuatımıza göre, sadece bunların sürelerinden 

kaynaklandığı söylenebilir
167

. 

Kamu sektörü ve özel sektör tarafından çıkarılan, primli tahvil, ikramiyeli 

tahvil, piyangolu tahvil, garantili tahvil, değişken faizli tahvil, endeksli tahvil gibi 

                                                
160

 Tanör s.118; SPK Kitapçık s.8. 
161

 Atalay-İflâs s.211; Pekcanıtez-İflâs s.74; SPK Kitapçık s.9. 
162 SPK Kitapçık s.9. 
163 SPK Kitapçık s.9. 
164 Tanör s.118. 
165 SPK Kitapçık s.8. 
166 Tanör s.118-119. 
167 Tanör s.119. 
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çeşitli tahvil türleri vardır
168

. Sermaye piyasası mevzuatında hukuksal yönden 

düzenlenmiş, tahvil türleri, kara iştirakli tahvil
169

, hisse senedi ile değiştirilebilir 

tahvil
170

, banka bonosu
171

 ve finansman bonosudur
172

-
173

.  

Tahvillerin nama ve emre yazılı olarak ihraç edilmeleri de mümkün 

olmakla beraber, uygulamada, tahvillerin sadece hamiline yazılı olarak ihraç edildiği 

görülmektedir
174

. Günümüzde, anonim şirketler tarafından hemen hemen hiç tahvil 

ihraç edilmemektedir. Bu tür tahvillerin teminat gösterilmesi hukuken mümkün 

olmakla beraber, uygulamasının olduğu söylenemez. 

Devlet tahvilleri veya hazine bonolarının teminat olarak gösterilmesi 

hukuken mümkün olmakla beraber; uygulamada devlet tahvili veya hazine 

bonolarının teminat olarak gösterilmesi, fiilen gerçekleşmemektedir. Çünkü, Maliye 

Bakanlığı sattığı Devlet tahvilleri ile Hazine bonolarını alıcılara fiziksel olarak teslim 

etmemekte, sadece yatırılan para karşılığında makbuz vermekte; bu makbuzlar ise, 

kıymetli evrak olarak kabul edilmediğinden, teminat gösterme işlemi 

gerçekleşememektedir
175

. Zaten devlet tahvili ihracı da uygulamada çok azalmıştır.  

                                                
168 Tanör s.119. 
169 Kara iştirakli tahvil, SPK‟nın Seri:II, 16 numaralı tebliği ile düzenlenmiş bulunan, anonim şirketler 

ve KİT‟ler tarafından çıkarılabilen, faizi ihraççı kuruluşun karına bağlı olan, ana paranın yıllara 

bölüştürülmeden, vade sonunda ödendiği tahvil türüdür (Tanör s.119).  
170

 Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, SPK‟nın Seri II, 15 numaralı tebliği ile düzenlenmiş bulunan, 
anonim şirketler ve KİT‟ler tarafından çıkarılabilen, tahvili satın alan kişiye, tahvili onu ihraç eden 

ortaklığın hisse senedi ile değiştirme hakkı veren tahvil türüdür (Tanör s.120). 
171 Banka bonosu, SPK‟nın Seri III, 12 numaralı tebliği ile düzenlenmiş bulunan, bankanın borçlu 

sıfatıyla düzenleyip, Kurul‟ca kayda alınmasını müteakip ihraç ettiği, vadesi en az 60 gün, en çok 720 

gün olarak belirlenen, emre veya hamiline yazılı kıymetli evraktır (Tanör s.124; SPK Kitapçık s.10). 

Banka garantili bono ise, bankadan kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu 

sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış 

olan bankaca kendi garantisi altında ve Kurul‟ca kayda alınmasını müteakip, ihraç edilen kıymetli 

evraktır (Tanör s.125). Banka bonoları ve banka garantili bonolar, sadece kalkınma ve yatırım 

bankaları tarafından ihraç edilebilir (SPK Kitapçık s.10). 
172 Finansman bonosu, SPK‟nın Seri III, 13 numaralı tebliği ile düzenlenmiş bulunan, anonim 

şirketler, KİT‟ler, mahalli idareler ile bu idarelerle ilgili özel mevzuat gereğince faaliyet gösteren 
kuruluş, idare ve işletmeler tarafından çıkarılabilen, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip, kurul 

kaydına alınmak suretiyle ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı olarak düzenlenen, vadesi 60 

günden az, 720 günden fazla olamayan, kıymetli evraktır (Tanör s.127-128; SPK Kitapçık s.10). 
173

 Tanör s.119. 
174 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.427. 
175 Uyar‟da taşınmaz satışlarında devlet tahvilleri ve hazine bonolarının teminat olarak gösterilmesinin 

fiilen gerçekleşmediğini söylemekte ve bunun nedeni olarak “Maliye bakanlığı sattığı devlet tahvilleri 

ile hazine bonolarının alıcılara fiziksel olarak teslim etmemekte, sadece yatırılan para karşılığında 

„makbuz‟ vermekte, bu makbuzların da, ihalelerde „kıymetli kağıt‟ olarak kabul edilmemektedir” 

demektedir (Uyar-Şerh VI s.9510, dn.7). 
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Kıymetli evrak niteliğindeki tahvillerin teminat olarak gösterilmesi, tahvil 

üzerinde rehin tesisi suretiyle gerçekleşecektir
176

. Tahvil teminat olarak gösterilirken, 

maddî hukukun, rehnin tesisi için, geçerlilik şartı olarak öngördüğü şartlar yerine 

getirilmelidir.  

Hamiline yazılı bir tahvil teminat olarak gösterilmek istenirse, bu hamiline 

yazılı tahvil üzerinde TMK m.956,I hükmü çerçevesinde rehin hakkı kurulması 

gerekir. Her ne kadar TMK m.956,I hükmünde hamiline yazılı tahvilin rehin 

alacaklısına tesliminden söz edilse de bunu, senedin zilyetliğinin rehinli alacaklıya 

devredilmesi şeklinde anlamak gerekir.  

Teminat gösterme yükümlülüğünde olan kişinin, teminat olarak hamiline 

yazılı bir tahvil gösterebilmesi için, para dışındaki diğer teminat türlerinde olduğu 

gibi, bunun yargı merci tarafından uygun bulunması gerekir. Bu nedenle öncelikle, 

teminat yükümlüsü, yargı mercine bir dilekçe vererek, teminat olarak hamiline yazılı 

tahvil göstermek istediğini beyan eder ve teminat olarak göstermek istediği 

tahvillerin türünü, seri numaralarını, nominal değerlerini, vadesini ve adetlerini 

bildirir.  Yargı merci, bu tahvillerin teminat olarak gösterilmesini uygun bulursa, 

hamiline yazılı tahviller, yargı merciine teslim edilir. Bu şekilde, hamiline yazılı 

tahviller üzerinde rehin hakkı kurulmuş olur. Yani hamiline yazılı tahvillerin rehni 

için, tahvilin zilyetliğinin devri gerekli ve yeterlidir. Her ne kadar teminat 

gösterilecek mercii, rehin alacaklısı olmasa da, tahvillerin buraya teslim edilmesi 

rehin alacaklısına teslim edilmesi anlamına gelmelidir. Burada, yargı mercinin, 

lehine teminat gösterilen rehinli alacaklının temsilcisi konumunda olduğu, 

zilyetliğin, temsilciye teslim suretiyle gerçekleştiği düşünülebilir. Tahviller, teminat 

gösterecek kişinin elinde değil de, bir bankada saklanıyorsa, bu durumda yargı merci 

tarafından, bankaya yapılacak, tahvillerin rehnedildiğine ilişkin bir müzekkere ile, 

                                                
176 “İcraya konulan ilâm hakkında, temyiz yoluna müracaat edilmesi sebebiyle, tehiri icra için ait 

olduğu Temyiz Dairesinden karar istihsal ve ibraz etmek üzere İİK. Mad. 36 uyarınca mehil talep 

etmiş bulunan ve memurlukça kendisine mehil verildiği anlaşılan borçlunun, bu hususta teminat 

olarak göstermiş olduğu tahviller, takip mevzuu lan mahkuminbih alacağa karşı merhun sayılacağına 

ve temyiz neticesinde mezkür ilâm hükmünün tasdik edilmiş olmasından dolayı haksız çıkmış 

bulunan borçluya rehnin paraya çevrilmesi için usulen ödeme emri tebliği suretiyle, merhun hakkında 

satış muamelesi yapılabileceğine göre, temyiz eden borçlu tarafından ileri sürülen ve yerinde olmıyan 

itirazların reddi ile neticesi kanuna uygun olan merci kararının onanmasına..” (İİD 13.02.1958, 

1335/1664: Gürdoğan-İpotek s.23, dn.102) 

 



 42 

rehin hakkı tesis edilmiş olacak; bu durumda zilyetliğin, zilyetliğin havalesi yoluyla 

gerçekleşmesi söz konusu olacaktır.  

Teminat olarak gösterilen tahviller icra müdürlüğü veya mahkeme 

veznesine makbuz karşılığında teslim edilir ve bunlar icra müdürlüğü-mahkeme 

kasasında saklanır
177

.  HTMYY m.12,9 gereği, mahkemeler tarafından teminat olarak 

alınan, tahviller, “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskûkat ve 

ayniyata mahsus esas defterine”, bu işler için özel olarak bastırılmış olan “terek 

hâkimliğine, mahkeme veznesine, icra dairesine teslim olunan kıymetli evrak, 

meskûkat ve ayniyata mahsus makbuz” düzenlenmek suretiyle kaydedilir. Yine icra 

müdürlükleri tarafından teminat olarak alınan tahviller de İİKY m.8 gereği, “İcra 

dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter”e, 

“Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu” düzenlenerek kaydedilir. 

 

IV- TaĢınmaz Rehni 

HUMK m.96‟da belirtilen teminat türlerinden birisi de taşınmaz rehnidir. 

Taşınmaz rehni (TMK m.850-938) bir alacağı teminat altına almak amacıyla, bir 

veya birden fazla taşınmaz üzerinde kurulan ve borç ödenmediği takdirde, alacaklıya, 

rehinli taşınmazın paraya çevrilmesini talep etme yetkisi veren sınırlı bir aynî 

haktır
178

. Türk Medeni Kanunu‟na göre, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi 

olmak üzere üç taşınmaz rehni türü vardır
179

.  

 

 

 

                                                
177 “…takipten sonra borçlu tarafından Ankara 13.Asliye Hukuk Mahkemesinde menfi tespit davası 

açılarak ihtiyatî tedbir talebinde bulunulmuş ve mahkemece (%15 teminat karşılığında bu istemin 

kabulü ile icra veznesine depo edilecek paranın dava sonuna kadar alacaklısına ödenmemesi yolunda 

ihtiyatî tedbir konulmasına) karar verilmiş ve %15 teminat için 10‟ar bin liralık 4 adet tahvil mahkeme 

veznesince alınmıştır” (12.HD 06.02.1980, 9908/933: Kuru-Menfi Tespit s.54-55) 
178 Altay/Eskiocak s.1; Ünal/Başpınar s.98; Gülekli s.1; Yenice s.18; Sirmen-Eşya s.29; Ertaş s.515. 
Aynî bir teminat olan taşınmaz rehni, rehin hakkı sahibine, taşınmazın değerinden alacağını elde etme 

yetkisini veren sınırlı bir aynı hak olduğundan, herkese karşı ileri sürülebilir ve rehinli taşınmaz cebri 

icra yoluyla paraya çevrildiğinde, rehin hakkı sahibi, satış bedeli ile rehin derecesinin imkân verdiği 

ölçüde, öncelikle tatmin edilir (Altay/Eskiocak s.2). Buna karşılık şahsî teminatlarda, belli bir malın 

önceden belli bir alacağa teminat olarak tahsis edilmesi söz konusu olmadığından, şahsî teminatlarda 

alacağın tahsili, bu teminatı veren kişilerin, itibarına, ödeme gücüne ve malvarlığı durumuna bağlıdır 

(Altay/Eskiocak s.2).   
179 İpotekte, bir alacağın teminat altına alınması amaçlanırken, ipotekli borç senedi ve irat senedinde, 

esas olarak üzerinde rehin kurulan taşınmazın değerinin tedavül ettirilmesi amaçlanmaktadır (Helvacı 

s.4). 
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1- Ġpotek 

İpotek, bir alacağı güvence altına alma amacı taşıyan, kıymetli evraka bağlı 

olmayan, alacak ödenmediği takdirde, alacaklıya, alacağını ipotekli taşınmazın 

değerinden elde etme yetkisi veren sınırlı bir aynî haktır
180

. Bir kişi taşınmazı 

üzerinde, kendi borcu için ipotek tesis edebileceği gibi, üçüncü bir kişinin borcu 

içinde ipotek tesis edebilir. TMK m.851,I hükmünde de belirtildiği üzere, taşınmaz 

rehninin temel ilkelerinden birisi olan “belirlilik ilkesi” gereği, ipotek tapu kütüğüne 

tescil edilirken, ipotekle teminat altına alınacak olan alacak miktarının, taşınmazın ne 

miktar alacak için güvence teşkil edeceğinin, kural olarak Türk parası ile 

gösterilmesi gerekir
181

. 

İpotek kaynağına göre akdî ipotek (TMK m.881-891) ve kanunî ipotek 

olarak ikiye ayrılmakta; kanunî ipoteklerde, kendi içinde tescile tâbi olmayan kanunî 

ipotekler (TMK m.892)
182

 ve tescile tâbi kanunî ipotekler (TMK m.893)
183

 olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Akdî ipotekte (sözleşmeden doğan ipotek hakkında) ipotek 

hakkının kaynağını, taşınmaz maliki ile alacaklı arasında resmi şekilde yapılan ipotek 

sözleşmesi
184

 oluşturmakta ve ipoteğin doğumu için, ipotek sözleşmesinin tapu 

kütüğüne tescil edilmesi gerekmektedir
185

. İpotek tapu kütüğüne tescil edildikten 

sonra, tapu müdürlüğü tarafından ipotek belgesi düzenlenerek, alacaklıya verilir. 

İpotek belgesi, sadece ipoteğin tescil edildiğinin ispatına yaramakta olup, bu belge 

                                                
180 Gürsoy/Eren/Cansel s.1032; Ertaş s.538; Altay/Eskiocak s.7; Esmer s.733; Yenice s.18. 
181 Şener, s.19; Helvacı s.140; Gülekli s.64; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.742; Reisoğlu-İpotek 

s.3-4. TMK m.851/II hükmü ile alacak miktarının Türk parası ile gösterilmesi kuralını bir istisna 

getirilmiş ve yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşları tarafından, yabancı para 

üzerinden veya yabancı paraya endeksli olarak verilen kredilerde, yabancı para üzerinden ipotek 

kurulabileceği öngörülmüştür. Yabancı para üzerinden kurulan ipotekler ana para ipoteği şeklinde 

kurulabileceği gibi, üst sınır ipoteği şeklinde de kurulabilir (Helvacı s.167).  
182

 Tescile tâbi olmayan kanunî ipoteklerde, ipotek hakkının kaynağını kanun oluşturmakta olup; 

ipotek hakkının kazanılabilmesi için tapu siciline tescile gerek yoktur (Helvacı s.4). 
183 Tescile tâbi kanunî ipoteklerde ipotek hakkının kaynağını yine kanun oluşturmakta, ancak ipotek 

hakkının kazanılması için, tapu kütüğüne tescil gerekmektedir (Helvacı s.4).  
184 İpotek sözleşmesinde, ipotek tesis edenin (taşınmaz malikinin) kimliği; malik borçtan bizzat 
sorumlu değilse, borçlunun kimliği; lehine ipotek tesis edilecek alacaklının kimliği; ipotek ana para 

ipoteği ise teminat altına alınan alacak miktarı; üst sınır ipoteği ise, azamî ipotek yükü; ipotek konusu 

taşınmaz ve taşınmazın üzerinde alacaklı lehine ipotek tesisine dair tarafların birbirine uygun irade 

beyanları yeralır (Helvacı s.116). 
185 Esener/Güven s.454-457; Helvacı s.4; Ayiter s.178. İpotek tesisi için, taraflar arasında, tapu 

memuru huzurunda resmi şekilde ipotek sözleşmesi yapılması zorunlu olmakla beraber, Tapu 

Kanununun 26.maddesinin, 7 ve 8.fıkraları kapsamına giren hallerde, taraflar arasında tapuda ayrıca 

resmi şekilde ipotek sözleşmesi yapılması gerekmeksizin, ipotek, taşınmaz malikinin talebi üzerine, 

taraflar arasındaki kredi veya borç sözleşmesine dayanılarak tapu siciline tescil edilecektir (Bkz. 

Helvacı s.113-115). 
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kıymetli evrak niteliğinde değildir (TMK m.882,II). Çünkü, ipoteğin, ipotekli borç 

senedi ve irat senedinde olduğu gibi tedavül kabiliyeti yoktur
186

.  

TMK m.881,I‟de “Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla 

beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence 

altına alınabilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, doğmuş veya ileride 

doğacak yahut doğması muhtemel her türlü alacağın ipotekle teminat altına alınması 

mümkündür. İpotekle teminat altına alınacak alacağın, doğmuş olup olmamasına, 

ipoteğin tesis edildiği sırada alacak miktarının belli olup olmamasına göre, ipotek, 

“ana para ipoteği” veya “üst sınır ipoteği” olarak tesis edilmektedir. 

İpotek, halen mevcut olan bir alacak için tesis ediliyorsa, bu durumda 

teminat altına alınacak alacağın miktarı belli olduğundan, ana para ipoteği
187

 söz 

konusu olmaktadır
188

. Yani ana para ipoteğinde, ipotek, doğmuş ve miktarı belirli bir 

para alacağının teminat altına alınması için tesis edilmektedir. Ana para ipoteği, tapu 

kütüğüne tescil edilen ana para alacağının yanı sıra, ana para faizini
189

, temerrüt 

faizini, takip masraflarını da teminat altına almaktadır
190

. Ana para ipoteği, mevcut 

ve miktarı belirli bir alacak için tesis edildiğinden, ana para ipoteğinde, ipotek akit 

tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını içermektedir.  

Üst sınır ipoteğinde
191

 ise, ipotek henüz mevcut olmayan, ancak ileride 

doğacak veya doğması muhtemel bir alacak için tesis edilmektedir
192

. Bu sebeple üst 

sınır ipoteğinde, ipotek, ancak, tapu kütüğüne tescil edilen ipotek limiti
193

 dahilinde, 

                                                
186 Esmer s.734. 
187 Ana para ipoteği, muayyen meblağ ipoteği, resülmal ipoteği, kapital ipotek, şeklinde de ifade 

edilmektedir.  
188 Şener s.19; Ertaş s.538; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.742; Gülekli s.64-65; 

Gürsoy/Eren/Cansel s.963 vd.; Kuntalp-İpotek s.22-23; Tanrıver-İlâmlı İcra s.133; Kaneti/Köprülü 

s.204; Reisoğlu-İpotek s.11; Tercan-İpotek s.92. 
189 TMK m.875/I-3‟e göre, ancak iflâsın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe 

kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz ipotek kapsamındadır.  
190 Gülekli s.80-93; Kuntalp-İpotek s.25-26; Helvacı s.141-142, 146-156; Reisoğlu-İpotek s.11. 

Ayrıca, alacaklı, rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraflar yapmışsa ve özellikle taşınmaz 
malikinin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemişse, bundan doğan alacaklarının da ipotekli 

taşınmazdan karşılanmasını talep edebilir (TMK m.876). 
191

 Üst sınır ipoteğini ifade etmek için, azamî meblağ ipoteği, limit ipoteği, azamî hat ipoteği, 

maksimal ipotek, en çok miktar ipoteği gibi kavramlarda kullanılmaktadır (Gülekli s.77).  
192 Reisoğlu-İpotek s.12; Helvacı s.142-143, 157; Kuntalp-İpotek s.34, 40; Gülekli s.93; Tanrıver-

İlâmlı İcra s.134-135; Şener s.21; Altay/Eskiocak s.82; Köprülü/Kaneti s.206-207; Esener/Güven 

s.455; Akipek s.193; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.742; Davran s.46;  Gürsoy/Eren/Cansel s.966; 

Tercan-İpotek s.92. 
193 TMK m.851/I, c.2‟ye göre “Alacağın miktarının belli olmaması hâlinde, alacaklının bütün 

istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir”.  
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ana para alacağı, ana para faizi
194

, temerrüt faizi ve takip masraflarını teminat altına 

almaktadır
195

. Buna karşılık, ipotek limitini aşan, ana para alacağı, faizi, temerrüt 

faizi, takip masrafları, ipotek kapsamında olmadığından, ipoteğin paraya çevrilmesi 

sonucu elde edilen bedel, ipotek limitini aşan bu alacak kalemlerini karşılasa bile, 

bunlar satış bedelinden karşılanamamaktadır
196

. 

Üst sınır ipoteğinde, ipotek, ileride doğacak veya doğması muhtemel bir 

alacak için tesis edilmektedir. Bu sebeple, ipoteğin tesisi sırasında alacak miktarı 

belli olmadığından (hatta ortada henüz bir alacak dahi bulunmadığından), ancak 

gösterilecek teminatın üst sınırına belirlilik kazandırılabilmektedir
197

. Çünkü, üst 

sınır ipoteği genellikle, ipotek tesisi sırasında doğmamış olmakla beraber, ileride 

doğması ihtimali bulunan tazminat alacakları, kredi hesabı veya cari hesaptan doğan 

alacaklar ile şarta bağlı alacaklar için tesis edilmektedir
198

. Üst sınır ipoteğinde, 

genellikle, ortada mevcut bir alacak olmadığından, alacak henüz doğmadığından, 

ipotek tesisi sırasında alacağın miktarı belli değildir
199

.  Bu nedenle üst sınır ipoteğini 

konu alan ipotek akit tablosu, kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını 

içermemektedir
200

.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, üst sınır ipoteği genellikle, ipotek tesisi 

sırasında miktarı belli olmayan alacaklar için tesis edilmekle beraber; miktarı belli 

bir alacak için üst sınır ipoteği kurulması da mümkündür
201

. Buna karşılık, miktarı 

belli olmayan bir alacak için ipotek tesis edilirken, bunun ana para ipoteği olarak 

tesis edilmesi mümkün olmayıp; bu halde ipotek mutlak suretle üst sınır ipoteği 

şeklinde tesis edilmelidir
202

. 

 İpotekli alacaklı, ipotekle temin edilen alacağı için, kural olarak önce 

ipoteğe başvurarak, ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesini talep etmeli, ipotekle 

                                                
194 TMK m.875/I-3‟deki ana para faizleri bakımından öngörülen sınırlama, üst sınır ipoteğinde 

uygulama alanı bulmaz (Helvacı s.157). 
195 Helvacı s.142-143, 157; Kuntalp-İpotek s.34, 40; Gülekli s.93; Akipek s.193; Tanrıver-İlâmlı İcra 
s.134-135; Şener s.21; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.742; Altay/Eskiocak s.87; Davran s.46;  

Gürsoy/Eren/Cansel s.966; Tercan-İpotek s.92. 
196

 Helvacı s.157; Şener s.22; Altay/Eskiocak s.82. 
197

 Gülekli s.77; Tanrıver-İlâmlı İcra s.134-135; Şener s.21. 
198 Kuntalp-İpotek s.23; Gülekli s.76-77; Gürsoy/Eren/Cansel s.967-968; Gürdoğan-İpotek; Şener 

s.21. 
199 Gülekli s.77. 
200 Tanrıver-İlâmlı İcra s.135. 
201 Altay/Eskiocak; Gülekli s.77-78. 
202 Altay/Eskiocak s.82. 
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karşılanmayan alacağı için borçluya karşı, icra veya iflâs takibi yapmalıdır (İİK 

m.45)
203

. “Önce rehne müracaat kuralı” adı verilen bu kurala riayet etmeden, yani 

ipoteğe başvurmadan, alacaklının, borçluya karşı icra veya iflâs yoluyla takip 

yapması mümkün değildir.  

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde teminat olarak 

ipotek tesis edilmek istenirse, acaba bu ipotek ana para ipoteği şeklinde mi, yoksa, 

üst sınır ipoteği şeklinde mi kurulacaktır? Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu 

olduğu hallerde, yargı merci tarafından, gösterilmesi gereken teminatın miktarı 

belirlenir. Teminat yükümlüsünün, belirlenen miktarda teminatı göstermesi yeterli 

olup, bundan daha fazla bir miktarda teminat göstermesi gerekmemektedir. Bu 

nedenle, tesis edilen ipotekte, teminatın üst sınırına belirlilik kazandırılarak, 

taşınmazın üst sınır ipoteği şeklinde tesis edilmesi gerekir. Böylece, ipotek tesis 

edilen taşınmaz, yargı merci tarafından belirlenen teminat miktarı (ipotek limiti) 

dahilinde, güvence teşkil edecektir.  

Adlî teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, 

teminat olarak, bir taşınmaz üzerinde ipotek gösterilmek istenirse, teminatın 

gösterileceği yargı mercine, taşınmazın üzerindeki takyidatları da gösteren, yeni 

tarihli tapu kaydı ile başvurularak, teminat olarak ipotek tesisi talep edilmelidir. 

İpotek tesisi talebi üzerine, yargı merci tarafından takyidatlı tapu kayıtları ibraz 

edilmemişse, taşınmazın tapu kayıtları getirtilmeli ve getirilen bu kayıtlar da dikkate 

alınmak suretiyle, taşınmazın değeri ile üzerindeki takyidatlar düşüldükten sonraki 

net değeri bir bilirkişi aracılığıyla tespit ettirilmelidir. Taşınmazın tespit edilen, net 

taşınmaz değeri, gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılıyor ise, taşınmaz 

üzerinde ipotek tesisi teminat olarak kabul edilmeli; aksi halde, yani, net taşınmaz 

değeri, gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılamıyor ise, taşınmaz üzerinde 

ipotek tesisi suretiyle teminat alınması yoluna gidilmemelidir. 

                                                
203 Bazı istisnai durumlarda, alacaklı dilediği takdirde, ipoteğin paraya çevrilmesine başvurmadan, 
doğrudan borçlu aleyhine icra veya iflâs yoluyla takip yapabilir. 1- Alacaklının alacağının kambiyo 

senedine bağlanmış olması (İİK m.45/III) halinde. 2- İpotekle teminat altına alınan alacağın, faiz veya 

yıllık taksit alacağı olması halinde 3-  İpotekle teminat altına alınan alacak için, ayrıca, müteselsil 

kefalet sözleşmesi yapılmış olması halinde 4- İpotekli alacak için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 

takibe geçildikten sonra, taşınmazın takdir edilen ve kesinleşen kıymet takdirine göre, ipotekle 

karşılanamayacağı anlaşılan alacak miktarı için geçici rehin açığı belgesi verilen kısım için, 5- Üst 

sınır ipoteğinde, ipotek limiti dışında kalan alacak kısmı için, 6-Konut finansmanı kuruluşlarının SPK 

m.38/A‟da tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle teminat altına alınmış alacakları ile 

Toplu Konut İdaresinin rehinle temin edilmiş alacakları için, alacaklı, rehne başvurmadan doğrudan 

borçlu aleyhine icra veya iflâs yoluyla takip yapabilir (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Helvacı s.252-258).  
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Yargı merci tarafından, teminat yükümlüsünün ipotek tesis edilmesi talebi 

kabul edilir ve taşınmaz üzerinde teminat olarak ipotek tesis edilmesine karar 

verilirse, bu ipoteğin nasıl tesis edileceği konusu, doktrinde tartışmalıdır. Acaba, 

yargı mercinin teminat olarak taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesine ilişkin 

vereceği karar ile, tarafların tapu memuru huzurunda resmî ipotek sözleşmesi 

yapmalarına gerek kalmadan ipotek tesis edilebilir mi?  

Doktrindeki bir görüşe göre, yargı mercinin vereceği karar üzerine, tapu 

dairesine yazılacak müzekkere ile, ipoteğin tesis edilmesi mümkündür
204

. Bu görüşe 

göre yargı merci tarafından teminat olarak ipotek tesis edilmesine karar verilmesi ve 

bu konuda tapu dairesine müzekkere yazılması yeterli olup; her iki tarafın tapu 

dairesinde resmi şekilde bir ipotek sözleşmesi yapmalarına gerek yoktur. Tapu 

dairesine yazılacak müzekkere üzerine, tapu dairesi, ipotek harcını almak kaydıyla, 

mahkeme kararında belirtilen belirtilen alacaklılar lehine, ipotek akit tablosu 

(sözleşme) hazırlanmadan, sadece ipotek belgesi düzenlenmek suretiyle ipotek tesis 

eder
205

.    

Doktrindeki diğer görüşe göre, HUMK m.96‟da teminat türleri arasında 

belirtilen taşınmaz rehni ile tek taraflı bir ipotek tesisinin kastedilmemiş, buradaki 

taşınmaz rehni ile, tedavül fonksiyonu ve kıymetli evrak niteliği olan taşınmaz rehni 

türlerinden olan, ipotekli borç senedi ve irat senedi kastedilmiştir
206

. Yargı mercinin 

teminat olarak kabul ettiği, taşınmaz rehni, tedavül kabiliyeti olan ve kıymetli evrak 

niteliğinde sayılan, ipotekli borç senedi veya irat senedi değil de, ipotek ise, ipotek 

sözleşmesinin, tapu sicil memuru önünde, şekline uygun olarak yapılması gerekir
207

. 

İpotek, tapu memuru huzurunda resmî şekilde yapılması gereken, iki taraflı bir işlem 

olduğundan, bahsedilen bu görüşe göre, tapu memuru huzurunda yapılan resmî bir 

ipotek sözleşmesi olmadıkça, mahkemenin ipotek tesisine ilişkin vereceği kararla, 

ipotek kurulması mümkün değildir. Uygulamada yargı mercilerinin ipotek tesis 

                                                
204 Altay-Konkordato I s.441; Özkök s.44, dn.84; Balcı-Konkordato s.267. Özkök‟e göre, teminat 

gösterecek kişi, mahkemenin ipotek konulmasına ilişkin kararı ile tapu dairesine başvurarak tek taraflı 

bir beyan ile de ipotek tesisini sağlayabilir (Özkök s.44, dn.85). 
205

 Altay-Konkordato I s.441, 444; Balcı-Konkordato s.267. 
206 Esmer s.707. Adalet Bakanlığı da: “Gerek İcra ve İflâs Kanununun 36.maddesinde ve gerekse 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96.maddesinde kabul edilen gayrimenkul rehinleri, henüz 

memleketimizde taammüm etmemiş olan ipotekli borç senediyle irat senedi şeklinde gayrimenkul 

sahibinin tek taraflı olarak istihsal edebileceği rehinlere matuftur” şeklinde görüş belirmiştir  (Adalet 

Bakanlığının 14.7.1967 tarih, 15827 sayılı yazısı: Esmer s.707). 
207 Esmer s.707. 
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edilmesine karar verdikleri durumlarda, zaman zaman, tapu dairelerinin, ipoteğin, 

şekle bağlı bir akit olması nedeniyle, Medeni Kanun‟un aradığı şekil şartlarına uygun 

bir işlem yapılmadıkça, ipoteğin tescilinden kaçındıkları görülmektedir.
208

. 

Yargıtay da mahkeme tarafından tapuya yazılacak müzekkere ile ipotek 

tesis edilemeyeceği, ipoteğin ancak, tarafların tapu dairesinde yapacakları ipotek 

sözleşmesiyle tesis edilebileceği görüşündedir
209

.  

Kanımızca, ipotek tesis edilmesi, iki tarafın (teminat gösteren ile lehine 

teminat gösterilen kişi) tapu dairesinde hazır bulunmaları ve resmi senet 

düzenlenerek ipoteğin tesis edilmesi gerektiği yönündeki görüş, pratik olmadığı gibi, 

bir çok sıkıntı ve zorlukları beraberinde getirecektir. Örneğin, teminat yükümlüsünün 

veya lehine teminat gösterilen kişinin tapu dairesi mazeret ileri sürerek gelmemeleri 

veya gelmelerine rağmen eksik evrakların bulunması gibi nedenlerle, teminat 

işlemlerinin süresinde gerçekleşememesi, teminat işleminin sürüncemede kalması 

söz konusu olabilecektir.  Ayrıca adlî teminat yükümlülüğünü söz konusu olduğu 

hallerde, teminatın genelde kısa bir süre içinde yerine getirilmesi gerektiğinden, 

ipoteğin ancak iki tarafın başvurusu üzerine tesis edilebileceği görüşü adlî teminatın 

niteliğine uygun değildir. Bu nedenle adlî teminat yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi için ipotek tesis edilirken, iki tarafın hazır bulunmalarıyla, tapu memuru 

huzurunda düzenlenen resmî bir ipotek sözleşmesinin varlığı aranmamalıdır. Zira 

ipotek işleminde resmî şeklin gerekçeleri olarak gösterilen, tarafları sözleşme 

yapmadan önce düşünmeye zorlayarak, onları acele verilmiş bir karardan korumak, 

sözleşme içeriğinin açıklığa kavuşturulması (aleniyet) şartları burada yoktur.  

Bize göre, sadece mahkemenin tapu dairesine yazacağı müzekkere ile de 

ipotek tesis edilmemelidir. Kanımızca, mahkemenin teminat olarak ipotek tesisine 

karar vermesi ve bu karar veya karara istinaden yazılacak müzekkere ile birlikte 

taşınmaz malikinin tapu dairesine başvurmasıyla taşınmaz üzerinde ipotek tesis 

edilmelidir. Mahkeme tarafından taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi yeterli bir 

teminat olarak kabul edilir ve taşınmaz üzerinde ipotek tesisine karar verilirse, 

mahkeme, teminat olarak taşınmaz üzerinde ipotek tesisine karar verir. Mahkeme bu 

                                                
208 Esmer s.706. 
209 “…İcra tetkik merciinin yazısı ile taraflar hazır bulunmaksızın tapuda ipotek tesis edilmesi de 

usulsüz olduğundan geçerli bir teminat ipoteği de bulunmamaktadır” (11.HD 08.11.1990, 5907/7106: 

Uyar-Kanun VI s.8554); “…Ticaret Mahkemesi…duruşmada gösterilen teminatın ipotek olarak 

tapuya tesciline karar veremez” (12.HD 22.04.1985, 12519/3795: Uyar-Kanun VI s.8562). 
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kararında, tapu dairesi tarafından tesis edilecek ipoteğin şartlarını, lehine ipotek tesis 

edilecek ipotek alacaklısının kimlik bilgilerini
210

, ipoteğin hangi kanun hükmünden 

kaynaklanan teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için tesis edildiğini, 

ipoteğin sıra ve derecesini, ipotek bedelini ve ipoteğin türünü de belirtir. 

Mahkemenin taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesine ilişkin bu kararı veya bu 

doğrultuda mahkeme tarafından yazılan müzekkere ile birlikte, taşınmaz malikinin 

tapu dairesine tek taraflı başvurusu üzerine, ipotek harcı alınarak, resmî senet 

düzenlenmeksizin, mahkeme kararına istinaden ve yine kararda belirtilen şartlar 

çerçevesinde ipotek tesis edilmelidir.  

İpoteğin tarafların tapu dairesinde hazır bulunmaları ve resmi senet 

düzenlenerek tesis edilmesi şeklindeki şimdiki Yargıtay uygulamasına devam 

edilecek olursa, teminat olarak ipotek tesisini kabul eden yargı mercinin, ipotek 

işleminin yapılacağı gün ve saat ile tesis edilecek ipoteğin özelliklerini belirlemesi, 

bunları hem taraflara (teminat gösterecek taşınmaz maliki ile, lehine teminat 

gösterilecek kişiye) hem de tapu dairesine bir müzekkere ile bildirmesi ve belirlenen 

gün ve saatte ipotek işleminin gerçekleştirilmesinin istenilmesi; belirlenen gün ve 

saatte hazır bulunmayan teminat yükümlüsünün teminat göstermemiş sayılması; 

lehine teminat gösterilecek kişinin hazır bulunmaması halinde de bu kişinin lehine 

teminat gösterilmesinden vazgeçmiş sayılması uygun olacaktır.     

Adlî teminat yükümlülüğü yerine getirilirken, ipotek tesisi konusunda 

uygulamadaki sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi, bizim doğru bulmadığımız 

Yargıtay uygulamasına son verilmesi için, Tapu Kanunu‟nun 26.maddesi‟ne “Adlî 

teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu hallerde, teminat gösterilen taşınmazların 

ipotek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin, teminat gösterilecek makamın, 

tapu dairesine yapacağı yazılı bildirimde belirtilen esaslara istinaden, taşınmaz 

malikinin talebi üzerine tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir” şeklinde bir 

fıkra eklenmesi uygun olur
211

. Harçlar Kanunu m.58,b hükmüne göre, harcı 

                                                
210

 “…36.madde gereğince teminat gösterilen gayrimenkulün alacaklı namına ipotek tesis suretiyle 

muamele yapılması gerekirken „tetkik mercii namına ipotek yapılması‟ lüzumuna karar verilmesi 

kanuna aykırıdır” (İİD 11.04.1949, 703/1726: Uyar-İlamlı Takipler s.518); “…Öncelikle borçlunun 

veya borçlu yararına üçüncü kişilerce verilecek gayrimenkul güvencesinin alacaklılar yararına ipotek 

edilmesi suretiyle yasa hükmünün uygulanması gerekmektedir” (19.HD 07.02.1992, 23/80: 

Tanrıver/Deynekli s.122, dn.250). 
211 Tapu Kanunu m.27/VII‟de bazı şartlar dahilinde resmi senet tanzim edilmeksizin ipotek tesis 

edilebileceğine ilişkin hükme yer verilmiştir. Tapu Kanunu m.27/VII: “Konut yapanlara, ihracatçılara, 
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ödemekle yükümlü kişi, ipoteği tesis eden kişidir. Bu nedenle, teminat olarak ipotek 

göstermek isteyen taşınmaz malikinin ipotek harçlarını da ödemesi gerekir. 

 

2- Ġpotekli Borç Senedi 

Taşınmaz rehni türlerinden olan, ipotekli borç senedinde, kıymetli evrak 

niteliğinde ipotekli borç senedi düzenlenmekte; taşınmazın değeri senet üzerinde 

cismanileşmekte ve bu değere tedavül kabiliyeti kazandırılmaktadır
212

. Taşınmazın 

mülkiyeti, tapu sicili bünyesinde aynı kişi üzerinde kaldığı halde, taşınmazın değeri 

elden ele dolaşabilmekte (tedavül) ve senedi elde eden kişi alacağın tahsili 

konusunda taşınmaz güvencesine de kavuşmaktadır
213

.  Başka bir deyişle senet 

tedavül kabiliyetinin yanında, şahsî bir borcun aynî teminatını oluşturmakta; hem 

teminat, hem de tedavül fonksiyonu sağlamaktadır
214

. İpotekli borç senedinde 

borçlunun şahsî sorumluluğu devam etmekte, ipotekli borç senedinin varlığı, 

borçlunun borçtan tüm malvarlığı ile sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır
215

. 

Görüldüğü üzere, ipotekli borç senedinde, taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış, 

şahsî bir alacak meydana getirilmektedir
216

. 

İpotekli borç senedi ve irat senedinin tesisi için, öncelikle senede konu 

rehnin tapu siciline tescili, daha sonra da tescil edilen her bir rehin için, rehin senedi 

(ipotekli borç senedi veya irat senedi) düzenlenmesi gerekir (TMK m.911)
 217

. 

İpotekli borç senedi veya irat senedine konu rehin hakkı, tescille birlikte doğsa da 

(TMK m.911,II), rehinli alacaklı, rehin senedi düzenlenerek, kendisine verilmeden, 

bunlar üzerinde tasarrufta bulunamaz
218

.  

İpotekli borç senedi kıymetli evrak niteliğindedir
219

. Bunlar hamiline yazılı 

olarak düzenlenebileceği gibi, nama yazılı olarak da düzenlenebilir (TMK m.914).  

                                                                                                                                     
turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara konuları ile ilgili olarak 

bankalarca veya kamu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak 

kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, resmi senet tanzim 

edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine 
istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir”. 
212 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.768; Gürdoğan-Rehin s.55; Akipek s.268-269; Esmer s.753; 

Esener/Güven s.464; Acar s.58-59; Budak-İpotek s.1; Yenice s.18. 
213

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.768; Acar s.59; Esmer s.753. 
214 Acar s.59; Gürdoğan-Rehin s.55. 
215 Ayiter s.181; Ertaş s.516; Acar s.59; Davran s.9; Budak-İpotek s.1. 
216 Adıgüzel s.67. 
217 Çetin s.95; Acar s..60. 
218 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.772; Çetin s.96. 
219 Esener/Güven s.466; Çetin s.107; Pulaşlı-Kıymetli Evrak s.24; Adıgüzel s.68. 
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İpotekli borç senedinin muacceliyet tarihi senet üzerinde belirtilmemişse, alacağın 

muacceliyet tarihi, alacaklı veya borçlunun altı ay öncesinden yapacağı muacceliyet 

ihtarına bağlıdır (TMK m.900). 

TMK m.923‟e göre “Nama veya hamiline yazılı ipotekli borç senedindeki 

veya irat senedindeki alacak senet üzerindeki zilyetlikle birlikte devir veya rehin 

edilebilir veya başka bir tasarrufa konu olabilir". Buna göre hamiline yazılı ipotekli 

borç senetleri teminat olarak gösterilmek istendiğinde, bunların teminatın 

gösterileceği merciye teslim edilmesi yeterlidir. Nama yazılı ipotekli borç senetleri 

teminat olarak gösterilmek istenirse, bunların ciro edilerek, teminatın gösterileceği 

merciye teslim edilmesi gerekir.  

 

3- Ġrat Senedi 

İrat senedi de, ipotekli borç senedi gibi taşınmazın değerinin tedavül 

ettirilmesi amacı ile kurulan bir taşınmaz rehni türüdür
220

. İrat senedinde de, kıymetli 

evrak niteliğinde bir irat senedi düzenlenmekte ve taşınmazın değeri bu senet 

üzerinde cismanileştirilerek, bu değere tedavül kabiliyeti kazandırılmakta, senedi 

elde eden kişi alacağın tahsili konusunda taşınmaz güvencesine kavuşmaktadır
221

. 

Ancak irat senedinde, ipotekli borç senedinden farklı olarak, güvence sadece irat 

senedine konu taşınmazın değeri ile sınırlı olup, irat senedini düzenleyen borçlunun 

şahsî sorumluluğu yoktur
222

.  

İrat senedi de, ipotekli borç senedi gibi kıymetli evrak niteliğinde olup
223

, 

bunlar da hamiline veya nama yazılı olarak düzenlenebilir (TMK m.914). Hamiline 

yazılı irat senetleri teminat gösterilecek merciye, teslim edilmek suretiyle; nama 

yazılı irat senetleri ise, ciro edilerek teslim suretiyle teminat olarak gösterilir.  

Teminat olarak gösterilen ipotekli borç senedi ve irat senedinin ödeme 

zamanı gelirse, meşru hamil olarak, teminatın gösterildiği yani ipotekli borç senedi 

ve irat senedinin teslim edildiği merciye ödeme yapılır. Bu durumda teminat, ipotekli 

borç senedi ve irat senedi karşılığında ödenen bedel üzerinde devam eder.  

                                                
220 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.769-770; Akipek s.270; Esener/Güven s.469. 
221 Acar s.63. 
222 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.770; Ayiter s.182; Acar s.63; Akipek s.271; Ertaş s.516; 

Gürdoğan-Rehin s.55; Davran s.10; Budak-İpotek s.1; Esmer s.754; Adıgüzel s.69. 
223 Çetin s.107; Pulaşlı-Kıymetli Evrak s.24. 
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İpotekli borç senedi ve irat senedi ülkemizde bir iki istisna dışında 

uygulama alanı bulmamıştır. Bu nedenle, kendilerinin bile uygulaması olmayan bu 

iki taşınmaz rehni türünün teminat olarak gösterilmesine uygulamada hiç 

rastlanılmamıştır.   

 

V- Banka Teminat Mektubu (Muteber Bir Banka Kefaleti) 

HUMK m.96‟da belirtilen teminat türlerinden birisi de “muteber bir banka 

kefaleti”dir
224

. Muteber bir banka kefaletinden maksat, banka teminat mektubudur
225

.  

Türk hukukunda, ilk banka teminat mektubu uygulamasının dayanağını, 

12.03.1927 tarih, 1025 sayılı Kanun‟un 1.maddesine göre Bakanlar Kurulu‟nca 

yürürlüğe sokulan 8.1.1928 tarih, 6048 sayılı kararname oluşturmaktadır
226

. 4 Ekim 

1927 tarihinde yürürlüğe giren 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

m.96‟da sözü edilen banka kefaletini, bankalar, yargı mercilerine verdikleri teminat 

mektupları ile yerine getirmektedir.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun yürürlüğü girdiği tarihlerde, 

henüz teminat mektuplarının uygulamasının olmaması, 1969‟lu yıllara kadar, teminat 

mektuplarının hukukî nitelik olarak kefalet sözleşmesi niteliğinde kabul edilmesinin 

bir yansıması olarak
227

, HUMK m.96‟da “banka kefaleti” ibaresinin korunduğunu, 

bu ifade de herhangi bir değişiklik yapılmadığını, ancak bu ifadenin, gerek doktrin 

tarafından, gerekse yargı kararlarında, tereddütsüz şekilde, banka teminat mektubu 

şeklinde anlaşıldığını söyleyebiliriz.  

Türk hukukunda önceleri, doktrin ve yargı kararlarında banka teminat 

mektuplarının, kefalet sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmekte; teminat 

                                                
224 İİK m.36, m.263, m.266‟da teminat türleri arasında belirtilen “muteber banka kefaleti” ile 

kastedilen banka teminat mektuplarıdır.  
225 Barlas-Teminat Mektubu s.18-19; Erman s.118. Banka teminat mektupları hakkında ayrıntılı bilgi 

için Bkz. Barlas, Nami: Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul 1986; Doğan, 
Vahit: Banka Teminat Mektupları, 3.B., Ankara 2005; Reisoğlu, Seza: Banka Teminat Mektupları ve 

Kontrgarantiler, 4.B., Ankara 2003; Reisoğlu, Seza: Banka Teminat Mektupları ve Uygulamada 

Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1977. 
226

 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.21; Canbolat s..54; Yavuz s.803, dn.24. 
227 “Banka teminat mektupları uygulamada çeşitli deyimlerle ifade edilmektedir. „Kefalet mektubu‟, 

„Teminat mektubu‟, „Teminat ve kefalet mektubu‟, „Garanti mektubu‟ bunların en çok 

kullanılanlarındandır. Özellikle teminat mektuplarının garanti sözleşmesi niteliğinde olduğu yolundaki 

bugünkü yerleşik uygulamadan önceki dönemde teminat mektupları çoğunlukla kefalet sözleşmesi 

niteliğinde görüldüğünden „kefalet mektubu‟ deyimi daha çok kabul görmekteydi (Barlas-Teminat 

Mektupları s.8). 
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mektubu metinlerinde, kefil, kefalet gibi ifadelere yer verilmekteydi
228

. Yargıtay‟ın, 

13.12.1967 tarihli
229

 ve 11.06.1969 tarihli
230

 İçtihadı Birleştirme Kararlarından sonra 

ise, uygulamada, tüm mahkeme kararlarında, teminat mektuplarının hukukî nitelik 

olarak garanti sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmiştir
231

. Doktrinde teminat 

mektuplarının hukukî niteliği konusundaki tartışmalar devam etmekle beraber
232

; 

genellikle doktrinde de teminat mektuplarının garanti sözleşmesi niteliğinde olduğu 

kabul edilmektedir
233

.  

Doktrinde, garanti sözleşmeleri, teminatı amaçlayan garanti sözleşmesi 

(kefalet benzeri garanti sözleşmesi) ve belli bir işe yöneltmeyi amaçlayan saf garanti 

sözleşmesi olarak ikiye ayrılmaktadır
234

. Teminatı amaçlayan garanti 

sözleşmelerinde, garanti alanı bir teşebbüse sevk etmek değil, garanti alanı belli bir 

tehlikeye, mamaleki bir zarara karşı koruma amacı güdüldüğü halde; belli bir işe 

yöneltmeyi amaçlayan saf garanti sözleşmelerinde garanti veren, garanti alanı, belli 

bir işe, teşebbüse sevk etmek için, ortaya çıkabilecek olası riskleri üzerine 

almaktadır
235

. Banka teminat mektuplarının büyük çoğunluğu teminatı amaçlayan 

garanti sözleşmesi (kefalet benzeri garanti sözleşmesi) niteliğindedir
236

.  

Teminat amaçlı (kefalet benzeri) garanti sözleşmeleri adı üzerinde, kefalet 

sözleşmesine çok yaklaşmaktadır. Teminat amaçlı garanti sözleşmesinde, kefalet 

sözleşmesinden farklı olarak, fer‟i olmayan, asıl borç ilişkisinden bağımsız bir 

taahhütle, olası bir risk nedeniyle uğranılacak zararların karşılanması garanti 

edilmektedir
237

. Kefalet fer‟i, asıl borca bağlı olması nedeniyle, garanti alan için 

yeterli bir güvence oluşturmadığı halde; teminat amaçlı garanti sözleşmesi, bu yönü 

                                                
228 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.21. 
229 İBK 13.12.1967, 1966/16 E, 1967/7 K (RG 5.4.1968, S.12867). 
230 İBK 11.061969, 1969/4 E, 1969/6 K (RG 3.10.1969, S.13317).  
231

 “Davacı kurum ile davalı banka arasındaki ilişki garanti akdi niteliğindedir. Kefalet akdi 

niteliğinde değildir…11.6.1969 gün ve 69/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, teminat 

mektuplarının nitelikleri itibariyle BK. 110.maddesinde yazılı 3.şahsın fiilini taahhüt niteliğinde bir 

garanti akdi olduğu kabul edilmiştir. Yerleşmiş Yargıtay kararları ve öğreti ve hâkim görüş de teminat 

mektuplarının esas itibariyle bir garanti akdi olduğu yolundadır” (HGK 21.7.1981, 11-1941/560: 
Reisoğlu-Teminat Mektubu s.32, dn.17). 
232 Doktrinde, teminat mektuplarının hukukî niteliği konusunda ileri sürülmüş dört görüş vardır. 

Bunlar 1- Sözleşmesi Görüşü, 2 -Garanti Sözleşmesi Görüşü, 3- Karma Nitelik Görüşü ve 4- Sui 

Generis Sözleşme Görüşü (Bu görüşler için Bkz.Doğan-Teminat Mektupları s.29-36). 
233 Canbolat s.55. 
234 Tandoğan s.804; Canbolat s.53, 72-73; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.35. 
235 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.35 
236 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.36; Doğan-Teminat Mektubu s.62-63. 
237 Tandoğan s.804; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.36-37. Garanti sözleşmesi niteliğindeki teminat 

mektuplarının kefaletten farklılıkları için Bkz. Reisoğlu-Teminat Mektubu s.73-80. 
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ile, asıl borçtan bağımsız, aslî bir nitelik taşıdığından, garanti alanın maruz 

kalabileceği riskleri karşılamada, kefalete nazaran daha sağlam bir güvence teşkil 

etmektedir
238

. Kanımızca, yargı mercilerine verilen teminat mektupları, teminat 

amaçlı (kefalet benzeri) garanti sözleşmesi niteliğindedir
239

. Şöyle ki yargı 

mercilerine verilen teminat mektuplarında, teminat mektubu veren banka, teminat 

mektubunun muhatabı yargı mercine karşı, bağımsız bir taahhütte bulunmakta ve 

olası bir risk nedeniyle dava ve takibin taraflarının veya duruma göre bir başka 

üçüncü kişinin uğrayacağı zararları karşılamayı garanti etmektedir. 

Banka teminat mektupları, ödeme talebinin şekline göre, ilk talepte ödeme 

kaydını içeren (kesin) banka teminat mektupları
240

 ve şartlı teminat mektupları
241

 

olarak; teminatın konusuna göre, geçici teminat mektupları
242

, avans teminat 

mektupları
243

 ve kesin teminat mektupları
244

 olarak; ikinci bankanın devreye 

girmesine göre, doğrudan teminat mektupları
245

 ve dolaylı teminat mektupları
246

 

                                                
238 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.36. 
239 Aksi görüş: Mahkemeleri ve İcra Dairelerine verilen teminat mektupları, kefalet sözleşmesi 

niteliğindedir (Tandoğan s.818-819). 
240 İlk talepte ödeme kaydını içeren (kesin şartsız) teminat mektuplarında, banka, muhatabın tazmin 

talebi üzerine, herhangi bir def‟i ve itirazda bulunmadan, esasa ilişkin herhangi bir inceleme 

yapmadan, ödeme yapmayı taahhüt etmektedir (Doğan-Teminat Mektubu s.64-65). 
241 Şartlı teminat mektuplarında, bankanın ödeme yapabilmesi için, sadece muhatabın tazmin talebi 

yeterli olmamakta, bunun yanında, mektup metninde belirtilen şartların gerçekleşmiş olması ve bu 

şartların gerçekleştiğinin bankaya sunulan belgelerle tespit edilmiş olması gerekmektedir (Doğan-

Teminat Mektubu s.69; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.141-142). Şarta bağlı teminat mektuplarında 

banka kendisine sunulan belgelerle, ödeme şartlarının gerçekleştiğini tespit ederse, ödeme yapmak; 
aksi takdirde ödemeden kaçınmakla yükümlüdür (Reisoğlu-Teminat Mektubu s.142; Doğan-Teminat 

Mektubu s.70).  
242 Geçici teminat mektubu, bir ihaleye katılmak için, ihale makamına hitaben verilen ve ihale lehtarın 

üzerinde kaldığı takdirde, lehtarın ihale ile ilgili asıl sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat 

mektubunu vereceğini, aksi takdirde bundan dolayı uğranılacak zararların tazmin edileceğini garanti 

eden teminat mektubu türüdür (Reisoğlu-Teminat Mektubu s.143; Barlas-Teminat Mektubu s.13; 

Doğan-Teminat Mektubu s.71).  
243

 Avans teminat mektubu, müteahhitlerin veya imalatçıların, almış olduğu avanslar karşılığı işi 

yapmaması rizikosuna karşı, verilen avansların güvencesini oluşturan teminat mektubudur (Doğan-

Teminat Mektubu s.74; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.144). Bu tür teminat mektubuyla, avans karşılığı 

işin yapılmaması halinde, verilen avansın iadesi sağlanacaktır.  
244 Kesin teminat mektubu, lehdarın asıl sözleşmede belirtilen edimini süresinde ve gereği gibi ifa 
etmemesi rizikosuna karşı, muhatabın uğrayacağı zararların tazmin edileceğini garanti eden teminat 

mektubudur (Doğan-Teminat Mektupları s.78-79; Reisoğlu-Teminat Mektupları s.144. 
245

 Doğrudan teminat mektuplarında, lehdarın kendisinden teminat mektubu talebinde bulunduğu 

garanti veren banka, muhatabın bulunduğu yabancı ülkedeki muhabir banka aracılığı ile teminat 

mektubunu vermekte; muhabir banka garanti veren bankanın vekili durumunda ve onun talimatları 

çerçevesinde teminat mektubunu verdiğinden, muhataba karşı sorumluluk garanti veren bankada 

bulunmaktadır (Doğan-Teminat Mektubu s.80).  
246 Dolaylı teminat mektuplarında, lehtar, kendi ülkesindeki bankadan, yabancı ülkede bulunan bir 

bankanın kendi lehine teminat mektubu vermesini temin etmesini talep etmekte, muhatabın bulunduğu 

yabancı ülkedeki bankada, ilk bankanın (yerel bankanın) lehtar lehine verdiği kontrgarantiye 
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olarak; sürelerine göre, süreli (vadeli) teminat mektupları
247

 ve süresiz (vadesiz) 

teminat mektupları
248

 olarak; şekil yönünde, resmi dairelere verilen teminat 

mektupları
249

 ve serbest konulu teminat mektupları
250

 olarak
251

 çeşitli ayrımlara tabi 

tutulmuştur.  

Kefaletten, farklı olarak garanti sözleşmelerinde, azami sorumluluğu 

gösteren bir limitin bulunması gerekmemekle beraber; uygulamada, bankalar 

verdikleri teminat mektubunda, mutlaka azami sorumluluğu gösteren garanti limitini 

belirtmektedir. Garanti limiti, Türk Lirası, dövize endeksli Türk Lirası ve yabancı 

para üzerinden gösterilebilir
252

. Teminat mektubu veren bankanın yükümlülüğü, 

teminat mektubunda belirtilen azami garanti limiti ve garanti edilen riskin kapsamı 

ile sınırlıdır
253

. Bu nedenle, bankadan, garanti limitini aşan zararların ve garanti 

edilen riskin kapsamı dışında kalan zararların tazmin edilmesi istenemez.  

                                                                                                                                     
istinaden, muhataba teminat mektubu vermekte ve muhataba karşı bütün sorumluluk yabancı bankada 

(ikinci banka) bulunmaktadır (Doğan-Teminat Mektubu s.81). Dolaylı teminat mektuplarında ikinci 
bankanın (yabancı banka), lehtara karşı sorumluluğu bulunmayıp; ikinci banka ilk bankaya karşı 

sorumludur (Doğan-Teminat Mektubu s.82). 
247 Süreli teminat mektuplarında, bankanın teminat mektubundan sorumluluğu belli bir süre ile 

sınırlanmakta, teminat mektubunun üzerinde belli bir geçerlilik süresi bulunmakta, vade içinde riskin 

gerçekleşmesi şartıyla, banka genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl süre ile sorumlu olmakta, muhatap 

on yıl içinde dilediği zaman bankadan tazmin talebinde bulunabilmektedir (Barlas-Teminat Mektubu 

s.24; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.156, 387; Doğan-Teminat Mektubu s.82-83). Bununla birlikte, bu 

tür teminat mektuplarında, vade içinde ödeme talebinde bulunulması şartı da kararlaştırılması 

mümkün olup; teminat mektubu metnine „vade içinde tazmin talebinde bulunulmaması halinde 

teminat mektubunun geçersiz olacağı‟ şeklinde bir şart konulursa, muhatap tarafından, vade içinde 

gerçekleşen risk nedeniyle uğranılan zarar için, vade içinde tazmin talebinde bulunulmaması halinde, 
vade sonunda teminat mektubu geçersiz hale gelir, bankanın sorumluluğu sona erer (Reisoğlu-

Teminat Mektubu s.157-158; Doğan-Teminat Mektubu s.83-84; Yavuz s.807, dn.24). 
248 Süresiz teminat mektuplarında, mektup metninde herhangi bir süreye yer verilmemekte, banka 

riskin gerçekleşmesinden itibaren genel zamanaşımı süresi olan on yıllık süre boyunca sorumlu 

olmaktadır (Barlas-Teminat Mektubu s.24; Doğan-Teminat Mektubu s.84; Yavuz s.807, dn.24; 

Reisoğlu-Teminat Mektubu s.388).  
249 Resmi dairelere hitaben verilen teminat mektupları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen, 

Genel bütçeye dahil dairelerle, Katma Bütçeli İdarelerin, Özel İdare ve Belediyelerin, yine bu kanunda 

belirtilen, yapım, alım, satım, hizmet, kira, trampa, mülkiyetten başka ayni hak tesisi ve taşıma 

işlerinin garanti altına alınması için, resmi daire limiti kullanılarak düzenlenen, metinlerinde, Maliye 

Bakanlığınca tespit edilmiş ve bankalara gönderilmiş olan teminat mektubu örneklerinin kullanıldığı 

teminat mektubu türüdür (Yavuz s.807, dn.24).    
250 Serbest konulu teminat mektupları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren Resmi 

Dairelerin, ilgili kanun kapsanma dahil edilmeyen işlerini garanti etmek ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu kapsamına girmeyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir işini garanti etmek amacı ile 

bankalarca resmi daire limiti kullanılmaksızın yani limit dışı olarak düzenlenen teminat mektuplarıdır 

(Yavuz s.807, dn.24). Bu teminat mektubu türlerine örnek olarak, mahkemelere ve icra dairelerin, 

vergi dairelerine, gümrüklere hitaben verilen teminat mektupları ile tüm gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerine hitaben verilen teminat mektupları gösterilebilir (Yavuz s.807, dn.24).   
251 Yavuz s.807, dn.24. 
252 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.105. 
253 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.50. 
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Teminat amaçlı garanti sözleşmesi niteliğinde olan banka teminat 

mektubunun tarafları, teminat mektubu ile taahhüt altına giren (garanti veren) banka 

ile, garanti alan durumunda olan muhataptır. Teminat mektubunu tazmin talebi, 

muhataba aittir
254

. Lehine teminat mektubu verilen, lehtar, garanti sözleşmesinin 

dışında kalmaktadır. Banka, lehtarla arasındaki gayri nakdi kredi ilişkisine 

(kontrgaranti veya kredi sözleşmesi) dayanarak, lehtarın talimatı ile, muhataba 

hitaben teminat mektubu düzenlemektedir. 

Banka yetkilileri tarafından imzalanarak düzenlenen, ancak, henüz 

muhataba ulaşmayan bir teminat mektubu icap niteliğindedir
255

. Garanti sözleşmesi 

niteliğinde olan, banka teminat mektubunun hüküm ifade etmesi için, mektup aslının 

muhataba ulaşması ve muhataba ulaşan bu teminat mektubunun, muhatap tarafından 

açık veya zımnî olarak kabul edilmesi şarttır
256

.  

Teminat mektubu ile garanti edilen riskin gerçekleşmesi halinde, bankanın 

ödeme yükümlülüğünün doğabilmesi için, muhatap tarafından yazılı tazmin talebinde 

bulunulması şarttır
257

. Şartsız (kesin) teminat mektuplarında, banka, muhatabın ilk 

yazılı talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin ödeme taahhüdünde bulunduğundan, 

muhatabın tazmin talebi üzerine, riskin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda esasa 

ilişkin bir inceleme yapmadan, derhal ödemede bulunacaktır
258

. Tazmin talebinin, 

teminat mektubunun verildiği banka şubesinden yapılması zorunlu olmayıp, 

bankanın herhangi bir şubesinden yapılabilir
259

. 

Teminat mektupları kıymetli evrak niteliğinde olmadığından, banka 

tarafından ödeme yapılabilmesi için, teminat mektubu aslının bankaya iade edilmesi 

                                                
254 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.91. 
255

 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.99. 
256 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.99, 133. 
257 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.249. 
258 Riskin doğmadığı veya sona erdiği, yahut muhatapça kötüniyetli olarak tazmin talebinde 

bulunulduğu, muhatap tarafından düzenlenmiş, kesin (likit) delil niteliğini taşıyan belgelerden 
anlaşılıyorsa, bu durumda bankanın tazmin talebini reddetmesi gerekir; aksi halde, yani banka tazmin 

talebini reddetmeyerek ödemede bulunacak olursa, lehtara rücu edemeyecektir (Reisoğlu-Teminat 

Mektubu s.288). Böyle likit delillerin olmadığı durumlarda, banka, muhatabın tazmin talebi üzerine, 

muhataba ödeme yapmak zorundadır. Likit deliller dışında, muhatabın mektup bedelini tahsil 

etmesinin önlenmesi, ancak, lehtar tarafından, mahkemeden ihtiyatî tedbir kararı alınmasına bağlıdır 

(İhtiyatî tedbir kararı verilerek teminat mektuplarının tazmininin önlenmesi konusunda Bkz. Reisoğlu-

Teminat Mektubu s.303-318; Reisoğlu, Seza: Teminat Mektuplarının Ödenmesinin İhtiyatî Tedbir 

Kararı ile Önlenmesi ve Sonuçları, Prof.Dr.Haluk Tandoğan‟ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, 

s.471-481; Budak-Üçüncü Kişi s.164-172).    
259 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.262. 
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zorunlu değildir
260

. Bununla beraber, uygulamada bankalar, haklı olarak, kısmi 

tazmin talebinde bulunulması veya muhatabın teminat mektubunu iade edeceğine 

dair güven dışında, teminat mektubu aslı iade edilmeden, ödeme 

yapmamaktadırlar
261

.  

 Aynı borcun teminatı için birden fazla muhatabın bulunduğu bir teminat 

mektubu verilmesi hukuken mümkündür
262

. Ancak olası ihtilafların önlenmesi için, 

muhataplardan her birinin tazmin talebinde bulunabileceği, muhataplardan birine 

ödeme halinde, bankanın yaptığı ödeme miktarında borcunun sona ereceği şeklinde 

kayıtların teminat mektubuna konulması uygun olacaktır
263

.  

Teminat mektubunda, muhatap dışındaki üçüncü kişilerin doğacak 

zararlarının, muhataba karşı garanti edilmesi de geçerlidir
264

. Yani teminat mektubu 

ile garanti edilen riskin mutlaka muhatap nezdinde doğması zorunlu olmayıp; riskin 

üçüncü kişi nezdinde doğması halinde uğranılacak zararların tazmininin bankadan 

istenilmesi de teminat mektubu ile garanti edilebilir
265

.  

Teminat mektubunda, ileride doğup doğmayacağı belli olmayan bir risk 

garanti edildiğinden, “senette mündemiç bir hak”tan söz edilemez. Bu nedenle 

teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği olmayıp, bunlar sadece bir ispat 

aracıdır
266

. Banka teminat mektupları, kıymetli evrak niteliğinde olmadığı, bir alacak 

hakkını temsil etmediği için, teminat mektubunun kendisinin haczi mümkün 

değildir
267

. Fakat, teminat mektubundan doğmuş bir alacağın veya doğacak olan bir 

alacağın, muhatabın alacaklıları tarafından haczi mümkündür
268

. Teminat 

                                                
260 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.263. 
261 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.263. 
262 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.92. 
263 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.92. 
264

 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.93. 
265 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.93. 
266 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.53. “Teminat mektubu hiçbir zaman kıymetli evraktan madut 

değildir. Kıymetli evrak bir hakkı temsil eden, içinde bir hakkın mündemiç bulunduğu senetlerdir. 

Teminat mektubu ise bir hakkı temsil etmeyip bir taahhüdü muhtevidir. Ancak mevzu şartın 
tahakkuku halindedir ki tazminat ödeme ve bir borcu ifa yükümlülüğünü doğurur” (11.HD 

27.12.1990, 4046/8459: Reisoğlu-Teminat Mektubu s.53-54, dn.78). 
267

 Doğan-Teminat Mektubu s.181; Kuru-Banka s.131; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.211; Barlas-

Teminat Mektubu s.86. “İster kefaletname, ister garanti akdi olarak tanzim edilmiş olsun, teminat 

mektupları hiçbir hâlde kıymetli evraktan madut değildir. Kıymetli evrak bir hakkı temsil eden, içinde 

bir hakkın mündemiç bulunduğu senetlerdir. Teminat mektubu ise, bir hakkı temsil etmeyip, bir 

taahhüdü muhtevidir. Ancak, mevzu şartın tahakkuku halindedir ki tazminat ödeme veya borcu ifa 

etme mükellefiyetini doğurur” (İİD 25.06.1960, 427/4542: Reisoğlu-Teminat Mektubu s.211, dn.400. 
268 Doğan-Teminat Mektubu s.181-183; Barlas-Teminat Mektubu s.86; İpekçi s.40; Kuru-Banka 

s.131. 
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mektuplarında, lehdar lehine doğmuş veya doğacak bir alacak olmadığı için, lehdarın 

borcu için, teminat mektubunun (mektuptan doğan alacağın) haczi mümkün 

değildir
269

. 

Teminat mektubu ile garanti edilen risk gerçekleşmiş ve muhatap, teminat 

mektubunu veren bankadan, tazmin talebinde bulunmuş ise, teminat mektubundan 

doğmuş bir alacak söz konusu olacak, muhatap lehine doğmuş bu alacağın haczi ise 

İİK m.89 hükmü çerçevesinde gerçekleştirilecektir
270

. Banka, kendisine gönderilen 

haciz ihbarnamesine uygun olarak, haczi uygulamak ve teminat mektubundan doğan 

alacağı, muhataba değil, icra dairesine ödemek zorundadır
271

.  

Muhatap teminat mektubunu veren bankadan, henüz tazmin talebinde 

bulunmamışsa, bu durumda, muhatabın bankadan kesinleşmiş bir alacağı 

bulunmamakla beraber, bankanın muhataba vermiş olduğu teminat mektubu 

nedeniyle, muhatabın, bankadan müstakbel bir alacağı söz konusudur
272

. Buradaki 

müstakbel alacağın doğumu, teminat mektubu ile garanti edilen riskin 

gerçekleşmesine ve muhatap tarafından yazılı tazmin talebinde bulunulmasına 

bağlıdır
273

. Doktrinde henüz doğmamış olmakla birlikte, mevcut bir ilişki nedeniyle 

                                                
269 “…teminat mektubuyla (lehtar lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından) lehtarın 

borcu için (avukatlık ücreti) teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkân yoktur” (12.HD 

17.04.2006, 5167/8078: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-II s.1571-1572); “Teminat mektuplarının 

kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi mahiyetinde 

olan teminat mektubunda lehdar âkid durumunda değildir. Başka deyimle teminat mektubu ile lehdar 
lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından lehdarın borcu için teminat mektubunun 

haczedilmesine yasal imkân yoktur” (12.HD 19.12.2006, 20971/24123: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-II s.2564). 
270 “Alacaklının talebi üzerine teminat mektubundan doğan alacak haczedilip tutanağa geçirilir ve 

alacağın haczedildiği hususu bankaya birinci haciz ihbarnamesi ile bildirilir. Bu ihbarname ile, 

bankaya muhatabın teminat mektubundan doğmuş olan alacağına haciz konulduğu ve artık ödemenin 

muhataba değil, icra dairesine yapılması gerektiği, muhataba yapılacak ödemenin bankayı borçtan 

kurtarmayacağı bildirilir” (Yavaş s.180-181).  
271 Yavaş s.180; Doğan-Teminat Mektubu s.181; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.215. Muhatabın tazmin 

talebinde bulunması üzerine, banka ödeme yükümlülüğünü hemen yerine getirir ve bundan sonra 

haciz ihbarnamesi tebliğ edilirse, bu durumda, haczin uygulanması mümkün olmayacaktır (Reisoğlu-

Teminat Mektubu s.215). Fakat tazmin talebinde bulunulmasına rağmen, henüz muhataba ödemenin 
yapılmadığı aşamada, haciz ihbarnamesi tebliğ edilirse, bu durumda, teminat mektubundan doğan 

alacağa haciz uygulanarak, haciz konulan alacak icra dairesine ödenecektir.  
272

 Doğan-Teminat Mektubu s.183. 
273

 Doğan-Teminat Mektubu s.183. Muhatap lehine alacağın doğması, riskin gerçekleşmesi yanında, 

muhatabın yazılı tazmin talebinde bulunmasına bağlı olduğundan, acaba, riskin gerçekleşmesine 

rağmen muhatap tarafından yazılı tazmin talebinde bulunulmazsa ne olacak? Bir görüşe göre, alacaklı 

İİK m.120,I hükmünden yararlanarak, haciz konusu tazminat alacağını ödeme yerine geçmek üzere 

devralıp, bankaya karşı doğrudan tazmin talebinde bulunacaktır (Reisoğlu-Teminat Mektubu s.214-

215). Bizimde katıldığımız doktrindeki diğer görüşe göre ise, bu durumda, alacaklı İİK m.120,II 

hükmüne göre, alacağı tahsil yetkisini almalı ve bu konuda verilecek yetki belgesi ile bankaya 
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ileride doğması muhtemel olan müstakbel alacakların haczinin de mümkün 

olduğu
274

; bu haczin İİK m.89 hükmü çerçevesinde gerçekleştirileceği kabul 

edilmektedir
275

. Muhatap, risk gerçekleşmediği için tazmin talebinde bulunmamış 

olabileceği gibi, riskin gerçekleşmesine rağmen de tazmin talebinde bulunmamış 

olabilir. Henüz riskin gerçekleşmediği dönemde, muhatabın teminat mektubundan 

doğacak alacağının haczedilmesi istenirse, İİK m.89 hükmü çerçevesinde, bankaya 

haciz ihbarnamesi gönderilmelidir. Bunun üzerine banka, teminat mektubu üzerine 

haciz koymalı ve henüz muhatap lehine doğmuş ve ödenebilir bir alacağın 

olmadığını; ancak mevcut teminat mektubu ilişkisi nedeniyle ileride muhatap lehine 

bir alacak doğarsa bunun icra dairesine ödeneceğini bildirmelidir
276

. İleride riskin 

gerçekleşmesi ve muhatap tarafından yazılı tazmin talebinde bulunulmasıyla, 

muhatap lehine bir alacak doğacak olursa, daha önceden haciz konulan bu alacak, 

muhataba ödenmeyip, icra dairesine ödenecektir.  

Uygulamada, adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, 

kullanılan teminat türlerinin başında, banka teminat mektupları gelmektedir. Adlî 

teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu bütün hallerde, teminat 

yükümlüğünün, banka teminat mektubu gösterilerek yerine getirilmesi mümkündür. 

Zira teminat yükümlülüğüne ilişkin bütün düzenlemelerde ya teminat türü 

belirtilmeyerek, genel olarak teminat gösterilmesinden söz edilmiş, ya da belirtilen 

teminat türleri arasında teminat mektubuna yer verilmiştir.  

Yargı mercilerine verilen teminat mektuplarının, ilk talepte ödeme kaydını 

içeren kesin (şartsız)  ve süresiz bir teminat mektubu olması gerekir. Ayrıca bu 

teminat mektubu metninde, teminat mektubunun kimin yararına, hangi teminat 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için verildiğinin ve azami sorumluluğu gösteren 

garanti limitinin belirtilmesi gerekir.  

Mahkemelere ve icra dairelerine hitaben verilen teminat mektuplarında, 

(örneğin, menfi tespit davalarında, ihtiyatî haciz, ihtiyatî tedbir taleplerinde, icranın 

                                                                                                                                     
başvurarak tazmin talebinde bulunmalıdır (Kuru-Banka s.134; Doğan-Teminat Mektupları s.185; 

Yavaş s.181-182). 
274 Kuru-Banka s.127; Kuru-İcra I s.758; Yavaş s.168-169; Üstündağ-İcra s.196, dn.613. “İki kişi 

arasında mevcut hukukî münasebete dayanan, henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması 

muhtemel bulunan alacakların da haczi mümkündür” (12.HD 29.01.1996, 18344/1033: Kuru-Banka 

s.22). 
275 Yavaş s.168-169; Doğan-Teminat Mektubu s.183; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.213. 
276 Yavaş s.181. 
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ertelenmesi için verilen teminat mektuplarında), muhatap zarara uğraması muhtemel 

kişi veya kişiler değil, mahkemeler veya icra daireleridir
277

. Bu teminat 

mektuplarında, riskin gerçekleşmesi yani, mektup içeriğinde belirtilen kişi veya 

kişilerin zarara uğraması halinde, muhatap mahkeme veya icra dairesi tarafından, 

mektubun tazmini istenmektedir
278

. Teminat mektubunun, lehine teminat gösterilen 

kişilere hitaben değil de, yargı mercilerine hitaben düzenlenmesiyle, lehine teminat 

gösterilen kişilerin, henüz zarara uğramadan, kötüniyetli olarak mektubun tazminini 

talep etmeleri önlenmiş olmaktadır
279

. 

Yargı mercilerine hitaben düzenlenen teminat mektupları, teminat 

göstermekle yükümlü kişiye (teminat mektubunun lehdarına) verilmekte ve bu kişi 

aracılığı ile yargı mercine ulaştırılmaktadır. Yargı mercine mutlaka mektup aslının 

verilmesi gerekmekte olup; mektup fotokopisinin verilmesiyle teminat yükümlülüğü 

yerine getirilemez. Çünkü, mektup aslı muhataba ulaşmadan, banka ile muhatap 

arasında garanti sözleşmesinin meydana gelmesi mümkün değildir
280

. Teminat 

mektubu aslı yargı mercine verildikten sonra, teminat mektubu, yargı merciince 

mektubun kabul edildiği karara bağlanmak suretiyle açıkça kabul edilir veya bu 

mektup reddedilmeyerek ve dosyaya konularak  zımnî olarak kabul edilirse, banka 

ile yargı merci arasında garanti sözleşmesi meydana gelir; böylelikle mektubun 

lehtarı olan, teminat göstermekle yükümlü kişi de teminat  gösterme yükümlülüğünü 

yerine getirmiş olur. Yargı mercileri tarafından kabul edilen teminat mektupların 

asıllarının icra veya mahkeme kasasında muhafaza edilmesi, birer fotokopilerinin 

dosyaya konulması uygun olur. 

Teminat mektubu ile belli bir risk garanti edildiğinden, teminat mektubu 

hangi işin teminatı olmak üzere verilmişse, ancak o iş için paraya çevrilebilir
281

. Bu 

                                                
277 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.93. 
278 Barlas-Teminat Mektubu s.19; Reisoğlu-Teminat Mektubu s.94. 
279 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.94. 
280 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.133. 
281 “…Teminat mektubu hangi iş için verilmişse, o iş için paraya çevrileceğinden” (12.HD 

21.03.2006, 2656/5819: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-II s.1572). 

“…teminat mektubu hangi iş için verilmişse ancak o işin teminatı olup ve sadece bu ilişki nedeniyle 

paraya çevrilebilir” (12.HD 30.10.2006, 16713/19929: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-II s.2566). 
281 “…teminat mektubu iadei muhakeme davası nedeniyle HUMK.nun 453.maddesi gereğince 

oluşacak zararın teminatı olarak verilmiştir. Takip konusu alacağı teminatı değildir…Teminat 

mektupları hangi iş için verilmişse ancak o işin teminatı olup, sadece bu ilişki nedeniyle paraya 

çevrilmelidir. O halde şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir” (12.HD 7.11.2006, 

17798/20667: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2566); “…borçlunun İİK.nun 36.maddesi gereğince 

teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek takiple ilgili tehiri icra kararı aldığı ve takibi durdurduğu 
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nedenle yargı mercilerine verilen teminat mektuplarının, lehine teminat mektubu 

verilen lehtarın borcundan dolayı, paraya çevrilmesi veya haczi mümkün değildir
282

. 

Uygulamada, bankaların teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

hallerde, aynı bankanın bir başka şubesinden alınan teminat mektuplarının teminat 

olarak gösterildiği görülmektedir. Acaba bu uygulama doğru mudur? Bir kişi nasıl 

kendi borcu için kefil olamazsa, kendi borcu için garanti de veremez. Bir başka 

deyişle, bir bankanın hem garanti veren, hem de garanti alan (muhatap) olması 

mümkün değildir. Bu nedenle bankanın kendi borcu için, teminat mektubu vermesi 

(bankanın, herhangi bir şubesinin, aynı bankanın bir başka şubesi lehine teminat 

mektubu düzenlemesi) herhangi bir sonuç doğurmaz, bu durumda hukukî açıdan 

geçerli bir garanti sözleşmesinden söz edilemez
283

. Bir banka tüm şubeleriyle tek bir 

tüzel kişilik oluşturduğundan, bir banka şubesinin, aynı bankanın bir başka şubesi 

veya genel müdürlüğüne hitaben teminat mektubu düzenlemesi geçersizdir. Bu 

nedenle, bankalar tarafından verilen teminat mektuplarının, kendi şubelerinden değil, 

başka bir banka şubesinden alınması zorunlu olup, aynı bankanın şubeleri tarafından 

düzenlenen teminat mektupları, teminat olarak kabul edilmemelidir. 

 

  VI- Noterden Onaylı Kefalet SözleĢmesine Dayanan Kefil  

   (Kâtibiadilden Musaddak Senetle Kefil) 

HUMK m.96‟da “kâtibiadilden musaddak senetle kefil iraesi” ifadesiyle, 

noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil‟in de teminat olarak 

gösterilebileceği belirtilmiştir.  

Bir maddî hukuk kurumu olan kefalet, şahsî teminat sözleşmelerindendir. 

Kefalet sözleşmesiyle, kefil, borçlunun borcunu ödememesi halinde, bu borçtan 

kendisinin şahsî olarak sorumlu olacağını, alacaklıya karşı taahhüt eder
284

. Kefilin 

                                                                                                                                     
anlaşılmaktadır. Takip dayanağı ilamın…onandığı görülmüştür. Bu durumda alacaklı vekilinin, 

takibin durdurulması için borçlu tarafından dosyaya sunulan teminat mektubunun nakde çevrilerek 
kendisine ödenmesini talep etmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Zira teminat mektubu hangi 

iş için verilmişse ancak o işin teminatı olup ve sadece bu ilişki nedeniyle paraya çevrilebilir” (12.HD 

30.10.2006, 16713/19929: Oskay/Koçak/Deynekli/Dogan II s.2566). 
282

 “Hacze konu teminat mektubu, ihtiyatî haciz kararının teminatı olarak verildiğinden bu teminat 

mektubu veriliş nedenine bağlı olarak rizikonun doğması halinde haczedilebilir. İhtiyatî haciz kararnın 

dayanağı olan senet bedeli ödendiğinden, riziko ortadan kalkmakla teminat mektunun iadesi gerekir. 

Dolayısıyla başka bir alacak için söz edilen teminat mektubuna haciz konulamaz” (12.HD 05.04.1999, 

3822/4159: Süphandağ s.637). 
283 Reisoğlu-Teminat Mektubu s.90, dn.176. 
284 Tandoğan s.693; Aral s.437; Zevkliler s.391; Özen s.46. 
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sorumlu olmayı taahhüt ettiği borç, sözleşmeden doğabileceği gibi, haksız fiilden, 

sebepsiz zenginleşmeden veya kanundan da doğabilir
285

. Kefalet sözleşmesi, kefil ile 

alacaklı arasında kurulmakta olup, kefilin borç altına girebilmesi için, asıl borçlunun 

rızasına ve hatta bu konuda bilgi sahibi olmasına bile gerek yoktur
286

. 

Kefalet sözleşmesinde, esas olan borçlunun kişiliği olup, alacaklının 

kişiliği, kefil için önemli olmadığından, kefalet sözleşmesinde alacaklının kim 

olduğunun gösterilmemesinin, kefalet sözleşmesinin, kefil olunan borcun gelecekteki 

alacaklısıyla yapılmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir
287

. Bir başka deyişle, 

alacaklının belli edilebilir olması yeterlidir
288

. Kefil olunan borcun da, kefaletin 

yapıldığı sırada mevcut olması gerekmeyip; ileride doğacak borçlar için kefil 

olunması da mümkündür
289

. Önemli olan kefile başvurulduğu sırada, ortada asıl bir 

borcun bulunmasıdır.  

Kefalet sözleşmesinin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için, mutlaka yazılı 

olarak yapılması gerekir (BK m.484). Ayrıca yazılı kefalet sözleşmesinde, hangi borç 

için kefil olunduğunun, kefilin sorumlu olduğu miktarın da gösterilmesi gerekir (BK 

m.484). Yine kefaletin türünün de kefalet sözleşmesinde gösterilmesi gerekmekte 

olup
290

; kefaletin türü belirtilmediği takdirde, kefaletin adi kefalet olduğu kabul 

edilir
291

. BK m.484 hükmü ile kefalet sözleşmesi için getirilen yazılı şekil şartı, tek 

taraflı bir geçerlilik şeklidir
292

. Bu nedenle, kefilin, kefil olma iradesini yazılı olarak 

beyan etmesi, bu beyanında sorumluluğunun üst sınırını ve müteselsil kefil olma 

iradesi taşıyorsa, bu hususu belirtmesi belirtilmesi  ve bunun kefil tarafından 

imzalanması yeterlidir
293

. 

                                                
285

 Özen s.45; Tandoğan s.693; Aral s.264; Zevkliler s.391. 
286 Aral s.437. 
287 Özen s.50. 
288 Tandoğan s751; Aral s.453. 
289 Tandoğan s.719; Aral s.447; Özen s.112-113; Zevkliler s.393. 
290 Kefalet sözleşmesinin, adi kefalet, müteselsil kefalet, toplu kefalet, kefile kefalet, rücua kefalet ve 

zarara kefalet olarak çeşitli türleri vardır (Bkz. Özen s.213-281; Tandoğan s.762-774; Yenice s.10-11).  
291

 Adi kefalette, alacaklının öncelikle borçluya başvurması, alacağını ondan elde edememesi halinde 

kefile başvurması gerekmekte olup; bu kefalet türünde, kefil, alacaklıdan kendisine başvurmadan önce 

asıl borçluyu takip etmesini (tartışma def‟i) veya mevcut rehinleri paraya çevirmesini (rehnin paraya 

çevrilmesi def‟i) isteyebilir (Özen s.214). Müteselsil kefalette ise, kefil, tartışma def‟ini veya rehnin 

paraya çevrilmesi def‟ini ileri süremez, alacaklı asıl borçluya başvurmadan, doğrudan kefile 

başvurabilir.  
292 Özen s.164. 
293 Özen s.164. 
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Kefalet sözleşmesinde, rehinde olduğu gibi, alacaklının diğer alacaklılara 

göre öncelikle yararlanabileceği belli bir mal bulunmaz. Kefalette, alacaklı, 

borçlunun malvarlığı yanında, kefilin malvarlığına da başvurabilme olanağını 

kazanmaktadır. 

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, teminat olarak 

kefalet gösterilmek istenirse, kefaletin, özel düzenleme bulunmayan konularda, 

maddî hukukun öngördüğü şartlara uygun olarak yapılması gerekir. Adlî teminat, 

dava ve takibin taraflarının yararına, onların menfaatlerin korunması için 

gösterilmekle beraber, zaman zaman üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için 

de teminat gösterilmesi söz konusu olabilmektedir. Kefalet belgesinde, alacaklının 

kim olduğunun gösterilmesi zorunlu olmadığından, kefil olunan borcun gelecekteki 

alacaklısı yararına da kefalet mümkün olduğundan, kefalet, adlî teminatın üçüncü 

kişiler yararına gösterildiği haller için de, teminat yükümlülüğünün yerine 

getirilmesinde uygun bir teminat türüdür.  

Yargı mercinin, kefaleti teminat olarak kabul edebilmesi için, kanımızca, 

kefil olacak kişinin, toplumda güvenilir bir kişi olarak tanınması, ekonomik 

durumunun iyi olması gerekir. Kefil olacak kişinin, güvenilir bir kişi olmadığı veya 

ekonomik durumunun iyi olmadığı, gerek yargı mercinin kendiliğinden yapacağı 

araştırma, gerekse karşı tarafın itirazı üzerine anlaşılırsa, kefalet teminat olarak kabul 

edilmemelidir. Örneğin, daha önce iflâsına karar verilmiş veya hakkında konkordato 

mühleti verilmiş, iflâsının ertelenmesine karar verilmiş, borç ödemeden aciz vesikası 

düzenlenmiş bir kişinin kefaleti teminat olarak kabul edilmemelidir. Yine hakkında 

dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan dolayı ceza verilmiş bir kişinin kefaleti de, 

teminat olarak kabul edilmemelidir.  

Teminata müracaat etmek gerektiğinde, kefilin Türkiye‟de takibinin 

mümkün olabilmesi için, kefilin Türkiye‟de ikametgâhının bulunması gerekir
294

. Bu 

nedenle Türkiye‟de ikametgâhı olmayan bir kişinin kefaleti kabul edilmemelidir.  

HUMK m.96 hükmünde, kefalet belgesinin noterden tasdikli olması 

öngörülmüştür. Bu nedenle, her ne kadar maddî hukuk anlamında kefalet sözleşmesi 

için adi yazılı şekil yeterli olsa, noter tasdiki gerekmese de, burada, kanun kefaletin 

noterden tasdik edilmesi şartını getirdiğinden, kefalet sözleşmesinin notere tasdik 

                                                
294 Ansay-Usul s.175; Bilge/Önen s.340; İnal-Usul I s.891; Yılmaz-İnanca s.396. 
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ettirilmesi gereklidir
295

. Noter tasdiki olmadığı takdirde, kefalet teminat olarak kabul 

edilmemelidir. Noter tasdikinin aranmasının nedeni, imzanın kefil tarafından 

atıldığının tespit edilerek, olası bir imza inkarının önüne geçilmesidir. Bu nedenle 

kanımızca, bizzat kefil tarafından teminatın gösterileceği yargı mercine müracaat 

edilerek, kefalet belgesinin yargı mercine verilmesi ve bu belge altındaki imzanın 

kefil tarafından atıldığının, yargı merci tarafından tespit ve tevsik edilmesi suretiyle 

de teminat gösterilmesi mümkün olmalıdır.  

Yine noterce onaylı kefalet belgesinde, BK m.484 gereğince mutlak suretle 

kefil olunan azami miktarın ve kefil olunan borcun gösterilmesi gerekir
296

. Kefil 

olunan borcun, kefalet belgesinde gösterilmesi, kimin yararına ve hangi kanun 

hükmünden kaynaklanan teminat gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 

kefil olunduğunun belirtilmesi şeklinde olur. Örneğin, ihtiyatî haciz talebinde 

bulunan alacaklının teminat gösterme yükümlüğünün yerine getirilmesi için kefaletle 

teminat gösterilirken, noterden onaylı kefalet belgesinde, alacaklı A‟nın alacağı 

ihtiyatî haciz kararı nedeniyle borçlu B ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar 

nedeniyle, alacaklı A‟nın doğacak sorumluluğunun,1000 TL‟na kadar olan kısmı için 

müteselsil kefil oluyorum şeklinde bir ifade kullanılmalıdır. Böylelikle, hem kefil 

olunan ileride doğması muhtemel borç belirtilmiş, hem kefaletin üst limiti belirtilmiş 

hem de müteselsil kefil olma iradesi ortaya konulmuş olur. Böyle bir noterden onaylı 

kefalet sözleşmesi, maddî hukukun öngördüğü şartları taşıdığından geçerli olup, 

bununla adlî teminat yükümlülüğü yerine getirilmiş olur.  

Adlî teminat yükümlülüğün yerine getirilmesi için verilen kefaletin, 

müteselsil kefalet şeklinde olması gerekir. Böylece, teminata başvurulması 

gerektiğinde, teminat yükümlüsüne başvurmaya gerek kalmadan, doğrudan kefile 

müracaat edilebilir.  

Görüldüğü üzere, kefaletin bir takım şartları taşıması gerekir. Teminat 

olarak, kefalet gösterilmek istenir ve yargı merci tarafından da kefalet teminat olarak 

                                                
295 Onaylama şeklindeki noter senetleri, noterlik dairesi dışında düzenlenen işlemlerdeki imzaların, 

imzayı atan kişiye ait olduğuna dair bir şerh verilmek suretiyle onaylanması yoluyla yapılan 

senetlerdir (Özbek-Noter s.34). İmzanın noter önünde atılması mümkün olduğu gibi, dışarıda atılıp 

ilgilisince kendisine ait olduğunun noter önünde kabul edilmesi de mümkündür (NK m.91). Onaylama 

şerhinde, işlemin yapıldığı yer ve tarih, ilgilinin kimliği, adresi ve vergi kimlik numarası, noter ilgiliyi 

tanımıyorsa kimliği hakkında gösterilen ispat belgesi, imza noter huzurunda atılmışsa bu husus, imza 

dışarıda atılıp huzurda imzanın kendisine ait olduğu ilgilice kabul edilmişse bu husustaki beyanı, 

işleme katılanların imzaları, noterin imzası ve mührü yer almalıdır (NK m.92).  
296 Ansay-Usul s.175; Belgesay-Usul s.116. 
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kabul edilirse; yargı merci tarafından kefaletin taşıması gereken şartların belirlenmesi 

ve buna göre teminat yükümlüsünden, noterden onaylı bir kefalet belgesinin 

getirilmesinin istenmesi uygun olur. Bu şekilde, kefalet belgesinde olası eksikliklerin 

önüne geçilmiş olacak, teminat yükümlülüğünün eksiksiz bir şekilde yerine 

getirilmesi sağlanacaktır.  

 

VII- TaĢınır Rehni 

HUMK m.96‟da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamakla beraber, 

doktrinde taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği kabul edilmektedir
297

. 

Taşınır rehni, bir alacağı teminat altına almak için, bir taşınır eşya, hak veya 

alacak üzerinde kurulan bir rehin türü olup, rehinli alacaklıya borcun yerine 

getirilmemesi halinde, teminat konusunu paraya çevirerek alacağını tahsil etme 

yetkisi veren bir haktır
298

. Bu tanından da anlaşıldığı üzere, taşınır rehni kapsamına, 

sadece cismanî varlıkları olan taşınır mallar değil, aynı zamanda, fizikî varlıkları 

olmayan alacak ve haklarda dahildir
299

. 

Taşınır rehni çeşitleri, Medeni Kanun‟un 939 vd. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Bunlar, “teslime bağlı rehin ve hapis hakkı” (TMK m.939-953), 

“hayvan rehni” (TMK m.940,I), “alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin” (TMK 

m.954-961), “rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlarla yapılan rehin” 

(TMK m.962-969) ve “rehinli tahvil” (TMK m.970-972)dir. Bunun dışında, diğer 

bazı özel kananlarda düzenlenen taşınır rehni türleri de vardır. Taşınır rehni türlerini, 

teslime bağlı taşınır rehni, teslime bağlı olmayan taşınır rehni, hapis hakkı ve hak 

alacak üzerinde rehin hakkı olmak üzere dört ana başlık altında inceleyebiliriz.  

 

1- Teslime Bağlı TaĢınır Rehni 

TMK m.939-949 arasında düzenlenen teslime bağlı taşınır rehni, rehin 

konusu taşınır eşyanın vasıtasız zilyetliğinin, rehinli alacaklıya veya güvenilir bir 

üçüncü kişiye devredilmesi suretiyle kurulan iradi bir taşınır rehni çeşitidir
300

. 

                                                
297 Yılmaz-İnanca s.396; Ansay-Usul s.175;  Çelikel s.354; Önen s.97; Özden-Cautio s.34; Bilge/Önen 

s.340; Gökkaya s.169; Turhan s.872; Ruhi s.279. 
298 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.781; Esener/Güven s.477; Yenice s.17; Ayiter s.184; 

Köprülü/Kaneti s.307; Davran s.78; Tuna s.4. 
299 Çakırca s.2. 
300 Gürdoğan-Rehin s.33; Ertaş s.561; Köprülü/Kaneti s.309; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.792. 
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Teslime bağlı rehnin konusu, paraya çevrilebilen, maddî değeri olan taşınır bir eşya 

teşkil eder
301

. 

Teslime bağlı taşınır rehninin tesisi için, bir rehin sözleşmesinin yapılması 

ve taşınır malın zilyetliğinin alacaklıya veya temsilcisine devredilmesi gerekmekte 

olup; taşınır mal malikin elinde bulunduğu sürece, taşınır rehninin gerçekleşmesi 

mümkün değildir (TMK m.939,I)
302

. Rehin konusu taşınır malın zilyetliğinin, rehinli 

alacaklının temsilcisine veya tarafların anlaşmasıyla güvenilir bir üçüncü kişiye 

(yediemine) devredilmesi ile teslime bağlı rehnin kurulması da mümkündür
303

. 

Burada önemli olan, rehin konusu taşınır malın, rehin verenin tasarruf ve 

kullanımından çıkacak tarzda yediemine verilmesi ve yedieminin de rehin veren 

karşısında yeterli bağımsızlığa sahip olmasıdır
304

.  

Adli teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, altın gümüş 

gibi, değerli şeylerin, bu çerçevede teminat olarak gösterilebilmesi mümkündür. 

Bunun için teminat gösterilmek istenen, altın gümüş gibi değerli şeylerin zilyetliğinin 

yargı mercine devredilmesi gerekir. Altın gümüş gibi değerli şeylerin kıymeti, yargı 

merciince tespit edilemiyorsa, bunların kıymeti bir bilirkişi aracılığı ile belirlenir. 

Ayrıca HTMYY m.12,9 gereği
305

, mahkemeler tarafından teminat olarak alınan, altın 

gümüş gibi değerli şeyler “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, 

meskûkat ve ayniyata mahsus esas defterine”, bu işler için özel olarak bastırılmış 

olan “terek hâkimliğine, mahkeme veznesine, icra dairesine teslim olunan kıymetli 

evrak, meskûkat ve ayniyata mahsus makbuz” düzenlenmek suretiyle kaydedilir. 

Yine icra müdürlükleri tarafından teminat olarak altın, gümüş gibi değerli şeyler de 

                                                
301 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.792. 
302 Ertaş s.561-562; Esener/Güven s.487; Köprülü/Kaneti s.337; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir 

s.793; Ayiter s.189. 
303 Davran s.82. Örneğin taşınır bir malın ardiyeciye teslimi suretiyle alacaklı lehine rehin hakkı 
kurulabilir (Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.795).  
304 Davran s.82. 
305

 HTMYY m.12/9: “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskûtat ve ayniyata mahsus 

esas defteri: Kasa defterine geçirilmiyen, yani tedavül kabiliyeti olmamakla beraber muayyen bir 

kıymeti haciz bulunan tahvilât, altın, gümüş ve altın ve gümüşten veya kıymetli taşlardan mamul 

meskûkat ve ziynet eşyaları sırf bu eşyanın alınması sırasında kullanılmak üzere tabedilmiş bulunan 

(terek hâkimliğine, mahkeme veznesine, icra dairesine teslim olunan kıymetli evrak, meskûkat ve 

ayniyata mahsus) makbuz istimâl edilmek suretiyle bu deftere alınır. Herhangi bir suretle bu deftere 

geçirilen kıymetli evrak, meskûkat veya ayniyat paraya çevrildiği takdirde, defterdeki mahsus 

sütununa kasa defteri tahsilât numarası yazılır ve para kasa defterine intikal ettirilir…”. 
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İİKY m.8 gereği,
306

 “İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına 

ilişkin defter”e, “Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu”
307

 düzenlenerek 

kaydedilir. 

Altın gümüş gibi değerli şeyler dışındaki diğer taşınırların, teslime bağlı 

taşınır rehni tesisi suretiyle teminat olarak gösterilmesi de hukuken mümkündür.  Bu 

tür taşınırların, yargı mercine teslimi, bunların yargı merciince muhafazası mümkün 

olmadığından, teslime bağlı rehne konu taşınır eşya, yediemin deposuna teslim 

edilerek, taşınır rehni tesis edilecektir. Ancak, çoğu kez teminat yükümlüsünün 

taşınır eşyayı kullanmaya ihtiyacının bulunması ve işleyecek yediemin ücretleri 

nedeniyle, uygulamada bu ihtimalin gerçekleşmesi zordur.  

 

2- Teslime Bağlı Olmayan TaĢınır Rehni 

TMK m.939,I‟de “Kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırlar, 

ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir” denilerek, kanundaki 

istisnalar dışında taşınır rehninin teslime bağlı şekilde kurulabileceği belirtilmiştir. 

Bu istisnaların söz konusu olduğu taşınır rehni türleri, teslime bağlı olmayan taşınır 

rehni olarak ifade edilmektedir. Teslime bağlı olmayan taşınır rehni türlerinin, bir 

kısmı, bir sicile tescil suretiyle tarafların iradesiyle tesis edilirken; bir kısmı da 

tarafların iradesi dışında, sicilsiz olarak kanundan doğmaktadır
308

.  

 

a- Tescilli Teslim ġartsız TaĢınır Rehni  

Tescille teslim şartsız taşınır rehinleri, Medeni Kanun ve diğer kanunlarda 

düzenlenmiş olan, taşınır malın zilyetliğinin rehinli alacaklıya devredilmesine gerek 

                                                
306 İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter başlıklı, İİKY m.8/I 

hükmü şöyledir: “İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter; kasa 

ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine geçirilmeyen, kıymetli evrak, altn, gümüş ve diğer değerli 

şeylerin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz kullanılmak suretiyle kaydedildiği defterdir”. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası da “Bu defter, sıra ve dosya numarası, verilen makbuzun tarih ve 

numarası; kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği; sahibinin adı ve soyadı; değerli şeyin 
takdir edilen kıymeti; satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt 

defteri tahsilât tarih ve numarası; aynen iade olunmuşsa iade tarihi, alanın adı, soyadı ve imzası; 

nerede saklandığı sütünlarını içerir” şeklindedir.  
307

 Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu başlıklı İİKY m.38 hükmü şöyledir: “Kıymetli 

evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, dosya numarasını; kıymetli evrakı ve değerli şeyin alındığı 

kimsenin adını, soyadını; alınan şeyin cinsini, niteliğini, miktarını, takdir edilen kıymetini; kıymetli 

evrak ve değerli şeylerin kaydına özgü defter numarasını, tarihini; icra müdürünün veya yardımcısının 

adını, soyadını, imzasını ve mührü sütünlarını içeren ve iki nüsha olarak düzenlenen bedava ve pulsuz 

bir belgedir”. 
308 Ertaş s.555. 
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olmadan, rehnin bir sicile tescil suretiyle tesis edildiği rehin türüdür
309

. Bu rehin 

türleri arasında, motorlu taşıt rehni, ticari işletme rehni, gemi ipoteği, hava aracı 

ipoteği, hayvan rehnini sayabiliriz. Tescilli teslim şartlı taşınır rehninde, taşınır malın 

zilyetliği rehin veren kişide kaldığından, bu taşınır rehni türlerinin adlî teminat 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için daha uygun olduğu söylenebilir. Bu rehin 

türlerinden, motorlu araç rehni, ticari işletme rehni, gemi ipoteği, hava aracı ipoteği 

ile adlî teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi mümkün olabilir. Uygulamada 

taşınır rehninin teminat olarak gösterilmesine hemen hemen hiç rastlanılmamaktadır. 

Bununla beraber, özellikle teminat yükümlüsünün, diğer teminat türleri ile teminat 

yükümlülüğünü yerine getiremediği, zor durumda bulunduğu, iflâs ve konkordato 

gibi müesseselerde taşınır rehni tesisi suretiyle teminat gösterilmesi yoluna gidilmesi 

uygun olur. 

Motorlu taşıt rehni, teslim gerekmeden sadece sicili tescil edilmek suretiyle 

tesis edilen bir taşınır rehni türüdür
310

. Taşınır mallar üzerinde rehin hakkının 

kurulabilmesi için, kural olarak teslim şartı zorunlu olmakla beraber, TMK m.940,II 

ile, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, gerçek ve 

tüzel kişilerin alacaklarının teminat altına alınması için, zilyetlik devredilmeden, 

taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle taşınır rehninin 

kurulabilmesi imkânı tanınmıştır. Kanun koyucu bu hükümle, özellikle motorlu 

taşıtlar gibi, ekonomik değeri yüksek taşınır malların, rehinli alacaklıya teslim 

edilmeden rehnedilebilmesini sağlayarak, hem rehinli alacaklının teminat ihtiyacını 

gidermek, hem de rehin verenin, rehin konusu taşınır maldan yararlanmaya devam 

etmesini sağlamayı amaçlamıştır
311

.  

Motorlu araçların trafik siciline tescili zorunlu olduğundan, TMK m.940,II 

hükmüne göre, bu tür araçlar, rehin sözleşmesinin trafik siciline tescili ile, zilyetliğin 

devrine gerek kalmadan rehnedilebilmektedir
312

.  

Adlî teminatın söz konusu olduğu hallerde, teminat yükümlülüğü, motorlu 

araçların TMK m.940,II hükmüne göre rehni suretiyle yerine getirilebilir. TMK 

                                                
309 Tuna s.36. 
310 Ertaş s.556; Yenice s.23. 
311 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.805. Medeni Kanun dışında, Ticari İşletme Rehni Kanunu 

m.5‟de düzenlenen ticari işletme rehni ile ve TTK m.875-877, m.893 vd. düzenlenen gemi ipoteği ile 

de, teslimi gerektirmeyen taşınır rehni öngörülmüştür.  
312 Tuna s.40; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.806. 
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m.940‟de rehinli alacaklı için de herhangi bir sınırlama getirilmediği, bütün gerçek 

ve tüzel kişiler rehinli alacaklı olabildiği ve rehnin kurulması için zilyetliğin devri 

gerekmediği için, TMK m.940,II‟de düzenlenen teslime bağlı olmayan taşınır rehni, 

adlî teminat için elverişli bir rehin türüdür. Motorlu bir araç teminat olarak 

gösterilmek istendiğinde, yargı mercinin, trafik siciline yazacağı müzekkere üzerine, 

motorlu taşıt üzerinde rehin tesis edilir ve zilyetliğin devrine gerek kalmadan teminat 

gösterme işlemi tamamlanmış olur.  

Tescilli teslim şartsız taşınır rehni türlerinden birisi de ticari işletme 

rehnidir. Taşınır rehninin kurulabilmesi için, kural olarak taşınır mal üzerindeki 

zilyetliğin alacaklıya geçmesi gerekir (TMK m.939). Bu kural, kredi için teminat 

olarak taşınır rehni gösterilirken, kredi alan ve kredi veren bakımından çeşitli 

sorunlara yol açmakta, kredi alan tacirin, üretim faaliyetlerini sürdürmesini 

zorlaştırmakta, kredi veren kredi kurumunun ise, rehinli taşınırları muhafaza etme, 

bakımını yapma gibi güçlükle karşılaşmasına neden olmaktaydı
313

. İşte bu sıkıntıları 

gidermek, kredi alan işletmenin içinde bulunan bazı taşınır mallar üzerinde bunların 

teslimine gerek kalmadan rehnin kurulmasını temin etmek, böylece işletmenin 

kesintisiz faaliyetini sürdürmesine olanak tanımak için 1971 yılında, 1447 sayılı 

Ticarî İşletme Rehni Kanunu kabul edilmiştir
314

.   

Ticarî işletme rehni, ticaret veya esnaf ve sanatkâr sicilinde kayıtlı bir ticarî 

işletme üzerinde, rehin sözleşmesinin işletmenin kayıtlı bulunduğu esnaf ve sanatkâr 

veya ticaret siciline tescili ile doğan bir taşınır rehni türüdür
315

.   

Gemi ipoteği
316

, bir alacağı teminat altına almak için, niteliği itibariyle 

taşınır bir eşya olan gemi üzerinde, teslim gerekmeden tesis edilen, aynî bir haktır
317

. 

Gemi ipoteği ile, niteliği itibariyle taşınır bir eşya olan gemiler, bir alacağı teminat 

altını almak için, teslim gerekmeksizin, gemi siciline tescil ile rehnedilebilir (TTK 

                                                
313 Arkan s.47. 
314 Arkan s.47. 
315 Davran s.87; Tuna s.38. Ticarî işletme rehni konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Erten, Ali: 

Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001; Türker, Erhan: Ticari İşletme Rehni, 

Eskişehir 1981; Reisoğlu, Seza: Ticarî İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 

1977; Haznedar, İbrahim Murat: Ticari İşletme Rehni ve Paraya Çevrilmesi, İstanbul 2008; Demir, 

Ant: Ticari İşletme Rehni, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002; Elmas, Ömer: Ticari 

İşletme Rehni ve Cebri İcra Hukuku Bakımından Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Kocaeli 2004;  
316 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Kalpsüz, Turgut: Gemi Rehni, Ankara 1987; Sami, Akıncı: Türk 

Hukukunda Gemi İpoteği, Ankara 1958. 
317 Yenice s.21; Ertaş s559; Esener/Güven s.492; Tuna s.39. 
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m.875-877). Bu ipotek, alacaklıya geminin bedelinden alacağını alma yetkisini verir. 

Gemi ipoteği, mevcut bir alacak için kurulabileceği gibi, ileride doğacak yahut şarta 

bağlı bir alacak için dahi kurulabilir. TTK m.876‟ya göre, gemi ipoteği, imzalar 

noterde tasdikli rehin sözleşmesinin, gemi siciline tescili ile kurulur.  

Hava aracı ipoteği, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu‟nun 70-

84.maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan, tescilli bir taşınır rehni türüdür. 

Gerçekten de, adı geçen Kanun‟un 70.maddesine göre hava aracı ipoteği, imzaları 

noterce tasdikli rehin sözleşmesinin, hava aracı siciline tescili ile kurulur. Aynı 

Kanun‟un 69.maddesine göre, ileride doğacak veya şart bağlı alacaklar için de hava 

aracı ipoteği tesis edilebilir.  

Hayvan rehni, TMK m.940,I hükmü gereği, ancak yetkili makamlar 

tarafından teminat karşılığı kredi işlemlerinde bulunmak için izin almış olan kredi 

kurumları veya kooperatifler lehine, verdikleri kredi karşılığında, teslim şartı 

gerekmeksizin kurulabilen bir taşınır rehni türüdür
318

. Tanımından da anlaşılacağı 

üzere, hayvan rehni, ancak belirli kredi kurumları lehine verdikleri kredileri teminat 

altına almak için düzenlenebileceğinden, adlî teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olduğu hallerde, teminat gösterme yükümlüğünün hayvan rehni tesisi 

suretiyle yerine getirilmesi mümkün değildir. Yani hayvan rehni niteliği gereği adlî 

teminata uygun değildir.  

 

b- Tescilsiz Teslim ġartsız TaĢınır Rehni 

Tescilsiz teslim şartsız taşınır rehni türlerinde, rehin hakkı rehin 

sözleşmesinin yapılması gerekmeksizin kanundan doğmakta; rehnin kurulması için 

teslim gerekmediği gibi, bir sicile tescilde gerekmemektedir
319

. Ziraat Bankasının 

çiftçi malları üzerindeki rehin hakkı
320

, Zirai Donatım Kurumunun rehin hakkı
321

, 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin rehin hakkı
322

, kamuya açık yerlerin işletilmesinden 

                                                
318 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.801-802; Esener/Güven s.494; Ayiter s.189; Ertaş s.555-556. 
319 Tuna s.40. 
320

 TC.Ziraat Bankası Kanunu m.48 borçlanma senedinde gösterilen hayvan, mahsul ve zırai üretim 

araçları üzerinde, Ziraat Bankası lehine tescile ve teslime gerek olmaksızın rehin hakkı tanımaktadır 

(Ertaş s.560).  
321 4604 sayılı Kanunun 11.maddesine göre, Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sattığı mallar karşılığı 

taksit alacakları için, sattığı mallar üzerinde teslim şartsız rehin hakkı vardır (Ertaş s.561). 
322 2836 sayılı Kanunun 12.maddesine göre, Tarım kredi kooperatiflerinin, kredi alacakları için, 

ortakların hayvan ve tarımsal ürünleri üzerinde ve üretim araçları üzerinde teslim şartsız kanuni rehin 

hakkı vardır (Ertaş s.561).  
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doğan amme alacakları için rehin hakkı
323

, kanundan doğan, tescilsiz teslim şartsız 

taşınır rehni türlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu rehin türleri, ancak kanunda 

belirtilen hallerin gerçekleşmesiyle, kanunda belirtilen kişiler lehine doğduğundan, 

adlî teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için uygun değildir. 

 

3- Hapis Hakkı 

Hapis hakkı
324

, kanuni şartların gerçekleşmesi halinde, alacaklıya, 

zilyetliğinde bulunan, borçluya ait taşınır mal veya kıymetli evrakı, borçluya geri 

vermeyerek, borç ödeninceye kadar alacağının teminatı olarak alıkoyma ve para 

çevirme yetkilerini veren bir aynî haktır
325

. Hapis hakkı, herhangi bir rehin 

sözleşmesi yapılmasına gerek olmadan, kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi ile 

kendiliğinden doğar
326

. Hapis hakkının doğması için, alacaklının, borçlunun rızası ile 

borçluya ait taşınır mala veya kıymetli evraka zilyet olması; muaccel bir alacağın 

olması; alacakla alacaklının zilyetliğinde bulunan taşınır mal veya kıymetli evrak 

arasında tabiî bir bağlantının bulunması ve hapis hakkının kullanılmasına kanuni bir 

engel bulunmaması gerekir
327

. Adlî teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olduğu hallerde, hapis hakkının doğması için gerekli bu şartların gerçekleşme 

ihtimali olmadığından, hapis hakkının adlî teminat yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi için elverişli bir teminat türü olmadığını söyleyebiliriz.  

 

4- Hak ve Alacaklar Üzerinde Rehin 

TMK m.954‟e göre başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer haklar 

rehnedilebilir
328

. Taşınır rehni türlerinden, hak ve alacak üzerinde kurulan rehin 

hakkı, alacaklıya rehinli hak ve alacağı paraya çevirme ve elde edilen değerden 

                                                
323 AATUHK m.12‟ye göre, bar, otel han pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, 

birahane, meyhane, genelevlerin içerisinde bulunan eşya ve malzeme İcra ve İflâs Kanunu‟nun 270, 
271‟inci maddeleri hükümleri mahfuz kalkma şartıyla bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme 

borçlarına karşı teminat hükmündedir.  
324

 Hapis hakkı konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Cansel, Erol: Türk Hususi Hukukunda Hapis 

Hakkı, Ankara 1961. 
325 Davran s.93; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.806; Tuna s.42; Ayiter s.190; Köprülü/Kaneti 

s.309; Köprülü/Kaneti s.361; Ertaş s.566; Çakırca s.7. 
326 Çakırca s.7-8; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.807. 
327 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.808-811. 
328 Alacak rehni konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Sirmen, Lale: Alacak Rehni, Ankara 1990; 

Çakırca, Seda İrem: Adi Alacakların Rehni, İstanbul 2006. 
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alacağını öncelikle tahsil etme yetkisi veren bir haktır
329

. Senede bağlanmamış 

alacakların, senede bağlanmış alacakların, kıymetli evrakın, eşyayı temsil eden 

senetlerin, bu çerçevede rehni mümkündür
330

. Tüm bu hallerde rehin tesisi için, 

yazılı bir rehin sözleşmesinin yapılması zorunludur
331

.  

Kural olarak hak ve alacaklar üzerinde rehin tesisinin, adlî teminat 

yükümlülüğünün yerine getirilmesine elverişli olmadığı söylenebilir. Ancak hak 

rehni türlerinden olan marka rehni tesisi suretiyle, teminat gösterilmesi mümkün 

olabilir. 

556 sayılı KHK‟nin, 15.maddesi‟nin, 1.fıkrasında, tescilli bir markanın 

rehnedilebileceği düzenlenmiştir. Bununla beraber, 556 sayılı KHK‟de rehnin nasıl 

gerçekleştirileceği belirtilmemiş, “Rehin hakkı bakımından Medenî kanun‟un rehin 

hakkına ilişkin hükümleri uygulanır” denilerek, TMK‟nun rehne ilişkin hükümlerine 

atıf yapmakla yetinilmiştir (556 sayılı KHK m.15,I c.2). “Markanın teminat olarak 

gösterilmesi” başlıklı 18.maddede de tescilli bir markanın işletmeden bağımsız 

olarak teminat olarak gösterilebileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında  

ise “Markanın teminat olarak gösterilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile 

kayıt edilir ve yayınlanır” hükmü yer almıştır. Bu hükümler çerçevesinde marka 

hakkının teminat olarak gösterilebilmesi mümkündür. 

Marka üzerindeki rehin hakkı, Medeni Kanun‟un, “Taşınır rehni” bölümü 

içinde, “Alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin” başlığı ile düzenlenen, hak rehnine 

ilişkin hükümler çerçevesinde tesis edilecektir
332

. Hukukumuzda, marka hakkını 

doğumu için tek yol tescil olmadığından, hem tescilli marka, hem de tescilsiz marka 

üzerinde, rehin hakkı tesis edilebileceği kabul edilmektedir
333

.  

TMK m.955,III‟e göre diğer hakların rehninde, yazılı rehin sözleşmesiyle 

birlikte, bu hakların devri için kanunda öngörülen şekle uyulması gerektiğinden; 

tescilli bir marka rehnedilirken, öncelikle yazılı bir rehin sözleşmesi yapılması ve 

                                                
329

 Tuna s.52; Köprülü/Kaneti s.310. 
330 Ertaş s.569-570. 
331 Tuna s.53-54. 
332 Tüzüner s.25. 
333 Tüzüner s.18. Buna karşılık Fransız hukukunda ve topluluk hukukunda, marka hakkı sadece 

tescille kazanılabildiğinden, sadece, tescilli bir marka üzerinde rehin tesis edilebilmektedir (Tüzüner 

s.18). 
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rehnin üçüncü kişilere de ileri sürülebilmesi için, rehnin marka siciline 

kaydedilmesi
334

 gerekir (556 sayılı KHK m.18,II; 16,VII)
335

.  

Markanın belirlenmesi için, rehin sözleşmesine, tescilli markanın tescil 

numarasının rehin sözleşmesine yazılması zorunlu ve yeterlidir
336

. Nitekim 556 

Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararnamenin Uygulanmasına Dair 

Yönetmelik m.22,II-b hükmünde “rehne konu markanın tescil numarası ile marka 

adının yeraldığı rehin sözleşmesi” ifadesi kullanılmıştır. 

Her rehin hakkı, gibi, marka üzerinde tesis edilen rehin hakkı da, sahibine, 

rehinle teminat edilen alacak ödenmediği takdirde, rehin konusu markayı paraya 

çevirerek, alacağını tahsil etme yetkisi verir
337

. Marka rehni, asıl alacak yanında, 

takip masrafları ile, akti faiz ve gecikme faizini de güvence altına almaktadır
338

.  

 

5- Değerlendirme 

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden de görüldüğü üzere, taşınır rehni 

türlerinden teslime bağlı taşınır rehni, ile hak ve alacak üzerindeki rehin hakkı, adlî 

teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için pek elverişli değildir. Ancak, 

uygulamada pek rastlanılmamakla beraber, teslime bağlı taşınır rehni tesisi suretiyle, 

teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesine kanunî bir engel de yoktur. Özellikle, 

altın gümüş gibi değerli şeylerin bu çerçevede teminat gösterilmesi mümkün olabilir. 

Yine bir hak ve alacak rehni türü olarak marka rehni tesisi suretiyle de teminat 

gösterilmesi mümkündür.  

Adlî teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için elverişli taşınır rehni 

türü, teslime bağlı olmayan taşınır rehni türlerinden, motorlu araç rehni, ticari işletme 

rehni, gemi ipoteği, hava aracı ipoteğidir. Hayvan rehni ise, niteliği itibariyle, adlî 

teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için elverişli değildir. Tescilsiz, teslim 

şartsız taşınır rehni türleri ile hapis hakkı da, adlî teminat yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi için elverişli değildir. 

                                                
334

 556 sayılı KHK m.18/son‟da marka rehninin taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edileceği 

ve yayınlanacağı belirtilmiştir. 
335 Arkan s.282; Tüzüner s.43-44. 
336 Bunun yanında, markanın tecessüm ettiği işaret, tescil tarihi, marka sahibinin kimliği, tâbiyeti, 

markanın çeşiti, hangi emtia sınıfları için tescil edildiği varsa yenileme tarihi gibi hususlarında, rehin 

sözleşmesinde belirtilmesi faydalı olacaktır (Tüzüner s.23). 
337 Tüzüner s.13. 
338 Tüzüner s.18. 
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Uygulamada, taşınır rehninin teminat olarak gösterilmesine hemen hemen 

hiç rastlanılmamaktadır. Bununla beraber, özellikle teminat yükümlüsünün, diğer 

teminat türleri ile yükümlülüğünü yerine getiremediği, iflâs konkordato gibi zor 

durumlarda bulunduğu hallerde, taşınır rehni tesisi suretiyle, teminat gösterilmesi 

uygun olur.  

 

B-  Teminat Miktarı 

Mevzuatımızda, adlî teminata ilişkin düzenlemelerin bazısında, teminat 

miktarı, kanun tarafından belirlenmiş ve bu konuda, hâkimle taraflara herhangi bir 

yetki tanınmamıştır. Bazı durumlarda ise kanunda, teminat miktarı belirtilmeyerek, 

yalnızca teminat gösterilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiş ve teminat 

miktarını belirleme konusunda hâkime takdir hakkı tanınmıştır. Hâkime takdir hakkı 

tanınan bu durumlarda, tarafların teminat sözleşmesi yaparak teminat miktarını 

belirlemeleri de mümkündür. 

Adlî teminata ilişkin düzenlemelerin bazısında, gösterilecek teminat 

miktarının nasıl belirleneceği kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu durumda 

teminatın miktarı, kanunda gösterilen şekilde belirlenecektir. Örneğin, borçtan 

kurtulma davasında teminat gösterilmesinin düzenlendiği İİK m.69,II hükmünde, 

teminat miktarının dava konusu alacağın %15‟i kadar olacağı belirtilmiştir. Bu 

nedenle borçtan kurtulma davalarında gösterilecek teminat miktarı İİK m.69,II 

hükmüne göre belirlenecektir. 

Adlî teminata ilişkin düzenlemelerin bazısında ise gösterilecek teminat 

miktarı belirtilmeyerek, yalnızca teminat gösterilmesi gerektiğine ilişkin hükümlere 

yer verilmiş ve teminat miktarını belirleme konusunda, hâkime takdir hakkı 

tanınmıştır. Bu şekilde, teminat miktarının kanun tarafından belirlenmediği 

durumlarda, teminat miktarını hâkim belirleyecektir. Hâkim, takdir hakkını 

kullanarak teminat miktarını belirlerken, kanunun teminat ile amaçladığı hususları 

göz önünde bulundurmalı ve buna göre teminat miktarını belirlemelidir
339

. Örneğin, 

HUMK m.96‟ya göre teminat gösterilmesi söz konusu ise, hâkim karşı tarafın 

muhtemel zararları ile yargılama giderlerini; MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

gösterilmesi söz konusu ise, hem karşı tarafın muhtemel zararları ile yargılama 

                                                
339 Yılmaz-İnanca s.396; Arslan S. s.12. 
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giderlerini, hem de hazinenin muhtemel zararlarını dikkate alarak teminat miktarını 

belirlemelidir. 

Hâkim tarafından teminat miktarı belirlenirken, ölçülülük ilkesine uygun 

hareket edilmelidir
340

. Hâkim, belirlenen teminat miktarının, teminat ile amaçlanan 

hususu gerçekleştirmeye elverişli olmasına, amaçla belirlenen teminat miktarı 

arasında uygun bir oran bulunmasına dikkat etmeli, amacı gerçekleştirecek teminat 

miktarından az veya fazla miktarda bir teminat miktarı belirlememelidir. Teminat 

miktarının, teminat ile amaçlanan hususu gerçekleştirecek miktardan fazla 

belirlenmesi, hak arama özgürlüğünün zedelenmesine yol açacak, daha az 

belirlenmesi ise, teminatla amaçlanan hususun gerçekleşmemesine neden olacaktır. 

Başlangıçta belirlenen teminat miktarı koşulların değişmesi nedeniyle, 

sonradan artırılabileceği gibi, aynı zamanda azaltılabilir
341

. Örneğin, bir davada 

gösterilen teminatın değerinin düşmesi veya davalının tahmin edilen yargılama 

giderlerinin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, teminat yetersiz hale 

geldiği takdirde, teminatın artırılması talep edilebilir
342

. Yine, gösterilen teminatın 

değerin çok önemli ölçüde arttığı durumlarda, gösterilmesi gereken teminat miktarını 

aşan kısmın iade edilmesi istenebilir. Örneğin, teminat olarak hisse senedi 

gösterilmiş ve teminat gösterilen hisse senetlerinin, değeri üç kat artmışsa, gösterilen 

teminatın değeri, hâkim tarafından belirlenen teminat miktarını aşmış olacağından, 

teminat olarak gösterilen hisse senetlerinden bir kısmının iade edilmesi istenebilir. 

Bu konuda uygulamada ortaya çıkabilecek ihtiyaçları gidermek için Tasarıya 

“Teminatı gerektiren hâl ve şartlarda değişiklik olması hâlinde, hâkim teminatın 

azaltılması, arttırılması, değiştirilmesi ya da kaldırılmasına karar verebilir” hükmü 

konulmuştur (HMKT m.92,II). 

  

C-  Teminat SözleĢmesi  

I- Genel Olarak 

HUMK m.96,II‟de “İki taraf teminatın nev‟i ve şeklini 

mukavelenamelerinde tasrih etmişlerse teminat ona göre tâyin olunur. Kanunun 

başka şekilde teminat gösterilmesine müsaade ettiği haller bundan müstesnadır” 

                                                
340 Bkz. Yuk. §.1 C, III. 
341 Yılmaz-İnanca s.397; Bilge/Önen s.342. 
342 Ansay-Usul s.176-177. 
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denilmektedir
343

. Bu hükme göre taraflar sözleşme ile teminatın türünü ve şeklini 

belirleyebilirler. Bu hükümde tarafların teminat miktarını belirlemelerinden söz 

edilmemekle beraber, tarafların sözleşme ile teminat miktarını da belirleyebilecekleri 

kabul edilmektedir
344

.  

Kanunda adlî teminatın düzenlendiği, ancak, teminatın kamu düzenine ve 

üçüncü kişilerin menfaatine ilişkin olmadığı durumlarda, teminatın türü veya 

miktarını belirlemek için tarafların yaptıkları sözleşmeye, teminat sözleşmesi denir. 

Tarafların, teminat gösterilmeyeceğine ilişkin, olumsuz teminat sözleşmesi yapmaları 

da mümkündür. Örneğin, konkordato müessesesinde, borçlu teminatsız (teminat 

aranmaması şartıyla) konkordato teklifinde bulunur ve borçlunun bu teklifi çoğunluk 

tarafından kabul edilirse, konkordatoya kabul oyu veren alacaklılarla borçlu arasında 

olumsuz teminat sözleşmesi yapılmış olur ve konkordatoya kabul oyu veren 

alacaklılar için teminat gösterilmesi gerekmez
345

.   

Taraflar, teminatın türünü HUMK m.96‟de belirtilen teminat türlerinden 

belirleyebilecekleri gibi, burada belirtilmeyen başka bir teminat türünü de 

belirleyebilirler
346

. Teminat sözleşmesi davadan önce yapılabileceği gibi, dava 

sırasında da yapılabilir
347

. 

 Tarafların teminat türü veya miktarını belirlemek için teminat sözleşmesi 

yapmaları halinde, gösterilecek teminatın türü veya miktarı bu sözleşmeye göre 

belirlenecektir. Hâkim de, teminat yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğini, 

bu teminat sözleşmesine göre değerlendirecektir. Tarafların yapacakları böyle bir 

teminat sözleşmesi tamamen sınırsız değildir. Bu teminat sözleşmesinin geçerli 

olabilmesi ve uygulanabilmesi için bazı şartları taşıması gereklidir. 

 

II- ġartları 

Teminat sözleşmesi yazılı şekilde yapılabileceği gibi sözlü olarak da 

yapılabilir. Her ne kadar, HUMK m.96,II‟nin “iki taraf teminatın nev‟i ve şeklini 

                                                
343 HMK Tasarısında da teminat sözleşmesinin yapılabileceği kabul edilmektedir. Teminat 

sözleşmesine ilişkin HMKT m.92/I hükmü şöyledir: “Bir davada verilecek teminatın tutarını ve 

şeklini hâkim serbestçe tayin eder. Ancak, tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle kararlaştırmaları 

hâlinde, teminat ona göre belirlenir”. 
344 Kütükçüoğlu s.8; Ansay-Usul s.173; Belgesay-Usul s.116. 
345 Bkz. Aşa. §.12 A, II, 1, c. 
346 Aksi görüş: Teminat sözleşmesiyle belirlenecek teminat türü, HUMK m.96‟da belirtilen teminat 

türlerinden olmalıdır (Belgesay-Usul s.116; Berki s.30). 
347 İnal-Usul I s.891. 
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mukavelenamelerinde tasrih etmişlerse teminat ona göre tâyin olunur” şeklindeki 

metninde geçen “mukavelename” teriminden, teminat sözleşmesinin yazılı sözleşme 

şeklinde yapılabileceği gibi bir anlam çıksa da, kanımızca, teminat sözleşmesinin 

sözlü olarak yapılması da mümkün olmalıdır. Adli teminat yükümlülüğünün söz 

konusu olduğu hallerde, taraflar, yargı merci önünde sözlü olarak, teminat konusunda 

anlaşmaya varabilirler. Taraflardan birisinin sözlü teklifi, diğer tarafça kabul edilirse, 

tarafların bu beyanları yargı merci tarafından tutanağa yazılır ve tutanak taraflara 

imzalattırılır. Böyle taraflar arasında teminat sözleşmesi yapılmış olur
348

.  

Teminat sözleşmesinin bağımsız bir sözleşme şeklinde yapılması mümkün 

olduğu gibi, başka bir sözleşmeye, teminata ilişkin hüküm koymak suretiyle, teminat 

şartı olarak yapılması da mümkündür. 

Adlî teminat, dava ve takiplerin çeşitli aşamalarında, ancak kanunda açıkça 

düzenlenen hallerde söz konusu olduğundan; teminat sözleşmesinin yapılabilmesi 

için, öncelikle kanunda, adlî teminatın düzenlendiği bir durum olmalı ve teminat 

sözleşmesinin konusunu da bu durumda gösterilmesi gereken teminatın türü ve 

miktarı oluşturmalıdır. Kanunda adlî teminatın düzenlenmediği bir durumu konu alan 

teminat sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.  

Teminat sözleşmesi, teminatın kamu düzenine ilişkin olmadığı hallerde 

yapılabilir. Teminatın kamu düzenine ilişkin olduğu hallerde, tarafların teminatın 

miktarı ve türünü belirleyen teminat sözleşmesi yapmaları veya teminat 

istenmeyeceğine yönelik olumsuz bir teminat sözleşmesi yapmaları mümkün 

değildir
349

. Örneğin, MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminat, hazinenin uğrayacağı 

zararlarını da karşılamayı amaçladığından, kamu düzenindendir
350

. Bu nedenle 

taraflar MÖHUK m.48‟deki teminatın miktarı ve türünü belirlemek için teminat 

sözleşmesi yapamayacakları gibi, MÖHUK m.48‟deki teminatın aranmayacağına 

ilişkin olumsuz bir teminat sözleşmesi de yapamazlar.  Buna karşılık Türk 

vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerindeki teminat, hukukî 

nitelik olarak bir ilk itiraz olduğu ve sadece tarafların menfaatini koruduğu için, bu 

                                                
348 Aksi görüş: Teminat sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması, geçerlilik şartı olup, bu sayede hâkim 

taraflarca belirlenen teminatın maddî bir değere sahip olup olmadığını ve geçerli olup olmadığını tayin 

edecektir (Arslan S. s.11). 
349 Özden-Teminat s.61. 
350 Özden-Teminat s.61. 
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konuda tarafların teminat gösterilmemesi hususunda, olumsuz teminat sözleşmesi 

yapmaları mümkündür
351

. 

Teminat, karşı tarafın menfaatinin korunması yanında, üçüncü kişilerin 

menfaatini korumak için de alınıyorsa, bu durumda da teminat sözleşmesi yapılamaz. 

Örneğin, ihtiyatî tedbir, ihtiyat haciz talebinde bulunan kişiden alınan teminat, karşı 

tarafın menfaati yanında, üçüncü kişilerin menfaatine de koruduğundan, üçüncü 

kişilerin uğradıkları zararlarında bu teminattan karşılanabilmesi mümkün 

olduğundan, tarafların teminat gösterilmesinin istenmeyeceğine ilişkin olumsuz 

teminat sözleşmesi yapmaları mümkün değildir.  

Uygulamada özellikle, bankaların müşterileri ile yaptıkları kredi 

sözleşmelerinde, bankanın teminat gösterme şartı aranmaksızın ihtiyatî haciz 

talebinde bulunabileceğine ilişkin kayıtlara yer verilmektedir
352

. İhtiyatî haciz 

talebinde bulunan alacaklıdan istenen teminat, sadece borçlunun değil, üçüncü 

kişilerinde uğraması muhtemel zararları güvence altına aldığından; borçlu yanında 

üçüncü kişilerin menfaatine de koruyan bu teminattan, borçlunun feragat etmesi 

geçersizdir
353

. Nitekim kanun koyucu, üçüncü kişilerin tazminat davası açma hakkını 

(İİK m.259,I) açıkça tanıdığı gibi; İİK m.265,II hükmü ile ihtiyatî haciz nedeniyle 

menfaati ihlal edilen üçüncü kişilere, teminata itiraz edebilme imkânı da 

getirilmiştir
354

.  

Teminatın amacı, karşı tarafın veya bazı durumlarda hazinenin uğrayacağı 

muhtemel zararları ve yargılama giderlerini karşılamak, güvence altına almak 

olduğundan, kararlaştırılan teminatın maddî bir değer taşıması gerekir
355

. Örneğin 

tarafların birbirlerine yazdığı mektuplar, maddî bir değer taşımadıkları için teminat 

olamayacakları halde; tarafların marka üzerindeki hakları, maddî bir değer 

taşıdığından teminat olabilirler
356

. 

 

 

 

                                                
351 Bilge/Önen s.340; Yılmaz-İnanca s.399. 
352 Kılıçoğlu E. s.152. 
353 Kılıçoğlu E. s.152. 
354 Kılıçoğlu E. s.153. 
355 Kütükçüoğlu s.7. 
356 Kütükçüoğlu s.7. 
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D- Teminat Konusunda Çıkan UyuĢmazlıkların Çözümü 

Para dışında başka bir teminat türü ile teminat gösterilebilmesi için, 

mahkemenin gösterilmek istenen teminat türünü uygun bulması gerekir. Bir başka 

deyişle, teminat yükümlüsü tarafından gösterilmek istenen para dışındaki teminatın, 

yeterli ve geçerli olup olmadığına mahkeme karar verecektir. Davacı tarafından 

gösterilen veya gösterilecek teminatın yeterliliği ve geçerliliği konusunda taraflar 

arasında uyuşmazlık çıkabilir; bu uyuşmazlıklar hâkim tarafından hadiseler 

hakkındaki yönteme (HUMK m.222 vd.) göre çözümlenir (HUMK m.100).  

Teminata itiraz, duruşmada yapılıyorsa, sözlü olarak; duruşma dışında ileri 

sürülüyorsa, mahkeme verilecek iki nüsha dilekçe ile yapılır (HUMK m.222). 

Teminat konusundaki uyuşmazlığı, hâkim dosya üzerinden veya tarafları dinledikten 

sonra karara bağlayabilir (HUMK m.223,II). Hâkim önce itirazın yerinde olup 

olmadığına karar verir. İtirazı yerinde görürse, dilekçenin bir örneğini karşı tarafa 

tebliğ eder ve bir süre belirleyerek, bu konuda ne diyeceğini sorar (HUMK m.223,I). 

Eğer karşı taraf duruşmada hazırsa veya sözlü yargılama usulünde, karşı tarafa 

tebligat yapılmasına ve süre verilmesine gerek kalmadan, itiraz karara bağlanabilir 

(HUMK m.484).  

Teminatın yeterli olup olmadığı veya teminatın geçerli olup olmadığı 

konusunda hem teminat yükümlüsü hem lehine teminat gösterilen kişi mahkemeye 

itirazda bulunabilir. Örneğin, dava açmada teminatın söz konusu olduğu hallerde, 

davacı, hâkim tarafından belirlenen teminat miktarının yüksek olduğuna itiraz 

edebilir. Yahut davacı para dışında bir teminat türü göstermek ister bu teminat türü 

mahkemece kabul edilmez ise, davacı göstermek istediği teminat türünün yeterli ve 

geçerli bir teminat olduğu ileri sürerek, mahkemenin bu kararına itiraz edebilir. 

Davacının itirazı mahkemece kabul edilirse, hâkim itirazın niteliğine göre, fazla 

belirlenen teminat miktarının düşürülmesine veya başlangıçta kabul edilmeyen 

teminat türü ile teminat gösterilmesine karar verir ve bu karar doğrultusunda 

teminatın gösterilmesi için uygun bir süre belirler. Davalı da, hâkim tarafından 

belirlenen teminat miktarının kendisinin muhtemel zarar, ziyanı ile yargılama 

giderlerini karşılayacak miktarda olmadığını, az olduğunu, yeterli olmadığını ileri 

sürerek, belirlenen teminat miktarına itiraz edebilir. Yine davalı hâkim tarafından 

kabul edilen teminat türünün geçerli bir teminat olmadığını, HUMK m.96‟da sayılan 
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türden bir teminat olmadığını ileri sürerek, teminatın geçerliliği konusunda da bir 

itirazda bulunabilir. Davalının itirazı kabul edilirse, hâkim, itirazın niteliğin göre, 

davacı tarafından başka bir teminat türü ile yükümlülüğün yerine getirilmesine veya 

teminat miktarın artırılmasına karar verir ve bu karar doğrultusunda teminatın 

gösterilmesi için uygun bir süre belirler. 

Teminat yükümlüsü tarafından gösterilen teminat, para, teminat mektubu, 

tahvil ise, bunların değeri belli olduğundan, bunların değerinin, hâkim tarafından 

belirlenen teminat miktarını karşılayıp karşılamadığı noktasında taraflar arasında 

herhangi bir ihtilaf çıkmaz. Buna karşılık teminat olarak, menkul veya gayrimenkul 

rehni gösterilmiş ise, bunların değerinin, hâkim tarafından belirlenen teminat 

miktarını karşılayıp karşılamadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık çıkabilir. 

Davalı, bunların değerinin, gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılamadığını 

ileri sürerek, itirazda bulunabilir. Bu itiraz teminatın yeterliliği konusunda bir 

itirazdır. Bu durumda hâkim gösterilen teminatın değerini bilirkişi aracılığı ile tespit 

ettirir ve bu rapor doğrultusunda, teminatın yeterli olup olmadığına karar verir. 

 

 

 



         ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DAVADA TEMĠNAT 

 

Kural olarak, dava açan veya görülmekte olan bir davada mahkemeden 

talepte bulunan kişilerin, herhangi bir teminat göstermeleri gerekmez. Fakat bazı 

hallerde, kanun koyucu çeşitli düşüncelerle, dava açan veya talepte bulunan kişiyi 

teminat göstermekle yükümlü tutmuştur. Hangi hallerde teminat gösterilmesi 

gerektiği, kanun tarafından sınırlı bir biçimde belirtilmiştir. Dava açan veya 

görülmekte olan bir davada talepte bulunan kişi, ancak kanun tarafından sınırlı bir 

biçimde belirtilen hallerde teminat göstermekle yükümlü olup; kanunun teminat 

gösterilmesini öngörmediği hallerde teminat gösterme yükümlülüğü yoktur
1
. 

Mevzuatımızda, davada teminat gösterilmesi gereken halleri başlıca iki 

gruba ayırabiliriz. Bunlardan biri, mahkemede dava açarken, davacının teminat 

gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu haller; diğeri ise dava sürecinde, 

davaya müdahale, davanın ihbarı, eski hale getirme, ıslah, temyiz, istinaf, 

yargılamanın yenilenmesi gibi çeşitli müesseselerde, söz konusu olan, talepte 

bulunanın teminat gösterme yükümlülüğünün olduğu hallerdir.  

Bu bölümde önce dava açmada teminat gösterilmesi gereken haller 

incelenecek, daha sonrada davaya müdahale, davanın ihbarı, eski hale getirme, ıslah, 

temyiz, istinaf,  yargılamanın yenilenmesi gibi müesseselerde teminat gösterilmesi 

gereken haller incelenecek ve son olarak da hakem yargılamasında, idari yargıda ve 

ceza yargılamasında teminat incelenecektir. 

 

§.3 DAVA AÇMADA TEMĠNAT GÖSTERĠLMESĠ 

Kural olarak, dava açan davacı, davasında haksız çıkması halinde, karşı 

taraf davalının, bu haksız dava nedeniyle uğrayabileceği zararların karşılanması için, 

önceden bir teminat göstermekle yükümlü değildir. Ancak kanun koyucu, davacıyı, 

bazı hallerde teminat göstermekle yükümlü tutarak, bu kurala istisnalar getirmiştir. 

Davacının açmış olduğu davada, haksız çıkması halinde, davalının uğrayabileceği 

zararların, davacıdan tahsilinin güç veya imkânsız olacağı düşünülen bazı hallerde, 

kanun koyucu, haksız dava nedeniyle karşı tarafın veya hazinenin uğrayabileceği 

                                                
1 Kuru Usul-IV s.4154. 
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zararların karşılanabilmesi için, dava açan davacıyı teminat göstermekle yükümlü 

tutmuş, buna ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Dava açmada söz konusu olan bu 

teminata, “cautio judicatum solvi kuralı” adı verilmektedir
2
. 

Dava açmada teminat gösterilmesi gereken haller, başlıca HUMK m.97 ve 

MÖHUK m.48‟de düzenlenmiştir. Bunlar dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüğü ile ilgili genel hüküm niteliğindedir. HUMK m.97‟de Türk 

vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme yükümlülükleri, MÖHUK m.48‟de 

ise yabancıların dava açmada teminat gösterme yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu 

genel hükümlerin dışında, başka kanunlarda da, davacının dava açmada teminat 

gösterme yükümlülüğünün düzenlendiği özel hükümler vardır
3
. Burada önce dava 

açmada teminatla ilgili genel hüküm niteliğindeki HUMK m.97 ve MÖHUK m.48 

hükümleri incelenecek, daha sonra dava açmada teminatın düzenlendiği diğer kanun 

hükümleri incelenecektir. 

 

 A- Türk VatandaĢlarının Dava Açmada Teminat Gösterme 

Yükümlülükleri 

 

 I- HUMK m.97’de Düzenlenen Teminat 

HUMK m.97,I‟de “Türkiye‟de Türk Medenî Kanunu mucibince 

ikametgâhı olmıyan müddei veya dâvaya müdahale eden kimse diğer tarafın 

muhtemel zarar ve ziyaniyle masarifi muhakemesine mukabil 96 ncı madde 

mucibince teminat göstermeye mecburdur” denilmektedir. Bu hükme göre, 

Türkiye‟de Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı olmayan davacı, Türk 

Mahkemelerinde dava açarken teminat göstermekle yükümlüdür. Türkiye‟de 

ikametgâhı olmayan karşılık davacı da HUMK m.97‟ye göre teminat göstermekle 

yükümlüdür
4
. Buradaki teminatın amacı, davalının muhtemel zarar ziyanı ile 

                                                
2 Özden-Cautio s.27; Berki-Teminat s.404; Unat s.8. Cautio judicatum solvi  “davada yabancı (ecnebi) 

veya Türkiye‟de ikametgâhı olmayan, davacının veya müdahilin (davanın başında) karşı tarafın 

zararları için yatırmak zorunda olduğu teminat” şeklinde tanımlanmaktadır (Yılmaz-Sözlük s.192). 
3 Bkz. TTK m.341; TTK m.381; Koop K. m.53/IV. 
4 Belgesay-Adliye s.169. 
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yargılama giderlerinin ödenmesini güvence altına almaktır
5
. HUMK m.97 teminatı 

ikametgâh ölçütünden hareket ederek düzenlemiştir
6
. 

  

 1- HUMK m.97 Sadece Türk VatandaĢları Hakkında Uygulanır 

HUMK m.97,I‟de sadece, Türkiye‟de ikametgâhı olmayan davacı ve 

müdahilden söz edilmekte, Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı yapılmamaktadır. Bu 

nedenle, bu hükmün yabancılara uygulanıp uygulanmayacağı sorusu akla gelebilir. 

Bu husus EHVK‟un yürürlükte olduğu yıllarda tartışılmıştır. EHVK‟un HUMK m.97 

ile zımnen ilga edildiği görüşünü benimseyenler, HUMK m.97‟nin yabancılara da 

uygulanacağını savunmuşlardır
7
. Bu konudaki tartışmalar MÖHUK‟un yürürlüğe 

girmesiyle son bulmuştur.  

HUMK m.97,I‟de her ne kadar, Türk vatandaşı ve yabancı ayrımından 

söz edilmese de, Türk Mahkemelerinde dava açan yabancıların teminat yükümlülüğü 

ayrı bir düzenleme ile özel olarak MÖHUK m.48‟de düzenlenmiş olduğundan, 

HUMK m.97,I‟in sadece Türk vatandaşları hakkında uygulanacağı kabul 

edilmektedir
8
. Yabancıların Türk Mahkemelerinde dava açarken teminat 

göstermeleri konusunda MÖHUK m.48 uygulanacak, buna karşılık Türkiye‟de 

ikametgâhı olmayan Türk vatandaşlarının Türk Mahkemelerinde dava açarken 

teminat göstermeleri konusunda ise HUMK m.97 uygulanacaktır. Yargıtay kararları 

da bu yöndedir
9
. 

 

                                                
5 Postacıoğlu-Usul s.381; Bilge/Önen s.339; Yılmaz-İnanca s.383; Yılmaz Z. s.187. 
6 Yılmaz-İnanca s.383; Postacıoğlu-Usul s.381. 
7 “Ecnebiler, umumiyetle kendi memleketlerinde mukim olduklarından, Türkiyede ikametgâhları 

olduğunu isbat etmedikçe dâva ikamesi için Hukuk Usulü Kanununa göre teminatla mükelleftirler” 

(Belgesay-Teminat s.269). 
8 Kütükçüoğlu s.29; Yılmaz-İnanca s.387; Yılmaz Z. s.187. 
9 “Bilindiği üzere davacının yabancı olması halinde teminat yatırılması yükümlülüğü hem Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununda hem de yabancı ile ilgili davalarda 2675 sayılı Milletlerarası Özel 

Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)‟da düzenlenmiş bulunmaktadır. HUMK.nun 97. 

maddesi Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayanlarla ilgili olarak genel bir düzenleme şekli getirmiş iken 
sonradan yürürlüğü girmiş bulunan MÖHUK.nun 32. maddesinde sadece yabancı olan davacının 

teminat gösterme yükümlülüğü düzenlendiğine göre, artık yabancıların teminat göstermesi hakkında 

münhasıran MÖHUK hükümleri uygulanacaktır. HUMK.nun teminatla ilgili 97.maddesi ise sadece 

Türkiye‟de ikametgâhları bulunmayan Türkler hakkında uygulama alanı kabul edilecektir.” (11.HD 

13.6.1991, 8851/3955: Yılmaz-Tedbirler s.917); “……MÖHUK.nun 32. maddesinde sadece yabancı 

olan davacının teminat gösterme yükümlülüğünü düzenlediğine göre, artık yabancıların teminat 

göstermesi hakkında münhasıran MÖHUK hükümleri uygulanacaktır. HUMK.nun teminatla ilgili 97. 

maddesi ise sadece Türkiye‟de ikametgâhları bulunmayan Türkler hakkında uygulama alanı 

bulabilecektir…” (11.HD 18.12.1987, 6707/7382: Yılmaz-Tedbirler I s.916). Benzer şekilde, Bkz. 

11.HD 11.10.1988, 2749/5770 (Kuru Usul-IV s.4159). 
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2- HUMK m.97 Bütün Hukuk Davaları Hakkında Uygulanır 

HUMK m.97 teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu davalar 

bakımından herhangi bir ayrım yapmadığından, HUMK m.97 bütün hukuk 

davalarında uygulanacaktır
10

. Kanun koyucu, HUMK m.97‟nin uygulanması 

bakımından taşınır davaları veya taşınmaz davaları, şahısvarlığı davaları yahut 

malvarlığı davaları gibi herhangi bir ayrım yapmamıştır. Bu nedenle HUMK m.97 

hükmü genel ve özel bütün hukuk mahkemelerinde açılan davalar hakkında 

uygulanır.   

Doktrinde, nafaka davalarında, davacının zaten yardıma muhtaç olması özel 

durumu nedeniyle, nafaka davacısının HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün olup olmadığı konusu tartışılmıştır
11

. Ancak Yargıtay 10.06.1971 

tarihinde vermiş olduğu bir kararda “…HUMK m.97‟de yer alan teminat hükmü 

nafaka davalarında da uygulanmak gerekir” diyerek, HUMK m.97‟nin nafaka 

davalarında da uygulanacağını belirtmiş, bu konuda bir istisnanın mevcut olmadığını 

kabul etmiştir
12

. Kuru‟da nafaka davalarında da teminat yükümlülüğünün olduğunu 

belirtmektedir
13

. Kanımızca da, kanunda dava türleri bakımından herhangi bir ayrım 

yapılmadığından, HUMK m.97‟nin bütün davalarda ve dolayısıyla nafaka 

davalarında da uygulanması gerekir.  

 

3- HUMK m.97’de Düzenlenen Teminatın Hukukî Niteliği 

HUMK m.97 düzenlenen teminat hukukî nitelik olarak, bir ilk itirazdır
14

. 

İlk itirazlar, davanın esasına girmeye engel teşkil eden, hâkim tarafından 

kendiliğinden dikkate alınamayan, ancak davanın başında taraflarca ileri 

sürüldüğünde dikkate alınabilen, daha sonra ileri sürülmesi mümkün olmayan, 

kanunda sınırlı olarak sayılmış, usule ilişkin itirazlardır
15

. İlk itiraz hallerinin 

                                                
10 Turhan s.868; Berki s.30; Kuru Usul-IV s.4160.  
11 Bkz. Turhan s.868-869 
12 2.HD 10.06.1971, 3799/3754  (Turhan s.869). 
13 Kuru-Usul IV s.4160. 
14 Bilge/Önen s.415; Yılmaz-İnanca s.398; Önen s.96; Turhan s.874-875; Ansay-Usul s.177; Yılmaz 

Z. s.187. 
15 Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.259; Kuru-Dava Şartları. İlk itiraz halleri HUMK m.187‟de sınırlı 

olarak sayılmıştır. HUMK m.187‟de belirtilen ilk itiraz halleri teminat talebi, yetki itirazı, derdestlik 

itirazı, davaların birleştirilmesi itirazı, dava dilekçesi veya cevap dilekçesinin ya da davetiyenin 

düzenlenmesinde kanunu noksanlık bulunduğu itirazı, karşılık davanın kabule şayan bulunmadığı 

itirazıdır. Bunlardan başka TTK m.5‟de düzenlenen işbölümü itirazı ile  MTK‟nda düzenlenen tahkim 

itirazı vardır. 
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kanunda sınırlı olarak sayıldığı HUMK m.187,1‟de de “Türkiye‟de ikametgâhı 

bulunmayanlardan teminat talebi” denilerek, teminat talebi bir ilk itiraz hali olarak 

düzenlenmiştir. HUMK m.98‟de “Teminat talebi dâvanın ikamesini müteakip ve 

esasa girişilmezden evvel veya Türkiye haricinde mukim olan kimse dâvaya dahil 

olur olmaz dermeyan edilmek lâzımdır” denilmektedir.  

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan davacının, HUMK m.97‟ye göre teminat 

göstermesi gerektiği, ancak davalı tarafından, esasa cevap süresi içinde ilk itiraz 

olarak ileri sürülebilir. Davalı, Türkiye‟de ikametgâhı olmayan davacının teminat 

göstermesi gerektiğini ilk itiraz olarak ileri sürmezse, davalının teminat talebinde 

bulunma hakkı düşer (HUMK m.98,II c.2; HUMK m.188 c.1). Teminat talebi, bir ilk 

itiraz olduğundan, mahkeme, davalının talebi olmadan, kendiliğinden, Türkiye‟de 

ikametgâhı olmayan davacıdan, teminat göstermesini isteyemez. 

Davacının, dava sırasında ikametgâhını yabancı bir memlekete nakletmesi 

halinde, bu nakil durumunun davalıya bildirilmesi üzerine, davalının hemen teminat 

talebinde bulunarak, bu hususu ilk itiraz olarak ileri sürmesi gerekir. Aksi halde 

davalının teminat talebinde bulunma hakkı düşer (HUMK m.98,II c.2). 

 

4- HUMK m.97’ye göre Teminat Gösterilmesinin ġartları 

a- Davacının Türk VatandaĢı Olması 

Türk mahkemelerinde dava açan yabancı davacının, teminat yükümlülüğü 

MÖHUK m.48‟de düzenlenmiş olduğundan, HUMK m.97‟nin sadece Türk 

vatandaşlarına uygulanacağı yukarıda belirtilmişti. HUMK m.97‟ye göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğması için her şeyden önce Türk Mahkemelerinde dava 

açan davacının, Türk vatandaşı olması gerekir. Bu durumda davalının Türk vatandaşı 

veya yabancı olmasının herhangi bir önemi yoktur. 

Asıl davada, davalı olan, Türk vatandaşı ise ve cevap dilekçesinde karşılık 

dava açarsa, bu durumda davalının (karşılık davacının), diğer şartlarda varsa HUMK 

m.97‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olur
16

. 

Türk vatandaşlığı, aslen kazanılmış olabileceği gibi
17

, sonradan da 

kazanılmış olabilir
18

. Aslen kazanılan Türk vatandaşlığı ile sonradan kazanılan Türk 

                                                
16 Berki s.29-30; Turhan s.859; Yılmaz-İnanca s.388. 
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vatandaşlığı arasında, kural olarak hak ve yükümlülükler bakımından herhangi bir 

fark olmadığından
19

; gerek aslen, gerekse sonradan Türk vatandaşlığını kazanan 

Türk vatandaşları, diğer şartlarda mevcutsa HUMK m.97‟ye göre teminat 

göstermekle yükümlüdür. Yani, teminat yükümlülüğü için, önemli olan davacının 

Türk vatandaşı olması olup, bu vatandaşlığın kazanılma biçiminin herhangi bir 

önemi yoktur.   

Gerçek kişileri bir devlete bağlayan hukukî ve siyasi bir bağ olarak 

tanımlanan vatandaşlık kavramı
20

, gerçek kişilere özgü bir kavram olduğundan, 

ancak gerçek kişilerin vatandaşlığından söz edilebilir; tüzel kişilerin ve gemilerin 

vatandaşlığından söz edilemez
21

. Bu nedenle ancak gerçek kişilerin HUMK m.97‟ye 

göre teminat gösterme yükümlülükleri olabilir. Tüzel kişilerin ise HUMK m.97‟ye 

göre teminat gösterme yükümlülükleri olmaz. 

 

   b- Davacının Türkiye’de Ġkametgâhının Bulunmaması 

Türk vatandaşı davacının teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi 

için gerekli ikinci şart, davacının Türkiye‟de ikametgâhının bulunmamasıdır. HUMK 

m.97‟ye göre Türkiye‟de Türk Medenî Kanunu hükümleri gereğince ikametgâhı
22

 

olmayan davacı, teminat göstermekle yükümlüdür. Bu durumda, davalının 

Türkiye‟de ikametgâhının bulunup bulunmamasının veya davalının Türk vatandaşı 

ya da yabancı olmasının herhangi bir önemi yoktur
23

. Yani, Türkiye‟de ikametgâhı 

olmayan, Türk vatandaşı davacı her durumda teminat göstermekle yükümlüdür.    

                                                                                                                                     
17 Türk Vatandaşlığı Kanunu‟na göre, bir kişinin doğumu anında ve doğumu dolayısıyla Türk 

vatandaşlığını, soğbağı esası (kan esası) ve doğum yeri esası (toprak esası) olmak üzere iki şekilde 

kazanması mümkündür (TVK m.6-8) (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz.Doğan-Vatandaşlık s.49-63). 
18 Türk Vatandaşlığı Kanunu‟na göre, bir kişinin doğumdan sonra ve doğumdan başka bir sebeple, 

yani sonradan Türk vatandaşlığını kazanması, kanun yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması (evlat 

edinme ve evlenme ile), yetkili makamın kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve seçme 

hakkının kullanılarak Türk vatandaşlığının kazanılması olmak üzere değişik şekillerde mümkündür 

(TVK m.9-22) (Bu konularda ayrıntılı bilgi için Bkz.Doğan-Vatandaşlık s.63-108). 
19 Doğan-Vatandaşlık s.63. 
20 Doğan-Vatandaşlık s.30.  
21 Doğan-Vatandaşlık s.30-31. Tüzel kişiler ve gemiler için tâbiyet kavramından söz edilebilir. 

Tâbiyet kavramı, vatandaşlık kavramına göre daha üst bir kavram olup, gerek gerçek kişi ve tüzel 

kişilerin gerekse, gemi, hava gemisi gibi şeylerin bir devlete bağlılığını ifade etmek için 

kullanılmaktadır (Doğan-Vatandaşlık s.30). 
22 TMK m.10-22‟de “yerleşim yeri” deyimi kullanılmıştır. Buna karşılık HUMK m.97-98‟de 

“ikametgâh” kavramına yer verilmiştir. Araştırma Usul Hukukuna ilişkin olduğundan, çalışmada 

ikametgâh kavramı tercih edilmiştir.  
23 Hanef s.138-139; Yılmaz-İnanca s.391; Turhan s.871; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.87. 
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HUMK m.97 teminat gösterme yükümlülüğünü, ikametgâh esasına 

bağlamıştır
24

. İkametgâh, bir kimsenin, aile ve iş ilişkilerini yoğunlaştırarak, sürekli 

kalmak niyetiyle oturduğu ya da kanun tarafından belirlenen yerdir
25

. TMK m.19‟da 

“Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir” denilerek iradi 

ikametgâh belirtilmiş; TMK m.20-21‟de de kişinin yerleşme niyetine ve bu niyetine 

uygun olarak oturduğu yere bakılmaksızın, ikametgâhın bizzat kanun tarafından 

belirlendiği, kanuni ikametgâh halleri sayılmıştır.  

TMK m.19‟daki tanımdan da anlaşıldığı üzere, iradi ikametgâhın iki unsuru 

vardır. Bunlardan birincisi, objektif unsur olarak adlandırılan “belli bir yerde 

oturma”dır
26

. İkincisi ise subjektif unsur adı verilen, ikametgâh olarak seçilen yerde 

“sürekli kalma niyeti”dir
27

. Bir kimsenin oturduğu yerle, ikametgâhı genellikle aynı 

yer olmakla beraber; ikametgâhın oturulan yerden başka bir yerde olması da 

mümkündür
28

. Örneğin, Libya‟ya çalışmak için, giden, eşini ve çocuklarını 

Türkiye‟de bırakan bir kişi, Libya‟da oturmakta ise de, bu kişinin ikametgâhının 

Libya‟da olduğundan söz edilemez. Bu kişi geçici bir süre için yurt dışına gittiği, eşi 

ve çocuklarını götürmediği için, bu kişinin ikametgâhı geçici olarak kaldığı Libya‟da 

değil, sürekli kalma niyetinde olduğu Türkiye‟dedir. 

Bir kimsenin ikametgâhı ile nüfus siciline kayıtlı olduğu yerin aynı olması 

gerekmez
29

. Bir yere nüfus kaydının nakli, o yerde yerleşme niyetinin varlığını kabul 

için tek başına yeterli değildir
30

. Yine, bir yere sürekli kalma niyetiyle yerleşilmesine 

rağmen, o yere nüfus kaydının nakledilmemesi, o yerde sürekli kalma niyetinin 

yokluğu anlamına da gelmez
31

. Sürekli kalma niyetinin olup olmadığının, başkaca 

                                                
24 İngilterede de, dışarıda ikametgâhı olan davacılar teminat göstermekle yükümlü tutulabilmektedir 

(Aytuğ s.205). Ancak, davacılardan birinin İngiltere‟de ikametgâhı varsa, veya dışarıda ikamet etme 

resmi bir vazifeten kaynaklanıyorsa, dışarıda ikamet eden davacının, mahkemenin yargı çevresinde 

mahkeme masraflarını karşılayacak miktarda ayni veya şahsî malı varsa; davacının davalıda bir miktar 

parası varsa; davalı davacının davasında haklı olduğun kabul ediyorsa, bu durumlarda teminat 

gösterilmesine gerek olmadığı kabul edilmektedir (Aytuğ s.206). 
25 Kılıçoğlu-Medenî s.170; Akipek/Akıntürk s.459-460, 466; Özkan s.66; Öztan B. s.309. 
26 Kılıçoğlu-Medenî s.172; Öztan B. s.312; Oğuzman/Seliçi/Özdemir-Kişiler s.114. 
27 Kılıçoğlu-Medenî s.171-172; İmre s.213; Özkan s.68-69; Öztan B. s.312; Oğuzman/Seliçi/Özdemir-

Kişiler s.115; Akipek/Akıntürk s.464-465. 
28 İmre s.210. 
29 Nüfus Kanununun 18.maddesinde değişiklik yapılmadan önce nüfusa kayıtlı olunan yerin 

ikametgâha karine teşkil ettiği Yargıtayca kabul ediliyordu. Değişiklikten sonra bu karinenin yasal 

dayanağı kalmamıştır (Oğuzman/Seliçi/Özdemir-Kişiler s.116, dn.327. Ayrıca Bkz. 2.HD 1.11.2006, 

7743/14690). 
30 Oğuzman/Seliçi/Özdemir-Kişiler s.115. 
31 Oğuzman/Seliçi/Özdemir-Kişiler s.116. 
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delillerle kanıtlanması, tüm faktörlerin birlikte değerlendirilmesi suretiyle tespiti 

gerekir. Yerleşmek niyetiyle oturmak, ancak bir takım olaylara dayanılırsa kabul 

edileceğinden, bu konuda tanık dinlenmesi mümkündür
32

. 

Bir kimsenin oturmaya başladığı yerde ikametgâh tesis edildiğinden söz 

edilebilmesi için, o yere sürekli kalma niyeti ile, belirsiz ve uzun bir süre kalınması 

için yerleşilmiş olması gerekir
33

. Bir yerde ikametgâh tesis edildikten sonra, oradan 

geçici ayrılmalar, ikametgâhın varlığını devam ettirmesine engel olmaz
34

. Kişinin 

ikametgâhına geri dönme amacı olduktan sonra, belli aralıklarla uzunca bir süre 

ayrılmalar bile ikametgâhın değişmesi anlamına gelmez
35

. Devamlılık göstermeden 

ve yerleşmek niyeti olmadan, yaşanılan yere mesken denir
36

. Kişinin meskeni 

(oturduğu yer) ile, ikametgâhı ayrı ayrı yerler olabilir
37

.  

 Dava dilekçesinde, davacı ikametgâh adresi olarak yurt dışında bir adres 

göstermişse, bu durumda bu kişinin ikametgâhının araştırılmasına zaten gerek 

yoktur. Buna karşılık, dava dilekçesinde Türkiye‟de bir adres gösterilmişse, 

gösterilen bu adresin davacının ikametgâhı olmadığı, davacının ikametgâhının yurt 

dışında olduğu iddia ve ispat edilebilir; bunun aksi ispat edilmedikçe, davacının 

teminat göstermekle yükümlü tutulması mümkün değildir
38

.  

Yabancı ülkede oturan veya çalışan Türk vatandaşlarının, yabancı ülkede 

ikametgâh edindiği iddia ve ispat edilmediği sürece, bu kişiler teminat göstermekle 

yükümlü tutulmamalıdır. Örneğin, yabancı ülkede oturan Türk vatandaşı kişiler, 

bulundukları yabancı ülkede, yerleşmek niyetiyle değil de, belirli bir iş için (örneğin 

geçici ikamet izni ile) oturmakta iseler, bu kişilerin ikametgâhlarının Türkiye dışında 

olduğu söylenemez
39

. Bunun gibi, yurt dışına eşini ve çocuklarını götürmeden, 

sadece kendisi giden, Türkiye‟deki malvarlığını satmayan kişilerin de 

ikametgâhlarının Türkiye dışında olduğu söylenemez. Yabancı bir ülkede bulunan 

Türk vatandaşlarının, bulundukları yeri ikametgâh olarak seçtiklerine ilişkin elverişli 

ve yeterli deliller ileri sürülüp bu husus ispatlanmadıkça, bu kişiler Türkiye‟de dava 

                                                
32 Özkan s.69. 
33 İmre s.214. 
34 İmre s.214. 
35 Özkan s.69-70. 
36 Özkan s.70. 
37 Özkan s.81. 
38 Belgesay-Adliye s.167; İnal-Usul I s.893. 
39 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.252; Kuru Usul-IV s.4158. 
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açarken teminat göstermekle yükümlü tutulamazlar
40

. Buna karşılık, davacının 

Türkiye ile bağının çok zayıflamış olduğu, bu kişinin artık yabancı ülkede yerleşmek 

niyetiyle oturmaya başladığı ispat edildiği takdirde ise, ikametgâhın Türkiye‟de 

olduğundan söz edilemez. Örneğin, yabancı bir ülkede oturan, Türk vatandaşı bir kişi 

yabancı ülkede yerleşme niyetiyle (örneğin daimi ikamet izni ile) oturmakta ise, yurt 

dışına eşini ve çocuklarını götürmüşse, orada taşınmaz mal satın almış veya çok uzun 

süreli kira sözleşmesiyle taşınmaz kiralamışsa, bu kişinin ikametgâhının yurt dışında 

olduğu kabul edilmeli ve HUMK m.97‟ye göre teminat göstermekle yükümlü 

sayılmalıdırlar
41

. Çünkü bu kişilerin Türk mahkemelerinde açtıkları davalarda haksız 

çıkmaları halinde, davalıların, bu davalar nedeniyle uğrayabilecekleri zararları, 

onlardan talep edebilmeleri, genellikle çok zor veya imkânsız olur
42

. Bu şekilde, 

Türkiye ile bağının çok zayıfladığı, yabancı bir ülkede yerleşmek niyetiyle oturmaya 

başladı ispat edilen bir kişi, Türkiye‟de nüfus siciline kayıtlı olduğu gerekçesiyle, 

teminattan muaf tutulmamalıdır. Aksi takdirde böyle bir sonuç “Türkiye ile yeter 

bağlılığı olmayan kişilerin Türkiye‟de açacakları davalarda, davalıyı muhtemel 

zararlara karşı korumak” şeklindeki teminatın amacına aykırı olur
43

. Görüldüğü 

üzere, HUMK m.97‟deki teminat yükümlülüğü, yerleşmek niyetiyle yabancı bir 

ülkede oturan, yabancı ülkede ikametgâh edinen Türk vatandaşları için söz 

konusudur
44

. 

Dava açarken, Türkiye‟de ikametgâhı bulunduğu için, teminat göstermemiş 

olan davacı, dava devam ederken ikametgâhını yabancı bir memlekete naklederse, 

yine teminat göstermekle yükümlü hale gelir (HUMK m.97,II). Buna karşılık, dava 

açarken, Türkiye‟de ikametgâhı bulunmadığı için teminat gösteren davacı, yargılama 

                                                
40 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.252. “Gerçekten Türkiye‟de kanuni ikametgâhı olmayan Türk 

vatandaşlarının açacakları davalarda teminat göstermeleri gerekir (HUMK m.97). Davacı Almanya‟da 
işçi olarak çalışmaktadır. İkametgâh, yerleşmek niyetiyle oturulan yerdir (HUMK m.19). Bir kimsenin 

işçi olarak bir mahalde çalışması orayı ikametgâh edinmek istediğini kabul için başlı başına bir sebep 

sayılamaz. Davacının Almanya‟da çalıştığı şehri ikametgâh olarak seçtiğini kabule yeterli ve elverişli 

deliller ileri sürülüp ispat olunmamıştır. O halde davacının ikametgâhı Türkiye‟de kayıtlı olduğu 

yerdir. Bu bakımdan Usulün 97.maddesinin uygulanması düşünülemez” (2.HD 28.12.1972, 

7198/7390: Kuru Usul-IV s.4158-4159). 
41 Kuru Usul-IV s.4157. 
42 Kuru Usul-IV s.4157. 
43 Çelikel s.351-352; Turhan s.863-865. 
44 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.252. 
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sırasında ikametgâhını Türkiye‟ye naklederse, yatırdığı teminatın kendisine iade 

edilmesi gerekir
45

. 

Davacının Türkiye‟de gösterdiği ikametgâhının olmadığı veya bunun yurt 

dışına nakledildiği, davalı tarafından iddia edilirse, bunun iddia eden davalı 

tarafından ispat edilmesi gerekir
46

. 

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan bir kişi, sırf teminat yükümlülüğünden 

kurtulmak için, hakkını Türkiye‟de ikametgâhı bulunan bir kişiye devrederse, kanuna 

karşı hile söz konusu olduğu için; bu devir teminat yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmayacağı ileri sürülmüştür
47

. Turhan ise, aksi görüşte olup, böyle bir devirde, 

davalı artık Türkiye‟de ikametgâhı olan bir davacı ile karşı karşıya bulunduğu için, 

davacının teminat yükümlülüğü olmamalıdır
48

. Kanımızca da bu durumda teminat 

yükümlülüğü olmamalıdır. Zira bu durumda, davalı Türkiye‟de ikametgâhı olan bir 

davacı ile karşı karşıya bulunduğundan, davalının muhtemel zararları ile yargılama 

giderlerinin tahsilindeki güçlükten söz edilemez.  

Acaba davacı tarafta dava arkadaşlığı
49

 söz konusu ise teminat 

yükümlülüğü nasıl belirlenecektir? Bu konu ihtiyatî dava arkadaşlığı ve mecburi 

dava arkadaşlığına göre ayrım yapılarak incelenmelidir.  

İhtiyari dava arkadaşlığında, aslında tek bir dava söz konusu olmayıp, dava 

arkadaşı sayısınca dava vardır
50

. Burada mahkeme, dava arkadaşları için tek bir karar 

verir; fakat, mahkeme her bir dava arkadaşı hakkında farklı karar verebilir
51

. İhtiyatî 

dava arkadaşlığında, teminat yükümlülüğü her bir dava arkadaşı için ayrı ayrı 

incelenmelidir. Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayan, Türk vatandaşı ihtiyari dava 

arkadaşı, diğer şartlarda mevcut ise, HUMK m.97‟ye göre teminat göstermekle 

yükümlü olacaktır. Diğer dava arkadaşlarından birinin veya bir kaçının, Türkiye‟de 

ikametgâhlarının bulunması, teminat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
52

.  

                                                
45 HMKT m.92,II‟ye göre “Teminatı gerektiren hâl ve şartlarda değişiklik olması hâlinde, hâkim 

teminatın azaltılması, arttırılması, değiştirilmesi ya da kaldırılmasına karar verebilir”. 
46 Ansay-Usul s.175. 
47 Kuru-Usul IV s.4160; Yılmaz-İnanca s.391. 
48 Turhan s.860. 
49 Dava arkadaşlığı konusunda ayrıntılı bilgi için, Bkz. Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukukunda Dava 

Arkadaşlığı , Konya 1990. 
50 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.584. 
51 Ulukapı-Dava Arkadaşlığı s.225; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.586. 
52 Turhan s.865; Yılmaz-İnanca s.393. 
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Mecburi dava arkadaşlığında ise, aynı tarafta birden fazla kişi bulunmasına 

rağmen, dava arkadaşlarının açtıkları dava tek bir davadır ve dava arkadaşları bu 

davada birlikte hareket etmek zorundadır
53

. Burada dava arkadaşları arasıdaki hukuki 

ilişki çok sıkı olup; mahkeme dava arkadaşlarının hepsi hakkında aynı ve tek bir 

karar verir
54

. Bu özelliklerin sonucu olarak, mecburi dava arkadaşlığında, davacıların 

teminat gösterme yükümlülüğü, bu yükümlülük için gerekli şartların tüm dava 

arkadaşları bakımında gerçekleşmesi halinde doğar
55

. Yani tüm davacıların, 

Türkiye‟de ikametgâhı bulunmaması gerekir. Davacılardan birisinin Türkiye‟de 

ikametgâhının bulunması, teminat yükümlülüğünün doğumuna engel olur.  

 

c- Davalının Teminat Ġlk Ġtirazını Ġleri Sürmesi 

HUMK m.97‟de düzenlenen teminat hukukî nitelik olarak bir ilk itiraz hali 

olduğundan, Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayan, Türk vatandaşı davacının, 

Türkiye‟de dava açmasıyla, teminat gösterme yükümlülüğü doğmuş olmaz. 

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşı davacının teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, davalı tarafından, davacının teminat göstermesi 

gerektiği ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir (HUMK m.98,I; HUMK m.187,1).  

Davalı, Türkiye‟de ikametgâhı olmayan davacının teminat göstermesi 

gerektiğini esasa cevap süresi içinde, ilk itiraz olarak ileri sürmezse, davalının 

teminat talebinde bulunma hakkı düşer (HUMK m.98,II c.2; HUMK m.188 c.1). 

Teminat talebi bir ilk itiraz olduğundan, mahkeme, davalının talebi olmadan, 

davacıdan teminat göstermesini isteyemez. Dolayısıyla, davalı tarafından Türkiye‟de 

ikametgâhı olmayan davacının teminat göstermesi gerektiği ilk itiraz olarak ileri 

sürülmezse, davacının teminat gösterme yükümlülüğü hiçbir şekilde doğmaz.  

                                                
53 Ulukapı-Dava Arkadaşlığı s.149; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.576. 

Mecburi dava arkadaşlığı, maddi mecburi dava arkadaşlığı ve şeklî mecburi dava arkadaşlığı olarak 

ikiye ayrılır. Şeklî mecburi dava arkadaşlığı zaten sadece davalı tarafta söz konusu olabildiğinden 

(Ulukapı-Dava Arkadaşlığı s.102); teminat konusu incelenirken, böyle bir ayrım yapılmasına gerek 

kalmamıştır.  
54 Ulukapı-Dava Arkadaşlığı s.149, 225; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.573. 
55 Mevcut düzenlemede bu konunda herhangi bir hüküm yer almadığından, bu konudaki tereddütlerin 

giderilmesi için HMKT m.89,III‟de bu konuda açık bir hüküm sevk edilmiştir. HMKT m.89,III: 

“Mecburi dava ve takip arkadaşlığında teminat gösterme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün tüm 

davacılar bakımından mevcut olması hâlinde doğar” . 
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Teminat ilk itirazının ne zamana kadar ileri sürülmesi gerektiği, uygulanan 

yargılama usulüne göre değişmektedir. Şimdi yargılama usulü çeşitlerinde ve bazı 

özel durumlarda teminat ilk itirazının ileri sürülmesini inceleyelim. 

 

aa- Yazılı Yargılama Usulünde Teminat Ġlk Ġtirazı 

Yazılı yargılama usulünde, ilk itirazlar, davalı tarafından ancak, davanın 

esasına girmeden önce, esasa cevap süresi içinde verilecek cevap dilekçesi ile ileri 

sürülebilir
56

. Davalı esasa cevap süresi içinde vereceği cevap dilekçesinde, hem 

bütün ilk itirazlarını, hem de esasa ilişkin cevaplarını, aynı anda ve hep birlikte 

bildirmek zorundadır (HUMK m.188, m.195,I)
57

. Savunmayı genişletme yasağı ve 

istisnaları, ilk itirazlar hakkında uygulanmadığı için davalı, süresinde cevap dilekçesi 

vermemişse veya süresinde verdiği cevap dilekçesinde ilk itirazlarını ileri 

sürmemişse, ilk itirazların sonradan ileri sürülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir
58

.  

Yazılı yargılama usulünde, esasa cevap süresi kural olarak on gündür 

(HUMK m.195,I). On günlük esasa cevap süresinin, kanunun verdiği yetki dahilinde, 

hâkim tarafından azaltılabilmesi (HUMK m.182) veya uzatılabilmesi (HUMK 

m.183, m.197, m.198) mümkün olduğu gibi, davacı tarafından dava dilekçesinde 

esasa cevap için on günden daha fazla bir süre tanınması da mümkündür. Esasa 

cevap süresi, ilk itirazlar bakımından hak düşürücü nitelikte olduğundan, mahkeme 

ilk itirazların esasa cevap süresi içinde ileri sürülüp sürülmediğini kendiliğinden 

araştırmak ve süresinde ileri sürülmemişse itirazı reddetmekle yükümlüdür
59

. 

Yazılı yargılama usulünde, davacı, esasa cevap süresi olan on gün içinde 

veya bu süre kanunun verdiği yetki dahilinde azaltılmış veya uzatılmış ise bu cevap 

süresi içinde, vereceği cevap dilekçesinde, esasa cevaplarını bildirirken varsa diğer 

ilk itirazlarını ve teminat ilk itirazını ileri sürerek, davacıdan teminat talebinde 

bulunmalıdır. Bu durumda mahkeme teminat ilk itirazını davanın esasına girmeden 

önce, hadiseler hakkındaki hükümlere göre inceler (HUMK m.196, m.222-225). 

Mahkeme öncelikle, teminat ilk itirazının süresinde ileri sürülüp, sürülmediğini 

                                                
56 Davaya cevap verilmesi konusunda Bkz. Okur, Mustafa: Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap 

Verilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002. 
57 Davalının, ilk itirazlarını, esasa cevaplarını içeren cevap dilekçesinden ayrı bir dilekçe ileri sürmesi 

mümkün olmadığı gibi, ilk itirazlarını duruşmada sözlü olarak ileri sürmesi de mümkün değildir 

(Kuru Usul-IV s.4277-4278). 
58 Okur s.50. 
59 Üstündağ-Usul 505; Kuru-Usul IV s.4271; Kuru-El Kitabı s.708; Berkin-Usul s.587. 
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inceler. Eğer teminat ilk itirazı süresinde ileri sürülmüşse, mahkeme davacının 

HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için gerekli 

şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır ve şartlar gerçekleşmişse teminat ilk 

itirazını kabul ederek, davacıya teminat göstermesi için uygun bir süre verir. Buna 

karşılık, şartlar gerçekleşmemişse teminat ilk itirazını reddeder. 

     

bb- Seri Yargılama Usulünde Teminat Ġlk Ġtirazı 

Seri yargılama usulünde esasa cevap süresi yedi gündür (HUMK m.505). 

Cevap süresi dışında, yazılı yargılama usulünde teminat ilk itirazının ileri 

sürülmesine ilişkin yaptığımız açıklamalar, kıyasen seri yargılama usulü içinde 

geçerlidir. Davacı teminat ilk itirazını, varsa diğer ilk itirazları ve esasa cevaplarıyla 

birlikte, esasa cevap süre olan yedi gün içinde vereceği cevap dilekçesiyle 

bildirmelidir.  

     

cc- Sözlü Yargılama Usulünde Teminat Ġlk Ġtirazı 

Sözlü yargılama usulünde, ilk itirazlar, ilk oturumda davanın esasına 

girmeden önce sözlü olarak ileri sürülür ve mahkeme ilk itirazları hadiseler (HUMK 

m.483-485) gibi inceleyip karara bağlar (HUMK m.478). Sözlü yargılama usulünde, 

yazılı yargılama usulünde olduğu gibi, ilk itirazların esasa cevaplar ile birlikte 

bildirilme zorunluluğu söz konusu değildir. Davalının, ilk itirazlar karara 

bağlanıncaya kadar, esasa cevap verme zorunluluğu olmadığından (HUMK m.479), 

davalı esasa cevap vermeden yalnız ilk itirazda bulunmakla yetinebilir. Sözlü 

yargılama usulündeki, birinci oturumda esasa girinceye kadarki ilk itirazda bulunma 

süresi, kesin ve hak düşürücü nitelikte olup, bu süreye uyulup uyulmadığı 

mahkemece kendiliğinden dikkate alınır
60

.  

Sözlü yargılama usulünde, davalı teminat ilk itirazını varsa diğer ilk 

itirazlarıyla birlikte, en geç ilk oturumda sözlü olarak ileri sürmelidir. Davalı, ilk 

oturumdan önce vereceği bir dilekçe ile de teminat ilk itirazını ileri sürebilir.  

  

 

 

                                                
60 Kuru-Usul III s.3188. 
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dd- Basit Yargılama Usulünde Teminat Ġlk Ġtirazı 

Basit yargılama usulünde davalı ilk itirazlarını, en geç ilk oturumda esasa 

girmeden önce, yazılı veya sözlü olarak ileri sürmelidir
61

.  

Davalı teminat ilk itirazını varsa diğer ilk itirazlarıyla birlikte, en geç ilk 

oturumda esasa girmeden önce sözlü olarak veya ilk oturumdan önce vereceği bir 

dilekçe ile yazılı olarak ileri sürebilir. 

         

ee- Ġkametgâhın Nakli Halinde Teminat Ġlk Ġtirazı 

Dava devam ederken ikametgâhını yabancı bir memlekete naklettiği için 

teminat göstermekle yükümlü hale gelen davacının, bu yükümlülüğünün doğabilmesi 

için de nakil durumunun davalıya bildirilmesi üzerine, davalının teminat talebinde 

bulunması gerekir (HUMK m.98,II c.1). Aksi halde davalının teminat talebinde 

bulunma hakkı düşer (HUMK m.98,II c.2). Nakil durumunun davalıya bildirilmesi 

üzerine, davacının teminat talebinde bulunması gerektiği belirten HUMK m.98,II‟de, 

davalının teminat itirazını ne zaman kadar ileri sürmesi gerektiği konusunda herhangi 

bir açıklık yoktur.  

Doktrindeki bir görüşe göre, nakil durumunun davalı tarafından 

öğrenilmesinden itibaren on gün içinde davalı tarafından teminat itirazının ileri 

sürülerek, teminat talebinde bulunulması gerekir; on günlük süre geçtikten sonraki 

talepler mahkemece dikkate alınmaz
62

.  

Doktrindeki diğer görüşe göre ise, nakil durumunun davalıya 

bildirilmesinden hemen sonra, teminat itirazının ileri sürülerek, teminat talebinde 

bulunulması gerekir
63

.  

Kanımızca da herhangi bir süre belirtmeyen ikinci görüş daha isabetlidir. 

Çünkü kanunda da, ikametgâhın yabancı bir memlekete nakli halinde teminat 

itirazının ileri sürülmesi bakımından herhangi bir süre öngörülmemiştir. Ancak 

kanunda herhangi bir süre öngörülmemesi teminat itirazının ileri sürülmesi 

bakımından herhangi bir kısıtlama olmadığı anlamına da gelmez. Kanımızca, davalı 

nakil durumunun kendisine bildirilmesinden sonra, herhangi bir usul işlemi 

                                                
61 Ansay-Usul s.177; Kuru-Usul IV s.4282. 
62 Hanef s.42. 
63 Yılmaz-İnanca s.399; Ansay-Usul s.177; Belgesay-Adliye s.172; Postacıoğlu-Usul s.384; 

Bilge/Önen s.343. 
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yapmadan, en geç bir sonraki oturuma kadar, teminat itirazını ileri sürerek, teminat 

talebinde bulunmalıdır.  

 

d- Teminattan Muafiyetin Bulunmaması 

Türk vatandaşı davacının HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, teminattan muafiyetin bulunmaması 

gerekir. Teminat yükümlülüğünün düzenlendiği HUMK 97 hükmü, 2.f., 2.c.‟de 

“Muahede
64

 hükümleri mahfuzdur” şeklinde, Türk vatandaşı davacının 

ikametgâhının bulunduğu ülke ile, Türkiye arasında, teminattan muafiyet sağlayan 

sözleşmenin olması halinde, davacıdan teminat istenemeyeceği belirtilmiştir
65

.  

HUMK m.97‟de sadece muahede hükümlerinden söz edilerek, MÖHUK 

m.48,II‟de olduğu gibi, karşılıklılık esasından bahsedilmediğinden, fiili karşılıklılık 

nedeniyle, Türk vatandaşı davacının teminat göstermekten muaf tutulması mümkün 

değildir
66

. Bu nedenle sadece akti karşılıklılık yani Türk vatandaşının ikametgâhının 

bulunduğu ülke ile Türkiye arasında teminattan muafiyete ilişkin sözleşme 

(antlaşma) bulunması halinde, davacının teminat göstermesi gerekmez.  

Türk vatandaşı davacı, adlî yardımdan yararlanıyorsa, teminat göstermekten 

muaf tutulur (HUMK m.466,I-3). 

 

5- Teminat Göstermekle Yükümlü Olanlar 

HUMK m.97 “Türkiye‟de Türk Medeni Kanunu mucibince ikametgâhı 

olmıyan müddei veya dâvaya müdahale eden kimse…” demek suretiyle, teminat 

göstermekle yükümlü olan kişilerin sadece, davacı ile davaya müdahale eden kişiler 

olduğunu belirtmiştir. Davalının teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu değildir. 

Gerçek kişileri bir devlete bağlayan hukukî ve siyasi bir bağ olarak 

tanımlanan vatandaşlık kavramı
67

, gerçek kişilere özgü bir kavram olduğundan, 

ancak gerçek kişilerin vatandaşlığından söz edilebilir; tüzel kişilerin ve gemilerin 

vatandaşlığından söz edilemez
68

. Bu nedenle ancak gerçek kişilerin Türk 

                                                
64 Muahede kelimesinin anlamı, antlaşmadır (Yılmaz-Sözlük s.838). 
65 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.252; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.88. 
66 Çelikel s.353; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.88. 
67 Doğan-Vatandaşlık s.30.  
68 Doğan-Vatandaşlık s.30-31. Tüzel kişiler ve gemiler için tâbiyet kavramından söz edilebilir. 

Tâbiyet kavramı, vatandaşlık kavramına göre daha üst bir kavram olup, gerek gerçek kişi ve tüzel 
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vatandaşlığından söz edilebilir ve gerçek kişilerin HUMK m.97‟ye göre teminat 

gösterme yükümlülükleri olur. Tüzel kişilerin ise HUMK m.97‟ye göre teminat 

gösterme yükümlülükleri doğmaz; bunların, ancak, MÖHUK m.48‟e göre teminat 

yükümlülükleri söz konusu olabilir. Nitekim, HUMK m.97‟de, teminat göstermekle 

yükümlü kişiler belirtilirken, sadece ikametgâhı olmayan “kimse” denildiği halde, 

MÖHUK m.48‟de yabancı gerçek ve tüzel kişiden söz edilmiştir. Böylelikle, HUMK 

m.97‟deki teminat yükümlülüğünün sadece gerçek kişilere özgü olduğu, MÖHUK 

m.48‟deki teminat yükümlülüğünün ise, hem gerçek kişiler için hem de tüzel kişiler 

için söz konusu olduğu belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, sadece Türkiye‟de ikametgâhı olmayan gerçek kişi davacının, 

HUMK m.97‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

kişilerin teminat göstermeleri gerektiği, davalı tarafından ilk itiraz olarak ileri 

sürülürse, mahkeme bu kişilerin Türkiye‟de ikametgâhları olup olmadığını araştırır 

ve Türkiye‟de ikametgâhlarının olmadığının tespiti halinde, bunların, teminat 

göstermelerine karar verir.  

   

6- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı ve Türü 

a- Teminatın Gösterilme Zamanı   

Davacının teminat göstermesi gerektiği, davalı tarafından ilk itiraz olarak 

ileri sürülürse, hâkim, davalının teminat talebini, hadiseler hakkındaki hükümlere 

göre inceler (HUMK m.187,I; m.190); teminat gösterilmesi için gerekli şartların 

gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır.  

Hâkim, teminat gösterilmesi için gerekli şartların gerçekleşmediği kanısına 

varırsa, teminat ilk itirazının (teminat talebinin) reddine karar verir ve davanın esası 

hakkındaki yargılamaya devam eder. Buna karşılık, teminat gösterilmesi için gerekli 

şartların gerçekleştiği kanısına varırsa ve teminattan muafiyet sağlayan herhangi bir 

durum da söz konusu değilse, teminat ilk itirazının kabulüne karar vererek, davacının 

teminat göstermesi için uygun bir süre
69

 verir
70

.  

                                                                                                                                     
kişilerin gerekse, gemi, hava gemisi gibi şeylerin bir devlete bağlılığını ifade etmek için 

kullanılmaktadır (Doğan-Vatandaşlık s.30). 
69 HUMK  m.77‟de “Hâkim tahkikat ve muhakemenin mümkün olduğu derecede sür‟at ve intizam 

dairesinde cereyanına…dikkatle mükelleftir” denilerek, AY m.141,IV‟de “davaların en az giderle ve 

mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir” denilerek, davaların mümkün olduğunca 

en kısa ve ucuz bir şekilde sonuçlandırılması istenmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
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Teminat ilk itirazının (teminat talebinin) reddi veya kabulü halinde, hâkim 

davadan elini çekmediğinden, bu kararların temyizi mümkün değildir
71

. 

Hâkim tarafından, davacının teminat göstermesi için belirlenen süre, kural 

olarak kesin değildir. Ancak hâkim belirlediği sürenin kesin olduğuna da karar 

verebilir (HUMK m.163, c.3). Hâkim belirlediği sürenin kesin olduğuna karar 

vermişse, kararda sürenin kesin olduğunun ve bu süreye uyulmaması halinde bir 

daha teminat gösterilmesinin mümkün olmayacağının açıkça belirtilmesi gerekir. Bu 

şekilde davacının teminat göstermesi için, hâkim tarafından kesin bir süre verilmişse, 

davacının bu kesin süre içinde teminat göstermesi gerekir. Bu süreyi kaçıran, 

belirlenen süre içinde teminat göstermeyen davacı, teminat göstermek için yeni bir 

süre verilmesini isteyemez.  

Hâkim davacının teminat göstermesi için belirlediği sürenin kesin olduğunu 

açıkça bildirmemişse, bu süreyi geçiren davacı, herhangi bir mazeret göstermeden, 

teminat göstermek için kendisine yeni bir süre verilmesini isteyebilir (HUMK m.163, 

c.4). Hâkim davacının bu talebi üzerine, ikinci bir süre vermek zorundadır. Hâkimin 

vereceği bu ikinci süre, kararda kesin olduğu belirtilmese bile, kanundan dolayı 

                                                                                                                                     
6.maddesinde de, adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak, yargılamanın makûl bir süre içinde 

sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir. İşte bu nedenlerle, davaların mümkün olan en kısa sürede 

sonuçlandırılması, davaların sürüncemede kalmaması için, kanunda hem taraflar için hem de 

mahkemeler için çeşitli süreler konulmuştur (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.885). Kanunda taraflar için 

öngörülen süreleri, kanun koyucu, ya doğrudan doğruya kanunda belirlemiş (örn. HUMK m.426/E, 

427, 447) ya da kanunun verdiği yetkiye dayanarak sürenin hâkim tarafından belirlenmesini (örn. 

HUMK m.99, 197, 217/II, 414) kabul etmiştir (Kuru-Usul V s.5433-5434; Pekcanıtez/Atalay/Özekes-
Usul s.145). Kanun tarafından belirlenen süreler kural olarak kesindir ve hak dürücüdür (HUMK 

m.163/c.1). Bu süre içinde gerekli işlem yapılmazsa, o hak düşer (HUMK m.163/c.2). Bu sürelerin 

kanunda gösterilen istisnai hallerden başka, hâkim tarafından azaltılıp, çoğaltılması mümkün değildir 

(HUMK m.159/c.2). Hâkim bu sürelere uyulup uyulmadığını kendiliğinden dikkate alır 

(Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.886). Hâkim tarafından belirlenen süreler ise kural olarak kesin değildir 

(Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.146). Hâkim belirlenen süre bitmeden talep edilmesi halinde iki 

tarafı dinledikten sonra, haklı sebeplere dayanarak, belirlediği süreyi azaltıp, çoğaltabilir (HUMK 

m.159/c.3). Hâkim süre verirken, sürenin kesin olduğunu belirtmemişse, süreyi kaçıran taraf, herhangi 

bir mazeret göstermeden,  yeni bir (ikinci) süre verilmesini isteyebilir. Hâkimin bu talep üzerine 

vermek zorunda olduğu bu ikinci süre, kararında belirtilmemiş olsa bile kesindir ve tekrar bir (üçüncü 

defa) süre verilemez (HUMK m.163/c.5-6). Hâkim, süre verirken, sürenin kesin olduğuna da karar 

verebilir (HUMK m.163/c.3). Hâkim sürenin kesin olduğuna karar vermişse, kararında, sürenin kesin 
olduğunu hiçbir tereddüde yer vermeyecek derecede açık bir biçimde belirtmesi ve süre içinde 

yapılacak işlemle, süreye uyulmamasının müeyyidesini de göstermesi gereklidir 

(Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.146). Mahkemeler için konulan süreler ise (örn. HUMK m.34/IV, 

150/III, 225, 381/II) hak düşürücü nitelikte olmayıp, düzenleyici niteliktedir. Bu nedenle 

mahkemelerin süresinden sonra yapmış oldukları işlemler, verdikleri kararlar geçerlidir.  
70 Yılmaz-İnanca s.399. “Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayan davacı, Usulün 97 nci maddesine göre 

teminat göstermeye mecburdur. Ancak mahkemece, bu işlemin tamamlanması için davacı vekiline 

uygun bir mehil verilmesi gerekirken bundan zuhul olunması usul ve kanuna aykırıdır” (6.HD 

15.12.1969, 4104/5113: Kuru-Usul IV s.4162). 
71 Bilge/Önen s.416. 
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kesindir (HUMK m.163, c.5). Davacı bu süre içinde de teminat göstermemişse, artık 

kendisine tekrar bir (üçüncü defa) süre verilmesini isteyemez (HUMK m.163, c.6).  

Hâkim tarafından verilen kesin süre geçirilmesine rağmen, davacı 

duruşmadan önce teminat gösterirse, davacının teminat yükümlülüğünü yerine 

getirdiği kabul edilerek, yargılamaya devam edilmelidir. Aksinin kabulü, yani 

teminat yükümlüğünün kesin süre içinde yerine getirilmediği gerekçesiyle, davanın 

açılmamış sayılmasına karar verilmesi, hem hakkı ortadan kaldırmadan, yargılamayı 

hızlandırmak şeklindeki sürelerin amacına aykırı olacak, hem de hak arama 

özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. 

  

b- Teminatın Miktarı 

Hâkim, davacının teminat göstermesine karar verirse, davacı tarafından 

gösterilecek teminatın miktarını da belirler
72

. HUMK m.97‟de Türkiye‟de 

ikametgâhı olmayan, Türk vatandaşı davacının teminat göstermesi gerektiğine ilişkin 

düzenlemeye yer verilmiş, ancak bu düzenlemede gösterilecek teminatın miktarı 

belirtilmemiştir. Böylelikle, gösterilecek teminatın miktarını belirleme konusunda 

hâkime takdir hakkı tanınmıştır. Teminat miktarını belirleme konusunda hâkime 

takdir hakkı tanınan bir durum söz konusu olduğundan, tarafların teminat sözleşmesi 

yaparak teminat miktarını belirlemeleri de mümkündür. Böyle bir teminat 

sözleşmesinin varlığı halinde, teminat miktarı bu sözleşmeye göre belirlenecektir.  

Davacının göstereceği teminatın, davacının davasında haksız çıkması 

halinde davalının uğrayabileceği zarar, ziyan ile yargılama giderlerini karşılayacak 

miktarda olması gereklidir (HUMK m.97,I). Bu nedenle, hâkim takdir hakkını 

kullanarak, davacı tarafından gösterilecek teminatın miktarını belirlerken, belirlediği 

teminat miktarının davalının muhtemel zarar, ziyanı ile yargılama giderlerini 

karşılayacak bir miktarda olmasına dikkat etmelidir. 

Yargılama giderlerinin neler olduğu HUMK m.423‟de belirtilmiştir. Bunlar 

kısaca, mahkeme kalemi vasıtasıyla yapılan masraflar, keşif masrafları, tanık, 

bilirkişi ücret ve masrafları, ilam harçları, resmi dairelerden istenilecek evrak 

asıllarının teslim ve ibrazı için gerekli masraflar, suret harçları ve davanın türüne 

göre taktir edilecek vekalet ücretidir. Hâkim tarafından belirlenecek teminat 

                                                
72 Yılmaz-İnanca s.396; Kütükçüoğlu s.37; Bilge/Önen s.340. 
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miktarının, bu yargılama giderlerini ve ayrıca davalının muhtemel zarar ziyanını 

karşılayacak miktarda olması gerekir. Davalının muhtemel zarar ve ziyanlarının neler 

olabileceği, dosya kapsamına ve somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından 

takdir edilecektir. Uygulamada, sadece, muhtemel yargılama giderleri için teminat 

gösterilmesi istenilmekte, belirlenmesi zor olan muhtemel zararlar için herhangi bir 

teminat istenilmemektedir. 

Hâkim belirlediği teminat miktarını, koşulların değişmesi halinde, daha 

sonra artırabileceği gibi, aynı zamanda azaltabilir
73

.  

 

c- Teminatın Türü 

Hâkim tarafından, davacının HUMK m.97‟ye göre göstermesi gereken 

teminat miktarı belirlendikten sonra; davacı hâkim tarafından belirlenen teminat 

miktarını karşılayacak miktarda, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka 

teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır 

rehnini
74

 teminat olarak gösterebilir (HUMK m.96,I).  Ancak para dışındaki teminat 

türlerinin, teminat olarak gösterilebilmesi için, gösterilmek istenen teminat türünün 

mahkeme tarafından kabul edilmesi gereklidir
75

. HUMK m.96,I‟de sayılan teminat 

türlerinin dışında, bir başka teminat türünün mahkemece kabul edilmesi mümkün 

değildir
76

. 

Teminatın para olarak gösterildiği durumlarda, teminatın döviz olarak 

gösterilmesi gerektiği ileri sürülmüş
77

; Yargıtay da bu yönde bu yönde kararlar 

vererek, teminatın döviz olarak Türkiye‟ye getirilmesi ve Merkez Bankası‟na bloke 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir
78

. Kanımızca, teminatın Türk parası cinsinden 

                                                
73 Yılmaz-İnanca s.397. 
74 HUMK m.96‟da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamasına rağmen, öğreti ve uygulamada 

taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği kabul edilmektedir (Yılmaz-İnanca s.396; Kuru-

Usul IV s.4155). 
75 Bilge/Önen s.340; Yılmaz-İnanca s.396. 
76 Yılmaz-İnanca s.396; Bilge s.300. 
77 Kuru-Usul IV s.4163. 
78 “Davacı Suriye‟de oturmaktadır. Usulün 97 nci maddesi hükmünce, Türkiye‟de oturmayan kimse 

açtığı dava için, diğer tarafın muhtemel zarar ve ziyanları ile yargılama giderlerinin karşılığı olmak 

üzere, mahkemece takdir edilecek parayı, inanca olarak, mahkeme veznesine yatırmaya mecburdur. 

Bu teminat gerek nakdî gerek kefalet yoluyla gösterilmiş olsun Usülün 100 üncü maddesi gereğince 

tutarı ve yeterliği konusu re‟sen incelenip araştırılmak gerekir. Gerçekten, mahkemece, bu yola 

gidilmiş ve vekil tarafından mahkemenin takdir ettiği 500 lira inancanın yatırıldığı tutanağa geçirilmiş 

ise de, bu inancanın Türk Parasının değerinin korunması konusundaki 1567 sayılı Kanun ve bunun 

uygulanmasına ilişkin 11.8.1962 gün ve 11178 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 17 sayılı 
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gösterilmesi mümkün olmalıdır. Zira teminatın Türk parası olarak gösterilmesini 

engelleyen herhangi bir hüküm olmadığı gibi, aksine, yargı mercilerinin döviz 

cinsinden kasa defterleri olmadığı için, teminatın Türk parası cinsinden gösterilmesi 

bir zorunluluktur.  

 

7- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

HUMK m.99‟a göre davacı tarafından hâkim tarafından belirlenen süre 

içinde teminat gösterilmezse, davacı yargılamada hazır bulunmamış sayılır. Buna 

göre, teminat göstermeyen davacı, duruşmaya davacı olarak kabul edilmez
79

. Davacı 

duruşmalara kabul edilmediği için, bundan sonra davanın akıbeti davalının 

elindedir
80

. Şöyle ki; 

Davalı, usulüne uygun biçimde çağrıldığı duruşmaya gelmezse, her iki 

tarafta duruşmada hazır bulunmadığından, mahkeme dava yenileninceye kadar dava 

dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir (HUMK m.409,I). 

Davalı, usulüne uygun biçimde çağrıldığı duruşmaya gelir ve davayı takip 

etmek istemediğini bildirirse, mahkeme yine dava yenileninceye kadar dava 

dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir (HUMK m.409,I).  

Gerek, davalının duruşmaya gelmemesi, gerekse, duruşmaya gelip davayı 

takip etmek istemediğini bildirmesi üzerine, mahkemece, dava dosyasının işlemden 

                                                                                                                                     
Kararnamenin 82 nci maddesi gereğince getirilmiş inanca parası olması Usulün 100 üncü maddesinin 
hükmü gereğindendir” (4.HD 16.03.1965, 3786/1468: Kuru-Usul IV s.4163); “Türk parasının 

kıymetinin korunmasına ilişkin kanun ve kararnamelerin amaçları gözetilip teminatın Merkez 

Bankasına döviz olarak bloke edilmesi gerekir. Davacının Türk parası olarak mahkeme veznesine bir 

meblağ yatırmış olması ile Usulün 97 ve Muvakkat Kanun hükümleri yerine getirilmiş sayılamaz. 

Yani teminat şartı gerçekleşmiş olmaz” (2.HD 1.12.1972, 6245/6771: Kuru-Usul IV s.4163); 

“Davalının muhtemel zarar ziyanı ile, yargılama gideri karşılayacak teminat miktarı tespit edilmek, bu 

miktar döviz olarak Merkez Bankasına bloke ettirildikten sonra duruşma yapılmak, teminat şartı 

yerine getirilemezse Usulün 99.maddesi hükmü uygulanmak gerektir” (2.HD 7.1.1975, 8604/90: 

Kuru-Usul IV s.4163); “Teminat miktarı tespit edilmek, bu miktar döviz olarak Merkez Bankasına 

bloke ettirildikten sonra duruşma yapılmak, teminat şartı yerine getirilmezse davayı olduğu yerde 

bırakmak gerektir” (2.HD 7.11.1974, 6904/6593: Kuru-Usul IV s.4163); “Yabancı uyruklu olan 

davacılara Usulün 96 ve 97 nci maddeleri gereğince teminat yatırmaları için mehil verilmiş ve yine 
resmî muamele sebebiyle döviz temini gecikmiş ve getirildiği zamanda karar veçhile bankaya 

yatırıldığı davacılar vekili tarafından bildirilmiş ve iki adet de döviz alım bordrosu ibraz edilmiştir. 

Mahkemece 25.9.1963 tarihinde verilen mehil bu ara kararından sonraki oturuma kadardır. Davacılar 

vekili 6.11.1963 tarihli olan bu celsede bu makbuzları ibraz etmiş ve bu husus zapta da derç edilmiştir. 

Bu durumda teminat parası da verilen son mehil içinde yatırılmıştır” (6.HD 10.07.1964, 4271/3545: 

Kuru-Usul IV s.4164). 
79 Ulukapı-Duruşma s.109; Yılmaz Z. s.187; Berki s.30; Kuru-Usul IV s.4164. Aksi görüş: Önen, 

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan davacının teminat göstermeden açtığı davanın, davalının ilk itirazda 

bulunması üzerine reddedileceğini söylemektedir (Önen s.152). 
80 Kuru-Usul IV s.4164; Ulukapı-Duruşma s.109. 
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kaldırılmasına karar verilince, dava açılmamış sayılmayıp, üç ay süre ile derdest 

kalmaya devam eder (HUMK m.409,III). Taraflardan biri, işlemden kaldırılmış olan 

davayı, üç ay içinde yenileyebilir, davanın, mahkemece yeniden ele alınarak 

sonuçlandırılmasını isteyebilir (HUMK m.409,III-V). Davacının, üç ay içinde 

yenileme talebinde bulunabilmesi için, öncelikle bu süre içinde, HUMK m.97‟ye 

göre göstermekle yükümlü olduğu teminatı göstermesi gereklidir
81

. Üç ay içinde 

yenileme talebinde bulunulmazsa, mahkemece kendiliğinden davanın açılmamış 

sayılmasına karar verilir (HUMK m.409,V). 

Davalı usulüne uygun olarak çağrıldığı duruşmaya gelir ve davacının 

yokluğunda davanın yürütülmesini isterse, davaya devam edilir
82

. Bu şekilde davalı 

duruşmalara gelir ve davayı takip ederse, davacının yokluğunda davanın 

sonuçlandırılabilmesi mümkündür. Davacının duruşmalara kabulü, ancak 

göstermekle yükümlü olduğu teminatı göstermesi halinde mümkündür. Davacı 

HUMK m.97‟ye göre yükümlü olduğu teminatı gösterirse, duruşmalara kabul edilir; 

ancak, daha önce yokluğunda yapılmış olan işlemlere itiraz edemez
83

.   

Yukarıda da belirtiliği üzere davacı tarafından, hâkim tarafından belirlenen 

süre içinde teminat gösterilmemesi halinde, davacı yargılamada hazır bulunmamış 

sayılır. Teminat gösterilmemesinin sonucunu düzenleyen, HUMK m.99‟daki mevcut 

bu düzenleme tarzı doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir.  

Bilge/Önen, kanunun bu düzenleme tarzının pek tatmin edici olmadığını, 

Alman Usul Kanunu‟nun (ZPO & 113) bu halde davanın açılmamış sayıldığını kabul 

ettiğini belirtmektedir
84

.  

Postacıoğlu da bu düzenlemenin garip ve amaca uygun olmayan bir 

düzenleme olduğunu ifade etmekte ve davacının yargılamada hazır bulunmamış 

sayılması, davalının yargılama giderlerinin teminat altına alınması sonucunu 

doğurmayacağını belirtmektedir
85

.  

Kanımızca da teminat gösterilmemesinin sonucu olarak düzenlenen, 

duruşmada hazır bulunmamış sayılma, teminatın amacına uygun bir düzenleme 

değildir. HMK Tasarısında isabetli bir şekilde, Türk vatandaşlarının dava açmada 

                                                
81 Kütükçüoğlu s.40. 
82 Kuru-Usul IV s.4164; Ulukapı-Duruşma s.109. 
83 Kuru-Usul IV s.4164. 
84 Bilge/Önen s.343. 
85 Postacıoğlu-Usul s.384-385. 
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göstermeleri gereken teminat, bir ilk itiraz hali olmaktan çıkarılmış ve bir dava şartı 

olarak düzenlenmiş; buna bağlı olarak teminat gösterilmemesi halinde davanın 

usulden reddedileceği düzenlenmiştir.  

 

II- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısında Düzenlenen Teminat 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 96-100.maddelerinde 

düzenlenen, teminat müessesi, HMK Tasarısının 89-95.maddelerinde düzenlenmiştir. 

HMK Tasarısında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟ndan farklı 

olarak, teminat hukukî nitelik olarak bir ilk itiraz hali olmaktan çıkarılmış ve dava 

şartı olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Türk vatandaşlarının dava açmada 

teminat yükümlülükleri düzenlenirken, ikametgâh ölçütü terkedilmiş, bunun yerine 

mutat mesken ölçütü kabul edilmiştir.  

Davacının dava açmada teminat gösterme yükümlülüğüne ilişkin HMKT 

m.89,I hükmü şu şekildedir: “Aşağıdaki hallerde davalı tarafın muhtemel yargılama 

giderlerini karşılayacak uygun bir teminat gösterilir: a) Türkiye‟de mutad meskeni 

olmayan Türk vatandaşının dava açması…b) Davacının daha önceden iflâsına karar 

verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma 

işlemlerinin başlatılmış bulunması; borç ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi 

sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi”. Şimdi HMKT 

m.89,I hükmünde düzenlenen davacının dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüğünün, hukukî niteliğini, teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için 

gerekli şartları, teminatın gösterilme zamanı, türü, miktarı ve teminat 

gösterilmemesinin sonuçlarını incelemeye çalışalım.  

 

 1- Hukukî Niteliği 

HMK Tasarısında dava açmada teminat hukukî nitelik olarak bir dava şartı 

olarak düzenlenmiştir. Nitekim HMK Tasarısında, dava şartlarının sayıldığı 

119.maddenin, (ğ) bendinde “Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine 

getirilmesi”nin bir dava şartı olduğu belirtilmiştir. Teminatın HMKT m.119,ğ‟de bir 

dava şartı olarak düzenlenmesinin bir sonucu olarak HMKT m.91‟de de “Yargılama 

giderlerini karşılayacak teminata, mahkemece kendiliğinden karar verilir” denilerek 

hâkime teminat konusunda re‟sen karar verme yetkisi tanınmıştır. Yine HMKT 
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m.93,I‟de hâkim tarafından belirlenen kesin süre içerisinde teminatın gösterilmemesi 

halinde, davanın usulden reddedileceği belirtilmiştir. İlk itiraz hallerinin sayıldığı 

HMKT m.121 hükmünde de, teminat itirazına yer verilmemiştir.  

HMKT m.91; m.119,ğ; m.121  hükümleri, teminat gösterme 

yükümlülüğünün bir ilk itiraz hali değil, bir dava şartı olduğunu gösterir 

niteliktedir
86

. Bütün bu düzenlemeler dikkate alındığında, HMKT m.89,I‟de teminat 

gösterme yükümlülüğünün hukukî nitelik olarak bir dava şartı olduğu; buradaki 

teminatın, dava şartlarının bütün karakteristik özelliklerini taşıdığı görülmektedir. 

Şöyle ki taraflar yargılamanın her aşamasında teminat itirazında bulunabilmekte, 

mahkeme teminat şartının yerine getirilip getirilmediğini kendiliğinden dikkate 

almakta ve teminat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, mahkemenin davayı 

esastan inceleyip karara bağlamasına engel olmakta, davanın usulden reddini 

gerektirmektedir.  

HMK Tasarısındaki bu düzenlemelerle, Türkiye‟de mutad meskeni 

bulunmayan Türk vatandaşının, Türkiye‟de dava açması halinde, teminat gösterme 

yükümlülüğü bir dava şartı olarak düzenlenmiş, bunun bir sonucu olarak teminat 

gösterme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin mahkemece her zaman 

dikkate alınabilmesi sağlanmış, taraflara da yargılamanın her aşamasında teminat 

itirazını ileri sürülebilme imkânı tanınmıştır
87

. Böylece 1086 sayılı Kanunun 

187.maddesinin 1.bendinde Türkiye‟de yerleşim yeri bulunmayan Türk 

vatandaşlarının Türkiye‟de dava açması halinde, bu hususun bir ilk itiraz olarak ileri 

sürülmesini öngörün düzenlemenin varlığına da son verilmiştir
88

.  

   

2- ġartları 

a- Davacının Türk VatandaĢı Olması 

HMKT m.89,I-a‟da “Türkiye‟de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşı” 

denilerek, bu hükmün sadece Türk vatandaşları hakkında uygulanacağı açık bir 

şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle davacının HMKT m.89,I-a‟ya göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli ilk şart, davacının Türk 

vatandaşı olmasıdır. Davacının yabancı olması halinde HMKT m.89,I-a hükmü 

                                                
86 Umar-Değişiklik s.327. 
87 HMKT 119.madde gerekçesinden (Bkz.Tasarı s.43). 
88 HMKT 119.madde gerekçesinden (Bkz.Tasarı s.43). 
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uygulanmayacaktır. Zaten, yabancıların dava açmada teminat gösterme 

yükümlülükleri ayrı bir düzenleme ile MÖHUK m.48‟de özel olarak düzenlenmiş 

olduğundan, buna gerek de yoktur. Nitekim bu husus tasarının madde gerekçesinde 

de “Maddede, teminat konusu sadece Türk vatandaşları açısından düzenlenmiştir. 

Çünkü yabancıların, Türkiye‟de dava açması, davacı yanında davaya fer‟î müdahil 

sıfatıyla katılması ve Türkiye‟de takip yapması hâlinde, teminat göstermesiyle ilgili 

olarak Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 32 nci 

maddesinde yer alan kural işlerlik kazanacaktır” şeklinde açıkça belirtilmiştir
89

.  

Davacının HMKT m.89,I‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için, davacının Türk vatandaşı olması yeterli olup, davalının Türk 

vatandaşı veya yabancı olmasının herhangi bir önemi yoktur.  

 

b- Teminat Gösterilmesi Gereken Hallerden Birisinin GerçekleĢmesi 

HMKT m.89,I‟e göre Türk vatandaşı davacının teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, teminat gösterilecek hâllerden birisinin 

gerçekleşmiş olması gerekir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak teminat 

yükümlülüğünün doğması için ikametgâh ölçütünden vazgeçilmiş, bunun yerine 

mutad mesken ölçütü getirilmiştir. Ayrıca Türkiye‟de mutad meskeni bulunmayan 

Türk vatandaşları yanında, ödeme güçlüğü içinde bulunduğu belgelenen Türk 

vatandaşları için de teminat gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Bir başka deyişle 

HMK Tasarısına göre Türkiye‟de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşları ile, 

ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu belgelenen Türk vatandaşları, dava açarken 

teminat göstermekle yükümlüdür. Şimdi teminat gösterilmesi gereken bu iki hali 

inceleyelim:  

 

aa- Davacının Türkiye’de Mutad Meskenin Olmaması 

Türkiye‟de mutad meskeni olmayan, Türk vatandaşı davacı HMKT 

m.89,I‟e göre teminat göstermekle yükümlüdür. Bu durumda, davalının Türkiye‟de 

mutad meskenini bulunup bulunmamasının, davalının Türk vatandaşı veya yabancı 

olmasının herhangi bir önemi yoktur.  

                                                
89 Bkz.Tasarı s.33. 
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HMKT m.89,I teminat gösterme yükümlülüğünü, mutad mesken ölçütüne 

bağlamıştır. Mevcut düzenlemedeki “ikametgâh ölçütü” yerine, tasarıda “mutad 

mesken” ölçütünün benimsenmesine gerekçe olarak, yabancı ülkede yerleşim yeri 

olan Türk vatandaşlarını, salt Türkiye‟de yerleşim yeri olmamaları nedeniyle teminat 

gösterme yükümlülüğünden kurtarmak, onların istisnaen teminat gösterme 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmalarını sağlamak amacı gösterilmekte; ikametgâh 

ölçütü yerine, tüm hayat ilişkilerinin belirli bir coğrafi alanda yoğunlaşması olarak 

tanımlanan, mutad mesken ölçütünün getirildiği belirtilmektedir
90

.  

Devamlılık göstermeden ve yerleşmek niyeti olmadan, yaşanılan, fiilen 

oturulan yere mesken denir
91

. Bir kimse, Medeni Kanun‟un aradığı şartlara göre, bir 

ikametgâh tesis etmemiş, fakat bir yerde oturmakta ise, fiilen oturduğu yer, onun 

mutad meskenidir
92

. Yine bir kimsenin ikametgâhı varsa, bunun dışında kalan yerler 

onun meskenidir
93

. 

HMKT m.89,I hükmü ile, HUMK m.97‟deki “ikametgâh ölçütü”nün terk 

edilerek, bunun yerine, teminat gösterme yükümlülüğünün, “mutad mesken” 

ölçütüne bağlanması doktrinde eleştirilmiştir. Umar, yeni ölçütün, Tük vatandaşları 

için daha elverişli, daha kayırıcı olmayacağını, tasarı gerekçesinde belirtildiği gibi 

Türk vatandaşlarını teminat gösterme yükümlülüğünden kurtarmayacağı aksine, daha 

çok sayıdaki Türk vatandaşının teminat gösterme yükümlülüğü ile karşı karşıya 

kalacağını belirtmektedir
94

.  

Tasarıya göre, yerleşim yeri Türkiye‟de olduğu halde, mutad meskeni yurt 

dışında olan kişilerin teminat göstermesi gerekecektir
95

. Umar‟a göre, Türk 

vatandaşları, genellikle, dışarıdan Türkiye‟ye değil, Türkiye‟den dışarıya doğru göç 

etmekte ve bunların çoğunluğu, yurt dışında kalıcı olmak niyeti bulunmaksızın, yâni 

ikametgâhlarını değiştirmeksizin, yurt dışında iş buldukları ülkelerde mutad mesken 

edinmekte, yıllar sonra Türkiye‟ye dönmektedirler
96

. Dışarıya göç eden Türk 

vatandaşlarının çok az bir kısmı, göç ettikleri yabancı ülkelerde kalıcı olarak 

kalmakta; dolayısıyla bu kişilerin hem mutad meskenleri hem de ikâmetgahları 

                                                
90 Bu konuda Bkz. HMKT 89.madde gerekçesine, Tasarı s.34. 
91 Özkan s.70; Öztan B. s.310-311. 
92 Özkan s.81-82; Öztan B. s.310. 
93 Öztan B. s.310. 
94 Umar-Katkı s.125. 
95 Umar-Katkı s.125. 
96 Umar-Katkı s.125. 
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Türkiye dışına geçmektedir
97

. Görüldüğü üzere, teminat yükümlülüğü “ikâmetgah” 

ölçütüne bağlandığında, yurt dışında kalıcı olarak kalma (yerleşme) niyeti 

bulunmaksızın orada mutad mesken edinmiş yüzbinlerce Türk vatandaşı teminat 

gösterme yükümlülüğünden kurtulduğu halde; teminat yükümlülüğü “mutad 

mesken” ölçütüne bağlandığında, hem yurt dışında kalıcı olmak niyeti olmaksızın 

bulunan Türk vatandaşları, hem de kalıcı olarak yurt dışında kalma niyeti bulunan 

Türk vatandaşları teminat göstermekle yükümlü hale gelmektedir
98

.  

Umar yerleşim yeri (ikametgâhı) yabancı ülkede olan bir kimsenin, hâlâ 

Türk vatandaşı olsa bile, Türkiye‟de mutad meskeni olmasının, görülebilecek bir hal 

olmadığını; tüm hayat ilişkilerinin belirli bir coğrafi alanda yoğunlaşması olarak 

tanımlanan mutad mesken edinmenin, hemen hemen, sadece, bir yere yerleşmek 

niyeti ile orada yaşamaya başlamak durumunda gerçekleşeceğini, bunun ise, zaten, 

ikâmetgahın değişmesi, yeni bir ikâmetgah edinilmesi anlamına geleceğini ifade 

etmektedir
99

. Umar ileri sürdüğü bu gerekçelerle, tasarıda mutad mesken ölçütünün 

benimsenmesinin yanlış olduğunu, bunun yerine mevcut düzenlemedeki ikametgâh 

ölçütünü korunmasının daha uygun olacağını belirtmektedir.  

Kanımızca da, mevcut düzenlemede olduğu gibi, ikametgâh ölçütünün 

koruması daha yerinde olurdu. Mutad mesken ölçütünün benimsenmesi, teminattan 

muafiyete ilişin anlaşmalarda, mutad meskenden söz edilmemesi halinde, teminattan 

muafiyet sağlamayarak, teminat yükümlülüğünün, mevcut düzenlemeye göre daha da 

çoğalmasına neden olabilecektir.  

 

bb- Davacının Ödeme Güçlüğü Ġçinde Bulunması 

HMKT m.89,I‟e göre Türk vatandaşı davacının teminat göstermesi gereken 

hallerden birisi de, davacının ödeme güçlüğü içinde bulunmasıdır. Türk vatandaşı 

davacının ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi halinde de, davacının 

HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır.  

HMKT m.89,I-b ile mevcut düzenlemeden farklı olarak, Türkiye‟de mutat 

meskeni olmayan davacılar yanında, ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu belgelenen 

davacılara da dava açarken teminat gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Davacının 

                                                
97 Umar-Katkı s.125. 
98 Umar-Katkı s.125. 
99 Umar-Katkı s.125. 
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ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu hallerde, yargılama giderleri karşılamada 

doğabilecek muhtemel zorlukları bertaraf etmek, yargılama giderlerinin ödenmesini 

daha davanın başında güvence altına almak için, davacıya, bu halde de teminat 

gösterme yükümlülüğü getirilmiştir
100

. HMKT m.89,I-b‟ye göre, davacının daha 

önceden iflâsına karar verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden 

yapılandırma işlemlerinin başlatılmış bulunması; borç ödemeden aciz belgesinin 

varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi halinde, 

davacı, davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat 

göstermek zorundadır.  

HMKT m.89,I-b‟de belirtilen “davacının daha önceden iflâsına karar 

verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma 

işlemlerinin başlatılmış bulunması, borç ödemeden aciz belgesinin varlığı halleri, 

ödeme güçlüğünün belirlenmesi açısından sınırlayıcı değildir. Bu ihtimaller tasarıda 

örnek olarak sayılmıştır. Nitekim HMKT m.89,I-b‟de “…gibi sebeplerle” denilerek, 

bu sayılan hallerin sınırlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle burada sayılmayan 

ancak borçlunun ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun anlaşıldığı ve bunun 

belgelendiği diğer hallerde de davacının teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu 

olabilecektir. Örneğin, daha önce hakkında iflâsın ertelenmesi işlemleri başlatılmış, 

ancak iflâs etmemiş davacının da HMKT m.89,I-b‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olabilecektir.  

 

c- Teminattan Muafiyetin Bulunmaması 

HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli son şart, teminattan muafiyetin bulunmamasıdır. Türk 

vatandaşı davacıya, teminattan muafiyet sağlayan bir durum varsa, davacının HMKT 

m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır. Davacıya teminattan 

muafiyet sağlayan durum, yargılama sırasında ortadan kalkarda, bu durumda 

davacının HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır.  

Davacıya teminattan muafiyet sağlayan durumlar, “Teminat gerektirmeyen 

haller” başlığını taşıyan HMKT m.90‟de düzenlenmiştir. Buna göre, davacının adlî 

yardımdan yararlanması, davacının yurt içinde istenilen teminatın karşılamaya yeterli 

                                                
100 HMKT 89.madde gerekçesinden (Bkz. Tasarı s.34); Tanrıver-Tasarı s.654. 
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taşınmaz malın veya aynî teminatla güvence altına alınmış bir alacağının bulunması 

ve davanın sırf küçüğün menfaatlerini korumaya yönelik açılmış olması hallerinde, 

davacının teminat göstermekten muafiyeti söz konusu olacak, davacının HMKT 

m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır. Bu nedenle davacının 

HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, bu 

muafiyet hallerinin bulunmaması gerekir.  

HMKT m.90,a hükmüne göre, davacının adlî yardımdan yararlanması 

halinde, davacı teminat göstermekten muaf olacak ve davacının HMKT m.89,I‟e 

göre teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır. Bu nedenle davacının HMKT 

m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, davacının adlî 

yardımdan yararlanmaması gerekir.  

HMKT m.90,b hükmü ile, davacının yurt içinde istenen teminatı 

karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya aynî teminatla güvence altına alınmış bir 

alacağının bulunması hali de, teminattan muafiyet sağlayan bir hal olarak 

düzenlenmiştir. Bu nedenle HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için, teminattan muafiyet sağlayan bu halinde olmaması, yani davacının 

yeterli taşınmazının veya aynî bir teminatla güvence altına alınmış bir alacağının 

bulunmaması gerekir. Kanımızca, bu düzenleme, davalı tarafın menfaatlerini 

korumaya elverişli değildir. Çünkü, yeterli taşınmazı bulunan bir davacının dava 

sırasında taşınmazını devretmesi her zaman mümkündür. Bu taşınmaz üzerinde 

ipotek gibi teminat işlemi gerçekleştirilmediği sürece, davalının menfaatlerinin 

korunması, davalının muhtemel yargılama giderlerinin güvence altına alınması 

mümkün değildir.  Yine davacının aynî bir teminatla güvence altına alınmış 

alacağının bulunması da tek başına davalının menfaatlerine korumamaktadır. Bu 

alacağın bir başka kişiye devredilmesi veya herhangi bir şekilde tahsil edilememesi 

veya tahsilinin çok uzun sürmesi ihtimal dahilindedir. Ancak bu alacak üzerinde 

rehin tesis edilmesi halinde davalının menfaatlerinin korunmasından söz edilebilir.  

Çocuğun (küçüğün) menfaati hem millî, hem de milletlerarası düzeyde en 

fazla korunmaya değer menfaat olarak kabul edildiğinden, salt küçüğün yani on sekiz 

yaşını doldurmamış olan çocuğun menfaatinin korunması için dava açılması halinde, 

teminattan muafiyet tanınmıştır (HMKT m.90,c)
101

. Dolayısıyla HMKT m.89,I‟e 

                                                
101 HMKT 90.madde gerekçesinden (Bkz.Tasarı s.35); Tanrıver-Tasarı s.654-655. 
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göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, davanın, 

küçüğün menfaatlerini korumaya yönelik açılan bir dava olmaması gerekir.  

   

3- Teminat Göstermekle Yükümlü Olanlar 

Türkiye‟de mutad meskeni olmayan davacının HMKT m.89,I-a hükmüne 

göre söz konusu olacak teminat gösterme yükümlülüğü ancak gerçek kişiler için söz 

konusu olacak, gerçek kişiler için uygulama alanı bulacaktır. Türkiye‟de mutad 

meskeni olmayan Türk vatandaşlarının, Türkiye‟de dava açarken HMKT m.89,I-a 

hükmü gereği teminat göstermeleri gerekecektir.  

Tüzel kişilerin ise, HMKT m.89,I-a hükmüne göre teminat gösterme 

yükümlülükleri söz konusu olmayacaktır. Çünkü mutad mesken, vatandaşlık 

kavramları gerçek kişilere özgü kavramlar olup; tüzel kişilerin ancak, kuruluş 

belgelerinde gösterilen merkezlerinden söz edilebilir. Tüzel kişilerin merkezi 

Türkiye‟de ise Türk tâbiiyetinde olan tüzel kişiden; merkezi yurt dışında ise yabancı 

tüzel kişiden söz edilir. Türk tâbiiyetinde olan tüzel kişiler, merkezlerinin Türkiye‟de 

bulunması nedeniyle, Türkiye ile ilişkili olduklarından, onların HMKT m.89,I-a 

hükmüne göre teminat gösterme yükümlülükleri söz konusu olamayacaktır. Yabancı 

tüzel kişilerin ise Türkiye‟de dava açarken, MÖHUK m.48 hükmüne göre teminat 

gösterme yükümlülükleri söz konusu olacaktır.  

Ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu belgelenen Türk vatandaşı davacının 

HMKT m.89,I-b hükmüne göre söz konusu olacak teminat gösterme yükümlülüğü 

ise, hem gerçek kişiler, hem de tüzel kişiler için söz konusu olabilecektir. Bu nedenle 

ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu belgelenmek şartıyla hem gerçek kişi davacılar, 

hem de tüzel kişi davacılar HMKT m.89,I-b hükmüne göre teminat göstermekle 

yükümlüdür.   

   

4- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü 

HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için 

gerekli şartların gerçekleşmesi halinde, davacının teminat gösterme yükümlülüğü 

doğacak, hâkim kendiliğinden, davacının teminat göstermesine karar verecektir 
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(HMKT m.91, c.1). Hâkim bu konuda sağlıklı ve doğru bir değerlendirme yaparak 

karar vermek için, teminat kararı vermeden tarafları dinleyebilir (HMKT m.91, c.2). 

HMKT m.89,II‟ye göre, teminatı gerektiren hâl ve şartların davanın 

görülmesi sırasında ortaya çıkması halinde de, mahkeme davacının teminat 

göstermesine karar verebilir.  

Hâkim, teminat kararında, davacı tarafından gösterilmesi gereken teminatın 

gösterilme zamanını, türünü ve miktarını da belirleyecektir. Şimdi bunları 

inceleyelim:  

      

a- Teminatın Gösterilme Zamanı   

HMKT m.89,I‟de düzenlenen teminat hukukî nitelik olarak bir dava şartı 

olduğundan, davalı tarafından ileri sürülmese bile, davacının teminat gösterme 

yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği yargılamanın her aşamasında mahkemece 

kendiliğinden dikkate alınır.  

HMKT m.89,I‟e göre teminat göstermekle yükümlü olan davacı, dava 

açarken, teminat göstermeye hazır olduğunu bildirebilir ve tensip kararı ile 

mahkemece belirlenen miktarda teminatı göstererek, teminat gösterme 

yükümlülüğünü yerine getirebilir. Teminat gösterme yükümlülüğü bu şekilde yerine 

getirilmemişse, bu dava şartı eksikliğinin, sonradan teminat göstermek suretiyle 

giderilmesi mümkün olduğundan, HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterilmeyen 

hallerde mahkeme hemen dava şartı yokluğundan davayı reddetmemeli, bu eksikliği 

tamamlaması yani teminat göstermesi için davacıya uygun bir süre vermelidir. 

Nitekim HMKT m.93,I‟de de “Hâkim tarafından belirlenen kesin süre içerisinde 

teminat gösterilmezse” denilerek, teminat gösterilmesi için, hâkim tarafından uygun 

bir süre verilmesi gerektiği belirtilmiştir.  İşte, hâkim gerek kendiliğinden yaptığı, 

gerekse davalının itirazı üzerine yaptığı inceleme neticesinde, davacının HMKT 

m.89,I‟e göre teminat göstermekle yükümlü olduğu ve bu teminat yükümlülüğünün 

davacı tarafından yerine getirilmediği kanaatine varırsa, davacının teminat 

göstermesine karar verir (HMKT m.91, c.1). Hâkim teminat kararı vermeden önce 

gerekli görürse tarafları dinleyebilir (HMKT m.91, c.2).  

Davacı tarafından teminat gösterilmesine karar veren mahkeme, teminat 

kararında, davacıya, teminat göstermesi için süre verir. İşte hâkim tarafından verilen 
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bu süre içinde teminatın gösterilmesi gerekir. Hâkim tarafından verilen süre kesin bir 

süre olarak verilmişse (HMKT m.100,II), bu kesin süre içinde mutlak suretle 

teminatın gösterilmesi gerekir; aksi takdirde dava usulden reddedilecektir (HMKT 

m.93,I). Hâkim tarafından verilen süre kesin süre olarak verilmemişse, bu durumda, 

davacıya teminat gösterilmesi için ikinci bir süre verilebilecek; verilen ikinci süre 

kesin olacağından (HMKT m.100,II) bu kez bu ikinci verilen süre içinde teminatın 

gösterilmesi gerekecek; aksi takdirde dava usulden reddedilecektir. Kanımızca 

davanın sürüncemede kalmaması, uzamaması için, hâkim tarafından teminat 

kararında, teminatın gösterilmesi için verilecek sürenin kesin bir süre olarak 

verilmesi uygun olur. 

 

b- Teminatın Miktarı   

HMKT m.92,I‟de “Bir davada verilecek teminatın tutarını…hâkim 

serbestçe tayin eder” denilmektedir. HMKT m.89,I‟de ise “…davalı tarafın 

muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat gösterilir” 

denilmekte; HMKT m,91‟de de “Yargılama giderlerini karşılayacak teminata, 

mahkemece kendiliğinden karar verilir” denilmektedir. Bu hükümlere göre, HMKT 

m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, davacı 

tarafından teminat gösterilmesine karar veren hâkim, teminat kararında, davalı tarafın 

muhtemel yargılama giderlerini dikkate alarak, teminat miktarını da belirleyecektir. 

HMKT m.92,II‟ye göre, teminatı gerektiren hâl ve şartlarda değişiklik olması 

halinde, hâkim teminatın azaltılması veya arttırılmasına karar verebilir. 

Mevcut HUMK m.97,I‟deki düzenlemeden farklı olarak, HMKT tasarısında 

teminatın kapsamı sadece, yargılama giderleriyle sınırlandırılmış; içeriğinin tümüyle 

belirsizlik arz etmesi ve bugüne kadar hiç uygulama alanı bulmamış olması hususu 

da dikkate alınarak, karşı tarafın dava nedeniyle uğrayabileceği muhtemel zararlar 

teminatın kapsamına dahil edilmemiştir
102

.   

Yargılama giderlerinin neler olduğu HMKT m.327‟de belirtilmiştir. Buna 

göre, yargılama giderleri kısaca, oturum harcı ile karar ve ilâm harçları, dava 

nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri, dosya ve sair evrak giderleri, keşif 

giderleri, tanık ve bilirkişiye ödenen ücret ve giderler, re‟sen ihbarın gerektirdiği 

                                                
102 HMKT 89.madde gerekçesinden (Bkz. Tasarı s.34). 
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giderler, resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair 

giderler, kanun ve tarife gereği takdir olunacak vekalet ücretleri ile vekille takip 

edilmeyen davalarda dilekçe ücreti ile tarafların hazır bulundukları günlere ait 

gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği 

miktardır. İşte hâkim teminat miktarını belirlerken, belirlediği teminat miktarının, 

davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak miktarda olmasına dikkat 

etmelidir.  

    

c- Teminatın Türü 

HMKT m.92,I‟e göre, “Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini 

hâkim serbestçe tayin eder. Ancak, tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle 

kararlaştırmaları halinde, teminatı ona göre belirlenir”. Bu hükme göre davacının 

teminat göstermesine karar veren mahkeme, davacı tarafından gösterilebilecek 

teminatın türünü de belirleyecektir. Mevcut HUMK m.96,I hükmünde teminat türleri 

tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir. HMKT tasarısında, mevcut düzenlemeden 

farklı olarak, teminat türleri bir katalog olarak belirtilmemiş, teminat türlerini 

belirleme konusunda takdir yetkisi hâkime verilmiştir
103

.  

HMKT m.92,I c.2‟ye göre “…tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle 

kararlaştırmaları halinde, teminat ona göre belirlenir”. Bu hüküm gereği, taraflar 

arasında bir teminat sözleşmesi yapılmışsa, hâkim, teminat kararında, teminat türünü, 

tarafların yaptığı teminat sözleşmesine göre belirleyecektir. Bir başka deyişle, davacı 

teminat gösterme yükümlülüğünü, teminat sözleşmesinde kararlaştırılan türde bir 

teminat göstererek yerine getirebilecektir.  

Teminat göstermekle yükümlü davacı ancak, teminat kararında hâkim 

tarafından belirlenen teminat türlerinden birisi ile teminat gösterebilir. Hâkim 

tarafından belirlenen teminat türleri dışında, başka bir teminat türü ile teminat 

gösterme yükümlülüğü yerine getirilmek istenirse, bu yöndeki talep bir dilekçe ile 

mahkemeye iletilmelidir. Mahkemece bu talep uygun karşılandığı takdirde, 

mahkemece kabul edilen türde bir teminat türü ile teminat gösterilebilir.  

HMKT m.92,II‟ye göre, teminat gösterilmesini gerektiren hâl ve şartlarda 

değişiklik olması halinde, hâkim değiştirilmesine ya da kaldırılmasına karar verebilir.  

                                                
103 HMKT 92.madde gerekçesinden (Bkz. Tasarı s.35). 
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5- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

HMKT m.89,I‟de düzenlenen teminat yükümlülüğü hukukî nitelik olarak 

bir dava şartı olduğundan, teminat gösterilmemesi halinde, davanın dava şartı 

yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekir. Nitekim bu husus HMKT 

m.93,I hükmünde “Hâkim tarafından belirlenen kesin süre içerisinde teminat 

gösterilmezse, dava usulden reddedilir” şeklinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. 

Böylece, HUMK m.99‟daki teminat göstermeyen kişinin duruşmada hazır 

bulunmamış sayılacağı şeklindeki kuralın, tuhaf ve etkisiz yaptırımı tarihe 

karışmaktadır
104

. 

  

6- HUMK m.97 ile KarĢılaĢtırılması  

Yukarıda HMKT tasarısında Türk vatandaşlarının dava açmada teminat 

gösterme yükümlülüğünü incelerken, yeri geldikçe, mevcut düzenleme ile tasarıdaki 

düzenlemeler arasındaki farklılıklara değinmiştik. Şimdi 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟nda, Türk vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüklerini düzenleyen HUMK m.97 hükmü ile, HMK Tasarısında Türk 

vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerini düzenleyen HMKT 

m.89 hükmünü karşılaştıralım, mevcut düzenleme ile tasarıdaki düzenleme 

arasındaki farklılıkları toplu bir şekilde inceleyelim.  

- HUMK m.97‟daki teminat bir ilk itiraz hali olarak düzenlendiği halde, 

HMKT m.89‟daki teminat bir dava şartı olarak düzenlenmiştir.  

- HUMK m.97‟da ikametgâh ölçütünden hareketle teminat yükümlülüğü 

düzenlendiği halde; HMKT m.89‟da mutad mesken ölçütünden hareketle teminat 

yükümlülüğü düzenlenmiştir.  

- HUMK m.97‟deki teminat gösterme yükümlülüğü tüzel kişileri için söz 

konusu olmadığı halde, HMKT m.89,I-b‟deki teminat gösterme yükümlülüğü, tüzel 

kişiler için de söz konusu olabilmektedir. 

- HUMK m.97‟deki teminat davalının muhtemel yargılama giderleri 

yanında, davalının muhtemel zarar ve ziyanını karşılamayı amaçladığı halde; HMKT 

                                                
104 Umar-Değişiklik s.327. 
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m.89‟daki teminat sadece davalının muhtemel yargılama giderlerini karşılamayı 

amaçlamaktadır.  

- HUMK m.97‟deki teminat mahkemece kendiliğinden dikkate alınamadığı, 

ancak davalı tarafından ilk itiraz olarak ileri sürülmesi halinde mahkemece dikkate 

alınabildiği halde; HMKT m.89‟daki teminat mahkemece yargılamanın her 

aşamasında kendiliğinden dikkate alınabilmektedir.  

- HUMK m.97‟deki teminatın gösterilmediği davalı tarafından ancak esasa 

cevap süresi içinde ileri sürülebildiği halde; HMKT m.89‟daki teminatın 

gösterilmediği, yargılamanın her aşamasında, davalı tarafından ileri 

sürülebilmektedir.  

- HUMK m.97‟deki teminatın gösterilmemesi halinde, davacı yargılamada 

hazır bulunmamış sayıldığı halde, HMKT m.89‟daki teminatın gösterilmemesi 

halinde, dava şartı yokluğundan, davanın usulden reddine karar verilmektedir.  

- HUMK m.97‟deki teminat yükümlülüğü Türk vatandaşı davacının 

Türkiye‟de ikametgâhının olmaması halinde söz konusu olduğu halde; HMKT 

m.89‟daki teminat yükümlülüğü, Türk vatandaşı davacının Türkiye‟de mutad 

meskeninin bulunmaması ve davacının ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun 

belgelenmesi hallerinde söz konusu olmaktadır.  

- HUMK m.97‟deki teminat yükümlülüğünde gösterilebilecek teminat 

türleri bir katalog olarak kanunda belirtildiği halde; HMKT m.89‟daki teminat 

yükümlülüğünde, teminat türleri bir katalog olarak belirtilmemiştir.  

 

B- Yabancıların Dava Açmada Teminat Gösterme Yükümlülükleri 

Yabancılar da Türk vatandaşları gibi, Türk mahkemelerine başvurarak dava 

açabilirler. Bir yabancının dava açabilmesi için, vatandaşı bulunduğu, mensup 

olduğu devletin, Türkiye Hükümeti tarafından tanınmış olmasına gerek yoktur; zira 

hak arama hürriyeti, kişinin, insan olmasından ötürü sahip olduğu en temel hak ve 

özgürlüklerdendir
105

.  

20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun yürürlüğe girmeden önce, yabancıların dava açmada teminat 

                                                
105 Aytuğ s.206 
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gösterme yükümlülükleri, EHVK m.3‟de
106

 düzenlenmişti. 2675 sayılı MÖHUK‟un 

yürürlüğe girmesiyle, yabancıların teminat gösterme yükümlülükleri, MÖHUK 

m.32‟de düzenlenmiş ve 2675 sayılı MÖHUK‟un 46. maddesiyle de EHVK 

yürürlükten kaldırılmıştır. 2675 sayılı MÖHUK ise, 27.11.2007 tarih 5718 sayılı 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun‟un 64.maddesinin 

1.fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Yabancıların dava açmada teminat gösterme 

yükümlülükleri, şimdi yürürlükte olan 5718 sayılı MÖHUK‟un 48.maddesinde 

düzenlenmiştir. Teminat yükümlülüğünün düzenlendiği 2675 sayılı MÖHUK‟un 

32.maddesiyle, 5718 sayılı MÖHUK‟un 48.maddesi arasında çok önemli bir fark 

yoktur
107

.  

2675 sayılı MÖHUK m.32‟de “Türk mahkemesinde dava açan, davaya 

katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve 

takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin 

belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar. 

Mahkeme, dava veya takibin niteliğine göre davacıya, davaya katılanı veya 

takip isteğinde bulunanı karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten muaf 

tutabilir” denilmektedir.  

MÖHUK m.48 ise “Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya 

icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle 

karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatın 

göstermek zorundadır.  

Mahkeme, dava açanı, davaya katılanı veya icra takibi yapanı karşılıklılık 

esasına göre teminattan muaf tutar” şeklindedir.  

                                                
106

 EHVK m.3: “Mevadı hukukiye ve ticariyede Ecnebiler mehâkımi Osmaniyenin kâffei enva ve 

derecatına müracaat ve tebeai Osmaniye gibi haklarını dâva ve müdafaa edebilirler. Ancak memaliki 

Osmaniyede miktarı kâfi emlâk sahibi olmayan tebai ecnebiye tarafından Osmanlılar aleyhine müddei 

sıfatiyle ikame olunacak veyahut dühulü fiddâva tarikile müşareket edilecek deavinin rüyet 

edilebilmesi için evvelemirde dâva masarifile zarar ve ziyanına mukabil mahkemece tensip edilecek 

miktarda teminat akçası veya kefalet ita olunması mecburidir. Şu kadar ki, muamelei mütekabile 
şartile bu mecburiyet mürtefi olunabilir”. Bu hükümde sadeleştirilmiş haliyle, sadeleştirilmiş haliyle 

“Ticaret ve hukuk davalarında yabancılar Türk Mahkemelerinin her çeşit ve derecesine başvurarak, 

Türk uyrukluları gibi haklarını dava edebilirler veya savunabilirler. Ancak Türkiye‟de yeteri kadar 

mal sahibi olmayan yabancılar tarafından, Türklere karşı, davacı sıfatiyla açılacak veya katılınılacak 

davaların görülebilmesi için, herşeyden önce dava masraflarıyla zararlarına karşılık, mahkemece 

belirlenecek miktarda teminat parası veya kefilliğin verilmesi zorunludur. Şu kadar ki, karşılıklı işlem 

şartıyla bu zorunluluk ortadan kalkabilir” denilmektedir. 
107 Bu çalışmada, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun‟dan söz 

edilirken, 2675 sayılı MÖHUK ifadesi kullanılacak; 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun‟dan söz edilirken ise, sadece MÖHUK kısaltması kullanılacaktır. 
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Görüldüğü üzere, her iki hükmün, teminat yükümlülüğüne ilişkin birinci 

fıkraları aynıdır. Herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Farklılık sadece 

teminattan muafiyetin düzenlendiği ikinci fıkrada söz konusudur. 2675 sayılı 

MÖHUK m.32,II‟de mahkemenin dava ve takibin niteliğine göre karşılıklılık esasına 

göre teminattan muaf tutabileceği belirtilerek, muafiyet tanımak açısından 

mahkemeye takdir yetkisi tanınmışken
108

; 5718 sayılı MÖHUK m.48,II‟de 

mahkemeye muafiyet konusunda herhangi bir takdir yetkisi tanınmamış, mahkeme 

karşılıklılık esasına göre teminattan muaf tutar şeklinde kesin bir ifade kullanarak, 

karşılıklılık halinde, mahkemenin teminattan muaf tutmak zorunda olduğu 

belirtilmiştir. Bunun dışında iki hüküm arasında herhangi bir farklılık yoktur . Bu 

nedenle öğreti ve uygulamada 2675 sayılı MÖHUK m.32 hükmü için söylenenler, 

mevcut 5718 sayılı MÖHUK m.48,II hükmü içinde geçerlidir.  

MÖHUK m.48,I teminatı tâbiiyet (uyrukluk) ölçütünden hareket ederek 

düzenlemiştir
109

. Bu hükme göre, Türk mahkemelerinde dava açan, yabancı gerçek 

ve tüzel kişiler teminat göstermekle yükümlüdürler. MÖHUK m.48,I‟de “Türk 

mahkemesinde dava açan…yabancı gerçek ve tüzel kişiler…” denilmek suretiyle, bu 

hükmün yabancılara uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. 

   

I- Hukukî Niteliği 

MÖHUK m.48,I‟de düzenlenen teminat, sadece, davalının zarar ve ziyanını 

karşılamayı değil, aynı zamanda, hazineye ödenecek yargılama ve takip masraflarını 

karşılamayı da amaçlamaktadır
110

. Yani HUMK m.97‟de düzenlenen teminattan 

farklı olarak, MÖHUK m.48‟deki teminatın kapsamına, kamuyu ilgilendiren, davacı 

tarafından hazineye ödenmesi gereken harç ve diğer giderler de girmektedir. Bu 

                                                
108 2675 sayılı MÖHUK‟nun yürürlükte olduğu dönemde de teminattan muafiyet tanıma konusunda 

mahkemenin takdir yetkisinin sadece fiili karşılıklığın olduğu hallerde söz konusu olduğu; akdi 

karşılıklılığı olduğu hallerde mahkemenin takdir yetkisinin olmadığı kabul edilmekteydi. Nitekim 

öğretide “davanın ve takibin niteliğine ve duruma göre” karşılıklılık esasına göre teminattan muafiyet 
tanınabilmesi ile kastedilenin, fiili karşılıklılık olduğu belirtilmekte; akti karşılıklığın, yani teminattan 

muafiyet tanıyan sözleşmenin bulunduğu hallerde, mahkemenin teminattan muafiyet tanımasının 

zorunlu olduğu kabul edilmekteydi (Çelikel s.357-358; Özden-Cautio s.31). 2675 sayılı MÖHUK‟un 

yürürlükte olduğu dönemde, teminattan muafiyete ilişkin bir sözleşmenin olmadığı, ancak, yabancı 

davacının vatandaşı olduğu devlette, teminat yükümlülüğünün aranmadığı hallerde, mahkeme, dava 

ve takibin niteliğine ve işin durumuna göre (örn. Davacının Türkiye‟de yeterli taşınır ve taşınmaz malı 

varsa) fiili karşılıklılık esasına göre davacıyı teminattan muaf tutabiliyordu (Çelikel s.358). 
109 Yılmaz-İnanca s.394; Postacıoğlu-Usul s.381. 
110 Aybay-Yabancılar s.286-287; Kuru-Usul IV s.4202; Çelikel-Milletlerarası s.356; Ruhi s.278; 

Tekinalp G.-Yabancılar s.196; Özden-Cautio s.28; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.88; Gökkaya s.168. 
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nedenle doktrinde ve Yargıtay uygulamasında MÖHUK m.48‟de düzenlenen 

teminatın, hukukî niteliğinin bir ilk itiraz olmadığı, davacı tarafından teminat 

gösterilmesi gerektiğinin yargılamanın her aşamasında davalı tarafından ileri 

sürülebileceği, mahkemenin de yargılamanın her aşamasında, yabancı davacının 

teminat göstermekle yükümlü olduğunu, kendiliğinden dikkate alabileceği kabul 

edilmektedir
111

.  

Doktrinde, MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminatın, bir ilk itiraz nedeni 

olmadığı, yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği ve hâkim tarafından da 

yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınabileceği belirtilmiş ancak, 

teminatın hukukî niteliğinin ne olduğu açık bir şekilde belirtilmemiştir
112

. Teminat 

göstermekle yükümlü olan yabancı davacı teminat göstermezse davanın esastan 

incelenerek, karara bağlanması mümkün değildir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz 

                                                
111 Kuru-Usul IV s.4195; Aybay-Yabancılar s.287; Çelikel-Milletlerarası s.356; Ruhi s.278; Gökkaya 

s.169; Tekinalp G.-Yabancılar s.196; Özden-Teminat s.64; Yılmaz Z. s.187; “Yabancılık esasına 

dayalı davalarda teminat gösterme yükümlülüğünün amacı sadece davalının görmesi muhtemel olan 
zararların karşılanmasına inhisar etmeyip, Türk Mahkemesince yapılacak yargılama giderleri ve bu 

arada ödenmesi gereken harç ve benzeri kamu giderlerini de kapsadığından HUMK.nun da 

benimsenen ilkenin aksine ve Türk Kambiyo rejimi ile yakın ilgisi bulunması bakımından kamu 

düzenini ilgilendirmesi nedeniyle teminat gösterme yükümlülüğü diğer tarafça ileri sürülmemiş olma 

bile yargılama sırasında mahkemelerce ve temyiz incelemesi aşamasında da Yargıtay‟ca re‟sen nazara 

alınması gerekmektedir. Yargıtay‟ın uygulaması bu yönde olduğu gibi…Doktrinde de bu husus 

benimsenmiş bulunmaktadır” (11.HD 18.12.1987, 6707/7382: Yılmaz-Tedbirler I s.914-915; aynı 

şekilde 11.HD 11.10.198, 2749/5770: Yılmaz-Tedbirler I s.919); “Yabancılık esasına dayalı 

davalarda….kamu düzeninin ilgilendirmesi nedeniyle teminat gösterme yükümlülüğü diğer tarafça 

ileri sürülmemiş olsa bile yargılama sırasında mahkemelerce ve temyiz incelemesi aşamasında da 

Yargıtay‟ca re‟sen nazara alınması gerekmektedir. Kaldı ki davalı F.A.Ş. vekili teminat yatırılması 
gerektiğini de öne sürmüş bulunmaktadır. Bu genel açıklamalar muvacehesinde ve mahkemece 

MÖHUK.nun 32. maddesi hükmü gözden kaçırılarak, teminat yatırılması yolundaki davalı F.A.Ş.nin 

itirazını HUMK.nun ilgili maddesi hükmüne göre cevap süresi içerisinde iptidai itiraz olarak öne 

sürmediği gerekçesiyle reddedilmiş olması doğru görülmemiştir” (11.HD 13.6.1991, 8851/3955: 

Yılmaz-Tedbirler I s.917).  
112 Kuru “Bu halde davalının teminat talebi ilk itiraz değildir. Davalı, yabancı davacının teminat 

göstermesi gerektiğini, yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Mahkeme de, yabancı davacının 

teminat göstermek zorunda olduğunu, yargılamanın her aşamasında, kendiliğinden gözetir ” (Kuru-

Usul IV s.4195) demekte; Çelikel, “Yabancı davacının teminat yükümlülüğü mahkemenin rese nazara 

alması gereken bir husustur…Çünkü yabancılık esasına dayalı teminat, yalnız davalının değil, 

mahkemenin maruz kalacağı zararları karşılamak amacını gütmektedir” (Çelikel-Milletlerarası s.356) 

demekte; Aybay “MÖHUK‟ta düzenlendiği biçimiyle teminat yalnız davalının zarar ve ziyanını değil, 
yargılama ve takip masraflarını da karşılayacak biçimde düzenlenmiştir. Dolayısıyla Hazineyi de 

ilgilendirir. Bu nedenle de, mahkemece görevinden ötürü re‟sen saptanması ve uygulanması gerekir” 

(Aybay-Yabancılar s.286-287) demekte; Tekinalp “MÖHUK m.32 uyarınca yabancı kişilerin 

gösterecekleri teminat hem davalının zarar ve ziyanını hem de mahkeme ve takip masraflarını 

karşılayacak şekilde mahkemece re‟sen belirlenir. Ayrıca davalının HUMK m.97 uyarınca gösterceği 

teminatta olduğu gibi iptidai itirazda bulunması gerekmez” (Tekinalp G.-Yabancılar s.196) demekte; 

Kuru/Arslan/Yılmaz  “Bu teminat gösterme zorunluluğunun mahkemece kendiliğinden –re‟sen- 

gözetilmesi gerekir; yani, teminat talebi ilk itiraz değildir” (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.679) demekte; 

ancak MÖHUK m.32‟deki teminatın hukuki niteliğinin ne olduğunu açık bir şekilde 

belirtmemektedirler.  
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üzere, MÖHUK m.48‟deki teminat davalı tarafından yargılamanın her aşamasında 

ileri sürülebilir ve hâkim tarafından da yargılamanın her aşamasında kendiliğinden 

dikkate alınabilir. MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminatın bu niteliklerinden 

hareketle, buradaki teminatın hukukî niteliğinin dava şartı olduğunu söyleyebiliriz
113

.  

Dava şartı, bir davanın esastan incelenerek, karara bağlanabilmesi için 

varlığı ya da yokluğu mutlak suretle gerekli olan şartlardır
114

 
115

. Bir davada dava 

şartlarının tamam olması, o davanın dinlenebilir (mesmu) olduğu anlamına gelir
116

. 

Dava şartlarındaki eksiklik ise, davanın esastan incelenmesine engel olur, bu 

durumda davanın usulden reddine karar verilir
117

. Taraflar yargılamanın her 

aşamasında dava şartlarının eksik olduğunu ileri sürebilir
118

. Mahkeme de, dava 

şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini kendiliğinden dikkate alır; bu konuda 

tarafların talepleri ve beyanları ile bağlı değildir
119

. Bir hususun dava şartı olup 

olmadığı onun niteliklerinden tespit edilebilir. Bir hususun varlığı veya yokluğu, 

mahkemenin davayı esastan inceleyip karara bağlamasına engel oluyor ve hâkim o 

hususun gerçekleşip gerçekleşmediğini kendiliğinden dikkate alıyorsa, o husus bir 

dava şartıdır
120

.  

MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminat, dava şartlarının bütün bu 

karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Yabancı davacı teminat gösterme 

                                                
113 Doktrinde Özden “Kanımca da MÖHUK 32‟de teminat kamu düzenine ilişkin olup, mahkemenin 

zararlarını da temin amacı güttüğünden, bir dava şartı olup, mahkeme ve icra dairelerinde re‟sen 
gözetilmelidir” (Özden-Teminat s.64) diyerek; Kütükçüoğlu da “MÖHUK 32 nci madde bu esastan 

ayrılarak yabancılara uygulanacak teminatı dava şartı olarak düzenlemiştir” (Kütükçüoğlu s.43) 

diyerek, MÖHUK m.32‟deki teminatın hukuki niteliğinin dava şartı olduğunu açık bir şekilde 

belirtmişlerdir. 
114 Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.220-221; Kuru-Usul II s.1343; Bilge/Önen s.402; Önen s.149; 

Kuru-Dava Şartları s.111; Erişir s.245; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.303; Akcan-Temyiz s.106. 
115

 Dava şartları genel dava şartları ve özel dava şartları olarak ikiye ayrılır.  

Genel dava şartları her dava için aranan dava şartları olup, bunlar mahkemeye, taraflara ve dava 

konusuna ilişkin dava şartları olmak üzere üç gruba ayrılır. Mahkemeye ilişkin dava şartları, yargı 

yetkisi, yargı yolu, görev ve kamu düzenine ilişkin yetki halleridir. Taraflara ilişkin dava şartları, 

davada iki tarafın bulunması, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, davaya vekalet ehliyeti ve geçerli 

vekaletnamedir. Dava konusuna ilişkin dava şartları da, kesin hükmün bulunmaması ve hukuki 
yarardır. Özel dava şartları ise, genel dava şartları yanında, kanun hükümleri ile, bazı davalar için 

aranan ek dava şartlarıdır (Örn. İİK m.277/1, İİK m.69). Dava şartları konusunda ayrıntılı bilgi için 

Bkz. Kuru-Dava Şartları s.109-147. 
116 Erişir s.246. 
117 Kuru-Dava Şartları s.111; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.224; Kuru-Usul II s.1344; Akcan-Temyiz 

s.105-106; Bilge/Önen s.402; Önen s.148. 
118 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.314. 
119 Önen s.148; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.314; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.224. 
120 Kuru-Dava Şartları s.112; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.304; Erişir s.247; Pekcanıtez/Atalay/Özekes 

s.224. 
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yükümlülüğünü yerine getirmedikçe, davanın esasına girilerek, davanın karara 

bağlanabilmesi mümkün değildir. Ayrıca. yargılamanın her aşamasında, davalı, 

yabancı davacının teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri 

sürebilir. Mahkeme de yabancı davacının teminat gösterme yükümlülüğünü yerine 

getirip getirmediğini kendiliğinden dikkate alır, bu hususu araştırır. Bu nedenlerle 

MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminat, hukukî nitelik olarak, bir dava şartıdır. 

MÖHUK m.48 bütün davalarda uygulanmayıp, sadece, davacının yabancı olduğu 

davalarda uygulandığı için, buradaki dava şartı, özel bir dava şartıdır.  

   

II- ġartları 

MÖHUK m.48‟ye göre, yabancı bir kişinin dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, dava açan kişinin yabancı olması ve teminattan 

muafiyetin bulunmaması gerekir.  

  

1- Davacının Yabancı Olması 

Türk mahkemelerinde dava açan bir kişi için MÖHUK m.48‟in 

uygulanabilmesi için öncelikle, Türk mahkemelerinde dava açan, davacının yabancı 

olması gerekir.  

Yabancı, bir devletin ülkesinde bulunup da, o devletin vatandaşı olmayan 

kimsedir
121

. Bu tanıma göre, Türkiye Cumhuriyeti açısından, yabancı kavramına, 

Türkiye Cumhuriyeti‟nde bulunup da, Türk vatandaşı olmayan bütün kişiler girer. 

Bir kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı ise, Türk Vatandaşlık Kanunu‟na göre 

belirlenir. 

MÖHUK m.48‟ye göre davacının teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olabilmesi için, davacın yabancı olması gerekli ve yeterli olup, davalının 

tâbiiyetinin herhangi bir önemi yoktur
122

. Bu nedenle yabancı davacı, davalı gerek 

                                                
121 Sevig-Yabancılar s.13; Aybay-Yabancılar s.14; Altuğ s.8; Levi s.17; Çiçekli s.20; Tekinalp G.-

Yabancılar s.6; Aybay-Yönetim, http://www.danistay.gov.tr . 
122 “…üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise, davalının da yabancı olması halinin yabancı 

olan davacının teminat gösterme yükümlülüğünde bir değişiklik meydana getirip, getirmeyeceği 

hususu olmaktadır. Bilindiği üzere MÖHUK.nun yürürlüğü girmesiyle uygulama alanı kalkmış 

bulunan 1330 sayılı Memaliki Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında 

Muvakkat Kanunun (EHVK) 3.maddesi uyarınca yabancı olan davacının sadece Türk Vatandaşlarına 

karşı teminat göstermekle yükümlü olduğu hükme bağlanmışken, bugünkü düzenlemeyi getiren 

MÖHUK.nun 32. maddesinde böyle bir ayrıma gidilmeksizin, yabancı davacıyı teminat göstermekle 

yükümlü tuttuğuna göre, davalının Türk veya yabancı oluşu bu yükümlülükte rol oynamayacaktır. 
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Türk vatandaşı, gerek yabancı olsun, diğer şartlarda mevcutsa MÖHUK m.48‟ye 

göre teminat göstermekle yükümlüdür
123

.  

Dava açarken, Türk vatandaşı olmadığı için MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

gösteren yabancı davacı, dava sırasında Türk vatandaşlığını kazanırsa, gösterdiği 

teminatın kendisine iade edilmesi gerekir
124

. Benzer şekilde, dava açarken Türk 

vatandaşı olduğu için teminat göstermemiş olan davacı, dava sırasında Türk 

vatandaşlığını kaybederse, yabancı olacağı için MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

göstermekle yükümlü hale gelir
125

.  

Milletlerarası özel hukuk davalarında, usul hukukuna ilişkin kavramların 

vasıflandırılması, lex fori‟ye (hâkimin vatandaşı olduğu ülke hukuku) göre 

yapılacağından; yabancı unsurlu davada, yabancının, davacı sıfatını taşıyıp 

taşımadığı lex fori olan Türk hukukuna göre belirlenecektir
126

. 

Türk mahkemelerine başvurarak hukukî koruma talep eden, yani dava açan  

yabancı kişi (davacı), diğer şartlarda varsa, teminat göstermekle yükümlüdür.  

Asıl davada, davalı olan kişi yabancı ise ve cevap dilekçesinde karşılık dava 

açarsa, davalının (karşılık davacının) MÖHUK m.48‟ye göre diğer şartlarda varsa, 

teminat göstermekle yükümlü olduğu kabul edilmektedir
127

. MÖHUK m.48‟de 

“davacı” ibaresi yer aldığından, karşılık dava açan kişi de teknik anlamda davacı 

olduğundan, karşılık davada da karşı tarafın zarara uğraması ihtimal dahilinde 

bulunduğundan, karşılık davacı teminat göstermekle yükümlü olmalıdır
128

.  

Dava açan, gerçek kişilerin MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

yükümlülüklerinin söz konusu olabilmesi için, bu kişilerin Türk vatandaşı olup 

olmadığı, Türk Vatandaşlık Kanununa göre belirlenecek ve bu kanuna göre Türk 

vatandaşı sayılmayanlar diğer şartlar da varsa teminat göstermekle yükümlü 

olacaklardır. Bu nedenle teminat yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, 

kimlerin Türk vatandaşı sayılmadığını; başka bir deyişle kimlerin yabancı sayıldığını 

belirlememiz gerekmektedir. Yabancı denilince, yabancı devlet vatandaşları, birden 

                                                                                                                                     
Diğer bir deyişle, bir Türk mahkemesinde, yabancı hakkında dava açan yabancı davacı da teminat 

göstermek yükümlülüğü altındadır.” (11.HD 18.12.1987, 6707/7382: Yılmaz-Tedbirler I s.915). 
123 Ekşi-İhtiyatî Haciz s.88; Kuru-Usul IV s.4195; Özden-Cautio s.28; Nomer/Şanlı s.426; Çelikel-

Milletlerarası s.354-355. 
124 Yılmaz-İnanca s.394; Turhan s.881. 
125 Yılmaz-İnanca s.394; Turhan s.881. 
126 Özden-Teminat s.37. 
127 Özden-Teminat s.38; Yılmaz-İnanca s.388; Özden-Cautio s.29; Turhan s.859. 
128 Özden-Teminat s.38. 
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çok vatandaşlığı olanlar, vatansızlar, mülteciler, sığınmacılar ve özel statüde olan 

yabancılar anlaşılmaktadır
129

. Şimdi, teminat göstermekle yükümlü olan, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde bulunup da, Türk vatandaşı olmayan, yani yabancı sayılan bu 

kişileri inceleyelim:  

 

a- Yabancı Devlet VatandaĢları 

Sadece bir vatandaşlığı bulunan kişiler, vatandaşı oldukları devletten başka 

devletler açısından yabancı sayılırlar
130

. Türkiye Cumhuriyetinden başka devletlerin 

vatandaşlığında olan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti açısından yabancıdırlar. Bu kişiler 

Türkiye‟de dava açarken MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle 

yükümlüdürler
131

.  

 

b- Birden Çok VatandaĢlığı Olanlar 

Kişiler, kendi talepleriyle ya da çeşitli devletlerin vatandaşlık yasalarındaki 

uyumsuzluk nedeniyle aynı anda iki veya daha çok vatandaşlığa sahip olabilirler
132

. 

Birden çok vatandaşlığa sahip kişi, vatandaşlığını taşıdığı her devletin kendi 

vatandaşı sayılır; vatandaşlığına sahip bulunmadığı diğer bütün devletler açısından 

ise yabancı sayılır
133

.  

Birden çok vatandaşlığı olan kişilerin, vatandaşlıklarından birisi Türk 

vatandaşlığı değilse, bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti açısından yabancı sayılırlar
134

. 

Bu kişiler diğer şartlarda varsa, MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle 

yükümlüdürler. Bu kişilerin teminat göstermekten muaf olup olmadığını tespit 

edebilmek için, yabancının gerçek vatandaşlığı (hayatını sürdürmesi için gerekli 

işlemleri topladığı yer vatandaşlığı)  belirlenmeli ve buna göre teminat göstermekten 

muaf olup olmadığı saptanmalıdır
135

.  

                                                
129 Tekinalp G.-Yabancılar s.6; Doğan/Odabaşı s.275. 
130 Aybay-Yabancılar s.20; Sargın s.173; Çiçekli s.20; Altuğ s.9. 
131 “Türk mahkemelerinde dava açan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle 

karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek 

zorundadır…Davacı yabancı bir devlet tabiiyetindedir. 2675 sayılı Kanunun 32/2. maddesi şartları 

araştırılarak, şartlar oluşmamışsa teminat alınması gerektiği düşünülmeden yargılamaya devam 

edilmesi doğru bulunmamıştır” (2.HD 30.06.1992, 6595/7379: Üstündağ/Karslı s.316). 
132 Aybay-Yabancılar s.20. 
133 Levi s.19; Aybay-Yabancılar s.21; Sargın s.173; Altuğ s.9. 
134 Tekinalp G.-Yabancılar s.7. 
135 Turhan s.879; Özden-Teminat s.31; Özden-Teminat. 
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Birden çok vatandaşlığı olan kişilerin, vatandaşlıklarından birisi Türk 

vatandaşlığı ise, bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti açısından Türk vatandaşı 

sayıldığından
136

, bu kişilerin teminat gösterme yükümlülükleri yoktur
137

.  

 

c- Vatansızlar 

Vatansızlar hiç bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan bir başka 

deyişle hiç bir devletin vatandaşı sayılmayan kişilerdir
138

. Bu kişiler de Türkiye‟de 

dava açarken MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlüdürler
139

.  

 

d- Mülteciler - Sığınmacılar 

Mülteciler (sığınmacılar) vatandaşı bulunduğu ülkeyi, siyasal, dinsel, ırksal, 

ekonomik baskılar nedeniyle kendi iradesi ile yahut zorla terk etmek zorunda kalan 

veya bu tür baskılara maruz kalacağı endişesiyle ülkesine dönemeyen ve o ülkenin 

diplomatik korumasından yararlanamayan kişilerdir
140

.   

Mülteci ve sığınmacı kavramları anlam olarak birbirlerine çok yakın 

olmakla beraber, birer hukuk kavramı olarak bu kavramlar arasında farklılıklar 

vardır. Mülteci kavramı, uluslararası sözleşmelerde tanımı yapılmış
141

 belirli bir 

hukukî statüyü ifade ettiği halde; sığınmacı kavramı
142

, hukukî bir statüyü değil, fiili 

                                                
136 Levi s.19. 
137 Özden-Cautio s.29; Turhan s.879; Göğer-Yabancılar s.97 
138 Tekinalp G.-Yabancılar s.6-7; Levi s.20; Çiçekli s.20. 
139 Özden-Cautio s.29. 
140 Yılmaz-Sözlük s.871-872; Tekinalp G.-Yabancılar s.7; Aybay-Yabancılar s.8; Levi s.20; Sevig-

Yabancılar s.14. 
141

 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme m.1/II‟ye göre mülteci “1 Ocak 1951‟den evvel 

cereyan eden hâdiseler neticesinde ve ırkı, dinî, tâbiiyeti, muayyen bir içtimaî grupa mensubiyeti veya 

siyasi kanaatleri yüzünden takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu 

memleket dışında bulunan ve işbu memleketin himayesinden istifade edemiyen veya mezkur korkuya 

binaen istifade etmek istemiyen, yahut tâbiiyeti yoksa ve bahis konusu hadiseler neticesinde evvelce 

mutaden ikâmet ettiği memleket dışında bulunuyorsa, oraya dönemiyen veya mezkûr korkuya binaen 
dönmek istemiyen şahıs”tır (Çelikel-Çok Taraflı Sözleşmeler s.124-125).  

Devletler Hukuku Enstitüsünce 1936 yılında yapılmış bir tanıma göre de mülteci “Vatandaşı 

bulunduğu ülkede ortaya çıkan siyasal olayların sonucunda bu ülkeyi talebiyle veya zorla terk etmiş, 

yeni bir vatandaşlık elde etmemiş olan ve herhangi bir devletin diplomatik korumasından 

yararlanamayan kişidir” (Aybay-Yabancılar s.24). 
142 Sığınma (iltica) hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi‟nin 14.maddesi‟nin, 1.fıkrası‟nda 

“Herkesin, zulüm karşısında başka ülkelere sığınma (sığınmacı olarak kabulünü talep etme) ve bu 

ülkelerce sığınmacı işlemi görme hakkı vardır” şeklinde kabul edilmiştir. Sığınma hakkı, Fransa, 

Almanya gibi bazı ülkelerin anayasalarında da yeralmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nda 

sığınma hakkına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. 
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bir durumu ifade etmektedir
143

. Sığınmacıya tanınan hak ve imkânlar mültecilere 

tanınan hak ve imkânlara göre daha sınırlı bir düzeydedir
144

.  

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde, 1951 yılında imzalanan 

“Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme”yi bazı çekinceler koyarak, 

onaylamıştır
145

. Türkiye‟nin sözleşmeye koymuş olduğu çekincelerin, amacının, 

Avrupa kökenli olmayan sığınmacılara mülteci statüsü tanımamak olduğu 

söylenebilir
146

. Uluslararası hukuk kurallarına göre, mülteci sayıldığı halde, 

Türkiye‟nin sözleşmeye koyduğu çekinceler nedeniyle, mülteci sayılmayan kişilerin 

hukukî durumunu düzenlemek için 1994 tarihinde bir yönetmelik çıkarılmış ve bu 

yönetmelikte, mülteci ve sığınmacı kavramları ayrı ayrı tanımlanmıştır
147

.  

Yukarıda belirtilen mevcut düzenlemeler çerçevesinde, Türk hukuku 

açısından, Mülteciyi, Avrupa‟da meydana gelen siyasal, dinsel, ırksal, ekonomik 

baskılar nedeniyle, vatandaşı bulunduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalan veya bu tür 

baskılara maruz kalacağı endişesiyle ülkesine dönemeyen ve o ülkenin diplomatik 

korumasından yararlanamayan kişiler olarak; sığınmacıyı ise, herhangi bir coğrafi 

sınırlama olmaksızın, nerede bulunursa bulunsun, vatandaşı bulunduğu ülkeyi, 

siyasal, dinsel, ırksal, ekonomik baskılar nedeniyle terk etmek zorunda kalan veya bu 

tür baskılara maruz kalacağı endişesiyle ülkesine dönemeyen ve o ülkenin diplomatik 

korumasından yararlanamayan kişiler olarak tanımlayabiliriz
148

.  

                                                
143 Aybay-Yabancılar s.22. 
144 Aybay-Yabancılar s.22. 
145 29.08.1961 tarih, 359 s.K.: RG. 05.09.1961, S.10898. Türkiye‟nin koymuş olduğu çekinceler ve 

yayınladığı deklarasyon için Bkz. Çelikel-Çok Taraflı Sözleşmeler, s.123, dn.*. 
146 Aybay-Yabancılar s.109. 
147 Türkiye‟ye İltica Eden veya Başka bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye‟den İkamet İzni Talep 

Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve 

Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: RG. 30.11.1994, 

S.22127. Bu protokolün 3.maddesinde: “Mülteci: Avrupa‟da meydana gelen olaylar sebebiyle, ırkı, 

dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata 

uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu 

ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen yada uyruğu 

yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı 
dönmek istemeyen yabancı; Sığınmacı: Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya 

siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke 

dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı 

istifade etmek istemeyen yada uyruğu yoksa e önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya 

dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı” şeklinde tanımlanmıştır. Her iki 

tanımın arasındaki tek fark “Avrupa‟da meydana gelen olaylar sebebiyle” ifadesidir. Mülteci kavramı 

Avrupa kıtasındaki olaylardan etkilenen kişiler için kullanılmakta; sığınmacı kavramı içinse böyle bir 

coğrafi sınır konulmamış olup, sığınmacı maddedeki tanıma uyan bütün kişileri kapsamaktadır 

(Aybay-Yabancılar s.110).  
148 Bkz. Aybay-Yabancılar s.109-110. 
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Mültecilerin, Türkiye‟de dava açarken MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

gösterme yükümlülüklerinin olup olmadığı hususu, Mültecilerin Hukukî Durumuna 

Dair Sözleşmenin 16.maddesiyle ilgilidir. MHDS m.16 şu şekildedir:  

“1. Her mültecinin âkid devletlerin ülkesinde mahkemelere serbestçe ve kolayca 

müracaata hakkı vardır. 

2. Her mülteci, mûtat ikametgâhının bulunduğu âkid devlette, adlî yardım ve teminat 

akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi 

muamele görür. 

3. Mûtat ikametgâhının bulunduğu memleketten gayrı âkid devletlerde ve 2 nci 

fıkrada meskûr konular hakkında, her mülteci mûtat ikametgâhının bulunduğu 

memleket vatandaşlarına edilen muamelenin aynından istifade eder”.  

Türkiye‟de dava açan mültecinin, mutad ikametgâhı Türkiye‟de ise, MHDS 

m.16,II‟ye göre, bu kişi vatandaş gibi muamele göreceğinden, bu kişinin MÖHUK 

m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü olmayacaktır.  

Türkiye‟de dava açan mültecinin, mutad ikametgâhı, Türkiye‟den başka bir 

ülkede ise, bu durumda mültecinin MÖHUK m.48‟ye göre teminat yükümlülüğünün 

olup olmadığı, MHDS m.16,III‟e göre belirlenecektir. Buna göre, eğer, mültecinin, 

mutad ikametgâhının bulunduğu ülke vatandaşları, Türkiye‟de dava açarken, teminat 

göstermekle yükümlü tutuluyorlarsa, mülteci statüsündeki kişi de teminat 

göstermekle yükümlü olacaktır. Eğer, mültecinin mutad ikametgâhının bulunduğu 

ülke vatandaşları, Türkiye‟de dava açarken, teminat göstermekten muaf 

tutuluyorlarsa, mülteci statüsündeki kişi de teminat göstermekten muaf tutulacaktır. 

Örneğin, Almanya ile Türkiye arasında teminattan muafiyet sağlayan ikili bir 

sözleşme
149

 olduğundan, Alman vatandaşlarının Türkiye‟de dava açarken MÖHUK 

m.48‟ye göre teminat yükümlülükleri yoktur. Bu nedenle Almanya‟da mutad 

meskeni olan, mülteci statüsündeki bir kişi de, Türkiye‟de dava açarken MÖHUK 

m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olmayacaktır.  

Sığınmacı statüsünde olan kişiler ise, her hâlükârda Türkiye‟de dava 

açarken MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlüdür. Örneğin, 

Türkiye‟ye İran, Hindistan, Amerika gibi Avrupa dışındaki ülkelerden, sığınan 

                                                
149 Almanya ve Türkiye arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik Münasebatı 

Mütekabiliye Dair Mukavelename vardır. Bu sözleşme, 15.05.1930 gün ve 1622 s.K. ile onaylanmıştır 

(RG. 4.6.1930, S.1511: 3.tertip Düstur, C.II, s.470 vd). 
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kişiler, MHDS‟ye Türkiye‟nin koyduğu çekinceler nedeniyle, mülteci sayılmayıp, 

sığınmacı statüsünde olacağından, bu kişiler dava açarken, MÖHUK m.48‟ye göre 

teminat göstermekle yükümlü olacaklardır.  

 

e- Göçmenler (Muhacirler)  

Bir kişinin, yaşadığı ülkeyi terk ederek, yerleşmek niyetiyle başka bir 

yabancı ülkeye gitmesine göç
150

; göç eden kişiye de göçmen denir
151

.  

Türk hukukunda, Türkiye‟ye göç (içe göç), 5543 sayılı İskan Kanununda 

düzenlenmiştir. İskan Kanunu‟nun “Göçmenlerin Kabulü” başlıklı ikinci bölümünde 

(m.4-8) göçmen olarak kabul edilebilmek için gerekli şartlar belirtilmiştir.  Bu 

hükümler dikkate alındığında, bir kişinin Türkiye‟ye göçmen olarak kabul 

edilebilmesi için, Türk soyundan olması ve Türk kültürüne bağlı olması gerektiği 

sonucu çıkmaktadır
152

. İskan Kanunu m.8,3‟e göre “Özel kanunlarla yurdumuza 

getirilen iskanlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten sonra geçici veya kesin 

iskanları için belirlenen yerlerin, serbest göçmenler ise yerleştikleri yerlerin en büyük 

mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için „Vatandaşlığa Girme 

Beyannamesi‟ni imzalayarak „Göçmen Belgesi‟ almaya mecburdur. Göçmen 

Belgesi, iki yıl için geçerli olup, geçici kimlik belgesi olarak kullanılır. Bu belgede, 

göçmenin bu Kanunun hangi maddesi uyarınca yurda kabul edildiği belirtilir”. Bu 

usulî işlemler yapılmadan kişi göçmen muamelesi görmez
153

. Usulî işlemleri yerine 

getirdiği için, göçmen olarak kabul edilen kişiler, Bakanlar Kurulu Kararı ile 

vatandaşlığa alınırlar
154

.  

Levi, bu şekilde Türkiye‟ye gelen kişilerin, göçmen kağıda alana kadar 

yabancı statüsünde bulunsalar da, bu belgeyi aldıktan sonra artık Türk vatandaşı 

sayılacaklarından; göçmen belgesi almak için gerekli işlemleri yapan kişilerin, 

                                                
150 Doğan-Vatandaşlık s.209. 
151 Levi s.21. 
152 Doğan-Vatandaşlık s.211. 
153 Doğan-Vatandaşlık s.211. 
154 Doğan-Vatandaşlık s.211. TVK m.12/1-c‟ye göre, göçmen olarak kabul edilen kişiler, millî 

güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın 

teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler. İskan Kanunu m.8/4‟e göre 

de “Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlemlerin ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından sonra 

Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınırlar. Küçükler; baba ve analarına, baba veya anaları yoksa 

kan ve kayın hısımlarına bağlı tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler, yaşlarına bakılmaksızın 

vatandaşlığa alınırlar”. 
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yabancı sınıfında değerlendirilmesinin doğru olmayacağını belirtmektedir
155

. Bu 

çerçevede Göğer de henüz Türk vatandaşlığını kazanmamış, ancak ülkeye girerek, 

gerekli işlemleri yapmış olan göçmenlerin, teminat göstermekle yükümlü 

tutulmamalarının isabetli olacağı görüşündedir
156

. Kanımızca da bu kişilerin, teminat 

göstermekle yükümlü tutulmamaları uygun olacaktır. Nitekim kanun koyucu da bu 

kişileri diğer yabancılardan farklı bir statüye tabi tutarak, TVK m.12,1-c ile 

göçmenlerin Türk vatandaşlığını kazanmasında istisnai bir yol tanımıştır.  

 

f- Özel Statüde Olan Yabancılar 

Özel statüde olan yabancılar, nato mensupları, diplomatik temsilciler 

(ajanlar), konsoloslar gibi, Türkiye‟de bir başka devleti temsilen bulunan 

kişilerdir
157

.  

Özel statüde olan yabancıların, Türk mahkemelerinde hak aramalarını, 

diğer yabancı şahıslardan farklı hükümlere bağlayan herhangi bir yasal düzenleme 

olmadığından, bu kişilerde, diğer yabancılarla aynı hukukî rejime tabidir
158

. 

Yabancıların hukukî rejimine ilişkin MÖHUK m.48‟de tâbiiyet ölçütünden hareketle 

teminat yükümlülüğü düzenlendiği için, özel statüde bulunan yabancılarda teminat 

göstermekle yükümlüdürler; aksi bir düşünce kanunun amacına da aykırı düşer
159

. 

 

g- Türk Asıllı Yabancılar  

Birçok ülkenin hukukunda, o ülkeyle çeşitli açılardan ilgili olma 

durumlarına göre yabancılar arasında bazı ayrımlar yapılmakta ve bazı yabancılara, 

diğerlerine oranla daha fazla haklar tanınabilmektedir
160

. Türk hukukunda da bu 

şekilde ayrıcılıklı sayılabilecek yabancı türleri vardır. Bu ayrıcalıklı yabancı 

türlerinden birisi de  Türk asıllı yabancılardır.  

Türk asıllı yabancılara, çeşitli kanunlarla, diğer yabancılara oranla daha 

fazla haklar tanınmıştır
161

. Ancak bu kanunlarda Türk soylu yabancılara, adlî teminat 

                                                
155 Levi s.21. 
156 Göğer s.103. 
157 Tekinalp G.-Yabancılar s.7; Özden-Teminat s.30. 
158 Özden-Teminat s.31; Sargın s.173; Çiçekli s.20. 
159 Berki-Teminat s.421; Turhan s.879. 
160 Aybay-Yabancılar s.94. 
161 Örneğin, 25.09.1981 tarih, 2527 sayılı, Türk  Soylu Yabancıların Türkiye‟de Meslek ve Sanatlarını 

Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 
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konusunda herhangi bir ayrıcılık tanınmamış, dava ve takiplerde teminattan muaf 

olduklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, Türk 

soylu yabancılar da, diğer yabancılar gibi, Türk mahkemelerinde dava açarken 

MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlüdürler
162

. Yargıtay da, Türk 

asıllı Yabancıların, Türkiye‟de dava açarken, teminat göstermekle yükümlü olduğu 

görüşündedir
163

.  

Türk asıllı yabancılardan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının 

ise özel bir durumu vardır. Kanun koyucu, TVK m.42,I hükmü ile, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyet vatandaşlarının Türk vatandaşlığına alınmaları için çok özel bir 

düzenleme getirmiş ve bunların, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, talepte 

bulunmaları ile Türk vatandaşlığını kazanacakları düzenlenmiştir
164

. Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyet vatandaşlarının, diğer Türk asıllı yabancılardan çok farklı bir 

statüye tabi tutularak, bunların, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, tek taraflı 

talepleriyle, Türk vatandaşlığını kazanabilecekleri düzenlendiğinden, kanımızca bu 

kişilerin Türkiye‟de dava açarken, MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle 

yükümlü tutulmamaları uygun olacaktır.  

  

2- Teminattan Muafiyetin Bulunmaması 

MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli olan son şart ise, yabancı davacının teminat göstermekten 

muaf olmamasıdır. Eğer yabancı davacıya, teminattan muafiyet sağlayan bir durum 

varsa, yabancı davacının MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü 

olmayacaktır.  

MÖHUK m.48,II‟de “Mahkeme dava açanı….karşılıklılık esasına göre 

teminattan muaf tutar” denilmektedir. Bu hükümde, karşılıklılık ifadesinin 

                                                                                                                                     
Kanun; 17.03.1982 tarih, 2641 sayılı, Afkanistan‟dan Pakistan‟a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin 

Türkiye‟ye Kabulüne ve İskânına Dair Kanun; 02.07.1999 tarih, 3835 sayılı, Ahıska Türklerinin 
Türkiye‟ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun gibi kanunlarda Türk Soylu (asıllı) yabancılara bazı özel 

ayrıcalık ve kolaylıklar sağlanmıştır (Aybay-Yabancılar s.96-97). 
162 Kuru-Usul IV s.4195. 
163 “…Davacı Türk asıllı olmakla beraber yabancı bir devlet tabiiyetindedir. 2675 sayılı Kanunun 32/2 

maddesi şartları araştırılarak, şartlar oluşmamışsa teminat alınması gerektiği düşünülmeden 

yargılamaya devam edilmesi doğru bulunmamıştır”(2.HD 11.02.1992, 1217/1514: Üstündağ/Karslı 

s.315). 
164 TVK m.42/I: “Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde 

Türk vatandaşlığını kazanırlar”.  
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kullanılması nedeniyle, hem akdi karşılıklılık (milletlerarası sözleşme) nedeniyle 

hem de fiili karşılıklılık nedeniyle teminattan muafiyet tanınması mümkündür
165

. 

Başka bir deyişle MÖHUK m.48‟de, HUMK m.97‟de olduğu gibi muahede 

(sözleşme) ifadesi kullanılmayıp; karşılıklılık ifadesine yer verilmesi, nedeniyle, fiili 

karşılıklığın bulunması da davacının teminattan muaf tutulması için yeterlidir
166

. 

Türkiye, teminat konusunda bir çok ülke ile, iki taraflı veya çok taraflı 

sözleşme yapmıştır. Yabancı davacıya teminattan muafiyet tanıyan, böyle iki taraflı 

veya çok taraflı bir sözleşmenin olduğu hallerde, davacının MÖHUK m.48‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır
167

. Yabancı kişinin 

ülkesinde, teminat yükümlülüğüne ilişkin bir hüküm yoksa, Türk vatandaşları bu 

ülkelerde dava açarken, teminat göstermekle yükümlü olmayacağından, fiili 

karşılıklığın olduğu kabul edilerek, bu ülkenin vatandaşları, teminattan muaf 

tutulmalıdır
168

. Yabancı kişinin ülkesi ile Türkiye arasında kanuni ve fiili bir 

karşılıklılık yoksa, mahkeme teminat gösterilmesine karar vermek zorundadır
169

.  

Yabancı davacıya teminat göstermekten muafiyet sağlayan durum, daha 

sonra ortadan kalkarsa, davacının MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğacaktır.  

Teminattan muafiyete ilişkin bir anlaşmasının bulunup bulunmadığı 

konusunda tereddüt hasıl olursa, bu hususun, dış işleri bakanlığından sorulması ve 

buradan gelecek cevaba göre hareket edilmesi uygun olacaktır. 

Yabancı Devletle, Türkiye arasındaki teminattan muafiyete ilişkin anlaşma, 

kaldırıldığı takdirde, davacı yabancı teminat göstermekle yükümlü hale gelir, o 

kişiden teminat istenir
170

. 

Yabancıların, adlî yardımdan yararlanabilmeleri için, karşılıklılık şartını 

yani kendi ülkelerinde de Türk vatandaşlarının adlî yardımdan yararlanabildiklerini 

                                                
165 Çelikel s.357; Turhan s.883; Berki-Teminat s.422; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.89. 
166 Tekinalp G.-Yabancılar s.197; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.89. 
167 “…aynı maddenin 2.fıkrasında bu ana kurula istisna getirilerek „mahkeme, dava ve takibin 

niteliğine ve durumuna göre davacıyı veya takip isteğinde bulunanı karşılıklılık esasına göre teminat 

göstermekten muaf tutabilir‟ hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümdeki mahkemenin takdir yetkisini 

sadece fiili karşılıklılık hali için anlamak gerekir. Çünkü yabancı davacının mensup olduğu devlet ile 

Türkiye arasında teminattan muafiyet hakkında çok taraflı veya ikili bir anlaşma varsa, mahkeme 

yabancı davacıyı teminat göstermekten muaf tutmak mecburiyetindedir” (13.HD 72.1995, 673/979: 

Ekşi-Kararlar s.67-68). 
168 Özden-Cautio s.34. 
169 Özden-Cautio s.34. 
170 Ansay-Usul s.176. 
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ispat etmeleri gerekir (HUMK m.465,II)
171

. Bu karşılıklılık şartının ispatı, 

milletlerarası bir sözleşmenin mevcut olduğunun ispatı şeklinde olabileceği gibi, fiili 

bir uygulamanın varlığını ispat şeklinde de olabilir
172

. Ancak, genellikle, 

milletlerarası sözleşmelerde, adlî yardım ve teminattan muafiyet konuları birlikte 

düzenlendiğinden, teminattan muafiyete ilişkin bir sözleşmenin olmadığı 

durumlarda, genellikle adlî yardıma ilişkin sözleşme de olmayacaktır. Bu nedenle, 

yabancıların adlî yardımdan yararlanarak, MÖHUK m.48‟e göre göstermekle 

yükümlü oldukları teminattan muaf tutulmaları genellikle pek mümkün olmaz.  

   

III- Teminat Göstermekle Yükümlü Olanlar 

MÖHUK m.48‟de “Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya 

icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzelkişiler… mahkemenin belirleyeceği 

teminatı göstermek zorundadırlar” denilmek suretiyle, teminat gösterme 

yükümlülüğünün hem gerçek kişiler, hem de tüzel kişiler için söz konusu olduğu 

açıkça belirtilmiştir.  

 

1- Gerçek KiĢiler 

Türk mahkemelerinde, dava açan, davaya katılan veya icra takibi yapan 

yabancı gerçek kişi, MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlüdür. 

MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminat hukukî nitelik olarak, özel bir dava şartı 

olduğundan, Türk mahkemelerinde dava açan gerçek kişinin, yabancı olması 

nedeniyle teminat göstermekle yükümlü olduğu, davalı tarafından yargılamanın her 

aşamasında ileri sürülebilir ve mahkemece de yargılamanın her aşamasında 

kendiliğinden dikkate alınabilir. Mahkeme gerek kendiliğinden, gerekse davalı 

tarafından ileri sürülmesi üzerine, davacı gerçek kişinin yabancı olduğunu tespit 

ederse, davacı gerçek kişinin teminat göstermesine karar verecektir.  

 

2- Tüzel KiĢiler 

MÖHUK m.48‟de Türk mahkemelerinde dava açan, davaya katılan veya 

icra takibi yapan yabancı tüzel kişilerin de teminat göstermekle yükümlü oldukları 

açık bir şekilde belirtilmiştir. Türk mahkemelerinde dava açan tüzel kişilerin, 

                                                
171 Özden-Cautio s.34; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.476. 
172 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.480. 
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MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüklerinin olup olmadığını 

belirleyebilmek için öncelikle, tüzel kişinin yabancı sıfatını taşıyıp taşımadığını 

belirlemek gerekir. Tüzel kişilerin tâbiiyetinin olup olmadığı konusu doktrinde 

tartışmalıdır;  

Bir görüşe göre, tâbiiyet sadece gerçek kişilere özgü olup, tüzel kişilerin, 

tâbiiyetinden bahsetmek mümkün değildir
173

. Bu görüşe göre, sadece yerli ve 

yabancı tüzel kişi ayrımından söz edilebilir; bu ayrımda tüzel kişiliğin hangi hukuk 

düzenine tâbi olacağı gösterir
174

. Bir başka deyişle bu görüşe göre, tüzel kişiler için, 

tâbiiyet söz konusu olmamakta; ancak belirli bir devlet kanununa göre kurulmuş olan 

tüzel kişilikten söz edilmekte; tüzel kişi kanununa tâbi olduğu hukuk düzeni 

bakımından yerli, diğer hukuk düzenleri bakımından ise yabancı sayılmaktadır.  

Doktrindeki hâkim görüşe göre ise, tüzel kişilerin de, gerçek kişiler gibi 

tâbiiyeti vardır
175

. Bu görüşe göre, tüzel kişilerin tâbiiyetinin tespitinde, gerçek 

kişilerin vatandaşlığı kazanmalarındaki yöntemlerden hareket edilememesi, tüzel 

kişilerin tâbiiyetinin olmayacağı anlamına gelmemelidir
176

.   

Tüzel kişilerin vatandaşlığı olduğunu ileri süren görüş, tüzel kişinin hukukî 

bir bağ ile devlete bağlandığını ileri sürmekte ve bunu tâbiiyet olarak 

nitelendirmekte; tüzel kişilerin vatandaşlığı olmadığını ileri süren görüş ise, tüzel 

kişinin statüsünün devlete bağlandığını ileri sürmekte ve tüzel kişinin devlete 

bağlılığını statü bağlılığı olarak nitelendirmektedir
177

. Kanımızca tüzel kişilerin de 

gerçek kişiler gibi tâbiiyeti vardır. Aşağıdaki açıklamalarımızı benimsediğimiz bu 

görüş çerçevesinde yapacak ve açıklamalarımızda Türk tâbiiyetinde olan tüzel 

kişiden söz edeceğiz.    

Tüzel kişilerin MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olup 

olmadıklarını belirleyebilmek için, tüzel kişinin Türk tâbiiyetinde olup olmadığının 

tespiti gerekmektedir. Türk tâbiiyetinde olan tüzel kişiler teminat göstermekle 

yükümlü olmayacak, Türk tâbiiyetinde olmayan yabancı tüzel kişiler ise, teminat 

göstermekle yükümlü olacaklardır.  

                                                
173 Nomer/Şanlı s.223. 
174 Nomer/Şanlı s.223. 
175 Doğan-Vatandaşlık s.220-221; Donay s.215-216; Arat s.54 vd.; Tekinalp G.-Yabancılar s.54 vd; 

Tekinalp G.-Ortaklık s.552 vd. 
176 Doğan-Vatandaşlık s.221. 
177 Donay s.216. 
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Doktrinde, tüzel kişilerin, devlete bağlılığının yani, tâbiiyetinin tespiti için, 

çeşitli kriterler ileri sürülmüştür
178

. Bunlar: Kontrol Kriteri
179

, kuruluş yeri (teşekkül 

yeri) kriteri
180

, kurucularının iradesi kriteri
181

, kurucuların tâbiiyeti kriteri
182

, 

sermayenin bulunduğu yer kriteri
183

, merkez yeri kriteridir
184

. Merkez yeri kriteri de, 

muamele (işletme) merkezi kriteri
185

 ve idare merkezi kriteri
186

 olarak iki kısımda 

yorumlanmaktadır
187

. 

Türk Hukukunda, tüzel kişilerin vatandaşlığını belirlemek için konulmuş 

genel bir düzenleme yoktur. Ancak mevzuatımızda bazı kanunlarda bu konuda 

hükümler vardır. Bazı kanunlarda kuruluş yeri kriteri, bazı kanunlarda idare merkezi 

                                                
178 Tüzel kişilerin vatandaşlığı olmadığını ileri süren görüş kabul edilecek olursa, statüsü Türkiye 

Cumhuriyeti‟ne bağlı olmayan tüzel kişiler, yabancı sayılacak ve MÖHUK m.48‟e göre teminat 

göstermekle yükümlü olacaklardır. Bu durumda, tüzel kişiliğin statüsünün Türkiye Cumhuriyeti‟ne 

bağlı olup olmadığının tespiti gerekecektir. Statü bağlılığının tespiti için gerekli için gerekli kriterler 

de, tâbiiyetin tespiti için ileri sürülen kriterlerin aynısıdır. Bu nedenle inceleme konumuz olan, tüzel 

kişilerin MÖHUK m.32‟ye göre teminat gösterme yükümlülüklerinin olup olmadığını belirleyebilmek 

için, tüzel kişinin devlete bağlılığı, gerek statü bağlılığı, gerekse tabiiyet olarak nitelendirilsin, Türkiye 
Cumhuriyeti‟ne bağlılığının olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti‟ne tabiiyet 

veya statü olarak bağlı olmayan tüzel kişiler, yabancı sıfatını taşıyacak ve MÖHUK m.48‟e göre 

teminat göstermekle yükümlü olacaklardır. Biz tüzel kişilerin tâbiiyeti olduğu görüşünü 

benimsediğimiz için, bu kriterleri tâbiiyetin tespiti için ileri sürülen kriterler olarak nitelendirdik. 
179 Kontrol yeri kriterinde, tüzel kişiyi, kontrol ve idare edenlerin veya tüzel kişinin sermayesinin 

tamamını veya önemli bir bölümünü ellerinde bulunduranların vatandaşlığından hareketle, tüzel 

kişinin tabiiyeti tespit edilmektedir (Sevig-Yabancılar s.17; Teminalp-Ortaklık s.561; Doğan-

Vatandaşlık s.224-225). Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz.Donay s.216-218. 
180 Kuruluş yeri kriterine göre, tüzel kişilik nerede kurulmuş ise, o devletin tâbiiyetindedir (Tekinalp 

G.-Ortaklık s.558-559; Doğan-Vatandaşlık s.223; Donay s.218-219). Bir tüzel kişi hangi devletin 

kanunlarına göre kurulmuş ise, faaliyet bölgesi ve merkezi neresi olursa olsun, tabiiyeti kurulduğu 
devlete göre belirlenir (Donay s.219).  
181 Kurucularının iradesi kriterine göre, bir tüzel kişinin tabiiyeti, tüzel kişiyi kuranların iradesine 

bağlı olup; kurucular diledikleri devlet tabiiyetini (veya statüsünün bağlı olacağı hukuk düzenini) 

seçebilirler ((Donay s.220). Bu kriterin sakıncası, kurucuların tüzel kişinin tabiiyetini kendi çıkarlarına 

göre belirlemelerinin, tüzel kişiliğin menfaatine ters düşebilmesidir (Sevig-Yabancılar s.16). 
182 Kurucuların tâbiiyeti kriterine göre, tüzel kişiliği kuran kişiler hangi devletin tâbiiyetinde ise, tüzel 

kişilik de o devletin tâbiiyetindedir (Doğan-Vatandaşlık s.222). Tüzel kişiliği kuran kişilerin farklı 

devlet vatandaşları olmaları halinde, bu kritere göre tüzel kişiliğin tâbiiyetinin tespiti mümkün 

olamamaktadır (Doğan-Vatandaşlık).  
183 Sermayesinin bulunduğu yer kriterine göre, tüzel kişinin hisseleri veya tahvilleri hangi ülkede 

tedavüle çıkmışsa, tüzel kişi o ülkenin tâbiiyetindedir (Donay s.220; Doğan-Vatandaşlık s.222). 
184 Merkez yeri kriterine göre, tüzel kişiliğin merkezi hangi ülkede bulunuyorsa, tüzel kişilik o ülkenin 
tâbiiyetindedir (Doğan-Vatandaşlık s.223). 
185 Muamele merkezi kriterine göre, tüzel kişinin tabiiyeti tüzel kişinin iş gördüğü yere göre 

belirlenmekte olup, tüzel kişi nerede iş görmekte ise o yerin tabiiyetine bağlıdır (Donay s.220-221; 

Sevig-Yabancılar s.16). 
186 İdare merkezi kriterine göre ise, tüzel kişinin idare merkezi, tüzel kişinin hayat merkezi olup, tüzel 

kişiliğin yönetim, denetim organlarının ve genel kurulunun faaliyet gösterdiği, tüzel kişilikle ilgili 

sözleşmelerin yapıldığı, kararların alındığı yerdir (Donay s.223; Nomer/Şanlı s.223; Sevig-Yabancılar 

s.16). Bu kritere göre tüzel kişinin idare merkezi nerede ise, tüzel kişi o yerin tabiiyetine bağlıdır 

(Donay s.222-223). 
187 Donay s.220. 
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kriteri, bazılarında ise hem kuruluş yeri, hem idare merkezi kriteri birlikte 

benimsenmiştir
188

. Kuruluş yeri kriteri Türk hukukunda ilk olarak kabul edilen kriter 

olmakla beraber, bu kriterin şirketlerin vatandaşlığını belirlemede kesin bir ölçüt 

olduğu söylenemez
189

.   

Bugün  öğreti ve uygulamada, tüzel kişilerin tâbiiyetini belirlemek için 

genellikle kabul edilen ve uygulanan kriter, idare merkezi kriteridir 
190

. Kanımızca, 

tüzel kişilerin MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olup 

olmadıklarını belirlerken, tüzel kişiliğin tâbiiyetinin tespitinde, idare merkezi 

kriterinin kullanılması uygun olacaktır.  

 İdare merkezi kriterinde, tâbiiyet, tüzel kişiliğin kuruluş belgesine göre 

tespit edildiği için, tâbiiyetin tespiti, diğer kriterlere göre daha kolaydır. Tüzel 

kişilerde idare merkezi tek olduğu halde, muamele merkezinin birden fazla olması 

mümkündür
191

. Merkez kriteri dışındaki diğer kriterlere göre tâbiiyetin tespitinde ise 

birçok güçlüklerle karşılaşılmaktadır. İdare merkezi kriterine göre tâbiiyetin tespiti, 

diğer kriterlere göre daha kolaydır.  Ayrıca bu görüş mevzuatımıza da uygundur. 

Ticaret Kanunu ve Türk Medeni Kanunu‟nda tüzel kişilerin merkezinin, kuruluş 

belgelerinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. TTK m.155,I-3 ve m.279,II-1‟de 

şirket merkezinin, şirket sözleşmesinde gösterilmesi gerektiği, TMK m.58,II dernek 

merkezinin dernek tüzüğünde, TMK m.106‟da da vakıf merkezinin de vakıf 

senedinde  gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüzel kişilerin idare merkezi, kuruluş 

belgelerinde merkez (yerleşim yeri) olarak gösterilen yerdir
192

.  

 Yukarıda belirttiğimiz bu hususlar çerçevesinde, tüzel kişilerin MÖHUK 

m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüklerinin olup olmadığı konusunda şu 

sonuca varabiliriz: Eğer, Türkiye‟de dava açan tüzel kişinin kuruluş belgesindeki 

idare merkezi, Türkiye dışında ise, bu tüzel kişi yabancı olarak nitelendirilecek ve 

diğer şartlar da varsa MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlü 

olacaktır
193

. Eğer, Türkiye‟de dava açan, davaya katılan veya icra takibi yapan tüzel 

                                                
188 Donay s.228-229. 
189 Arat s.103. 
190 Sevig-Yabancılar s.23; Doğan-Vatandaşlık s.223. 
191 Doğan-Vatandaşlık s.224. 
192 Tüzel kişilerin kuruluş belgelerinde böyle bir yer gösterilmemişse, tüzel kişilerin merkezi TMK 

m.51 gereğince, işlemlerinin yürütüldüğü yerdir.  
193Özden-Cautio s.29. “…dava dilekçesinde ekli olarak mahkemeye sunulan Hindistan-New Delhi 

Noterliği‟nce düzenlenmiş vekâletname çevirisinde dört davacının da limited şirket biçiminde 
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kişinin kuruluş belgesindeki idare merkezi Türkiye‟de ise, bu tüzel kişi Türk 

tâbiiyetinde olduğu için, yabancı sıfatını taşımayacağından, MÖHUK m.48‟ye göre 

teminat göstermekle yükümlü olmayacaktır. İdare merkezi, Türkiye dışında olan bir 

tüzel kişi, Türkiye‟de şube açarak faaliyette bulunuyorsa, bu tüzel kişinin teminat 

gösterme yükümlülüğünün olmadığı  kabul edilmektedir
194

. 

   

IV- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü 

1- Teminatın Gösterilme Zamanı   

Yukarıda MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminatın, hukukî niteliğinin, özel 

bir dava şartı olduğunu belirtmiştik. MÖHUK‟da teminatın gösterilme zamanını 

düzenleyen herhangi bir hüküm yoktur. Teminatın gösterilme zamanı, doğrudan 

teminatın hukukî niteliği ile ilgilidir.  

MÖHUK m.48‟deki teminat gösterme yükümlülüğü, özel bir dava şartı 

olduğundan, davalı tarafından ileri sürülmese bile, yabancı davacının teminat 

gösterme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, yargılamanın her aşamasında 

mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Özel bir dava şartı olan MÖHUK 

m.48‟deki teminat gösterme yükümlülüğü yerine getirilmemişse, bu dava şartı 

eksikliğinin, sonradan teminat göstermek suretiyle tamamlanması mümkün 

olduğundan, mahkeme, hemen dava şartı eksikliğinden dolayı davayı reddetmemeli, 

bu eksikliği tamamlaması yani teminat göstermesi için davacıya uygun bir süre 

vermelidir. Bu süre içinde teminat gösterilmezse, dava şartı yokluğundan davayı 

reddetmelidir.  

Hâkim, gerek kendiliğinden, gerek davalının itirazı üzerine yapacağı 

inceleme neticesinde, davacının MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle 

yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğün davacı tarafından yerine getirilmediği 

kanaatine varırsa, davacının teminat göstermesine karar verir. Davanın başında, 

davacının teminat yükümlülüğü, mahkemenin dikkatinden kaçmış ve davanın esasına 

girilmiş olsa bile, davanın devamı sırasında, davacının teminat gösterme 

                                                                                                                                     
Hindistan kanunlarına göre kurulmuş sigorta şirketleri olduğu ve şirket merkezlerinin hepsinin de 

Hindistan‟da bulunduğu açık bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır….davacıların İngiltere‟de ikâmet 

ettiklerinden bahisle teminattan muaf tutularak yargılamaya devam edilmesi doğru görülmemiştir” 

(11.HD 18.12.1987, 6707/7382: Yılmaz-Tedbirler I s.916). 
194 Turhan s.896. 
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yükümlülüğü olduğunun farkına varan mahkeme, davacının teminat göstermesine 

karar verir.  

Teminat yükümlülüğü yerine getirilmediği için teminata hükmeden 

mahkeme, teminat göstermekle yükümlü yabancı davacıya, belirlediği miktarda 

teminat göstermesi için uygun bir süre verir
195

. İşte teminatın gösterilme zamanı, 

hâkim tarafından belirlenecek bu süredir.  

    

2- Teminatın Miktarı 

MÖHUK m.48,I‟de Türk mahkemelerinde dava açan yabancı davacının, 

yargılama giderleriyle, karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere, mahkemenin 

belirleyeceği teminatı göstermek zorunda olduğu belirtilmiştir.  

Davacıya teminat göstermesi için uygun bir süre veren mahkeme, 

kararında, davacı tarafından gösterilecek teminatın miktarını da belirler
196

. Kanun 

teminatın miktarını belirleme konusunda hâkime takdir hakkı tanımıştır. Hâkim 

takdir hakkını kullanarak, teminat miktarını belirlerken, teminatın amaçlarını göz 

önünde bulundurmalıdır
197

. Hâkim tarafından belirlenecek teminat miktarının, hem 

davalının muhtemel zarar ziyanını, hem de bütün yargılama giderlerini karşılayacak 

miktarda olması gerekir
198

. HUMK m.97‟de düzenlenen teminattan farklı olarak, 

MÖHUK m.48‟deki teminatın kapsamına, kamuyu ilgilendiren, davacı tarafından 

hazineye ödenmesi gereken harç ve diğer giderler de girdiğinden, bunların da, hâkim 

tarafından belirlenecek teminat tarafından karşılanması gerekir. Bu nedenlerle, 

hâkim, teminat miktarını belirlerken, bunun, davalının muhtemel zarar ziyanıyla, 

bütün yargılama giderlerini karşılayacak miktarda olmasına titizlik göstermelidir
199

. 

Bununla beraber, takdir edilecek teminat dava açmaya engel olacak derecede yüksek 

olmamalıdır
200

.  

                                                
195 Çelikel-Milletlerarası s.357; Kütükçüoğlu s.48; Özden-Teminat s.64; Nomer/Şanlı s.427-428; Kuru 

Usul-IV s.4202. 
“MÖHUK.nun 32/1. maddesi uyarınca mahkeme harçları da dahil olmak üzere karşı tarafın zarar 

veziyanını karşılayacak yeterli miktarda teminat takdir edilip, davacı vekiline bu miktarı bloke etmesi 

için uygun bir mehil verilerek teminat yükümlüğünü yerine getirmesinden sonra davaya devam 

edilmesinden ibarettir. Bu işlem yerine getirtilmeden davaya devam edilmesi doğru görülmemiştir” 

(11.HD 13.6.1991, 8851/3955: Yılmaz-Tedbirler s.917-918). 
196 Özden-Cautio s.34. 
197 Yılmaz-İnanca s.396; Özden-Teminat s.61. 
198 Yılmaz-İnanca s.396-397; Özden-Teminat s.61. 
199 Özden-Teminat s.63. 
200 Aytuğ s.205. 
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Yargılama giderlerinin neler olduğu HUMK m.423‟de belirtilmiştir. Bunlar 

kısaca, mahkeme kalemi vasıtasıyla yapılan masraflar, keşif masrafları, tanık, 

bilirkişi ücret ve masrafları, ilam harçları (bkz Harçlar kanunu m.28/A, Yön.m.50), 

resmi dairelerden istenilecek evrak asıllarının teslim ve ibrazı için gerekli masraflar, 

suret harçları ve davanın türüne göre takdir edilecek vekalet ücretidir. Hâkim 

tarafından belirlenecek teminat miktarının, bütün bu yargılama giderlerini, temyiz 

harç ve giderleri
201

 ile davalının muhtemel zarar ziyanını karşılayacak miktarda 

olması gerekir. Davalının muhtemel zarar ve ziyanlarının neler olabileceği, dosya 

kapsamına ve somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir. 

Davalı tarafın muhtemel zararı, açılan dava nedeniyle, davalının 

uğrayabileceği zararlar olup; doğrudan dava nedeniyle olmayan zararlar, bu kapsama 

girmez
202

. Örneğin, duruşmaya gelmek için yapılan yol masrafları, davalının 

muhtemel zararları içinde kabul edilebildiği halde, duruşmada giymek için alınan 

gömleğin bedeli muhtemel zarar içinde kabul edilemez
203

. 

    

3- Teminatın Türü 

MÖHUK m.48‟de yabancıların teminat yükümlüğü düzenlenmiş, ancak 

teminat türleri, yani nelerin teminat olarak gösterilebileceği belirtilmemiştir
204

. Bu 

nedenle, burada, teminata ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan HUMK m.96 

hükmü kıyasen uygulanarak, teminat türleri belirlenecektir
205

.  

Davacı, hâkim tarafından belirlenen teminat miktarını karşılayacak kadar, 

para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı 

kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini
206

 teminat olarak 

gösterebilir
207

 (HUMK m.96,I kıyasen). Uygulamada daha çok, teminat olarak para 

veya banka teminat mektubu gösterilmektedir.  

                                                
201 Özden-Cautio s.35. 
202 Kütükçüoğlu s.52. 
203 Kütükçüoğlu s.52. 
204 MÖHUK yürürlüğe girmeden önce, yabancıların dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerini 

düzenleyen, Memaliki Osmaniyede Bulunan Tebaayı Ecnebiyenin Hukuk ve Vezaifi Hakkında 

Kanun-u Muvakkatın 3‟üncü maddesinde, teminat türü olarak, teminat akçesi (para) ve kefalet 

belirtilmişti. 
205 Nomer/Şanlı s.428; Özden-Cautio s.34; Ekşi-İhtayati Haciz s.88; Özden-Teminat s.53. 
206 HUMK m.96‟da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamasına rağmen, öğreti ve uygulamada 

taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği kabul edilmektedir (Yılmaz-İnanca s.396; Kuru-

Usul IV s.4155). 
207 Ruhi s.279; Özden-Cautio s.34. 
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Teminatın para olarak gösterildiği durumlarda, teminatın hangi para 

cinsinden gösterileceği konusu öğreti ve uygulamada tartışmalıdır.  

Doktrindeki bir görüşe göre, teminatın Türk parası cinsinden gösterilmesi 

mümkün olmayıp, teminat ancak döviz cinsinden gösterilebilir
208

. Bu görüşe göre 

teminat, döviz olarak Türkiye‟ye getirilmeli, döviz cinsinden gösterilmeli ve bu 

husus mahkemede ispat edilmelidir. Yargıtay da hâkimin belirlediği teminat 

miktarının, döviz olarak yurt dışından getirilmesini ve döviz olarak getirilen bu 

paranın Merkez Bankası‟na mahkeme emrine bloke ettirilmesi şartını aramaktadır
209

. 

Yargıtay‟ın istikrar kazanmış içtihatlarının dayanağını, 1567 sayılı Türk Parasının 

                                                
208 Kuru-Usul IV s.4203; Yılmaz-Tedbirler I s.909. 
209 “…Türk mahkemelerinde dava ve icra dairelerinde takip açan gerçek ve tüzel kişi yabancıların 

yargılama ve takip giderlerini…temin etmesi gerekir. Ayrıca…teminat tutarını Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hükümleri dahilinde döviz olarak Merkez Bankasına depo 

etmesi gerekmektedir” (12.HD 13.4.2004, 4973/9047: www.kazanci.com.tr, 13.05.2008); “2675 sayılı 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun emredici bir şekilde düzenlenmiş 
32.maddesi hükmüne göre Türk Mahkemesinde dava açan yabancı gerçek ve tüzel kişiler yargılama 

ve takip giderleriyle, karşı tarafın zarar ve ziyanının karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği 

teminatı göstermek zorundadırlar. Nitekim mahkeme, 19.12.1985 tarihli oturum ara kararında yabancı 

olan davacı tarafın teminat olarak (750.000) lira yatırmasına karar vermiş ve davacılar vekili bu 

meblağı 11.3.1986 tarihli tahsilat müzekkeresi ile yatırmıştır. Ancak davacılar yabancı olduklarına 

göre bu teminatı, kendileri tarafından bulundukları memleketin döviz olarak yollamaları ve bunun 

Merkez Bankasına bloke edilmesi gerekmekte olup, mahkemenin buna aykırı olarak, Türk lirası 

yatırması bozmayı gerektirmiştir. Yukardaki bozma nedenine göre işin esasına girilmesine şimdilik 

gerek görülmemiştir” (11.HD 3.5.1988, 1217/2951: Kuru-Usul IV s.4203); “…Olayımızda davacı 

teminattan muaf olduğunu ileri sürmediği gibi mahkemece istenen teminatı da 30.10.1986 tarihli 

tahsilat makbuzu ile Türk lirası olarak yatırmıştır. ..Mahkemece, mahkeme harçları da dahil olacak 
şekilde yargılama giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak yeterli miktarda teminat 

takdir edilerek davacı vekiline bu miktarın döviz olarak yurt dışından getirtilip T.C.Merkez Bankasına 

bloke ettirilmesi için uygun bir mehil verilerek teminat yükümlülüğü yerine getirtilmeli, bundan sonra 

davaya devam edilmelidir. Buna aykırı şekilde teminatın Türk Lirası olarak yatırılması doğru 

görülmediğinden kararın sadece bu yönden bozulması gerekmiştir” (11.HD 11.10.1988, 2749/5770: 

Yılmaz-Tedbirler I s.919; Üstündağ/Karslı s.311); “…mahkemece yapılacak…MÖHUK.nun 32/1 

maddesi uyarınca mahkeme harçları da dahil olacak şekilde yargılama giderleriyle, karşı tarafın zarar 

ve ziyanını karşılayacak yeterli miktarda teminat takdir edilip, davacılar vekiline bu miktarın döviz 

olarak yurt dışından getirtilip T.C.Merkez Bankası‟na bloke ettirilmesi için uygun bir mehil verilerek 

teminat yükümlülüğün yerine getirilmesinden sonra davaya devam edilmesinden ibarettir. Bu işlem 

yerine getirtilmeden davaya devam edilmesi doğru görülmediğinden kararın sadece bu yönden davalı 

taraf yararına bozulmasına, tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek 
bulunmadığına karar verilmesi gerekmiştir” (11.HD 18.12.1987, 6707/7382: Yılmaz-Tedbirler I 

s.916); “…bu davanın görülebilmesi için teminat şartını yerine getirmeleri gerekir. Mahkemece bu 

husus re‟sen gözetilmek ve hesap edilecek teminat döviz olarak bu konudaki mevzuat çerçevesinde 

mahkeme emrine bloke ettirilmek ve davaya ondan sonra bakılmak gerekirken, davanın görülmesinin 

koşulunu oluşturan teminat alınmadan davanın esasının incelenmesi kanuna aykırıdır ve bozma 

sebebidir” (13.HD 22.3.1984, 8178/8178: Yılmaz-Tedbirler I s.911-912; Üstündağ/Karslı s.299). 

 “…Davacı, yabancı uyruklu ve dışarıda yerleşik olduğundan, gerek dava harcı ve gerekse Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkındaki 30 sayılı kararın 16.maddesi uyarınca harca mesnet teşkil eden değer 

ile zorunlu giderleri karşılayacak döviz getirmesi ve bankaya satması bakımından dava değerinin 

saptanmasının gerektiği düşünülmemiştir” (14.HD 16.06.1987, 2139/5215: Üstündağ/Karslı s.304). 
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Kıymetinin Koruması Hakkında Kanun ile bu kanunun uygulanmasına yönelik 

çıkarılan 14 ve 17 sayılı kararnameler oluşturmaktadır
210

.  

Doktindeki diğer görüşe göre ise, kanunun amacı davalının muhtemel zarar 

ziyanıyla, tüm yargılama giderlerinin temini olduğundan, teminatın Türk parası 

cinsinden gösterilmesi de mümkündür
211

. MÖHUK m.48‟deki teminat gösterme 

yükümlülüğü, yabancılık sıfatından kaynaklandığından, Türk Parasının Kıymetini 

Koruma mevzuatının dikkate alınması gereklidir
212

. Ancak bugünkü, Türk parasının 

kıymetini koruma mevzuatında, yabancıların göstereceği teminatın döviz cinsinden 

gösterilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm yoktur
213

. Yargıtay‟ın 

içtihatlarının dayanağını oluşturan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun ile 14 ve 17 sayılı kararnameler bugün yürürlükte olmadığından, Yargıtay‟ın 

teminatın Türk parası cinsinden gösterilemeyeceği, ancak döviz cinsinden 

gösterilebileceği yönündeki kararları yanlıştır
214

. Ayrıca Türk parasının 

konvertibilitiye geçmesinin amaçlandığı 32 sayılı Kararname
215

 ile her türlü dövizin 

serbestçe alınıp satılabildiği ülkemizde, böyle bir uygulamanın olmaması, buna son 

verilmesi gerekir
216

.  

Yılmaz‟da “Yargıtayın uygulamasına göre, yabancının inanca olarak döviz 

göstermesi gerekir. Bu döviz koşulu aranmayabilir. Önemli olan, zararların 

karşılanması olduğuna göre, aynı amacı Türk parası da görebilir” diyerek, olması 

gereken hukuk bakımından, teminatın Türk parası cinsinden gösterilmesinin 

mümkün olması gerektiğini belirtmektedir
217

.  

Kanımızca da kanunun amacı davalının muhtemel zarar ziyanıyla, tüm 

yargılama giderlerinin temini olduğundan ve mevzuatımızda teminatın Türk parası 

cinsinden gösterilmesini engelleyen bir hüküm olmadığından, teminatın Türk parası 

cinsinden gösterilmesi de mümkün olmalıdır. Yargı mercilerinin yabancı para 

                                                
210 Özden-Teminat s.56. 
211 Özden-Teminat s.57; Kütükçüoğlu s.51; Yılmaz-İnanca s.407-408; Özden-Cautio s.34. Yılmaz‟da 
“Yargıtayın uygulamasına göre, yabancının inanca olarak döviz göstermesi gerekir. Bu döviz koşulu 

aranmayabilir. Önemli olan, zararların karşılanması olduğuna göre, aynı amacı Türk parası da 

görebilir.” diyerek, olması gereken hukuk bakımından, teminatın Türk parası cinsinden 

gösterilmesinin mümkün olmasını gerektiğini belirtmektedir (Yılmaz-İnanca s.407-408). 
212 Nomer/Şanlı s.428. 
213 Özden-Teminat s.57; Nomer/Şanlı s.428, dn.222; Özden-Cautio s.34. 
214 Özden-Cautio s.34; Özden-Teminat s.53, 56-57. 
215 RG 11.8.1989, S.20249. 
216 Özden-Teminat s.57; Tekinalp G.-Yabancılar s.196. 
217 Yılmaz-İnanca s.407-408. 
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cinsiden tutulan kasa defterleri olmadığı için, teminatın döviz cinsinden gösterildiği 

durumlarda, teminat yargı mercileri tarafından alınamamakta, ancak Merkez 

Bankası‟na depo edilebilmektedir. Bu nedenle, teminatın Türk parası cinsinden 

gösterilmesi, teminatın gösterilmesi açısından da kolaylık sağlayacaktır.   

  Uygulamada, para dışında, banka teminat mektubunun da teminat olarak 

gösterilmesinin yaygın olduğunu söylemiştik. Yargıtay, yabancıların teminat 

yükümlülüklerine temas eden kararlarının bazısında, teminat olarak banka teminat 

mektubunun gösterilmesi halinde, Türk bankasından alınan banka teminat 

mektubunu yeterli görmemekte, ayrıca yabancı bir bankanın da kontrgarantisini 

istemektedir
218

. Yargıtay‟ın bu yöndeki kararlarının dayanağını da, Türk Parasının 

Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına dair 

çıkarılan kararnameler oluşturmaktadır. Yargıtay‟ın bu yöndeki kararlarına 

katılamıyoruz. Çünkü, bugünkü Türk parasının kıymetini koruma mevzuatımızda, bu 

yönde herhangi bir hüküm yoktur. Ayrıca Türk bankasının vereceği teminat mektubu 

kıyasen uyguladığımız HUMK m.96 açısından geçerli ve yeterli bir teminattır
219

. 

Türk bankalarından alınacak teminat mektuplarına, ayrıca yabancı bir bankanın 

kontrgarantisinin talep edilmesi, Türk bankalarına güvensizlik olarak da 

yorumlanabileceğinden, Yargıtay‟ın bu uygulamasını benimsemek mümkün 

değildir
220

. Türk bankalarının vereceği banka teminat mektuplarının, herhangi bir 

kontrgaranti aranmadan, teminat olarak kabul edilmesi gerekir.  

   

V- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

MÖHUK‟da hâkim tarafından belirlenen süre içinde teminat 

gösterilmemesinin sonuçlarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Davacı tarafından süresinde teminat gösterilmezse nasıl hareket edileceği, teminat 

gösterilmemesinin sonuçlarının ne olacağı konusunda doktrinde farklı görüşler ileri 

sürülmüştür.  

                                                
218 “…Türk Parasının Değerini Koruma Kararnamesi uyarınca döviz olarak veya yabancı bir bankanın 

garantisine dayanan Türkiye‟deki milli bir bankadan alınacak inanca mektubu ile karşılanmak 

suretiyle…” (4.HD 21.11.1968, 3681/9236: Yılmaz-İnanca s.397, dn.49). 

“Teminat, Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına İlişkin Kanun ve Kararnamelerin…amaçları 

gözetilip teminatın döviz olarak veya yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanarak bir milli 

bankadan alınacak teminat ile karşılanabilir” (12.HD 7.12.1983, 10341/9973: Yılmaz-Tedbirler I s.92; 

Üstündağ/Karslı s.297-298).  
219 Özden-Teminat s.58. 
220 Özden-Teminat s.58. 
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Bir görüşe göre, hâkim tarafından belirlenen süre içinde teminat 

gösterilmezse, duruşmaya, davaya devam edilemez, dava görülemez
221

. Bu görüşe 

göre, MÖHUK m.48‟de düzenlenen yabancılık sıfatına bağlı teminat, mahkemece 

re‟sen dikkate alındığı ve davanın görülebilmesi, bu teminatın yatırılması şartına 

bağlandığından, davacının yargılamada hazır bulunmamış sayılmasını öngören 

HUMK m.99 hükmü ve bu hükme bağlanan sonuçların, burada uygulanması 

mümkün değildir
222

. Çünkü HUMK m.99 hükmü uygulandığı takdirde, davalı, 

dosyayı işlemden kaldırmak imkânı (HUMK m.409) yanında, davayı davacının 

yokluğunda sürdürmek (HUMK m.377) imkânına da sahip olacağından, duruşmalara 

(yargılamaya) devam edilmesi mümkün olabilecektir
223

.  

Bir diğer görüşe göre, teminat gösterilmemesi halinde, kıyasen HUMK 

m.99 hükmü uygulanır ve davacı yargılamada hazır bulunmamış sayılır
224

. Bu görüşe 

göre, yabancı davacı hâkim tarafından belirlenen süre içinde teminat göstermez ise, 

yargılamada hazır bulunmamış sayıldığı, duruşmaya davacı olarak kabul edilmediği 

için; bundan sonra davanın akıbeti tamamen davalının elindedir
225

. Şöyle ki; davalı 

da duruşmaya gelmezse, her iki tarafta duruşmada hazır bulunmadığından, mahkeme 

dava yenileninceye kadar dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir 

(HUMK m.409,1). Eğer davalı duruşmaya gelirse, bu durumda davalı, dosyayı 

işlemden kaldırmak veya davacının yokluğunda davayı sürdürmek imkânına sahiptir. 

Duruşmaya gelen davalı, davayı takip etmek istemediğini bildirirse, mahkeme dava 

yenileninceye kadar dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir (HUMK 

m.409,I). Duruşmaya gelen davalı, davacının yokluğunda davanın yürütülmesini 

isterse, davaya devam edilir (HUMK m.377). Yargıtay da teminat gösterilmemesi 

                                                
221 Nomer/Şanlı s.427-428; Özden-Teminat s.65; Yılmaz-İnanca s.402. 
Özden “…MÖHUK madde 32‟de düzenlenen teminat mükellefiyeti kamu düzenine ilişkin olup, 

re‟sen gözetildiğinden, dolayısıyla da özel bir dava şartı olduğundan eğer teminat gösterilmezse 

davaya devam olunamaması gerekir” demekte (Özden-Teminat s.65), Yılmaz‟da “Kanımızca da, 

EHVK‟daki inanca yükümü yerine getirilmezse, davanın görülmemesi gerekir. Bu nedenle, Alman 

Usul Kanunu (ZPO) § 271. III‟deki inancanın verilmemesi durumunda, davanın geri alınmış 

sayılacağı yolundaki hükmü katılıyoruz” demektedir (Yılmaz-İnanca s.402) 
222 Yılmaz-İnanca s.401-402; Nomer/Şanlı s.428, dn.221. 
223 Nomer/Şanlı s.428, dn.221. 
224 Kuru-Usul IV s.4203; Ruhi s.279; Yılmaz Z. s.188; Çelikel-Milletlerarası s.357. 
225 Kuru-Usul IV s.4204, 4164; Yılmaz Z. s.188. 
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halinde, HUMK m.99 gereği davacının yargılamada hazır bulunmamış sayılacağı 

görüşündedir
226

. 

Bir başka görüşe göre ise, teminat gösterilmemesi halinde, mahkeme, 

davacının, davadan vazgeçmiş sayılmasına karar verir
227

. 

Son bir görüşe göre ise, MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminat, özel bir 

dava şartı olduğundan, teminat gösterilmemesi halinde, dava şartı yokluğundan 

davanın usulden reddine karar verilir
228

.  

Kanımızca da teminat gösterilmemesi halinde, davanın usulden reddine 

karar verilmesi gerekir. Çünkü teminat gösterilmemesinin sonucu, teminatın hukukî 

niteliği ile doğrudan ilgilidir. MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminatın hukukî 

niteliğinin özel bir dava şartı olduğunu söylemiştik. Yabancı davacının, MÖHUK 

m.48‟deki teminat yükümlülüğünü yerine getirmediği yani dava şartının eksik 

olduğu, yargılamanın her aşamasında, davalı tarafından ileri sürülebileceği gibi, 

mahkemede bu hususu kendiliğinden inceler, dikkate alır. Mahkeme, gerek 

kendiliğinden, gerekse davalının itirazı üzerine yapacağı inceleme neticesinde, 

yabancı davacının MÖHUK m.48‟deki teminat yükümlülüğünü yerine getirmediği, 

yani bir dava şartının eksik olduğu kanısına varırsa, davanın esasına girmeden, 

davayı dava şartı yokluğundan usulden reddetmekle yükümlüdür.  

                                                
226 “…mahkemece, yabancılık teminatı yatırılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, 

HUMK‟nun 99‟uncu maddesine göre teminat vermeyen tarafın muhakemede hazır bulunmamış 
addolunacağı öngörülmüş olmakla, bunun sonucu olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 

verilmelidir” (11.HD 7.3.2006, 2472/2329: www.kazanci.com.tr, 13.5.2008); “Davacı Amerika 

Birleşik Devletleri vatandaşı olup Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında adlî yardım 

sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu sebeple davacıya yargılama gideriyle davalı tarafın zararını 

karşılamak üzere yeterli teminatı göstermesi için mehil verilmesi, verilen süre içerisinde teminat 

gösterilmediği takdirde yargılamada hazır bulunmamış sayılarak (HUMK. 99) sonucu uyarınca karar 

verilmesi zorunludur. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır” 

(2.HD 22.5.1997, 4243/5702: Üstündağ/Karslı s.317); “Davalının muhtemel zarar ziyanı ile, 

yargılama gideri karşılayacak teminat miktarı tespit edilmek, bu miktar döviz olarak Merkez 

Bankasına bloke ettirildikten sonra duruşma yapılmak, teminat şartı yerine getirilemezse Usulün 

99.maddesi hükmü uygulanmak gerektir” (2.HD 7.1.1975, 8604/90: Kuru-Usul IV s.4163); “….2675 

sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 32 nci maddesi gereğince Türk 
Mahkemesinde dava açan yabancı gerçek kişiler yargılama ve takip giderleri ile karşı tarafın zarar ve 

ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. Aynı maddenin 2 

nci fıkrasında, mahkemenin karşılıklılık esasına göre dava açan yabancıya teminat göstermekten muaf 

tutabileceği hükmü yer almıştır. Bu yön kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece re‟sen göz önüne 

alınır. Davacı Alman uyrukludur. Karşılıklılık esasına göre muafiyetten yararlanmadığı takdirde 

teminatın yatırtılarak davaya devam olunması, aksi takdirde HUMK.nun 99 ve 409 uncu maddelerine 

göre işlem yapılması gerekir. Bu yönler gözetilmeden işin esasına girilmesi bozmayı gerektirir” 

(13.HD 1.12.1988, 4317/5819: Yılmaz Tedbirler-I s.916-917).  
227 Özden-Cautio s.35. 
228 Kütükçüoğlu s.54. 
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Yargıtayca
229

 da benimsenen, teminat gösterilmemesi halinde, kıyasen 

HUMK m.99 hükmünün uygulanarak, davacının yargılanmada hazır bulunmamış 

sayılması şeklindeki görüşe katılamıyoruz. MÖHUK m.48‟deki teminat, hazineye 

ödenecek yargılama giderlerini de teminat altına almayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 

MÖHUK m.48‟deki teminat kamu düzenini ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden 

dikkate alınmaktadır. Teminat gösterilmemesi halinde, HUMK m.99 hükmü 

uygulandığı takdirde, davalı, dosyayı işlemden kaldırmak imkânı (HUMK m.409) 

yanında, davayı davacının yokluğunda sürdürmek (HUMK m.377) imkânına da sahip 

olacağından, davalı istediği takdirde davaya devam edilmesi mümkün olabilir
230

. 

Böyle bir durumda, teminat gösterilmeden davaya devam edilmesi ve davanın 

neticelendirilmesi, MÖHUK m.48‟nin amacı ve ruhuna aykırı olur
231

. Bu nedenle 

teminat gösterilmemesi halinde, dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine 

karar verilmesi, MÖHUK m.48‟nin amacı ve ruhuna da uygun bir sonuç olur. 

 

VI- HUMK m.97 ile KarĢılaĢtırılması 

Yukarıda Türk vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme 

yükümlülükleri düzenleyen HUMK m.97 ve yabancıların dava açmada teminat 

gösterme yükümlülüklerinin düzenleyen MÖHUK m.48 hükümlerini incelenirken ve 

yeri geldikçe bu iki hüküm arasındaki bazı farklılıklara da değinmişti. Burada dava 

açmada teminat gösterme yükümlülüğünün düzenlendiği bu iki hüküm arasındaki 

farklılıklar ve benzerlikler toplu olarak belirtilecektir. 

Farklılıklar:  

- HUMK m.97‟de Türk vatandaşlarının, dava açmada teminat gösterme 

yükümlülükleri düzenlendiği halde; MÖHUK m.48‟de yabancıların, dava açmada 

                                                
229 “…1330 sayılı kanun gereğince davacının yatırmak zorunda bulunduğu teminatın döviz olarak 

Merkez Bankasına bloke ettirilmesi zorunludur. Öyle ise yapılacak iş, Merkez Bankasına tezkere 

yazılması ve müzekkerede, Türk Parasının Korunması Hakkındaki Kanun ve Kararnameler 
çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunun açıklanması ve sonucu uyarınca işlem 

yapılmasından ibarettir. Buna rağmen doğrudan doğruya davacının teminat yatırmakla görevli 

kılınması yanlıştır. Hal böyle olunca kesin mehil verilmesi hukukî sonuç doğurmaz. O halde davanın 

red olunması bu yönü ile doğru olmadığı gibi, usulün 99. maddesinin uygulanmamış olması da kabul 

şekli bakımından hatalıdır. Öyle ise kararın gösterilen sebeplerle bozulması gerekirken temyiz 

incelenmesi sırasında bu yön gözden kaçmış, karar düzeltme isteği yerinde görülmüş olmakla, onama 

kararının kaldırılması hükmün bozulması uygun düşmüştür” (2.HD 17.1.1977, 205/206: Yılmaz-

Tedbirler I s.909; Üstündağ/Karslı s.294). 
230 Nomer/Şanlı s.428, dn.221. 
231 Özden-Teminat s.65. 
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teminat gösterme yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bir başka deyişle, HUMK m.97 

Türk vatandaşlarına, MÖHUK m.48 ise yabancılara uygulanır. 

- HUMK m.97‟de ikametgâh ölçütünden hareketle, teminat yükümlülüğü 

düzenlendiği halde; MÖHUK m.48‟de tâbiiyet ölçütünden hareketle teminat 

yükümlülüğü düzenlenmiştir. 

- HUMK m.97‟deki teminat yükümlülüğü sadece gerçek kişiler için söz 

konusu olduğu halde; MÖHUK m.48‟deki teminat hem gerçek kişiler hem de tüzel 

kişiler için söz konusudur. 

- HUMK m.97‟deki teminat, sadece davalının muhtemel zarar ve ziyanını 

karşılamayı amaçladığı halde; MÖHUK m.48‟deki teminat, davalının muhtemel 

zarar ve ziyanı yanında, mahkemenin muhtemel zarar ziyanını da (hazineye 

ödenmesi gereken harç ve giderler) karşılamayı amaçlamaktadır. 

- HUMK m.97‟de düzenlenen teminatın hukukî niteliği, ilk itiraz olduğu 

halde; MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminatın hukukî niteliği özel bir dava şartıdır. 

- HUMK m.97‟de düzenlenen teminatın gösterilmediği, davalı tarafından 

ancak esasa cevap süresi içinde ileri sürülebildiği halde; MÖHUK m.48‟de 

düzenlenen teminatın gösterilmediği, davalı tarafından yargılamanın her aşamasında 

ileri sürülebilir. 

- HUMK m.97‟de düzenlenen teminat yükümlülüğü, mahkemece, ancak 

davalı tarafından ileri sürülmesi halinde dikkate alındığı halde; MÖHUK m.48‟de 

düzenlenen teminat yükümlülüğü, mahkemece kendiliğinden yargılamanın her 

aşamasında dikkate alınabilir. 

- HUMK m.97‟deki teminatın gösterilmemesi halinde, davacı yargılamada 

hazır bulunmamış sayıldığı ve buna göre işlem yapıldığı halde; MÖHUK m.48‟deki 

teminatın gösterilmemesi halinde, dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine 

karar verilir. 

- HUMK m.97‟deki teminatı konu alan, teminat sözleşmesi yapılabildiği 

halde; MÖHUK m.48‟deki teminatı konu alan teminat sözleşmesi yapılamaz.  

- HUMK m.97‟deki teminattan fiili karşılıklılık nedeniyle muafiyet söz 

konusu olmadığı halde; MÖHUK m.48‟de teminattan fiili karşılıklılık nedeniyle 

muafiyet mümkündür. 

Benzerlikler: 
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- Her iki hükümde bütün hukuk davaları hakkında uygulanır. 

- Her iki hükme göre, para dışındaki teminat türlerinin teminat olarak 

gösterilebilmesi, hâkim tarafından kabul edilmelerine bağlıdır. 

- Her iki hükme göre, davacı tarafından gösterilmesi gereken teminat 

miktarını hâkim belirler. 

- Her iki hükme göre, taraflar, teminatın yeterli olup olmadığı veya 

teminatın geçerli olup olmadığı konusunda mahkemeye itirazda bulunabilirler. 

- Her iki hükme göre, hâkim, teminat gösterilmesi için gereken şartların 

gerçekleştiği kanaatine varırsa, davacıya, belirlediği miktarda, teminat göstermesi 

için, uygun bir süre verir. 

- Her iki hükmü göre, teminat olarak, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz 

rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil 

veya taşınır rehni teminat olarak gösterilebilir.  

- Her hükme göre, milletlerarası sözleşme nedeniyle teminattan muafiyet 

mümkündür. 

 

C- Dava Açmada Teminatın Düzenlendiği Diğer Kanun Hükümleri 

Dava açmada teminat gösterme yükümlülüğünün Türk vatandaşları ve 

yabancılar için genel olarak düzenlendiği HUMK m.97 ve MÖHUK m.32 

hükümlerinden başka, diğer bazı kanun hükümlerinde de dava açarken teminat 

gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Şimdi dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüğünün getirildiği bu özel düzenlemeleri inceleyelim.  

 

I- TTK m.341’de düzenlenen Teminat 

  TTK m.341,II‟ye göre “Şirket namına dava açmak, murakıplara aittir. 

Ancak azlığın reyiyle dava açılması halinde, azlık, murakıplar dışında bir vekil tayin 

edebilir. Dava açılması reyinde bulunan pay sahipleri hisse senetlerini şirketin zarar 

ve ziyanına karşı teminat olarak davanın sonuna kadar merhun kalmak üzere muteber 

bir bankaya yatırmaya mecburdurlar. Davanın reddi halinde pay sahipleri yalnız 

şirkete karşı tazminat ile mükelleftirler”. 

TTK m.341,II‟de dava açılması reyinde bulunan pay sahipleri hisse 

senetlerini şirketin zarar ve ziyanına karşı teminat olarak bir bankaya yatırmaya 
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mecburdur denilmekte. Bu teminat bir dava şartıdır
232

. Teminat gösterme davalının 

talebine bağlı tutulmamış olup; mahkemenin davanın esasına girebilmesi için, 

teminat yatırılıp yatırılmadığını kendiliğinden araştırması ve teminat gösterilmiş ise 

esasa girmesi gerekir
233

.  

 

II- TTK m.381’de düzenlenen Teminat 

1- Genel Olarak 

Anonim şirket genel kurul kararlarının, kanuna, ana sözleşmeye veya 

objektif iyi niyet kurallarına (dürüstlük kuralına) aykırı olması halinde, kararın 

alındığı tarihten itibaren 3 ay, içinde, genel kurul kararının iptali için mahkemeye 

başvurulabilir.  

İptal davası, pay sahipleri
234

, yönetim kurulu veya kararın uygulanması 

kişisel sorumluluklarına yol açacak yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından, 

anonim şirket tüzel kişiliğine karşı açılır
235

. İptal davasında, şirket tüzel kişiliğini 

yönetim kurulu temsil eder (TTK m.347). Davayı yönetim kurulu açmış ise, bu 

takdirde şirketi denetçiler temsil eder (TTK m.341,II).  

İptal davasında yetkili mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 

asliye ticaret mahkemesidir
236

. İptal davasında basit yargılama usulü uygulanır (TTK 

m.1460). 

İptal davasının, genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içinde 

açılması gerekir. Üç aylık süre hak düşürücü niteliktedir
237

. Üç aylık süre içinde 

genel kurul kararının iptali davasını başka kimselerde açarsa, açılan davalar 

birleştirilerek görülür (TTK m.381,III)
238

. 

                                                
232 Kuru-Usul IV s.4211. 
233 Kuru-Anonim Şirket s.952. 
234 Pay sahiplerinin iptal davası açabilmeleri için, genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinin, 

karara muhalif kalarak bu durumu tutanağa geçirtmeleri veya genel kurula katılan bu kişilerin oy 

kullanmalarına haksız olarak izin verilmemiş olması gerekir (Eriş-Şirketler s.2193; Pulaşlı-Şirketler 
s.269; Yılmaz S. s.67).   

Genel kurul toplantısına katılmayan pay sahiplerinden ise ancak, 1- Toplantıya davetin usulüne gere 

yapılmadığı iddiasında bulunanlar 2- Gündemin gereği gibi ilan ve tebliğ edilmediği iddiasında 

bulunanlar 3- Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katıldıklarını iddia 

edenler 4- Genel kurul toplantısına haksız olarak alınmamış veya genel kuruldan çıkarılmış pay 

sahipleri iptal davası açabilirler (Eriş-Şirketler s.2194; Pulaşlı-Şirketler s.269-271; Yılmaz S. s.67).  
235 Eriş-Şirketler s.2193. 
236 Domaniç II s.899; İmregün s.323; Eriş-Şirketler s.2195. 
237 Pulaşlı-Şirketler s.267; Eriş-Şirketler s.2195. 
238 Domaniç II s.899; Tekil s.340-341; Moroğlu s.247. 
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İptal davası açılan hallerde, iptali istenen genel kurul kararının yönetim 

kurulu tarafından uygulanmasına kural olarak herhangi bir engel yoktur
239

. Bilakis bu 

kararın uygulanmaması, haklı bir nedenin olmaması halinde, yönetim kurulu 

üyelerinin hukukî sorumluğuna yol açabilecektir (TTK m.366,4). Bununla beraber, 

iptali istenen kararın uygulanması durumunda ise, bu kararın mahkemece iptali ve 

hükmün kesinleşmesi  halinde,  taraflar için ve özellikle de davalı anonim şirket ve 

yönetim kurulu bakımından giderilmesi güç sonuçların doğması mümkündür
240

. İşte 

bu tür istenmeyen sonuçların önlenmesi için TTK m.382 hükmü ile kararın icrasının 

geri bırakılması imkânı getirilmiş ve iptal davasına bakan mahkemenin, yönetim 

kurulu üyeleriyle denetçilerin görüşünü aldıktan sonra, iptal davasına konu genel 

kurul kararının icrasının geri bırakılmasına karar verebileceği düzenlenmiştir
241

.  

Genel kurul kararının icrasının geri bırakılması kararı, geçici bir hukukî 

koruma niteliğinde olup, ihtiyatî tedbire yaklaştığından, TTK m.382 hükmü yanında, 

HUMK‟ndaki ihtiyatî tedbire ilişkin genel hükümlerde uygulanacaktır
242

. Bu nedenle 

iptal davasında, davacılar tarafından, genel kurul kararının icrasının geri bırakılması 

talep edildiğinde, mahkeme HUMK m.110-111‟e göre teminat gösterilmesine karar 

verebilecektir
243

. Ancak, genel kurul kararının iptali için dava açılmadan önce, 

HUMK hükümlerine göre, ihtiyatî tedbir kararı verilemez
244

. Mahkemece, icranın 

geri bırakılmasına karar verilmesi halinde uygun bir teminat alınması gerekir
245

. İptal 

davasının yönetim kurulu tarafından veya yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler 

tarafından açıldığı hallerde, kararın icrasını geri bırakılması talep edilirse, bu kişiler 

şirketin organı veya organı oluşturan kişiler olarak, görevleri gereği dava 

açtıklarından, bu kişilerden teminat istenilmemesi uygun olacaktır
246

.  

                                                
239 Moroğlu s.254. 
240 Moroğlu s.254. 
241 “TTK‟nın 381‟inci maddesi uyarınca, ana sözleşme hükmüne aykırı biçimde oluşturulan genel 

kurul kararlarının, öngörülen sürede belirtilen kişi ve koşullarda iptali konusunda eda davası açılabilir. 

Anılan Yasanın 382‟nci maddesi dayanak yapılarak, iptali istenen genel kurul kararlarının 

uygulanmalarının ihtiyatî tedbir yoluyla geri bırakılması da olanaklıdır” (11.HD 26.05.1983, 

2056/2730: Eriş-Şirketler s.2209). 
242 Yılmaz  S. s.182. 
243 Moroğlu s.256; Domaniç II s.921; İmregün s.323. 
244 Eriş-Şirketler s.2273. 
245 Eriş-Şirketler s.2274. 
246 Moroğlu s.247. 
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Anonim şirket genel kurul kararı aleyhine kötüniyetle iptal davası açılması 

halinde, davacılar, anonim şirketin bu yüzden uğradığı zararlardan müteselsilen 

sorumludurlar (TTK m.384).  

TTK m.381,son hükmüne göre, anonim şirket genel kurul kararının iptali 

davasına bakmakta olan mahkeme, anonim şirketin talebi üzerine, şirketin muhtemel 

zararlarına karşılık, davacının teminat göstermesine karar verebilir. Bu teminat, 

anonim şirketin, iptal davası nedeniyle uğrayabileceği zararların karşılanması 

yanında, anonim şirketin, haksız davalarla taciz edilmemesi ve iptal davasının 

ortaklığı karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasını önleme amacını taşımaktadır
247

. 

Bu yönü ile buradaki teminat, dava hakkının dürüstlük kuralına uygun bir şekilde 

kullanılmasını sağlayan bir işlevi de yerine getirmektedir. Şimdi TTK m.381,son 

hükmüne göre söz konusu olan bu teminat gösterme yükümlülüğünü inceleyelim:  

 

2- ġartları 

a- Anonim ġirket Genel Kurul Kararının Ġptali Davası Açılmalı 

TTK m.381,son‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

öncelikle, mahkemede görülmekte olan bir anonim şirket genel kurul kararının iptali 

davası olmalıdır.  

Bilindiği üzere, iptal davası pay sahipleri ile yönetim kurulu veya yönetim 

kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından açılabilmektedir. TTK m.381‟deki teminat 

yükümlülüğünün sadece pay sahipleri tarafından açılan iptal davalarında mı? yoksa 

bütün iptal davalarında mı? söz konusu olduğu konusu doktrinde tartışmalıdır.  

Saka, yönetim kurulundan teminat istenmesi halinde, bu teminatın şirket 

tarafından karşılanması gerekeceği ve bu durumda şirketin kendi kendisine teminat 

vermiş olacağını; bu nedenle, TTK m.381‟in dar yorumlanarak, buradaki teminat 

yükümlülüğünün sadece, pay sahipleri tarafından açılacak davalarda uygulanması 

gerektiği görüşündedir
248

.  

Moroğlu, TTK m.381‟deki “davacılar” ifadesiyle sadece pay sahiplerinin 

kastedildiğini; bu nedenle iptal davasını görevi gereği ve ortaklığın yararına 

kullanma durumunda olan yönetim kurulunu teminatla yükümlü tutmanın mümkün 

olmadığını belirtmekte ve aksine bir düşüncenin teminatın amacına aykırı olacağı 

                                                
247 Moroğlu s.243. 
248 Saka s.297. 
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gibi, bizatihi anonim şirketin, kendi yönetim kurulu için teminata göstermesi gibi bir 

sonuç doğuracağını ifade etmektedir
249

. Yine aynı gerekçelerle, görevleri gereği dava 

açma yetkisi tanınmış, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin de, teminat gösterme 

yükümlülükleri olmadığını belirtmektedir
250

.  Ayrıca buna gerekçe olarak, yönetim 

kurulu üyelerinin, yeterli olmasa bile, TTK m.313‟e göre şirket nezdinde teminatları 

olmasını göstermektedir
251

.  

Tekinalp, ise Moroğlu‟nun bu görüşünün teorik olarak doğru olduğunu, 

ancak bu konuda genel bir kural koymadan, somut olayın özelliğine göre 

değerlendirme yapılmasının uygun olacağını söylemekte; yönetim kurulu üyelerinin 

TTK m.313‟e göre ortaklık nezdinde bulunan teminatlarının ise, günümüzde, yetersiz 

kelimesinin bile ifade edemeyeceği kadar az bir dereceye düştüğünü 

belirtmektedir
252

. 

Kanımızca da, bu konuda somut olayın özelliğine göre değerlendirme 

yapılması uygun olacaktır. Bu hükümde “davacıların” ifadesi kullanılarak, iptal 

davası açan bütün kişilerin teminat göstermekle yükümlü olabilecekleri ifade 

edilmiştir. Zira kanun koyucunun amacı, sadece pay sahiplerinin teminat göstermekle 

yükümlü tutulması olsaydı, TTK m.381,son hükmünde, “davacıların” ifadesini 

kullanmaz, bunun yerine pay sahibinin veya davacı pay sahibinin gibi bir ifade 

kullanırdı. Ayrıca, davalı anonim şirketin talebi üzerine, hâkime teminat konusunda 

takdir hakkı tanınarak, teminat gösterilmesine karar verilebileceğinin düzenlenmiş 

olması da, kanun koyucunun amacının somut olayın özelliklerine göre değerlendirme 

yapılması yönünde olduğunu göstermektedir.  

 

b- Davalı Anonim ġirket Teminat Talebinde Bulunmalı 

Genel kurul kararının iptali davasına bakmakta olan mahkeme 

kendiliğinden, davacının teminat göstermesine karar veremez. Mahkemenin 

davacının teminat göstermesine karar verebilmesi için, davalı anonim şirket 

tarafından teminat talebinde bulunulması gerekir.  

                                                
249 Moroğlu s.244. 
250 Moroğlu s.244. 
251 Moroğlu s.244. 
252 Tekinalp Ü.-Teminat s.257. 
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Mahkeme kendiliğinden teminat gösterilmesine karar veremediği, bunun 

için, davalı anonim şirketin talebinin gerektiği için, TTK m.381‟deki teminat hukukî 

nitelik olarak, bir dava şartı niteliğinde olmayıp, bir ilk itiraz niteliğindedir
253

. Bu 

yönü ile, TTK m.381‟deki teminat, HUMK m.97‟deki teminata çok benzemekte ise 

de, HUMK m.97‟deki teminattan daha hafif sonuçları olan bir teminattır
254

. Şöyle ki, 

HUMK m.97‟ye göre davalı tarafından ilk itiraz olarak teminat talebinde 

bulunulması halinde, mahkeme davacının teminat göstermesine karar vermek 

zorunda olduğu halde; TTK m.381‟e göre davalı anonim şirket tarafından ilk itiraz 

olarak teminat talebinde bulunulması halinde, mahkeme davacının teminat 

göstermesine karar vermek zorunda değildir.  

TTK m.381‟deki teminatın hukukî nitelik olarak, dava şartı olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir. Çünkü buradaki teminat şartı, mahkemenin iptal 

davasını esastan inceleyebilmesi için gerekli bir şart olmadığı gibi, mahkeme 

tarafından kendiliğinden dikkate alınamamakta, ancak davalı tarafından ileri 

sürüldüğünde dikkate alınabilmekte ve hatta bu durumda bile mahkeme teminat 

gösterilmesinin gerekli olmadığına karar verebilmektedir. Görüldüğü üzere, TTK 

m.381‟deki teminat dava şartlarının hiçbir karakteristik özelliğini taşımadığından, bir 

dava şartı değildir
255

. Buradaki teminat ilk itiraz olan HUMK m.97‟deki teminata çok 

benzemektedir
256

.  

TTK m.381‟de teminat hukukî nitelik ilk itiraza çok benzediğinden, TTK 

m.381‟de de teminat talebinde bulunma için herhangi bir süre öngörülmediğinden, 

bu konuda teminat konusunda genel hüküm niteliğinde olan, HUMK m.98 hükmü 

kıyasen uygulanacaktır
257

. Buna göre, davalı anonim şirket tarafından teminat 

talebinin, esasa girilmeden önce ilk itiraz şeklinde ileri sürülmesi gerekir
258

. Cevap 

dilekçesi verilmesiyle esasa girileceğinden, anonim şirket tarafından teminat 

talebinin esasa cevap süresi içerisinde verilecek cevap dilekçesiyle ileri sürülmesi 

                                                
253 Kuru-Anonim Şirket s.951-952. 
254 Kuru-Anonim Şirket s.952-953. 
255 “Bu davadaki teminat bir dava şartı değildir. Teminat gösterilmesi isteği olmadan teminat 

verilmesine hükmedemez. Davalının isteğine bağlı bir hususun dava şartı olarak kabulü olanaksızdır. 

Bu halde de hâkim teminat gerekip gerekmediğine karar verecek ve gerektiği yolunda takdirini 

kullanırsa, teminatın yatırılması için, davacı tarafa bir süre tanıyacaktır” (11.HD 2.7.1979, 3648/3483: 

YKD 1980/10, s.1380). 
256 Kuru-Anonim Şirket s.954. 
257 Saka s.297; Kuru-Anonim Şirket s.954; Tekinalp Ü.-Teminat s.253-254. 
258 Moroğlu s.244. 
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gerekir. Anonim şirket genel kurul kararının iptali davasında basit yargılama usulü 

uygulanmaktadır
259

. Basit yargılama usulünde, davalının ilk itirazlarını, en geç ilk 

oturumda esasa girmeden önce, yazılı veya sözlü olarak ileri sürmesi 

gerektiğinden
260

; davalı anonim şirketin, TTK m.381‟e göre olan teminat ilk itirazını 

varsa diğer ilk itirazlarıyla birlikte, en geç ilk oturumda esasa girmeden önce sözlü 

olarak veya ilk oturumdan önce vereceği bir dilekçe ile yazılı olarak ileri sürmesi 

gerekir. 

 

c- Mahkemece Teminat Gösterilmesine Karar Verilmeli 

Davalı anonim şirket tarafından teminat talebinde bulunulması üzerine, 

mahkeme davalı tarafın teminat göstermesine karar vermek zorunda olmayıp; bu 

konuda mahkemenin takdir yetkisi vardır
261

. Mahkeme, davalı anonim şirketin 

teminat talebini kabul ederek, davacı tarafından teminat gösterilmesine karar 

verebileceği gibi; davalı anonim şirketin teminat talebinin reddine de karar verebilir. 

Nitekim, “Mahkeme şirketin talebi üzerine şirketin muhtemel zararına karşı 

davacıların teminat göstermesine karar verebilir” şeklindeki TTK m.381,son 

hükmünde, “karar verilebilir” ifadesi kullanılarak, teminat gösterilmesine karar 

verme konusunda mahkemenin takdir yetkisinin bulunduğu ifade edilmek istenmiştir. 

Görüldüğü üzere, TTK m.381,son‟daki teminat gösterme yükümlülüğü, mahkemenin 

takdir yetkisini teminat gösterilmesi yönünde kullandığı hallerde söz konusu 

olacaktır.  

Teminat gösterilmesine karar verme tamamen mahkemenin yetkisinde olup; 

mahkemenin takdir yetkisinin TTK m.382 veya TTK m.384 hüküm ile 

sınırlandırılması da mümkün değildir
262

. Yani mahkemenin teminat gösterilmesine 

karar vermesi, aleyhine iptal davası açılan anonim şirket genel kurul kararının 

icrasının ertelenmesine veya bu davanın kötüniyetle açılmasına bağlı değildir
263

. 

Ancak, TTK m.382 hükmüne göre iptal davası açılan kararın icrasının ertelendiği 

durumlarda, taraflar arasındaki menfaatlerin dengelenmesi için, bir dengeleme aracı 

                                                
259 Kuru-Anonim Şirket s.962. 
260 Kuru-Usul IV s.4282. 
261 Kuru-Anonim Şirket s.952; Tekinalp Ü.-Teminat s.256; Saka s.296. 
262 Moroğlu s.245; Tekinalp Ü.-Teminat s.256. 
263 Tekinalp Ü.-Teminat s.256; Moroğlu s.245. 
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olarak, hâkim, takdir yetkisini teminat isteme yönünde kullanabilir
264

. TTK 

m.384‟deki kötüniyet ise, davacılar arasında sorumluluktaki teselsülün bir şartı olup; 

teminat gösterilmesini buna bağlamak, TTK m.381,son hükmüne aykırı olacaktır
265

. 

TTK m.381,son‟daki teminat ile, TTK m.382‟ye göre iptal davasına konu 

kararın icrasının geri bırakılması için HUMK m.110-111 hükümlerine göre 

davacıdan istenilen teminat birbirinden farklıdır
266

. TTK m.381‟deki teminata, davalı 

anonim şirketin talebi üzerine mahkemece karar verilmekte ve şirketin muhtemel 

zararlarının karşılanması için alınan bu teminat için kararın icrasının geri 

bırakılmasına da gerek bulunmamaktadır
267

. TTK m.382‟ye göre kararın icrasının 

geri bırakılmasının talep edildiği hallerde, davacıdan istenebilecek teminat ise, 

ihtiyatî tedbire ilişkin genel hükümlere göre alınmakta ve bu teminat sadece davalı 

şirketin değil, aynı zamanda üçüncü kişilerinde muhtemel zarar ve ziyanlarını 

karşılamayı amaçlamaktadır
268

.  

Görüldüğü üzere her iki teminat farklı olup, her iki teminatın birbiriyle 

sınırlandırılması, birine göre teminat alınan hallerde, diğer teminatın gösterilmesine 

gerek kalmadığının söylenmesi mümkün değildir. Pekcanıtez ise aksi görüşte olup, 

TTK m.381,IV‟e göre teminat gösterilen hallerde, iptal davasına konu kararın 

icrasının geri bırakılması talep edildiğinde, ayrıca birde TTK m.382 hükmüne göre 

teminat gösterilmesine gerek olmadığı belirtmektedir
269

. Moroğlu ise, böyle bir 

duruma hiç değilse, üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararlar için, ayrıca bir 

teminata hükmedilmelidir demektedir
270

. 

Hâkim takdir yetkisini kullanırken, iptal davası açan davacının sıfatını da 

dikkate alacaktır
271

. Örneğin, iptal davasının, anonim şirket yönetim kurulu, yönetim 

kurulu üyeleri veya denetçiler tarafından açıldığı hallerde, hâkim takdir yetkisini 

kullanarak, davacının teminat göstermemesi yönünde karar verebilecektir.  

 

 

                                                
264 Tekinalp Ü.-Teminat s.256. 
265 Tekinalp Ü.-Teminat s.256. 
266 Yılmaz  S. s.183. 
267 Yılmaz  S. s.183. 
268 Yılmaz  S s.183. 
269 Pekcanıtez-Anonim s.486. 
270 Moroğlu s.257. 
271 Tekinalp Ü-Teminat s.257. 
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3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü 

Anonim şirket genel kurul kararının iptali davası açan davacının TTK 

m.381‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için gerekli şartlar 

gerçekleşmişse, mahkeme davacının teminat göstermesine karar verecektir. 

Mahkemenin teminat konusunda karar verebilmesi için, TTK m.382‟ye göre kararın 

icrasının ertelenmesi konusunda karar verilirken olduğu gibi, yönetim kurulu üyeleri 

ile denetçilerin dinlenmelerine gerek yoktur
272

.  

TTK m.381‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için gerekli 

şartlar gerçekleşmişse, hâkim, davacının teminat göstermesi için uygun bir süre verir. 

Hâkim tarafından verilen bu süre içinde teminatın gösterilmesi gerekir. Bu süre kesin 

olarak verilmişse davacı yeni bir süre verilmesini isteyebilir. Süre verilirken kesin 

olarak verilmişse, bu durumda davacı yeni bir süre verilmesini isteyemez.  

Davacının TTK m.381‟e göre teminat göstermesine karar veren mahkeme, 

bu kararında, davacı tarafından gösterilecek teminatın miktarını da belirleyecektir
273

. 

TTK m.381‟de davacı tarafından gösterilecek teminatın miktarı konusunda herhangi 

bir düzenlemeye yer verilmemiş, bu konuda takdir yetkisi mahkemeye bırakılmıştır.  

Hâkim takdir yetkisini kullanarak, teminat miktarını belirlerken, belirlediği 

teminat miktarının davacının dava hakkını kullanmasına engel olmayacak miktarda 

olmasına dikkat etmeli ve iptali istenilen genel kurul kararının önemi ve niteliğini de 

göz önünde bulundurarak teminat miktarını belirlemelidir
274

. Ayrıca mahkeme, 

teminat miktarını belirlerken, iddia ve savunmayı, sunulan delilleri de dikkate 

almalıdır
275

. 

TTK m.381‟de “şirketin muhtemel zararına karşı” şeklinde açıkça 

belirtildiği üzere, buradaki teminat, anonim şirketin, açılan genel kurulun iptali 

davası nedeniyle uğraması muhtemel zararlara karşılık gösterilmektedir
276

. Bu 

nedenle, hâkim, tarafından belirlenen teminat miktarı, her hâlükârda anonim şirketin 

                                                
272 Moroğlu s.245. 
273 Tekinalp Ü.-Teminat s.256; Moroğlu s.245; Eriş-Şirketler s.2195. 
274 “TTK‟nun 381/son fıkrası, teminat koşulunu hükme bağlamış olmakla beraber teminatın mahiyet 

ve miktarını tayin yetkisini mahkemeye bırakmıştır. Bu itibarla şirketin talep ettiği miktarda bir 

teminat alınması mecburiyeti elbette söz konusu olamaz. Ne var ki, teminatın mahiyet ve miktarının 

tayininde, her halde davacının dava hakkını kullanmasına ve dolayısıyla yargı denetiminin 

gerçekleşmesine engel olmayacak bir biçimde ve iptali istenilen genel kurul kararının önemi ve 

niteliği de göz önünde tutulmak suretiyle takdir hakkının kullanılması gerekir” (11.HD 2.7.1978, 

3648/3483: Saka s.296; Moroğlu s.245, dn.209). 
275 Moroğlu s.245. 
276 Kuru-Anonim Şirket s.963. 
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muhtemel zararlarını karşılayacak miktarda olmalıdır. HUMK m.97‟de olduğu gibi, 

TTK m.381 hükmünde, yargılama giderlerinden söz edilmese de, TTK m.381‟deki 

muhtemel zararlar içerisine yargılama giderleri de girdiğinden, yargılama giderleri 

içinde teminat gösterilmesi gerekir. 

Hâkim tarafından, davacının TTK m.381‟e göre göstermesine karar verilen 

teminat miktarı, hiçbir zaman, ileride anonim şirket tarafından açılacak tazminat 

davasının sınırını belirlemez
277

. Yani mahkemenin belirlediği teminat miktarı 

üzerinde bir zarar gerçekleşmişse, teminat miktarı üzerinde gerçekleşen zararın 

tazmini için dava açılabilir
278

.  

TTK m.381 hükmünde teminatın türü konusunda herhangi bir düzenlemeye 

de yer verilmediğinden, gösterilebilecek teminat türleri, genel hüküm niteliğinde olan 

HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak belirlenecektir
279

. Buna göre, TTK 

m.381‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, hâkim 

tarafından belirlenen teminat miktarını karşılayacak kadar, para, hisse senedi, tahvil, 

taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine 

dayanan kefil veya taşınır rehni teminat olarak gösterebilir (HUMK m.96,I kıyasen). 

 

4- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

TTK m.381‟de teminat gösterilmemesinin sonuçları hakkında herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, teminat gösterilmemesinin sonuçları 

hakkında, teminat konusundaki genel hükümlerde yer alan, HUMK m.99 hükmü 

kıyasen uygulanarak, teminat gösterilmemesinin sonuçları belirlenecektir
280

.  

TTK m.381‟e göre teminat göstermesine karar verilen davacı, hâkim 

tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat göstermezse, yargılamada hazır 

bulunmamış sayılır (HUMK m.99 kıyasen) ve duruşmaya davacı olarak kabul 

edilmez.  

                                                
277 Tekinalp Ü.-Teminat s.256. 
278 Tekinalp Ü.-Teminat s.256. 
279 Tekinalp Ü.-Teminat s.256. 
280 Moroğlu s.245; Tekinalp Ü.-Teminat s.254; Saka s.297. 

“Mahkemenin „tayin ve takdir ettiği teminatın ne zaman verileceği, verilmediği takdirde ne işlem 

yapılacağı konusunda TTK‟nın da bir açıklık yoktur. O halde, HUMK‟un 1 bap, 8‟inci fasıl 

hükümlerinin uygulanması gerekecektir. Teminat ait istem esasa girişilmezden evvel yapılmalıdır. 

Hâkim tarafından tayin olunan müddet içinde teminat verilmezse, davacı mahkemede hazır 

bulunmamış addolunur (HUMK m.98, 99)” (HGK 15.11.1989, 1989/11-425/591: Eriş-Şirketler 

s.2197-2198).  



 153 

Teminat göstermeyen davacı, yargılamada hazır bulunmamış sayıldığı, 

duruşmalara kabul edilmediği için; bundan sonra davanın akıbeti davalı anonim 

şirketin elinde olacaktır. Şöyle ki;  

Davalı anonim şirket usulüne uygun biçimde çağrıldığı duruşmaya 

gelmezse, her iki tarafta duruşmada hazır bulunmadığından, mahkeme dava 

yenileninceye kadar dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verecektir 

(HUMK m.409,I). Davalı anonim şirket çağrıldığı duruşmaya geldiği ve davayı takip 

etmek istemediğini bildirdiği takdirde, mahkeme yine dava yenileninceye kadar dava 

dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verecektir (HUMK m.409,I).  

Gerek davalı anonim şirketin duruşmaya gelmemesi, gerekse duruşmaya 

gelip davayı takip etmek istemediğini bildirmesi üzerine, mahkemece dava 

dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilince, dava açılmamış sayılmayıp, üç ay 

süre ile derdest kalmaya devam eder (HUMK m.409,III). Taraflardan biri, işlemden 

kaldırılmış olan davayı, üç ay içinde yenileyebilir, davanın mahkemece yeniden ele 

alınarak sonuçlandırılmasını isteyebilir (HUMK m.409,III-V). Davacının üç ay 

içinde yenileme talebinde bulunabilmesi için, öncelikle bu süre içinde TTK m.381‟e 

göre göstermekle yükümlü olduğu teminatı göstermesi gereklidir
281

. Üç ay içinde 

yenileme talebinde bulunulmazsa, mahkemece kendiliğinden davanın açılmamış 

sayılmasına karar verilir (HUMK m.409,V). 

Davalı anonim şirket usulüne uygun olarak çağrıldığı duruşmaya gelir ve 

davacının yokluğunda davanın yürütülmesini isterse, davaya devam edilir. Bu şekilde 

davalı duruşmalara gelir ve davayı takip ederse, davacının yokluğunda davanın 

sonuçlandırılabilmesi mümkündür. Davacının duruşmalara kabulü, ancak 

göstermekle yükümlü olduğu teminatı göstermesi halinde mümkündür. Davacı TTK 

m.381‟e göre göstermekle yükümlü olduğu teminatı gösterirse, duruşmalara kabul 

edilir; ancak, daha önce yokluğunda yapılmış olan işlemlere itiraz edemez
282

.   

 

5- HUMK m.97 ve MÖHUK m.48’deki Teminatla KarĢılaĢtırılması 

a- HUMK m.97’deki Teminatla KarĢılaĢtırılması 

- Hem HUMK m.97‟deki teminat, hem TTK m.381‟deki teminat hukukî 

nitelik olarak bir ilk itiraz olup, mahkemece kendiliğinden dikkate alınamayıp, ancak 

                                                
281 Kuru-Anonim Şirket s.963. 
282 Saka s.297. 
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davalı tarafından  ileri sürüldüğünde dikkate alınabilir. Her iki teminat da davacının 

dava açmada teminat gösterme yükümlülüğüne ilişkindir. Her iki teminat gösterme 

yükümlülüğünde, gösterilebilecek teminat türleri, teminat gösterilmemesinin 

sonuçları aynıdır.  

- HUMK m.97‟deki teminat yükümlülüğü, Türk vatandaşlarının açtığı 

bütün davalarda söz konusu olabildiği halde; TTK m.381‟deki teminat sadece 

anonim şirket genel kurul kararının iptali davalarında söz konusu olabilir.  

- HUMK m.97‟deki teminat ancak Türk vatandaşları tarafından açılan 

davalarda söz konusu olabildiği halde; TTK m.381‟deki teminat hem Türk 

vatandaşları, hem de yabancılar tarafından açılan anonim şirket genel kurul 

kararlarının iptali davalarında söz konusu olabilir. Bir başka deyişle HUMK m.97 

sadece Türk vatandaşlarına uygulandığı halde; TTK m.381 hem Türk vatandaşları, 

hem yabancılara uygulanabilmektedir.  

- HUMK m.97‟de ikametgâh ve zarar ölçütünden hareketle teminat 

düzenlendiği halde; TTK m.381‟de sadece zarar ölçütünden hareketle teminat 

düzenlenmiştir.  

- HUMK m.97‟deki teminatta, davalı tarafından süresinde teminat talebinde 

bulunulması halinde, mahkemece teminat gösterilmesine karar verilmesi zorunlu 

olduğu, bu konuda mahkemenin takdir yetkisi bulunmadığı halde; TTK m.381‟deki 

teminatta, mahkeme davalının teminat talebi üzerine teminat gösterilmesine karar 

vermek zorunda olmayıp, bu konuda mahkemenin takdir yetkisi bulunmaktadır.  

- HUMK m.97‟deki teminat, davalı tarafın muhtemel zarar ziyanı ile 

yargılama giderlerinin karşılanması için alındığı halde; TTK m.381‟deki teminat 

sadece davalı anonim şirketin muhtemel zararlarının karşılanması için 

alınmaktadır
283

. Ancak muhtemel zararların içerisine, her ne kadar kanun metninde 

açıkça belirtilmemiş olsa da yargılama giderleri de girecektir. Bu nedenle, anonim 

şirket genel kurul kararının iptali davasında, HUMK m.97‟deki şartlar 

gerçekleşmişse, davalı anonim şirketin sadece HUMK m.97‟ye göre teminat 

göstermesi yeterli olacak; TTK m.381‟e göre ikinci bir teminatın gösterilmesi 

gerekmeyecektir. Zira HUMK m.97‟deki teminatın amacı da, TTK m.381‟deki 

                                                
283 Tekinalp Ü.-Teminat s.255. 
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teminatın amacı olan, davalı anonim şirketin muhtemel zararlarını teminat altına 

almaktır. 

Eğer, anonim şirket genel kurul kararının iptali davasında, şartlar 

gerçekleşmediği için, HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü 

doğmamışsa, bu durumda TTK m.381‟e göre teminat gösterilmesi gündeme 

gelecektir. Örneğin, iptal davası açan davacının ikametgâhı Türkiye‟de ise, davacının 

HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacak, ancak 

TTK m.381‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olabilecektir.  

 

b- MÖHUK m.48’deki Teminatla KarĢılaĢtırılması 

- MÖHUK m.48‟deki teminat bir dava şartı olduğu halde, TTK m.381‟deki 

teminat bir ilk itiraz niteliğindedir.  

- MÖHUK m.48‟deki teminat mahkemece kendiliğinden yargılamanın her 

aşamasında dikkate alınabildiği halde, TTK m.381‟deki teminat ancak davalı 

tarafından, esasa cevap süresi içinde ileri sürüldüğü takdirde mahkemece dikkate 

alınabilmektedir. 

- MÖHUK m.48‟deki teminat tâbiiyet ve zarar ölçütünden hareketle 

düzenlendiği halde; TTK m.381‟deki teminat zarar ölçütünden hareketle 

düzenlenmiştir.  

- MÖHUK m.48‟deki teminat davalının muhtemel zarar ziyanı yanında 

hazineye ödenecek harç ve giderleri de karşılamayı amaçladığı halde; TTK 

m.381‟deki teminat sadece davalı anonim şirketin muhtemel zararlarını karşılamayı 

amaçlamaktadır. 

- MÖHUK m.48‟deki teminatın gösterilmemesi halinde, davanın usulden 

reddine karar verildiği halde; TTK m.381‟deki teminatın gösterilmemesi halinde, 

davacı yargılamada hazır bulunmamış sayılmakta ve buna göre işlem yapılmaktadır.  

- MÖHUK m.48 sadece yabancılar hakkında uygulanabildiği halde, TTK 

m.381 hem yabancılar, hem de Türk vatandaşları hakkında uygulanabilmektedir.  

 

III- Koop.K. m.53,IV’de Düzenlenen Teminat 

Koop.K.‟nun m.53,I hükmüne göre, kooperatif genel kurul kararı, kanun, 

ana sözleşme ve iyiniyet kurallarına aykırı ise, bu kararların iptali istenebilir. İptal 
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davası ortaklar, yönetim kurulu veya kararın uygulanması şahsî sorumluluklarına yol 

açacak yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeleri tarafından kooperatif tüzel 

kişiliğine karşı açılır
284

. İptal davasının, kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki 

ticaret mahkemesinde, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde 

açılması gerekir
285

.    

Koop.K.m.53, IV hükmüne göre“   Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine 

muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. 

Teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir”. 

İptal davasının açıldığı mahkeme, davalı kooperatifin davanın esasına 

girilmeden önceki talebi üzerine, olası zararlara karşılık, davacıların teminat 

göstermelerine karar verir
286

. Teminatın türü ve miktarını belirlemek mahkemeye 

aittir
287

. Ancak bu teminat miktarının yüksek tutulmaması, ve dava açılmasının 

engellenmemesi uygun olacaktır
288

. Mahkeme tarafından belirlenen teminatın 

yatırılmaması halinde, davacı duruşmada hazır bulunmamış sayılır
289

. Yani davalı 

kooperatif davayı takip ettiği takdirde davaya, davacının yokluğunda devam edilerek, 

sonucuna göre karar verilir
290

.  

Bu konuda TTK m.381‟deki teminat yükümlülüğü incelenirken 

söylediklerimiz, kıyasen buradaki teminat yükümlülüğünde de geçerli olduğundan, 

daha fazla açıklama yapmıyor, oradaki açıklamalarımıza atıf yapmakla 

yetiniyoruz
291

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
284 Kaçak-Kooperatif s.64-65. 
285 Kooperatif genel kurul kararlarının iptali konusunda Bkz.Eriş-Kooperatif s.951-1062. 
286 Kaçak-Kooperatif s.65; Eriş-Kooperatif s.956. 
287 Eriş-Kooperatif s.956. 
288 Eriş-Kooperatif s.956. 
289 Eriş-Kooperatif s.956. 
290 Eriş-Kooperatif s.956. 
291 Bkz. Yuk. §.3 C, II. 
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§.4 DAVADA TEMĠNAT GÖSTERĠLMESĠ  

  GEREKEN DĠĞER HALLER 

 

A- Davaya Müdahalede Teminat 

Davaya Müdahale
292

, asli müdahale ve fer‟i müdahale olmak üzere iki 

türlüdür. Fer‟i müdahale HUMK m.53-58 arasında, “Üçüncü Şahsın Müdahalesi” 

başlığı altında düzenlenmesine rağmen, asli müdahale kanunda düzenlenmemiş, 

doktrin ve Yargıtay tarafından geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. 

 

I- Fer’i Müdahalede Teminat 

Dava iki taraf sistemi üzerine kurulmuş olup, davanın tarafları, davacı ve 

davalıdır. Davada, davacı ve davalı yanında, üçüncü bir taraf yoktur. Dava iki taraf 

arasında yürür ve dava sonunda verilen hükümde, iki taraf arasında kesin hüküm 

teşkil eder (HUMK m.237). Dava sonucunda verilen hükmün, üçüncü kişilere kesin 

hüküm etkisi olmamakla beraber; bazen dava sonucunda verilen hüküm, üçüncü 

kişilerin hukukî durumunu da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. İşte kanunda fer‟i 

müdahale kurumu düzenlenerek, dava sonunda verilecek hükümden etkilenecek olan 

üçüncü kişiye, kendi menfaatini korumak için, taraflar yanında davaya katılma 

imkânı tanınmıştır. Fer‟i müdahale, dava sonucunda verilecek hükümden etkilenecek 

olan üçüncü kişiye, görülmekte olan davaya, davayı kazanmasında yararı bulunan 

taraf yanında, davaya katılma imkânı veren bir kurumdur
293

. Fer‟i müdahale kurumu, 

HUMK m.53-58 arasında “Üçüncü Şahsın Müdahalesi” başlığı altında 

düzenlenmiştir.  

Fer‟i müdahil davanın tarafı olmayıp, katıldığı tarafın yardımcısıdır
294

. Fer‟i 

müdahil katıldığı tarafın, davayı kazanmasına yardımcı olarak, daha sonra kendisine 

karşı dava açılmasını önler veya kendisinin dava açma gerekliliğini ortadan 

                                                
292 Davaya müdahale konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Pekcanıtez, Hakan: Medenî Usul Hukukunda 

Fer‟i Müdahale, Ankara 1992; Erdal, Muhammet: İdarî Yargıda Fer‟i Müdahale, Ankara 2009; 

Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995; Ansay, Sabri Şakir: Aslî 

Müdahale (Karar Tahlili), AÜHFD 1950/3-4, s.632-635;  
293 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.596; Karafakih s.132-133; Kuru-Usul IV s.3451; 

Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.174; Bilge/Önen s.267. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. 

Pekcanıtez, Hakan: Medenî Usul Hukukunda Fer‟i Müdahale, Ankara 1992. 
294 Bilge/Önen s.269; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.598; Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.42. Fer‟i 

müdahalenin hukuki niteliği konusundaki görüşler için Bkz. Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.26-42. 
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kaldırır
295

. Fer‟i müdahilin taraf sıfatı olmadığından, fer‟i müdahil hakkında karar 

verilmez (HUMK m.57). Fer‟i müdahilin, yanında katıldığı taraf, davayı kaybederse, 

fer‟i müdahil, müdahale giderlerinden sorumlu olur
296

. 

Üçüncü kişi, davayı bir rastlantı sonucu öğrenmesi üzerine kendiliğinden 

veya davanın ihbarı üzerine, davaya fer‟i müdahale talebinde bulunabilir
297

. 

Kendiliğinden veya ihbar üzerine davaya müdahale arasında, müdahale talebi ve 

bunun incelenmesi bakımından herhangi bir fark yoktur. Her iki halde de, fer‟i 

müdahale talebi, davanın görülmekte olduğu mahkemeye verilecek bir dilekçe ile 

yapılır (HUMK m.54,I). Bunun üzerine, mahkeme, davanın incelenmesini 

erteleyerek, müdahale talebinin inceleneceği duruşma günü belirler ve dilekçenin bir 

örneğini duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ eder (HUMK m.54,I-II). Taraflar 

müdahale talebine itiraz edebilir
298

. Hâkim müdahale talebini ve varsa itirazları 

hadiseler (ön sorun - ara sorun) hakkındaki hükümlere göre inceleyerek, karara 

bağlar (HUMK m.55). Hâkim fer‟i müdahalenin şartları mevcutsa, fer‟i müdahale 

talebini kabul eder, aksi halde reddeder.  

Fer‟i müdahalenin şartları şunlardır
299

: 1- Görülmekte olan bir dava 

bulunmalıdır, 2- Yargılama bitinceye kadar fer‟i müdahale talebinde bulunulmalıdır, 

3- Fer‟i müdahale talebinde bulunan, görülmekte olan davanın tarafı olmamalı, 

üçüncü bir kişi olmalıdır, 4- Fer‟i müdahale talebinde bulunan, taraf ve dava 

ehliyetine sahip olmalıdır, 5- Fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin, davaya 

müdahalede hukukî yararı bulunmalıdır, 6- Fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin, 

teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu ise, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, 

yani, teminatın gösterilmesi gerekir.  

Hâkim fer‟i müdahale konusunda karar verebilmek için, fer‟i müdahalenin 

şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyecektir. Hâkimin kendiliğinden 

incelemesi gereken, müdahale şartlarında, herhangi bir eksiklik söz konusu ise, 

hâkim, bunları hadise (ön sorun – ara sorun) olarak incelemeden, duruşma 

                                                
295 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.174. 
296 Bilge/Önen s.270; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.177. 
297Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.108.  
298 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.598. 
299 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, Bkz. Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.67-106; Kuru-Usul IV s.3453-

3459. 
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yapmadan, fer‟i müdahale talebinin reddine karar verebilir
300

. Örneğin, fer‟i 

müdahale talebinde bulunan kişinin, taraf ve dava ehliyeti yoksa veya yargılama 

safhası bittikten sonra müdahale talebinde bulunulmuşsa, hâkim duruşma yapmadan 

fer‟i müdahale talebini reddedebilir. Bu durumda fer‟i müdahale talebi reddedildiği 

için, zaten fer‟i müdahilin teminat göstermesi söz konusu olmaz. 

Hâkimin kendiliğinden incelemesi gereken, müdahale şartlarında herhangi bir 

eksiklik yoksa, hâkim, müdahale talebinin inceleneceği bir duruşma günü belirler, 

müdahale dilekçesiyle duruşma gününü taraflara tebliğ eder. Bu duruşmada, 

müdahale şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği ve varsa tarafların müdahale 

talebine itirazları incelenir. Bu inceleme yapılırken, fer‟i müdahalenin, şartlarından 

olan teminat şartının en son incelenmesi uygun olur. Çünkü diğer şartlarda herhangi 

bir eksiklik varsa, fer‟i müdahale talebi reddedileceği için, teminat şartının 

incelenmesine, teminat gösterilmesine gerek kalmayacaktır. Buna karşılık, teminat 

şartı diğer şartlardan önce incelenir ve teminat gösterme yükümlülüğü için gerekli 

şartlar gerçekleştiğinden, fer‟i müdahil teminat göstermekle yükümlü tutulursa; daha 

sonra başka bir şartın gerçekleşmemesi nedeniyle fer‟i müdahale talebinin reddine 

karar verilmesi halinde, hem teminat gereksiz yere gösterilmiş olur, hem de bunun 

masrafları boşa gider. Böyle bir durum, gereksiz masraf, zaman ve emek 

harcanmasına sebep olacağı için, usul ekonomisi ilkesine de aykırıdır. 

Fer‟i müdahil hangi hallerde, teminat göstermekle yükümlüdür? Hangi 

hallerde fer‟i müdahilden teminat göstermesi istenecektir? Fer‟i müdahale talebinde 

bulunan kişinin, teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu haller, dava 

açmada, teminat yükümlülüğünün de düzenlendiği HUMK m.97 ve MÖHUK 

m.48‟de düzenlenmiştir. HUMK m.97‟de Türk vatandaşlarının, davaya fer‟i müdahil 

olarak katılmalarında teminat gösterme yükümlülüğü; MÖHUK m.48‟de ise 

yabancıların, davaya fer‟i müdahil olarak katılmalarında, teminat gösterme 

yükümlülüğü düzenlenmiştir.  

 

 

 

 

                                                
300 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.121, dn.19. Bu konuda Bkz. Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.119-123. 
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1- Türk VatandaĢı Fer’i Müdahil’in Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

a- Genel Olarak 

Türk vatandaşı olan fer‟i müdahil‟in teminat gösterme yükümlülüğü, Türk 

vatandaşlarının dava açmada teminat yükümlülüklerinin düzenlendiği, HUMK 

m.97‟de, dava açmada teminat yükümlülüğü ile birlikte düzenlenmiştir
301

. HUMK 

m.97,I‟de “Türkiye‟de Türk Medenî Kanunu mucibince ikametgâhı 

olmıyan…dâvaya müdahale eden kimse diğer tarafın muhtemel zarar ve ziyaniyle 

masarifi muhakemesine mukabil 96 ncı madde mucibince teminat göstermeye 

mecburdur” denilmektedir.  

Yukarıda Türk vatandaşlarının, dava açmada teminat gösterme 

yükümlülükleri için söylediklerimiz niteliğine aykırı düşmedikçe, fer‟i müdahalede 

teminat gösterme yükümlülüğü için de geçerlidir
302

. Biz burada teminat 

yükümlülüğünün fer‟i müdahale kurumunda farklılık arz eden yönleri üzerinde 

duracağız. 

 

b- ġartları 

Fer‟i müdahilin, HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1- Fer‟i müdahil Türk vatandaşı 

olmalı, 2- Fer‟i müdahilin Türkiye‟de ikametgâhı olmamalı, 3- Fer‟i müdahil davacı 

yanında davaya katılmalı, 4- Davalı tarafından teminat talebinde bulunulmalı, 5- 

Teminattan muafiyet bulunmamalı. 

 

aa- Fer’i Müdahil Türk VatandaĢı Olmalı 

Teminat yükümlülüğünün doğabilmesi için herşeyden önce, fer‟i müdahale 

talebinde bulunan kişinin Türk vatandaşı olması gerekir
303

.  

                                                
301 HMK Tasarısında fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğü, Türk vatandaşlarının dava 

açmada teminat gösterme yükümlülüklerinin düzenlendiği HMK m.90‟da dava açmada teminat 
gösterme yükümlülüğü ile birlikte düzenlenmiştir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak tasarıda, fer‟i 

müdahilin teminat gösterme yükümlülüğü mutad mesken ölçütüne bağlanmış ve Türkiye‟de mutad 

meskeni bulunmayan, davacı yanında davaya katılan fer‟i müdahil, müdahale giderleri ile sınırlı 

olarak teminat göstermekle yükümlü tutulmuştur. Yine bunun yanında, fer‟i müdahilin, daha önceden 

iflâsına karar verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma işlemlerinin 

başlatılmış bulunması yahut borç ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü 

içerisinde bulunduğunun belgelendiği hallerde de, davacı yanında davaya katılan fer‟i müdahilin 

teminat göstermekle yükümlü kılınmıştır (bu konuda Bkz. HMKT 90.madde gerekçesine, Tasarı s.35). 
302 Bkz. Yuk. §.3 A. 
303 Bkz. Yuk. §.3 A, I, 4, a. 
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bb-  Fer’i Müdahilin Türkiye’de Ġkametgâhı Olmamalı 

Türk vatandaşı fer‟i müdahilin, teminat gösterme yükümlüğünün doğabilmesi 

için gerekli ikinci şart, fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin Türkiye‟de 

ikametgâhının olmamasıdır
304

.  

Fer‟i müdahilin teminat yükümlülüğü, davaya yanında katılmak istediği 

tarafa bağlı olmadığından, yanında katılmak istediği tarafın Türkiye‟de 

ikametgâhının bulunup, bulunmamasının herhangi bir önemi yoktur
305

. Örneğin, 

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan fer‟i müdahil, yanında katıldığı davacının 

Türkiye‟de ikametgâhı olsa bile teminat göstermekle yükümlüdür. Yani, Türkiye‟de 

ikametgâhı bulunmayan, fer‟i müdahil, diğer şartlarda mevcutsa, yanında katıldığı 

davacının ikametgâhı Türkiye‟de olsun ya da olmasın, HUMK m.97‟ye göre teminat 

göstermekle yükümlüdür. 

 

cc- Fer’i Müdahil Davacı Yanında Davaya Katılmalı 

Teminat yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli şartlardan birisi de, fer‟i 

müdahale talebinde bulunan kişinin, davacı taraf yanında davaya katılma talebinde 

bulunmasıdır.  

Fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin, davacı veya davalı yanında davaya 

katılma talebinde bulunmasının, teminat gösterme yükümlülüğünde herhangi bir 

etkisinin olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır
306

. 

Bir görüşe göre
307

, kanun herhangi bir ayrım yapmayıp, sadece davaya 

müdahaleden söz ettiği için, fer‟i müdahil, ister davacının, ister davalının yanında 

davaya katılsın, (diğer şartlar da mevcutsa) teminat göstermekle yükümlüdür. 

Karşı görüşe göre
308

 ise, sadece davacı yanında davaya katılan fer‟i müdahil 

teminat göstermekle yükümlü olup, davalı yanında davaya katılan fer‟i müdahilin 

                                                
304 Bkz. Yuk. §.3 A, I, 8, b. 
305 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.103. 
306 HMK Tasarısında bu tartışmalara son vermek için, HMKT m.90/I-a hükmünde, “Türkiye‟de mutad 

meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı yanında davaya katılması veya takip 

yapması” denilerek, fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğünün, davalı yanında değil, ancak 

davacının yanında davaya katılarak fer‟i müdahil sıfatını kazanması halinde ortaya çıkacağı açıkça 

belirtilmiştir. Yine madde gerekçesinde, maddede söz edilen müdahaleden maksadın, fer‟i müdahale 

olduğu belirtilmiştir.  
307 Yılmaz-İnanca s.389; Kuru-Usul IV s.4205; Hanef s.138. 
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teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. Bu görüşe göre, davalı taraf teminat 

göstermekle yükümlü olmadığı halde, davalı yanında davaya katılan kişinin teminat 

göstermekle yükümlü tutulması, adil olmayan bir sonuç doğurur ki, bu da hukuk 

düzenince kabul edilemez
309

. 

Kanımızca da, sadece davacı yanında davaya katılan fer‟i müdahil teminat 

göstermekle yükümlüdür. Davalının teminat gösterme yükümlülüğü olmadığı bir 

durumda, davalı yanında davaya katılan fer‟i müdahilin teminat göstermekle 

yükümlü tutulması adil olmayacağı gibi, hukuki dinlenilme hakkının da ihlali 

anlamına gelecektir. Biz bu görüşü benimsediğimiz için bundan sonraki 

açıklamalarımız, sadece davacı yanında davaya katılma ihtimaline göre olacaktır. 

Fer‟i müdahil, kendiliğinden davaya katılmış olabileceği gibi, davacının 

ihbarı üzerine de davaya katılmış olabilir. Her iki halde de, fer‟i müdahilden teminat 

göstermesi istenebilir
310

. Yine, karşılık davada da, karşılık davacı yanında davaya 

katılan davacının teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olacaktır
311

.  

 

dd- Davalı Teminat Talebinde Bulunmalı 

Fer‟i müdahilin teminat yükümlüğünün doğabilmesi için gerekli son şart, 

davalının teminat talebinde bulunmasıdır.  

HUMK m.97‟de düzenlenen teminat hukukî nitelik olarak bir ilk itiraz hali 

olduğundan
312

 mahkeme kendiliğinden, fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin 

teminat göstermesine karar veremez
313

. Mahkeme tarafından, fer‟i müdahilin teminat 

göstermesine karar verilebilmesi için, davalı tarafından, süresi içinde, fer‟i müdahilin 

teminat göstermesi gerektiği ileri sürülerek, teminat talebinde bulunulmalıdır. Davalı 

süresinde teminat talebinde bulunmaz ise, bundan sonra bir daha teminat talebinde 

bulunamayacağı gibi, mahkeme de kendiliğinden, fer‟i müdahilin teminat 

göstermesine karar veremez
314

. 

                                                                                                                                     
308 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.103; Bilge s.299; Bilge/Önen s.339; Özden-Cautio s.29; Turhan 

s.862; Berki-Teminat s.420. 
309 Özden-Cautio s.29. 
310 Bilge/Önen s.340. 
311 Bilge/Önen s.340. 
312 Bkz. Yuk. §.3 A, I, 3. 
313 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.104. 
314 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.104. 
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Fer‟i müdahalenin şartlarından birinin görülmekte olan bir davanın bulunması 

olduğunu söylemiştik. Davanın görülmekte olması için, dava dilekçesinin davalıya 

tebliğine gerek olmadığından, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden ve hatta dava 

dilekçesiyle birlikte davaya fer‟i müdahale talebinde bulunmak mümkündür
315

. Fer‟i 

müdahale talebi bu şekilde, dava dilekçesiyle birlikte yapılmışsa, davalı ilk itiraz 

süresi içinde (HUMK m.187,I, m.98,I), fer‟i müdahilin teminat göstermesi 

gerektiğini ileri sürerek, teminat talebinde bulunmalıdır
316

.  

Fer‟i müdahale talebi, daha sonra yapılmışsa, teminat talebinde bulunma 

süresi, HUMK m.98,I‟deki “Teminat talebi….Türkiye haricinde olan kimse davaya 

dahil olur olmaz dermeyan edilmek lazımdır” şeklindeki ifadeden hareketle tespit 

edilecektir. HUMK m.98,I‟deki bu ifadeye doktrinde farklı anlamlar verilmektedir.  

Yılmaz ve Berki‟ye göre
317

, davaya müdahale edilir, edilmez, teminat 

talebinde bulunulmalıdır; davaya müdahaleden sonra, teminat talebinde bulunmadan 

bazı işlemler yapılmışsa, bundan sonra teminat talebinde bulunulması mümkün 

değildir.  

Kütükçüoğlu‟na göre
318

, müdahaleden sonraki ilk oturuma kadar teminat 

talebinde bulunulmalıdır. Kanun her ne kadar davaya dahil olur olmaz demişse de, 

müdahilin teminat yükümlüsü olup olmadığının davalı tarafından araştırılabilmesi 

için, müdahaleden sonraki ilk oturuma kadar teminat itirazının ileri sürülmesine 

imkân tanınmalıdır
319

.  

Hanef‟e göre
320

 ise, davalı ancak, üçüncü şahsın müdahale talebi kabul 

edildikten, üçüncü şahıs müdahil olarak davacı yanında davaya katıldıktan sonra, 

teminat talebinde bulunabilir. Müdahale talebi mahkemece kabul edilmedikçe, 

müdahale talebinde bulunan üçüncü kişi müdahil sıfatına kazanamaz
321

. Üçüncü 

şahsın müdahale talebine davacı ve davalının itiraz hakları olduğundan, mahkemece 

bu itirazların yerinde görülerek, müdahale talebinin reddedilmesi mümkündür
322

. 

Müdahale talebiyle birlikte, müdahil teminat göstermeye mecbur tutulursa, müdahale 

                                                
315 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.67. 
316Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.104. 
317 Yılmaz-İnanca s.398; Berki s.30. 
318 Kütükçüoğlu s.37. 
319 Kütükçüoğlu s.37. 
320 Postacıoğlu-Usul s.337; Hanef s.139. 
321 Hanef s.139. 
322 Hanef s.139. 
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talebi reddedildiğinde, teminat gereksiz kalacağı gibi, teminat gösterilmesi için 

harcanan masraflar boşa gidecek, müdahil gereksiz yere külfete sokulmuş 

olacaktır
323

. Bu nedenle, davalı ancak, müdahale talebi kabul edilerek, üçüncü şahıs 

müdahil olarak, davacı yanında davaya katıldıktan sonra, teminat talebinde 

bulunabilir.  

Bizimde katıldığımız, Pekcanıtez tarafından ileri sürülen görüşe göre
324

 ise, 

davalı, en geç, müdahale talebinin incelendiği duruşmada (HUMK m.55, m.98,I) 

fer‟i müdahilin teminat göstermesini talep etmelidir, aksi takdirde bundan sonra 

teminat talebinde bulunamaz. Davalı müdahale talebinin incelendiği duruşmada 

teminat talebinde bulunursa, bunu uygun bulan mahkeme teminat gösterilmesi için 

bir süre belirleyecek, belirlenen bu süre içinde teminat gösterilmezse, fer‟i müdahale 

talebi reddedilecektir
325

. 

 

ee- Teminattan Muafiyetin Bulunmamalı 

Fer‟i müdahilin, HUMK m.97‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

söz konusu olabilmesi için, gerekli son şart, teminattan muafiyetin bulunmamasıdır. 

Türkiye ile Türk vatandaşı fer‟i müdahilin ikametgâhının bulunduğu ülke 

arasında teminattan muafiyete ilişkin sözleşme bulunması halinde, teminat 

gösterilmesi gerekmez (HUMK m.97). İlgili hükümde sadece “muahede 

hükümleri”nden bahsedildiğinden, fiili karşılıklılık nedeniyle, müdahilin teminat 

göstermekten muaf tutulması mümkün değildir. Kanımızca, teminattan muafiyete 

ilişkin milletlerarası sözleşme hükmünde, sadece, davacıların Türkiye‟de 

ikametgâhlarının bulunmaması halinde, teminat göstermekle yükümlü 

tutulmayacaklarına ilişkin bir hüküm bulunması halinde, ilgili hükümde açıkça 

müdahaleden bahsedilmese bile, fer‟i müdahile de teminattan muafiyet tanınmalıdır. 

Çünkü davacının teminatla yükümlü tutulmadığı bir ortamda, onun yanında davaya 

katılan fer‟i müdahilin teminat göstermekle yükümlü tutulması, adil olmayan bir 

sonuç doğurur. 

                                                
323 Hanef s.139. 
324 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.104. 
325 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.104. Postacıoğlu da bu konuda “…dâvaya müdahale eden kimsenin 

ikametgâhı da ecnebî memleketinde bulunuyorsa onun da müdahale talebinin kabul edilebilmesi için 

müdahalesi sebebiyle diğer tarafa tahmil edeceği masarife müteallik külfetleri aynı suretle temin 

etmesi lâzım gelir” demektedir (Postacıoğlu-Usul s.381).   
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Türk vatandaşı fer‟i müdahil, adlî yardımdan yararlanıyorsa, teminat 

göstermekten muaf tutulur (HUMK m.466,I-3). 

 

c- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

aa- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan, Türk vatandaşı üçüncü bir kişinin, davaya 

fer‟i müdahale talebi üzerine, hâkim, müdahale talebinin inceleneceği bir duruşma 

günü belirler, müdahale dilekçesiyle duruşma gününü taraflara tebliğ eder. 

Böylelikle, hem taraflara fer‟i müdahale talebine itiraz etme imkânı, hem de davalıya 

fer‟i müdahilden teminat talebinde bulunma imkânı tanınmış olur. Kendisine 

müdahale dilekçesi tebliğ edilen davalı, duruşma gününe kadar, fer‟i müdahilin 

teminat yükümlüsü olup olmadığını araştırabilecek, teminat yükümlüsü olduğunu 

düşünüyorsa, fer‟i müdahilden teminat talebinde bulunabilecektir. 

Hâkim fer‟i müdahale konusunda karar verebilmek için, fer‟i müdahale 

talebini hadiseler hakkındaki hükümlere göre inceleyecek, fer‟i müdahalenin 

şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştıracaktır.  

Fer‟i müdahalenin şartlarından birisi olan teminat şartı, ancak, davalı 

tarafından, Türk vatandaşı fer‟i müdahilin teminat göstermekle yükümlü olduğu ileri 

sürülerek, teminat talebinde bulunulması halinde, hâkim tarafından incelenecektir. 

Çünkü Türk vatandaşı Fer‟i müdahilin teminat yükümlülüğü ancak, davalı tarafından 

teminat talebinde bulunulması halinde söz konusu olacaktır. Davalı tarafından 

teminat talebinde bulunulmamış ise, Türk vatandaşı fer‟i müdahilin teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olmayacak, dolayısıyla teminat fer‟i müdahalenin şartları 

arasında yer almayacaktır.  

Davalı tarafından, Türk vatandaşı fer‟i müdahilin teminat göstermekle 

yükümlü olduğu ileri sürülerek, teminat talebinde bulunulması halinde, hâkim 

tarafından, fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olup 

olmadığının incelenmesi gerekecektir. Zira, fer‟i müdahilin teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, fer‟i müdahalenin şartlarından birisi 

de, teminat şartıdır. Fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olduğu hallerde, fer‟i müdahalenin diğer şartları incelendikten sonra, en son teminat 
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şartının incelenmesi uygun olacaktır. Çünkü, diğer şartlarda herhangi bir eksikliğin 

olması halinde, fer‟i müdahale talebi reddedileceği için, teminat şartının 

incelenmesine, fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin teminat göstermesine gerek 

kalmayacaktır. Bu nedenle, fer‟i müdahalenin, teminat dışındaki diğer şartları 

gerçekleşmiş ise, son olarak, teminat şartının incelenmesine geçilir.  

Hâkim teminat şartını incelerken, fer‟i müdahilin teminat gösterme 

yükümlülüğü için gerekli şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Fer‟i 

müdahilin teminat gösterme yükümlülüğü için gerekli şartlar gerçekleşmemişse, 

hâkim, davalının teminat talebinin reddine, yani fer‟i müdahilin teminat göstermekle 

yükümlü olmadığına karar verir. Bu durumda, fer‟i müdahilin teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olmadığı için, teminat gösterilmesi, fer‟i müdahalenin 

şartları arasında yer almaz. Fer‟i müdahalenin diğer şartlarının mevcut olması, fer‟i 

müdahale talebinin kabul edilmesi için yeterli olur.  

Fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğü için gerekli bütün şartlar 

gerçekleşmişse, hâkim fer‟i müdahale talebinde bulunan üçüncü kişinin, teminat 

göstermesine karar verir. Hâkim, bu kararında, fer‟i müdahale talebinde bulunan 

üçüncü kişiye teminat göstermesi için uygun bir süre verir, ayrıca, gösterilecek 

teminatın miktarını da belirler. Hâkim tarafından belirlenen süre içinde, fer‟i 

müdahilin, hâkim tarafından belirlenen miktarda teminatı göstermesi gerekir. 

 

bb- Teminatın Miktarı 

Hâkim fer‟i müdahilin teminat göstermesine karar verince, fer‟i müdahilin 

göstermesi gereken teminatın miktarını da belirler. HUMK m.97,I‟de “Türkiye‟de 

Türk Medenî Kanunu mucibince ikametgâhı olmıyan….dâvaya müdahale eden 

kimse diğer tarafın muhtemel zarar ve ziyaniyle masarifi muhakemesine…teminat 

göstermeğe mecburdur” denilmektedir.  

HUMK m.97,I hükmünün lafzından hareketle, doktrinde, fer‟i müdahilin, 

karşı tarafın zarar ziyanı ile yargılama giderlerine karşılayacak miktarda teminat 

göstermekle yükümlü olduğu ileri sürülmüştür
326

.  

Bizimde katıldığımız diğer görüşe göre, fer‟i müdahil tarafından gösterilecek 

teminat, davalının müdahale sebebiyle uğrayacağı zarar ziyan ile, müdahale 

                                                
326 Kuru-Usul IV s.3459, 4205. 
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giderlerini karşılayacak miktarda olmalıdır
327

. Fer‟i müdahilin yanında katıldığı 

davacı, davayı kaybederse, fer‟i müdahil sadece müdahale giderlerinden sorumlu 

olacaktır. Bu nedenle, davacı yanında davaya katılan fer‟i müdahilin göstereceği 

teminatın, müdahale giderlerini karşılayacak miktarda olması yeterli kabul 

edilmelidir. Aksi takdirde, yanında katıldığı tarafın yardımcısı olan, kendisi hakkında 

karar verilmeyen, sadece müdahale giderlerinden sorumluluğu olabilen, fer‟i 

müdahil; davacı tarafın sorumlu ve ödemekle yükümlü olduğu davalının zarar, 

ziyanıyla, yargılama giderleri için teminat göstermeye zorlanmış, adeta davacı 

tarafın, kefili veya garantörü olmuş olacaktır. Çünkü ortaya, asıl taraf olan davacının 

teminat göstermeden açtığı davada, davacının yardımcısı konumunda olan fer‟i 

müdahilin, davacının sorumlu olduğu zarar, ziyan ve giderler için, teminat 

göstermesi gibi bir sonuç çıkmaktadır. Bir başka deyişle, asıl tarafın bile teminat 

gösterme yükümlülüğünün olmadığı bir yerde, onun yardımcısı konumunda olan 

fer‟i müdahil, asıl tarafın ödemekle yükümlü,  zarar ziyan ve yargılama giderlerinin 

ödenmesini garanti altına almak için teminat göstermiş olmaktadır. Bu ise gerek 

kanunun amacı ve ruhuna, gerekse bu maddede düzenlenen teminatın amacına aykırı 

düşer. Bu maddede düzenlenen teminatın amacı, davacının ikametgâhının Türkiye‟de 

olmaması halinde, davalının muhtemel zarar ziyanıyla yargılama giderlerinin teminat 

altına alınması, fer‟i müdahilin ikametgâhının Türkiye‟de olmaması halinde ise 

davalının müdahale nedeniyle uğrayacağı zarar ziyan ile müdahale giderlerinin 

ödenmesinin teminat altına alınmasıdır.  Fer‟i müdahil, davaya yanında katıldığı 

tarafın yardımcısı olduğundan, bir başka deyişle, fer‟i müdahilin taraf sıfatı 

olmadığından, yargılama sonucunda kendisi hakkında herhangi bir hüküm 

verilmediğinden, fer‟i müdahilden, dava neticesinde davalının uğrayabileceği zarar 

ziyan ile yargılama giderlerinin karşılanması için teminat göstermesi istenmemeli, 

fer‟i müdahilin göstereceği teminatın miktarı, müdahale nedeniyle oluşacak zarar 

ziyan ve müdahale giderleriyle sınırlı olmalıdır. Yapılacak kanun değişikliğinde, fer‟i 

müdahilin, müdahale nedeniyle oluşacak zarar ziyan ile müdahale giderlerine 

karşılık, teminat göstermekle yükümlü olduğunun açıkça belirtilmesi, uygun 

olacaktır. HMK Tasarısında, bu yönde açıkça bir hüküm sevk edilmemekle beraber, 

davacının sadece davalının muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak miktarda 

                                                
327 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.102-103; Postacıoğlu-Usul s.381; Ansay-Usul s.175. 
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teminat göstermekle yükümlü tutulmasına paralel olarak, fer‟i müdahilin de sadece 

fer‟i müdahale giderleri ile sınırlı olarak teminat göstermekle yükümlü olduğu madde 

gerekçesinde belirtilmiştir
328

.  

Hâkim takdir hakkını kullanarak teminat miktarını belirlerken, teminatın 

müdahale nedeniyle oluşacak zarar ziyan ile müdahale giderlerini karşılayacak 

miktarda olmasına dikkat etmelidir. Fer‟i müdahale giderleri, fer‟i müdahilin davaya 

ve duruşmalara katılmasının sağlanması için yapılan ve müdahilin davaya 

katılmasından, müdahalenin sona ermesine kadar olan masrafların tamamıdır
329

.  

Fer‟i müdahale giderleri olarak, fer‟i müdahale talebinin, hadiseler hakkındaki 

hükümlere göre sonuçlandırılması için yapılan giderler, fer‟i müdahilin kanun yoluna 

başvurmak için yaptığı giderler, fer‟i müdahile yapılan tebligat giderleri 

sayılabilir
330

.  

   

cc- Teminatın Türü 

Teminat göstermesine karar verilen fer‟i müdahil, teminat olarak, para, hisse 

senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı kefalet 

sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini teminat olarak gösterebilir (HUMK 

m.96,I). Bu teminat türlerinin dışında, bir başka teminat türünün gösterilmesi 

mümkün olmadığı gibi, para dışındaki teminat türlerinin teminat olarak 

gösterilebilmesi, mahkeme tarafından kabul edilmelerine bağlıdır
331

.  

 

dd- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin, hâkim tarafından verilen süre 

içinde, belirlenen miktarda teminatı göstermesi gerekir. Hâkim tarafından belirlenen 

süre içinde, teminat gösterilmezse, teminat şartı gerçekleşmediğinden, hâkim, fer‟i 

müdahale talebinin reddine karar verir
332

. Tekinalp, teminat göstermekle yükümlü 

                                                
328 Bkz.HMKT 90.madde gerekçesine. 
329 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.159. 
330 Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.159-160. Davanın ihbarı için yapılan giderler, fer‟i müdahilin 

yanında katıldığı taraf lehine ileri sürdüğü iddia ve savunma vasıtaları ile ilgili giderler, fer‟i 

müdahilin asıl tarafla birlikte kanun yoluna başvurmasında yapılan giderler, yargılama giderlerinin bir 

parçası olup, bunlar müdahale giderlerinden sayılmamaktadır (Bkz. Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul 

s.159-160). 
331 Yılmaz-İnanca s.396. 
332 Kütükçüoğlu s.39; Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.104. 
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olan, fer‟i müdahilin, süresinde teminat göstermemesi halinde, müdahale talebini 

yapmamış sayılacağı görüşündedir
333

.  

  

2- Yabancı Fer’i Müdahil’in Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

 

a- Genel Olarak 

Yabancı fer‟i müdahil‟in teminat gösterme yükümlülüğü, yabancıların dava 

açmada teminat yükümlülüklerinin düzenlendiği, MÖHUK m.48‟de dava açmada 

teminat yükümlülüğü ile birlikte düzenlenmiştir. MÖHUK m.48‟de “Türk 

mahkemesinde…davaya katılan….yabancı gerçek ve tüzel kişiler, 

yargılama…giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin 

belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar” denilmektedir.  

Yukarıda yabancıların, dava açmada teminat gösterme yükümlülükleri için 

söylediklerimiz niteliğine aykırı düşmedikçe, yabancıların davaya fer‟i müdahil 

olarak katılmalarında da geçerlidir
334

. Biz burada teminat yükümlülüğünün fer‟i 

müdahale kurumunda farklılık arz eden yönleri üzerinde duracağız. 

 

b- ġartları 

Fer‟i müdahilin MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

söz konusu olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1- Fer‟i müdahil yabancı olmalı, 

2- Fer‟i müdahil davacı yanında davaya katılmalı, 3- Teminattan muafiyet 

bulunmamalıdır. 

Fer‟i müdahale talebinde bulunulması halinde, MÖHUK m.48‟nin 

uygulanabilmesi için, öncelikle, davaya fer‟i müdahale talebinde bulunan üçüncü 

kişinin yabancı olması gerekir
335

.   

Fer‟i müdahilin teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, gerekli 

ikinci şart, fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin, davacı taraf yanında davaya 

katılma talebinde bulunmasıdır. Fer‟i müdahale talebinde bulunan yabancının, davacı 

                                                                                                                                     
HMK Tasarısında müdahale talebinde bulunan kişinin teminat göstermemesi halinde müdahale 

talebinden vazgeçmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Buna ilişkin HMKT m.92/II hükmü söyledir: 

“Müdahale talebinde bulunan kişi, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, müdahale talebinden 

vazgeçmiş sayılmasına karar verilir”.  
333 Tekinalp Ü.-Teminat s.254. 
334 Bkz. Yuk. §.3 A. 
335 Bkz. Yuk. §.3 B, II, 2, a. 
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veya davalı yanında davaya katılma talebinde bulunmasının, teminat gösterme 

yükümlülüğünde herhangi bir etkisinin olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre
336

, kanunda herhangi bir ayrım yapılmayıp, davaya 

katılandan bahsedildiği için, hem davacı yanında, hem davalı yanında, davaya 

katılma talebinde bulunan yabancı teminat göstermekle yükümlüdür.  

Bizimde katıldığımız, karşı görüşe göre
337

 ise, sadece, davacı yanında davaya 

katılma talebinde bulunan yabancı teminat göstermekle yükümlü olup, davalı 

yanında davaya katılan yabancının teminat gösterme yükümlülüğü yoktur.  

Yabancı fer‟i müdahilin MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli olan son şart ise, teminattan 

muafiyetin bulunmamasıdır. Yabancı fer‟i müdahile teminattan muafiyet sağlayan bir 

durum varsa, fer‟i müdahilin MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü 

söz konusu olmayacaktır. Teminattan muafiyet milletlerarası sözleşmeden veya adlî 

yardımdan kaynaklanabilir. Fiili karşılıklılık nedeniyle teminattan muafiyet 

tanınması da mümkündür. 

 

c- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Yabancı bir kişinin, davaya fer‟i müdahale talebinde bulunması halinde, 

hâkim, müdahale talebinin inceleneceği bir duruşma günü belirler ve müdahale 

dilekçesiyle duruşma gününü taraflara tebliğ eder.  

Yabancı kişinin, fer‟i müdahale talebinde bulunması halinde, yabancı kişinin 

teminat göstermekle yükümlü olup olmadığı mahkemece kendiliğinden incelenir
338

. 

Başka bir deyişle yabancı kişinin fer‟i müdahale talebinde bulunması halinde, 

müdahalenin şartları arasında yer alan teminat şartı, mahkemenin kendiliğinden 

incelemesi gereken müdahale şartlarındandır. Kendisine, müdahale dilekçesi tebliğ 

edilen davalı da, davaya fer‟i müdahale talebinde bulunan yabancı kişinin, MÖHUK 

m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olduğunu ileri sürerek, teminat talebinde 

bulunabilir. 

                                                
336 Göğer-Yabancılar s.104; Kuru-Usul IV s.4205; Turhan s.881. 
337 Özden-Teminat s.41. 
338 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.121. 
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Yabancı fer‟i müdahilin teminat yükümlülüğü mahkemece kendiliğinden 

dikkate alınacağından, davalı tarafından teminat talebinde bulunulmasa bile, fer‟i 

müdahale talebinde bulunan yabancı kişinin, teminat göstermekle yükümlü olup 

olmadığı, hâkim tarafından kendiliğinden incelenecektir. Hâkim, gerek 

kendiliğinden, gerek davalının itirazı üzerine yapacağı inceleme neticesinde, davaya 

fer‟i müdahale talebinde bulunan yabancı kişinin teminat göstermekle yükümlü 

olduğu sonucuna varırsa, fer‟i müdahalenin şartları arasında yer alan teminat şartının 

gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyecektir. 

Fer‟i müdahale talebinde bulunan yabancı kişinin, teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, fer‟i müdahalenin diğer şartları 

incelendikten sonra, en son teminat şartının incelenmesi uygun olacaktır. Çünkü 

diğer şartlarda herhangi bir eksiklik olması halinde, fer‟i müdahale talebi 

reddedileceği için, teminat gösterilmesine de gerek kalmayacaktır. 

Hâkim teminat şartını incelerken, yabancı fer‟i müdahilin teminat gösterme 

yükümlülüğü için gerekli şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Fer‟i 

müdahale talebinde bulunan yabancı kişinin, MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli şartların tamamı 

gerçekleşmişse, hâkim, fer‟i müdahale talebinde bulunan kişinin, teminat 

göstermesine karar verir. Hâkim, bu kararında, fer‟i müdahale talebinde bulunan 

yabancıya, teminat göstermesi için uygun bir süre verir ve fer‟i müdahil tarafından 

gösterilmesi gereken teminatın miktarını da belirler.  

Doktrinde MÖHUK m.48‟nin lafzından hareketle, fer‟i müdahale talebinde 

bulunan yabancının, karşı tarafın (davalının) zarar ziyanı ile yargılama giderlerini 

karşılayacak miktarda teminat göstermekle yükümlü olduğunu ileri sürmüştür
339

. Bu 

görüşe katılamıyoruz. Fer‟i müdahale talebinde bulunan yabancı kişinin göstereceği 

teminatın, davalının müdahale nedeniyle uğrayacağı zarar ziyan ile, müdahale 

giderlerini karşılayacak miktarda olması yeterli olmalıdır
340

. 

MÖHUK m.48‟de davaya müdahale de teminat yükümlülüğü düzenlenmiş, 

ancak teminat türleri belirtilmemiştir. Bu nedenle, teminata ilişkin genel düzenleme 

niteliğinde olan, HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak, teminat türleri 

                                                
339 Kuru-Usul IV s.3459. 
340 Bkz. Yuk. §.4 A, I, 1, c, bb‟de Türk vatandaşı Fer‟i müdahalin teminat yükümlülüğünde teminat 

miktarı için söylediklerimiz. 



 172 

belirlenecektir
341

. MÖHUK m.48‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olduğu için, 

teminat göstermesine karar verilen, fer‟i müdahale talebinde bulunan yabancı, 

teminat olarak, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, 

noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini teminat 

olarak gösterebilir (HUMK m.96,I kıyasen). 

Fer‟i müdahale talebinde bulunan ve MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

göstermekle yükümlü olduğu için, teminat göstermesine karar verilen yabancı, hâkim 

tarafından belirlenen süre içinde, hâkim tarafından belirlenen miktarda teminatı 

göstermelidir. Hâkim tarafından belirlenen süre içinde, teminat gösterilmezse, fer‟i 

müdahalenin şartlarından biri olan teminat şartı gerçekleşmediğinden, hâkim fer‟i 

müdahale talebinin reddine karar verir
342

. 

    

II- Asli Müdahalede Teminat 

Asli Müdahale, bir dava devam ederken, üçüncü bir kişinin, dava konusu 

şey veya hak üzerinde kısmen veya tamamen hak sahibi olduğunu iddia ederek, 

mevcut davanın taraflarına karşı, aynı mahkemede yeni bir dava açmasıdır
343

. Asli 

müdahale, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunumuzda düzenlenmemiş, doktrin ve 

Yargıtay tarafından geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. Asli müdahale üçüncü bir 

kişinin, görülmekte olan bir davaya müdahalesi olmayıp; üçüncü bir kişinin, ilk 

davanın taraflarına karşı aynı mahkemede, yeni bir dava açmasıdır
344

. Başka bir 

deyişle asli müdahale ile, görülmekte olan bir davanın taraflarına karşı, ilk davadan 

ayrı ve bağımsız yeni bir dava açılmaktadır. Bu davaya asli müdahale davası, bu 

davanın davacısına da asli müdahil denilmektedir.  

Asli müdahalede, bağımsız bir dava söz konusu olup, asli müdahil, asli 

müdahale davasının davacısı olduğundan, asli müdahilin teminat yükümlülüğü, 

davacının, dava açmada teminat gösterme yükümlülüğünde olduğu gibidir. Asli 

müdahil, Türk vatandaşıysa, şartlar gerçekleşmişse, HUMK m.97‟ye göre teminat 

                                                
341 Nomer/Şanlı s.428; Özden-Teminat s.53. 
342 Pekcanıtez-Fer‟i Müdahale s.106. 
343 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.601; Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.183; Özekes-Asli Müdahale s.1. 
344 Asli Müdahalenin şartları şunlardır: 1- Görülmekte olan bir dava bulunmalıdır. 2- Asli müdahil 

görülmekte olan davanın tarafı olmamalı, üçüncü bir kişi olmalıdır. 3- Asli müdahilin müdahalede 

hukuki yararı bulunmalıdır (dava konusu üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia etmelidir). 4- Asli 

müdahil ilk davanın görüldüğü mahkemede ayrı bir dava açmalıdır. (bu konuda ayrıntılı bilgi için 

Bkz. Özekes-Asli Müdahale s.22-46).  
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gösterme yükümlülüğü söz konusu olacak; yabancı ise, şartlar gerçekleşmişse 

MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olacaktır
345

. 

   

B- Davanın Ġhbarında Teminat 

Davanın ihbarı
346

, “görülmekte olan bir davada, taraflardan birisinin, 

kendisine yardım etmek üzere davaya müdahalesini veya kendisini davada temsil 

etmesini sağlamak amacıyla üçüncü kişiye davayı duyurması” şeklinde 

tanımlanmaktadır
347

. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, davayı ihbar eden taraf, 

ihbarda bulunduğu üçüncü kişiden, kendisine iki şekilde yardım etmesini isteyebilir 

(HUMK m.49,I): 1- Üçüncü kişinin kendisini davada temsil ederek yardım etmesini 

isteyebilir, 2- Üçüncü kişinin davaya fer‟i müdahil olarak katılarak kendisine yardım 

etmesini isteyebilir. İhbar eden taraf, bu iki seçenekten birini seçebileceği gibi, seçim 

hakkını ihbarda bulunduğu üçüncü kişiye de bırakabilir
348

. 

Davanın ihbarı, ihbar eden tarafın, davayı kaybetmesi halinde üçüncü bir 

kişiye rücu hakkı olduğu veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceği hallerde söz 

konusu olur
349

. İhbar tek taraflı bir usul işlemi olup, ihbar için hâkimin veya karşı 

tarafın iznine gerek yoktur
350

. Davanın ihbarı, davanın görüldüğü mahkeme 

vasıtasıyla yapılabileceği gibi, mahkeme dışında iadeli taahhütlü mektup veya noter 

aracılığıyla da yapılabilir
351

.  

                                                
345 Bu konuda Bkz..§.3 A-B‟de dava açmada teminat yükümlülüğü incelenirken söylediklerimize. 
346 Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Atalı, Murat: Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 

2007; Berkin, Necmeddin M.: Alman Hukuk Prosedüründe Davanın İhbarı, İH, Kasım 1949/53, 

s.831-833; Konuralp, Haluk: Davanın İhbar Edildiği Kimsenin İhbar Edeni Temsil Etmesi, Prof. Dr. 

Yaşar Karayalçın‟a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988, s.533-566; Karslı, Abdurrahim: Usûl Hukuku 

Açısından Rücu Davaları, İstanbul 1994; Topuz, Gökçen: Medeni Usûl Hukukunda Davanın İhbarının 

Sonuçları, Kırıkkale 2001 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).   
347 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.179. Davanın ihbarının usul hukuku bakımından amacı, dava 

kendisine ihbar edilen (duyurulan) üçüncü kişinin, davaya müdahale ederek veya ihbar edeni temsil 

ederek, ihbar edene yardım etmesinin sağlanmasıdır (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.605). Davanın 

ihbarının, maddî hukuk bakımından amacı ise, ihbar eden tarafın davayı kaybetmesi halinde üçüncü 

kişiye açacağı rücu davasında veya üçüncü kişinin ihbar edene açacağı rücu (tazminat) davasında, 
hakkını daha emin bir şekilde ileri sürmesini sağlamaktır (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.605-606). 
348 Bilge/Önen s.273; Atalı s.99. İhbar eden taraf, ihbar edilen üçüncü kişiden, fer‟i müdahil olarak 

davaya katılmasını isterse, ihbar edilen kişinin herhangi bir seçim hakkı yoktur, sadece davaya fer‟i 

müdahil olarak katılabilir (Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.181). Ancak ihbar eden taraf, üçüncü kişiden, 

kendisini davada temsil etmesini isterse, seçim hakkını üçüncü kişiye bırakmış olur; üçüncü kişi ister 

fer‟i müdahil olarak davaya katılır, isterse ihbarda bulunan kişiyi davada temsil eder 

(Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180-181). 
349 Ansay-Usul s.138; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.179. 
350 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180. 
351 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.607; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180. 
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Görülmekte olan davada, ihbarda bulunmak isteyen taraf, mahkemeden, 

davanın ihbarı (ve dolayısıyla ertelenmesi) için kendisine uygun bir süre verilmesini 

isteyebilir
352

. Davanın ihbarı zamanında yapılmışsa
353

, mahkeme, rücu sebebini haklı 

görürse, ihbar için uygun bir süre verir ve oturumu bir başka güne erteler
354

. İhbar 

için süre verilmesi ve oturumun bir başka güne ertelenmesi için, davayı ihbar eden 

tarafın herhangi bir teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. Davanın ihbarı 

zamanında yapılmayıp dava geç ihbar edilmişse
355

, ihbar talebi gereksiz ve 

yargılamayı uzatmaya yönelikse, mahkemece, ihbar edene süre verilmez ve oturum 

bir başka güne ertelenmez (HUMK m.49,II c.2)
356

. 

Kendisine dava ihbar edilen üçüncü kişi de bir başka kişiye rücu 

edebilecekse, o kişiye ve o kişi de kendisinden sonrakine davayı ihbar edebilir 

(HUMK m.52). Buna ihbarın tevali etmesi (ardarda gelmesi) denir
357

. HUMK 

m.52‟de “…ihbarın tevalisi caizdir. Bu gibi hallerde hâkim ancak zaruri olan 

mühletleri verir ve mühlet talep edenlerden teminat da isteyebilir” denilmektedir
358

. 

Bu hükümle kanun koyucu, ihbarın tevalisinin kötüniyetle kullanılmasının önüne 

geçmek için tedbir almış ve ihbarın tevali ettiği hallerde, ancak zorunlu sürelerin 

verileceğini ve teminat da istenebileceğini düzenlemiştir
359

. İşte davanın ihbarında 

teminat gösterme yükümlülüğü ancak, ihbarın tevali etmesi halinde söz konusu 

olmaktadır. Şimdi, HUMK m.52‟de düzenlenen bu teminat yükümlülüğünün, 

şartlarını, teminatın gösterilme zamanı, miktarı, türü ve teminat gösterilmemesinin 

sonuçlarını inceleyelim:  

                                                
352 Bilge/Önen s.272; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.608. 
353 Davanın zamanında ihbarı, davanın ihbarını gerektiren durumun öğrenilmesinden hemen sonra 

ihbarın yapılmasıdır (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.608). “Davanın ihbarını gerektiren hal davanın 

başında bilinmekte ise, davanın ihbarının davanın başında yapılması gerekir. Yani, davacının davayı 

açtıktan sonra, davalının ise dava dilekçesini aldıktan sonra davayı (üçüncü kişiye) ihbar etmesi 

gerekir” (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.608). 
354 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.608. 
355 “Davanın ihbarı davanın başında veya davada rücuu gerektiren vasıtanın (halin) mahkemeye 

bildirilmesinden hemen sonra yapılmazsa (dava daha sonra ihbar edilirse) dava geç ihbar edilmiş 

sayılır” (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.609). 
356 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180; Karafakih s.131; Bilge/Önen s.272. 
357 Belgesay-Usul s.136; Karafakih s.131; Atalı s.120; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.609. 
358 HMK Tasarısında ihbar müessesinin düzenlendiği HMKT m.66-69 maddelerinde teminata ilişkin 

herhangi bir hükme yer verilmemiş ve buna gerekçe olarak “1086 sayılı Kanunda ihbarın tevali etmesi 

hâlinde hâkimin mutlaka süre vereceği, ancak teminat alabileceği öngörülmüştür. Hâkime tanınan 

yetki ve konulan kural sebebiyle teminat alınması gerekli değildir. Zira hukukî dinlenilmenin bir 

uzantısı olan ihbar için, teminat alınması uygun olmadığı gibi, uygulamada da ortaya çıkan güçlükler 

sebebiyle süre verilmesi durumunda, teminat alınmasından vazgeçilmiştir” denilmiştir (HMKT m.67 

madde gerekçesinden, Bkz.Tasarı s.27). 
359 Belgesay-Usul s.136. 
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I- ġartları 

HUMK m.52‟de ihbarın tevali etmesi halinde, yani kendisine dava ihbar 

edilen üçüncü kişinin de, davayı bir başka kişiye ihbar etmesindeki teminat 

yükümlülüğü düzenlenmiştir. Kendisine dava ihbar edilen üçüncü kişi, bir başka 

kişiye davayı ihbar etmek için, mahkemeden kendisine süre verilmesini isteyebilir. 

HUMK m.52‟ye göre bu durumda hâkim, mutlaka ihbar için zorunlu süreyi verir, 

ancak süre talep edenden teminat da isteyebilir. HUMK m.52‟de düzenlenen bu 

teminat yükümlülüğünün şartlarını şu şekilde belirleyebiliriz: 1- İhbarın tevali 

etmesi, 2- İhbar için mahkemeden süre talep edilmesi, 3- Mahkemenin süre talep 

eden üçüncü kişiden teminat istemesi. 

 

1- Ġhbarın Tevali Etmesi  

HUMK m.52‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli ilk şart ihbarın tevali etmesidir. Davanın taraflarının, davayı 

üçüncü bir kişiye ihbar etmelerinde, davanın taraflarının, herhangi bir teminat 

gösterme yükümlülükleri yoktur. Kendisine dava ihbar edilen üçüncü kişinin, davayı 

bir başka kişiye ihbar etmesinde, yani ihbarın tevali etmesinde (ardarda gelmesinde), 

davanın tarafı olmayan üçüncü kişinin, diğer şartlarda mevcutsa teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. Yani, HUMK m.52‟ye göre, davanın ihbarını 

talep eden davanın tarafının teminat gösterme yükümlülüğü olmayıp; ancak ihbarın 

tevali etmesi halinde, davanın ihbarını talep eden üçüncü kişinin, teminat gösterme 

yükümlülüğü olabilmektedir.  

 

2- Ġhbar Ġçin Mahkemeden Süre Talep Edilmesi  

Kendisine ihbar yapılan üçüncü kişi, davayı bir başka kişiye ihbar etmek 

için, mahkemeden süre talep edebileceği gibi, herhangi bir süre talep etmeden de 

ihbarda bulunabilir. Üçüncü kişi, ihbar için süre talep etmez ise, oturum bir başka 

güne ertelenmez. Bu durumda yargılamanın uzamasına sebebiyet verilmediği için, 

üçüncü kişinin teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmaz. Üçüncü kişi, ihbar 

için mahkemeden süre talep ederse, mahkeme mutlaka ihbar için zorunlu süreyi verir 

ve oturumu bir başka güne erteler (HUMK m.52). Süre verip vermeme konusunda 
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mahkemenin takdir hakkı yoktur. HUMK m.52‟de ihbarın tevali etmesi durumunda, 

talep halinde mutlaka süre verileceği, ancak mahkemenin süre talep edenden teminat 

isteyebileceği öngörüldüğünden, HUMK m.52‟ye göre teminat yükümlülüğünün söz 

konusu olabilmesi için gerekli ikinci şart, ihbar için mahkemeden süre talep 

edilmesidir. İhbar için mahkemeden süre talep edilmezse, oturum bir başka güne 

ertelenmeyeceği için, teminat gösterme yükümlülüğü hiçbir şekilde söz konusu 

olmaz.  

 

3- Mahkemenin Süre Talep Eden Üçüncü KiĢiden Teminat Ġstemesi 

 HUMK m.52‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli son şart, mahkemenin süre talep eden üçüncü kişiden teminat istemesidir. 

Üçüncü kişinin davayı bir başka kişiye ihbar etmek için mahkemeden süre talep 

etmesi halinde, mahkeme mutlaka ihbar için zorunlu süreyi vereceğini söylemiştik. 

Ancak hâkim, süre verirken, davanın bu sebeple gecikmesi sebebiyle, diğer tarafın 

uğrayacağı zararları karşılamak için, süre talep eden üçüncü kişiden, teminat  

göstermesini isteyebilir (HUMK m.52)
360

. İhbar için süre talep eden kişiden teminat 

isteyip istememe konusunda takdir hakkı tamamen mahkemeye aittir. Kanımızca, 

burada hâkimin, takdir hakkını kullanırken, rücu sebebinin haklı olup olmamasına 

göre hareket etmesi uygun olur.  Rücu sebebi haklı ise, davayı uzatmaya yönelik 

değilse, hâkimin, ihbar için süre talep eden kişiden teminat istememesinin; rücu 

sebebi haksız ise, davayı uzatmaya yönelikse, teminat istemesinin uygun olacağını 

düşünmekteyiz.  

HUMK m.52‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, 

davanın taraflarının, üçüncü kişiden teminat talebinde bulunup bulunmamasının 

herhangi bir önemi yoktur. Tarafların teminat talebinde bulunmaları ve bunun için 

gösterdikleri gerekçeler, mahkemenin teminat isteme konusunda takdir hakkını 

kullanırken, yapacağı değerlendirmelerde etkili olabilir.  

 

 

 

                                                
360 Belgesay-Usul s.136; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180. 
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II- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

İhbar tevali etmiş, kendisine dava ihbar edilen üçüncü kişi de bir başka 

kişiye davayı ihbar etmek için mahkemeden süre talep etmiş ve mahkeme de süre 

talep eden üçüncü kişiden teminat istemişse, yani HUMK m.52‟ye göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli şartlar gerçekleşmişse, hâkim 

üçüncü kişiye teminat göstermesi için uygun bir süre verir. Hâkim bu kararında, 

üçüncü kişi tarafından gösterilecek teminatın miktarını da belirler. Hâkim teminat 

miktarını belirlerken, bu teminat miktarının, ihbar için verilecek süre nedeniyle 

oluşacak gecikme sebebiyle, diğer tarafın uğrayacağı zararları karşılayacak miktarda 

olmasına dikkat etmelidir
361

.  

Davayı ihbar etmek için süre talep eden üçüncü kişinin, hâkim tarafından 

verilen bu süre içinde, hâkim tarafından belirlenen miktarda teminatı göstermesi 

gerekir. HUMK m.52‟de gösterilecek teminatın türü konusunda herhangi bir 

düzenleme yoktur. Bu nedenle, teminata ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan, 

HUMK m.96 hükmü kıyasen burada da uygulanır. Hâkim tarafından teminat 

göstermesine karar verilen üçüncü kişi, teminat olarak, para, hisse senedi, tahvil, 

taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine 

dayanan kefil veya taşınır rehnini teminat olarak gösterebilir (HUMK m.96,I 

kıyasen). 

Üçüncü kişi tarafından, hâkim tarafından belirlenen süre içinde, belirlenen 

miktarda teminatın gösterilmesi halinde, mahkeme, üçüncü kişiye davayı bir başka 

kişiye ihbar etmesi için süre verir ve oturumu bir başka güne erteler. Hâkim 

tarafından belirlenen süre içinde, belirlenen miktarda teminatın gösterilmemesi 

halinde ise, mahkeme, üçüncü kişiye davayı ihbar etmesi için süre vermez, oturumu 

bir başka güne ertelemez ve yargılamaya kaldığı yerden devam eder. 

  

C- Eski Hale Getirmede Teminat 

Davaların, kısa zamanda sonuçlanması, yargılamanın uzamaması ve 

sürüncemede kalmaması için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda  usule ilişkin 

                                                
361 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180. 
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bir takım süreler öngörülmüştür
362

. Hakkın kullanılması, işlemin yapılması için 

öngörülen süreler, bizzat kanun tarafından belirlenmiş olabileceği gibi, kanunun 

verdiği yetkiye dayanarak hâkim tarafından da belirlenebilir (HUMK m.159,I). 

Kanun tarafından belirlenmiş süreler, hâkimin kesin olarak belirlediği süreler ve yine 

hâkim tarafından kesin kaydı olmamasına rağmen ikinci defa verilen süreler kesindir 

(HUMK m.163). 

Kural olarak bir işlem, kanun veya hâkimin tayin ettiği kesin süre içinde 

yapılmazsa o işleme ilişkin hak düşer (HUMK m.163). Fakat bazı hallerde bir 

işlemin süresinde yapılmaması, sürenin kaçırılması; ağır hastalık, kaza, deprem 

yangın gibi doğal bir afet, veya kendisine yapılan tebligatı öğrenemeyecek kadar 

uzun bir seyahatte olma gibi, ilgilinin iradesi dışında, ilgilinin elinde olmayan bir 

sebepten kaynaklanmış olabilir. Böyle bir durumda, sürelere mutlak olarak uyulması 

gerektiğini, sürelere uyulmadığı için hakkın sona ereceğini kabul etmek, hukuka olan 

güvenin sarsılması, esasın şekle feda edilmesi sonucunu doğuracaktır
363

. Bu 

nedenlerle, kanun koyucu, bir işlemi kusuru olmaksızın süresinde yapamayan taraf 

için, söz konusu işlemi tekrar yapabilmesi amacıyla, bir hukukî çare olarak HUMK 

m.166-174 arasında eski hale getirme kurumunu kabul etmiştir.  

Eski hale getirme
364

, “davanın taraflarından (veya ilgili kişilerden) birinin, 

kanun veya hâkimin belirlediği kesin süre içinde, kusuru olmaksızın, dava ile ilgili 

bir işlemi süresinde yapamaması halinde, talep üzerine, mahkemenin, yapılamayan 

işlemin tekrar yapabilmesi için, kendisine bir hak daha verilmesini sağlayan bir 

hukukî çaredir” şeklinde tanımlanmaktadır
365

. 

Kusuru olmaksızın, dava ile ilgili bir işlemi süresinde yapamayan taraf, 

engelin ortadan kalkmasından itibaren on gün içinde eski hale getirme talebinde 

bulunmalıdır; aksi halde bu talebin daha sonra dikkate alınması mümkün değildir 

                                                
362 Üstündağ-Usul s.436; Kuru-El Kitabı s.974; Önen s.115. 
363 Tercan-İcra Eski Hale Getirme s.117. 
364 Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Tercan, Erdal: Medeni Usul Hukukunda Eski Hale Getirme, 

Ankara 2006; Berki, Şakir: Eski Hale Getirme, Sabri Şakir Ansay‟ın Hatırasına Armağan, Ankara 

1964, s.149-168; Tercan, Erdal: İcra İflâs Hukuku Açısından Eski Hale Getirme, Batider 1998, 

C.XIX, S.4, s.256-271; Erkut, Ramazan Serdar: Eski Hale Getirme, AD 1987/1, s.85-92; AD 1987/3, 

s.77-84; Yeşiltan, Asım Turgut: Eski Hale Getirme “Hali Sabıka İrca”, AD 1972/3, s.256-271; ABD 

1971/2, s.237-240. 
365 Tercan-Eski Hale Getirme s.51. 
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(HUMK m.168,I)
366

. Eski hale getirme sürecinin başlaması için, eski hale getirme 

talebi zorunlu olup, talep olmadan mahkemenin re‟sen eski hale getirme sürecini 

başlatması mümkün değildir
367

. Eski hale getirme talebinde bulunmak için, herhangi 

bir teminat gösterilmesi gerekmez. 

Eski hale getirme talebi, süresinde yapılamayarak, kaçırılan işlemin esası 

hakkında hangi mahkeme incelemeye yetkili ise, o mahkemeye yapılır (HUMK 

m.169, c.1). Buna göre, ilk derece yargılamasında gerçekleşen eski hale getirme 

talepleri davaya bakan mahkemeye; istinaf süresi için yapılan eski hale getirme 

talepleri, bölge adliye mahkemesine; temyiz ve karar düzeltme süresi için yapılan 

eski hale getirme talepleri ise Yargıtay‟a yapılmalıdır
368

. Eski hale getirme talebi, ilk 

derece ve istinaf yargılamasında kaçırılan süreler için yapılıyorsa hadise şeklinde, 

temyiz ve karar düzeltme süresinin kaçırılması nedeniyle yapılıyorsa, temyiz talebi 

şeklinde ileri sürülmelidir
369

. 

HUMK m.171, c.1‟de “Hali sabıka irca talebi muhakemenin tâlikını icap 

etmez ve hükmün icrasına da mâni olmaz” denilmek suretiyle, eski hale getirme 

talebinde bulunulmasının, yargılamanın devamına veya hükmün icrasına doğrudan 

bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, eski hale getirme talebine rağmen, 

yargılamanın devam edeceği, keza hüküm verilmişse, hükmün icraya konulabileceği 

ifade edilmiştir. HUMK m.171, c.2‟de ise, “Şu kadar ki bu talebi tetkika salâhiyettar 

mahkeme icabına göre teminat verilmek şartiyle muhakemenin tâlikına ve hükmün 

tehiri icrasına karar verebilir” denilmek suretiyle, teminat karşılığında, yargılamanın 

veya icranın ertelenmesine karar verilebileceği belirtilmiştir. İşte eski hale getirme 

kurumunda teminat, eski hale getirme talebini inceleyen mercii tarafından HUMK 

m.171, c.2‟ye göre yargılama veya icranın ertelenmesine karar verilmesi halinde söz 

konusu olmaktadır
370

.  

                                                
366 Hüküm yüze karşı verilmişse, yargılama sırasında kaçırılmış olan sürelerden dolayı, hüküm 

verildikten sonra eski hale getirme talebinde bulunulması mümkün değildir (HUMK m.168/II).  
367 Tercan-Eski Hale Getirme s.274. 
368 Tercan-Eski Hale Getirme s.269-270. 
369 Tercan-Eski Hale Getirme s.261-264. 
370 HMK Tasarısında eski hale getirme talebinin, yargılama ve hükmün icrasına etkisi HMKT 

m.105‟de düzenlenmiştir. Tasarıya göre yargılamanın veya icranın ertelenmesine karar verilen 

hallerde, yine teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. HMKT m.105‟in HUMK 

m.171‟in sadeleştirilmiş, daha anlaşılır hale getirilmiş şekli olduğu söylenebilir (Umar-Katkı s.126).  

HMKT m.105: “Eski hâle getirme talebi, yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün icrasına 

engel olmaz. Ancak, talebi inceleyen mahkeme, talebi haklı görürse, teminat gösterilmek şartıyla, 

yargılamanın ertelenmesine veya hükmün icrasının geri bırakılmasına karar verebilir. Mahkeme, 



 180 

Sadece eski hale getirme talebinde bulunulması halinde, eski hale getirme 

talebinde bulunan kişinin herhangi bir teminat gösterme yükümlülüğü olmamasına 

rağmen; eski hale getirme talebinde bulunan kişinin, aynı zamanda, yargılama veya 

icranın ertelenmesini istemesi halinde, HUMK m.171‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olabilmektedir. Başka bir deyişle, eski hale getirme 

kurumunda teminat yükümlülüğü iki halde söz konusu olmaktadır: 1- Eski hale 

getirme nedeniyle yargılamanın ertelenmesinde, 2- Eski hale getirme nedeniyle 

hükmün icrasının ertelenmesinde.  

 

I- Eski Hale Getirme Nedeniyle Yargılamanın Ertelenmesinde Teminat 

1- ġartları 

Eski hale getirme kurumunda teminat yükümlülüğünün düzenlendiği 

HUMK m.171 şöyledir: “Hali sabıka irca talebi muhakemenin tâlikını icap etmez ve 

hükmün icrasına da mâni olmaz. Şu kadar ki bu talebi tetkika salâhiyettar mahkeme 

icabına göre teminat verilmek şartiyle muhakemenin tâlikına ve hükmün tehiri 

icrasına karar verebilir. 110 uncu maddenin son fıkrası hükmü burada da câridir”.  

Eski hale getirme nedeniyle HUMK m.171‟e göre teminat karşılığında 

icranın ertelenmesine karar verilmesi teorik ve pratik olarak mümkün ise de, eski 

hale getirme nedeniyle, teminat karşılığında yargılamanın ertelenmesine karar 

verilmesi teorik olarak mümkün olmakla beraber, pratik olarak mümkün 

gözükmemektedir
371

. Şöyle ki, ilk derece mahkemesi kararına karşı temyiz ve karar 

                                                                                                                                     
gerektiğinde teminat gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine veya icranın geri bırakılmasına 

karar verebilir”. Mevcut düzenlemede, HUMK m.171 c.3‟ün “110 uncu maddenin son fıkrası hükmü 

burada da câridir” şeklinde HUMK m.110‟a yaptığı atıf nedeniyle Devlet ve adlî yardımdan 

yararlanan kişi teminat göstermekten muaf tutulduğu halde, HMKT m.105‟de böyle bir muafiyete yer 

verilmemiştir. Tasarının madde gerekçesinde Hukuk ve demokrasinin bir gereği olan kanun ve 

mahkeme önünde eşitlik gereğince, Devlete tanınan teminattan muafiyetin kaldırıldığı ifade edilmiştir 

(Bkz.Tasarı s.37). Umar, HMKT m.105‟de eski hâle getirme müessesinde devletin teminattan 

gösterme yükümlüğünden muaf olduğuna ilişkin bir hükme yer verilmemesinin, doğru olmadığı 

belirtmekte ve bunun devleti hakkında aciz belgesi düzenlenmiş kişi ile aynı kefeye konulması 
anlamına geleceğini ifade etmektedir (bu konudaki eleştiriler için Bkz.Umar-Katkı s.126). Her ne 

kadar HMKT m.105‟de Devletin veya adlî yardımdan yararlanan kişilerin teminat göstermekten muaf 

olduğuna ilişkin açık bir hükme yer verilmemiş olsa da, eski hale getirme talebinde bulunan kişinin 

devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kişi olması halinde, mahkeme HMKT m.105/c.2‟deki 

“Mahkeme, gerektiğinde teminat gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine veya icranın geri 

bırakılmasına karar verebilir” şeklindeki hükümden yararlanarak, bu kişileri teminat göstermekten 

muaf tutabilecektir.  
371 Tercan, HUMK m.171‟de belirtilen eski hale getirme talebi üzerine hükmün icrasının 

ertelenmesine karar verilmesinin pratik olarak mümkün ve amaca uygun olduğunu; yargılamanın 

ertelenmesine karar verilmesinin ise incelenmeye muhtaç olduğunu söylemekte ve şöyle demektedir: 
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düzeltme sürelerinin kaçırılması nedeniyle eski hale getirme talebinde bulunulmuşsa, 

bu aşamada ilk derece yargılaması sona erdiğinden, bu aşamada zaten yargılamanın 

ertelenmesi söz konusu olmayacaktır
372

. İlk derece yargılamasında kaçırılan süreler 

için eski hale getirme talebinde bulunulmasında ise, mahkeme eski hale getirme 

talebini hadise (önsorun) olarak inceleyeceğinden, doğal olarak asıl uyuşmazlık 

hakkındaki yargılama ertelenecektir. Bu erteleme için, herhangi bir talebe ve 

mahkemenin ayrıca bir karar vermesine gerek yoktur. Mahkeme zaten, esas hakkında 

karar verebilmek için, öncelikle eski hale getirme talebini inceleyerek karara 

bağlamak ve doğal olarak asıl uyuşmazlık hakkındaki yargılamaya ertelemek 

zorundadır. Mahkemenin, asıl uyuşmazlık hakkındaki yargılamayı ertelemek 

mecburiyetinde olduğu bir durumda, eski hale getirme talebinde bulunan kişinin, 

HUMK m.171‟e göre yargılamanın ertelenmesi talep etmesi ve bu talep nedeniyle 

üstelik teminat göstermekle yükümlü hale gelmesi pratik olarak mümkün 

gözükmemektedir. Ancak, HUMK m.171‟de açık bir şekilde yargılamanın 

ertelenmesine karar verilebileceği belirtildiğinden, teminat karşılığında yargılamanın 

ertelenmesine karar verilmesi teorik olarak mümkündür. Bu hükümden hareketle, 

eski hale getirme nedeniyle yargılamanın ertelenmesinde, teminat gösterme 

yükümlülüğünün şartlarını şu şekilde belirleyebiliriz: 1- Eski hale getirme talebinde 

bulunulmalı, 2- Yargılamanın ertelenmesi talep edilmeli, 3- Teminat karşılığında 

erteleme kararı verilmeli. Şimdi sırasıyla bu şartları inceleyelim. 

 

a- Eski Hale Getirme Talebinde Bulunulmalı 

HUMK m.168,I‟e göre, kusuru olmaksızın dava ile ilgili bir işlemi süresinde 

yapamayan taraf, engelin ortadan kalkmasından itibaren on gün içinde eski hale 

                                                                                                                                     
“İlk derece yargılamasında kaçırılan süreler için eski hale getirme talebinde bulunulmuşsa, mahkeme 

zaten eski hale getirme talebini hadise (önsorun) olarak inceleyeceğinden, bunu incelemek için ayrıca 

yargılamanın ertelenmesine karar vermesine gerek yoktur, esasen bu hadise (önsorun) hakkında karar 

verilmeden, yargılamaya devam edilip karar verilemez, esas hakkındaki yargılama, mecburen bu 
hadise hakkındaki kararı beklemek zorundadır. Ayrıca, eski hale getirme talebinin incelenip karara 

bağlanması da yargılamaya dahil bir işlemdir. Nitekim, Ceza Muhakemesi Kanunu m.42/III‟te de 

„eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi 

erteleyebilir‟ denilerek, sadece icranın ertelenebileceği belirtilmiş, yargılamanın ertelenmesinden söz 

edilmemiştir. Eski hale getirme talebi üzerine, ilk derece mahkemesi, öncelikle ön sorun olarak bu 

talebi inceleyeceğinden, doğal olarak, asıl uyuşmazlık hakkındaki yargılama gecikecektir. Ancak bu 

gecikme için de, mahkemenin teminat karşılığında ayrıca yargılamanın ertelenmesine karar vermesine 

gerek yoktur….eski hale getirme talebi yapıldığında, esas hakkındaki kararını vermeden, mecburen bu 

talebi zaten inceleyip karara bağlamak zorundadır” (Tercan-Eski Hale Getirme s.275-276). 
372 Tercan-Eski Hale Getirme s.275. 
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getirme talebinde bulunmalıdır. Eski hale getirme talebinde bulunulması için, 

herhangi bir teminat gösterilmesine de gerek yoktur.   

Eski hale getirme sürecinin başlaması için, eski hale getirme talebinde 

bulunulması zorunlu olduğundan, bir başka deyişle, mahkeme talep olmadan re‟sen 

eski hale getirme sürecini başlatamayacağından, HUMK m.171‟deki teminat 

gösterme yükümlüğünün söz konusu olabilmesi için, öncelikle eski hale getirme 

talebinde bulunularak, eski hale getirme sürecinin başlatılması gerekir. Aksi takdirde, 

yani süresinde eski hale getirme talebinde bulunulmazsa, eski hale getirme süreci 

başlamayacağı için, HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün doğması 

hiçbir şekilde söz konusu olmayacaktır. 

 

b- Yargılamanın Ertelenmesi Talep Edilmeli 

HUMK m.171‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli ikinci şart, eski hale getirme talebinde bulunan ilgili 

tarafından, yargılamanın ertelenmesinin talep edilmesidir. 

 Erteleme talebi, eski hale getirme talebinin yapıldığı, eski hale getirme 

talebi için görevli ve yetkili mahkemeye yapılmalıdır
373

. Nitekim, HUMK m.171‟de 

bu durum, “…bu talebi tetkika salâhiyettar mahkeme…” denilmek suretiyle 

belirtilmiştir. 

HUMK m.171‟e göre, mahkeme tarafından yargılamanın ertelenmesine 

karar verilebilmesi için, eski hale getirme talebinde bulunan ilgilinin bu konuda da 

talepte bulunması zorunlu olup, ertelemeye re‟sen karar verilmesi mümkün 

değildir
374

. İlgili tarafından talep edilmezse, eski hale getirme talebini inceleyen 

mercii tarafından, yargılamanın ertelenmesine karar verilemeyeceğinden, HUMK 

m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğü de söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle 

HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, 

eski hale getirme talebinde bulunan ilgili tarafından, eski hale getirme talebini 

inceleyecek mahkemede erteleme talebinde bulunulması zorunludur.  

 

 

 

                                                
373 Bilge/Önen s.312; Tercan-Eski Hale Getirme s.276. 
374 Tercan-Eski Hale Getirme s.276. 
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c- Teminat KarĢılığında Erteleme Kararı Verilmeli 

HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğü için gerekli şartlardan 

birisi de, erteleme talebinin, eski hale getirme talebini inceleyen mahkeme (ilk derece 

mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi) tarafından kabul edilerek, teminat 

karşılığında yargılamanın ertelenmesine karar verilmesidir. Erteleme talebi 

mahkemece kabul edilmeyecek olursa, HUMK m.171‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü de söz konusu olmayacaktır.    

HUMK m.171, c.2‟de “…mahkeme icabına göre teminat verilmek şartiyle 

muhakemenin tâlikına ve hükmün tehiri icrasına karar verebilir” denilerek, erteleme 

kararının kural olarak, teminat karşılığında verileceği belirtilmiştir. HUMK m.171, 

c.3‟de ise “110 uncu maddenin son fıkrası hükmü burada da câridir” denilmek 

suretiyle bu kurala istisna getirilmiştir
375

.  Şöyle ki, HUMK m.110, son cümleye göre 

“icabı hâle göre hâkim işbu mecburiyeti refedebilir ve ihtiyatî tedbir kararını talep 

eden Devlet veya müzahereti adliyeye nail kimse ise teminat iraesi lâzım gelmez”. 

 HUMK m.171‟in, 110.maddeye yaptığı bu atıf nedeniyle, yargılamanın 

ertelenmesini talep eden tarafın elinde, eski hale getirme talebinin kabulüne ilişkin 

güçlü deliller varsa mahkeme erteleme kararını teminatsız verebilir
376

. Keza, 

yargılamanın ertelenmesini talep eden kişi adlî yardımdan yararlanan bir kişi ise veya 

devlet (kamu kurum veya kuruluşları) ise, yine erteleme kararı teminatsız verilir
377

.  

Erteleme kararı veren mahkeme, bu erteleme kararını teminat karşılığında 

verebileceği gibi, teminatsız da verebilmektedir. HUMK m.171‟deki teminat 

gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, mahkemece erteleme 

kararının teminat karşılığında verilmesi gerekir. Aksi halde, yani erteleme talebinin 

teminatsız verildiği durumlarda, eski hale getirme talebinde bulunan kişinin, HUMK 

m.171‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. 

Teminat konusunda, takdir hakkı tamamen mahkemeye ait olup, karşı 

tarafın talebi olmasa bile, mahkeme re‟sen teminat gösterilmesini isteyebilir
378

. 

Başka bir deyişle, mahkemenin, teminat karşılığında, yargılamanın ertelenmesine 

                                                
375 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 110. madde zaten tek fıkra olduğundan, 171.maddedeki “son 

fıkrası hükmü”, “son cümlesi hükmü” olarak anlaşılmalı ve uygulanmalıdır (Tercan-Eski Hale 

Getirme s.278). 
376 Tercan-Eski Hale Getirme s.278. 
377 Bilge/Önen s.312; Tercan-Eski Hale Getirme s.278. 
378 Tercan-Eski Hale Getirme s.277. 
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karar verebilmesi için, karşı tarafın teminat talebinde bulunmasına gerek yoktur. 

HUMK m.171‟e göre gösterilecek teminat, yargılamanın ertelenmesi nedeniyle, karşı 

tarafın ve varsa üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararlarını karşılamak amacıyla 

istenmektedir
379

.   

 

2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

HUMK m.171‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için 

gerekli şartların gerçekleşmesi halinde, hâkim yargılamanın teminat karşılığından 

ertelenmesine karar verir. Hâkim bu kararında teminatın gösterilmesi için uygun bir 

süre de verir. Ayrıca HUMK m.171‟de gösterilecek teminatın miktarı konusunda 

herhangi bir düzenleme olmadığından, hâkimin bu kararda gösterilecek teminatın 

miktarını da belirtmesi gerekir.  

Hâkim teminat miktarını belirlerken, bu teminat miktarının, yargılamanın 

ertelenmesi nedeniyle, karşı tarafın ve varsa üçüncü kişilerin uğraması muhtemel 

zararları karşılayacak miktarda olmasına dikkat etmelidir. Hâkimin bu muhtemel 

zararların miktarını belirlemesi güç olduğundan, doktrinde uygulamada ihtiyatî tedbir 

kararı verilirken istenen, müddeabihin %10‟u veya 15‟i oranındaki teminat oranın 

burada da geçerli olabileceği ileri sürülmüştür
380

.  

Eski hale getirme talebinde bulunan ve erteleme talep eden kişinin, hâkim 

tarafından belirlenen süre içinde, hâkim tarafından belirlenen miktarda teminatı 

göstermesi gerekir. HUMK m.171‟de gösterilecek teminatın türü konusunda 

herhangi bir düzenleme yoktur. Bu nedenle, teminata ilişkin genel düzenleme 

niteliğinde olan, HUMK m.96 hükmü kıyasen burada da uygulanır. Teminat olarak, 

para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı 

kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehni teminat olarak gösterebilir 

(HUMK m.96,I kıyasen). 

Hâkim tarafından belirlenen süre içinde, belirlenen miktarda teminatın 

gösterilmesi halinde, yargılama ertelenir. Hâkim tarafından belirlenen süre içinde, 

belirlenen miktarda teminatın gösterilmemesi halinde ise,  teminat gösterilmemesinin 

müeyyidesi olarak, yargılamanın ertelenmemesi ve yargılamaya devam edilmesi 

                                                
379 Tercan-Eski Hale Getirme s.277-278. 
380 Tercan-Eski Hale Getirme s.278. 



 185 

gerekir. Oysa asıl uyuşmazlık hakkında karar verilebilmesi için, eski hale getirme 

talebi konusunda karar vermek gerekeceğinden, teminat gösterilmese bile, asıl 

uyuşmazlık hakkındaki yargılamanın her hâlükârda ertelenmesi zorunludur. Bu 

nedenle HUMK m.171‟e göre eski hale getirme nedeniyle teminat karşılığı 

yargılamanın ertelenmesi teorik olarak mümkün olsa da, pratik olarak uygulamada 

yola başvurulmayacak, başvurulsa bile teminat gösterilmemesinin herhangi bir 

müeyyidesi olmayacaktır. Bu nedenle yapılacak kanun değişikliğinde, HUMK 

m.171‟de de değişiklik yapılarak, bu maddedeki yargılamanın ertelenmesine ilişkin 

ifadelerin çıkarılması ve eski hale getirme nedeniyle sadece icranın ertelenmesinin 

mümkün kılınması uygun olacaktır.  

 

II- Eski Hale Getirme Nedeniyle Ġcranın Ertelenmesinde Teminat 

Eski hale getirme kurumunda teminat yükümlüğünün olduğu ikinci hal, 

HUMK m.171‟e göre eski hale getirme nedeniyle teminat karşılığı icranın 

ertelenmesine karar verilmesi halinde söz konusu olmaktadır. Buradaki teminat 

gösterme yükümlülüğü esas olarak icranın ertelenmesi ile ilgili olduğundan, aşağıda 

icranın ertelenmesinde teminat başlığı altında incelenmiştir
381

. Bu nedenle burada 

sadece, HUMK m.171‟e göre, eski hale getirme nedeniyle teminat karşılığı icranın 

ertelenmesi halinde, teminat gösterme yükümlülüğünün olduğu belirtiyor ve 

aşağıdaki açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz.  

 

D- Islahta Teminat 

I- Mevcut Düzenlemedeki Durum 

Islah
382

 karşı tarafın izni veya mahkemenin onayı gerekmeksizin, bir tarafın 

usule ilişkin olarak yaptığı işlemleri, gerekli giderleri vermek şartıyla, kanunda 

belirtilen süre içerisinde yöntemine uygun olarak kısmen veya tamamen 

düzeltilmesini sağlayan hukuksal bir çaredir
383

.  

                                                
381 Bkz. Aşa. §.6 E, III. 
382 Islah konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.Yılmaz, Ejder: Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 

İstanbul 1982. 
383 Yılmaz-Islah s.27. 
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Tanımdan da anlaşıldığı gibi, ıslah karşı tarafın veya mahkemenin kabulüne 

bağlı değildir
384

. Islah, bir tarafın mahkemeye karşı tek taraflı ve açık bir irade 

beyanı ile yapılır
385

. Islah yazılı veya sözlü olarak yapılabilir (HUMK m.85). Islahın 

konusu tarafların, kendi yaptıkları usul işlemleridir
386

. 

HUMK m.86,I‟e göre “Islah eden taraf bu tarihe kadar olan dâva 

masraflarıyla diğer taraf için takdir olunacak zarar ve ziyanı dâvada mahkum olmuş 

gibi derhal mahkeme veznesine vermeğe mecburdur. Aksi halde ıslah yapılmamış 

addolunur”. Buna göre, ıslah eden tarafın, ıslah tarihine kadar olan yargılama 

giderleriyle, ıslah nedeniyle davanın gecikmesi dolayısıyla, karşı taraf için 

mahkemece takdir olunacak zarar ve ziyanı, derhal mahkeme veznesine ödemesi 

gerekir
387

.  

Kanun koyucu, ıslah hakkının kötüyü kullanılarak, davanın uzatılmasını 

önlemek ve karşı tarafın ıslah nedeniyle, uğrayacağı zararların karşılanması 

amacıyla, ıslah tarihine kadarki yargılama giderleriyle uğranılan zararların, mahkeme 

veznesine yatırılması şartını getirmiştir
388

. Bu ödeme, adeta ıslaha gitmenin bir 

yaptırımı olup; bunların, ıslah eden kişinin iyiniyetli olup olmadığına, kusuru 

bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu yola başvuran herkes tarafından ödenmesi 

gerekir
389

.  

Ödenmesi gereken yargılama giderlerinden maksat, ıslahtan önce yapılmış 

olup da ıslahtan sonra yapılmamış sayılacak olan usul işlemlerinin giderleri olup; 

bunlar karşı tarafın yaptığı giderler olabileceği gibi, devletin yaptığı giderler de 

olabilir
390

. Vekalet ücretinin yargılama giderleri arasına girip girmeyeceği tartışmalı 

olmakla beraber, vekilin ıslah tarihine kadar yapmış olduğu ve ıslahla değersiz hale 

gelen çalışmasına karşılık gelecek miktarın, yargılama giderlerine dahil edilmesi 

uygun olur
391

.  

                                                
384 Üstündağ-Usul s.550; Kuru-Usul IV s.3981. 
385 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.287; Üstündağ-Usul s.550; Kuru-Usul El Kitabı s.649. 
386 Yılmaz-Islah s.99; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.288. 
387 Kuru-Usul El Kitabı s.650; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.289; Kuru-Usul IV s.3984-3985. 
388 Yılmaz-Islah s.240. 
389 Yılmaz-Islah s.240. 
390 Yılmaz-Islah s.240-241. 
391 Bu görüş için Bkz.Yılmaz-Islah s.242; Üstündağ-Usul s.553. Kuru, vekalet ücretinin ıslah tarihine 

kadar yapılan yargılama giderlerinden olmadığı görüşündedir (Kuru-Usul El Kitabı s.650). 
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 Yargılama giderleri ve zararın ödenmesi, karşı tarafın bu konuda talepte 

bulunmasına bağlıdır
392

. Ancak hazineye ait yargılama giderleri için, herhangi bir 

talep gerekmeden, mahkeme tarafından bu giderlerin ödenmesi istenilmelidir
393

. 

Karşı tarafın talebi üzerine, mahkeme, ilk önce yatırılacak paranın miktarını tespit 

eder ve daha sonra da ıslah eden tarafa bu parayı yatırması için uygun bir süre 

verir
394

. Bu sürenin, kesin ve kısa bir süre olması gerekir
395

. Mahkeme tarafından 

belirlenen miktar, karşı tarafa ödenmek üzere, mahkeme veznesine yatırılacaktır
396

. 

Yargılama sırasında, hâkimin belirlediği miktarın eksik olduğu anlaşılırsa, ıslah 

edene tamamlattırılır; fazla olduğu anlaşılırsa, ıslah edene iade edilir (HUMK 

m.86,II).  

Islah yapıldığı anda geçerli olup; yargılama giderleri ve zararın ödenmesi 

talep edildiği halde, bunlar, mahkemece verilen süre içinde ödenmezse, başlangıçta 

ıslah edenin tek taraflı iradesiyle geçerli olarak yapılmış olan ıslah yapılmamış sayılır 

(HUMK m.86,I c.2). Böyle bir durumda, aynı taraf giderleri ödeyerek, bir kez daha 

ıslah talebinde bulunamaz
397

. Çünkü bir davada, ancak bir kez ıslah talebinde 

bulunulabilir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, ıslah eden, ıslah tarihine kadarki yargılama 

giderleriyle, karşı tarafın zararından, davada mahkum olmuş gibi sorumludur 

(HUMK m.86,I). Bu nedenle ıslah edenin, yargılama giderleri ve zararlar için 

mahkeme veznesine yatırdığı meblağ, her hâlükârda, yani ıslah eden davayı kazansa 

da, kaybetse de karşı tarafa ödenecektir
398

. Ancak, bunlar hemen karşı tarafa 

ödenmeyecek, dava mahkemece karara bağlandıktan sonra ödenecektir. Bunun için 

kararın kesinleşmesine gerek yoktur
399

.   

Islah müessesesi hakkında verdiğimiz bu genel bilgilerden de anlaşıldığı 

üzere, mevcut düzenlemede ıslah talebinde bulunabilmek için herhangi bir teminat 

                                                                                                                                     
Bilge/Önen ise, vekalet ücretinin yargılama giderleri arasında olduğu, bunun ödenmesi gerektiği 

görüşündedir (Bilge/Önen s.362). 
392 Yılmaz-Islah s.245; Kuru-Usul El Kitabı s.650; Üstündağ s.553; Kuru-Usul IV s.3986. 
393 Yılmaz-Islah s.245. 
394 Yılmaz-Islah s.246; Kuru-Usul El Kitabı s.651. 
395 Yılmaz-Islah s.247. 
396 Yılmaz-Islah s.244. 
397 Yılmaz-Islah s.247. 
398 Kuru-Usul El Kitabı s.651. 
399 Kuru-Usul IV s.3989; Kuru-Usul El Kitabı s.651. 
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gösterme yükümlülüğü söz konusu değildir. Ayrıca ıslah edenin, HUMK m.86 

hükmüne göre sorumlu olduğu yargılama giderleri ve karşı tarafın zararları için de 

teminat göstermesi söz konusu değildir. Çünkü, HUMK m.86,I hükmünde, teminat 

gösterilmesinden bahsedilmemekte; ıslah edenin ıslah tarihine kadarki yargılama 

giderleriyle, karşı tarafın zarar ve ziyanı, derhal mahkeme veznesine vermesinden 

söz edilmektedir. Yani burada bir teminat gösterilmesi söz konusu olmayıp, bir 

ödeme söz konusudur. Bu nedenle, ıslah edenin, davanın neticelenmesi halinde, 

yargılama giderleri ve karşı tarafın zararlarının ödeneceği konusunda teminat 

göstererek, HUMK m.86‟daki yükümlülüğünü yerine getirmesi mümkün değildir. 

HUMK m.86,I‟in açık hükmü karşısında, ıslah tarihine kadar olan, yargılama 

giderleri ile karşı tarafın zararlarının, nakten mahkeme veznesine ödenmesi gerekir. 

Bu nakten yatırılan meblağın ise teminat niteliği yoktur. Zira bu meblağ, belirli bir 

hususu temin etmek için gösterilmemekte; dava sonunda, karşı tarafa veya hazineye 

ödenmesi için yatırılmaktadır. Dolayısıyla, burada, bir ödeme söz konusudur.  

 

II- HMK Tasarısında Islahta Teminat 

HMK Tasarısında ıslah müessesesi, 180 ve 186.maddeler arasında 

düzenlenmiştir.  Mevcut HUMK m.86‟da ıslah tarihine kadar olan yargılama 

giderleriyle, karşı tarafın zararının hemen tazmini öngörülmüşken; HMKT m.182‟da 

yargılama giderleri ve zarar için teminat gösterilmesi esası kabul edilmiştir
400

. Yani 

ıslah eden, ıslah tarihine kadar olan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararlarını 

hemen ödemek yerine, bunlar için teminat gösterilebilecektir. Buna ilişkin HMKT 

m.182‟de açıkça teminattan söz edilmektedir. Bu hükmün birinci fıkrası şöyledir: 

“Islah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hâle gelen işlemler için yapılan yargılama 

giderleri ile karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere 

hâkimin takdir edeceği teminatı, yedi gün içinde, mahkeme veznesine yatırmak 

zorundadır. Aksi hâlde, ıslah yapılmamış sayılır”. Aynı maddenin ikinci fıkrası da 

“Karşı tarafın zararının kesin olarak tespit edilmesinden sonra, mahkeme veznesine 

yatırılan miktar, eksikse tamamlattırılır; fazla ise iade edilir” şeklindedir.  

                                                
400 HMKT 182.madde gerekçesinden (Tasarı s.58). 
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Buradaki teminatın amacı, ıslah hakkının kötüyü kullanılarak, davanın 

uzatılmasını önlemek ve karşı tarafın ıslah nedeniyle, uğrayacağı zararların, hemen 

karşılanmasıdır.  

 

1- ġartları 

HMKT m.182‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, 

1- Islah yapılması, 2- Karşı tarafın teminat talebinde bulunması gerekir.  

Islah edenin teminat yükümlüğünün doğabilmesi için, doğal olarak 

öncelikle ıslah yapılmış olması gerekir. Islah tahkikat sona erene kadar, sözlü veya 

yazılı olarak yapılabilir (HMKT m.181). Islahın yapılması karşı tarafın veya 

mahkemenin kabulüne bağlı değildir. Ancak, hukukî dinlenilme hakkının bir gereği 

olarak, karşı tarafın ıslahtan haberdar edilmesi için, ıslahın sözlü yapıldığı hallerde 

tutanağın, yazılı yapıldığı hallerde ise ıslah dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ 

edilmelidir
401

.  

Islah eden tarafın teminat yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli ikinci 

şart, karşı tarafın teminat talebinde bulunmasıdır. Her ne kadar, HMKT m.182‟ye 

göre teminat yükümlülüğünün doğabilmesi için karşı tarafın teminat talebinde 

bulunmasına gerek olup olmadığı konusunda tasarı hükmünde herhangi bir açıklık 

olmasa da, ıslah edenin teminat yükümlülüğünün doğabilmesi için, karşı tarafça 

teminat talebinde bulunulması gerekir. Çünkü, mevcut HUMK m.86 hükmünde de 

yargılama giderleri ve zararın ödenmesi için, karşı tarafın bu konuda talepte 

bulunması gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir açıklık olmamasına rağmen, 

bunların ödenmesi için, karşı tarafın, bu konuda talepte bulunması gerektiği, öğreti 

ve uygulama tarafından kabul edilmektedir
402

.  

Yargılama giderlerinden, Hazineye ait yargılama giderleri için, teminat 

gösterilmesi, karşı tarafın talebine bağlı değildir. Hazineye ait yargılama giderleri 

kamu düzenini ilgilendirdiğinden, mahkeme, karşı tarafın teminat talebinde 

bulunması gerekmeksizin, bunlar için kendiliğinden teminat gösterilmesine karar 

verir
403

.  

                                                
401 HMKT m.181 gerekçesinden (Tasarı s.58). 
402 Yılmaz-Islah s.245; Kuru-Usul El Kitabı s.650; Üstündağ s.553. 
403 Bkz.Yılmaz-Islah s.245. 
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Islah eden kişinin, adlî yardımdan yararlanması, HMKT m.182‟ye göre 

teminat göstermekten muaf olması sonucunu doğurmaz. Çünkü, HMKT m.182‟de 

adlî yardımdan yararlanan kişilerin teminat göstermekten muaf olduklarına ilişkin 

herhangi bir düzenlemeye verilmemiştir. Ancak, adlî yardım, yargılama 

giderlerinden geçici bir muafiyet sağladığından, adlî yardımdan yararlanan bir 

kişinin, yargılama giderleri için HMKT m.182‟ye göre teminat göstermesi gerekmez; 

sadece karşı tarafın uğradığı ve uğrayacağı zararlar için teminat göstermesi yeterli 

olur
404

.  

 

2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Islahın yapılması ve karşı tarafın teminat talebinde bulunması üzerine, ıslah 

edenin teminat gösterme yükümlülüğü doğar. Bunun üzerine, mahkeme, ıslah eden 

tarafından gösterilmesi gereken teminatın miktarını tespit eder. Hâkim tarafından 

belirlenen teminat miktarının, ıslah tarihine kadarki yargılama giderleriyle, karşı 

tarafın ıslah nedeniyle uğradığı ve uğrayabileceği zararları
405

 karşılayacak miktarda 

olması gerekir.   

Hâkim teminat miktarını belirledikten sonra, HMKT m.182,I‟de belirtilen 

yedi günlük süre içinde, bu teminatın gösterilmesini ister. Teminatın gösterilmesi 

gereken yedi günlük süre kanunda belirtilmiş olduğundan, bu süre kesin ve hak 

düşürücü bir nitelikte olup; bu sürenin uzatılması veya hâkim tarafından daha fazla 

bir süre verilmesi mümkün değildir.  

Karşı tarafın zararının kesin olarak tespit edilmesinden sonra, gösterilen 

teminat miktarı eksikse tamamlattırılır, fazla ise, iade edilir (HMKT m.182,II). 

Teminatın türü konusunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Zaten 

tasarının teminat konusundaki genel hüküm niteliğinde olan HMKT m.92,I‟de de 

teminat türleri belirtilmemiş, teminat türünün hâkim tarafından serbestçe 

belirleneceği düzenlenmiştir. Islah müessesinde HMKT m.182 hükmüne göre söz 

konusu olan teminat yargılama giderleri ile karşı tarafın zararlarının karşılanması için 

                                                
404 Bkz.Yılmaz-Islah s.240. 
405 Mevcut HUMK m.86 hükmünde sadece karşı tarafın ıslah nedeniyle uğradığı zararların ödenmesi 

söz konusu olduğu halde; HMKT m.182‟de karşı tarafın hem ıslah nedeniyle uğradığı hem de ileride 

uğrayabileceği zararlar için teminat gösterilmesi söz konusudur.  
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gösterilmektedir. Davanın karara bağlanmasından sonra bu gider ve zararlar 

ödenmediği takdirde, bunlar teminattan karşılanacaktır. Bu nedenle hâkim tarafından 

belirlenen teminat türü, hemen paraya çevrilebilir bir teminat türü olmalıdır.   

Yedi günlük süre içinde teminat gösterilmediği takdirde, ıslah yapılmamış 

sayılır (HMKT m.182,I c.2) ve davaya ıslahtan önceki haliyle devam edilir.  

 

E- Temyizde Teminat 

I- Temyiz Talebinde Bulunurken Teminat Gösterme Yükümlülüğü  

Bir hükmün temyiz edilebilmesi için, kural olarak temyiz talebinde bulunan 

kişinin teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. Yani temyiz talebinde bulunan kişi, 

herhangi bir teminat göstermeden, sadece temyiz harç ve giderlerini ödeyerek, 

hükmü temyiz edebilir. Ancak iki istisnai halde, temyiz talebinde bulunan kişiye 

teminat gösterme yükümlülüğü getirilmiş ve teminat gösterilmesi temyiz şartı olarak 

kabul edilmiştir
406

. Temyiz talebinde bulunan kişiye teminat gösterme yükümlülüğü 

getiren bu iki istisnai hüküm İİK m.33,III hükmü ile, TTK m.35,V hükmüdür. Şimdi 

bu hükümler ile getirilen teminat gösterme yükümlülüğünü inceleyelim: 

 

1- Ġcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddine ĠliĢkin Kararın 

Temyizinde (ĠĠK m.33,III) 

a- Genel Olarak 

Aleyhine ilâmlı icra takibi yapılan borçlu, İİK m.33-33a hükümlerine 

göre
407

, icra mahkemesinden, ilâm konusu borcun itfa edilmiş veya imhal edilmiş 

(ertelenmiş) yahut zamanaşımına uğramış olması nedeniyle, icranın geri 

bırakılmasını isteyebilir
408

. İcranın geri bırakılması müessesesi, sadece, mahkeme 

ilâmlarına dayalı olarak yapılan ilâmlı icra takiplerinde değil, aynı zamanda ilâm 

                                                
406 Kuru-Usul IV s.4214. 
407 Her ne kadar İİK m.33/I‟de “itiraz” terimi kullanılmış olsa da, burada ilâmsız icradaki ödeme 
emrine itiraz anlamında bir “itiraz” söz konusu değildir (Kulaksız s.11-12). İlâmlı icradaki “icranın 

geri bırakılması” müessesesi, ilâmsız icradaki, “icra takibinin iptali ve taliki” (İİK m.71) müessesinin 

karşılığını teşkil etmektedir (Kulaksız s.11). 
408 Borçlu sadece, ilâm verildikten sonraki dönemde gerçekleşen, itfa, imhal, zamanaşımı nedeniyle 

icranın geri bırakılmasını isteyebilir (Karslı s.84; Kulaksız s.14; Kuru-İcra El Kitabı s.806). Borçlu, 

ilâm verildikten sonra ve fakat icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun itfa, imhal veya 

zamanaşımına uğradığı iddiasında ise, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde 

(İİK m.33/I); icra emrinin tebliğinden sonraki bir dönemde, borcun itfa, imhal veya zamanaşımına 

uğradığı iddiasında ise, süresiz olarak icra mahkemesine başvurarak, icranın geri bırakılmasını 

isteyebilir (İİK m.33/II).  
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niteliğindeki belgelere dayalı olarak yapılan ilâmlı icra takiplerinde de uygulanır
409

. 

İcra mahkemesine başvurarak, icranın geri bırakılması talebinde bulunulması, ilâmlı 

icra takibini kendiliğinden durdurmaz. İlâmlı icra takibi ancak, icra mahkemesinin 

vereceği icranın geri bırakılması kararı ile durur
410

 
411

. 

Borçlu, ilâm konusu borcun itfa veya imhal edildiğini İİK m.33,I‟de 

belirtilen belgelerden biri ile ispat ederse veya ilâmın zamanaşımına uğradığını takip 

dosyası ile ispat ederse, icra mahkemesi, icranın geri bırakılması talebinin kabulü ile, 

icranın geri bırakılmasına karar verir (İİK m.33,I c.2)
412

. Aksi takdirde, yani borçlu 

itfa, imhal veya zamanaşımı iddiasını belirtildiği şekilde ispat edemezse, icranın geri 

bırakılmasının reddine karar verilir
413

. İcranın geri bırakılmasına veya icranın geri 

bırakılması talebinin reddine karar verilen hallerde, kanunda haklı çıkan lehine 

tazminat hükmedileceğine ilişkin herhangi bir hüküm olmadığından, ayrıca tazminata 

hükmedilmez
414

. 

İcra mahkemesinin, icranın geri bırakılması kararı, (temyiz sınırını geçmesi 

şartıyla) temyiz edilebilir (İİK m.363,I). İcra mahkemesinin, icranın geri 

bırakılmasının reddine ilişkin kararı da (temyiz sınırını geçmesi şartıyla) temyiz 

edilebilir (İİK m.363,I).  

İcranın geri bırakılması kararı, alacaklı tarafından herhangi bir teminat 

gösterilmesi gerekmeksizin, temyiz edilebilirken; icranın geri bırakılmasının reddine 

ilişkin kararın, borçlu tarafından temyiz edilebilmesi, teminat gösterme şartına 

bağlanmıştır
415

.  

İİK m.33,III‟e göre “İcra mahkemesi, geri bırakılma talebine reddettiği 

takdirde borçlu ancak temyiz süresi içinde alacağı karşılayacak nakit veya mercice 

kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni yahut 

                                                
409 Kulaksız s.13. 
410 Kulaksız s.12. 
411 Fakat icra mahkemesi hâkimi, mevcut delillerden, ilâm konusu borcun itfa veya imhal  edildiği 

yahut zamanaşımına uğradığı kanısına varırsa, esas hakkında karar verinceye kadar, ilâmlı icra 
takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verebilir (İİK m.169a/II, m.22 kıyasen) (Kuru-İcra El 

Kitabı s.807-808; Kulaksız s.46). 
412 İtfa ve zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilen hallerde, icra takibi iptal 

edilir; imhal nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilen hallerde ise, icra takibi erteleme süresi 

boyunca durur (Kulaksız s.46, 53).  
413 İcranın geri bırakılması talebinin reddine karar verilen hallerde, esasen icranın geri bırakılması 

talebi ile durmamış icra takibi, sonuna kadar devam eder; borçlunun malları haczedilir, satılır ve 

bedelinden alacaklının alacağı ödenir (Kulaksız s.55; Kuru-İcra El Kitabı s.812).  
414 Kulaksız s.51-52. 
415 Karslı s.86; Ansay-İcra s.187; Kulaksız s.59-60. 
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muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle temyiz yoluna gidebilir. Borçlunun 

yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine temyiz süresi içinde yeter malı 

haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzüm yoktur”. Buna göre, icra 

mahkemesinin, icranın geri bırakılmasının reddine ilişkin kararını temyiz etmek 

isteyen borçlunun, temyiz süresi içinde teminat göstermesi gerekmektedir. 

İİK m.33,III hükmü ile, temyiz talebinde bulunan kişiye (borçluya) teminat 

gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Karslı, buradaki teminatın amacının, borçlunun 

gereksiz yere temyize müracaat ederek, takibin neticelenmesini engellemesine 

meydan vermemek olduğunu belirtmektedir
416

. Belgesay ise, bu hükmün 

suistimalleri önlemek için konulduğunu ifade etmektedir
417

. Kulaksız ise, bu konuda 

şöyle demektedir: “…bir kere ilâma bağlı alacağa karşı, tetkik merciinden icranın 

geri bırakılması isteminde bulunmuş ve bu istemi reddedilmiş olan borçlunun, borçlu 

olduğu karinesi çok sağlamlaşmıştır. Bundan sonra, borçlu zaman kazanmak, icranın 

yerine getirilmesini geciktirmek amacıyla, kararı temyiz edebilir. Bu da icra ve iflâs 

hukukuna hâkim olan çabukluk ilkesine ters düşer. Bu nedenle, kanun koyucu, 

borçludan teminat göstermesi şartını arayarak, temyizi zorlaştırmak ve kötüniyetli 

davranışları ve hareketleri önlemek istemiştir”
418

. Kanımızca, buradaki teminat hem 

temyiz talebinin dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanılmasını önlemek, hem de 

alacaklının temyiz neticesinde alacağına rahat bir şekilde kavuşmasını sağlamak için 

öngörülmüştür. 

 

b- ġartları 

İİK m.33,III‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün olabilmesi için, 

öncelikle, borçlu aleyhine yapılan ilâmlı icra takibinin olması ve borçlunun da 

aleyhine yapılan bu ilâmlı icra takibinde, İİK m.33-33a hükümlerine göre, icra 

mahkemesine başvurarak, itfa, imhal veya zamanaşımı nedeniyle icranın geri 

bırakılmasını talep etmiş olması gerekir.  

                                                
416 Karslı s.86. 
417 “Bu hüküm suistimalleri önlemek için 1940 kanunu ile konmuştur. Teminat göstermeyen 

borçlunun temyizi icrayı geri bırakmamak şartiyle kabul edilmesi maksadı korurdu. Takibin her hangi 

bir safhasında kanuna aykırı olduğu Yargıtay kararı ile tahakkuk edecek bir takibe devam mantiki 

görülemez. Maddeyi böyle anlamak gerektir” (Belgesay-İcra s.94). 
418 Kulaksız s.61-62. 
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Borçlu aleyhine yapılan ilâmlı icra takibi, ilâma dayalı olarak yapılabileceği 

gibi, ilâm niteliğindeki bir belgeye dayalı olarak da yapılabilir.  

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takipte de, borçlu icra 

mahkemesine başvurarak, icranın geri bırakılması talebinde bulunabilir (İİK 

m.149,II; m.149a). Ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takipte, icranın 

geri bırakılmasının düzenlendiği İİK m.149/a hükmünde, İİK m.33,III hükmüne atıf 

yapılmadığı için, bu takip türünde, icranın geri bırakılması talebinde bulunan 

borçlunun, İİK m.33,III hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğü yoktur
419

. 

Başka bir deyişle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takiplerde, icranın geri 

bırakılması talebinin reddine ilişkin kararlar temyiz edilirken, teminat gösterilmesi 

gerekmemektedir
420

. Çünkü bu tür takiplerde, alacak, zaten rehinle temin edilmiş 

olduğundan, temyiz incelemesi neticesinde, alacaklı, alacağına kavuşabilecektir
421

.  

İİK m.33,III‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli ikinci şart, icranın geri bırakılması talebinin reddine karar verilmesidir. İİK 

m.33,III‟deki teminat gösterme yükümlülüğü, madde metninde de açıkça belirtildiği 

gibi, ancak icra mahkemesinin, icranın geri bırakılması talebin reddine karar verdiği 

halde söz konusu olur. İcra mahkemesinin icranın geri bırakılması talebini kabul 

ederek, icranın geri bırakılmasına karar verdiği hallerde, kararı temyiz eden takip 

alacaklısının herhangi bir teminat gösterme yükümlülüğü yoktur.  

İİK m.33,III‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli üçüncü şart ise, icra mahkemesinin icranın geri bırakılması talebinin reddine 

ilişkin kararının, borçlu tarafından temyiz edilmesidir. İcra mahkemesinin, ret 

kararının, borçlu tarafından temyiz edilmesiyle, borçlunun İİK m.33,III‟e göre 

teminat göstermesi gerekir.  

İcranın geri bırakılması kararını temyiz eden borçlu Devlet ise, borçlu 

Devlet‟in de İİK m.33,III‟e göre teminat göstermesi gerekir
422

. 4.4.1945 tarih, 18/7 

sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında, Devlet‟in de İİK m.33,III‟e göre 

teminat göstermekle yükümlü olduğu, İİK m.36‟daki Devletin teminat göstermekten 

                                                
419 Tercan-İpotek s.87. 
420 İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takiplerde, icra mahkemesinin icranın geri bırakılması 

talebinin reddine ilişkin kararlarının temyizin de teminat gösterilmesi gerekmemekte; ancak bu 

kararların temyizinde satışın durdurulması için, İİK m.149/a-II hükmüne göre takip konusu olacağın 

%15‟si oranında teminat gösterilmesi gerekmektedir.  
421 Bkz. Budak-İpotek s.152, 156. 
422 Kulaksız s.6. 
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muaf olduğuna ilişkin hükmün kıyas yoluyla İİK m.33‟e uygulanamayacağı 

belirtilmiştir
423

. Yılmaz da, bu sonucun, alacağı ilâma bağlı olan alacaklının menfaati 

ile Devlet‟in menfaatinin karşı karşıya gelmesinde, kişi menfaatinin tercihinden 

kaynaklandığını belirtmekte ve Devletin de İİK m.33,III‟e göre teminat göstermekle 

yükümlü tutulmasının yerinde olduğunu ifade etmektedir
424

. Kanımızca da Devlet 

İİK m.33,III hükmüne göre teminat göstermekle yükümlü tutulmalıdır. Çünkü, 

Devletin teminattan muafiyeti ancak kanunda açıkça düzenlenen hallerde söz konusu 

olup; muafiyete ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla genişletilerek, diğer teminat 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallere uygulanması mümkün değildir
425

. 

 

c- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

aa- Teminatın Gösterilme Zamanı 

İcranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin icra mahkemesi kararını 

temyiz eden borçlunun, temyiz talebinin Yargıtay tarafından dinlenebilmesi, temyiz 

talebinin esastan incelenebilmesi için, borçlu tarafından İİK m.33,III hükmüne göre 

teminat gösterilmesi şarttır.  

İİK m.33,III‟de “temyiz süresi içinde” denilerek, teminatın, temyiz süresi 

içinde teminatın gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.  Bu nedenle icra mahkemesi 

kararını temyiz eden borçlunun, İİK m.33,III hükmüne göre göstermekle yükümlü 

olduğu teminatı, temyiz süresi olan on günlük süre içinde göstermesi zorunludur
426

. 

Kural olarak, icra mahkemesinin ret kararı temyiz edilirken, teminatın da 

gösterilmesi gerekir. Uygun olanı, kararı temyiz eden borçlunun, icra müdürlüğüne 

dosya borcunu hesaplatması ve bu miktarda teminatı kararı temyiz ederken 

göstermesidir. Ancak borçlunun, kararı temyiz ettikten sonra, temyiz süresi içinde 

teminat göstermesi de mümkündür.  

                                                
423 “…hususi hukukta bir davanın açılması yürütülmesi ve bir hüküm aleyhine kanuni yollara 

başvurulması gibi hallerde: ayrık bir hüküm bulunmadıkça Devlet ile şahıs arasında bir fark 

yoktur…otuz altıncı maddede gösterilen teminat vermek mecburiyetinden devletin ayrık tutulması 

hükmün kıyas yolu ile otuz üçüncü maddeye de uygulanmasına imkân olmadığına…” (İBK 4.4.1945, 

18/7: RG 25.07.1945, S.6066). 
424 Yılmaz-Tedbirler II s.1403. 
425 Bkz. Aşa. §.13 A, I. 
426 Kuru-İcra El Kitabı s.812. 
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Teminat gösterme işlemlerinin on günlük temyiz süresi içinde 

tamamlanması, geçerli bir şekilde teminatın gösterilmesi gerekir. Borçlu tarafından 

on günlük süre içinde teminat gösterilmesi için gerekli işlemlere başlanılmış, ancak, 

borçludan kaynaklanmayan nedenlerle, on günlük süre içinde teminat işlemleri 

tamamlanamamışsa, burada çok katı davranılmaması ve sırf teminat işlenmelerinin 

on günlük sürede tamamlanmaması nedeniyle temyiz talebinin reddine karar 

verilmemelidir. Aksinin kabulü, hak arama özgürlüğünün zedelenmesi sonucunu 

doğuracaktır. Örneğin, icra mahkemesi kararını temyiz eden borçlu, teminat olarak 

taşınmazı üzerinde ipotek tesis etmek istemiş, bu talebi mahkemece uygun  görülerek 

gerekli işlemlere başlanılmış ve fakat, tapu müdürlüğündeki yoğunluk nedeniyle, on 

günlük temyiz süresi içerisinde, ipotek tesisi işlemleri tamamlanamamışsa, sırf bu on 

günlük süre içerisinde ipotek tesis işlemleri tamamlanmadı diye temyiz talebinin 

reddine karar verilmemelidir. Yine on günlük süre içinde, borçlu teminat olarak 

taşınmazının haczedilmesi talebinde bulunmuş ve bu talep mahkemece kabul 

edilmiş, ancak icra müdürlüğü tarafından on günlük süre içerisinde haciz icra 

edilememişse, sırf on günlük süre içinde haciz işlemi gerçekleşmedi diye temyiz 

talebinin reddine karar verilmemelidir.  

İİK m.33,III‟deki “temyiz süresi içinde yeter malı haczedilmişse” 

şeklindeki ifadenin lafzından, her ne kadar, haciz talebinin yeterli olmadığı, aynı 

zamanda borçlunun mallarının haczinin de gerçekleşmiş olması gerektiği gibi bir 

sonuç çıksa da; öğretide, temyiz süresi içinde haciz talebinde bulunulduğu, hallerde, 

haciz temyiz süresinden sonra icra edilmiş olsa bile, teminat şartının süresinde yerine 

getirildiğinin kabulünün gerektiği kabul edilmekte; bununla birlikte böyle bir duruma 

sebebiyet verilmemesi açısından, icra müdürlüğünün böyle durumlarda, bir an önce 

haczi icra etmesi, tavsiye edilmektedir
427

.  

Kanımızca da, yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi, borçlunun teminat 

gösterilmesi için gerekli işlemleri on günlük süre içinde yaptığı ve fakat teminat 

işlemlerinin borçludan kaynaklanmayan nedenlerle, on günlük süre içerisinde 

tamamlanamadığı hallerde, temyiz talebi reddedilmemesi, on günlük süre içerisinde 

başlayan teminat işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi ve sonuca göre hareket 

edilmesi uygun olur. 

                                                
427 Postacıoğlu-İcra s.660; Kulaksız s.60-61; Karslı s.87. 
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bb- Teminatın Miktarı 

İİK m.33,III hükmüne göre, icra mahkemesi kararını temyiz eden 

borçlunun, takip konusu alacağı karşılayacak miktarda teminat göstermesi gerekir
428

. 

Borçlu tarafından gösterilecek teminatın, takip konusu icra dosya borcunun tamamını 

karşılaması gerekir. Borçlunun, takip konusu ilâmla hükmedilen alacak dışında, 

temyiz tarihine kadarki icra harç ve giderleriyle, ücreti vekalet için yani icra dosya 

borcunun tamamını karşılayacak miktarda teminat göstermesi gerekir. Bu nedenle 

temyiz tarihi itibariyle icra dosya borcu, icra müdürlüğüne hesaplatılmalı ve icra 

mahkemesi kararını temyiz eden borçludan bu miktarda teminat göstermesi 

istenilmelidir. 

 

cc- Teminatın Türü: 

 İcranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin kararı temyiz eden 

borçlunun gösterebileceği teminat türleri, İİK m.33,III  hükmünde belirtilmiştir. İİK 

m.33,III‟de “…alacağı karşılayacak nakit veya mercice kabul edilecek taşınır rehni 

veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti 

göstermek şartiyle temyiz yoluna gidebilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya 

borçlunun talebi üzerine temyiz süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada 

yazılı teminatı göstermeye lüzüm yoktur” denilmektedir. Yani, İİK m.33,III‟e göre 

teminat göstermekle yükümlü borçlu, para veya icra mahkemesince kabul edilecek, 

taşınır rehni, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni veya banka teminat mektubunu 

teminat olarak gösterilebilir.  

İİK m.33,III hükmüne göre, borçlunun takip konusu borcu karşılayacak 

miktarda malı daha önce haczedilmişse veya borçlunun talebi üzerine temyiz süresi 

içinde haczedilmişse, bu durumda, borçlu tarafından teminat gösterilmesine gerek 

yoktur. Kanun koyucu, burada, borçluya, kendi malının haczedilmesini isteyerek, 

teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirme imkânını tanımıştır
429

.  

İİK m.33,III hükmünde açıkça belirtildiği üzere, teminattan muafiyet 

sağlayan haciz işleminin, alacaklının talebi daha önce gerçekleşmiş olması mümkün 

olduğu gibi, temyiz süresi içinde borçlunun talebi üzerine de haciz işleminin 

                                                
428 Olgaç s.157; Kuru-İcra El Kitabı s.813. 
429 Postacıoğlu-İcra s.660. 
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gerçekleştirilmesi mümkündür. Önemli olan, takip konusu alacağı karşılayacak 

miktarda, borçlunun malının haczedilmiş olması ve bu haczedilen mallar üzerinde, 

başkaca haciz, rehin gibi herhangi bir kısıtlama olmamasıdır. Haczedilen mallar 

üzerinde başkaca haciz rehin olsa bile, taşınmaz malın değeri, takip konusu alacağı 

karşılayacak durumda ise, yine teminat gösterilmesine gerek yoktur. 

Acaba, borçlu temyiz süresi içinde teminat olarak mallarının haczedilmesini 

istemesine rağmen, temyiz süresi içinde malları haczedilememişse, ne olacaktır? İİK 

m.33,III‟de “…borçlunun talebi üzerine temyiz süresi içinde yeter malı 

haczedilmişse” şeklinde, borçlunun mallarının temyiz süresi içinde haczedilmesi 

gerektiği belirtilmiş ise de, bu hükmün, temyiz süresi içinde haciz talebinde 

bulunulması şeklinde anlaşılması uygun olacaktır. Aksi halde, temyiz süresi içinde, 

teminat olarak mallarının haczedilmesini talep eden borçlu, haczin icra müdürlüğü 

tarafından temyiz süresi içinde yapılmaması nedeniyle, kendi kusurundan 

kaynaklanmayan bir sebepten dolayı, bir nevi cezalandırılmış, bu kişinin temyiz 

hakkı elinden alınmış olacaktır
430

. Böyle bir sonuç ise hem hükmün amacına aykırı 

olacak, hem de hak arama özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. Bu nedenle, 

temyiz süresinde haciz talebinde bulunması yeterli olarak kabul edilmelidir. İcra 

müdürlükleri de böyle bir duruma sebebiyet vermemek açısından haczi 

geciktirmeden icra etmelidir. Aksi takdirde icra memurlarının sorumlulukları da söz 

konusu olabilir.  

 

dd- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları:  

İİK m.33,III‟deki teminat bir temyiz şartı olduğundan, on günlük temyiz 

süresi içinde, bu teminatın gösterilmemesi halinde, icra mahkemesi tarafından, karar 

temyiz edilmemiş sayılır ve temyiz talebinin bu nedenle reddine karar verilir
431

. 

Teminat gösterilmeyen hallerde, icra mahkemesi tarafından temyiz talebi 

reddedilmeyerek, dosya Yargıtay‟a gönderilse bile, temyiz talebinin esastan 

incelenmesi mümkün değildir. Bu durumda, Yargıtay, temyiz şartı olan teminat 

                                                
430 Karslı s.87. 
431 Karslı s.87; Kuru-Usul V s.4599; Kulaksız s.61. 
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yükümlülüğü yerine getirilmediği için, esas hakkında temyiz incelemesi yapmaz ve 

teminat gösterilmediği için, temyiz talebinin reddine karar verir
432

.  

 

2- TTK m.35’e göre Verilen Para Cezalarının Temyizinde (TTK 

m.35,V) 

TTK m.35,II‟ye göre, ticaret sicil memuru tarafından yapılan davete 

rağmen, tescil talebinde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini bildirmeyen ilgili, sicil 

memurunun teklifi üzerine, ticaret mahkemesi kararıyla para cezasına mahkum edilir.  

Aleyhine para cezasına hükmedilen ilgili, mahkumiyet kararının kendisine 

tebliğinden itibaren on beş gün içinde kararı temyiz edebilir (TTK m.35,IV). 

TTK m.35,V‟de ise “İlgililerin para cezasına ait mahkumiyet kararlarını 

temyiz edebilmeleri için hükmolunan parayı mahkeme veznesine yatırmış veya aynı 

miktarda teminat göstermiş olmaları şarttır” denilmektedir. İşte bu hükümle, TTK 

m.35‟e göre ticaret mahkemesi tarafından verilen para cezalarının temyizinde 

teminat gösterme yükümlülüğü getirilmiş ve teminatın gösterilmesi bir temyiz şartı 

olarak düzenlenmiştir. 

TTK m.35,V‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, 

sicil memuru tarafından açılan davanın kabul edilerek, davalı ilgilinin para cezasına 

mahkum edilmesi ve para cezasına mahkumiyet kararının davalı ilgili tarafından 

temyiz edilmesi gerekir. Para cezasına mahkumiyet kararı ilgili tarafından temyiz 

edilmekle, davalının TTK m.35,V‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü 

doğmaktadır.  

TTK m.35,V‟e göre teminat göstermekle yükümlü davalının, bu teminatı, 

temyiz süresi olan onbeş günlük süre içinde göstermesi zorunludur. Başka bir 

deyişle, para cezasına mahkumiyet kararını temyiz eden davalının, temyiz talebinin 

Yargıtay tarafından dinlenebilmesi, temyiz talebinin esastan incelenebilmesi için, 

davalı tarafından TTK m.35,V‟e göre teminat gösterilmesi şarttır. Teminatın, para 

cezası verilmesine ilişkin karar temyiz edilirken gösterilmesi mümkün olduğu gibi, 

                                                
432 Kuru-İcra El Kitabı s.813. “33 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında belirtildiği gibi, tetkik mercii para 

borcuna teminata iişkin ilâmlı icranın geri bırakılması isteğini reddettiği takdirde borçlu anck temyiz 

süresi içinde alacağı karşılayacak nakit veya mercici kabul edilecek menkul rehni veya esham ve 

tahvilat veya gayrimenkul rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek veyahutta muayyen 

miktarda malını haczettirmek şartı ile temyiz yoluna gidebilir. Teminat gösterme şartı temyiz 

şartlarından olup süresinde yerine getirilmediği takdirde temyiz isteği kabul olunamaz” (İİD 

14.10.1965, 11101/11256: Olgaç s.158). 
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temyiz süresi içinde olmak şartıyla, karar temyiz edildikten sonra da gösterilmesi 

mümkündür.  

TTK m.35,V‟e göre davalının, ticaret mahkemesi tarafından hükmedilen 

para cezasının miktarı kadar teminat göstermesi gerekir. Yani davalı tarafından 

gösterilecek teminatın, davalı aleyhine hükmedilen para cezasının tamamını 

karşılayacak miktarda olması gerekir. 

TTK m.35,V hükmünde teminatın türü konusunda herhangi bir hükme yer 

verilmemiş, sadece  hükmolunan paranın yatırılmasından veya aynı miktarda teminat 

gösterilmesinden söz edilmiştir. Bu nedenle teminat türleri, HUMK m.96 hükmü 

kıyasen uygulanarak belirlenecektir. Buna göre, TTK m.35,V‟e göre teminat 

yükümlülüğünün olduğu hallerde, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka 

teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır 

rehni teminat olarak gösterebilir (HUMK m.96,I kıyasen). 

Temyiz şartı olan, TTK m.35,V‟deki teminat gösterilmediği takdirde, 

ticaret mahkemesi tarafından, karar temyiz edilmemiş sayılır ve temyiz talebinin bu 

nedenle reddine karar verilir. Bu şekilde temyiz talebi reddedilmeyerek, dosya 

Yargıtay‟a gönderilse bile, temyiz talebinin esastan incelenmesi mümkün değildir. 

Böyle bir durumda, Yargıtay, temyiz şartı olan teminat yükümlülüğü yerine 

getirilmediği için, esas hakkında temyiz incelemesi yapmaz ve teminat 

gösterilmediği için, temyiz talebinin reddine karar verir
433

. 

 

II- Temyiz nedeniyle icranın ertelenmesinde teminat gösterme 

yükümlülüğü 

Kural olarak, bir ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesine gerek 

yoktur. HUMK m.443,I‟de bir hüküm aleyhine temyiz kanun yoluna 

başvurulmasının, kural olarak o hükmün icrasını durdurmayacağı belirtilmiştir. Bu 

                                                
433 “Davacı Ticaret Sicil Memuru, Milas'ta ticari faaliyet gösteren davalının 5590 sayılı Kanun'un 9. 

maddesi gereğince Ticaret Siciline tescili zorunlu olup, davalının yapılan uyarıya rağmen tescil 

işlemini yerine getirmediğini ileri sürerek, davalı işletmenin re'sen sicile tescilini, TTK‟nun 35/2. 

maddesine göre cezalandırılmasını talep ve dava etmiştir… Mahkemece davanın kabulüne, davalının 

Ticaret Siciline re'sen tesciline, TTK.nun 35/2. maddesi gereğince takdiren 2.000.000 lira para cezası 

ile mahkum edilmesine karar verilmiştir. Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davalı 

vekili, TTK.nun 35/5. maddesi hükmü gereğince hükmolunan para cezasını mahkeme veznesine 

yatırmadığı veya aynı miktarda teminat göstermediği anlaşıldığından davalı vekilinin para cezası ile 

ilgili temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir” (11.HD 31.1.2002, 8679/688: 

www.kazanci.com). 
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nedenle ilamın borçlu tarafından temyiz edilmesi, ilamın alacaklı tarafından icraya 

konulmasına, ilamın icrasına devam edilmesine engel değildir. İlamı temyiz eden 

borçlu ancak, HUMK m.443 ve İİK m.36‟da düzenlenen icranın ertelenmesi yoluna 

başvurarak, ilamlı icra takibin durdurabilir. 

HUMK m.443,I ve İİK m.36,I‟e göre, ilamı temyiz eden borçlunun, icranın 

ertelenmesini talep ederek, ilamlı icra takibini durdurabilmesi için, teminat 

göstermesi gereklidir. Temyiz nedeniyle icranın ertelenmesinde söz konusu olan bu 

teminat gösterme yükümlülüğü esas olarak, icranın ertelenmesi ile ilgili olduğundan, 

aşağıda icranın ertelenmesinde teminat başlığı altında incelenmiştir. Bu nedenle 

burada sadece, HUMK m.443 ve İİK m.36‟ya göre, temyiz nedeniyle icranın 

ertelenmesinde teminat gösterme yükümlülüğünün olduğunu belirtiyor ve aşağıdaki 

açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz
434

.  

 

F- Ġstinafta Teminat 

5235 sayılı Kanunla
435

 bölge adliye mahkemelerinin kurulması öngörülmüş 

ve buna bağlı olarak, 5236 sayılı Kanunla
436

 HUMK‟nda, 5311 sayılı Kanunla
437

 da 

İİK‟nda kanun yolu sisteminde değişiklikler yapılmış, istinaf
438

 kanun yoluna ilişkin 

düzenlemeler getirilmiştir. Ancak 5236 s.K.‟un geçici 3. maddesiyle, 5311 s.K.‟un da 

geçici 7. maddesiyle istinaf yoluna ilişkin hükümlerin uygulanması, bölge adliye 

mahkemelerinin göreve başlayacağı tarihe kadar ertelenmiştir. 5235 s.K.‟un geçici 2. 

maddesiyle bölge adliye mahkemelerinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren en 

geç iki yıl içinde kurulması gerekmekteydi. Bu hukukî zorunluluğun yerine 

getirilmesi için, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye‟de dokuz yerde (İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Konya, Adana, Erzurum, Diyarbakır) bölge adliye 

mahkemelerinin kurulacağı kabul edilmiş ve bu bölge adliye mahkemelerinin yargı 

                                                
434 Bkz. Aşa. §.6 E, I. 
435 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Hakkında Kanun (RG T: 07.10.2004, S.25606). 
436 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (RG T: 07.10.2004, 

S.25606). 
437 İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG T: 18.03.2005, S.25759). 
438 İstinaf konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Yılmaz; Ejder: İstinaf, Ankara 2005; Özekes, 

Muhammet: Sorularla Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi, Ankara 2008; Adalet 

Bakanlığı Yayını: Hukuk Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Ankara 2007; Yıldırım, Kamil: Hukuk 

Devletinin Gereği İstinaf, İstanbul 2000. 



 202 

çevresi ile daire sayıları 22.05.2007 tarihinde belirlenmiştir
439

. Bölge adliye 

mahkemelerinin kurulduğu, 5 Haziran 2007 tarih, 26543 sayılı Resmi Gazete‟de ilan 

edilmiş ise de, bu kuruluş henüz fiilen gerçekleşmediğinden, eski kanun yolu sistemi 

uygulanmaya devam etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, esas olarak halen 

yürürlükte olan kanun yolu sistemi dikkate alınarak açıklamalar yapılmış, bölge 

adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlamasıyla işlerlik kazanacak istinafa ilişkin 

düzenlemelere ise yeri geldikçe dipnotlarda yer verilmiştir.  

Bu başlık altında, bölge adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlamasıyla 

işlerlik kazanacak, istinaf kanun yolunda teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu 

haller incelenecektir.  

 

I- Ġstinafa BaĢvururken Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

İstinaf yoluna başvurabilmek için, kural olarak herhangi bir teminat 

gösterme yükümlülüğü yoktur. Başka bir deyişle, istinaf yoluna başvurmak isteyen 

taraf, herhangi bir teminat göstermeden, istinaf yoluna başvurabilir.  

İstinaf yoluna başvururken teminat gösterilmesi sadece, icra mahkemesinin  

icranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı istinaf yoluna 

başvurulmasında söz konusu olmaktadır. Yukarıda icra mahkemesinin icranın geri 

bırakılması kararının temyizinde teminat yükümlülüğü incelenirken söylediklerimiz, 

kıyasen bu kararlara karşı istinaf başvurusunda da geçerli olduğundan, burada kısa 

bir açıklama ile yetinilecektir
440

. 

5311 s.K. m.4 ile değişik İİK m.33,III‟e göre “İcra mahkemesi, geri 

bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yoluna 

başvuru süresi içinde alacağı karşılayacak nakit veya mercice kabul edilecek taşınır 

rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti 

göstermek şartiyle istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir”. Buna göre borçlunun, 

icranın geri bırakılmasının reddine ilişkin karara karşı istinaf yoluna 

başvurulabilmesi için, teminat göstermesi gerekir.  

İİK m.33,III hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi 

için, borçlu aleyhine yapılan ilâmlı icra takibinde, icra mahkemesi tarafından 

borçlunun icranın geri bırakılması talebinin reddine karar verilmesi ve icra 

                                                
439 Özekes-Kanun Yolu s.26. 
440 Bkz. Yuk. §.4 E, I, 1. 
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mahkemesinin bu ret kararına karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması 

gerekir. İcra mahkemesinin, ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulmasıyla, 

borçlunun İİK m.33,III‟e göre teminat göstermesi gerekir. Bu teminatın, istinaf 

yoluna başvururken veya en geç istinafa başvuru süresi olan on günlük süre (İİK 

m.363) içinde gösterilmesi gerekir. 

Buradaki teminat, istinafa başvuru şartlarındandır. İstinaf başvurusunun, 

bölge adliye mahkemesi tarafından esastan incelenebilmesi için, borçlu tarafından, 

takip konusu alacağı karşılayacak miktarda teminat gösterilmesi şarttır. Teminat 

olarak, para veya icra mahkemesince kabul edilecek, taşınır rehni, hisse senedi, 

tahvil, taşınmaz rehni veya banka teminat mektubu gösterilebilir (İİK m.33,III). 

Borçlunun takip konusu borcu karşılayacak miktarda malı daha önce haczedilmişse 

veya borçlunun talebi üzerine istinafa başvuru süresi içinde haczedilmişse, bu 

durumda, borçlu tarafından teminat gösterilmesine gerek yoktur.  

İİK m.33,III‟deki teminat, istinaf yoluna başvuru şartı olduğundan, on 

günlük süre içinde teminatın gösterilmemesi halinde, icra mahkemesi tarafından, 

karara karşı istinaf yoluna başvurulmamış sayılır ve istinaf başvurusunun reddine 

karar verilir
441

. Teminat gösterilmeyen hallerde, icra mahkemesi tarafından istinaf 

başvurusu reddedilmeyerek, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilse bile, istinaf 

başvurusunun esastan incelenmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda bölge adliye 

mahkemesi, ön incelemede başvuru şartlarının yerine getirilip getirilmediğini 

inceleyeceğinden, başvuru şartlarından olan teminat şartı yerine getirilmediği için, 

istinaf başvurusunun reddine karar verir (HUMK m.426/L).  

 

II- Ġstinaf Nedeniyle Ġcranın Ertelenmesinde Teminat Gösterme 

Yükümlülüğü 

İstinaf yoluna başvurulması, kural olarak, hükmün icrasını durdurmaz 

(HUMK m.426J,I c.1). Yani bir taraftan ilk derece mahkemesi icra edilirken, diğer 

taraftan karara karşı istinaf prosedürü işletilecektir
442

. Öte yandan HUMK m.426J,I, 

c.2‟de İİK m.36 hükmüne yollama yapılmıştır. Böylece mevcut iki dereceli 

sistemdeki, ilk derece mahkemesi kararının kesinleşmeden icra edilebilmesine ilişkin 

                                                
441 Karslı s.87; Kuru-Usul V s.4599; Kulaksız s.61. 
442 Özekes-Kanun Yolu s.51. 
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ilke, istinaf yolunda da korunmuş; istinaf başvurusu nedeniyle icranın ertelenmesine 

karar verme yetkisi, bölge adliye mahkemesine tanınmıştır
443

.  

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvuran borçlunun, 

ilâmlı icra takibini durdurabilmesi için, bölge adliye mahkemesinden icranın 

ertelenmesi kararı alması gerekir. Borçlunun, bölge adliye mahkemesinden icranın 

ertelenmesi kararı getirmek için icra dairesinden süre alabilmesi ve bölge adliye 

mahkemesinin de icranın ertelenmesine karar verebilmesi için, borçlu tarafından 

teminat gösterilmesi gerekir. İstinaf başvurusu nedeniyle icranın ertelenmesinde söz 

konusu olan bu teminat gösterme yükümlülüğü esas olarak, icranın ertelenmesi ile 

ilgili olduğundan, aşağıda icranın ertelenmesinde teminat başlığı altında 

incelenmiştir. Bu nedenle burada sadece, HUMK m.426/J ve İİK m.36‟ya göre, 

istinaf başvurusu nedeniyle icranın ertelenmesinde teminat gösterme 

yükümlülüğünün olduğunu belirtiyor ve aşağıdaki açıklamalara atıf yapmakla 

yetiniyoruz
444

.  

 

G- Yargılamanın Yenilenmesinde Teminat 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında verilen kararın, hatalı veya eksik 

olma olasılığı her zaman vardır. Bu hata veya eksikliğe karşı süresi içinde olağan 

kanun yollarına başvurulmadığı veya başvurulmasına rağmen başarı elde edilmediği 

için, kararın kesin hüküm niteliğini kazanma olanağı vardır. Hükmün 

kesinleşmesinden sonra, taraflar arasındaki uyuşmazlık gelecek için değişmeksizin 

çözümlenmiş sayılır ve aynı uyuşmazlık tekrar mahkeme önüne getirilemez. Aksi 

takdirde ikinci dava kesin hüküm nedeniyle reddedilir.  

Kesin hüküm niteliğini alan karardaki hata ve eksikler ağır ise, bu tür 

kararlara karşı olağanüstü kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi kabul 

edilmiştir
445

. Yargılamanın yenilenmesi
446

, kanunun sınırlı olarak saydığı bazı ağır 

yargılama hatalarından ve eksiklerinden dolayı, maddî anlamda kesin hükmün 

bertaraf edilmesini ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında 

                                                
443 Yılmaz-İstinaf s.62. 
444 Bkz. Aşa. §.6 E, II. 
445 Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.438; Ansay-Usul s.377. 
446 Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Arslan, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Yargılamanın 

Yenilenmesi (İade-i Muhakeme), Ankara 1977; Umar, Bilge: Türk Medenî Usûl Hukukunda İadei 

Muhakeme, İÜHFM 1963/XXIX/1-2, s.260-298; Erkuyumcu, Müfit: İadei Muhakeme, AD 1947/5, 

s.348-365. 



 205 

yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun 

yoludur
447

. Maddî anlamda kesinlik niteliği kazanan bir hüküm ile, taraflar arasında 

kurulmuş olan hukukî durumun değiştirilmesi, ancak yargılamanın yenilenmesi 

yoluyla sağlanabilir
448

. 

Yargılamanın yenilenmesi sebepleri, HUMK m.445 ve m.446‟da sınırlı 

olarak sayılmış olup
449

, bu sebepler dışında bir sebepten dolayı yargılamanın 

yenilenmesi yoluna başvurulamaz ve bu sebepler kıyas yoluyla genişletilemez
450

. 

Yargılamasının yenilenmesi yoluna, HUMK m.445‟de belirtilen sebeplere göre 

davanın tarafları, HUMK m.446‟da belirtilen sebebe göre ise tarafların alacaklıları 

veya halefleri başvurabilir
451

.  

Yargılamanın yenilenmesi talebi, hükmü vermiş olan mahkemeye, bir dava 

olarak açılır ve o mahkeme tarafından incelenerek, karara bağlanır (HUMK m.448,I). 

Yargılamanın yenilenmesi davası da, diğer davalarda olduğu gibi, bir dava dilekçesi 

ile açılır
452

. Bu dava dilekçesine özellikle, yargılamanın yenilenmesini haklı gösteren 

sebebi yazılması gereklidir. Yargılamanın yenilenmesi davası reddedilirse, davacı 

para cezasına mahkum edilir (HUMK m.454). Bu para cezası, davacı tarafından 

gösterilen teminattan karşılanır
453

. Yargılamanın yenilenmesi davasının kabulü 

                                                
447 Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.839; Kuru-Usul V s.5165; Ansay-Usul s.377; 

Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.439; Berkin-Usul s.909; Bilge-Usul s.616; Önen-Usul s.337. Arslan, 

yargılamanın yenilenmesinin, geniş anlamda bir kanun yolu olduğunu, fakat dar ve teknik anlamda bir 

kanun yolu sayılamayacağını belirtmekte ve yargılamanın yenilenmesini hukukî nitelik olarak, kanun 
yolu benzeri bir hukukî çare olarak nitelendirmektedir (Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.46-48). 
448 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.38. 
449 HUMK m.445‟e göre yargılamanın yenilenmesi sebepleri şunlardır: 1- Yeni bir senet veya 

belgenin ele geçirilmiş olması, 2- Hükme esas alınan senedin sahte olduğunun sonradan anlaşılması, 

3- Hükme esas alınan bir ilamın kesin hükümle ortadan kalkmış olması, 4- Şahadeti hükme esas 

alınan bir tanığın hükmüden sonra yalan tanıklıktan mahkûm edilmiş olması, 5- Bilirkişinin kasten 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun bir mahkeme hükmü ile sabit olması, 6- Lehine hüküm verilen 

tarafın, yalan yere yemin ettiğinin kendi ikrarı veya yazılı delil ile sabit olmuş bulunması, 7- Lehine 

hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile kullanmış olması, 8- Vekil veya temsilci olmayan 

kişiler huzuru ile davanın görülüp hükme bağlanmış bulunması, 9- Davaya bakması yasak olan bir 

hâkim tarafından davaya bakılmış ve hüküm verilmiş olması,10- Tarafları, deva sebebi ve konusu aynı 

olan bir dava hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması, 11- Hükmün, İnsan Hakları 
ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. HUMK m.446‟ya 

göre yargılamanın yenilenmesi sebebi ise, davanın taraflarınca, alacaklıları veya davayı kaybedenin 

haleflerini zarara sokacak bir hilenin yapılmış olmasıdır. HUMK m.446‟ya göre yargılamanın 

yenilenmesini, HUMK m.445‟den farklı olarak, davanın tarafları değil, onların alacaklıları veya 

halefleri istemektedir.  
450 Kuru-Usul V s.5171. 
451 Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul s.444. 
452 Kuru-Usul V s.5249. 
453 Ansay-Usul s.387-388. 
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halinde ise, kabul edilen yargılamanın yenilenmesi sebebine göre, yeniden yargılama 

yapılır
454

. 

Yargılamanın yenilenmesinde teminat gösterme yükümlülüğü iki halde söz 

konusu olmaktadır. 1- Yargılamanın yenilenmesi davası açan davacının teminat 

gösterme yükümlülüğü (HUMK m.453,I), 2- Yargılamanın yenilenmesi nedeniyle, 

icranın ertelenmesinde teminat gösterme yükümlülüğü (HUMK m.449). Şimdi 

yargılamanın yenilenmesinde teminatın söz konusu olduğu bu halleri inceleyelim. 

 

I- Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açan Davacının Teminat Gösterme 

Yükümlülüğü 

HUMK m.453‟de yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan davacının, 

teminat göstermekle yükümlü olduğuna ilişkin bir düzenleme getirilmiştir
455

. HUMK 

m.453 hükmü şu şekildedir: “İadei muhakeme talebinde bulunacak kimse hasmın 

zarar ve ziyanını tediye edeceğine dair mahkemece takdir olunacak teminatı iraeye 

mecburdur. Devlet ve müzahereti adliyeye nail olan kimseler teminat iraesine 

mecbur değildir”
456

. 

Yargılamanın yenilenmesi talebi, bir dava şeklinde yapılacağı için, HUMK 

m.453‟deki “iadei muhakeme talebinde bulunacak kimse” ifadesini “yargılamanın 

yenilenmesi talebinde bulunacak davacı” olarak anlama.k gerekir. HUMK m.453‟de 

yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan davacının teminat göstermekle yükümlü 

olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeye göre teminat, yargılamanın 

yenilenmesi davası nedeniyle, karşı tarafın (davalının) uğrayacağı zarar ve ziyanı 

karşılamak için gösterilecektir.  

HUMK m.453‟de teminatın gösterilmesine mahkemenin, karşı tarafın talebi 

üzerine mi? yoksa kendiliğinden mi? karar vereceği  belirtilmemiştir. Bu konuda 

doktrinde iki farklı görüş mevcuttur.  

                                                
454 Ansay-Usul s.388. 
455 Mehaz Neuchatel Usul Kanunun‟da yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan davacıdan böyle 

bir teminat aranmamakta, sade yargılamanın yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesinde teminat 

gerekmektedir (Bilge/Önen s.722). Alman Usul Kanunun‟da da yargılamanın yenilenmesi ile ilgili 

585.maddede teminattan söz edilmemekte, dava açılması ile ilgili genel kurallara atıf yapılmaktadır 

(Bilge/Önen s.722). Fransız hukukunda da teminat aranmamakta, bir nevi teminat sayılabilecek, 

yargılamanın yenilenmesi için, en az on yıllık hizmeti olan üç avukatın olurunun alınması 

aranmaktadır (Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.158-159, dn.71). 
456 HMKT m.382/II: “Mahkeme, dayanılan sebebin niteliğine göre yargılamanın iadesi talebinde 

bulunandan karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak uygun bir miktar teminat göstermesini 

isteyebilir”. 
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Bir görüşe göre
457

, HUMK m.453‟de düzenlenen teminata ancak, karşı tarafın 

teminat talebinde bulunması halinde karar verilebilir. Bu görüşe göre, yargılamanın 

yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesine karar verilmesi halinde, zaten HUMK 

m.449‟a göre ayrıca teminat gösterilmesi gerekeceğinden, HUMK m.453‟de 

düzenlenen teminat konusunda, genel kurala uygun olarak, ancak talep halinde karar 

verilmesi uygun olacaktır
458

. Hatta bu görüşü savunan Bilge/Önen, icranın 

ertelenmesi için HUMK m.449‟a göre teminat gösterilmesi gerekeceğinden, esasen, 

aynı dava için iki defa teminat istenmesinin lüzumsuz olduğunu ifade etmektedir
459

. 

Karşı görüşe göre
460

 ise, HUMK m.453‟de düzenlenen teminata, mahkeme 

karşı tarafın herhangi bir talebi olmasa bile, kendiliğinden karar verir. Yargıtay da bu 

görüştedir
461

.  

Kanımızca, Yargıtayca da kabul edilen ikinci görüş daha isabetlidir. Zira 

HUMK m.453‟de teminat emredici bir şekilde düzenlenmiştir. Bu emredici hüküm 

nedeniyle, burada düzenlenen teminat, yargılamanın yenilenmesi davasının esastan 

incelenerek karara bağlanabilmesi için varlığı mutlak suretle gerekli olan, özel bir 

dava şartı niteliğindedir.  Bu nedenle, mahkemenin HUMK m.453‟de teminatın 

gösterilmesine herhangi bir talep olmadan kendiliğinden karar verebilmesi gerekir. 

Zira mahkeme, yargılamanın yenilenmesi davasını açan davacının teminat 

göstermesine, ancak karşı tarafın teminat talebinde bulunması halinde karar 

verebilecek olsaydı, bu teminatın hukukî nitelik olarak bir ilk itiraz hali olması ve ilk 

itirazların düzenlendiği HUMK m.187‟de yargılamanın yenilenmesi davasında 

teminat talebinin de sayılması gerekirdi. Yargılamanın yenilenmesi davasının, 

davacısının teminat gösterme yükümlülüğü, bir ilk itiraz hali olarak düzenlenmediği 

için, buradaki teminat özel bir dava şartı niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Bu 

nedenle, mahkemenin, herhangi bir talep gerekmeden, kendiliğinden, teminat 

gösterilmesine karar vermesi gerekir. Ayrıca HUMK m.453‟deki teminat ile, icranın 

                                                
457 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.158; Bilge s.628; Bilge/Önen s.722. 
458 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.158. 
459 Bilge/Önen s.722-723. 
460 Kuru-Usul V s.5249; İnal-Usul II s.2188; Erdemir II s.1872. 
461 “Hukuk Yargılama Usulü Kanunun 453. maddesine göre; muhakemenin iadesi talebinde bulunacak 

kimsenin, hasmın zarar ve ziyanının tediye edeceğine dair mahkemece takdir edilecek teminatı 

göstermek mecburiyeti vardır. Bu madde hükmü; karşı tarafın isteğine bağlı olmayan, hâkimin re‟sen 

göz önünde tutması gereken emredici nitelikteki hükümlerdendir. Bu bakımdan mahkemenin teminat 

almadan davaya devam etmesi de Hukuk Yargılama Usulünün anılan maddesi hükmüne aykırı 

bulunmuştur” (8.HD 07.02.1966, 5620/507: Erdemir II s.1872; İnal-Usul II s.2188). 
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ertelenmesi için HUMK m.449‟a göre alınan teminatın amaçları farklı olduğundan, 

bu teminatların birbirinin yerine ikame edilmesi, birinin, diğerinin gösterilmesi 

gereğini ortadan kaldırması da mümkün değildir. Aşağıdaki açıklamalarımız 

benimsediğimiz bu görüş çerçevesinde olacaktır.   

HUMK m.453‟deki teminat, yargılamanın yenilenmesi davası nedeniyle karşı 

tarafın uğraması muhtemel zarar ziyan ile davanın reddi halinde HUMK m.454‟e 

göre hükmedilecek para cezasının karşılanması için alınmaktadır
462

. 

 

1- ġartları 

HUMK m.453 hükmüne göre, “İadei muhakeme talebinde bulunacak kimse 

hasmın zarar ve ziyanını tediye edeceğine dair mahkemece takdir olunacak teminatı 

iraeye mecburdur. Devlet ve müzahereti adliyeye nail olan kimseler teminat iraesine 

mecbur değildir”. Bu hükme göre yargılamanın yenilenmesi davasının, davacısının 

teminat göstermekle yükümlü olabilmesi için gerekli şartları şu şekilde 

sıralayabiliriz
463

: 1- Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açılmalı, 2- Teminattan 

muafiyet bulunmamalı. 

Yargılamanın yenilenmesi talebi, hükmü vermiş olan mahkemeye, bir dava 

olarak açılır ve o mahkeme tarafından incelenerek, karara bağlanır (HUMK m.448,I). 

Yargılamanın yenilenmesi talebi, dava şeklinde, hükme vermiş olan mahkemenin 

önüne getirileceğinden, dava dilekçesiyle hükmü vermiş olan mahkemeye 

başvurulacak ve Harçlar Kanunu m.10 gereği harç da yatırılacaktır
464

.  

HUMK m.453‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle, yargılamanın yenilenmesi davasının açılması, bir başka 

deyişle, yargılamanın yenilenmesi talebinin bir dava şeklinde hükmü vermiş olan 

mahkemenin önüne getirilmesi gerekir. Bu nedenle, HUMK m.453‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli ilk şart, doğal olarak 

yargılamanın yenilenmesi davasının açılmasıdır. Yargılamanın yenilenmesi 

davasından söz edilebilmesi için de, bu talebin dava dilekçesiyle, dava harcı 

                                                
462 Ansay-Usul s.387-388; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.445; Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.158; 

Kuru-Usul V s.5249. . 
463 HUMK m.453‟deki teminata ancak, karşı tarafın teminat talebinde bulunması halinde karar 

verileceği görüşüne göre, teminat gösterme yükümlüğünün doğabilmesi için, belirtilen şartlara ek 

olarak, “karşı tarafın (davalı) teminat talebinde bulunması” şartının da gerçekleşmesi gerekir. 
464 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.157, dn.69. 
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ödenerek mahkemenin önüne getirilmesi gerekir. Böyle bir dava yoksa HUMK 

m.453‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü hiçbir şekilde söz konusu olmayacaktır 

HUMK m.453‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli ikinci şart, teminattan muafiyetin bulunmamasıdır. HUMK 

m.453, c.2‟de “Devlet ve müzahereti adliyeye nail olan kimseler teminat iraesine 

mecbur değildir” denilerek, devlet ve adlî yardımdan yararlanan kişilerin teminat 

göstermekle yükümlü olmadıkları belirtilmiştir. Bu nedenle HUMK m.453‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, yargılamanın 

yenilenmesi davasını açan, davacının, devlet veya adlî yardımdan yararlanan biri 

olmaması gerekir.  

 

2-Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü  ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

HUMK m.453‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi gerekli iki şart gerçekleştiğinde, yani yargılamanın yenilenmesi davası 

açılmışsa ve davacı da devlet veya adlî yardımdan yararlanan biri değilse, mahkeme 

HUMK m.453‟e göre, davacının teminat göstermesine karar verir. 

Mahkemenin, teminat konusunda herhangi bir takdir hakkı yoktur. Teminat 

yükümlülüğünün doğması için gerekli iki şart gerçekleştiğinde, mahkeme teminat 

gösterilmesine karar vermek zorundadır. HUMK m.453‟deki teminat, özel bir dava 

şartı niteliğinde olduğundan, mahkeme teminatın gösterilmesine, karşı tarafın talebi 

gerekmeksizin kendiliğinden karar verir
465

.  

Yargılamanın yenilenmesi davası açan davacının, HUMK m.453‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğü, yargılamanın her aşamasında, hâkim tarafından 

kendiliğinden dikkate alınır. Hâkim, gerek kendiliğinden, gerek karşı tarafın teminat 

talebinde bulunması üzerine, davacının HUMK m.453‟e göre teminat göstermekle 

yükümlü olduğu kanaatine varırsa, davacının teminat göstermesine karar verir.  

                                                
465 Erdemir II s.1872. Aksi görüş: Mahkemenin teminat gösterilmesine karar verebilmesi için karşı 

tarafın teminat talebinde bulunması gerekir (Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.158). Bilge de, 

mahkemenin, re‟sen değil, talep üzerine teminat gösterilmesine karar vermesinin uygun olacağı 

görüşündedir (Bilge/Önen s.722). 
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Davacının teminat göstermesine karar veren hâkim, bu kararında davacıya 

teminat göstermesi için uygun bir süre verir ve gösterilecek teminatın miktarını da 

belirler.  

HUMK m.453‟e göre gösterilen teminat, yargılamanın yenilenmesi davası 

nedeniyle karşı tarafın (davalının) uğrayabileceği zararları ve davanın reddi halinde 

HUMK m.454‟e göre hükmedilecek para cezasını karşılamak için 

gösterildiğinden
466

, hâkim belirlediği teminat miktarının, bunları karşılayacak 

yeterlilikte olmasına dikkat etmelidir. Davalının uğrayabileceği zararlar içerisinde, 

muhtemel yargılama giderleri ile yargılama giderlerinin bir parçası olan Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak vekalet ücreti de dahildir
467

.  

HUMK m.449‟da gösterilecek teminatın türü konusunda herhangi bir 

düzenleme yoktur. Bu nedenle, teminata ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan, 

HUMK m.96 hükmü kıyasen burada da uygulanır. Teminat olarak, para, hisse 

senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu
468

, noterden onaylı kefalet 

sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehni teminat olarak gösterebilir (HUMK 

m.96,I kıyasen). 

Yargılamanın yenilenmesi davası açan ve HUMK m.453‟e göre teminat 

göstermekle yükümlü olduğu için, teminat gösterilmesine karar verilen davacı, hâkim 

tarafından verilen süre içinde, hâkim tarafından belirlenen miktarda teminatı 

göstermesi gerekir. Hâkim tarafından belirlenen süre içinde, belirlenen miktarda 

teminatın gösterilmesi halinde, diğer dava şartları da mevcutsa, mahkeme 

yargılamanın yenilenmesi davasının esasına girerek, davayı esastan incelenmeye 

başlar. Davacı tarafından, hâkim tarafından belirlenen süre içinde, belirlenen 

miktarda teminatın gösterilmemesi halinde ise, mahkeme, yargılamanın yenilenmesi 

davasını, esasa girmeden, mesmu olmadığından (dava şartı yokluğundan) usulden 

reddeder
469

.  

                                                
466 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.445; Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.158; Kuru-Usul V s.5249. 
467 Kuru-Usul V s.5249, dn.146. 
468 “…teminat mektubu iadei muhakeme davası nedeniyle HUMK.nun 453.maddesi gereğince 

oluşacak zararın teminatı olarak verilmiştir” (12.HD 7.11.2006, 17798/20667: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2566). 
469 Kuru-Usul V s.5249-5250; Umar-İadei Muhakeme s.292. “HUMK‟nun 453.maddesine göre iadeyi 

muhakeme talebinde bulunacak kimse hasmın zarar ve ziyanını tediye edeceğine dair mahkemece 

takdir olunacak teminatı yatırmaya mecburdur. Olayda mahkemece yatırılacak teminat miktarı takdir 

edilerek yargılamanın iadesi isteğinde bulunan tarafa bildirilmiş ve bunun için de uygun önel verilmiş 

bulunmasına rağmen teminat yatırılmamıştır. Bu durumda yargılamanın iadesine ilişkin dilekçenin 
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II- Yargılamanın Yenilenmesi Nedeniyle Ġcranın Ertelenmesinde 

Teminat Yükümlülüğü 

Yargılamanın yenilenmesi kurumunda, teminat gösterme yükümlülüğünün 

olduğu, ikinci hal, yargılamanın yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesinde söz 

konusu olmaktadır. HUMK m.449, c.1‟e göre, yargılamanın yenilenmesi davasının 

açılması, hükmün icrasını durdurmaz. Kural bu olmakla beraber, yargılamanın 

yenilenmesi davasına bakan mahkeme, teminat karşılığında icranın ertelenmesine 

karar verebilir (HUMK m.449, c.2)
470

. Buradaki teminat gösterme yükümlülüğü, esas 

olarak icranın ertelenmesi ile ilgili olduğundan, bu konu aşağıda icranın 

ertelenmesinde teminat yükümlülüğü başlığı altında incelenmiştir. Bu nedenle burada 

sadece, HUMK m.449‟a göre, yargılamanın yenilenmesi nedeniyle, icranın 

ertelenmesi halinde, teminat gösterme yükümlülüğünün olduğunu belirtiyor ve 

aşağıdaki açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz
471

.  

 

§.5 DĠĞER YARGILAMA USULLERĠNDE TEMĠNAT 

A- Hakem Yargılamasında Teminat 

Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların, tarafların yapacağı bir tahkim anlaşması 

ile, mahkemeler dışında, tahkim yolu ile çözülmesi mümkündür. Tahkim anlaşması 

gereğince uyuşmazlığı çözmek için, hakem sözleşmesi ile görevlendirilen kişilere 

hakem denir
472

. Hakem mahkemeleri, tarafların anlaşması üzerine, özel hukuka 

ilişkin uyuşmazlıklar hakkında karar vermek üzere kurulmuş özel mahkemelerdir
473

.  

                                                                                                                                     
reddine karar verilmek gerekir. Mahkemece, talebin reddine şeklinde karar verilmesi isabetsizdir” 

(7.HD 06.10.1077, 696/10104: Erdemir II s.1872; Kaçak-Usul s.1603). Aksi görüş: Hâkim tarafından 

belirlenen miktarda teminatın gösterilmemesi halinde, HUMK m.99 hükmünün uygulanması ve 

yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan davacının yargılamada hazır bulunmamış gibi işlem 

yapılması uygun olacaktır (Bilge/Önen s.723; Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.723). Bu görüşe 

göre, sadece karşı tarafın korunmasını amaçlayan teminat, yargılamanın yenilenmesi davasının 

görülmesi için bir ön şart sayılmamalıdır. Teminatın, yargılamanın yenilenmesi davası için ön şart 
sayılması, hem davanın reddi sonucu gibi ağır bir sonuç doğuracak, hem de bu halde teminatın amacı 

aşılmış olacaktır (Bkz.Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.159). 
470 HMKT m.385/I: “Yargılamanın iadesi davası, hükmün icrasını durdurmaz. Ancak dava veya 

hükmün niteliğine ve diğer hâllere göre talep üzerine icranın durdurulmasına ihtiyaç duyulursa, 

yargılamanın iadesi talebinde bulunan kimseden teminat alınmak şartıyla iade talebini inceleyen 

mahkemece icranın durdurulması kararı verilebilir. Yargılamanın iadesi sebebi bir mahkeme kararına 

dayanıyorsa bu takdirde teminat istenmez”. 
471 Bkz. Aşa. §.6 E, IV. 
472 Kuru-Usul VI s.5998. 
473 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.516. 
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Taraflar uyuşmazlığın çözümüne ilişkin özel hükümler veya kurumsal 

tahkimi kararlaştırmamışlarsa, uygulanacak usûl hükümleri konusunda hakemler 

serbest olup, yargılama usulünü hakemler kendileri belirleyecektir (HUMK 

m.525)
474

. Tahkimde, tarafın fakir olması nedeniyle, adlî yardımdan yararlanması 

mümkün değildir
475

. Davanın ihbarı ve davaya fer‟i müdahale ile ilgili hükümler, 

kural olarak, tahkimde uygulanmaz
476

. Hakemler, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz 

kararı veremezler
477

. Hakem kararlarına karşı sadece temyiz yoluna 

başvurulabilmekte (HUMK m.533); karar düzeltme yoluna gidilememektedir. 

Mahkeme kararları kesinleşmeden icra edilebildiği halde, hakem kararları 

kesinleşmeden icra edilemez (HUMK m.536). 

Göğer, tahkim yargılamasında da, bir uyuşmazlık çözüldüğünden, davacının 

yabancı olması halinde, davacının teminat gösterme yükümlülüğünün olması 

görüşündedir
478

. Yılmaz da, hakem önünde görülecek davalarda, teminatın varlığı 

kabul edilmelidir, demektedir
479

. Özden ise, aksi görüşte olup, tahkim sözleşmesine 

göre uyuşmazlığı çözecek merci (hakemler), MÖHUK m.48‟de sözü geçen, Türk 

mahkemesi veya icra dairesi olmadığından, MÖHUK m.48 hükmü hakem 

yargılamasında uygulanmaz
480

. Ancak taraflar, tahkim sözleşmesinde teminat 

göstermeyi bir şart olarak kararlaştırmışlar ise, bu durumda teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olur
481

. 

Mevcut düzenlemeye göre, hakemlerin ihtiyatî tedbir kararı vermeleri 

mümkün olmadığı halde
482

; HMKT m.418,I‟de aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim 

yargılaması sırasında, hakem veya hakem kurulunun, taraflardan birinin talebi 

üzerine, bir ihtiyatî tedbirin alınmasına veya delil tespitine karar verebileceği 

düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2.fıkrasında da, “Hakem veya hakem kurulu, ihtiyatî 

tedbir veya delil tespiti kararı vermeyi, uygun bir teminat verilmesine bağlı kılabilir” 

denilmiştir. 

                                                
474 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.517, 525. 
475 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.520. 
476 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.525. 
477 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.526. 
478 Göğer s.105. 
479 Yılmaz-İnanca s.390. 
480 Özden-Cautio s.30. 
481 Özden-Cautio s.30. 
482 Kuru-Usul VI s.6055. 
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HMKT m.443,I hükmüne göre, “Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası 

açılabilir. İptal davası tahkim yerindeki mahkemede açılır; öncelikle ve ivedilikle 

görülür”. Bu hükümle mevcut düzenlemeden farklı olarak, hakem kararlarına karşı 

sadece iptal davası açılabileceği düzenlenmiştir. HMKT m.443 hükmünün 4.fıkrası 3 

ve 4.cümlede ise, “Hakem kararına karşı iptal davası açılması kararın icrasını 

durdurmaz. Ancak taraflardan birinin talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın 

değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın icrası durdurulabilir” 

denilerek, iptal davasının icrayı durdurmayacağı, icranın ancak gösterilecek teminat 

karşılığında durdurulabileceği düzenlenmiştir
483

.  

HMKT m.443,VI hükmü ile de, iptal davası hakkında verilen kararlara karşı, 

temyiz yoluna başvurulabileceği, temyiz incelemesinin sadece iptal sebepleri ile 

sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara bağlanacağı ve temyizin kararın icrasını 

durdurmayacağı düzenlenmiştir.  

Yukarıda zikredilen ilgili hükümlerden de anlaşıldığı üzere, HMK 

Tasarısında, teminat gösterme yükümlülüğü, hakemlerin HMKT m.418‟e göre, 

teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı vermelerinde, ihtiyatî tedbir kararının 

uygulanmasını sağlamak için ve HMKT m.443‟e göre hakem kararlarına karşı iptal 

davası açılmasında icranın durdurulması için söz konusu olmaktadır.  

 

B- Ġdari Yargıda Teminat 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‟nun 31.maddesi, 1.fıkrası 

hükmünde, İdari Yargılama Usulü Kanunu‟nda hüküm bulunmayan hallerde, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun ilgili müesseselerine atıf yapılmış ve şöyle 

denilmiştir: “Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya 

bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, 

davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, 

keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adlî yardım hallerinde ve duruşma 

                                                
483 HMKT 443.madde gerekçesinden: “Tahkim kurumunu teşvik amacı ile getirilen önemli 

yeniliklerden birisi de hakem kararlarının verildiği anda icra edilebilir hâle getirilmiş olmasıdır. Bu 

şekilde tahkimin, süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi imkânı yaratılmış olmaktadır. Yetkili 

mahkemenin, itiraz eden tarafın iptale ilişkin iddiasını ciddi görürse, talep üzerine, hükmolunan para 

veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın icrasını durdurabileceği 

dördüncü fıkrada düzenlenmiştir”.  
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sırasında tarafların mahkemenin sukûtunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı 

yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun hükümleri uygulanır. 

Ancak bilirkişinin seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re‟sen yapılır”.  

Benzer şekilde, AYİMK m.56‟da da    “Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmayan hallerde; İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun hâkimin davaya bakmaktan memnuiyetini gerektiren 

haller, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, bağlılığı, tarafların 

vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, 

yargılama giderleri, adlî yardım ve duruşmanın inzibatına ilişkin hükümleri 

uygulanır” denilmiştir. 

Görüldüğü üzere, İYUK m.31,I hükmünün ve AYİMK m.56 hükmünün, 

HUMK‟daki teminat müessesine yaptığı atıf nedeniyle, HUMK‟nun teminata ilişkin 

hükümleri (HUMK m.96-100) idari yargıda da uygulanır. Ancak HUMK 

hükümlerinin idari yargıda aynen değil, idari yargının özellikleri göz önünde 

bulundurularak uygulanması gerekir
484

. Teminata ilişkin HUMK hükümlerinin, idari 

yargıda uygulanmasının, idari yargının özelliklerine genelde ters düşmediği kabul 

edilmektedir
485

. 

İdari dava
486

 açılırken veya görülmekte olan bir idari davaya katılma 

talebinde bulunulurken, teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olabilecektir.  

İYUK m.31,I hükmünün yaptığı açık atıf nedeniyle, idari yargıda da, Türk 

vatandaşı davacının veya davacı yanında davaya katılan kişinin Türkiye‟de 

ikametgâhı bulunmaması halinde, HUMK m.97 hükmü gereği, bu kişi teminat 

                                                
484 Yılmaz-Adlî Yardım s.16. 
485

 Günday-Usul, http://www.danistay.gov.tr. 
486 İdari davalar esas olarak, iptal davaları ve tam yargı davaları olarak ikiye ayrılır. Bunun dışında 

idari sözleşmelerden doğan davalar vardır (Günday-Usul, http://www.danistay.gov.tr.) İptal davası, 

hukuka aykırı bir idari işlemin idari yargı yerlerince iptal edilmesini sağlayan bir dava türüdür 

(Gözübüyük/Tan s.289; Gözübüyük s.115). İptal kararı üzerine iptal edilen karar, hiç alınmamış 

sayılır ve hükümsüz hale gelir (Günday-İdare s.155).  İptal davalarına sadece idari işlemler konu 
olabildiği halde, tam yargı davalarına idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmeler konu 

olabilmektedir (Gözübüyük s.230). İptal davası ile davacıya davaya konu idari işlemin iptalini isteme 

imkânı tanındığı halde, tam yargı davası ile davacıya bir hakkın yerine getirilmesi, saldırının 

durdurulması, eski durumun geri getirilmesi, ya da uğranılan zararın giderilmesi gibi çeşitli imkânlar 

tanınmaktadır (Gözübüyük s.231). İptal davasında bir işlemin hukuk kurallarına aykırı olup 

olmadığının tespiti ile iptali istendiği ve verilen iptal kararından kararla ilgili herkes yararlandığı 

halde; tam yargı davasında, bir hakkın ihlal edildiği ileri sürülerek, tazminat talebinde bulunulmakta 

ve verilen karardan sadece davanın tarafları yararlanabilmektedir (Gözübüyük s.231). İdari davalarda, 

idarenin bir işlemi ve eylemi dava konusu yapılmakta olup; idari sözleşmelerden doğan davalar 

dışında, davalı hep idaredir (Günday-Usul, http://www.danistay.gov.tr). 
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göstermekle yükümlü olabilecektir
487

. Buradaki teminat, idari dava nedeniyle, karşı 

tarafın uğrayacağı zararların karşılanması amacıyla alınmaktadır
488

. İdari yargılama 

usulünde, ilk itiraz müessesi bulunmadığı ve re‟sen araştırma ilkesi geçerli 

olduğundan
489

, hukuk yargılamasının aksine, davalı idarenin davanın her aşamasında, 

davacının veya davacı yanında davaya katılan kişinin Türkiye‟de ikametgâhının 

olmadığını, bu nedenle teminat göstermesi gerektiğini ileri sürmesi; mahkemenin de 

yargılamanın her aşamasında bu hususu kendiliğinden dikkate alabilmesi 

mümkündür
490

. Davanın açıldığı tarihte veya katılma talebinin yapıldığı tarihte 

davacının veya katılanın Türkiye‟de ikametgâhı olmadığının farkına varan mahkeme, 

ilk inceleme aşamasında teminat gösterilmesini istemelidir
491

. Bununla beraber bu 

aşamada teminat istenilmemesi, daha sonraki aşamalarda teminat istenilmesine de 

engel değildir
492

.  

Gerek karşı tarafın itiraz üzerine, gerekse kendiliğinden yaptığı araştırma 

neticesinde, Türk vatandaşı davacının Türkiye‟de ikametgâhı olmadığını tespit eden 

idari yargı organı, davacının teminat göstermesi için uygun bir süre verecektir
493

. 

Davacı tarafından, teminat olarak, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka 

teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil teminat olarak 

gösterilebilir (İYUK m.31,I; HUMK m.96)
494

.  

İdari yargı organı tarafından belirlenen süre içinde teminat gösterilmemesi 

halinde, bunun sonucunun ne olacağı konusunda, İYUK‟nda herhangi bir hüküm 

yoktur. HUMK m.99‟daki teminat gösterilmemesi halinde, teminat göstermeyen 

kişinin yargılamada hazır bulunmamış sayılacağına ilişkin hükmün ise, idari 

yargılamada uygulanması mümkün değildir. Burada, harç ve giderler ödenmeden 

veya eksik ödenerek açılan davalarda uygulanan İYUK m.6‟daki usulün uygulanması 

                                                
487 Erdal s.110; Candan s.737-739; Gözübüyük/Tan s.901. 
488 Karavelioğlu s.1465. 
489 Günday-Usul, http://www.danistay.gov.tr. 
490 Candan s.737. 
491 Candan s.739. 
492 Candan s.739. 
493 Candan s.739. 
494 Ayrıca vergi uyuşmazlıklarında, İYUK m.31‟in Vergi Usul Kanunu‟na da atıf yapması nedeniyle, 

AATUHK m.10‟da belirtilen teminat türlerinden, para, banka temiat mektubu, hazine tahvil ve 

bonoları, hükümetçe belli edilen esham ve tahvilat ile ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü kişiler 

tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul 

ve gayrimenkul mallar ile de teminat gösterilebilir (Karavelioğlu s.1465) 
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düşünülebilir
495

. Buna göre, idari yargı organı tarafından verilen süre içinde teminat 

gösterilmez veya eksik gösterilirse, teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, idari 

yargı organı tarafından ilgiliye tebliğ edilir (İYUK m.6,IV c.1 kıyasen). Tebligata 

rağmen, teminat yükümlülüğünü gereği yerine getirilmezse, davanın açılmamış 

sayılmasına karar verilir (İYUK m.6,IV c.2 kıyasen). 

İdari yargıda, yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda söz konusu olabilmektedir. 

Yabancıların dava açmada teminat yükümlülükleri, MÖHUK m.48‟de 

düzenlenmiştir. İdari yargıda, davacının veya davaya katılanın yabancı olması 

halinde, acaba, yabancıların teminat yükümlülüklerine ilişkin MÖHUK m.48 hükmü 

uygulanabilecek midir? İYUK‟da sadece, HUMK hükümlerine atıf yapılmış, 

herhangi bir şekilde MÖHUK‟na atıf yapılmamıştır. İYUK‟da herhangi bir atıf 

yapılmaması nedeniyle, MÖHUK hükümlerinin burada uygulanamayacağı 

düşünülebilir. Ancak, İYUK‟da HUMK hükümlerine atıf yapılıp, MÖHUK 

hükümlerine atıf yapılmaması, kanun koyucunun bilinçli bir tercihi olmayıp; 669 

sayılı Şûrayı Devlet Kanunu‟ndan başlayıp günümüze kadar, gelişerek 

kurumsallaşan, bir alışkanlığın sonucudur
496

. MÖHUK m.48 hükmü, HUMK‟nun 

teminata ilişkin hükümlerine nazaran daha özel bir hüküm niteliğinde olduğundan; 

HUMK‟da da herhangi bir atıf olmamasına rağmen, hukuk yargılamasında, 

yabancılık unsuru taşıyan davalarda, MÖHUK m.48 hükmü uygulandığından; idari 

yargıda da yabancılık unsuru taşıyan davalarda, her ne kadar MÖHUK hükümlerine 

yapılan açık bir atıf olmasa bile, MÖHUK hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul 

edilmektedir
497

. Erdal bu konuda “…MÖHUK hükümleri bu konuda usul hukuku 

kurallarına nazaran özel kanun niteliğindedir. Kanımızca her ne kadar İYUK‟da 

yabancılık unsuru taşıyan davalar bakımından MÖHUK‟a atıf yapmamış olsa da, 

„atıf dolayısıyla atıf‟ nedeniyle yabancılık unsuru taşıyan müdahale kurumu için 

HUMK‟da düzenleme olmaması sebebiyle MÖHUK hükümleri uygulanacaktır. Zira 

İYUK‟daki gönderme sınırlı olmayıp, genel bir göndermedir ve gerektiğinde hukuk 

usulündeki her kurum idari yargının özelliklerine uygun olduğu sürece ya da idari 

yargının karakterine uygun bir biçim kazandırmak suretiyle uygulanacaktır. 

                                                
495 Candan s.739. 
496 Erdal s.111. 
497 Erdal s.111; Kuru-Usul El Kitabı s.693; Kuru-Usul IV s.4206; Gözübüyük/Tan s.902. Ayrıca Bkz. 

Aybay-Yönetim, http://www.danistay.gov.tr. 
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Yabancılık unsuruna dayanan teminat, taraflar yanında mahkemelerin (dolayısıyla 

kamunun) uğrayacağı muhtemel zararları da güvence altına alma amacına yöneliktir. 

İdari uyuşmazlıklarda kamunun zarara uğrama ihtilali özel hukuk kişilerinin zarara 

uğrama ihtimalinden daha fazladır. Zira idari uyuşmazlıklarda kamu (hazine 

anlamında) hem taraf hem de yargılayan taraftır. Yabancılık unsuru taşıyan davalarda 

da teminat kurumunun mahkemelerin uğrayacağı muhtemel zararı temin etmeye 

matuf olduğu düşünülürse idari uyuşmazlıklarda MÖHUK hükmünün 

uygulanmasında hiçbir beis söz konusu edilemez” demektedir
498

.  

Göğer de idari yargıda, yabancıların teminat gösterme yükümlülüğüne 

ilişkin bir hüküm olmasa da, devletin çıkarlarını korumak için, yabancılarında idari 

davalarda teminat yükümlülüğünün olduğu sonucuna varılmasının uygun olacağını 

belirtmektedir
499

. 

Turhan ise, aksi görüşte olup, idari yargı alanında, yabancıların teminat 

yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelere yapılan açık bir atıf olmadığından, idari yargı 

alanına giren davalarda, yabancı davacıdan teminat göstermesi istenmemelidir
500

. 

Turhan‟a göre, kamu hukukuna giren hukukî ilişkiler hakkında, teminat yükümlülüğü 

konusundaki boşluklar, asıl olarak özel hukuk ilişkilerini düzenlemeye amaçlayan bir 

kanun hükmü ile doldurulmamalı, bu konuda ayrı bir düzenleme getirilmelidir
501

.   

Kanımızca, idari davada davacının yabancı olduğu hallerde, MÖHUK m.48 

hükmünün uygulanarak, yabancı davacıdan teminat göstermesi istenmelidir. Kaldı ki 

bu hüküm uygulanmayacak olsa bile, İYUK m.31,I hükmünün HUMK hükümlerine 

yaptığı atıf nedeniyle, yabancı davacının Türkiye‟de ikametgâhı yoksa HUMK m.97 

gereği yabancı davacının teminat göstermesi gerekecektir. Yabancı kişilerin genelde 

Türkiye‟de ikametgâh edinmeleri söz konusu olmadığı için, MÖHUK m.48‟in 

uygulanmayacağı kabul edilecek olursa, bu kişiler HUMK m.97 hükmüne göre 

teminat göstermekle yükümlü olacaktır.  

Bunun dışında, idari yargıda, geçici bir hukukî himaye tedbiri olan 

yürütmenin durdurulması müessesinde de teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu 

                                                
498 Erdal s.111. 
499 Göğer s.104-105. 
500 Turhan s.895. 
501 Turhan s.895. 
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olabilmektedir. Bu konu aşağıda, geçici hukukî himaye tedbirleri başlığı altında 

incelenmiştir
502

.  

 

C- Ceza Yargılamasında Teminat 

Ceza yargılamasında, şahsî davacının teminat yükümlülüğüne ilişkin 

düzenleme, şimdi yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundan 

önce yürürlükte olan, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‟nun m.349,I 

hükmünde yer almaktaydı. Buna göre, ceza mahkemelerinde şahsî dava (CUMK 

m.344 vd) açan davacının Türkiye‟de ikametgâhı yoksa, şahsî davacı Devlet 

Hazinesi ve sanığa isebet etmesi muhtemel masrafların ödenmesi için kefalet 

vermekle mükelleftir (CUMK m.349,I; HUMK m.97). CUMK m.349,II hükmünde 

de kefaletin para veya Devlet hisse senetleri veya tahvillerinin verilmesi suretiyle 

yapılacağı belirtilmiştir. Bu hükümde kefaletle kastedilen teminattır
503

. Her ne kadar, 

HUMK m.349‟da müdahilden söz edilmese de, Türkiye‟de ikametgâhı olmayan şahsî 

hak talebinde bulunan müdahilinde (CUMK m.365,II),  CUMK m.349,I hükmüne 

göre teminat göstermekle yükümlü olduğu kabul ediliyordu
504

. Buradaki teminat 

Devlet Hazinesi ve sanığın, şahsı dava nedeniyle uğrayabilecekleri yargılama 

giderlerinin karşılanması için gösterilmektedir. O dönemde, şahsî davacının yabancı 

uyruklu bir kişi olması halinde, MÖHUK hükmüne atıf yapan herhangi bir hüküm 

olmasa da, yabancı uyruklu şahsî davacının da teminat göstermekle yükümlü olduğu 

kabul edilmekteydi
505

.  

Şimdi yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‟nda 

şahsî davacının teminat yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Şu an 

için ceza yargılamasında, teminat gösterilmesi, ceza yargılamasında söz konusu olan 

bazı geçici hukukî himaye tedbirlerinde söz konusu olmaktadır. Ceza yargılamasında 

söz konusu olan bu teminat yükümlülükleri aşağıda geçici hukukî himaye tedbirlerin 

başlığı altında incelenmiştir
506

. 

 

                                                
502 Bkz. Aşa. §.10 A. 
503 Yılmaz-İnanca s.384. 
504 Turhan s.892; Kuru-Usul IV s.4207. 
505 Kuru-Usul IV s.4206; Kuru-Usul El Kitabı s.693.  

Aksi görüş: “EHVK m.3 hükmünün ceza davalarında uygulanamayacağı açıktır” (Yılmaz-İnanca 

s.390). 
506 Bkz. Aşa. §.10 B. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İCRA TAKİPLERİNDE TEMİNAT 

 

§.6 İCRA TAKİBİNDE TEMİNAT    

A- Genel Olarak  

Borçlular genellikle borçlarını kendi istekleri ile yerine getirmekle beraber, 

zaman zaman, borçlarını kendi istekleri ile yerine getirmeyen borçlular da 

çıkmaktadır. İşte bu gibi durumlarda, toplumsal düzenin bozulmasının önlenmesi, 

alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak için, alacaklıya, Devlet kuvvetlerinin 

yardımını istemek hakkı tanınmıştır. Alacaklının, devlet kuvvetleri aracılığıyla, 

alacağına nasıl kavuşacağı ise, cebri icra hukuku tarafından düzenlenmiştir. İcra ve 

İflâs Kanunumuzda, temel olarak iki cebri icra türü düzenlenmiştir. Bunlardan 

birincisi cüz‟i icra olarak adlandırılan icra takibi, diğeri ise külli icra olarak 

adlandırılan iflâs takibidir. İcra takibinde borçlunun karşısında bir veya birkaç 

alacaklı olduğu ve cebri icranın konusunu borçlunun malvarlığına dahil şeylerden bir 

veya birkaçı oluşturduğu halde; iflâs takibinde, borçlunun karşısında tüm alacaklılar 

bulunur ve cebri icranın konusunu borçlunun tüm malvarlığı oluşturur.  

İcra İflâs Kanunumuzda düzenlenmiş olan takip yolları, anayasa ile teminat 

altına alınmış olan hak arama özgürlüğünün (AY m.36), cebri icra hukukundaki 

görünüm biçimleridir. 

İcra takibinde, alacaklı borçluya karşı icra takibi yapar, takip kesinleşince 

borçlunun alacağı karşılayacak miktarda malı haczedilir, haczedilen bu mallar satılır 

ve alacaklının alacağı ödenir. İcra takibinin çeşitli aşamalarında teminat gösterilmesi 

söz konusu olmaktadır. Ayrıca icra takibinden kaynaklanan çeşitli davalarda da 

teminat gösterilmesi söz konusu olmaktadır. Şimdi teminat gösterilmesinin söz 

konusu olduğu icra takibi ile ilgili bu durumları inceleyelim.  

 

B- İcra Takibinin Başlangıcında Teminat Gösterilmesi 

Kural olarak, icra dairelerine başvurarak icra takibi yapan, takip 

alacaklısının, herhangi bir teminat göstermesi gerekmez. Genel kural böyle olmakla 

birlikte, kanun koyucu, bazı hallerde icra takibinde bulunan takip alacaklısına 

teminat gösterme yükümlülüğü getirmiştir.  
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Yabancıların dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerinin 

düzenlendiği MÖHUK m.48,1‟de icra takibi yapan yabancıların da teminat 

göstermekle yükümlü oldukları belirtildiği halde; Türkiye‟de ikametgâhı olmayan 

Türk vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerinin düzenlendiği 

HUMK m.97‟de, Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayan icra takibi yapan Türk 

vatandaşlarının teminat göstermekle yükümlü olduklarına ilişkin herhangi bir 

düzenleme getirilmemiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye‟de takip yapmak, MÖHUK 

m.48‟de teminat gösterilmesi gereken haller arasında sayıldığı halde, HUMK 

m.97‟de teminat gösterilmesi gereken haller arasında sayılmamıştır. Bu nedenle   icra 

dairelerine başvurarak, icra takibi yapan, Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayan Türk 

vatandaşlarının herhangi bir teminat gösterme yükümlülükleri yoktur. Sadece icra 

dairelerine başvurarak, icra takibi yapan yabancıların teminat gösterme 

yükümlülükleri vardır. Ancak HMK Tasarısı ile bazı hallerde, Türkiye‟de takip 

yapan Türk vatandaşları için de teminat gösterme yükümlülüğü getirilmektedir. 

Şimdi HMK Tasarısı ile takip yapan Türk vatandaşları için getirilecek teminat 

gösterme yükümlülüğü ile, yabancılar için MÖHUK m.48‟de düzenlenen teminat 

gösterme yükümlülüğünü, bu yükümlülüklerin şartlarını, teminatın gösterilme 

zamanı, miktarı, türü ve teminat gösterilmemesinin sonuçlarını inceleyelim.  

 

I- Takip Yapan Türk Vatandaşlarının Teminat Gösterme 

Yükümlülüğü 

1- Mevcut Durum 

Türk vatandaşlarının, dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerinin 

düzenlendiği HUMK m.97‟de, Türkiye‟de ikametgâhı bulunmayan, icra takibi yapan 

Türk vatandaşlarının teminat göstermekle yükümlü olduklarına ilişkin herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Başka bir deyişle, Türkiye‟de takip yapmak, HUMK 

m.97‟de teminat gösterilmesi gereken haller arasında sayılmamıştır. Bu nedenle, 

mevcut düzenlemede icra dairelerine başvurarak, icra takibi yapan, Türkiye‟de 

ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşlarının herhangi bir teminat gösterme 

yükümlülükleri yoktur
1
.  

 

                                                
1 Turhan s.870; Yılmaz-İnanca s.390. 
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2- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısındaki Durum 

HMK Tasarısında, Türk vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüklerinin düzenlendiği, HMKT m.89‟da, HUMK m.97‟deki düzenlemeden 

farklı olarak, teminat gösterilecek hâller arasına Türkiye‟de takip yapılması da 

eklenmiştir. Buna göre HMKT m.89,I‟in a ve b bentlerinde belirtilen hallerde, takip 

alacaklısı, borçlunun muhtemel takip giderlerini karşılayacak uygun bir teminat 

göstermek zorundadır.  

 

a- Şartları 

HMKT m.89,I‟e göre takip alacaklısının teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için 1- Takip Alacaklısının Türk Vatandaşı olması, 2- Teminat 

gösterilmesi gereken hallerden birisinin gerçekleşmiş olması, 3- Teminattan 

muafiyetin bulunmaması gerekir. 

HMKT m.89 hükmü Türk vatandaşlarının teminat gösterme 

yükümlülüklerine ilişkin olup, yabancıların teminat gösterme yükümlülükleri, özel 

olarak MÖHUK‟da düzenlenmiştir. Bu nedenle, icra müdürlüğüne başvurarak, takip 

talebinde bulunan takip alacaklının HMKT m.89‟a göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, öncelikle takip alacaklısının Türk vatandaşı 

olması gerekir. Takip alacaklısı Türk vatandaşı değil de, yabancı ise, bu durumda 

HMKT m.89 hükmü değil, MÖHUK m.48 hükmü uygulanacak, buna göre 

yabancının teminat yükümlülüğü söz konusu olacaktır.  

HMKT m.89,I‟e göre takip alacaklısının teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için, HMKT m.89,I hükmünün a ve b bentlerinde belirtilen teminat 

gösterilecek hâllerden birisinin gerçekleşmiş olması gerekir. Buna göre, takip yapan 

Türk vatandaşı takip alacaklısının teminat gösterme yükümlüğünün doğabilmesi için, 

ya bu kişinin Türkiye‟de mutad meskeninin bulunmaması (HMKT m.89,I-a) ya da 

ödeme güçlüğü içinde bulunması (HMKT m.89,I-b) gerekir.  

Her ne kadar HMKT m.89,I-b hükmünde takip yapmaktan veya takip 

giderlerinden söz edilmese de, bu maddenin gerekçesinde, “yargılama ve takip 

giderlerini karşılamada doğabilecek güçlüğü bertaraf etmek için” denilerek
2
, takip 

                                                
2 Bkz. Tasarı s.34. 
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yapan alacaklının ödeme güçlüğü içinde bulunduğu hallerde de HMKT m.89,I-b 

hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğünün olduğu belirtilmiştir. 

HMK Tasarısındaki, davacının dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüğü incelenirken, bu hususta söylediklerimiz, kıyasen takip yapan kişinin 

teminat gösterme yükümlülüğünde de geçerli olduğundan, bu konuda detaylı 

açıklama yapmıyor, yukarıdaki açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz
3
.  

Takip yapan, takip alacaklısının, HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli son şart, teminattan muafiyetin 

bulunmamasıdır. Takip alacaklısına teminattan muafiyet sağlayan haller, “Teminat 

gerektirmeyen haller” başlığını taşıyan HMKT m.90‟de belirtilmiştir. Buna göre, 

takip alacaklısının adlî yardımdan yararlanması, takip alacaklısının yurt içinde 

istenilen teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya aynî teminatla güvence 

altına alınmış bir alacağının bulunması, takibin sırf küçüğün menfaatlerini korumaya 

yönelik olarak yapılması ve ilâma bağlı alacak için ilâmlı icra takibi yapılması 

hallerinde, takip alacaklısın teminat göstermekten muafiyeti söz konusu olacak ve bu 

durumda takip alacaklısının HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü 

doğmayacaktır. Takip alacaklısının HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, bu muafiyet hallerinin bulunmaması gerekir.  

Takip alacaklısının adlî yardımdan yararlanması halinde, adlî yardım kararı, 

HMKT m.339,b hükmü gereği takip giderlerinden muafiyeti de sağlar. Bu nedenle, 

HMKT m.90,a ve m.339,b hükümleri gereği, takip alacaklısı teminat göstermekten 

muaf olacak ve alacaklının HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü 

doğmayacaktır. Bu nedenle takip alacaklısının HMKT m.89,I‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, alacaklının adlî yardımdan 

yararlanmaması gerekir. 

HMKT m.90,b hükmü gereği, takip alacaklısının yurt içinde kendisinden 

istenilen teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malı veya aynî teminatla güvence 

altına alınmış bir alacağı teminat göstermekten muaf olacaktır. Bu nedenle HMKT 

m.89,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, teminattan 

muafiyet sağlayan bu halin de bulunmaması, yani takip alacaklısının yeterli 

                                                
3 Bkz. Yuk. §.3 A, 2. 
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taşınmazının veya aynî bir teminatla güvence altına alınmış bir alacağının olmaması 

gerekir. 

HMKT m.90,c hükmü ile, salt küçüğün yani on sekiz yaşını doldurmamış 

olan çocuğun menfaatinin korunması için takip yapılması halinde de teminattan 

muafiyet tanınmıştır. Bu nedenle HMKT m.89,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, takibin, küçüğün menfaatlerini 

korumaya yönelik yapılan bir takip olmaması gerekir.  

HMKT m.90,ç hükmüne göre, ilâma bağlı bir alacak için ilâmlı icra takibi 

yapılması halinde de teminattan muafiyet söz konusu olup, bu durumda teminat 

istenemez. İlâma bağlı alacakların varlığı konusunda herhangi bir tartışma ve kuşku 

mevcut olmadığından, ilâma bağlı alacaklar için teminattan muafiyet tanınmıştır
4
. 

HMKT m.90,ç hükmünde ilâma bağlı alacaktan söz edildiği için, teminattan 

muafiyetten ancak ilâma bağlı alacaklar yararlanacak; ilâm niteliğindeki belgeye 

bağlı alacaklar bu muafiyetten yararlanamayacaktır
5
.  

 

b- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Takip alacaklısının, HMKT m.89,I hükmüne göre göstermekle yükümlü 

olduğu teminat, hukukî nitelik olarak bir takip şartıdır. Bu nedenle, icra müdürü, 

takip alacaklısının HMKT m.89,I hükmüne göre teminat göstermekle yükümlü olup 

olmadığını re‟sen araştırır. Borçlu da takip alacaklısının HMKT m.89,I hükmüne 

göre teminat göstermekle yükümlü olduğunu ileri sürerek, takip alacaklısından, 

teminat istenmesini talep edebilir. İcra müdürü, gerek kendiliğinden, gerekse 

borçlunun itirazı üzerine yaptığı inceleme neticesinde, takip alacaklısının HMKT 

m.89,I hükmüne göre teminat göstermekle yükümlü olduğunu tespit ederse, 

kendiliğinden, takip alacaklısının teminat göstermesine karar verir. Bu husus, HMKT 

m.95‟de “Davada teminata ilişkin olarak hâkim tarafından alınması gereken kararlar, 

takiplerde icra müdürü tarafından alınır” şeklinde açıkça belirtilmiştir.  

Takip alacaklısının, HMKT m.89,I hükmüne göre teminat göstermekle 

yükümlü olduğunu tespit eden ve alacaklının teminat göstermesine karar veren icra 

müdürü, teminat kararında, takip alacaklısına teminat göstermesi için uygun bir süre 

                                                
4 HMKT 90.madde gerekçesinden (Bkz. Tasarı s.35). 
5 Tanrıver-Tasarı s.655. 
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verir. İşte, takip alacaklısının, icra müdürü tarafından verilen bu süre içinde, icra 

müdürü tarafından belirlenen miktar ve türde teminat göstermesi gerekir. Takip 

alacaklısına, teminat gösterilmesi için süre verilmesiyle, icra takibi olduğu yerde 

durur.  

İcra müdürü tarafından verilen süre içinde, takip alacaklısı tarafından 

teminat gösterilirse, icra takibine kaldığı yerden devam edilir. Örneğin, takibin 

hemen başında alacaklının HMKT m.89,I‟e göre teminat göstermekle yükümlü 

olduğu tespit edilmiş ve borçluya teminat göstermesi için süre verilmişse, teminat 

gösterilinceye kadar, icra müdürü tarafından borçluya ödeme emri gönderilmez. İcra 

müdürü tarafından verilen süre içinde teminat gösterildiği takdirde, borçluya ödeme 

emri gönderilir.  

İcra müdürünün, teminat kararına karşı, takip alacaklısı, icra mahkemesinde 

şikayet yoluna başvurabilir. İcra müdürü, takip alacaklısının HMKT m.89,I‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için gerekli şartların gerçekleşmediğini, 

yani takip alacaklısının teminat yükümlülüğünün olmadığını tespit ederse, şikayetin 

kabulüne ve takibin kaldığı yerden devamına karar verir. Takip alacaklısı, HMKT 

m.89,I‟e göre teminat göstermekle yükümlü olmadığı halde, icra müdürü tarafından 

alacaklının teminat göstermesine karar verilmesi ve icra takibine devam edilmemesi, 

bir hakkın yerine getirilmemesi durumu teşkil edeceğinden, bu işleme karşı süresiz 

şikayet yoluna başvurulması mümkündür.  

Takip alacaklısı, HMKT m.89,I‟e göre teminat göstermekle yükümlü 

olduğu halde, icra müdürü tarafından takip alacaklısının teminat göstermesine karar 

verilmemiş ve icra takibine devam edilmişse, bu durumda da, borçlu, icra 

mahkemesine şikayet yoluna başvurabilir. İcra mahkemesi şikayeti kabul ederse, icra 

müdürüne alacaklıdan teminat istemesini emreder.  

Takip alacaklısı tarafından teminat gösterilmesine karar veren icra müdürü, 

borçlunun, muhtemel takip giderlerini karşılayacak miktarda teminat göstermesine 

karar verir (HMKT m.89,I; m.95). Yani icra müdürü, teminat miktarını, borçlunun 

muhtemel takip giderlerini dikkate alarak belirleyecektir.  

Yabancı takip alacaklısının, MÖHUK m.48‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğünden farklı olarak, takip alacaklısının HMKT m.89,I‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğünde, teminatın kapsamı sadece, takip giderleriyle 
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sınırlandırılmış; borçlunun takip nedeniyle uğrayabileceği muhtemel zararlar 

teminatın kapsamına dahil edilmemiştir. Teminatı gerektiren hâl ve şartlarda 

değişiklik olması halinde, icra müdürü teminatın azaltılması veya arttırılmasına karar 

verebilir (HMKT m.92,II; m.95). 

Teminat gösterilmesine karar veren icra müdürü, teminat kararında, takip 

alacaklısı tarafından gösterilecek teminatın türünü belirleyecektir (HMKT m.92,I; 

m.95). Taraflar arasında, teminat konusunda yapılmış bir teminat sözleşmesi varsa, 

icra müdürü teminat türünü, bu sözleşmeye göre belirleyecektir (HMKT m.92,I, c.2; 

m.95). Hâkim tarafından belirlenen teminat türleri dışında, başka bir teminat türü ile 

teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi mümkün değildir.  

Takip alacaklısı tarafından teminat gösterilmemesi halinde bunun 

sonucunun ne olacağı konusunda, HMK Tasarısında herhangi bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir. Kanımızca, bir takip şartı olan teminat yükümlülüğü, takip alacaklısı 

tarafından yerine getirilmediği takdirde, takip alacaklısı takipten vazgeçmiş 

sayılmalıdır.  

 

II- Takip Yapan Yabancıların Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

Kural olarak, icra dairelerine başvurarak icra takibi yapan, takip 

alacaklısının herhangi bir teminat göstermesi gerekmez. Genel kural böyle olmakla 

birlikte, kanun koyucu, Türk vatandaşlarını, yabancıların yapacakları haksız icra 

takiplerinden korumak, takip masraflarıyla, aleyhine takip yapılan tarafın 

uğrayabileceği muhtemel zarar ziyanı güvence altına almak için, icra takibinde 

bulunan yabancılara teminat yükümlülüğü getirmiştir
6
. Bu husus, MÖHUK 

m.48,1‟de “…icra takibinde bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve 

takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin 

belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır” şeklinde ifade edilmiştir.  

İhtiyatî haciz talebinde bulunan yabancının İİK m.259‟a göre gösterdiği 

teminat, MÖHUK m.48‟deki teminata teşmil edilemez
7
. Başka bir deyişle, ihtiyatî 

                                                
6 Arslan S. s.43. 
7 Özden-Cautio s.30; “…İİK.nun 259.maddesi gereğince ihtiyati haciz nedeni ile borçlunun ve üçüncü 

kişilerin hacizden dolayı uğradıkları zararları karşılamak için ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin 

aldığı teminat 2675 sayılı Kanunun 32. maddesindeki teminat olmadığı gibi, ona da teşmil edilemez. 

Zira 32. madde yargılama ve takip giderlerini…ve bu takip yüzünden borçlunun uğrayacağı zararları 
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haciz için İİK m.259‟a göre teminat gösteren yabancı alacaklı, ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasim çerçevesinde takip yaparken, ayrıca MÖHUK m.48‟e göre 

teminat göstermekle de yükümlüdür
8
. Çünkü, MÖHUK m.48‟deki teminat, icra takip 

harç ve masraflarını güvence altına almak için gösterildiği halde; İİK m.259‟daki 

teminat, borçlunun ve üçüncü kişilerin ihtiyatî haciz nedeniyle uğramaları muhtemel 

zararları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, alacaklıdan, hem İİK m.259 

hükmüne göre ihtiyatî haciz talebinde bulunurken, hem de MÖHUK m.48 hükmüne 

göre takip yaparken teminat alınması, mükerrer teminat alınması anlamına gelmez
9
. 

 

1- Şartları 

MÖHUK m.48,I‟de “(1) Türk Mahkemesinde dava açan, davaya katılan 

veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve takip 

giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin 

belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. (2) Mahkeme, dava açanı, davaya 

katılanı veya icra takibi yapanı karşılık esasına göre teminattan muaf tutar” 

denilmektedir. İcra takipleri açısından buradaki mahkeme terimini, icra dairesi olarak 

anlamak gerekir
10

. Zira icra takibi icra dairesine müracaat edilerek yapılacağından, 

takip alacaklısının yabancı olup olmadığına ve dolayısıyla teminat göstermekle 

yükümlü olup olmadığına icra dairesi tarafından karar verilecektir
11

. Bu hükme göre, 

Türk icra dairelerine başvurarak, icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel 

kişiler, icra dairesinin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar. MÖHUK 

m.48,I hükmünden hareketle icra takibi açısından teminat gösterme yükümlülüğünün 

şartlarını şu şekilde belirleyebiliriz: 1- Yabancı olmak 2- Türkiye‟de icra takibinde 

bulunmak 3- Teminat göstermekten muaf olmamak.   

 

 

 

 

                                                                                                                                     
temin eder…Bu nedenle her iki teminat ayrı ayrı maksatlarla alınır” (Yılmaz-Tedbirler II s.1111-

1112). 
8 Kuru-İcra III s.2498; Kuru-Usul IVs.4210. 
9 Özden-Cautio s.30. 
10 Özden-Cautio s.30. 
11 Özden-Cautio s.30. 
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a- Yabancı Olmak 

İcra takibinde bulunan kişinin MÖHUK m.48‟e göre teminat göstermekle 

yükümlü olabilmesi için gerekli ilk şart, takip talebinde bulunan kişinin yabancı 

olmasıdır.  

Yabancı denilince, yabancı devlet vatandaşları, birden çok vatandaşlığı 

olanlar, vatansızlar, mülteciler (sığınmacılar) ve özel statüde olan yabancılar 

anlaşılmaktadır
12

. Bu kişiler, Türkiye‟de icra takibinde bulunurken, teminattan 

göstermekten muafiyet de yoksa, MÖHUK m.48‟e göre teminat göstermekle 

yükümlüdürler. Yukarıda, yabancı kavramı ve yabancı sayılan bu kişiler 

incelendiğinden, burada ayrıca incelemiyor, oradaki açıklamalarımıza atıp yapmakla 

yetiniyoruz
13

.  

MÖHUK m.48‟ye göre icra takibinde bulunan, takip alacaklısının teminat 

gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, takip alacaklısının yabancı 

olması gerekli ve yeterli olup, takip borçlusunun tâbiiyetinin herhangi bir önemi 

yoktur
14

. Çünkü, MÖHUK m.48‟de takip borçlusunun tâbiiyetine değinilmemiş, 

sadece icra takibinde bulunan kişinin yabancı olması şartı aranmıştır. Bu nedenle, bir 

yabancı tarafından, gerek bir Türk vatandaşı aleyhinde, gerekse bir başka yabancı 

aleyhinde Türkiye‟de icra takibi yapması halinde, diğer şartlarda mevcutsa, takip 

yapan yabancının teminat gösterme yükümlülüğü söz konusudur. Bir başka deyişle, 

takip alacaklısı yabancı ise, takip borçlusu ister Türk vatandaşı, ister yabancı olsun 

MÖHUK m.48‟e göre teminat göstermekle yükümlüdür.  

Takip yaparken, Türk vatandaşı olmadığı için MÖHUK m.48‟e göre 

teminat gösteren yabancı takip alacaklısı, takip sırasında Türk vatandaşlığını 

kazanırsa, gösterdiği teminatın kendisine iade edilmesi gerekir. Aynı şekilde, takip 

yaparken Türk vatandaşı olduğu için teminat göstermemiş olan takip alacaklısı, takip 

esnasında Türk vatandaşlığını kaybederse, yabancı olacağı için MÖHUK m.48‟e 

göre teminat göstermekle yükümlü hale gelir.  

 

 

 

                                                
12 Tekinalp G.-Yabancılar s.6; Doğan/Odabaşı s.275. 
13 Bkz. Yuk. §.3 B, II, 2, a. 
14 Kütükçüoğlu s.69; Arslan S. s.45. 
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b- İcra Takibinde Bulunmak 

MÖHUK m.48‟e göre teminat yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli 

ikinci şart, Türkiye‟de icra takibinde bulunulmasıdır.  

Cüz‟i icra olarak adlandırılan icra takibi, ilâmlı icra (İİK m.24-41), ilâmsız 

icra  ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip (İİK m.145-153) olarak üç ana 

bölüme ayrılmaktadır. İlamsız icra da, kendi içinde, genel haciz yolu ile takip (İİK 

m.46-144), kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip (İİK m.167-176) ve 

kiralanan taşınmazların tahliyesi (İİK m.269-275) olarak üçe ayrılmaktadır. Bütün bu 

belirttiğimiz icra takip türleri, takip alacaklısının icra dairesine başvurarak, takip 

borçlusu aleyhine icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. İcra takibinin 

başlaması, icra takibinin diğer bütün safhalarına esas olması için, alacaklının icra 

dairesine başvurarak takip talebinde bulunması zorunludur.  

İşte icra dairesine, başvurarak takip talebinde bulunan takip alacaklısı 

yabancı ise ve teminat göstermekten de muaf değilse, MÖHUK m.48‟e göre teminat 

göstermekle yükümlüdür.  

MÖHUK m.48‟de “icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler” 

denilerek, icra takip türleri olan, ilâmlı icra, ilâmsız icra ve rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Ayrıca takip türlerinden 

herhangi birisine teminattan muafiyet tanıyan bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. 

MÖHUK m.48‟deki mevcut düzenleme karşısında, her üç icra takip yoluna başvuran, 

yani gerek ilâmlı icra takibinde bulunan, gerek ilâmsız icra takibinde bulunan ve 

gerekse rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunan takip alacaklısı, diğer 

şartlarda mevcutsa, teminat göstermekle yükümlüdür.  

Olması gereken hukuk açısından, ilâma bağlı alacak için ilâmlı icra 

takibinde bulunan takip alacaklısının ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte 

bulunan takip alacaklısının, teminattan muaf tutulmalarının daha uygun olacağını 

düşünüyoruz. MÖHUK m.48 ile kanun koyucu, takip borçlusunu, yabancıların 

yapacağı haksız icra takiplerine karşı korumayı, haksız icra takibi neticesinde 

hazinenin takip borçlusunu uğrayabileceği muhtemel zarar ziyanı güvence altına 

almayı amaçlamaktadır. Bu iki durumda ise takip borçlusunun haksız bir takiple 

karşılaşması ve zarar ziyana uğraması ihtimali çok düşüktür. İlâma bağlı alacak için 

ilâmlı icra takibinde bulunan alacaklının, alacağı ilâma bağlanmış olduğundan, 
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alacağın varlığı konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takipte ise, takip alacaklısının alacağı, aynî bir teminata bağlanmıştır. Bu 

nedenle, bu iki halde, icra takibinde bulunan yabancıya teminattan muafiyet 

tanınması uygun olur.  

 

c- Teminat Göstermekten Muaf Olmamak 

MÖHUK m.48‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli olan son şart ise, Türkiye‟de icra takibinde bulunan 

yabancının, teminat göstermekten muaf olmamasıdır
15

. Eğer yabancı takip 

alacaklısına teminattan muafiyet sağlayan bir durum varsa, icra takibinde bulunan 

yabancının MÖHUK m.48‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü olmayacaktır. 

Yabancı takip alacaklısına teminat göstermekten muafiyet sağlayan durum, daha 

sonra ortadan kalkarsa, takip alacaklısının MÖHUK m.48‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğacaktır.  

 

2- Teminatın Gösterilme Zamanı 

İcra takibi, takip alacaklısının icra dairesine başvurarak yapacağı takip 

talebiyle başlar. Takip talebini alan icra dairesi, icra takibinde bulunan takip 

alacaklısının yabancı olup olmadığını re‟sen araştırır
16

. Takip alacaklısının yabancı 

olup olmadığı ve teminat göstermekle yükümlü olup olmadığı icra müdürü tarafından 

belirlenir
17

. Uygulamada, icra müdürü, takip alacaklısının, takip talebinde belirtilen 

isim, ünvan ve adresinden, alacaklının yabancı olduğunun açıkça anlaşıldığı hallerde, 

teminat yükümlülüğünün olup olmadığını belirleyebilir. Bunun dışında, pratik olarak, 

icra müdürü, takip alacaklısının yabancı olduğunu, ancak karşı tarafın (borçlunun) 

itirazı üzerine öğrenir ve buna göre teminat yükümlülüğü olup olmadığını belirler. 

                                                
15 Özden-Cautio s.31. 
16 “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki 2675 sayılı Kanunun 32. maddesinde 

açıklandığı gibi, icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler…..teminat göstermek 

zorundadır. Bu hükmün re‟sen nazara alınması icap eder” (12.HD 01.04.2004, 3229/7831: Kuru-İcra 

El Kitabı s.142, dn.14). 
17 Kuru-Usul IV s.4207; Özden-Teminat s. 41. Aksi görüş: Kütükçüoğlu‟na göre, teminat konusunda 

kararı icra tetkik mercii (icra mahkemesi) verir. Takip talebini alan icra dairesi, takip evrakını 

kendiliğinden icra mahkemesi‟ne gönderir ve teminat konusunda karar vermesini ister. İcra 

mahkemesi de, takip alacaklısının yabancı olup olmadığını araştırır ve şartların gerçekleştiğini tespit 

ederse, teminat gösterilmesini ister  (bu konuda Bkz. Kütükçüoğlu s.68).   
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İcra müdürü takip alacaklısının yabancı olduğunu ve MÖHUK m.48‟e göre 

teminat göstermekle yükümlü olduğunu tespit ederse, takip alacaklısına teminat 

göstermesi için uygun bir süre verir. Takip alacaklısının icra müdürü tarafından 

verilen bu süre içinde, icra müdürü tarafından belirlenen miktarda teminatı 

göstermesi gerekir. Takip alacaklısı tarafından icra müdürü tarafından verilen süre 

içinde teminat gösterilirse, icra müdürü borçluya ödeme emri gönderir. Aksi halde, 

yani takip alacaklısı tarafından icra müdürü tarafından belirlenen süre içinde teminat 

gösterilmezse, borçluya ödeme emri gönderilmez.  

İcra müdürünün, takip alacaklısının yabancı olduğu ve bu nedenle MÖHUK 

m.48‟e göre teminat göstermekle yükümlü olduğuna ilişkin kararına karşı, takip 

alacaklısı icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilir. İcra mahkemesi, 

alacaklının yabancı olmadığını veya MÖHUK m.48‟deki şartların gerçekleşmediğini 

tespit ederse, şikayetin kabulüne karar verir ve icra müdürüne borçluya ödeme emri 

göndermesini emreder. Takip alacaklısının teminat yükümlülüğü olmamasına 

rağmen, icra müdürü tarafından alacaklının teminat göstermesine karar verilmesi ve 

bu nedenle ödeme emri gönderilmemesi, bir hakkın yerine getirilmemesi durumu 

teşkil edeceğinden, icra müdürlüğünün bu işlemine karşı, her zaman şikayet yoluna 

başvurulabilir.  

 Takip alacaklısı yabancı olduğu ve MÖHUK m.48‟e göre teminat 

göstermekle yükümlü olduğu halde, icra müdürlüğü tarafından takip alacaklısının 

teminat göstermesine karar verilmemiş ve teminat alınmadan borçluya ödeme emr i 

gönderilmişse, borçlu da icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilir
18

. Bu 

durumda icra mahkemesi şikayeti kabul ederek, ödeme emrini iptal eder ve icra 

müdürüne alacaklıdan teminat istemesini emreder. MÖHUK m.48‟deki teminat, 

takibin tarafı olan borçlunun ve kamunun çıkarlarını korumak için getirildiğinden 

                                                
18 “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki 2675 Sayılı Kanunun 32. maddesinde 

açıklandığı gibi, icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler…..teminat göstermek 

zorundadır…Bu hükmün re‟sen nazara alınması icap eder. Somut olayda borçlu vekilinin icra 

müdürünün yukarıda açıklanan kurallara uygun davranmadığı yönündeki başvurusu şikayet 

niteliğinde olup icra mahkemesince incelenmelidir. Kaldı ki genel haciz yolu ile başlatılan takibe 

itiraz eden borçlunun itiraz nedenlerini ayrıca icra dairesine bildirdiği görülmektedir. O halde, 

mahkemece anılan konuda karşılıklılık esası olup olmadığı araştırılmalı, karşılıklılık esası yok ise 

alacaklıya gerekli teminatın yatırılması konusunda icra dairesince uygun mehil verilmesi gerektiğine 

değinilerek şikayet sonuçlandırılmaktadır” (12.HD 01.04.2004, 3229/7831: Kuru-İcra El Kitabı s.142, 

dn.14). 
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kamu düzenine ilişkindir
19

. Bu nedenle, icra müdürlüğünün teminat alması 

gerekirken, teminat almadan ödeme emri göndermesi işlemine karşı her zaman 

şikayet yoluna başvurulabilir.  

 

3- Teminatın Miktarı 

MÖHUK m.48‟de, “Türk Mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya 

icra takibinde bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve takip 

giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin 

belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır” denilmektedir. İcra takibi, icra 

müdürlüğüne yapıldığı ve alacaklının yabancı olup olmadığına icra müdürlüğü 

tarafından karar verildiği için, icra takipleri açısından MÖHUK m.48‟deki 

“mahkeme” terimini, “icra müdürlüğü” olarak anlamak gerekir
20

. Yani teminat 

göstermekle yükümlü yabancı takip alacaklısının göstereceği teminatın miktarı icra 

müdürü tarafından belirlenir
21

.  

MÖHUK m.48‟e göre teminat göstermekle yükümlü olduğu için, takip 

alacaklısına teminat göstermesi için uygun bir süre veren icra müdürü, bu kararında, 

gösterilecek teminatın miktarını da belirler. İcra müdürünün, gösterilecek teminat 

miktarını belirleyen kararına karşı, gerek alacaklı, gerekse borçlu, şikayet yoluna 

başvurabilir (İİK m.16)
22

.   

İcra müdürü tarafından belirlenen teminat miktarının, takip masraflarıyla, 

aleyhine takip yapılan borçlunun muhtemel zarar ziyanını karşılayacak miktarda 

                                                
19

 “…Takip talepnamesi ve ekli gemi ipoteği sözleşmesi ile vekaletnamenin içeriğinden takip 

alacaklısının Fransız uyruklu olduğu anlaşılmaktadır. MÖHUK m.32 gereğince mercice bu madde ve 

davacı alacaklının yabancı uyruklu olduğu, teminat durumunun kamu düzeni ile ilgili olduğu 

gözetilerek…şikayet hakkında karar vermek gerekirken” (12.HD 08.02.1993, 12739/2110: Uyar-

Kanun I s.285). 
20 Kuru-Usul IV s.4206-4207; Özden-Cautio s.34; Özden-Teminat s. 41. “Yasada öngörülen 
(mahkeme) teriminin icra takipleri için (icra dairesi olarak) anlaşılması gereklidir” (12.HD 

01.04.2004, 3229/7831: Kuru-İcra El Kitabı s.142, dn.14). 
21 Aksi görüş: Kütükçüoğlu‟na göre, gösterilecek teminatın miktarını icra tetkik mercii (icra 

mahkemesi) belirler. Takip talebini alan icra dairesi, takip evrakını kendiliğinden icra mahkemesi‟ne 

gönderir ve teminat konusunda karar vermesini ister. İcra mahkemesi de, takip alacaklısının yabancı 

olup olmadığını araştırır ve şartların gerçekleştiğini tespit ederse, teminat gösterilmesini ister ve 

gösterilecek teminatın miktarını da belirler (bu konuda Bkz. Kütükçüoğlu s.68).     
22 Aksi görüş: İcra memurunun, takibin niteliğine ve duruma göre teminat miktarını belirleme 

konusunda takdir yetkisi olduğundan, icra memurunun teminat miktarını belirleyen kararına karşı, 

şikayet yolu kapalıdır (Özden-Cautio s.34). 



 232 

olması gerekir (MÖHUK m.48)
23

. İcra takibi yapılırken, başvuru vekalet harcıyla, 

peşin harç peşin olarak ödeneceğinden, bunlar için teminat gösterilmesine zaten 

gerek yoktur. Haciz masrafı, kıymet takdiri ve satış için gerekli masraflar ile tebligat 

ve müzekkere giderlerinin de taleple birlikte peşin olarak ödenmesi gerekir. Bu 

masraflar ödenmezse, talebin gereği yerine getirilmez. Bu nedenle bunlar içinde 

herhangi bir teminat gösterilmesi gerekmez.  

Takip alacaklısının kendisine ait, cezaevi harcı için teminat gösterilmesi 

gerekir. Ayrıca yapılan takip nedeniyle borçlu tarafından takibe karşı itiraz veya 

şikayet yoluna gidilmesi gerekebileceğinden; şikayet veya itiraz yolu için gerekli 

yargılama giderleri ve ücreti vekalet içinde teminat gösterilmesi gerekir. Kanımızca 

bunlar, takip nedeniyle uğranılması muhtemel zarar ziyan içerisinde düşünülmelidir.  

Özden, itirazın kaldırılması safhası için de teminat gösterilmesi gerektiği 

görüşündedir
24

. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Zira, itirazın kaldırılması yoluna, 

borçlunun itirazı üzerine, alacaklı tarafça başvurulacaktır. Alacaklı itirazın 

kaldırılmasını talep ederken, MÖHUK m.48‟e göre, karşı tarafın (borçlunun) ve 

hazinenin uğraması muhtemel yargılama giderleriyle, zarar ziyanların karşılanması 

için  teminat gösterecektir. Bu nedenle, borçlunun takibe itiraz edip etmeyeceğinin 

belli olmadığı bir aşamada, daha takibin başında, alacaklıdan, bu giderler için 

teminat gösterilmesi istenilmemelidir. Böyle bir uygulama, alacaklının takip yoluna 

başvurmasını zorlaştıracağından, hak arama özgürlüğünün zedelenmesine de yol 

açar. 

 

4- Teminatın Türü 

Gösterilecek teminatın türü konusunda, MÖHUK m.48‟de herhangi bir 

hüküm yoktur. Bu nedenle, burada, teminata ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan 

HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak, teminat türleri belirlenecektir.  

                                                
23 “Somut olayda, alacaklı yabancı kurumun takip dosyasında borçlu…bankasında talep ettiği 
27.078.960.794.06TL alacağa karşılık mahkemece çok cüzi miktarda 270.000.000.000TL teminat 

taktir ettiği görülmektedir. İcra hâkimliğince talep edilen alacak miktarı, uyuşmazlığın mahiyeti de 

nazara alınarak 2675 sayılı Kanunun 32.maddesinde belirtilen yargılama ve takip giderleri ile karşı 

tarafın zarar ve ziyanını karşılayabilecek genel uygulamalar doğrultusunda ve makul yeterlilikte Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hükümleri dahilinde döviz üzerinden teminat tutarı 

takdir edilerek bu meblağın alacaklı tarafa HUMK‟nun 163.maddesi gereğince verilecek kesin süre 

içerisinde merkez bankasına depo ettirilmesi, takip şartı olan bu teminat verilen kesin süre içerisinde 

yatırılmadığı takdirde bu yöne ilişkin şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 

reddi isabetsizdir” (12.HD13.4.2004, 5408/9048: Muşul-Kanun s.451). 
24 Özden-Cautio s.35. 
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Takip yapan yabancı alacaklı, icra müdürü tarafından belirlenen teminat 

miktarını karşılayacak kadar, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat 

mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini
25

 

teminat olarak gösterebilir (HUMK m.96,I kıyasen). Uygulamada daha çok, teminat 

olarak para veya banka teminat mektubu gösterilmektedir. Teminatın para olarak 

gösterildiği durumlarda, teminatın hangi para cinsinden gösterileceği konusu öğretide 

tartışmalı olmakla beraber, Yargıtay teminatın döviz cinsinden gösterilmesi gerektiği 

yönünde kararlar vermektedir. Yabancıların dava açmada teminat yükümlülükleri 

incelenirken, teminatın türü konusunda yaptığımız açıklamalar, yabancıların 

yaptıkları icra takipleri için de geçerlidir
26

.    

 

5- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Teminat gösterilmemesinin sonucuna ilişkin MÖHUK‟nda herhangi bir 

hükme yer verilmemiştir. Bu konuda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür.  

Kütükçüoğlu, teminat gösterilmemesinin müeyyidesinin takibin işleme 

konulmaması olduğu görüşündedir
27

.  

Nomer/Şanlı ise, teminat gösterilmemesi halinde, icra takibine devam 

edilemeyeceğini belirtmektedir
28

.  

Özden‟e göre ise, teminat gösterilmemesi halinde, takipten vazgeçilmiş 

sayılır.  

Kanımızca da, yabancı takip alacaklısı tarafından, icra müdürü tarafından 

belirlenen süre içinde teminat gösterilmezse, icra müdürü takibin yapılmamış 

sayılmasına karar vermelidir.  

 

C- Satış Aşamasında Teminat Gösterilmesi 

İcra takibinde teminat gösterilmesi gereken hallerden birisi de satış 

aşamasında söz konusu olmaktadır. İcra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınır 

veya taşınmaz malı haczedilmişse, alacaklının alacağına kavuşabilmesi için, 

                                                
25 HUMK m.96‟da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamasına rağmen, öğreti ve uygulamada 

taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği kabul edilmektedir (Yılmaz-İnanca s.396; Kuru-

Usul IV s.4155). 
26 Bkz. Yuk. §.3 B, II, 4, c. 
27 Kütükçüoğlu s.70. 
28 Nomer/Şanlı s.428. 
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haczedilen bu malların satılarak parasının alacaklıya ödenmesi gerekir. İcra takibi 

neticesinde haczedilen taşınır mallar kural olarak, taşınmaz mallar ise mutlak suretle 

açık artırma yolu ile satılır. 

İcra ve İflâs hukukunda, açık artırma ile satış, önceden belirlenen yer ve 

zamanda hazır bulunanlar arasında, fiyatın birbirini izleyen tekliflerle oluştuğu süreç 

sonunda, kanun tarafından belirlenen şartlara uyması halinde, satışa çıkarılan malın,  

icra organlarınca en yüksek teklifte bulunan kişiye satılmasıdır (ihale edilmesidir)
29

. 

İhalenin kanunu uygun olarak yapılması gerekir. İhalenin herhangi bir aşamasında 

bir usûlsüzlük bulunması halinde, icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihalenin feshi 

istenebilir (İİK m.134,II).  

Mevcut düzenlemede ihalenin feshi talebinde bulunabilmek için herhangi 

bir teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu değildir. İcra ve İflâs  Kanununda  

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı‟nın 25.maddesiyle, İİK‟nun 

134.maddesinin 2.fıkrası değiştirilmekte ve ihalenin feshi talebinde bulunan kişiler 

için ihale bedelinin yüzde onu oranında nakdi teminat yatırma yükümlülüğü 

getirilmektedir
30

. Taslak ile ihalenin feshini talep edebilmek için getirilen teminat 

yükümlülüğü özel bir dava şartı niteliğindedir
31

. Özbek böyle bir düzenlemenin, hak 

arama özgürlüğünü kısıtlayacağını belirtmekte ve nakdi teminat yükümlülüğü getiren 

taslağın bu hükmünün isabetli olmadığını gerekçeleriyle ortaya koymaktadır
32

. 

Kanımızca da böyle bir düzenleme ihalenin feshini talep edebilecek kişilerin ve 

özellikle de borçlunun bu yola başvurmasını zorlaştıracağı, hatta imkansız hale 

getirebileceği için hak arama özgürlüğünü zedeler niteliktedir. Bu nedenle Kanunda 

                                                
29 Arslan-İhalenin Feshi s.39; Erturgut s.38; Arslan E. s.16; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.343, dn.2. 
30

 Taslağın 25.maddesiyle İİK m.134,II şu şekilde değiştirilmektedir: “İhalenin feshini, Borçlar 

Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, 

borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres 

göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde 

ihale bedelinin yüzde onu oranında nakdi teminatı mahkeme veznesine yatırmak suretiyle 

isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç 
ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin 

reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi ihale bedelinin yüzde onu oranındaki nakdi teminatın 

hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi 

hâlinde nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmez. Yatırılan nakdi teminat açılan 

bir banak hesabında nemalendırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin 

kararın kesinleşmesi üzerine nakdi teminat bedeli neması ile birlikte hazineye veya hak sahibine 

ödenir” (http://www.kgm.adelet.gov.tr/gorus/iik.htm: erişim tarihi 22.09.2008). 
31 Özbek-Taslak s.508. 
32 Bkz. Özbek-Taslak s.507-511. 
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böyle bir değişikliğe gidilmemelidir. Zaten kanunda böyle bir değişiklik yapılmasını 

gerektirecek sebep de yoktur. Mevcut düzenlemedeki para cezaları, kötüniyetli 

ihalenin feshi taleplerini önlemek için yeterlidir.  

Satış aşamasında, çeşitli hallerde teminat gösterilmesi söz konusu 

olmaktadır. Haczedilen taşınır veya taşınmaz mallarının açık artırma ile satışında 

artırmaya katılabilmek veya ihale alıcısına satış bedeli için ödeme süresi 

verilebilmesi için teminat gösterilmesi gerekmektedir. Yine, ipoteğin paraya 

çevrilmesi yolu ile takiplerde belirli şartların gerçekleşmesi halinde satışın 

durdurulabilmesi için teminat gösterilmesi gerekmektedir.  

 

I- Taşınmaz Satışlarında Teminat Gösterilmesi 

Haczedilen taşınmaz mallar, ancak açık artırma yolu ile satılabilir; 

taşınmazların pazarlıkla satılması mümkün değildir
33

. Borçlunun taşınmaz malı 

haczedilmişse, alacaklının, iki yıl içinde taşınmaz malın satışını istemesi (İİK 

m.106,I), icra müdürlüğünün de, satış talebinden itibaren iki ay içinde hacizli 

taşınmaz malı açık artırma ile satması gerekir (İİK m.123).  

Taşınmazların artırma ile satışının, artırmaya hazırlık ve artırmanın 

yapılması olmak üzere iki temel aşaması bulunmaktadır. Satış talebi üzerine, satışı 

yapacak icra dairesi, artırma için bir takım hazırlık işlemleri yapacaktır. Artırmaya 

hazırlık işlemleri, artırma ilanının yapılması
34

 ile şartname
35

 ve mükellefiyetler 

listesinin
36

 düzenlenmesidir
37

.  

                                                
33 İflâsta (İİK m.241/I) ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda (İİK m.309e) taşınmazlar, 

alacaklılar karar verirse pazarlıkla satılabilir.  
34 Satış talebi üzerine, icra dairesi artırmanın açık ve genel olmasını sağlamak, şartnamenin 

hazırlanmasında gerekli bilgileri elde etmek, artırmaya katılan kişi sayısının çoğalması ve satış konusu 

malın olabildiğince yüksek bir fiyata satılabilmesi için açık artırmayı ilan eder (Arslan-İhalenin Feshi 

s.45-46; Arslan E. s.55). İİK m.126/I‟e göre artırma satıştan en az bir ay önce ilan edilir. İlanın 

öneminden dolayı kanunda açık artırma ilanının zorunlu olduğu belirtilmiş, ancak ilanın ne şekilde 

yapılacağı konusunda icra memuruna takdir hakkı tanınmıştır. İcra memuru bütün ilgililerin 

menfaatini gözeterek, ilânın şeklini, gazete ile yapılıp yapılmayacağını belirler (İİK m.126/son; 
m.114/II). Uygulamada taşınmazların satış ilanının hemen hemen tamamı gazete ile yapılmaktadır. 

İlanda nelerin bulunması gerektiği İİK m.126/II‟de belirtilmiştir. Buna göre ilânda, satışın yapılacağı 

yer, gün ve saat; artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren görülebileceği; belirtilen yer ve 

zamanda yapılacak birinci artırma sonunda, teklif edilen bedel taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 

altmışını bulmadığı takdirde on gün sonra yapılacak ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saatin; 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz ürerindeki haklarını, özellikle faiz ve masrafa 

ilişkin iddialarını belgeleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri yazılır. İlânın bir örneği 

borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerine tebliğ edilir (İİK m.127).   

Artırma ilanının, zamanı, içeriği, şekli ve ilgililere tebliği konularında ayrıntılı bilgi için Bkz. Arslan 

E. s.55-70). 
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Artırmaya hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra, ilanda belirtilen yer, 

gün ve saatte artırma yapılır. Artırma herkese açıktır. Artırmaya fiil ehliyetine sahip 

olan herkes katılabilir
38

. Ayrıca kişiler, iradi veya kanuni temsilcileri aracılığı ile de 

artırmaya katılabilirler
39

. Açık artırmaya katılabilmek için tek bir şart vardır, o da 

teminat şartıdır. Artırmaya katılmak isteyen kişiler, satışa çıkarılan taşınmazın 

muhammen bedelinin %20‟si oranında teminat göstermek şartıyla artırmaya 

katılabilirler.  

Artırmaya katılanların sürdükleri peyler, tellal tarafından yüksek sesle 

duyurulur. Taşınmaz tellal tarafından üç defa bağırıldıktan sonra, en çok pey sürene 

icra müdürü tarafından ihale edilir (İİK m.129,I c.1). Birinci artırmada ihalenin 

                                                                                                                                     
35 Artırma şartnamesi, icra memuru tarafından hazırlanan, satışa çıkarılan taşınmazın fiziki ve hukukî 

durumu hakkında bilgi veren, taşınmazla ilgili hak ve yükümlülüklerin belirtildiği, artırma ile ilgili 

şartların yer aldığı, hangi şartların gerçekleşmesi halinde taşınmazın satılacağını (ihale edileceğini) 

gösteren belgedir (Arslan-İhalenin Feshi s.47; Uyar-İhale I s.490; Gökçe s.642). İcra memuru şartları 
belirlerken, taşınmazın en yüksek fiyata satılabilmesini amaçlamalı ve bu doğrultuda taşınmazın 

bulunduğu yerin adetlerine (İİK m.124/I) ve taşınmazın özelliklerine göre en uygun şartları 

belirlemelidir (Arslan E. s.71). Hazırlanan artırma şartnamesi, artırmadan önce en az on gün süre ile 

icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur (İİK m.124/II). Artırma şartnamesinde 

yazılacak hususlar İİK m.124-125 ve İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği m.49‟de belirtilmiştir. Buna 

göre artırma şartnamesinde, artırmaya katılacak olanların taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 

yirmisi oranında pek akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri gerektiği (İİK 

m.124/III); taşınmazın üzerindeki irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç 

senetleri ve irat senetleri ile satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsı borçlarının da 

alacıya intikal edeceği (İİK m.125/I); hangi masrafların alıcıya ait olacağı (İİK m.125/IV); artırma 

konusu taşınmaz belediye sınırları içerisinde ise imar dairelerinden ve belediyelerden sorularak 
alınacak son imar durumu (HTMYY m.49); taşınmaz için takdir olunan kıymet (HTMYY m.49); 

dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadları, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün 

ve saat, tapu kaydı ve evsafı (HTMYY m.49); icra müdürü veya yardımcısının tarihle birlikte imza ve 

mührü (HTMYY m.49) bulunmalıdır. Taşınmazı açık artırmada satın alan alıcı, taşınmazı artırma 

şartnamesine göre iktisap eder (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.363). Artırma şartnamesi konusunda 

ayrıntılı bilgi için Bkz.Uyar-İhale I s.490-537; Arslan E. s.71-84; Arslan-İhalenin Feshi s.46-50.   
36

 Mükellefiyetler listesi, icra memuru tarafından düzenlenen, satışa çıkarılan taşınmaz üzerindeki 

ayni haklar ile, tapuya şerh verilmek suretiyle kuvvetlendirilmiş şahsî hakların gösterildiği, artırma 

şartnamesinin bir cüz‟ü ve satış bedelinin paylaştırılma şeklini gösteren bir sıra cetveli niteliğinde olan 

belgedir (Pekcanıtez/Atalay/Surgurtekin/Özekes-İcra s.221; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.364; Arslan-

Elif Kısmet s.85-86). Artırma şartnamesinin bir cüz‟ü olan mükellefiyetler listesi, alıcı için tapu sicili 

hükmünde olup, mükellefiyetler listesinde gösterilmemiş mükellefiyetler alıcıya geçmez 
(Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin/Özekes-İcra s.221). Hazırlanan mükellefiyetler listesi haciz 

koydurmuş alacaklılarla, borçluya tebliğ edilir ve kendilerine itiraz için üç günlük süre verilir (İİK 

m.128/I). Kesinleşen mükellefiyetler listesi, artırma şartnamesine bağlanır ve  artırma gününden en az 

on gün önce şartname ile birlikte, icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur (Uyar-İhale 

I s.536; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.365, dn.14). Taşınmazın önceden kıymetini etkileyen 

mükellefiyetler ortaya çıkmışsa, icra müdürü taşınmaza yeniden kıymet takdir ettirir (İİK m.128/II). 
37 Arslan-İhalenin Feshi s.45. 
38 Arslan E. s.106. Yabancı kişiler de kanuni sınırlar dahilinde artırmaya katılabilirler. Bu konuda 

Bkz.Arslan E. s.106, dn.436. 
39 Arslan E. s.107. 
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yapılabilmesi için, artırma bedelinin, taşınmazın muhammen bedelinin %60‟ı
40

 ile 

satış ve paylaştırma masrafları toplamını geçmesi şarttır (İİK m.129,1 c.2).  Artırma 

bedeli bu şartı karşılamıyorsa, en çok artıran taahhüdü ile bağlı kalır ve on gün sonra 

aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılır (İİK m.129,II).  İkinci artırmada ihalenin 

yapılabilmesi için, artırma bedelinin, taşınmazın muhammen bedelinin %40‟ı
41

 ile 

satış ve paylaştırma masrafları toplamını geçmesi şarttır (İİK m.129,II). Artırma 

bedeli bu şartı karşılamıyorsa, ihale yapılmaz ve satış talebi düşer
42

. 

Gerek birinci, gerekse ikinci artırmada ihalenin yapılması ile taşınmazın 

mülkiyeti alıcıya geçer (İİK m.134,I). Satış bedeli peşin para ile ödenir (İİK m.130, 

c.1)
43

. Ancak icra müdürlüğü alıcıya, satış bedelini ödemesi için, on günü geçmemek 

üzere bir süre verebilir (İİK m.130, c.2). İcra müdürlüğü, süre verirken alıcının satış 

bedelini temin için teminat göstermesini isteyebilir (İİK m.131, c.3). 

Taşınmaz satışlarında, satış bedelinin kısmen veya tamamen ödenmemesi 

halinde icra müdürü, kendiliğinden ihaleyi kaldırır. İİK‟nun 133.maddesinin 

1.fıkrasında satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle ihalenin kaldırılması ve ihalenin 

kaldırılması üzerine yapılacak işlemler düzenlenmiş, 2.fıkrasında ise satış bedelini 

ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına neden olan alıcıların sorumluluğu 

düzenlenmiştir. Satış bedelinin ödenmemesi halinde icra müdürü tarafından, İİK 

m.133,I‟de belirtilen işlemlerin eksiksiz ve çabuk bir şekilde yapılması gerekir
44

. 

Şöyle ki, alıcı satış bedelini peşin olarak veya kendisine verilen azami on günlük süre 

içinde ödemezse, icra müdürü, derhal, kendiliğinden ihale kararını kaldırır (İİK 

m.133,I). İhale kaldırıldıktan sonra, öncelikle alıcının ihaleye girerken yatırdığı 

                                                
40 Satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa ve bu alacaklıların alacakları 

toplamı malın muhammen bedelinin %60‟ından fazla ise, bu durumda artırma bedelinin bu rüçhanlı 

alacaklar toplamı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması gerekir (İİK m.129/I). 
41 Satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa ve bu alacaklıların alacakları 

toplamı malın muhammen bedelinin %40‟ından fazla ise, bu durumda artırma bedelinin bu rüçhanlı 

alacaklar toplamı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması gerekir (İİK m.129/II). 
42 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.370. 
43 “…bedelin nakit olarak yatırılması zorunlu olup, ihale alıcısının başka dosyalardan borçludan 

alacaklı olduğunu öne sürmesi ve yatırılması öngörülen bedel için teminat mektubu vermesi İİK‟nun 

4949 sayılı kanunla değişik 134/4.maddesindeki düzenlemeye aykırı olup şikayetin kabulü yerine 

yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir” (Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-III s.3185). 
44 Özekes-Tamamlayıcı Artırma; Arslan-İhalenin Feshi s.232. İİK m.133/I‟de kullanılan “hemen”, 

“artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca ilanla yetinilir” şeklindeki ifadelerden, verilen sürelerin 

“üç gün” “yedi gün” gibi çok kısa olmasından ve genel olarak maddenin düzenleniş amacından 

hareketle, icra memurunun, bu maddede öngörülen çabukluğa mutlak suretle uymasının gerektiğini, 

aksi halde, satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının, İİK m.133/II‟ye 

göre sorumlu tutulamayacağını söyleyebiliriz (Arslan-İhalenin Feshi s.232). 
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teminat, alıcının İİK m.133,II‟ye göre sorumlu olabileceği meblağa mahsup edilmek 

üzere alıkonulur. Daha sonra icra müdürlüğü, alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş 

olan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alması için teklifte bulunur
45

. Bu kişi üç 

gün içinde taşınmazı satın almaya razı olmaz veya şartlar oluşmadığı için kendisine 

teklif yapılamazsa, taşınmaz, icra müdürlüğünce hemen tamamlayıcı artırmaya 

çıkarılır (İİK m.133,I)
46

. Tamamlayıcı artırma kaldırılan ihalenin yerine yapılan ve 

hangi artırmanın yerine yapılıyorsa onun şartlarına göre gerçekleşen yeni bir 

artırmadır
47

. Tamamlayıcı artırmada da ilan yapılır, ancak artırma ilanının ilgililere 

tebliği gerekmez (İİK m.133,I). İlanla satış arasında yedi günlük süre bulunması 

gerekir (İİK m.133,I). İİK m.133,I‟de belirtilen, tamamlayıcı artırmanın hemen 

yapılmasından maksat, ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik ortaya çıkmadan, 

mümkün olan en kısa sürede ilanın yapılıp, bu ilandan yedi gün sonra da artırmanın 

yapılmasıdır
48

. Tamamlayıcı artırmada, alıcı çıkmazsa veya teklif edilen bedel 

şartları gerçekleştirmediği için ihale yapılamazsa yahut ihale yapılır satış bedeli 

ödenmezse, satış düşer ve artık yeni bir artırma yapılamaz
49

.  

Artırmaya katılıp, daha sonra satış bedelini ödemeyerek, ihalenin 

kaldırılmasına sebep olan tüm alıcılar ve varsa kefilleri, teklif ettikleri bedelle, son 

ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 

müteselsilen sorumludurlar (İİK m.133,II c.1). Taşınmaz ister kaldırılan ihalede 

alıcıdan önce en yüksek peyi süren kişiye yapılan teklif neticesinde ihale edilsin, ister 

                                                
45 Ancak bu teklifte bulunulabilmesi için, bu kişinin adresinin bilinmesi ve bu kişinin sürdüğü peyin o 

artırmada satış için gerekli şartları (asgari satış bedelini) karşılaması gerekir (İİK m.133/I). 
46 Doktrinde, ihale bedelini ödemeyerek, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren önceki alıcıların, 

tamamlayıcı artırmaya katılıp katılamayacakları tartışmalı olmakla beraber, doktrindeki hâkim görüş, 

önceki alıcılarında tamamlayıcı artırmaya katılabilecekleri yönündedir (Arslan-İhalenin Feshi s.233-

234; Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.177-178). İhale bedelini ödemeyerek, ihalenin kaldırılmasına ve 

tamamlayıcı artırma yapılmasına sebebiyet veren önceki alıcı, tamamlayıcı artırmaya girerken, 

kaldırılan ihaleye girerken vermiş olduğu teminatın dışında, tamamlayıcı artırma için de ayrıca 

teminat göstermelidir (Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.178). Alıcının daha önce gösterdiği teminat, 

önceki asıl artırmaya ilişkin ve o artırmadaki zararları karşılamaya yönelik olup, bu teminat zaten 

önceki artırmadaki sorumluluk nedeniyle alıkonulmuştur (Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.178). Bu 
nedenle önceki artırma yerine yapılan tamamlayıcı artırmada, artırmaya katılacak önceki alıcıdan 

yeniden teminat alınması uygun olacaktır. 
47 Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.169-170, 172. Tamamlayıcı artırma birinci artırmanın yerine 

yapılıyorsa, birinci artırmanın şartları aranacak ve taşınmazın muhammen bedelinin en az %60‟ı ve 

satış masrafları teklif edilmişse ihale yapılacaktır. Buna karşılık ikinci artırmanın yerine yapılıyorsa, 

taşınmazın muhammen bedelinin %40‟ı ve satış masrafları teklif edilmişse ihale yapılacaktır. Eğer 

taşınmaz üzerinde rüçhanlı alacak söz konusu ise, her halde teklif edilen bedelin rüçhanlı alacaklıların 

alacağı ile satış masraflarını karşılaması gerekecektir. 
48 Arslan-İhalenin Feshi s.231-232. 
49 Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.176-177; Uyar-İhale I s.808. 
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yapılan tamamlayıcı artırma neticesinde ihale edilsin, kaldırılan ilk ihalenin alıcısı, 

iki ihale bedeli arasındaki fark, temerrüt faizi ve diğer zararlardan sorumludur
50

. 

Satış bedelini ödemeyerek, ihalenin kaldırılmasına neden olan ihale alıcısının, İİK 

m.133,II‟ye göre sorumluluğunun doğabilmesi için, iki ihale bedeli arasında olumsuz 

bir farkın (zararın) ortaya çıkması, İİK m.133,I hükmünün eksiksiz ve amacına 

uygun olarak çabuk bir şekilde uygulanması, kaldırılan ihalenin icra mahkemesince 

feshedilmemiş olması ve her iki ihalenin aynı tür paraya çevirme yolu sonunda 

yapılması şarttır
51

. Bu şartlardan birisi gerçekleşmemişse veya tamamlayıcı ihale 

talip çıkmaması veya İİK m.129‟a uygun teklif yapılmaması nedeniyle 

yapılamamışsa, kaldırılan ilk ihale alıcısının İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğu 

doğmayacaktır
52

. Bu durumda ilk ihale alıcısının şartları varsa, haksız fiil 

hükümlerine göre sorumluluğu söz konusu olabilecektir
53

.  

İlk ihale alıcısının İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğunun doğması halinde, 

iki ihale bedeli arasındaki fark ve temerrüt faizi, herhangi bir hükme gerek 

kalmaksızın icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir (İİK m.133,II c.2). İhale bedeli 

farkı ve gecikme faizi, alıcının icra müdürlüğünce alıkonulan (İİK m.133,I), yüzde 

yirmi oranındaki teminatından tahsil edilir
54

. Teminatın bu miktarı karşılamaması 

halinde, icra müdürlüğünce alıcının malları haczedilir, satılır ve elde edilen para ile 

de kalan kısım tahsil edilir
55

. 

Birinci ve ikinci açık artırmada şartlar gerçekleşmediği için ihale 

yapılamazsa satış düşecektir. Yine birinci veya ikinci açık artırmada ihale yapılır, 

ancak satış bedeli ödenmezse, İİK m.133 gereğince ihalenin kaldırılmasına karar 

verilecek ve tamamlayıcı artırma yapılacaktır. Tamamlayıcı artırmada, alıcı ihale 

bedelini ödemezse veya şartlar gerçekleşmediği için ihale yapılamazsa satış yine 

düşecektir. Tamamlayıcı artırmada ihale yapılır ve fakat tamamlayıcı artırmada 

taşınmazı satın alan alıcı satış bedelini ödemezse, icra müdürlüğü bu kişiye yapılmış 

ihaleyi kaldırır ve ihaleye katılmak için gösterdiği teminatı alıkoyar
56

. Ancak bu 

durumda İİK m.133‟deki prosedür uygulanmaz, yani taşınmaz tamamlayıcı 

                                                
50 Arslan-İhalenin Feshi s.235. 
51 Arslan-İhalenin Feshi s.235-236. 
52 Arslan-İhalenin Feshi s.236-237. 
53 Arslan-İhalenin Feshi s.237. 
54 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.374. 
55 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.374. 
56 Arslan E. s.174. 
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artırmadaki alıcıdan önce en yüksek peyi sürene teklif edilmez  ve hemen artırmaya 

çıkarılmaz
57

. Doktrinde İİK m.133‟deki prosedürün sadece bir defa uygulanabileceği 

kabul edilmektedir
58

. Görüldüğü gibi, çeşitli ihtimaller söz konusu olmakla birlikte, 

İcra ve İflâs Kanununa göre, en fazla üç defa artırma yapılabilecek, sonrasında ise 

satış düşecektir
59

.  

Taşınmaz satışı ile ilgili olarak bu genel bilgileri verdikten sonra, şimdi 

taşınmaz satışlarında teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu, artırmaya katılırken 

teminat gösterilmesi durumunu ve satış bedelini ödeme süresi verilirken teminat 

gösterilmesi durumunu ayrı ayrı inceleyelim:   

 

1- Taşınmaz Satışında Artırmaya Katılmak İçin Teminat Gösterilmesi 

a- Genel Olarak 

İİK m.124,III‟de “Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın muhammen 

kıymetinin yüzde yirmisi nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 

mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır” denilmektedir. Artırma şartnamesi 

satışı yapacak icra memuru tarafından düzenlenen, artırma ile ilgili şartların yer 

aldığı, hangi şartların gerçekleşmesi halinde taşınmazın satılacağını (ihale 

edileceğini) gösteren belge niteliğindedir. İİK m.124,III hükmü nedeniyle, icra 

memuru, şartnameyi düzenlerken artırmaya katılacak olanların taşınmazın 

muhammen bedelinin %20‟si oranında para veya bu miktarda teminat mektubu 

vermeleri gerektiğini mutlak suretle şartnameye yazmalıdır.  

Artırmaya katılmak isteyen kişiler, ancak taşınmazın muhammen bedelinin 

%20‟si oranında teminat yatırmak şartıyla artırmaya katılabilirler. İcra memuru daha 

önce ilan edilen yer, gün ve saatte yapılacak artırmaya, ancak, şartname gereği 

taşınmazın muhammen bedelinin %20‟si oranında teminat olarak para veya teminat 

mektubu gösteren kişileri almalı; %20 oranında teminat göstermeyenleri veya eksik 

gösterenleri ise artırmaya almamalıdır. Gerek birinci açık artırmada, gerek ikinci açık 

artırmada, gerekse ihale bedelinin ödenmemesi nedeniyle ihalenin kaldırılmasına 

karar verilmesinden sonra yapılan tamamlayıcı artırmada, artırmaya katılmak için 

                                                
57 Arslan E. s.174. 
58 Arslan-İhalenin Feshi s.230, 238-239; Postacıoğlu-İcra s.507; Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.176-

177; Kuru-İcra II s.1411, Arslan E. s.158. 
59 Kuru-İcra II s.1411-1412; Üstündağ-İcra s.340. 
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muhammen bedelin %20‟si oranında teminat göstermek şarttır. Bu artırmalar 

arasında teminat gösterme bakımından herhangi bir farklılık yoktur.  

İİK m.124,III hükmü ile, artırmaya katılmak isteyen kişilere (alıcılara) %20 

oranında teminat yatırma zorunluluğunun getirmesindeki amaç, artırmaya taşınmazı 

almaya gerçekten niyetli kişilerin katılmasını, pey sürenlerin tekliflerinin ciddi 

olmasını sağlamak ve alıcının satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına 

neden olması halinde, İİK m.133,II‟ye göre doğacak sorumluluğunun karşılanmasını 

temin etmektir. Böylece ekonomik güce sahip olmayan kişilerin artırmaya katılarak, 

artırmanın uzaması, hatta bazen sonuçsuz kalması veya kaldırılmasına sebep 

olunması engellenebilir
60

.  

Taşınmazların satışında, artırmaya katılmak isteyen, her kişinin, kural 

olarak, taşınmazın muhammen bedelinin %20‟si oranında teminat göstermeleri şarttır 

(İİK m.124,III). Ancak, taşınmazın satış bedelinden %20 oranında pay alma ihtimali 

bulunan alacaklılar; taşınmazın muhammen bedelinin %20‟si oranında alacağı olan 

ilk sıradaki ipotekli alacaklılar ve taşınmazda %20 oranında hissesi bulunan 

hissedarlar, teminat göstermeden ihaleye katılabilirler. Şimdi bu ihtimalleri 

inceleyelim. 

İİK m.124,IV‟e göre “Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan 

alacaklının alacağı yukarıki fıkrada yazılı nisbet raddesinde ise artırmaya iştiraki 

halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz”. Bu hükmün lafzından, taşınmaz 

üzerinde %20 oranında hakkı olan alacaklının teminat göstermeden artırmaya 

katılabileceği anlaşılsa da; bu hükmün, satış bedelinden %20 oranında pay alma 

ihtimali bulunan alacaklının teminat göstermeden artırmaya katılabileceği şeklinde 

yorumlanması, hükmün konuluş amacına da uygun olacaktır
61

.   Başka bir deyişle, bu 

hükümden anlaşılması gereken, alacaklının taşınmaz üzerinde muhammen bedelin 

%20‟si oranında bir alacağının bulunması değil; taşınmazın satış bedelinden 

alacaklının hissesine düşmesi tahmin edilen miktarın, muhammen bedelin %20‟sini 

karşılamasıdır
62

. Buna göre, alacaklının, taşınmaz üzerinde %20 oranında bir alacağı 

bulunsa bile, satış bedelinden bu alacaklının hissesine düşmesi tahmin edilen miktar 

                                                
60 Arslan E. s.73. 
61 Arslan-İhalenin Feshi s.116; Üstündağ-İcra s.262. 
62 Üstündağ-İcra s.262; Kuru-İcra II s.1278; Postacıoğlu-İcra s.485; Uyar-Şerh VI s.9510; Arslan E. 

s.75. 
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muhammen bedelin %20‟sini karşılamıyorsa, alacaklı karşılanmayan kısım için 

teminat göstermekle yükümlüdür. Satış bedelinden alacaklının hissesine düşmesi 

tahmin edilen miktar, muhammen bedelin %20‟sini karşılıyorsa, alacaklı teminat 

göstermeden ihaleye katılabilir
63

. Satış bedelinden alacaklının hissesine herhangi bir 

miktarın düşmeyeceği tahmin ediliyorsa, bu durumda, alacaklı muhammen bedelin 

%20‟si oranında teminat göstermekle yükümlü olacaktır. Yine, alacaklının alacağı, 

muhammen bedelin %20‟sinden az ise, alacak miktarı ile muhammen bedelin %20‟si 

arasındaki fark teminat olarak gösterilmelidir.  

Burada önemli olan husus, satış bedelinden alacaklının hissesine düşmesi 

tahmin edilen miktarın nasıl tespit edileceğidir. Kanımızca alacaklının hissesine 

düşmesi tahmin edilen miktar, ihalenin, artırmada teklif edilebilecek asgari bedel 

üzerinden yapılacağı kabul edilerek belirlenmelidir. Başka bir deyişle, birinci açık 

artırma ise muhammen bedelin %40‟ının, ikinci açık artırma ise muhammen bedelin 

%60‟ının ve bu oranlardan fazla miktarda rüçhanlı alacak varsa, rüçhanlı alacak 

bedeli ile satış ve paylaştırma masraflarının teklif edileceği ve bu miktar üzerinden 

ihalenin yapılacağı kabul edilmelidir. Örneğin, muhammen bedeli 100.000TL olan 

bir taşınmazın satışında, taşınmaz üzerinde satış isteyen alacaklıya önceliği olan 

başkaca haciz ve ipotek yoksa, gerek birinci satışta muhammen bedelin %60‟ı olan 

60.000TL ve masraflar teklif edilsin, gerekse ikinci artırmada %40 olan 40.000TL ve 

masraflar teklif edilsin, satış bedelinden alacaklıya düşecek miktar, her hâlükârda 

muhammen bedelin %20‟si olan 20.000TL‟yi karşılamaktadır. Bu durumda alacaklı 

İİK m.124,IV gereği teminat göstermeden artırmaya katılabilecektir. Bu örnekte 

alacaklının alacağı 20.000TL‟den az ise, aradaki farkı teminat olarak göstermelidir. 

Alacaklının, alacak miktarının 7.000TL olduğunu kabul edersek, satış bedelinden 

alacaklıya 7.000TL verileceği, geri kalan miktar borçluya iade edileceği için, 

alacaklının ihaleye girerken 20.000TL – 7.000TL = 13.000TL teminat göstermesi 

gereklidir. Taşınmaz üzerinde satış isteyen alacaklıya rüçhanı olan 30.000TL 

değerinde bir ipotek olması halinde, birinci artırmada asgari %60 olan 60.000TL ve 

                                                
63 “İİK‟nun 124/3 maddesinde arttırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmini kıymetinin %20‟si 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdii etmeleri şartnamaye 

yazılır….Kesinleşen alacağı nedeniyle taşınmaza haciz koydumuş olan alacaklının alacağı yukarıda 

yazılı oranları karşılıyorsa, adı geçen, arttırmaya katılabilmek için teminat göstermekle yükümlüdür” 

(12.HD 17.10.2005, 16355/19988: Uyar-Şerh VI s.9512-9513; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-III 

s.3112). 
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masraflar teklif edilirse, satış bedelinden alacaklının hissesine 30.000TL ipotek 

düşüldükten sonra 30.000TL kalacaktır. Alacaklının hissesine düşecek 30.000TL‟lik 

bu miktar %20 olan 20.000TL teminat miktarını karşıladığından, alacaklı teminat 

göstermeden ihaleye katılabilecektir. İkinci artırmada ise asgari %40 olan 40.000TL 

ve masraflar teklif edildiğinde, alacaklının hissesine satış bedelinden 40.000TL – 

30.000TL ipotek bedeli = 10.000TL düşeceğinden, bu miktar %20‟den 20.000TL 

olan teminat miktarını karşılamayacaktır. Bu durumda alacaklı ihaleye katılmak için 

20.000TL(teminat miktarı)  -  10.000TL (hissesine düşecek miktar) = 10.000TL 

tutarında teminat gösterecektir. Taşınmaz üzerinde 70.000TL tutarında bir ipotek söz 

konusu ise, ipotek bedeli olan 70.000TL ve masraflar teklif edildiğinde, satış 

bedelinden alacaklının hissesine herhangi bir miktar düşmeyeceğinden, alacaklının 

artırmaya katılmak için, %20 oranında 20.000TL tutarında teminat göstermesi 

gerekecektir. 

İİK m.129 gereğince, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan ipotek 

alacakları karşılanmadan, satış yapılamayacağından, haciz yoluyla takipte, alacağı 

taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yirmisi veya daha fazla olan ipotek 

alacaklıları teminat göstermeden artırmaya katılabilirler
64

. Doktrinde, ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla yapılan takip üzerine yapılan satışta, satış isteyen ipotek 

alacaklısından sonraki derecedeki ipotek alacaklılarının artırmaya katılabilmeleri 

için, kendilerinden önceki derecelerdeki ipotek alacaklılarının alacakları tutarının 

%20‟si oranında teminat göstermeleri gerektiği ileri sürülmüştür
65

. Yargıtay da bu 

yönde kararlar vermiştir
66

. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Kanımızca bu durumda 

sonraki derecedeki ipotek alacaklıları, kendilerinden önceki derecelerdeki ipotek 

alacaklarının alacakları tutarının %20‟si oranında değil, muhammen bedelin %20‟si 

oranında teminat göstererek artırmaya katılabilmelidir. Örneğin, muhammen bedeli 

100.000TL olan bir taşınmaz üzerinde, birinci derecede 70.000TL değerinde ipotek 

olduğu, ikinci derecede de 25.000TL değerinde ipotek olduğunu düşünelim. İkinci 

derecedeki ipotek alacaklısının artırmaya katılabilmesi için, kendisinden önceki 

                                                
64 Uyar-Şerh VI s.9510; Arslan E. s.77. 
65 Kuru-İcra II s.1280; Uyar-Şerh VI s.9510. 
66 “İİK 124/3.maddesi uyarınca artırmaya katılmak isteyen kendisinden önceki hak sahibi olan rehin 

hakkı alacaklılarının alacaklarını korumak bakımından özellikle 1.derecede rehin hakkı sahibinin 

rehin miktarı üzerinden %20 oranında teminat yatırması gerekir” (12.HD 26.4.2002, 7752/8799: 

Uyar-Şerh VI s.9514-9515). Aynı şekilde, 12.HD 26.4.2002, 7752/8799 (Uyar-Şerh VI s.9515). 
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derecelerdeki ipotek alacakları tutarının %20‟si oranında teminat göstermesi 

gerektiği kabul edilecek olursa, ikinci derecedeki ipotek alacaklısı, 70.000TL 

değerindeki birinci derecedeki ipotek alacağının %20‟si olan 14.000TL değerinde 

teminat göstererek artırmaya katılabilecektir. 14.000TL değerinde teminat göstererek 

artırmaya katılan, ikinci derecedeki ipotek alacaklısı 90.000TL teklif eder ve daha 

sonrada bu satış bedelini ödemezse ihalenin kaldırılmasına karar verilecektir. 

Yapılan tamamlayıcı artırmada da 70.000TL teklif edilecek olursa, satış bedelini 

ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren, ikinci derecedeki ipotek 

alacaklısının, İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğu doğacaktır. İlk alıcı tarafından 

yatırılan ve icra müdürlüğü tarafından alıkonulan, 14.000TL teminat ise ihale bedeli 

farkı olan 20.000TL ve temerrüt faizini karşılamayacak, karşılanmayan kısmın icra 

müdürlüğü tarafından tahsil edilmesi gerekecektir . Muhammen bedelin %20‟si 

oranında 20.000TL tutarında teminat alınmış olsaydı, bu teminat miktarı İİK 

m.133,II göre sorumlu olunan miktarı karşılayacak, icra müdürlüğü tarafından yeni 

bir işlem yapılmasına gerek kalmayacaktı. Bu nedenle muhammen bedelin %20‟si 

oranında teminat alınması, hem İİK m.133,II göre doğacak sorumluluğun 

karşılanması yönündeki teminatın amacına uygun olacak, hem de teminat miktarını 

“muhammen bedelin yüzde yirmisi oranında” olarak belirleyen İİK m.124,III 

hükmüne uygun olacaktır. 

Satışa çıkarılan taşınmazda %20 veya daha fazla oranda hissesi bulunan 

hissedarlarda teminat göstermeden artırmaya katılabilirler
67

. Taşınmazda %20‟den az 

hissesi bulunan hissedarların ise, hisse oranlarıyla, %20‟lik oran arasındaki fark 

kadar teminat göstermeleri gerekir. Örneğin, taşınmazda %7 oranında hissedar olan 

bir kişi %20-%7 = taşınmazın muhammen bedelinin %13‟ü oranında teminat 

göstermelidir. Bu şekilde hiç teminat göstermeden veya daha az teminat göstererek 

artırmaya katılabilmek için, taşınmaz üzerindeki hakkın artırma başlamadan önce 

mevcut olması gerekir
68

. Taşınmaz üzerinde artırma sırasında mevcut olmayan, 

                                                
67 “…Müşteki hissedar taşınmazda 44/84 hisse sahibi olduğundan, muhammen bedelin %20‟sinden 

fazlaya tekabül eden hissesi vardır. Bu nedenle teminatsız katılabilecekken, icra müdürlüğünce 

8.6.2001 tarihinde 476.000.000TL teminat yatırması gerekeceğinden bahisle verilen karar yerinde 

değil…” (12.HD 3.12.2002, 23884/25804: Uyar-Şerh VI s.9511). 
68 Arslan-İhalenin Feshi s.116; Arslan E. s.75. 
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ancak ileride ortaya çıkabilecek bir hakka dayanarak, teminat göstermeden artırmaya 

katılmak mümkün değildir
69

. 

 

b- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Artırmaya katılmak için gösterilmesi gereken teminatın, gösterilme 

zamanına ilişkin, İcra İflas Kanunu‟nda herhangi bir hüküm yoktur. Teminatın en 

geç, ne zamana kadar gösterilmesi gerektiği konusunda, üç ihtimal akla gelmektedir. 

Birincisi, artırma başlamadan belli bir süre öncesine kadar teminat gösterilmesi; 

ikincisi, en geç artırma başlayana kadar teminat gösterilmesi; üçüncüsü ise,  artırma 

sona erene kadar teminat gösterilmesidir. Birinci ihtimalde, artırma şartnamesinde, 

artırmaya katılmak isteyenlerin, artırma başlamadan belli bir süre öncesine kadar 

teminat göstermeleri gerektiği belirtilecektir. Bu durum 05.05.2008 günü, saat 

15.00‟a kadar gibi açıkça tarih ve saat belirtilerek veya artırma günü ve saatinden, iki 

gün öncesine kadar gibi bir ifade ile belirtilebilir. Bu ihtimal kabul edilecek olursa, 

daha önceden “para bağlamak” istemeyen muhtemel alıcılar, ihaleye girmekten 

vazgeçebilecek, artırma şartnamesinde belirtilen zamana kadar teminat 

göstermeyenler, daha sonra teminat göstererek artırmaya katılamayacaklardır. Bu 

durumda artırmaya katılım azalacağı için, bu husus ihalenin feshi sebebi de teşkil 

edebilecektir. Bu nedenle artırma şartnamesinde belirtilmiş olsa bile, artırmadan belli 

bir süre öncesinde, teminatın yatırılmasının istenmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

İkinci ihtimalde, ise teminat en geç artırma başlayana kadar gösterilmeli, artırma 

başladıktan sonra teminat göstererek, artırmaya katılmak mümkün olmamalıdır. 

Şüphesiz en uygun olanı, artırma başlamadan, artırmaya katılmak isteyenlerin, 

teminatlarını yatırarak, artırmanın başlamasını beklemeleridir. Bu ikinci ihtimalde, 

artırma başladıktan sonra, teminat yatırarak artırmaya katılmak isteyenler, artırmaya 

                                                
69 Arslan-İhalenin Feshi s.116. Yargıtay eski tarihli bir kararında aksi yönde karar vermiştir: 

“…Mümeyyiz müşteki Hüsnü ..satılan gayrimenkulün muhammen bedelindeki hissesine düşen miktar 
yüzde on (şimdi yirmi) teminattan aşağı olması sebebi ile ihaleye iştirak için kendisinden teminat 

istenmesi yasal olmasına …paydaş olarak görülen alıcı Münevver.. hakkında veraset ilâmının iptaline 

karar verilirse, Hüsnü‟nün paylaştırmadaki hissesinin artması mümkün olduğundan HUMK m.571 

yolu ile uygulanması gerekli olan İİK‟nun 124.maddesinin son fıkrası gereğince bunun hissesi 

muhammen bedelin yüzde onuna (şimdi yirmi) tekabül ettiği takdirde teminat göstermeden ihaleye 

iştirak etmesi mümkün olduğundan…veraset ilanının iptaline dair davanın sonucu beklenerek… iptale 

edilip kesinleşmesi halinde Hüsnü‟nün muhammen bedel üzerinden hissesine düşecek miktar yüzde 

ona (şimdi yirmi) tekabül ettiği takdirde, kendisinin ihaleye sokulmaması sebebi ile menfaatı muhkel 

olacağı cihetle ihalenin feshine karar verilmek gerekirken…” (12.HD 14.02.1980, 10256/1273: 

Arslan-İhalenin Feshi s.116, dn.15).  
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alınmayacak, bunların pey sürmelerine izin verilmeyecektir. Bu durumda artırmaya 

katılım engellenmiş olacağı için, bu husus da ihalenin feshi sebebi teşkil 

edebilecektir. Uygun olanı artırma başlamadan önce teminatın gösterilmesi olmakla 

beraber, artırma başladıktan sonra da, artırma sona erene kadar, teminat yatırarak 

artırmaya katılmak mümkün olmalıdır. Zira İcra İflas Kanunu‟nda da artırma 

başladıktan sonra teminat göstererek, artırmaya katılmayı engelleyen bir hüküm 

yoktur. Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hüküm olmadığından, teminatın gösterilme 

zamanı, artırmaya katılımı azaltmayacak ve bu nedenle ihalenin feshine sebebiyet 

vermeyecek şekilde belirlenmeli, artırmaya katılımın olabildiğince çoğalması 

sağlanmalıdır. Bu nedenle en isabetli olan üçüncü ihtimaldir. Artırma devam ettiği 

sürece, artırma sona erene kadar, teminat yatırarak, artırmaya katılmak mümkün 

olmalıdır. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir
70

. Uygulamada artırmanın başlayış ve 

bitiş saatleri gösterilmektedir. Pey sürmeler dursa bile bitiş saatinden önce taşınmaz 

ihale edilmemeli, bitiş saatine kadar beklenmelidir
71

. Bu nedenle, belirtilen bitiş 

saatine kadar teminat yatırarak artırmaya katılmak mümkündür. Pey sürmeler devam 

ediyorsa, bitiş saati gelse bile artırmaya devam edilir
72

. Bu durumda artırmaya devam 

edildiği, artırma sona ermediği için bu aşamada da teminat göstererek artırmaya 

katılmak mümkün olmalıdır.  

 

c- Teminatın Miktarı 

İİK m.124,III‟de “taşınmazın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi 

nisbetinde” denilerek, artırmaya katılacak kişilerin taşınmazın muhammen bedelinin 

%20‟si oranında teminat göstermekle yükümlü oldukları açık bir şekilde 

                                                
70 “İhale devam ettiği sürece ihaleye katılmak mümkündür. Bunu yasaklayan bir kanun hükmü yoktur. 

Musa Urhan‟ın alacağı teminatı karşıladığından teminat yatırmasına da gerek yoktur. İhaledeki bu 

usulsüzlüğün başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğu gözetilerek ihalenin feshine karar verilmek 

gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir” (12.HD 03.05.1994, 5692/5787: Uyar-Kanun III 
s.3507). 

“İhaleye başlanıldıktan sonra teminat yatırılmak suretiyle ihaleye katılmayı engelleyici bir yasa 

hükmü olmadığı gibi, ihale şartnamesinde de „teminatın önceden yatırılması gerektiği‟ kabul 

edilmemiştir. Yasaya aykırı bir gerekçe ile şikayetçinin ihaleye katılımı engellendiğinden şikayetin 

kabulü ile ihalenin feshine karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir” (12.HD 

08.11.1993, 12610/17287: Uyar-Kanun III s.3508). 
71 Arslan-İhalenin Feshi s.114. 
72 Arslan-İhalenin Feshi s.114-115. “…Pey sürmeler devam ettiği takdirde, bitiş saati gelse dahi 

artırmaya devam edilmesi veya pey sürmeler dursa bile satışın bitim saati olarak gösterilen saatten 

önce ihale yapılmaması gerekir..” (12.HD 12.03.1980, 991/2249: Arslan-İhalenin Feshi s.115, dn.10). 
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belirtilmiştir. Teminat miktarı belirlenirken, sadece taşınmazın muhammen bedeli 

esas alınacak, muhammen bedele KDV eklenmeyecektir.  

Kanunda, artırmaya katılmak isteyen kişilerin göstermekle yükümlü 

oldukları teminat miktarı, açık net bir şekilde belirtilmiş olup, teminat miktarını 

belirleme konusunda icra memuruna herhangi bir takdir hakkı tanınmamıştır. Bu 

nedenle, icra memurunun şartnamede, artırmaya katılacak kişilerin göstereceği 

teminat miktarını, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yirmisinden fazla veya az 

olarak belirlemesi mümkün değildir. Şartnamede teminat miktarının yüzde yirmiden 

fazla veya az olarak belirlenmesi, İİK m.124,III hükmüne aykırı olacağından, kanuna 

aykırılık nedenine dayanarak, artırma şartnamesine karşı şikayet yoluna 

başvurulabilir.  

İcra müdürünün, şartnamede yüzde yirmiden fazla bir oran belirlemesi, 

örneğin, taşınmazın muhammen bedelinin %30‟u oranında teminat belirlemesi ve 

artırmaya katılmak isteyen kişilerden bu miktarda teminat istemesi, İİK m.124,III 

hükmüne aykırı olacağı gibi, artırmaya katılımı da azaltacaktır. Teminat miktarının, 

fazla belirlenmesi artırmaya katılımı azaltacağı için, bu husus ihalenin feshi nedeni 

olarak ileri sürülebilecek ve bu nedenle ihale feshedilebilecektir
73

.  

Teminat olarak yüzde yirmiden az bir oran belirlenmesi ise hem İİK 

m.124,III hükmüne aykırı olacak, hem de teminat ile sağlanmak istenen güvencenin 

sağlanamaması sonucunu doğuracaktır. Ancak, teminat olarak yüzde yirmiden az 

oranda teminat gösterilmesi veya hiç teminat gösterilmemesi, artırmaya katılımı 

azaltmayacağı, bilakis katılımı artıracağı için, bu husus ihalenin feshi nedeni teşkil 

etmeyecek, bu nedenle ihalenin feshine karar verilemeyecektir
74

. Ama bu durumda, 

teminat göstermeyen veya yeteri kadar teminat göstermeyen kişiyi artırmaya kabul 

ederek, bu kişiye ihaleyi yapan icra memurunun disiplin sorumluluğu doğacaktır
75

. 

Yine, teminat göstermeden veya yeteri kadar teminat göstermeden ihaleye kabul 

                                                
73 “Gazete ile yapılan „satış ilanı‟ndan ihaleye katılanların göstereceği teminatın oranı yasaya uygun 
olarak %20 olarak gösterilmiştir. Şartnamede bu oran %50 olarak gösterilmişse de, daha sonra 

ihaleden önce yapılan düzeltme ile bu oranın %20 olduğu müşteki borçlu da dahil olmak üzere, 

ihaleden önce ilgililere tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla teminatın oranı, şartname, satış ilanı uygun hale 

getirilmiştir” (12.HD 23.6.2003, 12054/14940: Uyar-Şerh VI s.9514).  
74 “İpotek alacaklısı…. Bank‟ın ve Osman‟ın teminat göstermeden artırmaya iştirakleri borçlunun 

aleyhine değil bilakis lehine bir durum yaratmış, bu suretle pey sürenler fazlalaştığı için rekabet 

doğmuş ve gayrimenkul en çok pey süren Ahmet‟e ihale olunmuştur. Şikayet konusu muamelenin 

satışa aleyhte etkisi bulunmadığı göz önünde tutulmaksızın, sırf bu sebeple ihalenin feshedilmesi 

isabetli değildir” (İİD 14.11.1967, 9176/10088: Uyar-Kanun III s.3375). 
75 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
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edilen kişi, satış bedelini ödemezse, icra memurunun hukukî sorumluluğu 

doğabilecek; alıcının İİK m.133,II‟ye göre sorumlu olduğu miktar alıcıdan tahsil 

edilemezse, bu miktar icra memurundan istenebilecektir
76

.   

 

d- Teminatın Türü 

İİK m.124,III‟de artırmaya katılacak kişilerin teminat olarak, ancak, para 

veya milli bir bankanın teminat mektubunu gösterebilecekleri belirtilmiştir. 

Doktrinde, devlet tahvili veya hazine bonosunun da  teminat olarak gösterilebileceği 

kabul edilmektedir
77

.  

Her ne kadar İcra İflâs Kanunu‟nun 124.maddesinin 3.fıkrası‟nda teminat 

türleri belirtilirken, “pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu” denilse de, 

teminat göstermenin istisnasının düzenlendiği aynı maddenin 4.fıkrasında “pey 

akçesi ve teminat aranmaz” denilmektedir. Teminat göstermenin istisnasının 

belirtildiği 4.fıkrada, pey akçesi ve milli bir bankanın teminat mektubu 

denilmeyerek, “pey akçesi ve teminat” ifadesi kullanıldığından, biz kanun 

koyucunun amacının da, para ve teminat mektubu dışındaki diğer teminat türlerinin 

de teminat olarak gösterilebileceği yönünde olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, 

kanımızca, İİK m.133,II‟ye göre doğacak sorumluluğu karşılayacak ve hemen paraya 

çevrilebilecek nitelikte olmak şartıyla, para ve teminat mektubu dışındaki diğer 

teminat türleri de, artırmaya katılmak için teminat olarak gösterilebilmelidir. Bu 

doğrultu da, devlete ait tahviller, karşılığı banka tarafından hemen ödenen özel çekler 

(çizgili çek), teminat olarak gösterilebilmelidir. 

Teminatın para olarak gösterildiği durumlarda, bu teminatın Türk 

parasından başka yabancı bir para cinsinden gösterilip gösterilemeyeceği konusu 

doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki hâkim görüşe göre, teminat Türk parası olarak 

veya resmi kuru belli yabancı bir para cinsinden gösterilebilir
78

. Doktrinde azınlıkta 

kalan görüşe göre, teminatın Türk parası olarak gösterilmesi, resmi kuru belli olsa 

bile yabancı paranın teminat olarak gösterilmemesi gerekir
79

. Zira bu görüşe göre, 

yabancı paranın kurunu bilmek icra memurunun görevi olmadığı gibi, icra 

                                                
76 Arslan-İhalenin Feshi s.117-118. 
77 Arslan-İhalenin Feshi s.99, dn.91; Arslan E. s.73-74. 
78 Uyar-Şerh VI s.9509; Kuru II s.1277; Arslan E. s.73. 
79 Arslan-İhalenin Feshi s.99, dn.91. 
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memurunun yabancı parayı teminat olarak alıkoyması da mümkün değildir
80

. 

Kanımızca teminatın Türk parası yanında resmi kuru belli yabancı para cinsinden 

gösterilmesi mümkün olmalıdır. Zira günümüzde, yabancı paraların resmi kuru, 

Merkez Bankası tarafından günlük olarak ilan edilmekte olup, bu resmi kurları 

gazeteler veya internet aracılığı ile hemen kolayca öğrenmek mümkündür. Bu 

nedenle icra müdürü yabancı para cinsinden gösterilen teminatın, Türk Lirası olarak 

karşılığını hemen bulabilir ve muhammen bedelin %20‟sini karşılayıp 

karşılamadığını tespit edebilir. Bu  nedenle, bizce de teminatın hem Türk parası 

olarak, hem de resmi kuru belli yabancı para cinsinden gösterilebileceğini belirten 

hâkim görüş daha isabetlidir.  

Yargıtay da eskiden, resmi kuru belli yabancı paranın teminat olarak 

gösterilebileceği yönünde kararlar vermekteyken
81

; yeni kararlarında yabancı paranın 

teminat olarak gösterilebilmesi için ya artırma şartnamesinde açıkça yabancı paranın 

teminat olarak gösterilebileceğinin belirtilmiş olması şartını aramaya başlamıştır
82

. 

Kanımızca, artırmaya katılımın engellenmemesi, katılımın olabildiğince çoğalması, 

rekabet ortamının oluşması için, yabancı paranın teminat olarak gösterilmek 

                                                
80 Arslan-İhalenin Feshi s.99, dn.91. 
81 “İhale tutanağından anlaşıldığına göre Hamdi Aslan isimli üçüncü kişi teminatı Alman Markı olarak 

yatırıp ihaleye katılmak istemiş bu talebi icra müdürlüğünce kabul edilmemiştir. Alman Markı 

Türkiye‟de rayici olan bir paradır. İcra müdürünün işlemi doğru değildir. Her iki nedenin başlı başına 

ihalenin feshini gerektireceği gözetilmeden talebin reddi isabetsizdir” (12.HD 16.09.1994, 

9618/10559: Uyar-Kanun III s.3500). “Menkul ihalelerinde teminat alınacağına dair açık yasa hükmü 
yoktur. Bu husus icra müdürünün takdirine bırakılmıştır. Artırma şartnamesinde, „teminat alınacağı‟ 

yazılı değildir. İcra müdürünün şikayetçiden teminat istemesi doğru olmadığı gibi, rayici bulunan 

DM‟nin teminat olarak kabul edilmemesi de yerinde değildir. Merciice bu yönler gözetilerek ihalenin 

feshine karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir” (12.HD 18.06.1993, 

7335/11094: Uyar-Kanun III s.3501). “İİK‟nun 124 maddesine göre, „ihaleye katılabilmek için 

gayrimenkulün muhammen kıymetinin %20‟si nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 

mektubunun tevdii edilmesi gereklidir. Yatırılmak istenen teminat, Türk parası olabileceği gibi, resmi 

kuru belli olan yabancı para da olabilir” (12.HD 13.12.1993, 14188/19370: Uyar-Kanun III s.3501-

3502). 
82 “Her ne kadar Türk parası dışında Türkiye‟de kur değeri bulunan yabancı parayı teminat göstermek 

suretiyle ihaleye katılmak mümkün ise de, somut olayda satış şartnamesinin 10.maddesinde…yabancı 

paranın da teminat olarak kabul edileceğine ilişkin ibarenin bulunmamasına ve şu şartnameye de 
süresinde şikayet edilerek sınırlandırılmasının bertaraf edilmemiş olmasına, ihale öncesi kesinleşen bu 

hususun ihalenin feshi istemine dayanak yapılamayacağına” (12.HD 16.10.2000, 14552/15154: Uyar-

Şerh VI s.9514).  “İhale ile ilgili satış şartnamesi ve satış ilanında „satışa katılmak isteyenlerin 

taşınmaz değerinin %20‟si oranında nakit veya aynı miktarda ulusal bir bankanın teminat mektubunu 

ibraz etmeleri gerektiği‟ belirtilmiş olup, yabancı paranın teminat olarak kabul edileceğine ilişkin bir 

ibare bulunmamaktadır. Bu durumda satış ilanına aykırı bir biçimde kur değerleri değişiklik arz eden 

yabancı parayı teminat olarak göstermek isteyen A.Nejat Tan‟ın icra müdürünce ihaleye iştirak 

ettirilmemesinde isabetsizlik bulunmadığından ve ihalede zarar unsuru da olmadığından merciice 

yazılı gerekçeyle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 8.05.2000, 5722/7541: Uyar-

Şerh VI s.9517). 
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istenmesi halinde, resmi kurunun belli olması yeterli kabul edilmeli, ayrıca şartname 

de yabancı paranın teminat olarak gösterilebileceğinin belirtilmiş olması şartı 

aranmamalıdır. Nitekim, İİK m.124,III‟deki “pek akçesi” ile kastedilen nakit para 

olup, bunun mutlaka Türk parası olması gerekmez. Bu nedenle, hem Türk parası ile 

hem de resmi kuru belli yabancı para ile teminat gösterilmesi mümkün olmalıdır. 

 Artırmaya katılmak isteyen kişi, teminat olarak teminat mektubu da 

gösterebilir. Ancak ihaleyi yapacak icra memuru tarafından teminat mektubunun, 

teminat olarak kabul edilebilmesi için, bu teminat mektubunun kesin ve süresiz 

olması gerekir.  

 

e- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Taşınmazların açık artırma ile satışında, artırma, teminat gösteren kişilere 

açıktır. Bu nedenle, taşınmaz satışlarında, artırmaya katılmak için teminat 

göstermekle yükümlü olan bir kişi, teminat göstermediği takdirde, icra müdürü, bu 

kişinin artırmaya katılmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla bu kişi artırmaya 

katılarak, pey süremeyecek ve bu kişinin taşınmazı satın alması mümkün 

olmayacaktır.  

Buna rağmen, icra müdürü, teminat göstermesi gerekirken, teminat 

göstermeyen bir kişinin artırmaya katılmasına izin vermiş ve bu kişiye veya bir 

başkasına ihale yapılmışsa, acaba bu ihalenin feshine karar verilebilecek midir? 

Sırf teminat göstermeden, artırmaya katılmaya izin verilmiş olması 

nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi mümkün değildir. Şöyle ki, teminat 

göstermesi gerekirken, göstermeden artırmaya katılan kişiye ihale yapılmışsa, alıcı 

artırmaya teminatsız katıldığını ileri sürerek ihalenin feshini isteyemez
83

.  

Yine teminat göstermesi gerekirken, teminat göstermeden artırmaya katılan 

kişiye değil de, bir başka kişiye ihale yapılmışsa, alıcı, teminat göstermeden ihaleye 

katılmalarına izin verilen kişilerin pey sürmesi nedeniyle satış bedelinin yükseldiğini 

ileri sürerek, ihalenin feshini isteyemez. Zira, böyle bir durumda, kendi isteği ile pey 

süren alıcının, sırf bu usulsüzlük nedeniyle, menfaatinin çiğnendiğini ve ihalenin 

feshini isteyebileceğini kabul etmemek gerekir
84

.  

                                                
83 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
84 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
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Teminat göstermeden, artırmaya katılmaya izin verilmiş olması nedenine 

dayanarak, borçlunun da ihalenin feshini istemesi mümkün değildir. Çünkü böyle bir 

durumda borçlunun menfaati ihlal edilmemiş, bilakis artırmaya katılımın artması 

nedeniyle, satış bedeli daha da yükselmiş olacağı için, borçlunun menfaatine bir 

sonuç doğmuştur. Bu nedenle borçlu teminat gösterilmeden artırma katılmaya izin 

verilmiş olması nedenine dayanarak, ihalenin feshini isteyemez. Teminat göstermesi 

gerekirken, teminat göstermeyen kişilerin artırmaya katılmasına izin veren, icra 

memurunun disiplin sorumluluğu doğabilir. Bunun yanında, teminat göstermeden 

artırmaya katılmasına izin veren kişiye ihalenin yapılmış olması halinde, satış bedeli 

bu kişi tarafından ödenmeyecek ve alıcının İİK m.133,II‟ye göre sorumlu olduğu 

miktar da alıcıdan tahsil edilemezse, icra memurunun hukukî sorumluluğu da 

doğabilecektir
85

. 

 

 2- Satış Bedelini Ödeme Süresi Verilirken Teminat Gösterilmesi 

Taşınmaz satışlarında, yapılan artırma sonucunda ihale yapılmışsa, satış 

bedelinin kural olarak peşin para ile ödenmesi gerekir (İİK m.130). Satış bedelinin 

mutlaka para ile ödenmesi gerekmekte olup; ödeme yerine geçmek üzere, bono, 

poliçe, çek veya banka teminat mektubu verilemez
86

.  

İcra müdürü, alıcıya satış bedelini ödemesi için on günü geçmemek üzere 

süre verebilir (İİK m.130, c.2). Satış bedeli için ödeme süresi verilip verilmeyeceği 

konusunda, artırma şartnamesinde herhangi bir açıklığın olmadığı durumlarda, süre 

verip vermeme konusunda, icra müdürünün takdir yetkisinin bulunmaktadır. İcra 

müdürü, satış bedelinin süre verilmesi durumunda ödeneceğinin mümkün olacağı 

kanaatine varırsa, alıcıya satış bedelini ödeme süresi tanımalıdır
87

. İcra memuru, süre 

verip vermeme konusunda takdir yetkisini kullanırken, satış bedelinin biran önce 

ödenip takibin sonuçlandırılması amacı yanında, ilgililerinde hakkını gözetecektir
88

. 

Buna karşılık, artırma şartnamesinde, satış bedelinin peşin para ile 

ödeneceği veya satış bedelini ödeme için süre verilemeyeceği yazılmışsa, bu 

durumda, icra müdürünün takdir yetkisinin bulunduğundan söz edilemez. 

                                                
85 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
86 Kuru-İcra II s.1333; Berkin-İcra s.339; Uyar-İhale I s.729, 798; Arslan E. s.130; Arslan-İhalenin 

Feshi s.219. 
87 Arslan-İhalenin Feshi s.219. 
88 Arslan-İhalenin Feshi s.219-220. 
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Şartnamede, satış bedelinin peşin para ile ödeneceği yazılmışsa, bu durumda icra 

müdürü satış bedelinin ödenmesi için, alıcıya süre veremez; aksine hareket ihalenin 

feshini gerektirir
89

. Yine, artırma şartnamesinde, talep halinde, alıcıya süre verileceği 

yazılmışsa, alıcının talebi üzerine süre verilmesi zorunludur
90

. Süre verilmediği 

takdirde, alıcı, icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurarak, süre verilmesini 

sağlayabilir
91

.  

İcra müdürü, satış bedelini ödemesi için, alıcıya en fazla on gün süre 

verebilir. Bu süre, ihale gününü, takip eden günden başlar ve son günün tatil saatinde 

sona erer; son günün resmi tatile rastlaması halinde, süre tatili takip eden güne kadar 

kanun gereği uzamış olur (İİK m.19). On günlük süre kesin ve hak düşürücü nitelikte 

olup, icra müdürü, hiçbir şekilde bu sürenin uzatılmasına karar veremez
92

. Ancak, on 

günlük sürenin, toptan verilmesi mümkün olduğu gibi, parça parça, yani önceden 

verilen sürenin on güne tamamlanması şeklinde de verilebilir
93

. Bu on günlük süre 

içinde satış bedeli ödenmediği takdirde, İİK m.133‟e göre ihalenin kaldırılması 

gerekir.  

Satış bedelini ödemek için süre verilen hallerde, satış bedeli ödenene kadar 

taşınmaz hasar ve masrafı alıcıya ait olmak üzere icra müdürlüğü tarafından idare 

edilir ve satış bedelinin tamamı ödenmedikçe, taşınmaz alıcı adına tescil edilmez 

(İİK m.131, c.1-2). Ayrıca icra müdürü bu on günlük süreyi verirken, alıcının satış 

bedelini temin etmesi için teminat göstermesini de isteyebilir (İİK m.131, c.3).  

İİK m.131‟deki satış bedelini temin için teminat istenebileceğini belirten 

hüküm, ödeme şartları ile ilgili olması nedeniyle, 131.madde yerine 130.madde de 

yer almalıydı
94

. 

 İcra müdürü, satış bedeli ödemek için süre vermek için, alıcıdan teminat 

göstermesini isteyebileceği gibi; herhangi bir teminat istemeden de satış bedelini 

ödemek için alıcıya süre verebilir. Bu konuda da icra müdürünün takdir yetkisi 

vardır. Kanımızca, ihale bedelinin, muhammen bedelin çok üzerinde gerçekleştiği 

hallerde, icra müdürü süre vermek için alıcıdan teminat göstermesini istemelidir. Hiç 

                                                
89 Arslan-İhalenin Feshi s.101, dn.96; Arslan E. s.131. 
90 Arslan-İhalenin Feshi s.101, dn.96; Arslan E. s.131. 
91 Arslan-İhalenin Feshi s.101. 
92 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.371; Arslan E. s.131. 
93 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.371, dn.32; Arslan-İhalenin Feshi s.220. 
94 Arslan-İhalenin Feshi s.220. 
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değilse, muhammen bedel ile, ihale bedeli arasındaki farkın, %20‟si oranında teminat 

gösterilmesi istenilmelidir. Zira, ihalenin bedelinin bu şekilde beklenenin üzerinde 

gerçekleştiği hallerde, satış bedelinin ödenmemesi halinde, alıcının İİK m.133,II‟e 

göre iki ihale bedeli arasındaki farktan doğacak sorumluluğunun, çoğu kez İİK 

m.124,III‟e göre artırmaya katılırken alınan teminattan karşılanması mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle böyle durumlarda, ödeme süresi verilirken, teminat 

alınması uygun olacaktır.  

Satış bedelini ödemek için verilen süre, ihale gününü takip eden günden 

itibaren işlemeye başladığından ve bu süre en fazla on gün verilebildiğinden, 

kanımızca, İİK m.131 hükmüne göre, alıcıdan teminat istenen hallerde, istenilen 

teminatın, ihalenin yapıldığı günün mesai saati bitimine kadar gösterilmesi gerekir.  

Satış bedelini ödeme süresi verilirken, teminat olarak ihale bedelinin bir 

kısmının peşin ödenmesi veya kefil istenebilir
95

. Zaten diğer teminat türlerinin 

gösterilmesi, ister istemez bir zamanı gerektirdiğinden, teminat gösterme açısından, 

diğer teminat türleri pek elverişli değildir. 

Satış bedelini ödemek için teminat gösterilmesi şartıyla süre verilen 

hallerde; teminat gösterilmediği takdirde, alıcıya satış bedelini ödemek için süre 

verilmeyecek, satış bedeli ödenmediği takdirde, ihalenin İİK m.133‟e göre 

kaldırılmasına karar verilecektir.  

 

II- Taşınır Satışlarında Teminat Gösterilmesi 

Haczedilen taşınır mallar, kural olarak açık artırma yolu ile satılır. Ancak 

bazı durumlarda, taşınır malların pazarlık yoluyla satışı mümkündür
96

. Borçlunun 

taşınır malı haczedilmişse, alacaklının bir yıl içinde taşınır malın satışını istemesi 

(İİK m.106,I), icra müdürlüğünün de, satış talebinden itibaren bir ay içinde hacizli 

taşınır malı satması gerekir (İİK m.112,I). 

Taşınırların açık artırma ile satışının, artırmaya hazırlık ve artırmanın 

yapılması olmak üzere iki temel aşaması bulunmaktadır. Artırmaya hazırlık işlemleri, 

                                                
95 Arslan-İhalenin Feshi s.220. 
96 İİK m.119‟da beş bent olarak sayılan hallerden birisi mevcutsa, pazarlık yoluyla satış mümkündür. 

Bu haller şunlardır: 1- Bütün ilgililerin istemesi, 2- Borsa ya da piyasada rayici bulunan kıymetli 

evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında kayıtlı fiyatının teklif edilmiş olması, 3- Artırma 

sırasında maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymetin verilmiş olması, 4- 

Muhafazası masraflı veya kıymeti süratle düşen malların bulunması, 5- Hacizli malın değerinin bin 

lirayı geçmemesi. 
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artırmanın ilan
97

 edilmesi ve artırma şartnamesinin
98

 düzenlenmesidir
99

.  Artırmaya 

hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra, ilanda belirtilen yer gün ve saatte artırma 

yapılır. Kanunda herhangi bir açık hüküm bulunmamakla beraber, uygulamada 

artırmanın hem başlama hem de bitiş saatine ilanda yer verilmektedir. İlanda 

belirtilen artırmanın başlama ve bitiş saatlerine uyulmalı, bu saatler arasında, 

herhangi bir alıcı (pey süren) bulunmasa bile, bitiş saati sonuna kadar 

beklenmelidir
100

. Buna karşılık, ihalenin bitme saati gelmesine rağmen, pey sürme 

devam ediyorsa, artırmaya, pey sürme sona erinceye kadar devam edilmelidir
101

.  

Taşınır malların açık artırma ile satışında, artırmaya katılmak isteyen 

alıcıların teminat yatırma zorunluluğu yoktur. Taşınmazların satışının aksine (İİK 

m.124,III), taşınır malların satışında, artırmaya katılmak için kanunda teminat şartı 

öngörülmemiştir. Ancak, icra müdürü, satılacak taşınır malın niteliği ve değeri gereği 

önemli satışlarda, artırmaya katılmak isteyenler için teminat gösterme şartını 

getirebilir
102

. 

Taşınır satışlarında da, taşınmazlarda olduğu gibi, ihalenin yapılabilmesi 

için, artırma bedelinin birinci artırmada, taşınırın muhammen bedelinin %60‟ı
103

 ile 

satış ve paylaştırma masrafları toplamını geçmesi şarttır (İİK m.115,I). Artırma 

bedeli bu şartı karşılamıyorsa, artıranların hepsi taahhütlerinden kurtulur (İİK 

m.115,II) ve beş gün sonra, ikinci artırma yapılır (İİK m.116,I). İkinci artırmada 

ihalenin yapılabilmesi için, artırma bedelinin, taşınırın muhammen bedelinin 

                                                
97 Taşınır satışlarında ilanın yapılması bir zorunluluktur. Ancak ilanın, şekli, artırmanın tarzı, yeri, 

günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı ilgililerin menfaatine en uygun olacak şekilde icra müdürü 

tarafından takdir edilir (İİK m.114/II). İcra müdürüne bu kadar geniş bir takdir hakkı verilmesindeki 

amaç, ülkenin çeşitli yerlerindeki iklim şartları, ekonomik şartlar, gelenekler ve bunlar gibi her yerin 

ayrı özelliklerinin dikkate alınarak, satışın en iyi ve en uygun şartlarda yapılmasının sağlanmasıdır 

(Erturgut s.82). 

Açık artırma ilanında, artırmanın yapılacağı yer gün ve saat, satılacak malın cinsi, niteliği, önemli 

özellikleri, muhammen bedeli ve nerede bulunduğu, ikinci artırmanın yer gün ve saati, satış 

şartnamesinin ve diğer bilgilerin nereden öğrenilebileceği gibi bilgiler yer alır (Arslan-İhalenin Feshi 

s.39-40). Gazete ile yapılacak ilanların içeriği İİK m.114/III‟de açıkça belirtilmiştir.   
98 Artırma şartnamesinde, ilanda yer alan bilgilerin ayrıntıları ile satışın peşin para ile mi yapılacağı, 

ödeme süresi verilip verilmeyeceği, artırmaya katılacak kişilerden teminat alınıp alınmayacağı gibi 

ilanda gösterilmeyen ve fakat artırmanın yapılması ile ilgili bütün hususlar belirtilir (Erturgut s.88). 
99 Artırma ilanı ve artırma şartnamesi onusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.Erturgut s.82-90. 
100 Uyar-Şerh VI s.9351. 
101 Uyar-Şerh VI s.9351. 
102 Erturgut s.88-89. 
103 Satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa ve bu alacaklıların alacakları 

toplamı malın muhammen bedelinin %60‟ından fazla ise, bu durumda artırma bedelinin bu rüçhanlı 

alacaklar toplamı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması gerekir (İİK m.115/I). 
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%40‟ı
104

 ile satış ve paylaştırma masrafları toplamını geçmesi şarttır (İİK m.116,II). 

Artırma bedeli bu şartı sağlamıyorsa, ihale yapılmaz, satış düşer (İİK m.116,III). 

Birinci veya ikinci artırmada, şartlar gerçekleşir ve ihale yapılırsa, ihale ile 

taşınırın mülkiyeti alıcıya geçer (BK m.231). Satış bedeli peşin para ile ödenir (İİK 

m.118,I c.1). Ancak icra müdürü alıcıya, satış bedelini ödemesi için, yedi günü 

geçmemek üzere süre verebilir (İİK m.118,I c.2).  

Taşınır satışlarında, gerek birinci artırmada, gerekse ikinci artırmada, satış 

bedelinin kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, icra müdürü, ihaleyi 

kendiliğinden kaldırır
105

, artırmaya katılırken teminat alınmışsa bu teminatı 

alıkoyar
106

 ve taşınır malı, ikinci artırma şartlarında (İİK m.116,I) yeniden artırmaya 

(tamamlayıcı artırma) çıkarır (İİK m.118,I)
107

. İcra müdürü, tamamlayıcı artırmayı 

mümkün olan en kısa zamanda, iki artırma arasında ekonomik şartlarda aleyhe bir 

fark ortaya çıkmadan yapmalıdır
108

. Tamamlayıcı artırma İİK m.116,I‟e göre 

yapılacağı için, tamamlayıcı artırmada “artırma bedelinin malın tahmin edilen 

kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 

alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların 

paylaştırılması masraflarını geçmesi” şartıyla taşınır mal en yüksek peyi süren kişiye 

ihale edilir.  

Tamamlayıcı artırma neticesinde şartlar gerçekleştiği için, ihale 

gerçekleşirse, satış bedelini ödemeyerek, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren ilk 

ihale alıcısı, kendi teklif ettiği bedelle, son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer 

zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden sorumlu olur (İİK m.118,II)
109

. Satış 

                                                
104 Satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa ve bu alacaklıların alacakları 

toplamı malın muhammen bedelinin %40‟ından fazla ise, bu durumda artırma bedelinin bu rüçhanlı 

alacaklar toplamı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması gerekir (İİK m.116/II). 
105 Erturgut s.128-129; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin/Özekes-İcra s.217. “İcra ve İflâs Kanunu‟nun 

118.maddesinde 133.maddedeki düzenlemenin aksine, ihale bedelinin ödenmemesi halinde, ihale 

kararının geri alınacağına ilişkin bir ifade yoktur. Maddede, malın yeniden artırmaya çıkarılacağından 

söz edilmektedir. Bu kapalı ifadeden, ihale bedelinin hemen veya verilen süre içende ödenmemesi 
halinde, önce, icra memurunun, ilgililerin istemine gerek olmadan kendiliğinden ihale kararını geri 

alacağı sonucuna varmak gerekir” (Arslan-İhalenin Feshi s.215). 
106 Erturgut s.159. 
107 Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.179. 
108 Arslan-İhalenin Feshi s.225; Erturgut s.138; Özekes-Tamamlayıcı Artırma s.179; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin/Özekes-İcra s.217-218. 
109 Satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının İİK m.118/II‟ye göre 

doğan sorumluluğunun, haksız fiil niteliğinde olduğu kabul edilmektedir (Erturgut s.141-142). 

Erturgut bu konuda şöyle demektedir: “İhale bedelini yatırmayarak geri alınmasına (kaldırılmasına) 

sebep olan alıcının sorumluluğu bir haksız fiil sorumluluğu olarak değerlendirilebilir. Haksız fiil 
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bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının, İİK 

m.118,II‟ye göre sorumluluğunun doğabilmesi için, iki ihale bedeli arasında olumsuz 

bir farkın (zararın) olması, kaldırılmasına karar verilen ihalenin icra mahkemesince 

feshedilmemiş olması, her iki ihale arasında ekonomik şartlar bakımından önemli bir 

fark olmaması şarttır
110

. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde, alıcının İİK 

m.118,II‟ye göre sorumluluğu doğmayacaktır. Yine, tamamlayıcı ihalede talip 

çıkmaması veya İİK m.116,I‟e uygun teklif verilmemesi nedeniyle, tamamlayıcı 

ihale yapılamazsa, ilk ihale alıcısının İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğu 

doğmayacaktır
111

. İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğunun bulunmadığı durumlarda, 

şartları varsa, ilk ihale alıcısının genel hükümlere göre (BK m.41 vd.) sorumluluğu 

söz konusu olabilecektir
112

.   

Tamamlayıcı artırmada şartlar gerçekleştiği için ihale yapılmış, ancak 

tamamlayıcı artırmanın alıcısı da satış bedelini ödememişse, icra müdürü yine ihale 

kararını kendiliğinden kaldırır
113

. Ancak bu durumda İİK m.118,I hükmünü tekrar 

uygulanmaz, satış talebi düşer
114

. İİK m.118,I hükmünün sadece bir kere 

uygulanacağı kabul edildiği için, tamamlayıcı ihale bedelini ödemeyen alıcının İİK 

                                                                                                                                     
sorumluluğu herkese karşı uyulması zorunlu bir hukukî görevin ihlali yüzünden doğan zararı tazmin 

yükümüdür. Borçlar Kanununun 41.maddesinde düzenlenen, haksız fiilin şartları şunlardır: Hukuka 

aykırı bir fiil, kusur, zarar ve hukuka aykırı fiil ile zarar arasında illiyet bağının bulunması…ihale 

kendisine yapılan kimsenin verilen sürede bedeli yatırmaması hukuka aykırı bir davranıştır. Alıcının 

bu davranışından dolayı gerek alacaklılar gerekse borçlu zarar görebilir. Alıcının ihale bedelini 

yatırmaması sebebiyle zarar meydana geldiği için davranış ile zarar arasında illiyet bağı da mevcuttur. 

Ancak alıcının sorumluluğunun doğabilmesi için kusur aranmamaktadır. Kanun koyucu alıcının 
sorumluluğu için kusuru aramamış ve kusursuzluğun ispatı ile de sorumluluktan kurtulma imkânı 

vermemiştir…3222 sayılı Kanunun Hükümet Gerekçesinde de ihale bedelini yatırmamak şeklindeki 

davranışın, Borçlar kanununun 41. maddesine uyan bir haksız fiil sayılması gerektiği belirtilmiştir. 

İcra ve İflâs Kanununda alıcının bu şekilde ihale farkından, gecikme faizinden ve zararlardan sorumlu 

olduğu düzenlenmemiş olsaydı dahi, bu davranış haksız fiil sayılacağından genel hükümlere göre, 

zararın tazmini gerekecekti. Ancak İcra ve İflâs Kanunu haksız fiil sorumluluğuna ilişkin bu özel 

düzenlemesi ile dava açıp mahkemeden hüküm almaya gerek olmadan ihale farkı ve gecikme faizini 

icra memurunun tahsil edebileceğini belirtmiştir” (Erturgut s.141-142). 
110 Erturgut s.142-144. 
111Postacıoğlu-İcra s.510; Arslan-İhalenin Feshi s.227. Yazar İİK m.118/II‟ye göre sorumluluğu, İİK 

m.133/II‟ye göre sorumlulukla olan benzerliği nedeniyle, her iki maddeyi birlikte incelemiştir 

(Arslan-İhalenin Feshi s.236-237). Aksi görüş: Kuru ve Erturgut‟a göre, bu durumda da İİK m.118‟e 
göre sorumluluk doğabilecektir. (Erturgut s.147; Kuru-İcra II s.1215). Şöyle ki; tamamlayıcı artırmada 

ihalenin yapılamaması nedeniyle satış düşünce, yeniden satış talebinde bulunulması, taşınır malın 

artırmaya çıkarılması ve artırma neticesinde satılması mümkündür. Bu halde, yani yeni satış talebi 

üzerine ihalenin yapılması halinde, ihaleler arasındaki bağı koparmamak ve tüm alacıları İİK m.118 

göre sorumlu tutmak gerekir (Erturgut s.149). Ancak taşınır mal satılamamışsa, bu durumda iki ihale 

bedeli arasındaki fark söz konusu olmayacağı için, İİK m.118‟e göre sorumluluk olmayacak, ancak 

genel hükümler göre (BK m.41 vd.) göre sorumluluk söz konusu olabilecektir (Erturgut s.147). 
112 Arslan-İhalenin Feshi s.227, 236-237. 
113 Erturgut s.140. 
114 Erturgut s.140. 
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m.118,II‟ye ‟e göre sorumluluğu olmayacak, şartları varsa genel hükümlere göre 

sorumluluğu doğacaktır
115

. 

İhale alıcısının İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğunun doğması halinde, iki 

ihale bedeli arasındaki fark ve temerrüt faizi, herhangi bir hükme gerek kalmaksızın 

icra müdürlüğü tarafından kendiliğinden tahsil edilir (İİK m.118,II c.2). Diğer 

zararlardan yeni artırma için yapılan masraflar dışındaki zararların, tahsil 

edilebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç vardır
116

. Artırmaya katılırken teminat 

alınmışsa, ihale bedeli farkı ve gecikme faizi, öncelikle bu teminattan tahsil edilir 

(İİK m.118,II c.3).  

Taşınır satışı ile ilgili bu genel bilgileri verdikten sonra, şimdi taşınır 

satışlarında teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu, artırmaya katılırken teminat 

gösterilmesi durumunu ve satış bedelini ödeme süresi verilirken teminat gösterilmesi 

durumunu inceleyelim: 

 

1- Taşınır Satışında Artırmaya Katılmak İçin Teminat Gösterilmesi 

a- Genel Olarak 

İcra İflâs Kanunumuzda, taşınır malların açık artırma ile satışında, 

artırmaya katılmak isteyenlerin teminat göstermekle yükümlü oldukları yönünde 

herhangi bir hüküm yoktur. Bir başka deyişle, taşınır malların açık artırma ile 

satışında, taşınmaz malların aksine (İİK m.124,III) kanunda herhangi bir teminat şartı 

öngörülmemiştir. Doktrinde, icra müdürünün, satılacak malın niteliği ve değeri 

nedeniyle önemli satışlarda, satış bedelinin ödenmemesi halinde alıcının İİK 

m.118,II‟ye göre doğacak sorumluluğunun karşılanması için, artırmaya katılmada 

teminat gösterme şartını getirebileceği belirtilmiştir
117

. 

Kanunda artırmaya katılmak için teminat şartı öngörülmemesine rağmen, 

satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının 

sorumluluğunun düzenlendiği İİK m.118,II, c.3‟de alıcının sorumlu olduğu miktar 

“…varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur” denilerek, bir anlamda taşınır 

                                                
115 Arslan-İhalenin Feshi s.227, 237. Aksi görüş: Erturgut‟a göre, bu durumda her ne kadar İİK m.118 

hükmü uygulanmamış olsa da, İİK m.118‟deki sorumluluk, tamamlayıcı ihale bedelini ödemeyen 

alıcıya da uygulanmalıdır (Erturgut s.149-150). İİK m.118‟deki bu imkân yerine, genel hükümlere 

göre sorumluluk yoluna gidilmesi, daha uzun ve masraflı bir yol olacaktır (Erturgut s.150).  
116 Postacıoğlu-İcra s.480; Erturgut s.156. 
117 Erturgut s.88-89, 159. 



 258 

malların satışında da teminat şartı getirilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle kural 

olarak taşınır malların açık artırma ile satışında, artırmaya katılmak için teminat 

yatırma zorunluluğu olmadığını, ancak bu konuda icra müdürünün takdir hakkı 

bulunduğunu, icra müdürünün takdir hakkını kullanarak İİK m.118,II‟ye göre 

doğabilecek sorumluluğu karşılamak için teminat şartı getirebileceğini söyleyebiliriz. 

Zira artırmanın şartlarını, tarafların menfaatlerini dikkate alarak belirleyecek olan 

icra müdürüdür. İcra müdürü tarafların menfaati gerektiriyorsa, artırmaya katılmak 

için teminat gösterme şartını getirebilir. Kanımızca satış bedelinin ödenmemesi 

halinde, satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının 

İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğu doğabileceğinden, İİK m.118,II c.3 gereği de 

sorumlu olunan miktar varsa öncelikle teminattan karşılanacağından, sorumlu olunan 

bu miktarın tahsilinde kolaylık olması bakımından, satılacak taşınırın değerinin 

yüksek olduğu durumlarda, icra müdürünün artırmaya katılmak için teminat şartı 

getirmesi uygun olur.  

İcra müdürü takdir hakkını kullanarak, artırmaya katılmak için teminat 

şartını getirirse, hazırlayacağı artırma şartnamesinde, artırmaya katılmak isteyen 

kişilerin teminat göstermesi gerektiğini ve ayrıca gösterilecek teminatın türü ve 

miktarını da yazmalıdır
118

. Şartname ve satış ilanında, artırmaya katılacak kişilerden 

teminat alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, icra müdürü, artırmaya 

katılmak isteyen kişilerden teminat göstermelerini isteyemez
119

. 

Şartnamede teminat şartının getirilmesi halinde, gerek birinci artırmaya 

gerekse ikinci artırmaya katılmak isteyen kişiler ancak şartnamede belirtilen oranda 

ve türde teminat göstermek şartıyla artırmaya katılabilirler. İcra müdürü, daha önce 

ilan edilen yer, gün ve saatte yapılacak artırmaya, ancak, şartnameye uygun şekilde 

teminat gösteren kişileri almalı; şartnameye uygun teminat göstermeyenleri veya 

eksik gösterenleri ise artırmaya almamalıdır.  

Taşınır satışlarında, şartnamede teminat şartının getirildiği durumlarda, 

birinci veya ikinci artırmada satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle, İİK m.118‟e 

göre yapılacak tamamlayıcı artırmaya katılmak içinde teminat göstermek şarttır. Zira 

tamamlayıcı artırma, ikinci artırmanın şartlarına göre yapıldığı için, şartname ile 

                                                
118 Arslan-İhalenin Feshi s.98; Erturgut s.159. 
119 Uyar-Şerh VI s.9358. 
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getirilen teminat şartı, tamamlayıcı artırmada da uygulanmalı ve tamamlayıcı 

artırmaya ancak şartnamede belirtilen şekilde teminat gösteren kişiler alınmalıdır.  

 

b- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü 

Teminat gösterilme zamanı konusunda, yukarıda  taşınmaz malların 

satışında yaptığımız açıklamalar, taşınır malların satışında da geçerlidir. Bu nedenle 

oradaki açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz
120

. 

Taşınır satışlarında artırmaya katılmak için, kural olarak teminat şartının 

olmadığını, teminat konusunda takdir hakkının icra müdürüne ait olduğunu, icra 

müdürünün takdir hakkını kullanarak artırmaya katılabilmek için teminat şartını 

getirebileceğini söylemiştik. Teminat konusunda takdir hakkı icra müdürüne ait 

olduğu gibi, teminatın miktarını ve türünü belirleme konusunda da takdir hakkı icra 

müdürüne aittir. İcra müdürü takdir hakkını kullanarak artırmaya katılmak için 

teminat şartı getirdiğinde, bu teminatın miktarını ve türünü de belirleyecektir. İcra 

müdürü tarafından belirlenen teminatın miktarı, satış şartnamesine de yazılmalıdır. 

Taşınır satışlarında, teminat İİK m.118,II‟ye göre doğabilecek 

sorumluluğun karşılanması amacıyla alındığından, icra müdürü teminat miktarını 

belirlerken, teminatın bu amacını dikkate almalıdır. İcra müdürü tarafından 

belirlenen teminat miktarı, teminatın amacını gerçekleştiremeyecek kadar düşük 

olmamalıdır. Yine, belirlenen teminat miktarı artırmaya katılımı azaltacak şekilde 

yüksek de olmamalıdır. Kanımızca, icra müdürü teminat miktarını en fazla, 

muhammen bedelin %20‟si olarak belirleyebilir. Zira, artırmaya katılmak için 

teminat göstermenin zorunlu olduğu, taşınmaz satışlarında, kanun koyucu teminat 

miktarını muhammen bedelin %20‟si olarak belirlemiştir. Teminat göstermenin 

zorunlu olduğu taşınmaz satışlarında bile, icra müdürü artırmaya katılmak için 

muhammen bedelin %20‟sinden fazla bir oran belirleyemediğine göre; teminat 

göstermenin zorunlu olmadığı, icra müdürünün takdirinde olduğu taşınır satışlarında, 

icra müdürü teminat miktarını en fazla muhammen bedelin %20‟si oranında 

belirleyebilmelidir.  

Taşınır satışlarında, icra müdürü tarafından teminat şartının getirildiği 

durumlarda, artırmaya katılmak için hangi teminat türlerinin teminat olarak 

                                                
120 Bkz. Yuk. §.6 C, I, 1, b. 
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gösterilebileceği konusunda, İcra İflâs Kanunumuzda herhangi bir hüküm yoktur. 

Artırmaya katılmak için gösterilebilecek teminat türlerini belirleme konusunda takdir 

hakkı icra müdürüne aittir. İcra müdürü takdir hakkını kullanarak teminat türlerini 

belirlerken, belirlediği teminat türünün hemen paraya çevrilebilir olmasına dikkat 

etmelidir. Şöyle ki, taşınır satışlarında artırmaya katılmak için alınan teminat, alıcının 

İİK m.118,II‟ye göre doğacak sorumluluğunun karşılanması için alındığından, böyle 

bir sorumluğun doğması halinde, sorumlu olunan miktarın, hemen alıcıdan tahsil 

edilerek, ilgili kişilere ödenmesi gerekecektir. Bu nedenle HUMK m.96,I‟de 

belirtilen teminat türleri arasında yer alan, hemen paraya çevrilmesi mümkün 

olmayan, paraya çevrilmesi belli bir zamanı gerektiren, taşınır rehni, taşınmaz rehni, 

noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil gibi teminat türlerinin, teminat 

olarak kabul edilmemesi gerekir. Kanımızca, değeri değişken olduğu için hisse 

senetleri de teminat olarak kabul edilmemelidir. İcra müdürü takdir hakkını 

kullanırken, bu teminat türlerini teminat olarak belirlememelidir. Taşınır satışlarında 

da, taşınmaz satışlarında olduğu gibi (İİK m.124,III), artırmaya katılmak için, para ve 

banka teminat mektubu, teminat olarak gösterilebilir. Yine taşınır satışlarında 

artırmaya katılmak için, bloke çek teminat olarak gösterilebilmelidir
121

. Netice 

olarak, taşınır satışlarında artırmaya katılmak için, para, milli bir banka tarafından 

verilmiş banka teminat mektubu, bloke çekin teminat olarak gösterilebileceğini 

söyleyebiliriz. Bu teminat türleri konusunda yukarıda taşınmaz satışlarında 

yaptığımız açıklamalar, kıyasen burada da geçerli olduğundan, ayrıntıya girmiyor, 

yukarıdaki açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz
122

.  

 

c- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Taşınmaz satışlarında, artırmaya katılmak için teminat gösterme şartının 

getirildiği hallerde, artırmaya katılmak için teminat göstermekle yükümlü olan bir 

kişi, teminat göstermediği takdirde, icra müdürünün, bu kişinin artırmaya katılmasına 

izin vermemesi gerekir. Dolayısıyla, artırmaya katılmasına izin verilmeyen, bu kişi 

artırmaya katılarak, pey süremeyecek ve bu kişinin taşınır malı satın alması mümkün 

olmayacaktır.  

                                                
121 Uyar-Şerh VI s.9358. 
122 Bkz. Yuk. §.6 C, I, 1, d. 
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Buna rağmen, icra müdürü, teminat göstermesi gerekirken, teminat 

göstermeyen bir kişinin artırmaya katılmasına izin vermiş ve bu kişiye veya bir 

başkasına ihale yapılmışsa, acaba bu ihalenin feshine karar verilebilecek midir? 

Sırf teminat göstermeden, artırmaya katılmaya izin verilmiş olması 

nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi mümkün değildir. Şöyle ki, teminat 

göstermesi gerekirken, göstermeden artırmaya katılan kişiye ihale yapılmışsa, alıcı 

artırmaya teminatsız katıldığını ileri sürerek; ihalenin bir başka kişiye yapıldığı 

hallerde de, kendisine ihale yapılan alıcı, teminat göstermeden ihaleye katılmalarına 

izin verilen kişilerin pey sürmesi nedeniyle satış bedelinin yükseldiğini ileri sürerek, 

ihalenin feshini isteyemez
123

. Zira, her iki durumda da kendi isteği ile pey süren 

alıcının, sırf bu usulsüzlük nedeniyle, menfaatlerinin çiğnendiğinden söz edilemez. 

Teminat göstermeden, artırmaya katılmaya izin verilmiş olması nedenine 

dayanarak, borçlunun da ihalenin feshini istemesi mümkün değildir
124

. Çünkü böyle 

bir durumda borçlunun menfaati ihlal edilmemiş, bilakis artırmaya katılımın artması 

nedeniyle, satış bedeli daha da yükselmiş olacağı için, borçlunun menfaatine bir 

sonuç doğmuştur.  

 Teminat göstermesi gerekirken, teminat göstermeyen kişilerin artırmaya 

katılmasına izin veren, icra memurunun disiplin sorumluluğu doğabilir
125

. Bunun 

yanında, teminat göstermeden artırmaya katılmasına izin veren kişiye ihalenin 

yapılmış olması halinde, satış bedeli bu kişi tarafından ödenmeyecek ve alıcının İİK 

m.118,II‟ye göre sorumlu olduğu miktar da alıcıdan tahsil edilemezse, icra 

memurunun hukukî sorumluluğu da doğabilecektir. 

 

2- Satış Bedelini Ödeme Süresi Verilirken Teminat Gösterilmesi 

Taşınır satışlarında, satış bedelinin kural olarak peşin para ile ödenmesi 

gerekir (İİK m.118,I). Satış bedelinin bono, poliçe, çek, banka teminat mektubu veya 

nakit dışında başka bir şeklide ödenmesi mümkün değildir
126

.  

İcra müdürü, alıcıya satış bedelini ödemesi için yedi günü geçmemek üzere 

süre verebilir (İİK m.118,I). Satış bedeli için ödeme süresi verilip verilmemesi 

                                                
123 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
124 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
125 Arslan-İhalenin Feshi s.117. 
126 Erturgut s.122; Uyar-İhale I s.249; Kuru-İcra II s.1210; Arslan-İhalenin Feshi s.219. 
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konusunda, artırma şartnamesinde herhangi bir açıklık olmadığı durumlarda, süre 

verip vermeme veya bu sürenin miktarı konusunda, icra müdürünün takdir yetkisinin 

bulunmaktadır. Artırma şartnamesinde belirtilmiş olmadıkça, icra müdürünün, 

ödeme süresi verme zorunluluğu yoktur
127

. Fakat, icra müdürünün, satış bedelinin 

süre verilmesi halinde ödeneceği kanısına vardığı hallerde, alıcıya satış bedelini 

ödemesi için, yedi günü geçmemek kaydıyla süre vermesi uygun olacaktır.  

Artırma şartnamesinde, satış bedelinin peşin para ile ödeneceği veya satış 

bedelini ödeme için süre verilemeyeceği yazılmışsa, bu durumda, icra müdürünün 

takdir yetkisinin bulunduğundan söz edilemez. Şartnamede, satış bedelinin peşin para 

ile ödeneceği yazılmışsa, bu durumda icra müdürü satış bedelinin ödenmesi için, 

alıcıya süre veremez; aksine hareket ihalenin feshini gerektirir. Tam tersine, artırma 

şartnamesinde, talep halinde, alıcıya süre verileceği yazıldığı hallerde de, alıcının 

talebi üzerine, alıcıya satış bedelini ödemek için süre verilmesi zorunludur
128

. Süre 

verilmediği takdirde, alıcı, icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurarak, süre 

verilmesini sağlayabilir.  

İcra müdürü, satış bedelini ödemesi için, alıcıya en fazla yedi gün süre 

verebilir. Bu süre, ihale gününü, takip eden günden başlar ve son günün tatil saatinde 

sona erer; son günün resmi tatile rastlaması halinde, süre tatili takip eden güne kadar 

kanun gereği uzamış olur (İİK m.19). Yedi günlük süre kesin ve hak düşürücü 

nitelikte olup, icra müdürü, bu sürenin uzatılmasına karar veremez
129

. Yedi günlük 

sürenin, toptan verilmesi mümkün olduğu gibi, parça parça, yani önceden verilen 

sürenin yedi güne tamamlanması şeklinde de verilebilir
130

. Yedi günlük ödeme süresi 

içinde, satış bedeli ödenmediği takdirde, icra müdürü ihaleyi kaldırır.  

Taşınır satışlarında, taşınmaz satışlarının (İİK m.131/c.3) aksine, satış 

bedelinin ödenmesi için süre verilmesinde, icra müdürü tarafından teminat 

istenebilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla beraber, 

doktrinde, taşınır satışlarında da İİK m.118,I‟e göre ödeme süresi verilirken, icra 

                                                
127 Erturgut s.123; Uyar-İhale I s.251 
128 Uyar-Şerh VI s.9421. 
129 Erturgut s.123. Kuru, borçlu ve satış bedelinden alacağını alacak bütün alacaklıların muvafakatı ile, 

satış bedelinin ödenmesi için, alıcıya, yedi günden fazla bir süre verilebileceğini söylemektedir (Kuru-

İcra II s.1340). 
130 Uyar-İhale I s.251; Erturgut s.123; Arslan-İhalenin Feshi s.220. 
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müdürünün teminat isteyebileceği kabul edilmektedir
131

. Taşınır satışlarında, 

artırmaya katılmak için, artırma şartnamesinde öngörülmedikçe, herhangi bir teminat 

gösterilmesi gerekmemektedir. Bu şekilde artırmaya katılırken teminat alınmayan 

hallerde veya ihale bedelinin muhammen bedelin çok üzerinde gerçekleştiği hallerde, 

alıcının satış bedelini ödememesi halinde İİK m.118,II‟ye göre iki ihale bedeli 

arasındaki farktan ve diğer zararlardan doğacak sorumluluğunun karşılanması için, 

alıcıya İİK m.118,I‟e göre ödeme süresi verilirken teminat istenilmesi uygun 

olacaktır. Başka bir deyişle istenecek teminat, en azından, İİK m.118,II‟ye göre 

doğması muhtemel sorumluluk miktarını karşılayacak miktarda olmalıdır
132

. 

Satış bedelini ödemek için verilen süre, ihale gününü takip eden günden 

itibaren işlemeye başladığından ve bu süre en fazla yedi gün verilebildiğinden, 

kanımızca, ödeme süresi verilmesi için istenen teminatın, ihalenin yapıldığı günün 

mesai saati bitimine kadar gösterilmesi gerekir.  

Satış bedelini ödeme süresi verilirken, teminat olarak ihale bedelinin bir 

kısmının peşin ödenmesi veya kefil istenebilir
133

. Zaten diğer teminat türlerinin 

gösterilmesi, ister istemez bir zamanı gerektirdiğinden, teminat gösterme açısından, 

diğer teminat türleri pek elverişli değildir. Uygulamada, teminat olarak satış 

bedelinin, bir kısmının peşin olarak ödenmesi istenilmektedir
134

. İhale bedelinin bu 

şekilde bir kısmının teminat olarak peşin ödenmesi, kalan kısmının da verilen yedi 

günlük süre içinde ödenmesi, taksitle ödeme olarak nitelendirilemez
135

. Zira, ihale 

bedelinin kalan kısmının ödenmemesi halinde, satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle 

ihalenin kaldırılmasına karar verilecek ve teminat olarak peşin ödenen kısımda, 

alıcıya iade edilmeyerek, alıcının İİK m.118,II‟e göre doğacak sorumluluğun 

karşılanması için alıkonulacaktır
136

.  

Taşınır satışlarında, satış bedelini ödemek için teminat gösterilmesi şartıyla 

süre verilen hallerde; teminat gösterilmediği takdirde, alıcıya satış bedelini ödemek 

için süre verilmeyecek, satış bedeli de ödenmediği takdirde, ihalenin kaldırılmasına 

karar verilecektir.  

                                                
131 Erturgut s.124; Arslan-İhalenin Feshi s.214; Uyar-Şerh VI s.9421. 
132 Erturgut s.124. 
133 Arslan-İhalenin Feshi s.214. 
134 Erturgut s.124; Arslan-İhalenin Feshi s.214. 
135 Erturgut s.124-125. 
136 Erturgut s.125. 
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III- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Satışın Durdurulması 

İçin Teminat Gösterilmesi 

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu 

ile ilâmlı takip veya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip şeklinde 

olabilir.  

Borçlu, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte, kendisine 

gönderilen icra emrine; ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takipte de, 

kendisine gösterilen ödeme emrine itiraz edebilir. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile 

ilâmsız takipte, borçlu, ödeme emrine itiraz eder ve icra mahkemesi tarafından 

borçlunun itirazı kesin olarak kaldırılmasına karar verilirse; ipoteğin paraya 

çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte ise, borçlunun, icranın geri bırakılması talebi, icra 

mahkemesi tarafından reddedilirse; icra mahkemesinin bu kararlarını temyiz eden 

borçlunun, satışı durdurabilmesi için teminat göstermesi gerekmektedir. İşte satış 

aşamasında teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerden birisi de 

budur.  

 

1- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlâmlı Takipte 

Alacak veya ipotek hakkının veya her ikisinin ilâmda veya ilâm 

niteliğindeki bir belgede tespit edilmiş olması halinde (İİK m.150h) veya ipoteğin 

mevcut bir alacak için ana para ipoteği şeklinde tesis edilmesi nedeniyle, ipotek akit 

tablosunun kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını içerdiği hallerde (İİK m.149-

149a), ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip yapılacaktır
137

. Bu takip 

yolunda, takip talebini alan icra müdürü, ipotek akit tablosunun kayıtsız ve şartsız bir 

para borcu ikrarını içerdiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya (ve 

varsa taşınmaz maliki üçüncü kişiye) ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe 

ilişkin icra emri gönderir (İİK m.149,I). İcra emrini alan borçlu (veya varsa taşınmaz 

                                                
137 Ayrıca üçüncü bir yol olarak, kredi kurumlarının, cari hesap sözleşmesi veya kredi sözleşmesine 

ilişkin hesap özetini veya tazmin talebini, borçluya noter aracılığıyla göndermeleri halinde de ipoteğin 

paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapılır. Bu durumda ipotek akit tablosunun kayıtsız ve şartsız 

bir para borcu ikrarını taşıması şart olmayıp, İİK m.150ı‟da belirtilen hususların gerçekleşmesi 

yeterlidir (bu konularda ayrıntılı bilgi için Bkz. Tercan, Erdal: İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Kredi 

Kurumlarının Özel Durumu, Batider 1994/4, s.76-100). 



 265 

maliki üçüncü kişi) takip konusu borcun itfa edildiği veya imhal edildiği (ertelendiği) 

iddiasıyla, icra mahkemesinden icranın geri bırakılması talebinde bulunabilirler
138

. 

İcra mahkemesi, borçlunun (veya taşınmaz malikinin) icranın geri 

bırakılması talebinin reddine karar verirse, icranın geri bırakılması talebinin reddine 

ilişkin icra mahkemesi kararı, borçlu (veya taşınmaz malik) tarafından temyiz sınırını 

geçmesi şartıyla temyiz edilebilir (İİK m.363,I). İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile 

takipte, icranın geri bırakılmasının düzenlendiği İİK m.149a,I hükmünde, İİK 

m.33‟ün 1-2 ve 4 fıkralarının burada da uygulanacağını belirttiği halde, aynı 

maddenin temyizde teminat gösterme şartını düzenleyen 3.fıkrasından söz 

edilmemiştir. Bu nedenle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte, İİK 

m.33,III hükmü uygulanmaz. İİK m.149a,I hükmünde, özellikle İİK m.33,III 

hükmüne atıfta bulunulmadığı için, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte, 

icranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin icra mahkemesi kararını temyiz eden 

borçlunun temyiz talebinin dinlenebilmesi için teminat gösterme yükümlülüğü 

yoktur
139

.  

Burada, icranın geri bırakılması kararını temyiz eden borçlunun, satışı 

durdurabilmesi için teminat gösterme yükümlülüğü vardır
140

. Şöyle ki, İİK 

m.149a,II‟ye göre “İcranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden icra 

mahkemesi kararını temyiz eden borçlu veya üçüncü şahıs, takip konusu alacağın 

yüzde onbeşi nisbetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Temyiz talebinin 

reddi halinde bu teminat, ayrıca hükme hacet kalmaksızın alacaklıya tazminat olarak 

ödenir”
141

.  

İİK m.149a,II‟deki bu teminat gösterilmezse temyiz talebi geçerli olur ve 

fakat satış durmaz (İİK m.149a,II c.1). Borçlu veya taşınmaz maliki üçüncü kişinin 

bu teminatı yatırması halinde satış durur yani ipotekli taşınmaz temyiz incelemesi 

                                                
138 Borçlu veya taşınmaz maliki, icra emrini tebliğinden önceki dönemde borcun itfa veya imhal 

edildiği iddiasında iseler, icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde; icra emrinin tebliğinden 
sonraki dönemde borcun itfa edildiği veya imhal edildiği iddiasında iseler, her zaman, icra 

mahkemesinden icranın geri bırakılması talebinde bulunabilirler  (İİK m.149a; m.33/I).  
139 Postacıoğlu-İcra s.579; Kulaksız s.70; Budak-İpotek s.156; Kuru-İcra El Kitabı s.864. 
140 Budak-İpotek s.156.  
141 Bölge adliye mahkemelerinin fiilen kurulmasıyla, icranın geri bırakılması kararına karşı istinaf 

yoluna başvuran borçlunun satışı durdurabilmesi için teminat gösterme yükümlülüğü olacaktır. 5311 

s.K. ile değişik İİK m.149a/II: “İcra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararına 

karşı istinaf yoluna başvuran borçlu veya üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde 

teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Bölge adliye mahkemesince talebin reddi hâlinde bu 

teminat ayrıca hükme hacet kalmaksızın alacaklıya tazminat olarak ödenir”.  
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neticeleninceye kadar satılamaz. Kanun koyucu, temyizin faydalı bir sonuç 

sağlayabilmesi için, satışın durdurulmasını öngörmüş, fakat satışın durması için 

sadece kararın temyiz edilmesini yeterli görmemiş, bunun için %15 oranında teminat 

gösterilmesini düzenleyerek, taraflar arasındaki menfaatleri en iyi bir şekilde 

dengelemiştir
142

.  

Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay, borçlunun temyiz talebini 

reddederek, icra mahkemesinin, icranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin 

kararını onarsa; borçlunun satışı durdurmak için gösterdiği %15 oranındaki teminat 

ayrıca hükme gerek kalmaksızın alacaklıya tazminat olarak ödenir (İİK m.149a,II 

c.2). Teminatın ne zaman alacaklıya ödeneceği konusunda kanunda herhangi bir 

hüküm yoktur. Ancak, doktrinde, taraflar arasındaki menfaat dengesinin 

korunabilmesi için, karar düzeltme süresinin geçmesi veya karar düzeltme talebinin 

reddedilmesi üzerine, teminatın alacaklıya ödenmesinin uygun olacağı kabul 

edilmektedir
143

. Kanımızca da karar kesinleştikten sonra, teminatın, tazminat olarak 

ödenmesi uygun olur. Teminatın tazminat olarak, alacaklıya ödenmesi alacağın 

normal işleyen faizine halel getirmez
144

. İcranın geri bırakılması kararı, Yargıtay‟ca 

bozulacak olur ve icra mahkemesi de bozmaya uyarsa, teminat borçluya iade 

edilir
145

. 

5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
146

 ile, İİK m.149a maddesine bir üçüncü fıkra 

eklenmiştir. İİK m.149a,III hükmüne göre “2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu‟nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından 

kaynaklanan alacaklar ile, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş 

alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde otuz olarak uygulanır. 

İstinaf talebinin reddi halinde, teminat olarak alınan tutarın yarısı tazminat olarak 

alacaklıya ödenir. Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve kesinleşen 

kıymete göre, merhunun alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa kalan tutar teminatın 

geriye kalan kısmından karşılanır, varsa teminatın kalan kısmı teminatı yatırana iade 

edilir”. Bu hükümdeki “istinaf talebinin reddi halinde” ifadesi, bölge adliye 

                                                
142 Postacıoğlu-İcra s.579. 
143 Gürdoğan-Rehin s.65; Budak-İpotek s.157. 
144 Kuru-İcra El Kitabı s.864. 
145 Budak-İpotek s.157. 
146 RG 06.03.2007, S.26454. 
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mahkemeleri fiilen göreve başlayıncaya kadar, “temyiz talebinin reddi şeklinde 

anlaşılmalıdır
147

.  

İİK m.149,III hükmü ile teminat oranı %30 gibi yüksek bir orana 

çıkarılmıştır. Budak, İİK m.149,III ile konut kredisi alacaklıları ve Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı‟na diğer alacaklılara nazaran böyle ayrıcalık tanınmasının, hem 

kanun önünde eşitlik ilkesine (AY m.10) aykırı olduğunu, hem de hak arama 

özgürlüğüne (AY m.36) aykırı olduğunu belirtmektedir
148

. Kanımızca da Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı‟nın alacaklarında teminat oranının %15‟den %30 

çıkarılması eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, %30 gibi bir yüksek bir oranda teminat 

istenilmesi hak arama özgürlüğünü de zedeleyici niteliktedir.  

 

2- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlâmsız Takipte 

İpotek henüz mevcut olmayan, ancak ileride doğacak veya doğması 

muhtemel bir alacak için üst sınır ipoteği şeklinde tesis edilmişse, akit tablosu 

kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını içermeyecek; bu durumda ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla ilâmsız takip yoluna başvurulacaktır. Takip talebini alan icra 

müdürü, ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını içermiyorsa, 

borçluya (ve varsa taşınmaz maliki üçüncü kişiye), ipoteğin paraya çevrilmesi yolu 

ile ilâmsız takibe ilişkin ödeme emri gönderecektir. Ödeme emrini alan borçlu (ve 

varsa taşınmaz maliki üçüncü kişi) yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, 

takip kesinleşir ve alacaklı ipotekli taşınmazın satışın isteyebilir (İİK m.150e). 

Borçlu (ve varsa taşınmaz maliki üçüncü kişi) ödeme emrine itiraz ederse, alacaklı 

icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebileceği gibi, genel mahkemelerde 

itirazın iptali davası da açabilir.  

Borçlu, alacaklının dayandığı belge ve makbuzlardaki imzalara ayrıca ve 

açıkça itiraz etmemiş ise, alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kesin kaldırılmasını 

isteyebilir (İİK m.150a, m.68). İİK m.150a,2 hükmüne göre, “İtirazın kaldırılması 

kararının temyizi halinde 149a maddesinin son fıkrası hükmü kıyasen uygulanır. İİK 

m.150a,2 hükmünün İİK m.149a,II hükmüne yaptığı bu atıf nedeniyle, icra 

mahkemesi itirazın kesin kaldırılmasına karar verilen hallerde, itirazın kesin 

kaldırılması kararını temyiz eden borçlu veya taşınmaz maliki üçüncü kişi, takip 

                                                
147 Budak-İpotek s.157. 
148 Budak-İpotek s.158. 
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konusu (itirazın kesin kaldırılması kararında kabul edilen) alacağın, yüzde onbeşi 

oranında teminat göstermediği takdirde satış durmaz (İİK m.150a,2; m.149a,II)
149

. 

Yani borçlu satışı durdurabilmek için, itirazın kesin kaldırılması kararında kabul 

edilen alacağın %15‟i oranında teminat göstermek zorundadır. Borçlunun temyiz 

talebinin reddi halinde, borçlu tarafından gösterilen teminat, ayrıca bir hükme gerek 

kalmaksızın, tazminat olarak alacaklıya ödenir (İİK m.150a,2; m.149a,II). 

Eğer İİK m.150a,2 hükmü sevk edilmemiş olsaydı, ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla ilâmsız takiplerde İİK m.149a,II hükmü uygulanamayacağından, 

itirazın kesin kaldırılması kararının temyizi üzerine, İİK m.364,III hükmü gereği satış 

kendiliğinden duracaktı
150

. Fakat kanun koyucu, ortada mevcut bir ipotek olduğu ve 

icra mahkemesi tarafından da itirazın kesin kaldırılmasına karar verildiği için, borcun 

halen varlığını devam ettirmesi ihtimalinin daha kuvvetli olduğu düşüncesiyle, 

temyizin satışı geciktirmek amacıyla yapılmasının önlenmesi için, satışın 

durdurulabilmesini %15 oranında teminat göstermesine bağlamış ve temyiz 

incelemesi neticesinde borçlunun haksız çıkması halinde, alacaklının satışın durması 

nedeniyle uğrayacağı zararların karşılıksız kalmaması için, bu teminatın tazminat 

olarak alacaklıya ödeneceğini hükme bağlanmıştır
151

.  Bu teminatın alacaklıya 

ödenebilmesi için karar düzeltme süresinin geçmiş olması veya karar düzeltme 

talebinin reddedilerek, kararın kesinleşmiş olması gerekir
152

. Aksi halde, icranın 

iadesi, borçlu bakımından son derece güçleşmiş ve ağırlaşmış olur
153

. 

Borçlu, alacaklının dayandığı belge ve makbuzlardaki imzaya ayrıca ve 

açıkça itiraz etmişse, alacaklı, icra mahkemesinden, itirazın geçici kaldırılmasını da 

isteyebilir (İİK m.150a, m.68a). İcra mahkemesi tarafından itirazın geçici olarak 

kaldırılmasına karar verildiği takdirde, itirazın geçici kaldırılması kararı, kesin 

kaldırmaya dönüşmedikçe, alacaklı, ipotekli taşınmazın satışını isteyemez
154

. Bu 

nedenle itirazın geçici kaldırılması kararını temyiz eden borçlunun, satışı durdurmak 

                                                
149 Postacıoğlu-İcra s.576-577; Kuru-İcra El Kitabı s.859. 
150 Postacıoğlu-İcra s.576. 
151 Postacıoğlu-İcra s.576-577. 
152 Gürdoğan-Rehin s.65. 
153 Gürdoğan-Rehin s.65. 
154 Kuru-İcra El Kitabı s.859. 
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için teminat göstermesi gerekmez
155

. Yani bu halde, İİK m.150a,2; m.149a,II 

hükümleri uygulanmaz.  

 

D- Paraların Paylaştırılması Aşamasında Teminat Gösterilmesi (İİK 

m.142,a) 

I- Genel Olarak 

İcra takibinde, paraların paylaştırılması (ödenmesi) icra takibinin son 

safhasıdır. İcra takibinin diğer aşamalarında, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, 

alacaklının talebi gerekirken (örneğin takip talebi, haciz veya satış talebi gibi), 

paraların alacaklılara paylaştırılması (ödenmesi) için, alacaklıların talebi 

gerekmemekte; icra müdürü icra veznesine giren paraları, kendiliğinden alacaklıya 

(veya alacaklılara) ödemektedir. Tek bir alacaklının olduğu veya hacze iştirak 

nedeniyle birden fazla alacaklının söz konusu olduğu ve fakat elde edilen para ile 

bütün alacaklıların alacaklarının karşılandığı hallerde ödemeden bahsedilirken; hacze 

iştirak nedeniyle birden fazla alacaklının olduğu ve elde edilen paranın alacakları tam 

karşılamadığı hallerde ise paraların paylaştırılması söz konusu olmaktadır
156

. 

Hacizli malların satışı sonucunda, elde edilen satış bedeli, alacaklılara 

hisseleri oranında paylaştırılır (İİK m.138,I)
157

. İcra takibinin konusu oluşturan mal 

veya hakkın satışı sonucu elde edilen satış bedeli, hacze aynı derecede iştirak eden 

(İİK m.100-101)
158

 tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmezse, icra müdürü 

öncelikle tamamlama haczi yapar (İİK m.139)
159

. Tamamlama haczi ile haczedilen 

                                                
155 Kuru-İcra El Kitabı s.859.  
156 Kuru-İcra El Kitabı s.627. 
157 İİK m.138/II‟ye göre satış bedelinden ilk önce, haciz, satış ve paylaştırma giderleri gibi, bütün 

alacaklılara ilgilendiren ortak giderler çıkarılır; arta kalan para, alacaklıların, asıl alacak, alacağın 

işlemiş faizleri ve takip masrafları toplamından oluşan alacakları oranında, alacaklılara paylaştırılır 

(Deynekli/Kısa s.110).  
158 Hacze iştirak “birden fazla alacaklısı bulunan ve malvarlığı tüm borcunu karşılamaya yetmeyecek 

borçlunun, malları üzerine bir alacaklısı tarafından konulmuş olan hacze, belli bir süreye kadar, 

unsurları taşıyan diğer alacaklıların da aynı derecede iştirak ederek, satış bedelinden pay almalarını 
sağlayan kurumdur” şeklinde tanımlanmaktadır (Akcan-İştirak s.20). Hacze iştirakin, hacze takipli 

iştirak ve hacze takipsiz iştirak olmak üzere iki türü vardır. Tüm bu konularda ayrıntılı bilgi için Bkz.: 

Akcan, Recep: Hacze İştirak, Ankara 2005; Deren-Yıldırım, Nevhis: Türk, İsviçre ve Alman 

Hukukunda Hacze (Adi) İştirak, İstanbul 1989 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi); Önen, Ergun: 

Hacze İmtiyazlı (Takipsiz) İştirak, YD 1984/1-2, s.130-157; Yılmaz, Ejder: Hacze Takipli Katılma 

(Hacze Adi İştirak), AÜHFD 1973/1-4, s.271-316; Yılmaz, Ejder: Hacze Takipsiz Katılma (Hacze 

İmtiyazlı İştirak), AÜHFD 1974/1-4, s.361-394. 
159 Tamamlama haczi, satış bedelin bütün alacakları ödemeye yetmediği hallerde, alacaklının talebi 

gerekmeksizin, icra müdürü tarafından kendiliğinden, borçlunun başka mallarının haczedilmesidir 

(Deynekli/Kısa s.110; Kuru-İcra El Kitabı s.628). İcra müdürü, tamamlama haczi suretiyle haczedilen 
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malların satışı sonucu elde edilen bedel de hacze aynı derecede iştirak eden 

alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmiyorsa, bu durumda, icra müdürünün bir 

sıra cetveli yapması gerekir (İİK m.140,I)
160

. Yani, sıra cetvelinin yapılması, 

alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin mümkün olmadığı hallerde söz 

konusu olmaktadır.  

Sıra cetvelinde
161

, hacze aynı derecede iştirak eden alacaklılar, alacak 

miktarlarıyla gösterilir; İİK m.206‟daki sıra dikkate alınarak, her bir alacaklı belirli 

bir sıraya kaydolunur ve hazırlanan sıra cetvelinin birer sureti bütün ilgililere (haciz 

ve rehin alacaklılarına) tebliğ edilir (İİK m.141). 

Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren yedi gün alacaklılar, icra mahkemesinde 

şikayet yoluna başvurabilirler
162

 veya mahkemede sıra cetveline itiraz davası
163

 

açabilirler (İİK m.142). Sıra cetveline karşı, alacaklılar tarafında yedi günlük süre 

                                                                                                                                     
malları, alacaklının herhangi bir satış talebi gerekmeksizin, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 

satılarak, paraya çevirir (Kuru-İcra El Kitabı s.628).  
160 Sıra cetvelini ilk haczi uygulayan icra müdürlüğü yapar (Akcan-İştirak s.166; Kuru-İcra El Kitabı 
s.629). Haczedilen mallar istinabe yoluyla, haczedilmiş ve satılmış ise, sıra cetvelini takibin yapıldığı 

icra müdürlüğü düzenler (Kuru-İcra El Kitabı s.629). 
161 Sıra cetveli konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Deynekli, Adnan/Kısa, Sedat: Hacizde ve İflâsta 

Sıra Cetveli, 3.B., Ankara 2005; Akcan-İştirak s.166-177. 
162 İcra müdürünün sıra cetvelini düzenlerken, bu konudaki takip hukuku hükümlerine aykırı 

davrandığının, yapılan işlemin hâdiseye uygun olmadığının iddia edildiği hallerde, sıra cetveline karşı 

şikayet yoluna başvurulur (Kuru-İcra El Kitabı s.630; Akcan-İştirak s.172; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.239-240). İİK m.142/III hükmünde, sıra cetveline 

karşı şikayet yoluna, sadece alacaklının kendi sırasına itiraz ettiği hallerde başvurulacağı gibi bir 

anlam çıkmakta ise de, icra müdürünün uymak ve re‟sen yapmak zorunda olduğu bütün hususlardan 

dolayı İİK m.16‟ya göre, şikayet yoluna başvurulabilir (Akcan-İştirak s.172; Kuru-İcra El Kitabı 
s.630). Şikayet üzerine icra mahkemesi şikayeti kabul ederek sıra cetvelinin düzeltilmesine karar 

verirse; icra müdürlüğü sıra cetvelini buna göre düzelterek, yeniden İİK m.141 gereğince ilgililere 

tebliğ eder; bu suretle düzenlenen yeni sıra cetveli aleyhine tekrar şikayet ve itiraz yoluna gidilebilir 

(Kuru-İcra El Kitabı s.631; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.240). Sıra cetveline 

şikayetin kabulüne ilişkin karar, sadece şikayet eden açısından değil, aynı zamanda bu şikayet konusu 

işlemle ilgili olan üçüncü kişiler açısından da sonuç doğurur; yani bir alacaklının şikayeti üzerine 

verilen karardan diğer alacaklılarda yararlanır (Deynekli/Kısa s.147; Akcan-İştirak s.174). Bu hakların 

kişisel korunması kuralının bir istisnasıdır (Akcan-İştirak s.174, 177). Sıra cetveline şikayet 

konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.Deynekli/Kısa s.113-149. 
163 Alacaklı tarafından sıra cetveli düzenlenirken takip hukuku kurallarına aykırı davranıldığı iddia 

edilmeyip; sıra cetveline alınmış bir alacaklının alacağına veya onun sırasına itiraz edilmek 

isteniyorsa, genel mahkemelerde sıra cetveline itiraz davası açılması gerekir (Deynekli/Kısa s.149-
150; Kuru-İcra El Kitabı s.631; Akcan-İştirak s.175; Pekcanıtez/Atalay/Sugurtekin-Özkan/Özekes 

s.240). Sıra cetveline itiraz davasında yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkeme (İİK 

m.142) olup; görevli mahkeme ise, dava konusu yapılan alacağa sıra cetvelinde düşen miktara göre 

belirlenir (Akcan-İştirak s.175; Kuru-İcra El Kitabı s.632). Davacı, sıra cetveline itiraz davasını 

kazanırsa, bu davanın sonucundan ancak kendisi yararlanır; dava sonucuna göre davalıdan indirilecek 

miktar, davacının alacağının ödenmesine tahsis edilir; geriye para artarsa, alacağı itiraza uğramış 

davalı alacaklıya verilir (Akcan-İştirak s.177; Kuru-İcra El Kitabı s.633; Deynekli/Kısa s.159; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.241). Bu nedenle davanın kabulü halinde, sıra 

cetvelinin iptaline değil, davacının alacağının, davalı alacaklıya ayrılan paydan ödenmesine karar  

verilir (Deynekli/Kısa s.159). Sıra cetveline karşı itiraz davası için Bkz.Deynekli/Kısa s.149-162. 
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içinde, şikayet veya itiraz yoluna gidilmediği takdirde, sıra cetveli kesinleşir ve icra 

müdürlüğü tarafından kesinleşen sıra cetveline göre paralar paylaştırılır. Buna 

karşılık, alacaklılar tarafından, sıra cetveline karşı, yedi günlük süre içinde, şikayet 

veya itiraz yoluna başvurulursa, paraların paylaştırılması işlemi, şikayet veya itiraz 

prosedürü sonuçlanana kadar durur; alacaklıların paylarına düşen miktar, alacaklılara 

ödenemez
164

. Alacaklılara ödeme yapılabilmesi için, sıra cetvelinin kesinleşmesi 

beklenir. Ancak bu durum uygulamada çok haksızlıklara neden olduğu, prosedürü 

çok geciktirdiği için, 4949 sayılı Kanunla, kanuna 142/a maddesi eklenmiş ve her bir 

alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu vererek, payına düşen miktarı tahsil 

edebileceği düzenlenmiştir (İİK m.142/a)
165

. 

İşte paraların paylaştırılması aşamasında teminat gösterilmesi, sıra cetveline 

karşı itiraz veya şikayet yoluna başvurulması halinde söz konusu olmaktadır. Kanun 

koyucu, sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yoluna başvurulduğu hallerde, sıra 

cetvelinin kesinleşmesi beklenmeden, alacaklılara ödeme yapılabilmesi, satış 

bedelinin sıra cetveli kesinleşene kadar icra dosyasında alıkonulmaması için, İİK 

m.142/a hükmü ile alacaklılara böyle bir imkân tanımış; böylece alacaklıların sıra 

cetveline karşı şikayet veya itiraz prosedürü devam ederken alacaklarına kavuşmaları 

sağlanmıştır
166

.  

Buradaki teminat, sıra cetveline karşı yapılan itiraz veya şikayetin kabul 

edilmesi halinde, alacaklıya ödenen miktarın kısmen veya tamamen icra dosyasına 

iadesinin gerekmesi halinde, bu miktarın faiziyle iade edilmesini garanti altına almak 

için alınmaktadır. Nitekim, bu husus İİK m.142/a-II hükmünde “Teminat 

mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kısmen veya 

tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek 

süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi 

taahhüt edilmelidir” şeklinde belirtilmiştir.  

 

                                                
164 Kuru-İcra El Kitabı s.630. 
165 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.239. 
166 “Maddeyle sıra cetveline karşı şikâyet  ya da itiraz yoluna gidildiğinde sıra cetvelinde hak sahibi 

olarak görünen kişilerin, sıra cetveli kesinleşmeden, işleyecek faizleri de kapsayacak şekilde bir 

bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz etmek kaydıyla, paylarına düşen miktarı icra 

dosyasından tahsil etmeleri imkânı getirilmiş…Böylece, hak sahiplerinin sıra cetveline itiraz veya 

şikâyet prosedürü devam ederken, teminat mektubu karşılığında alacaklarına kavuşması sağlanmıştır” 

(Hükümet Gerekçesi, Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra Kanun s.135, dn.103). 
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II- Şartları 

İİK m.142/a-I hükmü, “Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyet 

veya itiraz yapılmışsa tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her 

alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen 

meblâğı tahsil edebilir. 36 nci maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır” 

şeklindedir.  

Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yoluna başvurulan hallerde, paraların 

paylaştırılması işlemi, bu prosedürler neticelenerek sıra cetveli kesinleşene kadar 

durduğundan; alacaklıların, sıra cetveline göre kendi hisselerine düşen miktarları, 

icra dosyasından tahsil edebilmeleri için İİK m.142/a-I hükmüne göre teminat 

göstermeleri zorunludur. Alacaklının İİK m.142/a-I hükmüne göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, 1- Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yoluna 

başvurulması, 2- Hak sahibi bir alacaklının teminat karşılığında ödeme talebinde 

bulunması gerekir. Şimdi bu şartları inceleyelim: 

 

1- Sıra Cetveline Karşı Şikayet veya İtiraz Yoluna Başvurulması 

İİK m.142/a-I hükmüne göre teminat gösterilmesinin söz konusu olabilmesi 

için öncelikle, sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yoluna başvurulmuş; yani sıra 

cetvelinin kesinleşmemiş olması gerekir. Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz 

yoluna başvurulmamışsa, zaten kesinleşen sıra cetveline göre her bir alacaklıya, icra 

müdürlüğü tarafından, sıra cetvelinde belirtildiği şekilde ödeme yapılacağından, 

alacaklıların teminat göstermesi gerekmeyecektir. 

Sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurulmasında, şikayetin kabulü 

halinde yeniden sıra cetveli yapılacağından ve şikayetin sonucundan diğer alacaklılar 

da yararlanacağından; her bir alacaklı için sıra cetvelindeki sıranın ve bunlara 

düşecek miktarların değişmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle, sıra cetveline şikayet 

yoluna başvurulmasında, sıra cetvelinde hak sahibi gözüken alacaklılara, ödeme 

ancak İİK m.142/a hükmüne göre gösterilecek teminat karşılığında yapılabilir. 

Buna karşılık, sıra cetveline karşı itiraz davası açılan hallerde, sıra cetveline 

itiraz davasının sonuçlarından ancak, bu davayı açan davacı alacaklı 

yararlanabileceğinden; bu davanın kazanılması halinde, davalı alacaklıdan 
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indirilecek miktar, davacının alacağının ödenmesine tahsis edilecek
167

; geriye para 

artarsa, alacağı itiraza uğramış davalı alacaklıya verilecektir. Bu nedenle, sıra 

cetveline itiraz davası açıldığı hallerde, bu davanın tarafları dışında, sıra cetvelinde 

hak sahibi gözüken alacaklıların sıra cetvelindeki sıralarında ve bunlara düşen 

paylarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Hal böyle olunca, bu davanın tarafı 

olmayan kişilerin hissesine, sıra cetveline göre düşecek miktarların, herhangi bir 

teminat gösterilmesi gerekmeksizin hak sahiplerine ödenmesi gerekir. Sıra cetveline 

itiraz davasının, davalısı alacaklıya düşecek miktarın, davalı alacaklıya ödenebilmesi 

için ise, İİK m.142/a hükmüne göre davalı alacaklı tarafından teminat gösterilmesi 

gerekir.  

Görüldüğü üzere, sıra cetveline şikayet yoluna başvurulan hallerde, sıra 

cetvelinde hak sahibi gözüken bütün alacaklılar için, ödeme yapılması talep 

edildiğinde İİK m.142/a‟ya göre teminat yükümlülüğü söz konusu olduğu halde; sıra 

cetveline itiraz davası açılan hallerde, sadece bu davanın davalısı alacaklıya ödeme 

yapılabilmesi için, davalı alacaklının İİK m.142/a hükmüne göre teminat göstermesi 

gerekmekte, davanın tarafı olmayan sıra cetvelinde hak sahibi gözüken diğer 

alacaklıların ise, teminat göstermesi gerekmemektedir.  

 

2- Hak Sahibi Bir Alacaklının Teminat Karşılığında Ödeme Talebinde 

Bulunması 

İİK m.142/a-I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, 

sıra cetvelinde hak sahibi gözüken, yani icra müdürlüğü tarafından düzenlenen sıra 

cetveline göre kendisine pay ayrılan bir alacaklının olması gerekir.  

Sıra cetvelinde hak sahibi gözüken alacaklının İİK m.142/a-I hükmüne göre 

teminat yükümlülüğü, sıra cetveline karşı itiraz veya şikayet yoluna başvurulmasıyla 

kendiliğinden doğmamakta, ayrıca bu hak sahibi alacaklı tarafından, ödeme talebinde 

bulunulması gerekmektedir. Bir başka deyişle, hak sahibi alacaklının sıra cetveline 

göre kendi payına düşen miktarın kendisine ödenmesi icra müdürlüğünden talep 

etmesi gerekmektedir. Bu durumda icra müdürlüğünün, hak sahibi gözüken alacaklı 

tarafından gösterilecek teminat karşılığında alacaklıya ödeme yapılmasına karar 

                                                
167 “Sıra cetveline itiraz davalarında davalıya ayrılan payın davacıya ödenmesine şeklinde hüküm 

kurulmalıdır. Mahkemece bu yön gözetilmeden tahsile hükmedilmesi isabetsizdir” (19.HD 12.4.2001, 

1400/2826: Kuru-İcra El Kitabı s.633, dn.7c).  
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vermesi gerekir. Bu konuda icra müdürlüğünün herhangi bir takdir yetkisi yoktur. 

Önemli olan, hak sahibi alacaklıya ödenecek miktarın, sıra cetveline şikayet veya 

itiraz prosedürü neticesinde kısmen veya tamamen iadesi gerektiğinde, bu miktarın 

iade edileceğinin, hak sahibi alacaklı tarafından verilecek teminat mektubu ile garanti 

edilmesidir. Yani bu husus teminat mektubu ile garanti edildiğinde, icra müdürlüğü, 

hak sahibi alacaklıya ödeme yapmak zorundadır.  

İİK m.142/a-I, c.2‟nin, İİK m.36,II‟ye yaptığı yollama nedeniyle, hak sahibi 

alacaklının, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kişi olması halinde, İİK 

m.142/a-I‟e göre teminat gösterilmesi gerekmez.   

 

III- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü, Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Alacaklı, sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz prosedürü devam ederken, 

dilediği zaman İİK m.142/a-I‟deki teminatı göstererek, sıra cetvelinde hissesine 

düşen bedelin kendisini ödenmesini isteyebilir. İcra müdürü, ödeme talebinde 

bulunan alacaklının, kendisine yapılacak ödeme miktarında teminat göstermesini 

isteyecektir. Zira, buradaki teminat, alacaklıya ödenen miktarın kısmen veya 

tamamen iadesi gerektiğinde, bunun iadesinin garanti altına alınması için 

alınmaktadır.  

İİK m.142a/I‟e göre sıra cetvelinde hak sahibi alacaklı, teminat olarak 

ancak “bir bankanın kesin teminat mektubunu” gösterebilir. Kanun koyucu 

tarafından, gösterilebilecek teminat türü, açıkça belirtildiğinden, başka bir teminat 

türü ile teminat gösterilmesi mümkün değildir. Bu nedenle alacaklı ancak kesin bir 

teminat mektubu vererek, hissesine düşen payın tahsilini yapabilecektir.  

Alacaklı tarafından verilecek teminat mektubunun, kesin bir teminat 

mektubu olması gerekir. Bunun yanında İİK m.142a/II‟ye göre “Teminat 

mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblağ ile bu meblağın kısmen veya 

tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek 

süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi 

taahhüt edilmelidir”. Yani teminat mektubu ile, icra müdürlüğünden tahsil edilen 

paranın iadesi gerektiğinde, bu tahsil edilen meblağın faiziyle birlikte icra 

müdürlüğüne iade edileceği garanti edilecektir. Her ne kadar, İİK m.142/a-II, c.2‟de 
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“Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesinde 

belirlenir” denilse de, kanımızca, icra müdürlüğü tarafından teminat mektubu için bir 

miktar belirlenmesi gerekli değildir. Teminat mektupları hukukî nitelik olarak, bir 

garanti sözleşmesi niteliğinde olduğu için, azami bir sorumluluk limitinin 

gösterilmesine gerek yoktur. Yani miktar belirtilmeyen teminat mektupları da 

geçerlidir. Bu nedenle, banka teminat mektubunda herhangi bir miktar belirtilmeden, 

dosyadan tahsil edilen meblağın, talep halinde faiziyle birlikte iade edileceği garanti 

edilebileceği gibi; çekilen paranın miktarı belirtilerek de, bu miktarın talep halinde 

faiziyle birlikte iade edileceği garanti edilebilir.  

İİK m.142/a-I‟e göre teminat gösterilmediği sürece, hak sahibi alacaklıya 

sıra cetvelinde düşen pay ödenmeyecektir.  

Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yoluna başvuran alacaklı haksız 

çıkarsa, sıra cetveli kesinleşir. Bu durumda, alacaklının sırası ve alacağının miktarı 

değişmeyeceği için, hak sahibi alacaklıya ödenen paranın, icra müdürlüğüne iadesi 

söz konusu olmayacak, İİK m.142/a-I‟e göre gösterilen teminat mektubu kendisine 

iade edilecektir
168

. Buna karşı şikayet eden veya itiraz davası açan alacaklı haklı 

çıkarsa, yani şikayet veya itiraz sonucu, alacaklının sırası veya alacağının miktarı 

değişirse, icra müdürlüğü tarafından ödenen paranın kısmen veya tamamen iadesi söz 

konusu olacaktır.  Bu durumda, icra müdürlüğünün, alacaklının fazladan tahsil etmiş 

olduğu, iadesi gereken paranın, icra müdürlüğüne iade edilmesi için alacaklıya bir 

muhtıra göndererek süre vermesi; bu süre içinde iadesi gereken miktar iade 

edilmediği takdirde, bu miktar oranında teminat mektubunun paraya çevrilmesi 

gerekir
169

.  

 

E- İcranın Ertelenmesinde Teminat Gösterilmesi 

Cebri icra hukukundaki takip yollarının birisini de ilâmlı icra 

oluşturmaktadır. İlamlı icra takibinde takibin dayanağını, ilâm veya ilâm 

niteliğindeki belgeler oluşturmakta ve her türlü alacak için bu takip yoluna 

başvurulabilmektedir
170

. İlâmlı icra takibinde, takibin dayanağını ilâm veya ilâm 

niteliğindeki belgeler oluşturduğu için, borçlunun bu takip yolunda, ilâmsız icrada 

                                                
168 Pekcanıtez/Atalay/Surgurtekin-Özkan/Özekes s.239. 
169 Pekcanıtez/Atalay/Surgurtekin-Özkan/Özekes s.239. 
170 Tanrıver-İlâmlı İcra s.34-35. 
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olduğu gibi, itirazda bulunmak suretiyle takibi durdurma imkânı bulunmamaktadır. 

Kanun koyucu, ilâmlı icrada, borçlunun hangi yollara başvuru suretiyle takibi 

durdurabileceğini, kanunda sınırlı bir biçimde belirtmiştir. Bu yollar icranın geri 

bırakılması ile icranın ertelenmesi halleridir. Borçlu, borcun zamanaşımına uğradığı, 

imhal veya itfa edildiği iddiası ile icra mahkemesinden alınacak icranın geri 

bırakılması kararı ile takibin durdurulmasını sağlayabilir (İİK m.33). Yine borçlu 

icranın ertelenmesi
171

 yolu ile de icranın durdurulmasını sağlayabilir. İcranın 

ertelenmesi halleri şunlardır: 1- Takibin dayanağı ilâmın temyiz edilmiş olması 

halinde, Yargıtay‟dan alınacak icranın ertelenmesi kararı ile takibin durdurulması 

(İİK m.36, HUMK m.443), 2- Takip dayanağı ilâma karşı, istinaf yoluna 

başvurulması halinde, bölge adliye mahkemesinden alınacak icranın ertelenmesi 

kararı ile takibin durdurulması (HUMK m.426J,I, İİK m.36), 3- Takibin dayanağı 

ilâm hakkında, temyiz veya karar düzeltme süresinin kaçırılması nedeniyle, eski hale 

getirme yoluna başvurulması halinde, Yargıtay‟dan alınacak icranın ertelenmesi 

kararı ile takibin durdurulması (HUMK m.171), 4- Takibin dayanağı ilâma karşı, 

yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması halinde, mahkemeden alınacak 

icranın ertelenmesi kararı ile takibin durdurulması (HUMK m.449).  

İlâmlı icrada, borçlu, ancak kanunda sınırlı bir biçimde belirtilmiş olan, 

icranın geri bırakılması veya icranın ertelenmesi yollarından birisine başvurarak icra 

takibini durdurabilir. İİK m.33‟e göre, icranın geri bırakılması yolu ile icra takibinin 

durdurulabilmesi için herhangi bir teminat gösterilmesi gerekmemektedir. Oysa, 

icranın ertelenmesi hallerinde, icranın ertelenmesi kararı alınarak icra takibinin 

durdurulabilmesi için teminat gösterilmesi zorunludur. Gerek, takibin dayanağı 

ilâmın temyiz edilmesi halinde, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı alınarak icra 

takibinin durdurulabilmesi için (İİK m.36, HUMK m.443); gerek, takibin dayanağı 

ilâm hakkında, temyiz veya karar düzeltme süresinin kaçırılması nedeniyle, eski hale 

getirme yoluna başvurulması halinde, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı 

alınarak takibin durdurulabilmesi için ve gerekse takibin dayanağı ilâma karşı, 

                                                
171 İcranın ertelenmesi müessesesinin düzenlendiği maddeler arasında bir terim birliği yoktur. HUMK 

m.443 ve HUMK m.449 ve HUMK m.171‟de “icranın tehiri”, “tehiri icra” kavramları; İİK m.36 ile 

HUMK m.426J‟de ise “icranın geri bırakılması” ifadesi kullanılmıştır. Biz, İİK m.33‟de düzenlenen, 

itfa imhal zamanmaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması müessesi ile karışmaması için, HUMK 

m.443, m.449, m.171‟de kullanılan, icranın tehiri kavramını tercih ettik; ancak icranın tehiri, yerine 

daha güncel ve anlaşılır olması açısından “icranın ertelenmesi” kavramını kullandık.  
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yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması halinde, mahkemeden icranın 

ertelenmesi kararı alınarak takibin durdurulabilmesi için, teminat gösterilmesi 

zorunludur. İşte şimdi, icranın ertelenmesi hallerinde söz konusu olan bu teminat 

yükümlülüklerini inceleyelim.  

 

I- Temyiz Nedeniyle İcranın Ertelenmesinde Teminat Gösterilmesi
172

 

1- Genel Olarak İcranın Ertelenmesi Prosedürü 

Alacaklının, ilâma dayanarak ilâmlı icra takibi yapabilmesi için, kural 

olarak, ilâmın kesinleşmesi şart değildir
173

; ilâm kesinleşmeden de alacaklı ilâmlı 

icra takibi yapabilir. İlâmın borçlu tarafından temyiz edilmiş olması, ilâmın icrasını 

durdurmaz (HUMK m.443,I). Yani, bir yandan temyiz incelemesi devam ederken, 

diğer yandan da ilâmlı icra takibi devam eder. Kesinleşmeden icra edilebilecek 

ilâmlarda, ilâmın temyiz edilmesi, ilâmın icrasını durdurmayacağı için, ilâmı temyiz 

eden borçlu, ilâmın icrasını durdurmak istiyorsa, teminat karşılığından Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi kararı almalıdır (HUMK m.443,I; İİK m.36). Başka bir deyişle, 

ilâmı temyiz eden borçlu ancak, HUMK m.443,I ve İİK m.36‟da düzenlenen icranın 

ertelenmesi yoluna başvurarak, ilâmlı icra takibini durdurabilir.  

                                                
172 Bölge adliye mahkemeleri henüz fiilen göreve başlamadığı için, bu başlık altındaki 

açıklamalarımız, mevcut iki dereceli sistemdeki, ilk derece mahkeme kararlarına karşı temyiz yoluna 

başvurulmasında icranın ertelenmesinin düzenlendiği HUMK m.443 ve İİK m.36 hükümlerine göre 
yapılmıştır. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla, bölge adliye mahkemesi kararlarına 

karşı temyiz yoluna gidileceğinden, bölge adliye mahkemesi kararının icrasının temyiz nedeniyle 

ertelenmesi söz konusu olacaktır. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyizin icraya etkisi 

HUMK m.433‟de düzenlenmiş ve bu maddede de İİK m.36‟ya atıf yapılmıştır. Dolayısıyla bölge 

adliye mahkemesi kararlarının temyizinde de İİK m.36‟da belirtilen prosedür uygulanacağından; bu 

başlık altında ilk derece mahkemesi kararlarının temyizinde icranın ertelenmesi için söylediklerimiz; 

bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla, bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizinde 

icranın ertelenmesi için de geçerlidir.   
173 İstisnai olarak bazı ilâmların kesinleşmeden icraya konulamayacağı, çeşitli kanunlarda 

belirtilmiştir. Bunlar şunlardır: 1- Taşınmaz ve taşınmaz üzerindeki ayni haklara ilişkin ilâmlar 

kesinleşmeden icraya konulamaz (HUMK m.443/IV). 2- Aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümler 

kesinleşmeden icraya konulamaz (HUMK m.443/IV). 3- Hakem kararları kesinleşmeden icraya 
konulamaz (HUMK m.536). 4- Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi hakkındaki kararların temyizi, 

yerine getirmeyi (icrayı) durdurur (MÖHUK m.57/II). 5- Tenfizine karar verilen yabancı hakem 

kararlarının tenfizi hakkındaki kararların temyizi icrayı durdurur (MÖHUK m.61/II, 57/II). 6- TTK 

m.35/IV ve 36‟da düzenlenen tescil ve tescile itiraza ilişkin kararların temyizi icrayı durdurur. 7- 

Sayıştay ilâmları kesinleşmeden icraya konulamaz (Sayıştay Kanunu m.64). 8- Ceza ilâmlarının 

tazminata ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm fıkrasının icra edilebilmesi için kesinleşmiş olması 

gereklidir. 9- Deniz Müsadere Mahkemesi kararları, kesinleşmeden icra edilemezler (3894 s.Denizde 

Zabt ve Müsadere Kanunu m.131/I). 10- Menfi tespit davasını kazanan ve lehine tazminata  

hükmedilen borçlu, menfi tespit ilâmı kesinleşmedikçe, tazminat ve yargılama giderleri için ilâmlı icra 

takibi yapamaz (İİK m.72/V, c.2). Bu konularda ayrıntılı bilgi için Bkz. Kulaksız s.72-80. 
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Temyiz nedeniyle icranın ertelenmesi hakkındaki, İİK m.36 ve HUMK 

m.443 hükümleri, sadece genel mahkeme kararlarının temyizi halinde uygulanır
174

. 

İcra mahkemesi kararlarının temyizi halinde ise, kural olarak, İİK m.36 ve HUMK 

m.443 hükümleri uygulanmaz; bu hükümlere dayanarak, icranın ertelenmesi kararı 

istenemez ve verilemez
175

. Ancak, İcra ve İflâs Kanunu, bazı istisnai hallerde, İİK 

m.36 hükmünün, icra mahkemesi kararlarının temyizi halinde de uygulanacağını 

açıkça hükme bağlamıştır
176

. 

İİK m.36 ve HUMK m.443 hükümlerinden faydalanılarak, ilâmlı icra 

takibinin durdurulabilmesi için, öncelikle borçlunun tehiri icra talepli olarak ilâmı 

temyiz etmiş olması, daha sonra icra dairesine başvurarak Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi kararı getirebilmek için süre alması ve icra dairesi tarafından verilen bu 

süre içinde de Yargıtay‟ın icranın ertelenmesine karar vermesi gereklidir. 

Postacıoğlu, temyiz nedeniyle icranın ertelenmesinde, kanunun, lüzumundan fazla 

külfetli bir prosedür getirdiğini belirtmektedir
177

. Şimdi, bu prosedürü kısaca 

inceleyim. 

 

a- İcra Dairesinden Süre Alınması 

Kesinleşmeden ilâmlı icra takibine konu edilen ilâmı temyiz eden 

borçlunun, icrayı durdurabilmesi için, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi (tehiri icra) 

kararı alarak, bu kararı icra dairesine vermesi gereklidir. Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi kararanın alınıp, bu kararın icra dairesine verilmesi ise, az veya çok bir 

süreyi gerektirmektedir. Bu nedenle ilâmı temyiz eden borçlu öncelikle, icra 

dairesine başvurarak, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirebilmek için, 

kendisine uygun bir süre verilmesini istemesi gerekir. Kanunda, borçlunun icra 

dairesine başvurması için herhangi bir süre öngörülmediğinden, borçlu her zaman 

                                                
174 Kuru-İcra El Kitabı s.788; Tanrıver-İlâmlı İcra s.161. 
175 Kuru-İcra El Kitabı s.788; Tanrıver-İlâmlı İcra s.161. 
176 İcra mahkemesi kararlarının temyizinde İİK m.36 hükmünün uygulanabildiği bu istisnai haller 

şunlardır: 1- İstihkak davasının reddi hakkındaki icra mahkemesi kararını temyiz eden, davacı (üçüncü 

kişi) İİK m.36 hükmünden faydalanabilir (İİK m.97/XIV). 2- İcra mahkemesinin tahliye kararının 

temyiz eden borçlu, İİK m.36 hükmünden faydalanabilir (İİK m.269, c.3). 3- İcra mahkemesinin 

tahliye kararının temyiz eden, kiralananda bulunan üçüncü kişi, İİK m.36 hükmünden faydalanabilir 

(İİK m.276/II). 
177 Postacıoğlu-İcra s.636. 
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icra dairesine başvurarak, kendisine Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek 

için süre verilmesini isteyebilir
178

. 

İcra dairesinin, borçluya Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek 

için süre verebilmesi için ise, ilâmın borçlu tarafından tehiri icra talepli
179

 olarak 

temyiz edilmesi ve borçlu tarafından teminat gösterilmesi gereklidir
180

. Borçlu, 

takibe dayanak ilâmı tehiri icra talepli olarak temyiz ettiğini, mahkemeden alacağı ve 

icra dairesine vereceği bir belge ile ispat etmelidir
181

.  

İlâmı temyiz eden borçluya, icra dairesi tarafından, Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi (tehiri icra) kararı getirmesi için süre verilebilmesi için, borçlu tarafından 

teminat gösterilmesi (İİK m.36,I) zorunludur
182

. Başka bir deyişle icra dairesi 

tarafından ilâmı temyiz eden borçluya, süre verilebilmesi, borçlunun teminat 

göstermesi şartına bağlı olup; teminat gösterilmeden icra dairesi tarafından borçluya 

süre verilmesi mümkün değildir.   

İcra dairesi, borçlu tarafından yeterli teminatın gösterilmesi halinde, 

borçluya, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi (tehiri icra) kararı getirmesi için uygun 

bir süre verir (İİK m.36,I). İcra dairesi, yeterli teminat gösteren borçluya, uygun bir 

süre vermek zorundadır. Bu konuda icra dairesinin takdir hakkı yoktur. Ancak, 

borçluya ne kadar süre verileceği hususu icra müdürünün takdirindedir
183

. Borçlu, 

icra dairesi tarafından verilen süre içinde, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı 

getiremezse, icra dairesinden sürenin uzatılmasını, kendisine ek süre verilmesini 

isteyebilir. Sürenin uzatılabilmesi, borçluya ek süre verilebilmesi için, borçlunun 

süre dolmadan icra dairesine başvurarak sürenin uzatılması talebinde bulunması ve 

                                                
178 Berkin-İcra s.130; Kulaksız s.83; Uyar-İlamlı Takipler s.486.  

“Borçlu infaza konulan ilâmı temyiz ettiğine dair mahkemeden aldığı belgeyi ibraz ederek 19.4.1979 

tarihinde tehiri icra kararı verilmek için mehil istemiş, hâkimlikçe aynı tarihte icra memurluğunca 

verilmiş şerh ile icra memurluğuna gönderilmiştir. Merci; <süresinde olmadığından bahisle> isteği 

reddetmiştir. İİK‟nun 36.maddesinde yazılı talep için bir süre gösterilmediği, borçlunun hükmolunan 

parayı karşılayacak değerde malı mahcuz bulunduğu gözetilmeden şikayetin süre yönünden reddine 

karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 15.11.1979, 9141/8742: Uyar-İlamlı Takipler s.512). 

Aksi görüş: Borçlunun, ancak icra emrinde yazılı yedi günlük süre içinde, icra dairesine başvurması 
halinde, kendisine Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmesi için süre verilebilir (Kuru-İcra El 

Kitabı s.784). 
179 Borçlu ilâmı temyiz ederken, temyiz dilekçesinde Yargıtay‟dan icranın ertelenmesini talep 

etmemiş olsa bile, daha sonra vereceği bir dilekçe ile icranın ertelenmesini talep edebilir (Yılmaz-

Tedbirler II s.1383). 
180 Postacıoğlu-İcra s.636; Kulaksız s.82. 
181 Kuru-İcra El Kitabı s.784; Postacıoğlu-İcra s.636; Yılmaz-Tedbirler II s.1383; Uyar-İlâmlı 

Takipler s.485; Kulaksız s.82. 
182 Kuru-İcra El Kitabı s.784; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.704. 
183 Uyar-İlâmlı Takipler s.490. 
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sürenin uzatılmasına kendisinin sebep olmaması gerekir
184

. Nitekim İİK m.36,I 

c.2‟de de sürenin ancak zaruret halinde uzatılabileceği belirtilmiştir. Ek süre verilen 

hallerde, haklı nedenler olsa bile, icra müdürü, ikinci kez verdiği ek süreyi 

uzatamaz
185

.     

Yargıtay‟dan tehiri icra kararı getirmek için uygun bir süre veren icra 

dairesi, borçluya, süre verildiğini belirten, uygulamada mehil vesikası olarak 

adlandırılan bir belge verir
186

. İcra dairesi tarafından borçluya süre verilmesiyle, icra 

takibi, mehil vesikasında belirtilen süre kadar kendiliğinden durmuş olur. Bu süre 

içinde, borçlu tarafından Yargıtay‟dan tehiri icra kararı getirilirse, icra takibi temyiz 

incelemesi neticeleninceye kadar durmaya devam eder. Aksi halde, yani icra dairesi 

tarafından verilen süre içinde, borçlu Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi (tehiri icra) 

kararı getirmezse, ilâmın icrasına, takibe devam edilir
187

.  

 

b- Yargıtay’ın İcranın Ertelenmesi (Tehiri İcra) Kararı Vermesi 

Borçlu, icra dairesine başvurarak Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı 

getirmek için süre aldıktan sonra, icra dairesi tarafından verilen bu süre içinde icranın 

ertelenmesi kararını verecek Yargıtay‟a başvurarak, icranın ertelenmesi kararı 

almaya çalışacaktır
188

. Borçlu icra dairesine başvurarak süre almadan, doğrudan 

Yargıtay‟a başvurarak, teminat karşılığından icranın ertelenmesi kararı verilmesini 

isteyemez
189

. İİK m.36‟ye göre icranın ertelenmesine karar verecek, temyiz 

incelemesini yapacak, ilgili Yargıtay Hukuk Dairesidir. İcra mahkemesinin bu 

                                                
184 Uyar-İlâmlı Takipler s.490. “İİK.‟nun 36. maddesine göre mehil verildiğine göre, Yargıtayca 

icranın geri bırakılmasına veya bu talebin reddine dair kararın, mehil süresi içerisinde verilmemiş 

olmasında borçlunun bir kusuru bulunmadığından, yeniden mehil verilmesi gerekirken, memurlukça 

mehil isteminin reddi yerinde olmadığından, şikayetin bu kısmının kabulü ile memurluk kararının 

kaldırılmasına karar vermek gerekirken, şikayetin reddolunması isabetsizdir” (12.HD 20.10.1981, 

6089/7679: Uyar-İlamlı Takipler s.509). 
185 Belgesay-İcra s.97. 
186 Mehil vesikası, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için, icra dairesi tarafından 

borçluya süre verildiğini gösteren bir belgedir. Mehil vesikasında, alacaklının ve borçlunun adı soyadı 

ile varsa vekilleri, borcun miktarı, borçlu tarafından gösterilen teminatın miktarı ve türü, borçluya 
Yargıtay‟dan tehiri icra kararı getirmek için verilen sürenin miktarı ve bu sürenin ne zaman 

başlayacağı gösterilir. Mehil vesikasında, sürenin ne zaman işlemeye başlayacağı gösterilmemişse, 

sürenin verildiği günden yani mehil vesikasının düzenlendiği tarihten itibaren işlemeye başladığı 

kabul edilmelidir. İcra dairesi tarafından, dava dosyasının Yargıtay‟a sevk tarihinden itibaren 

işleyecek şekilde süre verilmesi uygun olacaktır. Zira uygulamada dosyanın Yargıtay‟a gönderilmesi 

aylar sürmekte, henüz dosya Yargıtay‟a bile ulaşmadan, icra dairesi tarafından borçluya verilen süre 

dolabilmektedir.  
187 Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.710. 
188 Uyar-İlâmlı Takipler s.486. 
189 Kulaksız s.84; Uyar-İlamlı Takipler s.486. 
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konuda yetkisi yoktur. Zaten icranın ertelenmesi temyiz dilekçesinde veya daha 

sonra verilen ayrı bir dilekçe ile Yargıtay‟dan istenilmektedir
190

.  

Yargıtay, icranın ertelenmesi talebini, esas hakkındaki temyiz incelemesine 

başlamadan önce, dosya üzerinden inceleyerek, bu konuda acele olarak karar verir 

(HUMK m.443,I). Yargıtay Hukuk Dairesi, icranın ertelenmesi konusunda takdir 

hakkına sahip olup, her halde icranın ertelenmesine karar vermek zorunda değildir
191

.  

Temyiz talebinin, ilk bakışta haksız olduğunun açık bir şekilde anlaşıldığı 

hallerde veya kararın süresinde temyiz edilmemiş olduğu hallerde, Yargıtay, 

borçlunun icranın ertelenmesi talebinin reddine karar verir
192

. Bu durumda, borçluya 

icra dairesi tarafından süre verilmesiyle durmuş olan icra takibine, kaldığı yerden 

devam edilir ve alacaklı borçlunun göstermiş olduğu teminatın paraya çevrilmesini 

talep edebilir
193

. 

Yargıtay dosya üzerinden yaptığı inceleme neticesinde, icranın 

ertelenmesine karar verirse, borçluya süre verilmesiyle durmuş olan icra takibi, 

temyiz incelemesi sonuçlanana kadar durmaya devam eder
194

. Bu yönü ile icranın 

ertelenmesi kararı, temyiz incelemesi sonuçlanana kadar icra takibinin geçici olarak 

durması sonucunu doğuran, tedbir niteliğinde bir karardır
195

. Ücreti ilgililer 

tarafından verilirse, Yargıtay icranın ertelenmesi hakkındaki kararını, icra dairesine 

telgrafla bildirir (İİK m.36,III). İcranın ertelenmesi kararı getirmek için, icra dairesi 

tarafından borçluya verilen süre içinde, Yargıtay tarafından verilen icranın 

ertelenmesi kararının, icra dosyasına ulaşmaması, icranın ertelenmesi kararını 

geçersiz hale getirmez
196

. Yani icranın ertelenmesi kararı geçte olsa, icra dosyasına 

                                                
190 Yılmaz-Tedbirler II s.1383. 
191

 Kuru-İcra El Kitabı s.786. 
192 Kuru-İcra El Kitabı s.786. 
193 “…borçluya, borçlunun teminat göstermesi üzerine icra müdürlüğünce tehiri icra kararı getirmesi 

için süre verilmiş olup…borçlu tehiri icra kararı alamadığından alacaklı 45 günlük sürenin bitiminden 

sonra teminatı paraya çevirip alacağını tahsil edebilir” (12.HD 12.05.2003, 7836/10713: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.710). 
194 Kuru-İcra El Kitabı s.786; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.704. 
195 “İİK.nun 36.maddesi gereğince icranın geri bırakılması kararı icra takibinin geçici olarak durması 

sonucunu doğuran tedbir niteliğinde bir karar olup…” (12.HD 22.02.2005, 88/3489: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.707). 
196 Uyar-İlâmlı Takipler s.490. “Borçluya Yargıtaydan tehiri icra kararı getirmek üzere İİK‟nun 

36.maddesi gereğince 6.8.1984 tarihinde otuz günlük süre verilmiştir…Dosyanın gereği için 

Yargıtaya 22.8.1984 günü gönderilmesi üzerine 4.9.1984 günü tehiri icra kararı verildiği anlaşılmıştır. 

Borçlu bu konuda kendine düşen görevi yerine getirmiştir. Tehiri icra kararının icra dosyasına geç 

ulaşması ve ibraz edilmesi, bu kararın hükümden düşmesini gerektirmez” (12.HD 12.02.1985, 

11620/1138: Uyar-İlamlı Takipler s.503-504). 
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ulaşmışsa, ilâmın icrası, temyiz incelemesi sonuçlanana kadar durur. Ancak, icra 

dairesi tarafından verilen süre içinde, icranın ertelenmesi kararı icra dosyasına 

ulaşmadığı için, icraya devam edilmiş ve hükmün infazı gerçekleşmişse, yapılan bu 

infaz geçersiz kılınamaz
197

.  

Temyiz incelemesi sonunda, Yargıtay hükmü bozarsa, ilâmlı icra takibi 

durmaya devam eder (İİK m.40,I). Bu durumda borçlunun başvurusu üzerine, hüküm 

vermiş olan mahkeme, bozmanın niteliğine göre, icranın ertelenmesi kararı alabilmek 

için borçlunun göstermiş olduğu teminatın, borçluya iade edilip edilmeyeceğine 

kesin olarak karar verir (İİK m.36,V). Bu nedenle mahkemenin bu konuda vereceği 

kararın temyiz kabiliyeti yoktur
198

. Borçluya iadesine karar verilebilecek teminat 

türleri, para, taşınır rehni, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni veya banka teminat 

mektubu‟dur. Borçlunun, ilâm ile hükmolunan para veya eşyayı karşılayacak 

miktarda malı haczedilmiş ve bu teminat olarak kabul edilmişse, hükmün bozulması 

üzerine, hükmü veren mahkeme İİK m.36,V‟e göre teminat olarak kabul edilmiş olan 

haczin kaldırılmasına karar veremez. Çünkü bu durumda, İİK m.36,V hükmü değil, 

İİK m.40 hükmü uygulanır
199

. Bu hükme göre, hükmün bozulması ile, icra işlemleri 

(ve haciz) olduğu yerde durur (İİK m.40,I); haczin kaldırılabilmesi için, mahkemenin 

bozmaya uyarak davanın kısmen veya tamamen reddine karar vermesi ve bu ret 

kararının da kesinleşmiş olması gerekir (İİK m.40,II). 

Temyiz incelemesi sonunda, Yargıtay‟ın hükmü onaması halinde ise, 

icranın ertelenmesi kararı kendiliğinden kalkar ve ilâmın icrasına devam edilir
200

. Bu 

durumda, alacaklının talebi üzerine, icra dairesi, İİK m.36,VI hükmüne göre, başkaca 

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, yani borçluya yeni bir icra emri 

                                                
197 12.HD 27.01.1988, 847/38 (Uyar-İlamlı s.497). Uyar, Yargıtay‟ın bu kararının hatalı olduğu 

düşüncesindedir (Bkz.Uyar-İlâmlı s.491). Üye S.Öktemer‟in bu karara ilişkin karşı oy yazısı şöyledir: 

“Borçlu Kanuni şartları yerine getirmek suretiyle, „icranın tehiri‟ isteğinde bulunmuştur. Yargıtay 

6.Hukuk Dairesinin 11.4.1988 tarihli „icrayı geri bırakma belgesi‟ davayı gören mahkemeye 

gönderilmiş, infaz günü 4.5.1988‟den önce mahalline ulaşmıştır. Yargıtay‟ın icrayı geri bırakma 
kararı mahalline ulaşmasına rağmen, icra dosyasına girmediğinden dolayı yapılmış tahliye işlemine 

yönelik şikayetin kabulü gerektiği düşüncesindeyim” (Uyar-İlâmlı s.497). 
198 Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.705. 
199 Kuru-İcra El Kitabı s.788; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.705. 
200 Tanrıver-İlâmlı İcra s.160; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.704. Yargıtay‟ın onama kararına 

karşı karar düzeltme yoluna başvurulması ilâmın icrasını durdurmaz (HUMK m.442/III, c.3). Karar 

düzeltme talebini inceleyen Yargıtay Hukuk Dairesi, teminat karşılığında olsa bile, icranın 

ertelenmesine karar veremez (Kuru-İcra El Kitabı s.786, dn.10). Ancak karar düzeltme talebini 

inceleyen, Yargıtay Hukuk Dairesi, karar düzeltme talebini yerinde bularak hükmü bozarsa, icra takibi 

olduğu yerde durur (İİK m.40/I). 
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gönderilmesine gerek kalmaksızın, teminat para ise bu para ile, paradan başka bir şey 

ise çeşidine göre teminat gösterilen mal veya hakkı paraya çevirerek (satarak), elde 

edilen değer ile, alacaklının alacağını, faizini, takip giderlerini öder
201

. Yani, icra 

müdürlüğü, takip yapılıp da, bu takip kesinleşmiş gibi paraya çevirme işlemine 

girişecektir
202

. Paraya çevirme işleminin gerektirdiği ilânlar, satış ilânının ilgililere 

tebliği, birinci artırma ve ikinci artırmanın tâbi olduğu şartlar, teminat konusu mal ve 

hakkın türüne göre, İcra İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır
203

. Görüldüğü 

üzere, İİK m.36,VI hükmündeki “başkaca muameleye hâcet kalmaksızın” ifadesiyle 

anlatılmak istenen, borçluya herhangi bir ödeme veya icra emrinin tebliği 

gerekmeksizin, takip yapılıp da takip kesinleşmiş gibi, paraya çevirme işlemlerine 

başlanacağını ortaya koymaktır
204

. Alacaklının, teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır 

(İİK m.36,VI c.2). Bu açıklamalar, para alacakları hakkındaki ilâmların icrasına 

ilişkindir.  

Taşınır teslimine ilişkin bir ilâm icraya konulmuş ve borçlu teminat olarak, 

ilâm konusu taşınır malı depo etmek suretiyle, icra dairesinden süre ve Yargıtay‟dan 

da icranın ertelenmesi kararı almış ise, hükmün onanması üzerine, icra müdürü, 

alacaklının talebi ile, depo edilen taşınır malı, alacaklıya teslim eder (İİK m.36,VI 

kıyasen)
205

. 

Borçlu teminat yükümlülüğünü, mallarının haczi suretiyle yerine 

getirmişse, hükmün onanmasıyla, hükmün icrasına devam edilecek ve haczedilen 

mal paraya çevrilecektir. İlâm alacaklısının, teminat üzerinde rüçhan hakkı 

olduğundan (İİK m.36,VI c.2) rüçhan hakkı gereği, İİK m.100‟deki şartlar 

gerçekleşse bile, diğer alacaklılar, bu hacze iştirak edemeyecek, ilâm alacaklısı, 

teminat olarak haczedilen malın satış bedelinden öncelikle tatmin edilecektir
206

.  

Borçlunun, teminat göstermek suretiyle, Yargıtay‟dan alacağı icranın 

ertelenmesi kararı ile ilâmlı icra takibini durdurması, ancak takibe dayanak ilâmın 

temyizi halinde mümkündür. Takibe dayanak ilâmın onanmasına ilişkin Yargıtay 

kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulması, ilâmın icrasını durdurmayacağı 

                                                
201 Postacıoğlu-İcra s.638; Kuru-İcra El Kitabı s.786-787; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.704-705. 
202 Postacıoğlu-İcra s.638. 
203 Postacıoğlu-İcra s.638. 
204 Postacıoğlu-İcra s.638. 
205 Kuru-İcra El Kitabı s.787. 
206 Postacıoğlu-İcra s.638-639. 
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gibi (HUMK m.442,III c.3); bu durumda teminat karşılığında olsa bile, Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi yönünde bir karar almak mümkün değildir
207

.  

 

2- Şartları 

Takibe dayanak ilâmın temyiz edilmesi nedeniyle, icranın ertelenmesinin 

talep edildiği durumda, İİK m.36 ve HUMK m.443,I‟e göre borçlu tarafından 

gösterilmesi gereken teminat, hem borçluya icra dairesi tarafından Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre verilebilmesinin şartı, hem de Yargıtay 

tarafından icranın ertelenmesi kararı verilebilmesinin şartıdır. Başka bir ifadeyle, icra 

dairesi tarafından borçluya, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için 

süre verilmesi ve Yargıtay‟ın icranın ertelenmesine karar verebilmesi, borçlu 

tarafından teminat gösterilmesi şartına bağlıdır. 

İİK m.36,I‟de “İlâmı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın 

resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya 

kıymetinde icra mahkemesince kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât 

veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun 

hükmolunan para veya eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması 

için Yargıtay‟dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine münasip bir 

mühlet verilir” denilmek suretiyle, icra dairesi tarafından borçluya, Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre verilebilmesinin, borçlu tarafından 

teminat gösterilmesi şartına bağlı olduğu belirtilmiş; HUMK m.443,I‟de “Temyiz 

dâva icrayı tehir etmez. Ancak müstedi indettemyiz haksız çıktığı takdirde 

mahkûmunbihi eda ve teslim edeceğine dâir kefaleti kaviye göstermek veyahut 

mahkûmunbih olan nukut ve eşyayı bir mevkii resmiye depozito etmek veya hasmı 

tarafından emval ve emlâki haczedilmiş olmak şartiyle Mahkemei Temyiz talep 

üzerine müstacelen icranın tehirine karar verebilir” denilmek suretiyle, teminatın 

aynı zamanda Yargıtay‟ın icranın ertelenmesi kararı verebilmesinin de bir şartı 

olduğu belirtilmiştir.  

Borçlu tarafından teminat gösterilmezse, icra dairesi Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi kararı getirmesi için borçluya süre veremez. Borçlu tarafından hiç 

teminat gösterilmediği veya yeterli teminat gösterilmediği halde, icra dairesi 

                                                
207 Kuru-İcra El Kitabı s.786, dn.10; Tanrıver-İlâmlı İcra s.160-161. 
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tarafından kanuna aykırı olarak borçluya süre verilmiş olsa bile, Yargıtay tarafından 

icranın ertelenmesi kararı verilemez. Zira yeterli teminatın gösterilip gösterilmediği 

ve gösterilen teminat türünün uygun olup olmadığı Yargıtay tarafından icranın 

ertelenmesi talebi incelenirken kendiliğinden dikkate alınacaktır. Yargıtay, yeterli 

teminatın gösterilip gösterilmediğini veya gösterilen teminat türünün uygun olup 

olmadığını, icra dairesi tarafından borçluya verilen mehil vesikasına göre 

inceleyecektir. Mehil vesikasından, yeterli teminatın gösterilmediğinin veya 

gösterilen teminat türünün uygun olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Yargıtay, 

icranın ertelenmesi talebini reddedecektir. 

Borçluya, icra dairesi tarafından, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı 

getirmesi için süre verilebilmesi için, borçlu tarafından teminat gösterilmesi 

zorunludur (İİK m.36,I). İİK m.36,I‟deki teminatın amacı, Yargıtay‟ca hükmün 

onanması halinde, alacaklının alacağına çabuk ve kolay bir şekilde kavuşmasının 

sağlanmasıdır
208

.   

Buradaki teminat gösterme yükümlülüğünün şartlarını şu şekilde 

belirleyebiliriz: a- Kesinleşmeden icrası mümkün olan bir ilâm takibe konulmalı, b- 

Takibe dayanak ilâm borçlu tarafından temyiz edilmeli, c- Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi talep edilmeli, d- İcra dairesinden süre talep edilmeli, e- Teminattan 

muafiyet bulunmamalı. Şimdi bu şartları inceleyelim;  

 

a- Kesinleşmeden İcrası Mümkün Olan Bir İlâm Takibe Konulmalı 

Borçlunun İİK m.36,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle takibe dayanak ilâmın, kesinleşmeden icrası mümkün olan 

bir ilâm olması gerekir. Teminat göstererek icra dairesinden süre alınması ve 

Yargıtay‟a başvurularak gösterilen bu teminat karşılığı icranın ertelenmesi kararı 

alınabilmesi için, ilâmlı icra takibinin dayanağını oluşturan, temyiz edilen ilâmın, 

kesinleşmeden icrası mümkün olan bir ilâm olması gerekir.  

İcrası için kesinleşmesi zorunlu olan bir ilâm, kesinleşmeden icraya 

konulmuşsa, bu durumda, icrayı durdurmak için teminat karşılığında Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi kararı alınması mümkün olmadığı gibi, zaten buna gerek de 

yoktur. Zira, kesinleşmeden icra edilemeyecek ilâmlarda, kesinleşme ilâmlı icra 

                                                
208 Kulaksız s.89-90. 



 286 

takibinin esaslı bir unsuru olup, takip tarihinde ilâmın kesinleşip kesinleşmediği, icra 

müdürü tarafından re‟sen dikkate alınır
209

. Bu nedenle, icrası için kesinleşmesi 

zorunlu bulunan bir ilâmın, ilâmlı icra takibine konulması, kamu düzenine aykırılık 

teşkil edecektir
210

. Bu durumda, borçlu, kamu düzenine aykırılık nedeniyle, süresiz 

olarak icra mahkemesine şikayet yoluna başvurabilir. İcra mahkemesi, borçlunun 

şikayetini yerinde görürse, yani takibe dayanak ilâmın, icrası için kesinleşmesi 

zorunlu bir ilâm olduğunu ve takip tarihinde bu ilâmın kesinleşmemiş olduğunu 

tespit ederse, ilâmlı icra takibinin iptaline karar verir. Görüldüğü gibi, icrası için 

kesinleşmesi zorunlu olan bir ilâmın ilâmlı icra takibine konulması halinde, borçlu 

her zaman, şikayet yoluna başvurarak, takibin iptalini sağlayabilir. Bu nedenle 

şikayet yoluna başvurarak, takibin tamamen iptalini sağlama imkânına sahip 

borçlunun, icranın ertelenmesi yoluna başvurması söz konusu olamaz. Yani, İİK 

m.36,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü, ancak kesinleşmeden icrası mümkün 

olan bir ilâmın takibe konulması halinde söz konusu olup; kesinleşmeden icrası 

mümkün olmayan bir ilâmın takibe konulması halinde, İİK m.36,I‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğü söz konusu olamaz.  

 

b- Takibe Dayanak İlam Borçlu Tarafından Temyiz Edilmeli 

İİK m.36,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi 

için ilâmlı icra takibinin dayanağını oluşturan ilâmın, borçlu tarafından temyiz 

edilmiş olması gerekir. İlâm borçlu tarafından temyiz edilmemişse, temyiz sebebine 

dayanarak icranın ertelenmesi istenemeyeceğinden, İİK m.36,I‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.  

Takibin dayanağını oluşturan ilâma karşı karar düzeltme yoluna 

başvurulması halinde ise, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi yönünde bir karar almak 

mümkün olmadığından, bu durumda da İİK m.36,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.  

 

c- Yargıtay’dan İcranın Ertelenmesi Talep Edilmeli 

İİK m.36,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi 

için, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi talep edilmelidir. İcranın ertelenmesi temyiz 

                                                
209 Tanrıver-İlâmlı İcra s.162. 
210 Tanrıver-İlâmlı İcra s.162. 
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dilekçesiyle istenilebileceği gibi, daha sonra Yargıtay‟a verilecek ayrı bir dilekçe ile 

de istenilebilir
211

. Temyiz dilekçesinde icranın ertelenmesi talep edilmemişse (temyiz 

dilekçesi tehiri icra talepli değilse) ve daha sonra da ayrı bir dilekçe ile Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi talep edilmemişse, temyiz incelemesine yapacak Yargıtay, bu 

konuda kendiliğinden icranın ertelenmesine karar veremeyeceğinden, İİK m.36,I‟e 

göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, İİK 

m.36,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, temyiz 

incelemesini yapacak Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi talebinde bulunulması 

zorunludur.  

 

d- İcra Dairesinden Süre Talep Edilmeli 

İİK m.36,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli olan son şart ise, borçlunun icra dairesinden süre talep etmesidir. 

Kesinleşmeden icrası mümkün olduğu için icraya konulmuş olan ilâmı temyiz eden 

ve Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi talebinde bulunan borçlu, Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi kararı getirebilmek için, icra dairesinden süre talebinde bulunmalıdır. 

Diğer şartlarda mevcutsa, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için, icra 

dairesinden süre talebinde bulunulmasıyla, borçlunun İİK m.36,I‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğü doğar.  

İİK m.36‟da borçlunun icra dairesine başvurması için herhangi bir süre 

öngörülmediğinden, borçlu her zaman icra dairesine başvurarak, kendisine 

Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre verilmesini talep 

edebilir
212

.  

Borçlu, icra dairesinden süre almadan, doğrudan Yargıtay‟a başvurarak, 

göstereceği teminat karşılığında icranın ertelenmesine karar verilmesini isteyemez
213

. 

İcra dairesinden süre alınmadan, doğrudan Yargıtay‟dan talepte bulunulması, İİK 

m.36,I hükmüne aykırı olacağı gibi, Yargıtay‟ın takip tarihinde takip konusu borcun 

                                                
211 Yılmaz-Tedbirler II s.1383. 
212 Uyar-Şerh II s.3283; Berkin-İcra s.130; Uyar-İlâmlı Takipler s.486; 12.HD 15.11.1979, 9141/8742 

(Uyar-İlamlı Takipler s.512). 

Aksi görüş: Borçlunun, ancak icra emrinde yazılı yedi günlük süre içinde, icra dairesine başvurması 

halinde, kendisine Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmesi için süre verilebilir (Kuru-İcra El 

Kitabı s.784). 
213 Uyar-Şerh II s.3283. 
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ne kadara ulaşmış olduğu, icra müdürlüğünün yazısı olmadan saptaması da mümkün 

değildir
214

.  

 

e- Teminattan Muafiyet Bulunmamalı 

İİK m.36,II‟de “Borçlu, Devlet veya adlî müzaherete nail bir kimse ise 

teminat göstermek mecburiyeti yoktur” denilmektedir. Yine HUMK m.443,II‟de 

“Müstedi Devlet ise veya müzahereti adliyeye nâil olup da dâvanın ve hükmün 

mahiyetine ve ahvali saireye nazaran icranın tehiri icap ediyorsa bilâ teminat icranın 

tehirine karar verilebilir” denilmektedir. Bu hükümlere göre, borçlu devlet veya adlî 

yardımdan yararlanan bir kimse ise, borçlunun teminat gösterme yükümlülüğü 

yoktur.  

Borçlunun devlet olması halinde, icra dairesi tarafından süre verilebilmesi 

için ve Yargıtay tarafından da icranın ertelenmesi kararı verilebilmesi için, borçlunun 

teminat gösterme yükümlülüğü olmadığı için, burada devlet tanımına hangi kurum ve 

kuruluşların girdiğinin tespiti önem taşımaktadır. Borçlu devlet tanımını giren bir 

kurum ve kuruluş ise, teminat göstermekten muaf olacak, aksi halde teminat 

göstermekle yükümlü olacaktır. Yargıtay, “İstanbul Üniversitesi”nin
215

, “Vakıflar 

Başmüdürlüğü”nün
216

, “Zirai Donatım Kurumu”nun
217

, teminat göstermekten muaf 

oldukları; buna karşılık, “kamu iktisadi kuruluşları”nın
218

, “Belediye”lerin
219

, 

teminat göstermekle yükümlü oldukları yönünde kararlar vermiştir.   

                                                
214 Uyar-Şerh II s.3284. 
215 “İstanbul Üniversitesi 1750 sayılı kanun gereğince kamu tüzel kişiliğine sahip olup, 2490 ve 1050 

sayılı Muhasebei Umumi Kanununa tâbi bulunduğundan, İİK‟nun 36/2 maddesi gereğince „teminat 

göstermesi gerekli olmamakla‟ şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddi isabetsizdir” (12.HD 

19.11.1981, 7202/8533: Uyar-İlamlı Takipler s.507).  
216 “Mülhak bütçe ile idare olunan Vakıflar Baş Müdürlüğü de Devlet müesseselerinden sayılması 

itibariyle, icraya konulan ilâm hükmünün yerine getirilmesinin tehiri için ait olduğu Temyiz 

Dairesinden karar istihsal ve ibraz etmek üzere talep olunan mehil hakkında İİK.‟nun 36.maddesinin 

2.fıkrası göz önünde tutulmak üzere mercice karar ittihaz edilmesi lazım gelir” (İİD 21.02.1959, 
2293/2295: Uyar-İlamlı Takipler s.516). 
217 “Borçlu Zirai Donatım Kurumu, 4604 sayılı Kanunun 1.maddesinde açıklandığı üzere âmme 

hizmeti ifa eden bir Devlet müessesesi olması sebebiyle, aleyhinde sadır olan ilâmı temyiz neticesine 

kadar icrasının tehiri hakkında karar istihsal ve ibrazı için icra dairesinde mehil talebi üzerine 

36.madde uyarınca teminat iraesiyle mükellef değildir” (İİD 31.10.1955, 5583/5676: Uyar-İlâmlı 

Takipler s.518). 
218 “Yargıtay incelemesinin sonuna kadar ilâmın icrasının geri bırakılmasını isteyen davalı Tekel 

Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, özel hukuk hükümlerine tâbi bir kamu 

iktisadi kuruluşu olup, İİK.‟nun 36.maddesi uyarınca teminat yatırmak zorundadır.” (Nöb.HD 

18.08.1987, 6973/252, Uyar-İlamlı Takipler s.499). 
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İİK m.36,II ve HUMK m.443,II‟ye göre, borçlu adlî yardımdan yararlanan 

yani asıl dava sırasında lehine adlî yardım kararı verilmiş bir kimse ise, kendisine 

icra dairesi tarafından süre verilebilmesi ve Yargıtay tarafından da icranın 

ertelenmesi kararı verilebilmesi için, adlî yardımdan yararlanan bu kişinin teminat 

gösterme yükümlülüğü yoktur
220

. 

 

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Kesinleşmeden icrası mümkün olan bir ilâm icraya konulmuş ve bu ilâm 

borçlu tarafından tehiri icra talepli olarak  temyiz edilmiş ve icra müdürlüğünden de 

Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre talep edilmişse, yani 

yukarıda belirttiğimiz şartlar gerçekleşmişse, borçlunun İİK m.36‟ya göre teminat 

gösterme yükümlülüğü doğar. Bu durumda borçlu tarafından süre talep edilince, 

teminattan muafiyet söz konusu değilse,  icra müdürlüğü, teminat gösterilmesi 

halinde, borçluya Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre 

verileceği yönünde karar verir ve teminat gösterilince de süre verildiğine ilişkin 

mehil vesikasını düzenleyerek, bu mehil vesikasını borçluya verir.  

Birden fazla borçlunun olması durumunda, teminat gösterme yükümlülüğü 

ve mehil talebinde bulunulması, icranın ertelenmesi kararı alınmasının sonuçları her 

bir borçlu için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu nedenle birden fazla borçlunun 

olduğu durumlarda, icra dairesinden mehil talebinde bulunulması ve Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi kararı alınması, sadece mehil talebinde bulunan ve mehil içinde 

icranın ertelenmesi kararı alan borçlu yönünden geçerli olur. Buna karşılık, mahkeme 

kararını temyiz etmeyen veya kararı temyiz eden ancak mehil talebinde bulunmayan 

yahut mehil talebinde de bulunan ancak icranın ertelenmesi kararı alamayan borçlu 

yönünden geçerli olmaz
221

.  

                                                                                                                                     
219 “İcraya konulan ilâmın temyiz edilmesinden dolayı icranın tehiri hakkında karar istihsal ve ibrazı 

için mehil isteyen borçlu belediye, „Devlet tabirine girmeyeceğinden‟ teminatsız mehil 

verilemeyeceğine dair karar doğrudur” (İİD 03.03.1960, 1624/1589: Uyar-İlâmlı Takipler s.516). 
220 Kuru-İcra El Kitabı s.785. 
221 “…Sözü edilen ilâm icra takibine konduğunda borçlulardan Yaşar Dış Tic.A.Ş. vekili tarafından 

kararın temyiz edildiğinden bahisle tehiri icra talebinde bulunulmuş ve icra müdürlüğünce de adı 

geçen borçlu vekilini tehiri icra kararı getirilmek üzere mehil belgesi verilmiştir. Sözü edilen mehil ve 

alınacak tehiri icra kararı Yaşar Dış Tic.A.Ş. vekili yönünden geçerli olacağından kararı temyiz 

etmeyen ve mehil talebinde bulunmayan borçlular yönünden bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle 

haklarındaki mahkeme kararı kesinleşen ve ilâmın icrasının tehirine ilişkin talepte bulunmayan 
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a- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Borçlunun teminat göstermesi için gerek İİK m.36‟da gerekse HUMK 

m.443‟de herhangi bir süre öngörülmemiştir. Yani, borçlunun teminat göstermesi, 

herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Bu nedenle icra müdürlüğünün de teminat 

gösterilmesi halinde süre verileceğine ilişkin kararında herhangi bir süre 

belirtmemesi gerekir. Zaten borçlu, aleyhine başlatılmış olan ilâmlı icra takibini 

durdurabilmek için, icranın ertelenmesi yoluna başvurduğundan, borçlu icra takibini 

biran önce durdurabilmek için mümkün olan en kısa süre içinde teminat göstermek 

zorundadır. Zira icra müdürü, borçluya, ancak teminat gösterildikten sonra, 

Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmesi için süre verir ve verilen bu süre 

boyunca ilâmın icrasını durdurur.  

Borçlunun icra takibini durdurabilmek ve cebri icra tehdidinden 

kurtulabilmek için, süre talebinde bulunduktan hemen sonra, mümkün olan en kısa 

süre içinde teminat göstermek zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta borçlunun süre 

talebinde bulunurken, teminat göstermesi daha da uygun olacak ve borçlu biran önce 

icra müdürlüğünden süre alabilecektir. Bu şekilde borçlu tarafından teminat 

gösterildikten sonra, icra müdürlüğü tarafından borçluya süre verilir ve bu süre 

içinde ilâmın icrası durur. 

 

b- Teminatın Miktarı 

aa- Genel Olarak Teminatın Miktarı  

Borçlu tarafından gösterilecek teminatın miktarı konusunda, İİK m.36‟da 

“…hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini…”, 

“hükmolunan para veya eşya kıymetinde…”, “hükmolunan para ve eşyayı 

karşılayacak miktarda malı mahcuz ise…” şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Bu hükme 

paralel şekilde HUMK m.443,I‟de de, “…mahkûmunbihi eda ve teslim edeceğine 

                                                                                                                                     
borçlular bakımından ilâmın infazı mümkündür” (12.HD 14.12.2000: 19030/19930, 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.711-712). 

“Sözü edilen ilâm icra takibine konulmuş, borçlulardan T.A.Ş. tehiri icra kararı alıp takip dosyasına 

alınarak ilgili teminat mektubu da takip dosyasına konulmuştur. Sözü edilen bu karar ibraz eden 

borçlu şirket açısından geçerli olacağından mehil talebinde bulunmayan diğer borçlu yönünden bu 

kararın bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle alacaklının Borçlu B.A.Ş. yönünden icra takibinin 

sürdürülmesine yönelik istemin icra müdürlüğünce reddedilmesi doğru bulunmadığından…” (12.HD 

19.06.2006, 10592/13250: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.706-707). 
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dair..”, “…mahkûmunbih olan nukut ve eşyayı bir mevkii resmiye deposito 

etmek…” şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Böylelikle İİK m.36,I‟de, ve HUMK 

m.443,I‟de, borçlu tarafından gösterilecek teminatın, mahkeme ilâmı ile hükmedilen 

paranın veya eşyanın tamamını karşılayacak miktarda olması gerektiği belirtilmiştir. 

Borçlu tarafından ilâmda hükmedilen, para ve eşyanın tamamını karşılayacak 

miktarda teminatın gösterilmesi yeterli olup, ayrıca ilâmda belirtilen yargılama harç 

ve giderleri ile icra takip harç ve giderleri için teminat gösterilmesine gerek 

yoktur
222

.  

Borçlu tarafından gösterilecek teminatın miktarı, takip dayanağı ilâma göre 

belirlenecektir. İlâmın konusu para ise, borçlu, hüküm fıkrasında belirtilen para 

miktarı tutarında teminat gösterecektir. İlâmın konusunun eşya olduğu durumlarda 

ise, borçlu, eşyanın değeri ilâmda belirtilmişse, bu miktar kadar; belirtilmemişse, 

eşyanın icra dairesi tarafından tespit edilecek değeri tutarında teminat gösterecektir.  

Uygulamada, zaman zaman, takip konusu borcun tamamı ile üç aylık faizi 

karşılayacak miktarda teminat istenilmesine rastlanmaktadır. Bu uygulama İİK 

m.36,I ve HUMK m.443,I hükümlerine aykırı olmakla beraber; kanımızca, hükmün 

onanması halinde alacaklının alacağına çabuk ve kolay bir şekilde ulaşması 

şeklindeki teminatın amacına uygundur. Sadece hükmolunan para ve eşya için 

teminat alındığında, hüküm Yargıtay tarafından onandıktan sonra, icra harç ve 

giderleri ile faiz için takibe devam edilmesi gerekecektir. Oysa, icra harç ve giderleri 

için de teminat alınmış olsaydı, buna gerek kalmayacaktı. Bu nedenle olması gereken 

                                                
222 Kuru-İcra El Kitabı s.785; Uyar-İlâmlı Takipler s.485; Uyar-Şerh II s.3282; 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.704; “İİK.‟nun 36.maddesi, „ilâmı temyiz eden borçlunun 

hükmolunan para kıymetinde teminat göstereceği‟ şeklinde olup, icra takip masraflarından söz 

edilmemiştir. Esasen, icra takip masrafları sonradan memurlukça hesap edilerek ilâmdaki miktara 

ilâve olunur. Takibin başlangıcında icra masraflarının toplamının ne olacağının tesbiti mümkün 

değildir. Borçlu „ilâmda hükmolunan miktarı yatıracağını‟ beyan ettiğine göre, 36.maddenin 

uygulanması gerekirken „icra başvurma harcı ile icra masraflarının da depo edilmesinin gerektiğinden‟ 

bahisle borçlu talebinin reddi isabetsiz olduğundan, borçlunun memur muameleleri hakkındaki 

şikayetinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi isabetsizdir” (12.HD 03.05.1982, 3670/3837: 
Uyar-İlamlı Takipler s.504-505); “İİK.‟nun 36.maddesinin açık hükmü muvacehesinde, icra 

masraflarına ilişkin bulunan „tahsil harcı‟ ve „icra takip vekalet ücretinin‟ de depo edilmesine karar 

verilmesi yanlış olduğundan, müşteki borçlunun bu yöne ilişkin şikayetinin de kabulü gerekirken…” 

(12.HD 24.05.1978, 3819/4759: Uyar-İlamlı Takipler s.505); “İİK. nun 36. maddesinde açıklandığı 

gibi ilâmı temyiz eden borçlu hükmolunan paranın tekabül ettiği miktar kadar teminat göstermeye 

mecburdur. Maddede ayrıca takip vekalet ücretinin ve …tahsil harcının depo edileceğine dair bir kayıt 

bulunmadığı halde memurlukça depo edilmesine karar verilmesi isabetsiz…” (12.HD 16.10.1978, 

8210/8204: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-I s.713); “İİK.mad.36 gereğince, „tahsil harcı‟ ve „icra 

vekalet ücreti‟nin de depo edilmesine karar verilemez” (12.HD 28.04.1978, 3805/3897: Uyar-İlâmlı 

Takipler s.505). 
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hukuk açısından, asıl alacak yanında, icra takip harç ve masraflarıyla, üç aylık faizi 

karşılayacak miktarda teminat alınması uygun olur.  

Takip dayanağı ilâmın konusunun, para veya para ile ölçülebilecek türden 

bir mal ve hak olmadığı durumlarda, borçlu, ne kadar teminat gösterecektir? 

Uygulamada, özellikle, tahliye kararlarının ve istihkak davasının reddine ilişkin 

kararların temyizi halinde, gösterilecek teminat miktarının neye göre belirleneceği 

konusunda zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.  

 

bb- Tahliye Kararlarında Teminat Miktarı 

İİK m.36 genel mahkemeler tarafından verilen bütün tahliye kararları 

hakkında uygulanabileceği gibi
223

, ayrıca icra mahkemesi tarafından İİK m.269/c,III 

ve 276,III‟e göre verilen tahliye kararları hakkında da uygulanabilir
224

. Bu tahliye 

kararlarının temyizi halinde, borçlunun Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı 

alabilmesi için, göstermekle yükümlü olduğu teminatın miktarı konusunda, kanunda 

herhangi bir hüküm yoktur. Yargıtay içtihatlarıyla, tahliye kararlarını temyiz eden 

kiracının (borçlunun), üç aylık kira bedeli kadar teminat göstermesi halinde, 

kendisine Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek üzere süre verileceği 

kabul edilmiştir
225

. Nitekim 04.12.1957 tarih, 10/25 sayılı Yargıtay İçtihadı 

                                                
223 Uyar-Şerh II s.3284. 
224 İİK m.269-c/III ve İİK m.276/III‟de, İİK m.36‟ya atıf yapılarak, açıkça bu maddelere göre verilen 
tahliye kararlarında İİK m.36‟nın uygulanabileceği belirtilmiştir. Yazılı sözleşme ile kiralanan 

taşınmazların kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliyelerinin düzenlendiği İİK m.272-275‟de ise, İİK 

m.36‟ya atıf yapılmamıştır. Bu nedenle mevcut düzenleme karşısında, icra mahkemelerinin, yazılı 

sözleşme ile kiralanan taşınmazların kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliyelerini düzenleyen İİK 

m.272-275‟e verdiği tahliye kararlarında, İİK m.36‟nın uygulanmaması gerekir. Ancak doktrinde, İİK 

m.269-c/III ve İİK m.276/III hükümlerinde olduğu gibi, burada da tahliye kararını temyiz eden kiracı 

borçluya, İİK m.36 hükmünden yararlanma imkânı tanınmasının uygun olacağı belirtilmektedir (Uyar-

İlâmlı Takipler s.488; Kuru-İcra El Kitabı s.739). Yargıtay ise, İİK m.272 vd. maddelerinde İİK 

m.36‟ya atıfta bulunulmadığı için, İİK.36 hükmünün bu maddelere göre verilen tahliye kararlarında 

uygulanamayacağı görüşündedir (“…272 ve onu izleyen maddelerde, 36.maddeye atıfta 

bulunulmadığından 36.madde hükmünün uygulanması mümkün değildir” 12.HD 13.04.1982, 

3100/3099: Uyar-İlâmlı Takipler s.505-506). Süphandağ da İİK m.272-275‟e göre verilen tahliye 
kararlarında İİK m.36 hükmünün uygulanamayacağı görüşündedir (Süphandağ s.130). 
225 “Merci kararlarının temyizinde İİK.‟nun 36. maddesi uygulanmaz ise de, 4.12.1957 tarih 10/25 

sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre 3 aylık kira parası depo edildiğinde satış memurluğunca 

borçluya tehiri icra kararı getirmesi için 36.madde gereğince müddet verilmesi gerektiği 

düşünülmeden, satış memuru tarafından verilen kararlara karşı vâki şikayetin sulh hâkimince karara 

bağlanması gerektiği nazara alınmadan, şikayetin reddolunması isabetsizdir” (12.HD 20.01.1986, 

6957/354: Uyar-İlâmlı Takipler s.503). 

“İstanbul  6.Sulh Hukuk Hâkimliğinin 4.3.1980 tarih ve 1978/1360 esas 1980/312 karar sayılı ilâmıyla 

borçlunun tahliyesine karar verilmiş, alacaklı bu karara istinaden 1980/3390 sayılı dosya ile takipte 

bulunmuştur. Dayanak ilâmın temyizi nedeniyle İİK.‟nun 36.maddesine göre 3 aylık kira parasının 
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Birleştirme Kararının gerekçesinde de tahliye kararlarını temyiz eden kiracıların üç 

aylık kira bedelini icra veznesine teminat olarak yatırmaları halinde, İİK m.36‟dan 

yararlanılarak kendilerine tehiri icra kararı getirmek üzere icra dairelerince süre 

verilmesinin içtihatlar yoluyla kabul edildiği hususu vurgulanmıştır
226

.  

Tahliye kararlarının temyizindeki teminat, borçlunun haksız hareketi ile 

alacaklının uğrayacağı zararları karşılamaya ilişkin olup; alacaklının, borçlunun 

mecuru teslim ettiği tarihe kadar olan zararları bu teminattan karşılanır
227

.  

Burada incelenmesi gereken bir husus da, üç aylık kira bedeli tutarında 

yatırılan teminatın, kira bedeli olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. Yargıtay eski 

tarihli kararlarında, Yargıtay‟dan tehiri icra kararı alabilmek için yatırılan üç aylık 

kira bedeli tutarındaki teminatın kira bedeli olarak kabul edileceği, bu aylara ilişkin 

kira bedelleri için takip yapılamayacağı, bu aylara ilişkin kira bedellerinin 

ödenmemesi halinde temerrüdün oluşmayacağı yönünde kararlar vermekteydi
228

. 

Yargıtay, yeni tarihli kararlarında, eski görüşünden dönerek, tehiri icra kararı 

alabilmek için yatırılan üç aylık kira bedeli tutarındaki teminatın, kira bedeli olarak 

sayılamayacağı, bu aylara ilişkin kira bedelleri için icra takibi yapılabileceği ve bu 

                                                                                                                                     
depo edilmesi üzerine tehiri icra kararı getirilmek üzere mehil verilmiştir…” (12.HD 13.01.1981, 

8251/196: Yılmaz-Tedbirler II s.1389). 
226 Uyar-İlâmlı Takipler s.518. “…İcra ve İflâs Kanununun 269 uncu maddesine tevfikan yapılan takip 

ilâmsız takip usulüne tabidir. Bu itibarla tetkik mercii tarafından verilen kararda ilâm mahiyetinde 
olmayıp nihayet takip hukukuna müteallik bir karar olduğundan ilâmların icrasına mahsus olan usulün 

burada tatbiki bahis mevzuu olamaz…Bununla beraber borçlu kararı temyiz edip de üç aylık kira 

karşılığını vezneye yatırdığı takdirde „Yalnız 6570 numaralı Kira Kanununa tabi olan gayrimenkullere 

mahsus olmak üzere‟ İcra ve İflâs Kanununun 36 ıncı maddesi kıyas suretiyle ve içtihaden tatbik 

edilerek takip durdurulmaktadır” (İBK 04.12.1957, 10/25: RG 30.01.1958, S.9821). 
227 “İcra memurluğunca, icrası talep edilen mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine, üç aylık kira 

parasına tekabül eden meblağ, İİK.‟nun 36.maddesi gereğince teminat olarak alınmıştır. Bu teminat, 

esas itibariyle maktu bir teminat niteliğinde olmayıp borçlunun haksız hareketi ile alacaklının filhal 

uğrayacağı zararı karşılamaya ilişkin olduğundan, borçlunun filhal mecuru teslim ettiği tarihe kadar 

sorumlu olduğu kira parası ve icra masrafları hesap edilerek, bakiye kalmış ise kendisine iadesi 

gerekeceği düşünülmeksizin şikâyetin reddine karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 27.10.1977, 

8998/8848: Yılmaz-Tedbirler II s.1390). 
228 “…Borçlu hakkında Sulh Hukuk Mahkemesince tahliye kararı verildiğine ve böylece taraflar 

arasındaki kira akti karar tarihi olan 4.3.1980 tarihinde fesh edilmiş olduğuna göre, bu tarihten sonraki 

döneme ait borç için kiracının temerrüde düşmesi söz konusu olamaz. Diğer taraftan alacaklı tahliye 

ilâmının kesinleşmesini beklemeden icra takibinde bulunmuştur. Bu onun hakkı olduğu kadar İcra ve 

İflâs Kanununun 36.maddesine göre de, borçlunun icradan mehil alması da onun yasal hakkıdır. Bu 

nedenle alacaklı, icra takibine karşı borçlunun başvurduğu yasal yolun sonucuna katlanmak 

zorundadır. Yoksa 3 aylık kira parasının yatırılmasına rağmen bu aylara ait kira parası için takip yapıp 

borçlunun, mükerrer olarak ödemede bulunmasını isteme hakkı yoktur. Bu esaslar göz önünde 

tutularak alacaklının taleplerinin reddine karar verilmek gerekirken borçlunun itirazının kaldırılmasına 

ve tahliyeye karar verilmesi yersizdir” (12.HD 13.01.1981, 8251/196: Yılmaz-Tedbirler II s.1389). 
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kira bedellerinin ödenmemesi halinde temerrüdün gerçekleşeceği yönünde kararlar 

vermiştir
229

.  

Kanımızca da, Yargıtay‟ın teminat olarak yatırılan üç aylık kira bedelinin, 

kira bedeli olarak sayılamayacağı yönündeki yeni görüşü daha isabetli olmuştur. Zira 

icra dosyasına yatırılan üç aylık kira bedeli tutarındaki miktar, kira bedeli olarak 

değil, teminat olarak yatırılmaktadır. Bu yatan miktar teminat olarak yatırıldığı için, 

bu miktarın temyiz incelemesi neticelenmeden alacaklı tarafından çekilmesi zaten 

mümkün değildir. Kaldı ki kararın bozulması halinde, teminat olarak yatırılan bu 

paranın borçluya (kiracıya) iadesi söz konusu olabilecektir. Bu nedenle teminat 

olarak yatırılan bu miktarın, kira bedeli olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Ayrıca borçlu, üç aylık kira bedeli tutarındaki teminatı para ile gösterebileceği gibi, 

para dışındaki diğer teminat türlerinden biriyle de gösterebilir. Teminatın para 

dışındaki diğer teminat türlerinden biri ile gösterildiği durumlarda zaten herhangi bir 

ödemeden söz edilemez. Bu nedenlerle Yargıtay‟ın yeni görüşü daha isabetlidir. 

                                                
229 “Davacı, davalının kira parasını ihtara rağmen 30 gün içinde ödenmeyerek temerrüde düştüğünü 

iddia ile iş bu davayı açmıştır. Davalı vekili, Sulh Hukuk Mahkemesinde aleyhlerine açılan tahliye 

davası nedeniyle İcra Memurluğu‟nca takibe geçildiğini ve kararın temyiz edildiğini, yasa gereği 3 

aylık; Ağustos, Eylül, Ekim kira bedelleri ile diğer masrafları icra dosyasına icranın durdurulması için 

teminat olarak yatırıldığını savunmuşsa da, teminat parasının şartları gerçekleşmeden davacı 

tarafından alınması mümkün değildir. Kaldı ki temerrüt ihtarıyla istenen paranın sözleşmede 

kararlaştırılan ifa yerinde veya alacaklının konutunda ödenmesi gerekeceğinden (BK 73) kiralayan bu 

alacak için icra dairesine gitmeye de zorlanamaz. Bu bakımdan yatırılan paranın kira parası olmayıp 

teminat olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla davalı 30 günlük süre içinde ihtarla istenen kira parası 

ödenmediğinden temerrüt sebebiyle tahliye kararı verilmesi gerekir” (HGK 25.10.1989, 6-362/551: 
http:/www.kazanci.com/cgi-bin/highlt/ibb/highlight.cgi?file=ibb/files/hgk-1989-6-36…13.05.2008); 

“Başka aylara ait olarak yapılan takip dolayısıyla tehiri icra kararı alınmak için yatırılan teminatın, bu 

takipteki kira alacağına mahsup edilemeyeceğine…göre temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna 

uygun mercii kararının İİK.366 ve HUMK 438. maddeleri uyarınca onanmasına” (12.HD 13.10.1983, 

7083/7514: Uyar-İlamlı Takipler s.500; http://www.kazanci.com/cgi-

bin/highlt/ibb/highlight.cgi?file=ibb/hamfiles/12hd-1983...13.05.2008); “Davalı ihtarda istene ay kira 

paralarından 1996 Eylül, Ekim ve 1997 yılı Şubat ve Mart ayları kira paralarını bankaya yatırdığını, 

1996 yılı Kasım, Aralık ve 1997 Ocak ayı kirasını ise daha önce konut ihtiyacı nedeniyle aleyhine 

açılan davada, hükmün icraya konması üzerine tehiri icra kararı almak için teminat olarak yatırdığını, 

bu kararın lehine bozulduğunu, borcu olmadığını, davanın reddini savunmuştur. İhtarda istenen ay 

kira paralarından 1996 Eylül, Ekim 1997 yılı Şubat, Mart kiralarının ihtarnamede tanınan 30 günlük 

süre içinde bankaya yatırıldığı uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, teminat karşılığı icraya 
yatırılan paranın kira parası olarak kabul edilip edilemeyeceği noktasındadır. Davalı 1996 Kasım, 

Aralık ve 1997 Ocak ayları kira parasını, icra dosyasına icranın durdurulması için teminat olarak 

yatırdığını savunmuşsa da teminat parasının şartları gerçekleşmeden davacı tarafından alınması 

mümkün değildir. Kaldı ki temerrüt ihtarıyla istenen paranın sözleşmede kararlaştırılan ifa yerinde 

veya davacının konutunda ödenmesi gerekeceğinden (BK 73) davacı bu alacak için icra dairesine 

gitmeye de zorlanamaz. Ayrıca icrası geri bırakılan kararın bozulması halinde borçluya iadesi de 

mümkündür. Bu itibarla davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı 

şekilde davanın reddi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır” (6.HD 17.11.1997, 

9475/9610: http://www.kazanci.com/cgi-bin/highlt/ibb/highlight.cgi?file=ibb/files/6hd-1997-

9495...16.06.2008). 
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cc- İstihkak Davalarında Teminat Miktarı  

Üzerinde istihkak iddia edilen hacizli malın, borçlu veya üçüncü kişi elinde 

bulunmasına göre, istihkak davasının tâbi bulunduğu hükümler değişir. İstihkak iddia 

edilen mal borçlunun elinde haczedilmişse
230

, üçüncü kişi İİK m.96-97‟ye göre
231

; 

mal üçüncü kişinin elinde haczedilmişse, alacaklı İİK m.99‟a göre istihkak davası 

açacaktır
232

. İİK m.96-97‟ye göre üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının 

reddedilmesi veya İİK m.99‟a göre alacaklının açtığı istihkak davasının kabul 

edilmesi, yani üçüncü kişinin istihkak davasını kaybetmesiyle, istihkak iddia edilen 

mal üzerindeki haciz kesinleşir ve malın üçüncü kişiye ait olmadığı, bu nedenle 

haczedilebileceği mahkeme kararı ile tespit edilmiş olur. Böyle bir durumda, alacaklı 

hacizli malın satışını isteyebilir. Üçüncü kişi ise, kararı temyiz etmesi halinde, İİK 

m.36 hükmünden yararlanarak, hacizli malın satışına engel olabilir. Üçüncü kişinin 

İİK m.36‟ya göre göstermekle yükümlü olduğu teminatın miktarını, İİK m.96-97  ve 

İİK m.99 hükmüne göre açılan istihkak davaları açısından ayrı ayrı inceleyelim.  

 

aaa- Üçüncü Kişinin İİK m.96-97’ye Göre Açtığı İstihkak Davasının 

Reddi Kararında 

Üçüncü kişinin İİK m.96-97‟ye göre açtığı istihkak davası reddedilmişse, 

bu ret kararı ile, istihkak iddia edilen mal üzerindeki haciz kesinleşmiş olur ve daha 

önce takibin ertelenmesi kararı nedeniyle satış isteyememiş veya erteleme kararı 

olmadığı halde kendiliğinden satış istememiş olan alacaklı, hacizli malın satışını 

isteyebilir
233

. Alacaklının satış talebinde bulunabilmesi için, istihkak davasının 

reddine ilişkin kararın kesinleşmesine gerek yoktur
234

. Fakat istihkak davasının reddi 

kararını temyiz eden üçüncü kişi, İİK m.36 hükmünden yararlanarak satışı 

engelleyebilir.  

                                                
230 Borçlu ile üçüncü kişinin haczedilen malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde, mal borçlu 

elinde sayılır (İİK m.97a/I, c.2). Bu nedenle, bu durumda da malın borçlu elinde bulunması halindeki 

prosedür uygulanır ve istihkak davası üçüncü kişi tarafından açılır.  
231 Malın borçlu elinde haczedilmesi halinde, üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davaları hakkına 

ayrıntılı bilgi için Bkz. Güneren s.1-1139; Ertekin/Karataş s.17-530. 
232 Malın üçüncü kişi elinde haczedilmesi halinde, alacaklı kişi tarafından açılan istihkak davaları 

hakkına ayrıntılı bilgi için Bkz. Güneren s.1159-1260; Ertekin/Karataş s.531-568. 
233 Uyar-İlâmlı Takipler s.488; Güneren s.1037; Postacıoğlu-İcra s.406. 
234 Postacıoğlu-İcra s.406; Uyar-İlâmlı Takipler s.488; Güneren s.189; Kuru-İcra El Kitabı s.488-489; 

Aslan s.596. 
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İİK m.97,XIV‟de “Dâvanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden istihkak 

dâvacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre mühlet isteyebilir” denilmektedir. Bu 

hükme göre, istihkak davasının reddi kararını temyiz eden üçüncü kişi, İİK m.36‟ya 

göre teminat göstererek, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre 

ister ve bu süre içinde de Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirirse, temyiz 

incelemesi neticeleninceye kadar, icra takibinin durdurulmasını sağlar ve böylelikle 

hacizli malın satışını önlemiş olur. Bu durumda temyiz incelemesi, neticeleninceye 

kadar hacizli mal satılamaz
235

. Temyizin satışı durduracağına ilişkin, İİK m.364,III 

hükmü burada uygulanmaz
236

. Çünkü kanun koyucu, İİK m.97,XIV‟de açıkça İİK 

m.36‟ya atıfta bulunarak, temyizin satışı durduracağına ilişkin İİK m.364,III 

hükmünün burada uygulanmayacağını dolaylı olarak belirtmiştir
237

.  

İstihkak davasını kaybeden üçüncü kişinin, istihkak iddia edilen malın 

satışını, temyiz incelemesi neticeleninceye kadar engelleyebilmesi için, Yargıtay‟dan 

icranın ertelenmesi kararı getirmesi gerekecektir. İİK m.97,XIV‟de “Dâvanın reddi 

hakkındaki kararı temyiz eden istihkak dâvacısı icra dairesinden 36‟ncı maddeye 

göre mühlet isteyebilir” denilerek, sadece İİK m.36 atıf yapılmış, teminatın miktarı 

konusunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.  

Uyar “hükmü temyiz eden üçüncü kişiden sadece, temyiz ettiği ilâmda 

yazılı olan ve aleyhine hükmolunan yargılama giderlerini (varsa vekalet ücretini) ve 

ayrıca (İİK m.97,XIII uyarınca) hükmedilmişse tazminat miktarını karşılayacak 

teminat istenmelidir” demektedir
238

. Ayrıca Uyar, üçüncü kişiden, ileride dosya 

Yargıtay‟dan geldikten sonra, her hâlükârda kendisine iade edilecek bir teminatın 

istenilmesinin bir anlamı olmadığını ifade etmektedir
239

. 

Kulaksız da burada alacağın esasına ilişkin teminat gösterilmesine gerek 

olmadığını belirtmekte ve üçüncü kişinin istihkak davasının reddine ilişkin kararı 

temyiz etmesi halinde, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı alınması usulünün, 

                                                
235 Karslı s.117, dn.79; Kuru-İcra II s.1079; Ertekin/Karataş s.471; Berkin-İcra s.282; Uyar-İstihkak 

Davaları s.918-920; Kulaksız s.102; Aslan s.596. Aksi görüş: Belgesay‟a göre, temyizin satışı 

durdurabilmesi için Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı alınmasına gerek yoktur (Belgesay-İcra 

s.233).  
236 Güneren s.1037-1038; Berkin-İcra s.282; Uyar-İlâmlı s.489. 
237 Uyar-İlâmlı Takipler s.489; Aslan s.596. 
238 Uyar-İlâmlı Takipler s.489. 
239 Uyar-İstihkak s.919. 
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borçlunun Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı almasındaki usulden farklı olarak 

düzenlenmesinin daha isabetli olacağını söylemektedir
240

.  

Kanımızca burada takip konusu alacak miktarını veya haczedilen malın 

değerini yahut bunlardan hangisinin değeri az ise onu karşılayacak miktarda bir 

teminat, üçüncü kişiden istenilmemelidir. Çünkü icra mahkemesi tarafından verilen 

karar, Yargıtay tarafından onansa da bozulsa da, üçüncü kişi tarafından alacağın 

esasına hacizli malın kıymetine ilişkin olarak yatırılan bu teminat, üçüncü kişiye iade 

edilir. Karar bozulursa haczin kalkar, karar onanır ise haciz kesinleşir ve hacizli 

malın satışına başlanır. Hal böyle olunca, üçüncü kişiden, ileride dosya Yargıtay‟dan 

geldikten sonra, her hâlükârda kendisine iade edilecek bir teminatın istenilmesinin 

bir anlamı yoktur. Bu nedenle, üçüncü kişiden sadece, temyiz ettiği ilâmda yazılı 

olan ve aleyhine hükmolunan yargılama giderlerini (varsa vekalet ücretini) ve ayrıca 

(İİK m.97,XIII uyarınca) hükmedilmişse tazminat miktarını karşılayacak miktarda 

teminat istenmesi uygun olur. Ayrıca, alacaklı İİK m.97,XIII‟e göre lehine 

hükmedilen tazminatı, öncelikle, üçüncü kişinin takibin ertelenmesi kararı alırken, 

İİK m.97,III-IV‟e göre yatırdığı teminattan alacağından; sadece buradaki teminatla 

karşılanamayan kısım için teminat alınmalıdır. 

  

bbb- Alacaklının İİK m.99’a Göre Açtığı İstihkak Davasının Kabulü 

Kararında 

Alacaklının İİK m.99‟a göre, üçüncü kişiye karşı açtığı ve “üçüncü kişinin 

iddia ettiği hakkının mevcut olmadığının tespitini” istediği istihkak davası niteliği 

itibariyle, bir menfi tespit davasıdır
241

. Bu davanın kabulü halinde, istihkak iddia 

edilen malın üçüncü kişiye ait olmadığı tespit edilmiş olur ve mal üzerine konulmuş 

haciz kesinleşir
242

. Davanın kabulü kararı üzerine, alacaklı hacizli malın muhafaza 

altına alınmasını ve satışını isteyebilir.  

Alacaklının satış talebinde bulunabilmesi için, istihkak davasının kabulüne 

ilişkin kararın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği konusu doktrinde tartışmalıdır. 

Doktrindeki bir görüşe göre
243

, istihkak iddiasının kabulüne ilişkin karar 

                                                
240 Kulaksız s.89-90. 
241 Kuru-Usul El Kitabı s.497. 
242 Güneren s.1253; Ertekin/Karataş s.564. 
243 Postacıoğlu-İcra s.406; Aslan s.657-658. 
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kesinleşmeden alacaklı hacizli malın satışını talep edemez. Bu görüşe göre, İİK m.99 

hükmünde, İİK m.97,XIV hükmünde olduğu gibi İİK m.36‟ya atıfta 

bulunulmadığından, burada 36.madde hükmüne gerek olmaksızın, temyizin satışı 

durduracağına ilişkin İİK m.364,III hükmü gereği satışın kendiliğinden durması 

gerekir. Doktrindeki diğer görüşe göre
244

 ise, davanın kabulüne ilişkin kararın icrası 

için kesinleşmesi şart olmayıp, üçüncü kişi davanın kabulüne ilişkin kararı temyiz 

etse bile, alacaklı hacizli malın satışını isteyebilir. Bu görüşe göre, burada, temyizin 

satışı durduracağına ilişkin İİK m.364,III hükmü uygulanmaz; aksine bu konuda, İİK 

m.36‟ya göre süre istenebileceğini belirten, daha özel bir düzenleme olan İİK 

m.97,XIV hükmü uygulanır
245

. Bu nedenle alacaklının satış talebinde bulunması 

halinde, kararı temyiz eden üçüncü kişi, ancak, İİK m.36‟ya göre teminat gösterip, 

Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirerek, satışı durdurabilir.  

Birinci görüş kabul edilecek olursa, üçüncü kişinin kararı temyiz etmesiyle, 

temyizin satışı durduracağına ilişkin İİK m.364,III hükmü gereği satış kendiliğinden 

duracaktır. Bu durumda zaten İİK m.36 hükmünün uygulanmasına ve dolayısıyla 

teminat gösterilmesine gerek kalmayacaktır. İkinci görüş kabul edilecek olursa, 

alacaklının satış talebinde bulunabilmesi için, kararın kesinleşmesi şart 

olmadığından, kararı temyiz eden üçüncü kişi ancak İİK m.36‟ya göre teminat 

gösterip, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı alarak satışı durdurabilecektir. 

Acaba, bu durumda üçüncü kişinin göstereceği teminatın miktarı ne kadar olacaktır? 

Kanımızca, üçüncü kişinin sadece, temyiz ettiği ilâmda yazılı olan ve aleyhine 

hükmolunan yargılama giderleri (varsa vekalet ücretini) ile İİK.m.97,XIII hükmü 

kıyasen uygulanarak tazminata hükmedilmişse, bu tazminat miktarını karşılayacak 

miktarda teminat göstermesi yeterli olmalıdır. 

 

 

 

                                                
244 Kuru-El Kitabı s.499-500; Kuru-İcra II s.1141; Uyar-İstihkak s.1086; Uyar-Sonuçları s.698; 

Güneren s.1253. 
245 Kuru-El Kitabı s.499-500; Kuru-İcra II s.1141; Uyar-İstihkak s.1086; Uyar-Sonuçları s.698; 

Güneren s.1253. “İİK.‟nun 364/son maddesinde öngörülen ve temyizin satıştan başka icra 

muamelelerini durdurmayacağına ilişkin düzenleme genel nitelikte olup buna göre somut olayda daha 

özel bir hüküm içeren İİK.‟nun 97/14.maddesinin uygulanması gerekir. İstihkak iddiası reddedilen 

3.kişinin İİK.‟nun 97/14. maddesinde öngörülen tehiri icra kararını getirmediği sürece hükmü temyiz 

etmesi satışı durdurmaz. O halde şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir” 

(12.HD 23.5.2000, 7670/8349: Güneren s.1254). 



 299 

c- Teminatın Türü 

Borçlu tarafından gösterilecek teminat türleri İİK m.36,I ve HUMK 

m.443,I‟de belirtilmiştir. Buna göre, borçlu şu şekilde teminat gösterebilir. Borçlu ya 

ilâm ile hükmedilen para veya eşyayı resmî bir merciye depo etmek suretiyle veya 

ilâm ile hükmedilen para veya eşya kıymetinde, icra mahkemesince kabul edilecek, 

menkul rehni, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti 

(teminat mektubu) göstermek suretiyle, yahut ilâm ile hükmedilen para veya eşyayı 

karşılayacak miktarda malı haczedilmişse, bu haczi göstermek suretiyle teminat 

gösterebilir.  Bu maddede gösterilebilecek teminat türleri ayrıca ve özel olarak 

belirtildiğinden, buradaki teminat türlerinden başka bir teminat türü ile teminat 

gösterilmesi mümkün değildir
246

.  

Borçlu ilâm ile hükmedilen para veya eşyayı resmi bir merciye depo etmek 

suretiyle teminat gösterebilir. İlâm konusu para ise, borçlu ilâm ile hükmedilen 

parayı icra dosyasına veya mahkeme veznesine depo etmek suretiyle teminat 

gösterebilir. İlâm konusu paranın teminat olarak gösterilmesinde, icra mahkemesinin 

kabulüne gerek yoktur. İlâm konusu para icra dosyasına teminat olarak yatırılınca 

icra dairesi, icra mahkemesinin kabulü gerekmeksizin borçluya icranın ertelenmesi 

kararı getirmek için süre verir ve ilâmın icrasını durdurur. Yine ilâm konusu para 

değil de, eşya ise, borçlu bu eşyayı icra müdürlüğüne teslim etmek suretiyle teminat 

gösterebilir. İlâm konusunun eşya olduğu durumlarda, borçlu ilâm konusu eşyayı 

resmi bir merciye depo etmek yerine, bu eşyanın değeri kadar parayı da teminat 

olarak gösterebilir. Ancak bunun için dava konusu eşyanın değerinin ilâmda 

belirtilmesi gerekir. Dava konusu eşyanın değerinin ilâmda belirtilmemişse, bu 

durumda icra müdürlüğünün dava konusu eşyanın değerini tespit ettirmesi ve tespit 

edilen bu değer üzerinden teminat alması gerekir. Örneğin ilâmla bir aracın davacıya 

teslim edilmesine hükmedilmişse, borçlu İİK m.36‟ya göre söz konusu olan teminat 

gösterme yükümlülüğünü, ilâm konusu aracı icra müdürlüğüne teslim etmek 

suretiyle veya bu aracın bedelini, icra dosyasına yatırmak suretiyle, yerine getirebilir. 

Her iki halde de icra mahkemesinin kabulüne gerek yoktur.    

Borçlu icra mahkemesi tarafından kabul edilmek şartıyla, ilâm ile 

hükmedilen para veya eşya kıymetinde, menkul rehni, hisse senedi, tahvil, taşınmaz 

                                                
246 “Şahsî kefâlet 36 ncı madde hükmüne göre mehil verilmesini gerektirmez” (İİD 6.6.1950, 

4023/4246, Olgaç s.175).  
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rehni veya banka teminat mektubunu teminat olarak gösterebilir. İlâmda hükmedilen 

para ve eşya dışındaki bu teminat türlerinin, icra müdürlüğü tarafından teminat 

olarak kabul edilebilmesi için, bunların icra mahkemesi tarafından kabul edilmesi, 

uygun bulunması zorunludur
247

. İcra mahkemesi tarafından kabul edilmediği 

takdirde, bu teminat türlerinin, icra müdürlüğü tarafından, teminat olarak kabul 

edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu teminat türlerinden biri borçlu tarafından 

teminat olarak gösterilmek istendiğinde, icra müdürlüğü, gösterilmek istenen teminat 

türünün kabul edilip edilmeyeceğini, icra mahkemesinden sorar. Gösterilmek istenen 

teminat türü icra mahkemesi tarafından kabul edilirse, uygun bulunursa, icra 

müdürlüğü bu teminat türünü kabul eder; aksi halde reddeder. 

İİK m.36,I “borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı 

mahcuz ise” denilmek, HUMK m.443,I‟de de “hasmı tarafından emval ve emlâki 

haczedilmiş olmak şartiyle” denilmek suretiyle, borçlunun ilâm ile hükmedilen para 

veya eşyayı karşılayacak malının haczedilmiş olması halinde, borçlunun teminat 

gösterme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı ve kendisine icra müdürü 

tarafından süre verileceği belirtilmiştir. Burada kanun koyucu, borçlunun mallarının 

haczedilmesiyle, hükmedilen para veya eşyanın güvence altına alındığı düşüncesiyle, 

borçlunun teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul etmiştir.   

Haciz icra takibinin konusu olan para alacağının ödenmesini sağlamak için, 

alacaklının talebi üzerine, alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal 

ve haklara, icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere, haciz alacaklının talebi üzerine yapılır. Alacaklının talebi üzerine, 

borçlunun takip dayanağı ilâm ile hükmedilen para veya eşyayı karşılayacak 

miktarda, taşınır veya taşınmaz malı haczedilmişse, borçlu bu haczin teminat olarak 

kabul edilerek, kendisine Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre 

verilmesini isteyebilir. Bunun üzerine icra dairesi, hükmolunan malı karşılayacak 

miktarda borçlunun taşınır veya taşınmaz malının haczedilmiş olduğunu tespit 

ederse, borçluya Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre verir. İcra 

                                                
247 “İİK.‟nun 36.maddesi uyarınca, merciin kabulü koşulu ile, muteber banka kefaleti, teminat 

niteliğinde sayılabilir. Mehil belgesinde sözü edilen teminat mektubunun alındığı banka belli olmadığı 

gibi, merciin kabulüne ilişkin belgeye de yer verilmiş değildir. Şu durum karşısında anılan yönlerin 

tamamlanmasından sonra yeniden değerlendirme yapılmak üzere isteğin şimdilik reddi gerekmiştir” 

(4.HD 27.01.1988, 847/38: Uyar-İlamlı Takipler s.497). 
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dairesinin haczi teminat olarak kabul edebilmesi için, icra mahkemesinin kabulüne 

gerek yoktur. Zira kanunda böyle bir şart öngörülmemiştir.  

Borçlunun taşınır veya taşınmaz malı haczedilmemişse veya haczedilmiş 

ancak bu hacizler, hükmolunan para veya eşyayı karşılayacak miktarda değilse, 

acaba, borçlu, kendi mallarının haczedilmesini isteyebilir mi? Doktrinde borçlunun, 

teminat olarak kendi mallarının haczedilmesini isteyebileceği kabul edilmektedir
248

. 

Borçlu teminat olarak taşınır veya taşınmaz rehnini gösterebildiğine göre, borçlunun 

rehin işlemine göre daha pratik olan ve bir takım formaliteleri gerektirmeyen haciz 

yoluna başvurarak, teminat olarak taşınır veya taşınmaz mallarının haczedilmesini 

talep etmesi mümkün olmalıdır
249

. Zira amaç hükmedilen para veya eşyayı güvence 

altına almak olduğundan, haciz yolu ile de bu amaca ulaşılabileceğinden, maddeyi 

dar değil geniş yorumlamak gerekir
250

. Yargıtay da, borçlunun, teminat olarak, kendi 

mallarının haczedilmesini isteyebileceği yönünde kararlar vermektedir
251

.  

Borçlu taşınmaz malının haczedilerek, bunun teminat olarak kabul 

edilmesini istemiş ve bu talebi kabul edilerek taşınmaz malı teminat olarak 

haczedilmişse, takip dayanağı ilâm Yargıtay‟ca onandıktan sonra, alacaklı teminat 

olarak haczedilmiş taşınmaz malın satışını isteyebilir. Borçlu bu durumda taşınmazı 

hakkında meskeniyet iddiasında bulunarak, haczin kaldırılmasını isteyemez
252

.  

 

II- İstinaf Nedeniyle İcranın Ertelenmesinde Teminat Gösterme 

Yükümlülüğü 

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla, ilk derece mahkemesi 

kararlarına karşı, bölge adliye mahkemesinde istinaf yoluna başvurulacaktır. İstinaf 

yoluna başvurulması, kural olarak, hükmün icrasını durdurmaz (HUMK m.426J,I 

c.1). Yani bir taraftan ilk derece mahkemesi icra edilirken, diğer taraftan karara karşı 

istinaf prosedürü işletilecektir
253

.  

HUMK m.426J,I, c.2‟de İİK m.36 hükmüne yollama yapılmıştır. İİK 

m.36‟da 5311 sayılı Kanunla istinafa uyarlanmıştır. Bu nedenle bugüne kadar, 

                                                
248 Kuru-İcra El Kitabı s.785; Kulaksız s.86;Uyar-Şerh II s.3282; Uyar-İlamlı Takipler s.485. 
249 Kulaksız s.86; Uyar-İlamlı Takipler s.485; Uyar-Şerh II s.3282-3283. 
250 Uyar-İlâmlı Takipler s.485; Kulaksız s.86. 
251 “Takip müstenidi ilâmı temyiz eden borçlunun tehiri icra kararı almak için evini haczettirmesi 

teminat göstermedir” (12.12.1961, 11366/11924: Uyar-İlamlı Takipler s.516). 
252 Uyar-İlâmlı Takipler s.495.  
253 Yılmaz-Islah s.62; Özekes-Kanun Yolu s.51. 
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temyiz nedeniyle Yargıtay‟a başvuruda icranın ertelenmesi için yapılan işlemler, 

paralel şekilde, istinaf nedeniyle bölge adliye mahkemesine başvuruda icranın 

ertelenmesi için uygulanacaktır
254

.  Yani, yukarıda temyiz nedeniyle icranın 

ertelenmesinde temyiz başvurusu ve Yargıtay için söylediğimiz hususlar, aynen 

istinaf başvurusu ve bölge adliye mahkemesi için de geçerlidir. Tek farklılık, 

teminatın iadesine karar verecek merci konusundadır. İlk derece mahkemesi 

kararlarının temyizinde, İİK m.36‟ya göre gösterilen teminatın iadesine ilk derece 

mahkemesi karar verdiği halde; ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf 

başvurusunda teminatın iadesine, bölge adliye mahkemesi karar verecektir. Bunun 

dışında ilk derece mahkemesi kararlarının temyiz nedeniyle icrasının ertelenmesi ile, 

bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla işlerlik kazanacak, istinaf 

başvurusu nedeniyle icrasının ertelenmesi prosedürü arasında herhangi bir farklılık 

yoktur. Bu nedenle burada, istinaf başvurusundaki prosedürü kısaca özetlemekle 

yetineceğiz. 

Kesinleşmeden icra edilebilecek ilâmlarda, istinaf yoluna başvurulması 

ilâmın icrasını durdurmayacağı için, istinaf yoluna başvuran borçlu, ilâmın icrasını 

durdurmak istiyorsa, teminat karşılığında bölge adliye mahkemesinden icranın 

ertelenmesi kararı almalıdır (HUMK m.426J,I; İİK m.36). Yani ilk derece 

mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvuran borçlu ancak, İİK m.36‟da 

düzenlenen icranın ertelenmesi yoluna başvurarak, ilâmlı icra takibini durdurabilir.  

İİK m.36‟dan faydalanılarak, ilâmlı icra takibinin durdurulabilmesi için, 

öncelikle, borçlunun, bölge adliye mahkemesinden icranın ertelenmesini istemesi 

(tehiri icra talepli olarak istinaf başvurusunda bulunması); daha sonra icra dairesine 

başvurarak bölge adliye mahkemesinden icranın ertelenmesi kararı getirebilmek için 

süre alması ve icra dairesi tarafından verilen bu süre içinde de bölge adliye 

mahkemesinden icranın ertelenmesine ilişkin karar alarak, bu kararı icra dosyasına 

ibraz etmesi gerekir. Bu  prosedürde gerek, borçlunun, bölge adliye mahkemesinden 

icranın ertelenmesi kararı getirmek için icra dairesinden süre alabilmesi ve gerekse 

bölge adliye mahkemesinin de icranın ertelenmesine karar verebilmesi için, 

borçlunun İİK m.36,I‟e göre teminat göstermesi gerekir. İstinafta icranın ertelenmesi 

için söz konusu olan bu teminatın gösterilmesi için gerekli şartlar, teminatın miktar, 

                                                
254 Özekes-Kanun Yolu s.51. 
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türü, teminat gösterilmemesinin sonuçları, temyizde olduğu gibidir. Yukarıda, tek 

farkın, teminatın iadesine karar verecek merci noktasında olduğunu söylemiştik. 

İcranın ertelenmesi için İİK m.36,I‟e göre gösterilen teminatın iade edilip 

edilmeyeceğine, temyizde bozmanın mahiyetine göre ilk derece mahkemesi 

tarafından karar verildiği halde; istinafta, istinaf başvurusunu haklı bulan bölge 

adliye mahkemesi teminatın iade edilip edilmeyeceğine karar vermektedir (5311 s. k. 

İle değişik İİK m.36,V).  

 

 III- Eski Hale Getirme Nedeniyle İcranın Ertelenmesinde Teminat 

Gösterilmesi 

Temyiz veya karar düzeltme süresinin kaçırılması nedeniyle, eski hale 

getirme talebinde bulunulan hallerde, kural olarak hükmün icrasının ertelenmesi söz 

konusu olmaz. Ancak teminat karşılığında, eski hale getirme talebini inceleyecek, 

Yargıtay‟dan alınacak icranın ertelenmesi kararı ile, takibin durdurulması 

mümkündür (HUMK m.171)
255

. HUMK m.171‟de herhangi bir sınırlama 

yapılmadığından, hem temyiz süresinin kaçırılması, hem de karar düzeltme süresinin 

kaçırılması nedeniyle eski hale getirme talebinde bulunulan hallerde, Yargıtay‟ca 

icranın ertelenmesine karar verilebilir
256

. 

 

1- Şartları 

Eski hale getirme kurumunda teminat yükümlülüğünün düzenlendiği 

HUMK m.171 şöyledir: “Hali sabıka irca talebi muhakemenin tâlikını icap etmez ve 

hükmün icrasına da mâni olmaz. Şu kadar ki bu talebi tetkika salâhiyettar mahkeme 

icabına göre teminat verilmek şartiyle muhakemenin tâlikına ve hükmün tehiri 

icrasına karar verebilir. 110 uncu maddenin son fıkrası hükmü burada da câridir”. 

Buradaki teminat gösterme yükümlülüğünün şartlarını şu şekilde belirleyebiliriz: 1- 

Eski hale getirme talebinde bulunulmalı, 2- İcranın ertelenmesi talep edilmeli, 3- 

Teminat karşılığında icranın ertelenmesine karar verilmeli.  

                                                
255 Bölge adliye mahkemelerinin fiilen kurulmasından sonra, istinaf süresinin kaçırılması nedeniyle 

eski hale getirme talebinde bulunulan hallerde, bölge adliye mahkemesinden icranın ertelenmesi kararı 

alınarak, icranın durdurulması mümkündür (Tercan-Eski Hale Getirme s.277). Bölge adliye 

mahkemelerinin fiilen kurulmasıyla karar düzeltme yolu kalkacağından, sadece temyiz süresinin 

kaçırılması nedeniyle eski hale getirme talebinde bulunulan hallerde, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi 

kararı alınarak, icranın durdurulması mümkün olacaktır.  
256 Tercan-Eski Hale Getirme s.277. 
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HUMK m.171‟e göre teminat yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, 

öncelikle, temyiz veya karar düzeltme süresinin kaçırılmış ve bu sürelere karşı eski 

hale getirme talebinde bulunulmuş olması gerekir. Temyiz veya karar düzeltme 

süresinin kaçırılması nedeniyle eski hale getirme talebinde bulunulmazsa, eski hale 

getirme süreci başlamayacağı için, HUMK m.171‟deki teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğması hiçbir şekilde söz konusu olmayacaktır. 

HUMK m.171‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli ikinci şart, eski hale getirme talebinde bulunan ilgili 

tarafından, hükmün icrasının ertelenmesinin talep edilmesidir. Erteleme talebi, eski 

hale getirme talebinin yapıldığı, eski hale getirme talebini inceleyecek Yargıtay‟a 

yapılır
257

. İcranın ertelenmesi talebi, eski hale getirme talebinin yapıldığı temyiz 

dilekçesi ile yapılabileceği gibi, daha sonra Yargıtay‟a verilecek bir dilekçe ile de 

yapılabilir.  

Yargıtay tarafından icranın ertelenmesi kararı verilebilmesi için, eski hale 

getirme talebinde bulunan ilgilinin bu konuda da talepte bulunması zorunlu olup, 

ertelemeye re‟sen karar verilmesi mümkün değildir
258

. İlgili tarafından talep 

edilmezse, Yargıtay‟ca hükmün icrasının ertelenmesine karar verilemeyeceğinden, 

HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğü de söz konusu olmayacaktır. Bu 

nedenle HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi talebinde bulunulması zorunludur. 

HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğü için gerekli son şart, 

eski hale getirme talebini inceleyen Yargıtay tarafından teminat karşılığında icranın 

ertelenmesine karar verilmesidir. Erteleme talebi mahkemece kabul edilmeyecek 

olursa, zaten HUMK m.171‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü hiçbir şekilde söz 

konusu olmayacaktır. Erteleme kararı verilen hallerde ise bu kararın teminat 

karşılığında verilmiş olması gerekir.   

HUMK m.171, c.2‟de “…mahkeme icabına göre teminat verilmek şartiyle 

muhakemenin tâlikına ve hükmün tehiri icrasına karar verebilir” denilerek, erteleme 

kararının kural olarak, teminat karşılığında verileceği belirtilmiştir. HUMK m.171, 

c.3‟de ise “110 uncu maddenin son fıkrası hükmü burada da câridir” denilmek 

                                                
257 Tercan-Eski Hale Getirme s.276. 
258 Tercan-Eski Hale Getirme s.276. 
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suretiyle bu kurala istisna getirilmiştir
259

.  Şöyle ki, HUMK m.110, son cümleye göre 

“icabı hâle göre hâkim işbu mecburiyeti refedebilir ve ihtiyatî tedbir kararını talep 

eden Devlet veya müzahereti adliyeye nail kimse ise teminat iraesi lâzım gelmez”. 

HUMK m.171‟in, 110.maddeye yaptığı bu atıf nedeniyle, hükmün icrasının 

ertelenmesini talep eden tarafın elinde, eski hale getirme talebinin kabulüne ilişkin 

güçlü deliller varsa, erteleme kararı teminatsız verebilir
260

. Keza, eski hale getirme 

talebinde bulunan adlî yardımdan yararlanan bir kişi veya devlet (kamu kurum veya 

kuruluşları) ise, yine erteleme kararı teminatsız verilir
261

.  

HUMK m.171‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, Yargıtay‟ın erteleme kararını teminat karşılığında vermesi gerekir. 

Aksi halde, yani erteleme talebinin teminatsız verildiği durumlarda, eski hale getirme 

talebinde bulunan kişinin, HUMK m.171‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olmayacaktır. 

Teminat konusunda, takdir hakkı tamamen mahkemeye ait olup, karşı 

tarafın talebi olmasa bile, mahkeme re‟sen teminat gösterilmesini isteyebilir
262

. 

HUMK m.171‟e göre gösterilecek teminat, hükmün icrasının ertelenmesi nedeniyle, 

karşı tarafın ve varsa üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararlarını karşılamak 

amacıyla istenmektedir
263

.   

 

2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

HUMK m.171‟e göre, teminat karşılığında icranın ertelenmesine karar 

verilen hallerde, teminatın gösterilmesi için uygun bir süre verilir. Kanımızca, böyle 

bir süre verilmesi şart değildir. Süre verilmediği hallerde, ilgiliye, dilediği zaman 

teminat göstererek, hükmün icrasını durdurma imkanı tanınmış olur. 

HUMK m.171‟de gösterilecek teminatın miktarı konusunda herhangi bir 

düzenleme olmadığından, bu kararda, gösterilecek teminatın miktarı da belirlenir. 

Teminat miktarı belirlerken, hükmün icrasının ertelenmesi nedeniyle, karşı tarafın ve 

                                                
259 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 110. madde zaten tek fıkra olduğundan, 171.maddedeki “son 

fıkrası hükmü”, “son cümlesi hükmü” olarak anlaşılmalı ve uygulanmalıdır (Tercan-Eski Hale 

Getirme s.278). 
260 Tercan-Eski Hale Getirme s.278. 
261 Bilge/Önen s.312; Tercan-Eski Hale Getirme s.278. 
262 Tercan-Eski Hale Getirme s.277. 
263 Tercan-Eski Hale Getirme s.277-278. 
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varsa üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararları karşılayacak yeterlilikte olmasına 

dikkat edilmelidir. Doktrinde uygulamada ihtiyatî tedbir kararı verilirken istenen, 

müddeabihin %10‟u veya 15‟i oranındaki teminat oranın burada da geçerli 

olabileceği ileri sürülmüştür
264

.  

HUMK m.171‟de gösterilecek teminatın türü konusunda herhangi bir 

düzenleme yoktur. Bu nedenle, teminata ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan, 

HUMK m.96 hükmü kıyasen burada da uygulanır. Teminat olarak, para, hisse 

senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı kefalet 

sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehni teminat olarak gösterebilir (HUMK 

m.96,I kıyasen). Teminat kararında belirlenen süre içinde, belirlenen miktarda 

teminatın gösterilmesi halinde, hükmün icrası ertelenir. Aksi takdirde, erteleme söz 

konusu olmaz, hükmün icrasına devam edilir.  

 

 IV- Yargılamanın Yenilenmesi Nedeniyle İcranın Ertelenmesinde 

Teminat Gösterilmesi 

HUMK m.449, c.1‟de, “İadei muhakeme dâvası hükmün icrasını tehir etmez” 

denilmektedir. Bu hükme göre yargılamanın yenilenmesi davasının açılması, 

hükmün icrasını durdurmaz. Bir başka deyişle, yargılamanın yenilenmesi davasının 

açılması, ilâmın icraya konulmasını engellemeyeceği gibi, ilâm icraya konulmuşsa, 

ilâmlı icra takibinin durdurulmasına da sebep olmaz. Kural bu olmakla beraber, 

yargılamanın yenilenmesi davasına bakan mahkeme, teminat karşılığında icranın 

ertelenmesine karar verebilir (HUMK m.449, c.2). Yani, yargılamanın yenilenmesi 

davasının açılması icra takibini kendiliğinden durdurmamakta; icranın ertelenmesi 

için, mutlak suretle mahkemenin icranın ertelenmesine karar vermesi gerekmektedir. 

Mahkemece icranın ertelenmesi kararı verilebilmesi için ise, yargılamanın 

yenilenmesini talep eden davacıdan teminat alınması gerekmektedir. HUMK 

m.449‟da bu husus “…iadei muhakeme dâvasında bulunan kimseden teminat 

alınmak şartiyle dâvayı rüyet eden mahkeme tarafından icranın tehirine karar 

verilebilir” şeklinde belirtilmiştir.   

 

 

                                                
264 Tercan-Eski Hale Getirme s.278. 
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1- Şartları 

HUMK m.449‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, 1- Yargılamanın yenilenmesi davası açılmalı, 2- İcranın ertelenmesi 

talep edilmeli, 3- Erteleme kararı teminat karşılığında verilmelidir.  

HUMK m.449‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle, ortada görülmekte olan bir yargılamanın yenilenmesi 

davası söz konusu olması gerekir. Zaten teminat karşılığında icranın ertelenmesine, 

yargılamanın yenilenmesi davasına bakan mahkeme karar verecektir.  

HUMK m.449‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli ikinci şart, yargılamanın yenilenmesi davasını açan davacının, icranın 

ertelenmesini talep etmesidir. Böyle bir talep olmadan, yargılamanın yenilenmesi 

davasına bakan mahkemenin, kendiliğinden teminat karşılığında icranın 

ertelenmesine karar vermesi mümkün değildir. Esasen yargılamanın yenilenmesi 

davası açılan hallerde, genellikle hükmün icrası gerçekleşmiş olacağından, icranın 

ertelenmesi söz konusu olmayacaktır. Hükmün icra edilmediği hallerde ise, sadece 

yargılamanın yenilenmesi davasının açılmasıyla, hükmün icrası kendiliğinden 

durmamakta; bunun için icranın ertelenmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Yani 

yargılamanın yenilenmesi davası açan davacı, ilk davada verilen ve kendisi aleyhine 

icra edilecek ilâmın icrasının ertelenmesi için, yargılamanın yenilenmesi davası 

açtığı mahkemeden talepte bulunmak zorundadır.  

HUMK m.449‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli son şart, yargılamanın yenilenmesi davası açan davacının, icranın ertelenmesi 

talebinin mahkemece kabul edilerek erteleme kararı verilmesidir. Mahkeme, 

erteleme talebi üzerine, mutlaka erteleme kararı vermek zorunda değildir. HUMK 

m.449‟da “…mahkeme tarafından icranın tehirine karar verilebilir” denilerek, bu 

konuda mahkemenin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilmiştir. HUMK m.449, c.2‟de 

“Ancak dâvanın ve hükmün mâhiyetine ve ahvali saireye nazaran icranın tehiri icap 

ed erse iadei muhakeme dâvasında bulunan kimseden teminat alınmak şartiyle 

dâvayı rüyet eden mahkeme tarafından icranın tehirine karar verilebilir” 

denildiğinden, mahkeme takdir yetkisini kullanırken, yargılamanın yenilenmesi 

davasına konu davanın ve hükmün mahiyetini dikkate alarak karar verecektir. 

Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi davasında ileri sürülen, yargılamanın 
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yenilenmesi sebebinin gerçekliği ve davanın dinlenebilir olduğu konusunda bir 

kanaate varırsa, hükmün niteliğini de göz önünde bulundurarak, erteleme talebi 

konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verecektir
265

.   

Mahkemece verilecek erteleme kararı, yargılamanın yenilenmesi davasına 

konu hükmün özelliğine göre, ihtiyatî tedbir biçiminde de olabilir
266

. Örneğin, hile 

ile alınmış bir boşanma hükmü, nüfus müdürlüğüne bildirilmekle icra edilmiş 

olacağından, bu boşanma kararının ortadan kaldırılmasına neden olacak bir 

yargılamanın yenilenmesi sebebinin varlığı halinde, yargılamanın yenilenmesi 

davasına bakan mahkemenin HUMK m.449‟a göre vereceği ertele kararı, bir tedbir 

niteliğinde olacak ve ikinci bir evliliği önlemek için, ilgili makamlara, yargılamanın 

yenilenmesi davası sonuna kadar, bir tedbir olarak, evlenme işlemini yapmamaları 

bildirilecektir
267

.  

Mahkeme, erteleme kararı verdiği takdirde, bu kararı kural olarak mutlaka 

teminat karşılığında vermek zorundadır
268

. Yani mahkemenin teminatsız erteleme 

kararı vermesi mümkün değildir. HUMK m.449‟da da “teminat alınmak şartiyle” 

ifadesiyle, erteleme kararının kural olarak teminat karşılığında verileceği 

belirtilmiştir. Bilge ise yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan kişiden, HUMK 

m.453‟e göre teminat alındığından, aynı davada ikinci kez teminat alınmasının 

gereksiz olduğu, bu nedenle, teminatsız erteleme kararı verilmesi gerektiği 

görüşündedir
269

. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Zira, HUMK m.453‟deki teminat, 

karşı tarafın bu dava nedeniyle uğrayabileceği yargılama giderleri için alındığı halde; 

HUMK m.449‟daki teminat, icranın ertelenmesi nedeniyle karşı tarafın 

uğrayabileceği zararlar için alınmaktadır. Yargılamanın yenilenmesi davası açılması 

nedeniyle karşı taraf zarara uğramışsa, bu zarar HUMK m.453‟deki teminattan; bu 

davada icranın ertelenmesine karar verilmesi nedeniyle karşı taraf zarara uğramışsa, 

bu zarar HUMK m.449‟daki teminattan karşılanacaktır. Görüldüğü üzere her iki 

teminatın karşılamayı amaçladığı zararlar farklı olduğu için, her ne kadar 

yargılamanın yenilenmesi davası açılmasıyla HUMK m.453‟e göre teminat gösterilse 

                                                
265 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.159-160. 
266 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.160. 
267 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.160. 
268 Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi s.159; Postacıoğlu-Usul s.781;  Berkin-Usul s.913; Üstündağ-

Usul s.931; Yılmaz-Tedbirler II s.1395. 
269 Bilge s.628. 
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de, bu davada icranın ertelenmesine karar verilen hallerde ertelemenin mutlaka 

teminat karşılığında verilmesi, davacıdan HUMK m.449‟a göre ikinci bir teminat 

istenilmesi zorunludur. Zaten “teminat alınmak şartiyle” ifadesini taşıyan HUMK 

m.449 hükmünün, lafzıyla yorumundan da aynı sonuca ulaşılmaktadır. 

Erteleme kararının teminat karşılığında verilmesi kuralına, HUMK m.449, 

c.3‟de “Devlet ile müzahereti adliyeye nâil olan kimseler hakkında 443 üncü madde 

mucibince teminat alınmaksızın tehiri icraya karar verilebilir” denilmek suretiyle 

istisna getirilmiştir. Buna göre, yargılamanın yenilenmesi davasında icranın 

ertelenmesini talep eden davacı, devlet veya adlî yardımdan birisi ise, mahkeme 

erteleme kararını teminatsız verebilir. HUMK m.449‟daki teminat gösterme 

yükümlülüğü, erteleme kararının teminat karşılığında verildiği hallerde söz konusu 

olacak, teminatsız erteleme kararı verildiği durumlarda ise, teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.  

HUMK m.449‟un “..iadei muhakeme dâvasında bulunan kimseden teminat 

alınmak şartiyle” şeklindeki ifadesinden, her ne kadar teminatın, mahkemece icranın 

ertelenmesine karar verilebilmesini bir şartı olduğu gibi bir anlam çıksa da; 

kanımızca bu ifade bu şekilde anlaşılmamalı ve buradaki teminat, mahkemece 

verilen icranın ertelenmesi kararının uygulanabilme şartı olarak görülmelidir. 

Teminat, icranın ertelenmesine karar verilebilmesinin bir şartı olarak görülürse, 

erteleme talebi sırasında teminat gösterilmesi de gerekecek, mahkemenin erteleme 

talebinin reddine karar verdiği durumlarda ise, gösterilen teminat boşa çıkacak, 

gereksiz yere teminat gösterilmiş olacaktır. Bu nedenle teminatın erteleme kararının 

uygulanabilme şartı olarak kabul edilmesi, gereksiz yere teminat gösterilmesini, bu 

yönde boş yere zaman, emek ve masraf harcanmasını da önleyecektir. Mahkeme 

icranın ertelenmesine kural olarak, teminat karşılığında karar vereceğinden, erteleme 

kararında belirtilen teminat gösterilmediği sürece, erteleme kararı davacıya 

verilmeyecek ve bu karar uygulanamayacaktır. Erteleme kararı, ancak kararda 

belirtilen teminat gösterildiği takdirde uygulamaya konulabilecektir. Aşağıdaki 

açıklamalarımız benimsediğimiz bu görüş çerçevesinde olacaktır. 
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2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Mahkeme tarafından HUMK m.449‟a göre icranın ertelenmesine karar 

verilen hallerde, erteleme kararı mutlaka teminat karşılığında verileceği için, 

erteleme kararında, davacı tarafından gösterilecek, teminatın miktarı ve türü de 

belirtilir. 

HUMK m.449‟a göre teminat karşılığında icranın ertelenmesine karar verilen 

hallerde, mahkeme erteleme kararında, teminatın gösterilmesi için uygun bir süre 

verebilir. Böyle bir süre verilmişse, bu süre içinde teminatın gösterilmesi gerekir. 

Kanımızca erteleme kararında böyle bir süre verilmesine gerek yoktur. Teminatın 

erteleme kararının uygulanabilme şartı olduğu kabul edilirse, teminat 

gösterilmedikçe erteleme kararı uygulanmaz. Bu nedenle erteleme kararında 

herhangi bir süre belirtilmeyerek, davacıya dilediği zaman teminat göstererek, 

icranın ertelenmesini sağlayabilme imkânı tanınmalıdır. 

HUMK m.449‟da teminatın miktarı konusunda herhangi bir düzenleme 

yoktur. Hâkim icranın ertelenmesi nedeniyle, karşı tarafın uğrayabileceği muhtemel 

zararları dikkate alarak, teminatın miktarını belirler. Hâkimin bu muhtemel zararların 

miktarını belirlemesi güç olduğundan, müddeabihin %10‟u veya %15‟i gibi bir 

oranda teminat gösterilmesi istenebilir.  

HUMK m.449‟da teminatın türü konusunda da herhangi bir düzenleme 

yoktur. Bu nedenle, teminata ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan, HUMK m.96 

hüküm kıyasen uygulanır. Buna göre, teminat olarak para, hisse senedi, tahvil, 

taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, noterden onaylı kefalet sözleşmesine 

dayanan kefil veya taşınır rehni teminat olarak gösterebilir (HUMK m.96,I kıyasen). 

Hâkim tarafından belirlenen miktar ve türde teminat gösterildiği takdirde, 

erteleme kararı uygulanarak, hükmü icrası ertelenir. Hâkim tarafından belirlenen 

miktar ve türde teminatın gösterilmemesi halinde ise, erteleme kararı uygulanamaz 

ve hükmün icrasına devam edilir.  
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§.7 İCRA TAKİBİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA 

TEMİNAT 

 

 A- Borçtan Kurtulma Davasında Teminat Gösterilmesi 

  I- Genel Olarak 

İcra mahkemesi tarafından itirazı geçici olarak kaldırılan borçlunun, 

aleyhine başlatılmış olan ilâmsız icra takibine devam edilmesini önlemek için, icra 

takibinin iptalini sağlamak için, genel mahkemelerde açtığı davaya borçtan kurtulma 

davası denir
270

. İcra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verirken, icra hukuku 

kurallarına göre basit bir inceleme ile yetindiğinden, borçluya genel mahkemelerde 

borçtan kurtulma davası açarak maddî hukuk bakımından borçlu olmadığını tespit 

ettirme imkânı tanınmıştır
271

. 

Borçtan kurtulma davası hukukî nitelik olarak, bir menfi tespit davasıdır
272

. 

İcra takibi sonuçlanıncaya kadar menfi tespit davası açma hakkı olan borçlu (İİK 

m.72), bu menfî tespit davasını, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim 

veya tebliğinden itibaren yedi gün
273

 içinde açarsa, bu dava borçtan kurtulma davası 

ismini almaktadır. Bir başka deyişle, borçtan kurtulma davası, icra hukukuna özgü 

teknik bir terim olup, itirazın geçici kaldırılması kararı üzerine yedi gün içinde açılan 

menfî tespit davasına verilen isimdir
274

. Bu nedenle, borçlunun yedi gün geçtikten 

sonra, borçlu olmadığının tespiti için açacağı bütün davalar normal birer menfî tespit 

davasıdır.  

İtirazının geçici kaldırılmasına karar verilen borçlu, itirazın geçici 

kaldırılması kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde, 

alacaklının takip konusu yaptığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti için bir 

dava açarsa, bu dava borçtan kurtulma davası olarak nitelendirilecek ve alacaklının 

                                                
270 Kuru-Borçtan Kurtulma s.129; Kuru-İcra El Kitabı s.285. Borçtan kurtulma davası hakkında 

ayrıntılı bilgi için Bkz. Erdoğan, Hasan: Borçtan Kurtulma Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Ankara 
1999; Kuru, Baki: Borçtan Kurtulma Davası, AD 1962/2, s.127-139; Uyar, Talih: İcra Hukukunda 

Borçtan Kurtulma Davası, TBBD 1990/4, s.584-600; Uyar-Talih: İcra Hukukunda İtiraz, 2.B, Manisa 

1990, s.897-936; Uyar, Talih: İcra ve İflâs Kanunumuzun 69.Maddesi Üzerinde Bir İnceleme: Borçtan 

Kurtulma Davası, İBD 1973/3-4, s.348-356. 
271 Kuru-İcra El Kitabı s.285. 
272 Kuru-Borçtan Kurtulma s.130-131; Öktemer-Menfi Tespit s.583; Tercan/Tercan s.66; Kuru-İcra El 

Kitabı s.285. 
273 Yedi günlük dava açma süresi hak düşürücü nitelikte olup, mahkemece kendiliğinden dikkate alınır 

(Olgaç s.579; Kuru-Borçtan Kurtulma s.134; Kuru-İcra El Kitabı s.286). 
274 Kuru-Borçtan Kurtulma s.129; Kuru-İcra El Kitabı s.285. 
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yapmış olduğu takip bu davanın sonuna kadar duracaktır
275

. Borçlu tarafından yedi 

gün içinde açılan borçtan kurtulma davasının dinlenebilmesi için, borçlunun ilk 

duruşma gününe kadar, dava konusu alacağın yüzde onbeşi oranında bir teminat 

göstermesi şarttır (İİK m.69,II c.2). Yani burada genel dava şartlarından başka, birde 

özel bir dava şartı olarak teminat gösterme şartı getirilmiştir
276

. 

 Borçlu, icra mahkemesi tarafından itirazın geçici kaldırılmasına karar 

verilmeden önce, genel mahkemelerde, takip konusu borcun mevcut olmadığının 

tespiti için bir menfi tespit davası açmışsa (İİK m.72), artık itirazın geçici 

kaldırılması kararı (İİK m.68a) üzerine yedi gün içinde borçtan kurtulma davası 

açması mümkün olmadığı gibi, zaten buna gerekte yoktur
277

. Bu durumda, borçlu, 

menfî tespit davasının, icra mahkemesinin itirazın geçici kaldırılması kararının 

kendisine tefhim veya tebliğinden sonraki ilk duruşma gününe kadar
278

 yüzde onbeş 

teminat (İİK m.69,II) gösterirse, mahkeme, bir ara kararı ile, davanın borçtan 

kurtulma davasına dönüştüğünü belirtir
279

. Mahkemenin, menfi tespit davasının, 

borçtan kurtulma davasına dönüştüğünü belirten bu kararı, icra dairesini bağlar ve bu 

kararla icra takibi borçtan kurtulma davasına dönüşen menfi tespit davası 

sonuçlanana kadar durur
280

. Borçlu, daha önce açmış olduğu menfi tespit davasının, 

icra mahkemesi tarafından verilen itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine 

tefhim veya tebliğinden sonraki ilk duruşma gününe kadar, yüzde onbeş teminat 

göstermezse, menfi tespit davası borçtan kurtulma davasına dönüşemez ve bu davaya 

normal bir menfi tespit davası olarak devam edilir
281

. 

Borçlu, icra mahkemesinin itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine 

tefhim veya tebliğinden itibaren, yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmazsa, 

itirazın geçici kaldırılması kararı kesin kaldırma kararına dönüşür ve borçlunun 

mallarına daha önce geçici haciz konulmuşsa, bu geçici haciz de kesin hacze dönüşür 

(İİK m.69,III). Yedi günlük borçtan kurtulma davası açma süresini kaçıran borçlu, 

icra takibi sonuçlanıncaya kadar, İİK m.72‟ye göre normal bir menfi tespit davası 

                                                
275 Kuru-İcra El Kitabı s.286. 
276 Olgaç s.579; Kuru-İcra El Kitabı s.288. 
277 Kuru-İcra El Kitabı s.286. 
278 Postacıoğlu, icra mahkemesi kararının borçluya tebliğ edildikten sonra, borçtan kurtulma davası 

açmak için öngörülen yedi günlük süre geçtikten sonraki, görülmekte olan menfi tespit davasının ilk 

duruşma gününe kadar teminatın gösterilebileceğini belirtmektedir (Postacıoğlu-İcra s.697). 
279 Postacıoğlu-İcra s.697; Kuru-İcra El Kitabı s.286. 
280 Kuru-İcra El Kitabı s.286. 
281 Kuru-İcra El Kitabı s.286. 
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açabilir (İİK m.68a,VI; VIII); ancak, böyle bir menfi tespit davası icra takibini 

durdurmaz (İİK m.72,III). Yine borçtan kurtulma davası açma süresini kaçıran ve bu 

sebeple borcu ödemek zorunda kalan alacaklı, İİK m.72,VII‟e göre istirdat davası da 

açabilir. 

Borçtan kurtulma davasında, mahkeme, takip konusu alacağın gerçekten 

mevcut olup olmadığını, takip konusu senetten dolayı alacaklının gerçekten borçlu 

olup olmadığını, genel hükümlere göre inceler
282

. Borçlu tarafından borçtan kurtulma 

davası açılmasıyla, borçlunun itirazı üzerine durmuş olan icra takibi (İİK m.66), dava 

sonuna kadar durmaya devam eder. Ayrıca, borçtan kurtulma davasıyla varsa geçici 

haczin (İİK m.69,I), kesin hacze dönüşmesi (İİK m.69,III) önlenmiş olur ve 

borçlunun icra mahkemesinde mahkûm edildiği para cezası ile tazminatın tahsili, 

dava sonuna kadar ertelenir (İİK m.68a,VI; VIII). Yine, borçtan kurtulma davasının 

açılmasından, bu dava sonucunda verilen kararın kesinleşmesine kadar geçecek süre, 

bir yıllık haciz isteme süresinin hesabına dahil edilmez (İİK m.78,II). 

Borçtan kurtulma davası sonucunda verilen karar, taraflar arasında maddî 

anlamda kesin hüküm teşkil eder
283

. Borçtan kurtulma davasını borçlu kazanmışsa, 

yani mahkeme davanın kabulüne karar vermişse, mahkeme kararının 

kesinleşmesiyle, icra takibi, ödeme emri, itirazın geçici kaldırılması kararı, icra 

mahkemesi tarafından hükmedilen para cezası ile tazminat ve konulmuşsa geçici 

haciz hükümsüz hale gelir, kendiliğinden kalkar
284

. Ayrıca mahkeme, alacaklıyı, 

borçlunun borçlu olmadığı tespit edilen meblağın, yüzde kırkından aşağı olmamak 

üzere, uygun bir tazminat ödemeye mahkum eder (İİK m.69,V)
285

.  

                                                
282

 Kuru-İcra El Kitabı s.289. 
283 Kuru-Borçtan Kurtulma s.137; Kuru-İcra El Kitabı s.290. 
284 Kuru-İcra El Kitabı s.290-291. 
285 Kuru, borçtan kurtulma davasının reddine karar verildiği hallerde, İİK m.69/V‟e göre alacaklının 

tazminat ödemeye mahkum edilebilmesi için, borçlunun dava dilekçesinde tazminat talebinde 

bulunmuş olması gerektiğini ileri sürmektedir (Kuru-İcra El Kitabı s.291). Postacıoğlu‟na göre ise, 
nasıl ki borçlu tarafından borçtan kurtulma davası açılırken, borçlunun teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğması için alacaklının teminat talebinde bulunması gerekmiyorsa; alacaklı ve 

borçlu arasındaki eşitliğin sağlanabilmesi için, borçtan kurtulma davasının kabulü halinde de, 

alacaklının, borçlunun talebi gerekmeksizin tazminat ödemeye mahkum edilmesi gerekir (Postacıoğlu-

İcra s.226). Biz de Postacıoğlu‟nun görüşüne katılıyoruz. Doktrinde menfi tespit davasını borçlunun 

kazanması halinde, alacaklının tazminata mahkum edilebilmesi için, borçlunun talebinin gerekmediği 

kabul edilmektedir. Borçtan kurtulma davasının kabulü halinde alacaklının tazminat ödemeye 

mahkum edilebilmesi için, borçlunun talebinin gerekmediği kabul edilecek olursa bu görüş, hem 

alacaklı ve borçlu arasındaki eşitliği sağlayacak; hem de hukukî nitelik olarak bir menfi tespit davası 

olan borçtan kurtulma davası ile menfi tespit davası arasında bir fark oluşturulmamış olacaktır. 
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Borçlu, açtığı borçtan kurtulma davasını kaybederse, yani mahkeme 

davanın reddine karar verirse, itirazın geçici kaldırılması kararı kesin kaldırma 

kararına, konulmuşsa geçici haciz kesin hacze dönüşür, icra mahkemesince 

hükmedilen para cezası ile tazminat kesinleşir ve alacaklı icra takibine devam 

edilmesini isteyebilir
286

. Ayrıca, davanın reddine karar veren mahkeme, alacaklının 

cevap dilekçesinde talep etmiş olması halinde, borçluyu, borçlu olduğu tespit edilen 

meblağın, yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, tazminat ödemeye mahkûm eder 

(İİK m.69,V). Borçtan kurtulma davasının reddine ilişkin kararın, borçlu tarafından 

temyiz edilmesi icrayı durdurmaz (HUMK m.443,I); ancak borçlu teminat 

göstererek, İİK m.36 ve HUMK m.443 hükümlerine göre, icra dairesinden süre ve 

Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı alarak icrayı durdurabilir (İİK m.69,IV). 

Borçtan kurtulma davası hakkında bu genel bilgileri verdikten sonra, şimdi 

de borçtan kurtulma davasında İİK m.69,II hükmü ile getirilen teminat gösterme 

yükümlülüğünü inceleyelim. 

 

II- Teminatın Hukukî Niteliği 

İİK m.69,II hükmünde “İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim 

veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya 

alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma dâvası açabilir. Bu 

dâvanın dinlenebilmesi için borçlunun dâva konusu alacağın yüzde 15‟ini ilk 

duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece 

kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilât veya banka teminat mektubu tevdi 

etmesi şarttır. Aksi takdirde dâva reddolunur” denilmektedir. Bu hükümde, yüzde 15 

oranında teminat gösterilmesinin, davanın dinlenebilmesi için şart olduğu, aksi 

takdirde davanın reddedileceği belirtilmek suretiyle, borçtan kurtulma davalarında, 

genel dava şartlarından başka, özel bir dava şartı daha getirilmiştir
287

. Yani borçtan 

kurtulma davalarında, İİK m.69,II‟ye göre davacının göstermekle yükümlü olduğu 

teminat, hukukî nitelik olarak, özel bir dava şartıdır. Çünkü, kanunda, teminat 

gösterilmemesinin, teminat şartının yerine getirilmemesinin, davanın dinlenilmesine, 

                                                
286 Kuru-İcra El Kitabı s.291. 
287 Kuru-İcra El Kitabı s.288; Postacıoğlu-İcra s.224; Kuru-Usul II s.1388; Arslan S. s.67; 

Kütükçüoğlu s.75. 
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esastan görülmesine engel olacağı ve davanın reddini gerektireceği çok açık bir 

şekilde belirtilmiştir.  

İİK m.69,II‟deki teminat şartı, özel bir dava şartı olduğundan, mahkeme, 

davalının herhangi bir itirazı gerekmeksizin, teminat şartının yerine getirilip 

getirilmediğini kendiliğinden araştıracaktır
288

.   

Burada söz konusu olan teminat, aslında kaynağını Anayasa‟dan alan, dava 

açma özgürlüğünü kısıtlayıcı bir nitelik taşısa da, konun koyucu burada, alacaklı 

olduğu icra mahkemesince kabul edilen ve bu yönde lehine karar verilen alacaklıyı 

korumayı amaçlamıştır
289

.  

 

III- Teminatın Türü ve Miktarı 

İİK m.69,II c.2‟de borçtan kurtulma davasında gösterilebilecek teminat 

türlerinin, para, hisse senedi, tahvil veya banka teminat mektubu olduğu 

belirtilmiştir. Yine bu hükme göre, para dışındaki diğer teminat türleri olan, hisse 

senedi, tahvil ve banka teminat mektubunun teminat olarak kabul edilebilmesi için, 

mahkemenin kabulü gerekmektedir.  

İİK m.69,II‟de borçtan kurtulma davasında, hangi teminat türlerinin teminat 

olarak gösterilebileceği belirtilmiş olduğundan, burada belirtilenlerden başka teminat 

türlerinin teminat olarak gösterilebilmesi mümkün değildir
290

. Borçtan kurtulma 

davasında, davacının gösterebileceği teminat türleri İİK m.69,II hükmünde açık bir 

şekilde belirtilmiş olduğundan, burada teminat türlerine ilişkin genel hüküm 

niteliğinde olan HUMK m.96,I‟in de kıyasen uygulanması mümkün değildir. Bu 

nedenle, HUMK m.96‟da belirtilen teminat türlerinden, taşınmaz rehni ve kefilin, 

borçtan kurtulma davasında teminat olarak kabulü mümkün değildir. Yargıtay da 

aynı görüştedir
291

.  

                                                
288 Postacıoğlu-İcra s.225; Kütükçüoğlu s.75. 
289 Arslan S. s.68. 
290 Arslan tarafından, HUMK m.96‟da sayılan teminat türlerinden birisinin teminat olarak 

gösterileceği belirtilmişse de (Arslan S. s.68), biz bu görüşe katılamıyoruz. Zira İİK m.69/II, c.2‟de 

nelerin teminat olarak gösterilebileceği açık bir şekilde belirtildiğinden, HUMK m.96‟nın 

uygulanarak, burada belirtilenlerin dışında bir başka teminat türünün kabul edilmesi mümkün değildir.  
291 “Mahkemece „davacının İİK.‟nun 69.maddesi uyarınca açtığı işbu borçtan kurtulma davasında ilk 

duruşma gününe kadar teminat olarak nakit, esham tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi 

etmediği, teminat olarak gayrimenkul gösterilmesinin yeterli olmadığı” gerekçesiyle „davanın bu 

yönden reddine‟ karar verilmiş, kararı davacılar vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın 

dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacıların bütün temyiz itirazları yerinde değildir” 

(11.HD 15.12.1987, 4905/7284: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-II s.1575). 
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Davacı para dışında, İİK m.69,II‟de belirtilen diğer teminat türleri ile 

teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmek isterse, duruşma gününden önce 

mahkeme ile temasa geçerek, göstermek istediği teminat türünü belirtmeli ve bunun 

uygun bulunup bulunmadığı konusunda mahkemeden karar vermesi istenilmelidir
292

. 

Davacı, bu talebini dava dilekçesinde belirtebileceği gibi daha sonra vereceği ayrı bir 

dilekçe ile de mahkemeye iletebilir. Davacının bu şekilde para dışında başka bir 

teminat türü ile teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmek istediği hallerde, 

mahkeme duruşma gününden önce, davacının göstermek istediği teminat türünü 

uygun bulup bulmadığını bir ara kararı ile karara bağlayarak, davacı tarafından 

gösterilebilecek teminat türünü açıklığa kavuşturmalıdır
293

.  

Davacının, teminatı ilk duruşma gününe kadar gösterilmesi gerektiğinden, 

mahkemenin bu kararını, davacının teminat göstermesine yeterli olacak şekilde, ilk 

duruşma gününden uygun bir süre önce vermesi gereklidir. Mahkeme, davacının 

göstermek istediği teminat türünü, uygun bulup bulmadığı konusunda herhangi bir 

karar vermemişse, mahkemece uygun görülen teminat türü belirlenmediğinden, 

davacı teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getiremez. Bu durumda, teminat 

gösterilmemesine ilişkin sonuçlar doğmaz; mahkeme, teminat gösterilmemesi 

nedeniyle, dava şartı yokluğundan davanın reddine karar veremez
294

. Çünkü, burada, 

mahkemenin uygun görülen teminat türünü belirlememesi nedeniyle, teminat 

gösterilemediğinden, davacıdan kaynaklanan herhangi bir gecikme söz konusu 

değildir. Böyle bir durumda mahkemenin ilk duruşmada uygun görülen teminat 

türünü belirlemesi ve davacıya teminat göstermesi için uygun bir süre vermesi 

gereklidir.  

Borçtan kurtulma davası açan, davacının göstermekle yükümlü olduğu 

teminatın miktarı, kanunda belirtilmiştir. İİK m.69,II‟ye göre, borçtan kurtulma 

                                                
292 Postacıoğlu-İcra s.224. 
293 Postacıoğlu-İcra s.224. 
294  “İcra ve İflâs yasasının 69/2 maddesi hükmünce: bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava 

konusu alacağın yüzde onbeşini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi 

veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham veya tahvilat veya banka mektubu tevdi etmesi 

şarttır. Aksi halde, dava reddolunur. Oysa davacı 21.11.1980 günlü dava dilekçesinde, İİK nun 69/2 

maddesi gereğince mahkemece takdir edilecek güvenceyi ilk duruşma gününe değin yatıracağını 

bildirmiştir. Bu sözcük dizisinden nakden depo edilmeyecek güvencenin mahkemece belirlenmesinin 

istendiği apaçık ortadadır. Buna karşın tensip tutanağında mahkemece uygun görülen güvence 

saptanmamış davacı yanca da dava koşulu bu yüzden yerine getirilememiştir. Öyleyse ilk duruşmaya 

kadar teminat gösterilmemiş olması nedeniyle davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararı usul ve 

yasaya aykırıdır” (13.HD 13.04.1981, 1973/2741: İKİD 1984/284, s.2798-2799). 
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davası açan, davacı borçlu, dava konusu alacağın yüzde 15‟i oranında teminat 

göstermekle yükümlüdür. Borçlu davacı tarafından gösterilmesi gereken teminat 

miktarı kanun tarafından belirlenmiş olduğundan, burada teminatın miktarını 

belirleme konusunda hâkimin takdir hakkı yoktur. Bu nedenle hâkim, kanun 

tarafından dava konusu alacağın %15‟i olarak belirlenen teminat miktarından, daha 

fazla veya daha az bir teminat gösterilmesine karar veremez.   

 

IV- Teminatın Gösterilme Zamanı 

İİK m.69,II hükmüne göre, borçtan kurtulma davacı açan, davacının, 

teminatı en geç ilk duruşma gününe kadar yatırması gerekir. Davacının, ilk duruşma 

gününü kadar, teminat göstermemesi halinde, mahkeme tarafından davacıya, ikinci 

bir süre verilemez
295

. Davacı, teminatı para olarak gösterecekse, bunu davayı açarken 

gösterebileceği gibi, en geç ilk duruşma gününe kadar da gösterebilir. Davacı teminat 

olarak, para dışında İİK m.69,II‟de belirtilen teminat türlerinden birisini göstermek 

istiyorsa, bu teminat türleri için mahkemenin kabulü gerekir. Tensip zaptı ile bu 

konuda karar verilmemişse, davacının mahkemeye başvurarak göstermek istediği 

teminat türünün uygun bulunup bulunmayacağı konusunda ilk duruşma gününden 

önce karar verilmesini sağlaması ve buna göre yine teminat yükümlülüğünü en geç 

ilk duruşma gününe kadar yerine getirmesi gerekir.  

Kanunda “ilk duruşma gününe kadar” ifadesi kullanıldığından acaba, ilk 

duruşma günü gösterilen teminat, kabul edilecek ve dava şartı yerine getirilmiş 

sayılacak mıdır? Doktrinde, İİK m.69,II hükmündeki “ilk duruşma gününe kadar” 

ifadesinin, ilk duruşma oturumu olarak anlaşılması ve ilk duruşma günü yatırılan 

teminatın da kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir
296

. Kanımızca da, kanundaki “ilk 

duruşma gününe kadar” ifadesi, ilk duruşma oturumu olarak anlaşılmalı ve duruşma 

oturumu başlayana kadar, duruşma günü de teminat gösterilmesi mümkün olmalıdır. 

Önemli olan duruşma başladığında, davacının teminat gösterme yükümlülüğünü 

yerine getirmiş ve teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirdiğini duruşmada 

belgeleyebilmiş olmasıdır.  

Yukarıda, icra mahkemesi tarafından itirazın geçici kaldırılmasına karar 

verilmeden önce, borçlu tarafından menfi tespit davası açılmışsa, bu davada teminat 

                                                
295 Kütükçüoğlu s.75-76. 
296 Postacıoğlu-İcra s.224; Kütükçüoğlu s.76; Arslan S. s.69. 
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gösterilmesiyle, menfi tespit davasının borçtan kurtulma davasına dönüşeceğini 

söylemiştik. Acaba itirazın geçici kaldırma davasından önce açılan bu menfi tespit 

davasının, borçtan kurtulma davasına dönüşebilmesi için, teminatın gösterilmesi 

gereken süre nedir?  

Kuru, bu durumda, borçlu davacı, açmış olduğu menfi tespit davasının, icra 

mahkemesinin itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim veya 

tebliğinden sonraki ilk duruşma gününe kadar yüzde onbeş oranında teminatı (İİK 

m.69,II) göstermesi gerektiği görüşündedir
297

. 

 Postacıoğlu‟na göre ise, borçtan kurtulma davasının açılabilmesi için 

öngörülen, itirazın geçici kaldırılması kararının borçluya tebliğinden sonraki yedi 

günlük süre geçtikten sonraki, menfi tespit davasının ilk duruşma gününe kadar 

teminatın gösterilmesi gerekir
298

. Ayrıca menfi tespit davasının borçtan kurtulma 

davasına dönüşmesini isteyen borçlu davacının, yedi günlük süre içinde, menfi tespit 

davasına bakan mahkemeye dilekçe vererek, davaya borçtan kurtulma davası olarak 

devam edilmesini istediğini, bu hususta gerekli teminatı göstereceğini beyan etmesi 

ve bu dilekçesini karşı tarafa da tebliğ ettirmesi gerekir
299

.  

Kanımızca da görülmekte olan menfi tespit davasının, yedi günlük borçtan 

kurtulma davası açma süresi geçtikten sonraki ilk duruşma gününe kadar teminatın 

gösterilebilmesi mümkün olmalıdır. Kuru‟nun görüşü kabul edilecek olursa, icra 

mahkemesi kararının borçluya tebliğ tarihi ile, menfi tespit davasının duruşması 

arasında birkaç gün gibi çok kısa süre kaldığı durumlarda, borçlu tarafından duruşma 

gününe kadar teminatın gösterilebilmesi çok güç olacaktır. Böyle durumlarda, 

teminat gösterilemediği için, menfi tespit davası, borçtan kurtulma davasına 

dönüşemeyeceğinden, icra takibine devam edilecek, bu ise hak kaybına neden 

olabilecektir. Postacıoğlu tarafından ileri sürülen görüş kabul edildiği takdirde ise, 

borçlu  teminat gösterebilmek için en azından borçtan kurtulma davası açma süresi 

olan yedi günlük bir süre kazanacaktır. Postacıoğlu tarafından ileri sürülen görüş, hak 

arama özgürlüğünün gerçekleşmesi açısından daha elverişli olduğundan, bizce bu 

görüş daha isabetlidir. 

                                                
297 Kuru-İcra El Kitabı s.286. 
298 Postacıoğlu-İcra s.697. 
299 Postacıoğlu-İcra s.697. 
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Menfi tespit davası açan borçlu davacı tarafından, icra mahkemesi 

tarafından itirazın geçici kaldırılmasına karar verildikten sonra, süresinde
300

 teminat 

gösterilirse, mahkeme bir ara kararı ile, davanın borçtan kurtulma davasına 

dönüştüğünü belirtir ve davaya borçtan kurtulma davası olarak devam eder. Aksi 

halde, menfi tespit davası borçtan kurtulma davasına dönüşmez. 

 

V- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

İİK m.69,II‟de “…Bu dâvanın dinlenebilmesi için borçlunun dâva konusu 

alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe… tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dâva 

reddolunur” denilmektedir. Borçlu tarafından ilk duruşma gününe kadar, alacağın 

%15‟i oranında teminat gösterilmemesi halinde, İİK m.69,II‟nin açık hükmü 

karşısında, davaya devam edilip edilemeyeceği konusu doktrinde tartışmalıdır.  

Doktrindeki bir görüşe göre, borçlu tarafından ilk duruşma gününe kadar, 

alacağın %15‟i oranında teminat gösterilmemişse, İİK m.69,II c.3‟ün açık hükmü 

karşısında, borçtan kurtulma davasının esasa girilmeden, usulden reddedilmesi 

gerekir
301

.  

Doktrindeki diğer görüşe göre ise, İİK m.69,II c.3‟teki açık hükme rağmen, 

ilk duruşma gününe kadar teminat gösterilmemesi halinde, mahkemenin davanın 

reddine karar vermemesi; bu durumda mahkemenin bir ara kararıyla, davanın İİK 

m.69,II anlamında bir borçtan kurtulma davası olmadığını belirterek, davaya normal 

bir menfi tespit davası olarak devam etmesi uygun olacaktır
302

. Bu görüşe göre, 

borçtan kurtulma davası hukukî nitelik olarak, bir menfi tespit davası olduğundan, 

davacı davasını hukukî nitelik olarak bir borçtan kurtulma davası olarak nitelendirse 

bile, bu dava teminat yatırılıncaya kadar bir menfi tespit davasıdır. İlk duruşma 

gününe kadar teminat yatırılırsa, bu dava borçtan kurtulma davası olur. Teminat 

yatırılmazsa, normal bir menfi tespit davası olarak kalmaya devam eder. Bu nedenle, 

mahkemenin, ilk duruşma gününe kadar teminat yatırılıp yatırılmamasına göre, 

davanın hukukî nitelendirilmesini yapmasının ve teminat gösterilmemesi halinde 

                                                
300 İtirazın geçici kaldırılması kararının borçluya tebliğinden sonraki yedi günlük süre geçtikten 

sonraki, görülmekte olan menfi tespit davasının ilk duruşma gününe kadar. 
301 Postacıoğlu-İcra s.225; Olgaç s.579; Üstündağ-İcra s.132; Korkusuz s.106; Kütükçüoğlu s.75. 
302 Kuru-İcra El Kitabı s.288; Arslan S. s.72. 
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davanın reddine karar vermeyerek, davaya bir menfi tespit davası olarak devam 

etmesinin uygun olacağı belirtilmiştir
303

.  

Yargıtay‟ın da kısmen bu görüşü benimsediğini söyleyebiliriz. Şöyle ki, 

Yargıtay bu konuda, borçtan kurtulma davası açan davacının, davayı 

nitelendirmesine bakmaktadır. Yargıtay‟a göre, davacı davasını açıkça bir borçtan 

kurtulma davası olarak nitelendirmemişse, ilk duruşma gününe kadar teminat 

yatırılmaması halinde, davaya bir menfi tespit davası olarak devam edilebilir
304

. 

Ancak, davacı davasını açıkça bir borçtan kurtulma davası olarak nitelendirmişse, 

Yargıtay, ilk duruşma gününe kadar teminat yatırılmaması halinde, davanın usulden 

reddedilmesi gerektiği, ıslah yoluyla dahi davaya menfi tespit davası olarak devam 

edilmeyeceğine karar vermiştir
305

.  

Yargıtay‟ın bu kararına katılamıyoruz. Kanımızca, burada önemli olan, 

davacının davasını açıkça borçtan kurtulma davası olarak nitelendirip, 

nitelendirmediği değildir. Davanın hukukî nitelendirmesi, HUMK m.76 gereği, 

mahkemeye ait olup, mahkeme tarafların hukukî nitelendirmesiyle bağlı değildir. Bu 

nedenle burada önemli olan, borçtan kurtulma davasının süresinde açılıp açılmadığı 

ve İİK m.69,II‟de öngörülen teminatın süresinde yatırılıp yatırılmadığıdır. Mahkeme, 

davacının nitelendirmesi ile bağlı olmaksızın, bu iki hususa göre, HUMK m.76 

çerçevesinde davanın hukukî nitelendirmesini yapacak ve davaya ya borçtan 

kurtulma davası ya da menfi tespit davası olarak devam edecektir.  

Borçtan kurtulma davası olarak açılan dava, süresinde açılmamışsa, davacı 

tarafından bu dava açıkça borçtan kurtulma davası olarak nitelendirilse bile, ortada 

                                                
303 Kuru-İcra El Kitabı s.288. 
304 13.HD 02.10.1985, 5249/5626, Kuru-İcra I s.430. 
305

 “…Mahkemece…davacının İİK‟nun 69.maddesinde öngörülen borçtan kurtulma davası açtığı ve 

aynı maddedeki teminat koşulunu yerine getirmediği ve bu koşul dava şartı bulunduğundan davanın 

reddi gerektiğini ıslah istemi de bu nedenle kabul edilemeyeceğinden davanın reddine ve %15 

tazminat…karar verilmiştir. Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1- Dosyadaki yazılara, 

kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik 

bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi 
gerekmiştir. 2- Ancak yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi davacı, açmış olduğu borçtan 

kurtulma davası ile ilgili dava koşulu olan teminatı davanın ilk oturumuna kadar mahkeme veznesine 

depo etmediğinden, davanın bu nedenle reddine karar verildiği anlaşılmış bulunmaktadır. İİK nun 

69.maddesinin son fıkrasına göre, borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava ve hükmolunan 

şeyin yüzde 15 inden aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir….mahkemece, bu 

davada işin esası incelenmemiş ve dava sadece teminat koşulu yerine getirilmediğinden, yani usul 

bakımından reddedilmiş bulunmaktadır. Bu durumda davacının esas yönünden dava da haksız 

çıktığını ve dolayısıyla yüzde 15 tazminatla sorumlu olacağını kabul etmek olanaksızdır. Açıklanan bu 

hususların mahkemece gözden kaçırılması doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir” 

(11.HD, 09.06.1981, 972/2919: Uyar-Olumsuz Tespit II s.969-970). 
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borçtan kurtulma davası değil, bir menfi tespit davası vardır. Böyle bir durumda, bu 

davaya menfi tespit davası olarak devam edilir. Buna karşılık dava süresinde 

açılmışsa bu durumda, ortada gerçekten bir borçtan kurtulma davası olup olmadığını 

belirleyebilmek için, teminatın süresinde yatırılıp yatırılmadığına bakılacaktır. 

Teminat süresinde yatırılmışsa, açılan dava, borçtan kurtulma davası olur ve davaya 

borçtan kurtulma davası olarak devam edilir. Teminat süresinde yatırılmazsa, davacı, 

davasını borçtan kurtulma davası olarak nitelendirse bile, ortada bir borçtan kurtulma 

davası değil, bir menfi tespit davası vardır. Zira, teminat süresinde yatırılmadığı için, 

hukukî nitelik olarak bir menfi tespit davası olan dava, borçtan kurtulma davasına 

dönüşememiş, bir menfi tespit davası olarak kalmıştır. Bu sebeple, böyle bir 

durumda, mahkemenin bir ara kararı ile, davanın menfi tespit davası olduğunu 

belirtmesi ve davaya menfi tespit davası olarak devam etmesi uygun olur.  

Mahkemenin, süresinde teminat yatırılmadığı için, davacı tarafından 

borçtan kurtulma davası olarak nitelendirilen davanın reddine karar vermesi, usul 

ekonomisine aykırı olur. Çünkü, teminat yatırmadığı için, açtığı borçtan kurtulma 

davası reddedilen davacı, bu durumda bir menfi tespit davası açmak zorunda kalır. 

Bu ise gereksiz masraf, emek ve zaman harcanmasına sebep olur. Bu sebeple 

davacının, ayrı bir menfi tespit davası açmak zorunda bırakmaması ve borçtan 

kurtulma davası olarak açılan davaya teminat yatırılmaması halinde menfi tespit 

davası olarak devam edilmesi uygun olur. Nasıl ki, borçlunun, itirazın geçici 

kaldırılması kararı verilmeden önce, genel mahkemelerde açtığı menfi tespit 

davasına, itirazın kaldırılması kararından sonra, süresinde teminat yatırılması 

halinde, borçtan kurtulma davası olarak devam ediliyorsa; aynı şekilde davacı 

tarafından açılan borçtan kurtulma davasına da, teminat yatırılmaması halinde, menfi 

tespit davası olarak devam edilebilmesi gerekir. Birbirinin tersi olan her iki durumda 

da, mahkeme bir ara kararı ile davanın hukukî nitelendirmesini yapmakta ve yaptığı 

hukukî nitelendirmeye göre davaya devam etmektedir. 
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B- İstihkak Davasında Teminat Gösterilmesi 

I- Genel Olarak 

Cebri icra hukukunun amacı, cebri icra organları tarafından borçluya ait, 

malvarlığı değerlerinin haczedilip, paraya çevrilerek, alacaklının alacağının tahsil 

edilmesidir. Cebri icra ancak borçlunun malvarlığı üzerinde cereyan edebilir. 

Alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak için, icra organları tarafından borçlunun 

malvarlığı üzerine haciz konulurken, gerçekte borçluya ait olmayan mal ve haklarda, 

borçlunun zannedilerek haczedilmiş olabilir. Borçluya ait olduğu çekişmeli olan bu 

mallara, istihkak iddia edilen mallar; bu malların hacizden kurtarılması için 

başvurulan yola da istihkak davası denir
306

. Kanun koyucu üçüncü kişilere ait 

malvarlığı değerlerine yönelik cebri icrayı bertaraf etmek İİK m.96-99 hükümlerinde 

istihkak davası düzenlenmiştir. İstihkak davasıyla üçüncü kişilere, kendi mal ve 

haklarını cebri icranın kapsamı dışına çıkarma, kendi mal ve haklarının, başkasının 

borcu için paraya çevrilmesine engel olma imkânı tanınmıştır.  

İstihkak davası İİK m.96-99 hükümleri arasında düzenlenmiştir. İstihkak 

iddia edilen mal, borçlunun veya borçlu ile birlikte üçüncü kişi elinde iken 

haczedilmişse, İİK m.96 vd. hükümleri uygulanacak; istihkak iddia edilen mal 

üçüncü kişi elinde haczedilmişse İİK m.99 hükmü uygulanacaktır. 

Borçlunun elinde bulunan bir mal haczedilirken, borçlu veya üçüncü kişi 

istihkak iddiasında bulunursa
307

, icra müdürü bu iddiayı tutanağa geçirir
308

 ve bu 

istihkak iddiasını, iki tarafa bildirir (İİK m.96,I)
309

.  

Alacaklı ve borçlu üç gün içinde istihkak iddiasına karşı itiraz etmezlerse, 

istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar (İİK m.96,II). Bu takdirde, mal, üçüncü 

                                                
306 Kuru-İcra El Kitabı s.467; Ansay-İcra s.112. İstihkak davaları hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. 

Aslan, Kudret: Hacizde İstihkak Davaları, Ankara  2005; Görgün, Şanal: İflâsta İstihkak Davası, 

Ankara 1977; Eriş, Gönen: Hacizden Doğan İstihkak Davaları, Ankara 1994; Ertekin, Erol / Karataş, 
İzzet: İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları, Ankara 1998; Güneren, Ali: İcra ve İflâs Hukukunda 

İstihkak Davaları, Ankara 2008; Uyar, Talih: İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 3.B., İzmir 1994. 
307 İstihkak iddiasının haczin öğrenildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ileri sürülmesi 

gerekir; aksi takdirde aynı takipte istihkak iddiasının ileri sürme hakkı kaybedilmiş olur. 
308 Bir malın haczedildiğini öğrenen, borçlu veya üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi 

gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır; aksi takdirde, aynı takipte bu iddiasını ileri sürme hakkını 

kaybeder (İİK m.96/III). 
309 İstihkak iddiası, üçüncü kişi tarafından yapılmışsa, icra müdürü bu iddiayı alacaklı ve borçluya 

bildirir; istihkak iddiası, borçlu tarafından üçüncü kişi lehine yapılmışsa, icra müdürü bu iddiayı, 

alacaklı ve üçüncü kişiye bildirir (Aslan s.297-299). 



 323 

kişinin iddia ettiği hak ile birlikte işlem görür; bu iddia mülkiyet ise haciz kalkar, mal 

üçüncü kişiye verilir, rehin hakkı ise, mal rehinli olarak haczedilmiş sayılır. 

Alacaklı ve borçlu tarafından istihkak iddiasına üç gün içinde itiraz edilirse, 

bu durumda icra müdürü, dosyayı hemen icra mahkemesine gönderir. İcra 

mahkemesi, takibin devamı veya ertelenmesi hakkında bir karar verir ve bu kararını 

istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye bildirir (İİK m.97,VI). İcra mahkemesi, 

takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin kararını, dosya üzerinden veya duruşma 

ile yapacağı inceleme sonucunda varacağı kanaate göre verir (İİK m.97,I). İcra 

mahkemesi üçüncü kişinin gösterdiği delillerden, istihkak iddiasının haklı olduğu ön 

kanısına varırsa, istihkak iddia edilen mallar hakkındaki takibin ertelenmesine
310

; 

aksi takdirde takibin devamına karar verir
311

. Takibin ertelenmesine karar verilen 

hallerde, üçüncü kişiden teminat alınır (İİK m.97,III). Takibin ertelenmesinden 

maksat, icra takibinin ertelenmesi olmayıp; üzerinde istihkak iddiasında bulunulan 

haczedilen mala ilişkin takip işlemlerinin ertelenmesidir
312

. 

Üçüncü kişi, takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin icra mahkemesi 

kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde, icra 

mahkemesinde istihkak davası açmalıdır. Bu yedi günlük süre içinde, dava 

açılmadığı takdirde üçüncü kişi, haciz koyduran alacaklıya karşı, iddiasından 

vazgeçmiş sayılır (İİK m.97,VI)
313

; alacaklı hacizli malın satılmasını isteyebilir.  

İcra mahkemesinde görülen istihkak davasının davacısı, istihkak iddiasında 

bulunan üçüncü kişi, davalısı ise, haciz koyduran alacaklıdır
314

. İstihkak davası 

devam ettikçe satış isteme süreleri işlemez (İİK m.97,VIII). İstihkak davası genel 

hükümlere göre görülür ve basit yargılama usulü uygulanır (İİK m.97,XI)
315

.  

                                                
310 Burada tam ispat aranmamakta olup; icra mahkemesinin icranın ertelenmesine karar verebilmesi 

için varacağı kanaatin, iddianın esası hakkında karar verecek derecede olması gerekmeyip, sadece 

takibin ertelenmesine yetecek derecede olması yeterlidir (Aslan s.315). 
311 Aslan s.314-315. 
312 Güneren s.85; Ertekin/Karataş s.67. “Takibin taliki deyimi ile, esas icra takibinin değil, haciz 
edilen şeye ilişkin takip işlemlerinin ertelenmesi kasıt olunmuştur” (15.HD 23.9.1986, 3023/2947: 

Güneren s.87). 
313 Bu durumda, üçüncü kişi borçluya karşı istihkak iddiasında vazgeçmiş sayılmayıp, borçluya karşı 

sebepsiz zenginleşme davası açabilir. 
314 İstihkak iddiasına borçlu da itiraz etmişse, borçlu da istihkak davasının davalısıdır.  
315 İstihkak davasında bir takım özel ispat kuralları öngörülmüştür. İstihkak davası açan üçüncü kişi, 

malı ne suretle iktisap ettiğini ve malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili 

sebepleri izah ve ispat etmekle yükümlüdür (İİK m.97a/II). Ayrıca davacı taşınır malı elinde 

bulunduran kimse onun maliki sayılır şeklindeki kanuni karinenin de aksine ispat etmelidir (İİK 

m.97a/I). 
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İstihkak davası sonuçlanmadan önce, takibin ertelenmesi kararı 

verilmediğinden, hacizli mal satılıp, paraya çevrilirse, istihkak davası bedele 

dönüşür
316

. Bu durumda icra mahkemesi satış bedelinin yargılama sonun kadar 

ödenmemesi veya teminat karşılığında ya da duruma göre teminatsız derhal 

alacaklıya verilmesi konusunda ayrıca karar verir (İİK m.97,X). Satış bedeli 

alacaklıya ödendikten sonra, üçüncü kişi istihkak davasını kazanırsa, icra mahkemesi 

satış bedelinin alacaklıdan alınıp üçüncü kişiye ödenmesine karar verir.  

İcra mahkemesi davacı üçüncü kişiyi haklı bulursa, istihkak davasının 

kabulüne karar verir. Davanın kabulü kararı ile, haciz kalkar ve artık icra takibine 

devam edilemez
317

. Ayrıca, istihkak iddiasına itiraz eden davalı alacaklı (veya 

borçlunun) kötüniyetli olduğu tespit edilirse, bu kişiler aleyhine, haczedilen malın 

değerinin %15‟inden az olmamak üzere tazminata hükmedilir (İİK m.97,XV)
318

.  

İcra mahkemesi üçüncü kişiyi haksız bulursa, istihkak davasını reddeder. 

Bu durumda mal üzerindeki haciz kesinleşir; daha önce takibin ertelenmesine karar 

verilmişse bu erteleme kararı kalkar ve takibe devam edilir
319

  
320

. Ayrıca daha önce 

takibin ertelenmesine karar verilen hallerde, bu dava dolayısıyla alınması geciken 

alacak miktarının %40‟ından az olmamak üzere davacı üçüncü kişi aleyhine 

tazminata hükmedilir (İİK m.97,XIII)
321

.  

Üçüncü kişi elinde bulunan ve üçüncü kişi tarafından kendisine ait olduğu 

bildirilen bir malın borçluya ait olduğu iddia edilirse, bu mal haczedilir, üçüncü 

kişinin istihkak iddiası haciz tutanağına yazılır (İİK m.102,I) ve haczedilen mal 

                                                
316 Ertekin/Karataş s.497. 
317 İstihkak davasına konu mal üzerindeki haciz, ancak, icra mahkemesi kararının kesinleşmesi ile 

kalkar (Aslan s.569). 
318

 İstihkak davasını kazanan üçüncü kişi lehine tazminat hükmedilebilmesi için, istihkak davasının 

kabulüne karar verilmesi, borçlunun istihkak iddiasına kötüniyetli olarak itiraz etmiş olduğunun 

anlaşılması ve üçüncü kişinin bu konuda talepte bulunması gerekir (Kuru-İcra El Kitabı s.491; Aslan 

s.576; Görgün-İstihkak s.16; Üstündağ-İcra s.224). Tazminata hükmedilmesi için, üçüncü kişinin 

talebinin gerekmediği, tazminata resen hükmedileceği yönündeki aksi görüş için Bkz.Ertekin/Karataş 

s.46; Güneren s.688. 
319 Kuru-İcra El Kitabı s.488-489; Postacıoğlu-İcra s.406;  Güneren s.1037; Aslan s.594-595. 
320 Takibe devam edilebilmesi, alacaklının dava konusu malın satışını talep edebilmesi için, istihkak 

davasının reddine ilişkin icra mahkemesi kararının kesinleşmesine gerek yoktur (Kuru-İcra El Kitabı 

s.488-489; Aslan s.595-596). 
321 Hacizli malın borçlu elinde olması halinde İİK m.96-97‟ye göre üçüncü kişi tarafından açılan 

İstihkak davasında davalı alacaklı yararına tazminata hükmedilebilmesi için, 1- Üçüncü kişinin açtığı 

istihkak davasının reddine karar verilmiş olması, 2- İstihkak davasında takibin ertelenmesine karar 

verilmiş olması, 3- Alacaklının tazminat talebinde bulunmuş olması gerekir (Bu konuda ayrıntılı bilgi 

için Bkz. Aslan s.597-611). Alacaklı yararına tazminata hükmedilmesi için, alacaklının talebinin 

gerekmediği yönündeki aksi görüş için Bkz. Güneren s.1049. 
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yediemin olarak üçüncü kişinin elinde bırakılır
322

. Bu durumda icra müdürü, istihkak 

iddiası üzerine, alacaklıya, üçüncü kişiye karşı icra mahkemesinde, istihkak davası 

açması için yedi günlük süre verir (İİK m.99). Görüldüğü üzere, burada, hacizli 

malın borçlu elinde bulunması halinde yapılan istihkak iddialarında olduğu gibi, 

istihkak iddiasının alacaklı ve borçluya bildirilmesi, onlara itiraz için süre verilmesi, 

itiraz halinde dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi, icra mahkemesinin takibin 

devamı veya ertelenmesi hakkında karar vermesi gibi, işlemlerin yapılması söz 

konusu değildir. Alacaklı sadece, üçüncü kişinin istihkak iddiasına haciz tutanağına 

yazar ve istihkak davası açmak için alacaklıya yedi günlük süre verir. Yine malın 

borçlu elinde bulunmasından farklı olarak, üçüncü kişi elinde bulunan malın 

haczedilmesinde istihkak iddiasında bulunulmasında, üçüncü kişi tarafından istihkak 

iddiasında bulunulmasıyla icra takibi istihkak davası sonuçlanana kadar 

kendiliğinden durmakta; bunun için icra mahkemesinin takibin ertelenmesi kararı 

vermesine gerek bulunmamaktadır
323

.  

Alacaklı, icra müdürü tarafından verilen yedi günlük süre içinde
324

 istihkak 

davası açmazsa, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır ve mal 

üzerindeki haciz kalkar (İİK m.99).  

Alacaklı yedi günlük süre içinde, üçüncü kişiye karşı istihkak davası açarsa, 

bu dava da malın borçlu elinde haczedilmesi halinde üçüncü kişi tarafından açılan 

istihkak davası hükümlerine (İİK m.97) göre görülür
325

. Üçüncü kişinin istihkak 

iddiasında bulunması, kendiliğinden takibin durması sonucunu doğurduğundan, bu 

davada icra mahkemesinin dava konusu mal hakkında takibin ertelenmesine karar 

vermesine gerek olmadığı gibi; takip kendiliğinden durduğundan, alacaklı malın 

                                                
322 Aslan s.499-500. 
323 Kuru-İcra El Kitabı s.495-496; Güneren s.1209; Aslan s.510; Ansay-İcra s.117; Postacıoğlu-İcra 

s.418, 420-421. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi aksi görüşte olup, icra mahkemesi tarafından takibin 
ertelenmesine karar verilmedikçe, icra takibinin durmayacağını belirtmektedir: “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 mercii hâkiminin bu bedelin akibeti hakkında karar vermesi gerektiğine ve istihkak 

davalarında İİK.‟nun 36.maddesinin uygulanacağına ilişkin yasal düzenlemelerden anlaşılmaktadır” 

(12.HD 18.12.2000, 8209/20102: Güneren s.1210). 
324 Yedi günlük süre hak düşürücü bir süre olup; bu süre, alacaklının 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 (Aslan 525-527). 
325 Postacıoğlu-İcra s.418-419; Aslan s.535. 



 326 

paraya çevrilmesini talep edemeyeceğinden, burada davanın bedele dönüşmesi (İİK 

m.97,X) ihtimali de ortaya çıkmayacaktır
326

.  

Alacaklının İİK m.99‟a göre açtığı istihkak davası kabul edilirse,  hacizli 

mal üçüncü kişinin elinden alınır ve satılır. Dava reddedilirse, mal üzerindeki haciz 

kalkar. 

İstihkak davası hakkında verdiğimiz bu genel bilgilerden de anlaşıldığı 

üzere, istihkak davalarında teminat gösterilmesi, borçlu elinde bulunurken haczedilen 

mallar üzerinde istihkak iddiasında bulunulması halinde, icra mahkemesi tarafından 

takibin ertelenmesine karar verilen hallerde (İİK m.97,III) ve takibin ertelenmesine 

karar verilmemesi nedeniyle hacizli malın satışının yapılması durumunda, satış 

bedelinin alacaklıya ödenmesinde (İİK m.97,X)  söz konusu olmaktadır. Şimdi İİK 

m.97,III ve İİK m.97,X hükümlerine göre söz konusu olan bu teminat gösterme 

yükümlülüklerini inceleyelim:   

   

II- Takibin Ertelenmesi Nedeniyle Teminat Gösterilmesi (İİK m.97,III) 

1- Şartları 

İstihkak iddia edilen mal borçlunun elinde haczedilmişse, istihkak 

iddiasında bulunulması icra takibinin ertelenmesi (durması) sonucunu doğurmaz. İcra 

takibi ancak, icra mahkemesi tarafından takibin ertelenmesine karar verilmesi 

halinde durur.  

Borçlunun elinde bulunan bir mal haczedilirken, borçlu veya üçüncü kişi 

istihkak iddiasında bulunursa
327

, icra müdürü bu iddiayı tutanağa geçirir
328

 ve bu 

istihkak iddiasını, iki tarafa bildirir (İİK m.96,I)
329

. İstihkak iddiasına üç gün içinde 

cevap verilmezse, istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır. İstihkak iddiasına üç gün 

içinde itiraz edilirse, bu durumda icra müdürü, dosyayı hemen icra mahkemesine 

gönderir. İcra mahkemesi, takibin devamı veya ertelenmesi hakkında bir karar verir 

ve bu kararını istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye bildirir (İİK m.97,VI).  

                                                
326 Aslan s.536. 
327 İstihkak iddiasının haczin öğrenildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ileri sürülmesi 

gerekir; aksi takdirde aynı takipte istihkak iddiasının ileri sürme hakkı kaybedilmiş olur. 
328 Bir malın haczedildiğini öğrenen, borçlu veya üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi 

gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır; aksi takdirde, aynı takipte bu iddiasını ileri sürme hakkını 

kaybeder (İİK m.96/III). 
329 İstihkak iddiası, üçüncü kişi tarafından yapılmışsa, icra müdürü bu iddiayı alacaklı ve borçluya 

bildirir; istihkak iddiası, borçlu tarafından üçüncü kişi lehine yapılmışsa, icra müdürü bu iddiayı, 

alacaklı ve üçüncü kişiye bildirir (Aslan s.297-299). 
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İcra mahkemesi, takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin kararını, 

dosya üzerinden veya duruşma ile yapacağı inceleme sonucunda varacağı kanaate 

göre verir (İİK m.97,I). İcra mahkemesi üçüncü kişinin gösterdiği delillerden, 

istihkak iddiasının haklı olduğu ön kanısına varırsa, istihkak iddia edilen mallar 

hakkındaki takibin ertelenmesine
330

; aksi takdirde takibin devamına karar verir
331

.  

İİK m.97,III hükmünde “Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı 

takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı dâvacıdan 36 ncı maddede gösterilen 

teminat alınır” denilmektedir. Bu hükümde, davacıdan teminat alınır denilerek, 

“dâvacıdan” ifadesinin kullanılması isabetsiz olmuştur
332

. Çünkü teminat 

gösterilmesinin söz konusu olduğu bu aşamada, henüz ortada açılmış bir istihkak 

davası bulunmamaktadır. Bahsedilen hükümdeki “davacıdan” ifadesi, takibin 

ertelenmesi için alınan teminatın, sanki, açılacak istihkak davası bakımından 

alınacağı gibi bir izlenim oluşturmaktadır
333

. Gerçi, İİK m.97 hükmünün, 

1.fıkrasında “istihkak iddiasından” ifadesinin kullanılması ve aynı hükmün 9.fıkrası 

karşısında, teminatın icranın ertelenmesi için alındığı anlaşılmaktadır
334

. Bu nedenle, 

İİK m.97,III hükmündeki, “davacıdan” ifadesinin, “istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişi” olarak anlaşılması ve yapılacak bir kanun değişikliğinde, bu hükümdeki 

“davacıdan” ifadesinin “istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiden” olarak 

değiştirilmesi uygun olacaktır.  

İİK m.97,III hükmüne göre, icra mahkemesi, takibin ertelenmesine karar 

verirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına (İİK m.97,XIII) 

karşılık olmak üzere, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiden teminat alınmasına 

da karar verir. Yani icra mahkemesi tarafından takibin ertelenmesine karar verilen 

durumlarda, üçüncü kişiden teminat alınması zorunludur
335

. Üçüncü kişiden teminat 

                                                
330 Burada tam ispat aranmamakta olup; icra mahkemesinin icranın ertelenmesine karar verebilmesi 

için varacağı kanaatin, iddianın esası hakkında karar verecek derecede olması gerekmeyip, sadece 

takibin ertelenmesine yetecek derecede olması yeterlidir (Aslan s.315). 
331 Aslan s.314-315. 
332 Aslan s.318, dn.348. 
333 Aslan s.318, dn.348. 
334 Ansay-Tadil s.844. 
335 Güneren s.85; Ertekin/Karataş s.69; Görgün-İstihkak s.19; Ulukapı-İcra s.130; Ansay-İcra s.115; 

Ansay-Tadil s.844; Belgesay-İcra s.232; Aslan s.319. 

“İcra İflâs Kanununun 97.maddesinin 1.fıkrası gereğince…tâlik kararı verdiği takdirde teminat da 

alınması gerekirken dosya üzerinden inceleme yaparak yazılı şekilde karar verilmiş olması usûl ve 

yasaya aykırı olup, karar bu sebeplerle bozulmalıdır” (15.HD 12.02.1986, 26/443: Ertekin/Karataş 

s.69).  
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alınmasına karar verilmemişse, ortada hukuken geçerli bir erteleme kararının 

varlığından söz edilemez
336

. Bir başka deyişle takibin ertelenmiş sayılması için, 

üçüncü kişiden teminat alınması zorunludur
337

. Doktrinde azınlıkta kalan bir görüş
338

 

tarafından, istihkak iddiasının haklılığının fazla ihtimal içinde görüldüğü durumlarda, 

icra mahkemesinin davacıyı teminat göstermekten muaf tutacağı ileri sürülmüşse de; 

doktrindeki hâkim görüş
339

, icra mahkemesinin takibin ertelenmesine karar verdiği 

durumlarda, üçüncü kişiden teminat alınmasının zorunlu olduğu, bir başka deyişle 

icra mahkemesinin üçüncü kişiyi teminat göstermekten muaf tutamayacağı 

yönündedir. Yargıtay‟da doktrindeki hâkim görüşle, aynı görüştedir
340

. Kanımızca 

da, takibin ertelenmesine karar verilen durumlarda, takibin ertelenmesi istihkak iddia 

edilen mallarla ilgili takip işlemlerinin, satışın durması (ertelenmesi) için, üçüncü 

kişinin teminat göstermesi zorunludur. Zira, kanun koyucu, İİK m.97,III hükmünde 

açıkça, “teminat alınır” şeklinde emredici bir ifadeye yer vererek, takibin 

ertelenmesine karar verilen durumlarda teminat alınmasının zorunlu olduğunu, 

teminatın alınıp alınmaması hususunda icra mahkemesinin takdir hakkının 

bulunmadığını belirtmiştir.  

Her ne kadar istihkak iddia edilen mallarla ilgili takibin durabilmesi için, 

icra mahkemesi tarafından takibin ertelenmesine karar verilmiş olması yeterli gibi 

görünse de, sadece icra mahkemesi tarafından takibin ertelenmesine karar verilmesi, 

istihkak iddia edilen mallar hakkındaki takip işlemlerini kendiliğinden durdurmaz. 

                                                
336 Güneren s.85. 
337 “…takip işlemlerinin ertelenmiş sayılması için İİK.‟nun 97/3.maddesi uyarınca alacaklının 

muhtemel zararı karşılığı 36.maddede gösterilen teminatın alınması zorunludur” (21.HD 10.2.2004, 

10137/818: Güneren s.1044).  
338 Belgesay-İcra s.232; Tekinay-İstihkak s.29-30; Arslan S. s.77. “…merci istihkak iddiasının 

doğruluğunu fazla ihtimal içinde görürse davacıyı teminattan muaf tutabilir. Gerçekten, davacının 

hakkı açıksa teminat vermemesi sebebile malı başkasının borcu için satılması adalete uymaz, suiniyeti 

olan alacaklıyı himaye neticesini doğurabilir.” (Belgesay-İcra s.232). 
339 Kuru-İcra El Kitabı s.474; Postacıoğlu-İcra s.394; Aslan s.319; Güneren s.85; Ertekin/Karataş s.69; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin/Özekes-İcra s.200-201. 
340 “…Ancak takip işlemlerinin ertelenmiş sayılması için, İİK‟nun 97/3.maddesi uyarınca alacaklının 
muhtemel zararı karşılığı 36.maddede gösterilen teminatın alınması zorunludur. Tetkik Mercii takibin 

ertelenmesine karar vermiş olmasına karşın 3.kişiden teminat alınmasını kararlaştırmamış veya karar 

altına almış olsa bile bu teminat 3.kişi tarafından yatırılmamışsa, icra müdürlüğü takibe devam eder” 

(21.HD 09.02.2004, 10536/781: Güneren s.86). 

“…İİK.‟nun 97.maddesinin 1.fıkrası gereğince takibin devamına veya tâlikine karar vermesi ve 

müteakip fıkralara göre gerekli işlemleri yapması ve tâlik kararı verdiği takdirde teminat da alınması 

gerekirken, dosya üzerinden inceleme yaparak yazılı şekilde karar vermiş olması usul ve yasaya aykırı 

olup, karar bu sebeple bozulmalıdır” (15.HD 12.02.1986, 26/443: Uyar-İstihkak s.207). Aynı yönde 

kararlar için Bkz.: 12.HD 15.09.1987, 10384/8907 (Uyar-İstihkak s.207); 12.HD 09.12.1982, 

9142/9277 (Uyar-İstihkak s.220); 12.HD 17.11.1988, 1296/13758 (Uyar-İstihkak s.206). 
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İstihkak iddia edilen mallar hakkındaki takip işlemlerinin durabilmesi, bu malların 

satışının önlenebilmesi için, icra mahkemesi tarafından verilen takibin ertelenmesi 

kararının uygulanması, bu kararın infaz edilmesi gereklidir. Takibin ertelenmesi 

kararının uygulanabilmesi için ise, üçüncü kişi tarafından İİK m.97,III‟e göre teminat 

gösterilmesi zorunludur. İcra mahkemesi bir taraftan takibin ertelenmesine karar 

verirken, diğer taraftan da üçüncü kişiden İİK m.97,III‟e göre teminat alınmasına 

karar vermektedir. Üçüncü kişi, icra mahkemesi tarafından kararlaştırılan teminatı 

göstermediği sürece, icra mahkemesi tarafından verilen takibin ertelenmesi kararı 

uygulanmaz
341

. Yani üçüncü kişiden teminat alınması, takibin ertelenmesine karar 

verilmesinin bir şartı değil; aksine bu kararın uygulanabilmesinin bir şartıdır
342

. İİK 

m.97,III‟deki teminat gösterme yükümlülüğünü, takibin ertelenmesi kararının 

uygulanabilme şartı olarak öngörüldüğünü söyleyebiliriz
343

. Bu nedenle takibin 

ertelenmesi kararının uygulanarak, istihkak iddia edilen mallarla ilgili olarak takibin 

ertelenebilmesi (durabilmesi) için üçüncü kişi tarafından teminat gösterilmesi 

zorunludur. Başka bir deyişle, icra mahkemesince takibin ertelenmesine karar 

verilmiş ve üçüncü kişi de icra mahkemesi tarafından kararlaştırılan teminatı 

göstermiş ise, ancak bu takdirde takip gerçekten ertelenmiş sayılır. İcra mahkemesi, 

takibin ertelenmesine karar vermesine rağmen, İİK m.97,III‟e göre üçüncü kişiden 

teminat alınmasına karar vermemiş veya teminat alınmasına karar vermiş olmasına 

rağmen, üçüncü kişi tarafından teminat gösterilmemişse, takip durmaz
344

. Bu 

durumda icra müdürlüğü takibe devam eder, istihkak iddia edilen malların satışını 

gerçekleştirebilir. 

                                                
341 Ertekin/Karataş s.70; Aslan s.600. 
342 Aslan s.600; Belgesay-İcra s.232. 
343 Aslan s.321. 
344 Güneren s.85. “Yasanın mercice (icra mahkemesince) teminat alınarak takibin ertelenmesi kararı 
verilmişse, haczedilen mal veya hakka ilişkin takip işlemleri ertelenmiş sayılır. Ancak takip 

işlemlerinin ertelenmiş sayılması için İİK.nun 97/3.maddesi uyarınca alacaklının muhtemel zararı 

karşılığı 36.maddede gösterilen teminatın alınması zorunludur. Tetkik mercii takibin ertelenmesine 

karar verilmiş olmasına karşın 3.kişiden teminat alınmasını kararlaştırmamış veya karar alınmış olsa 

bile bu teminat üçüncü kişi tarafından yatırılmamışsa, icra müdürlüğü takibe devam eder. Çünkü 

böyle bir durumda istihkak davası yüzünden alacağın tahsilinin gecikmesinden söz edilemez. Somut 

olayda, mercice takibin ertelenmesine karar verilmiş olmasına karşın, 3.kişiden teminat 

alınmadığından, davacının %40 tazminatla sorumlu tutulmasına ilişkin 97/13.maddesi koşulları 

alacaklı yararına oluşmamıştır” (21.HD 10.11.2003, 6175/9108: Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-

Özkan/Özekes s.201). 
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Takibin ertelenmesi kararı verilen hallerde, teminat yatırılmasa bile, üçüncü 

kişi tarafından istihkak davası açılabilir
345

; bu durumda sadece teminat yatırılmadığı 

için erteleme kararı uygulanmaz ve istihkak iddia edilen malla ilgili takibe devam 

edilerek, bu malın satışı yapılabilir. 

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin hazine olması durumunda, 

hazine İİK m.97,III‟e göre teminat göstermekle yükümlü müdür? İİK m.36,II‟deki 

devletin teminattan muaf olduğuna ilişkin hüküm burada uygulanabilir mi? 

Doktrinde, devletin teminat göstermekten muaf olduğuna ilişkin İİK m.36,II 

hükmünün, kıyas yoluyla İİK m.33 hakkında uygulanamayacağına ilişkin, 

04.04.1945 tarih 18/7 sayılı içtihatı birleştirme kararının burada da uygulanacağı ve 

bu nedenle istihkak iddiasında bulunan hazine de olsa, takibin ertelenmesine karar 

verilen durumlarda hazinenin İİK m.97,III‟e göre teminat göstermekle yükümlü 

olduğu belirtilmiştir
346

.  

 

 2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

 

a- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Takibin ertelenmesinde teminat gösterme yükümlülüğünün düzenlendiği 

İİK m.97,III-IV‟de teminat gösterilmesi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Her 

ne kadar istihkak davası açılması için öngörülen yedi günlük süre içinde, teminatın 

gösterilmesi gerektiği akla gelse de, kanımızca bu yedi günlük süre içinde teminatın 

gösterilmesi gerekli değildir. Zira yedi günlük süre istihkak davasının açılması için 

öngörülen hak düşürücü bir süredir. Bu sürenin teminatın gösterilmesi ile herhangi 

bir ilgisi yoktur .Kanımızca istihkak davası neticelene kadar teminatın gösterilmesi 

mümkün olabilmelidir. Takibin durması için teminat gösterilmesi zorunlu olduğu 

için üçüncü kişi takibi durdurabilmek için mutlaka teminat göstermesi gerekecektir. 

Üçüncü kişiye, istihkak davası neticelenene kadar teminat göstererek takibi 

durdurma imkânı tanınmalıdır.  

 

 

                                                
345 Ertekin/Karataş s.70. 
346 Tekinay-İstihkak s.30; Uyar-İstihkak s.194. 
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b- Teminatın Miktarı 

Takibin ertelenmesi için, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin 

göstermekle yükümlü olduğu teminatın miktarı konusunda, İİK m.97 hükmünün hem 

üçüncü hem de dördüncü fıkrasında düzenleme vardır. İİK m.97,III hükmünde, 

teminatın, alacaklının muhtemel zararına karşılık olarak alınacağı belirtilmiş; İİK 

m.97,IV hükmünde ise, teminatın miktarının mevcut delillerin mahiyetine göre takdir 

edileceği belirtilmiştir. İcra mahkemesi acaba, bunlardan hangisini esas alarak 

teminat miktarını belirleyecektir? Yani icra mahkemesi teminatın miktarını 

belirlerken, alacaklının muhtemel zararını mı yoksa mevcut delillerin mahiyetini mi 

dikkate alacaktır? Kanımızca bu iki hükmün birlikte değerlendirilmesi, ancak İİK 

m.97,III hükmüne üstünlük tanınması gerekecektir. Şöyle ki, şüphesiz teminatın 

miktarı belirlenirken, mevcut delillerin durumu dikkate alınacak ise de; neticede 

belirlenecek teminat miktarının, alacaklının muhtemel zararlarını karşılayacak 

miktarda olması gerekecektir. Çünkü istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiden 

teminat alınmasının temelinde, takip yapan alacaklının muhtemel zararlarının 

karşılanması vardır
347

. Bu nedenle hâkim, mevcut delillerin durumunu 

değerlendirerek, alacaklının muhtemel zararlarını karşılayacak düzeyde bir teminat 

miktarı belirlemelidir.  Kanunda, teminat miktarının mevcut delillerin mahiyetine 

göre belirleneceği belirtildiğinden ve bu teminat miktarı istihkak davası açılmadan 

önce takdir edileceğinden, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, istihkak 

iddiasında bulunurken, delillerini de sunması faydalı olacaktır
348

.  

Üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının reddi halinde, İİK m.97,XIII 

hükmüne göre şartlar gerçekleşmişse, icra mahkemesi üçüncü kişiyi, asgari %40 

oranında tazminat ödemeye mahkum edeceğinden; alacaklının zararının bundan az 

olduğu iddia ve ispat edilerek, icra mahkemesinin bu miktardan daha az bir tazminata 

                                                
347 Tekinay-İstihkak s.29-30. 
348 Üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunurken delil göstermek zorunda olup olmadığı konusu 

doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki bir görüşe göre, takibin ertelenmesine karar verilmesi halinde, 

üçüncü kişiden alınacak teminatın türü ve miktarı mevcut delillerin mahiyetine göre belirleneceğinden 

ve teminat istihkak davası açılmadan önce takdir edileceğinden, icra müdürünün üçüncü kişiyi delil 

göstermeye davet etmesi ve bu konudaki beyanını zapta geçirmesi şarttır (Tekinay-İstihkak s.19). 

Doktrindeki diğer görüşe göre ise, üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunurken delillerini de 

göstermesi şüphesiz faydalı olacak ise de, üçüncü kişinin kendiliğinden delillerini göstermemesi 

halinde, üçüncü kişiye böyle bir külfet yüklenemez, üçüncü kişi delil ikamesi ve ibrazına zorlanamaz 

(Aslan s.292). 
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hükmetmesi sağlanamayacağından
349

,  İİK m.97,III hükmüne göre belirlenecek 

teminat miktarının, herhalde, İİK m.97,XIII hükmündeki asgari %40 oranındaki 

tazminat miktarını karşılayacak miktarda olması gerekir
350

. Başka bir deyişle, üçüncü 

kişinin İİK m.97,III hükmüne göre göstermekle yükümlü olduğu teminat miktarı, 

asgari, hacizli malın değeri veya alacak miktarından hangisi az ise onun %40‟ı 

oranında olmalıdır. Hâkim mevcut delillerin mahiyetine göre, daha fazla miktarda bir 

teminat da belirleyebilir. Hâkim tarafından belirlenecek teminatın azami miktarı ne 

kadar olabilir? Doktrindeki bir görüşe göre, 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 kapsadığından; teminat miktarı, istihkak iddia edilen malın 

değerinden fazla olabilir
351

. Doktrindeki diğer görüşe göre ise, hâkim tarafından 

belirlenecek teminatın miktarı, hacizli malın bedelini geçemez
352

. Kanımızca da 

teminat miktarı hacizli malın değerini geçemez. 

 

c- Teminatın Türü 

Üçüncü kişinin İİK m.96-97 hükümlerine göre açmış olduğu istihkak 

davasında, takibin ertelenmesi için üçüncü kişinin göstermekle yükümlü olduğu 

teminatın türü konusunda, İİK m.97,III ve İİK m.97,IV hükümlerinde düzenleme 

vardır. İİK m.97,III‟de “…36 ncı maddede gösterilen teminat alınır” denilerek, 

üçüncü kişiden, İİK m.36‟de belirtilen teminat türlerinden birinin teminat olarak 

alınacağı; burada belirtilen teminat türlerinden başka bir teminat alınmasına karar 

verilemeyeceği belirtilmiştir
353

. İİK m.97,IV hükmünde ise, “Teminat cins ve miktarı 

mevcut delillerin mahiyetine göre takdir olunur” denilerek, teminatın türünün mevcut 

delillerin durumuna göre takdir edileceği belirtilmiştir.  

 Bu iki hükmü birlikte yorumlayarak, üçüncü kişinin takibin ertelenmesi 

için göstermekle yükümlü olduğu teminatın türü konusunda şu sonuca varabiliriz. 

                                                
349 Uyar-İstihkak s.921; Uyar-Sonuçları s.691. 
350 Kuru-İcra El Kitabı s.474; Uyar-Şerh V s.8084; Ertekin/Karataş s.69; Kuru-İcra II s.984; Tekinay-

İstihkak s.30; Uyar-İstihkak s.194; Belgesay-İcra s.232; Dalamanlı s.904. 
351 Berkin-İcra s.279. 
352 Dalamanlı s.905. 
353 Uyar-İstihkak s.194; Kuru-İcra El Kitabı s.474; Uyar-Şerh V s.8084; Berkin-İcra s.279. 
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Teminatın türünü belirleme konusunda icra mahkemesinin bir takdir yetkisi vardır
354

. 

İcra mahkemesi takdir yetkisini kullanarak teminat türünü belirlerken, İİK m.36‟da 

belirtilen teminat türlerinden birini seçecek, bu seçimi yaparken de mevcut delillerin 

mahiyetini durumunu dikkate alacak ve üçüncü kişinin gösterdiği delillerin, onu 

haklı gösterme derecesine göre, teminat türünü belirleyecektir
355

.  

Örneğin üçüncü kişinin haklılık derecesine göre, üçüncü kişiden teminat 

olarak taşınır rehni veya taşınmaz rehni alınmasına karar verilebilir
356

.  

 

d- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

İİK m.97,III‟de teminat gösterme yükümlülüğü, takibin ertelenmesi 

kararının uygulanabilme şartı olarak öngörüldüğünden; takibin ertelenmesi kararının 

uygulanarak, istihkak iddia edilen mallarla ilgili olarak takibin durabilmesi için, 

üçüncü kişi tarafından teminat gösterilmesi zorunludur. Üçüncü kişi, icra mahkemesi 

tarafından İİK m.97,III‟e göre kararlaştırılan teminatı göstermediği sürece, icra 

mahkemesi tarafından verilen takibin ertelenmesi kararı uygulanmaz
357

.  

İcra mahkemesi tarafından verilen takibin ertelenmesi kararından maksat, 

asıl icra takibinin bütünüyle ertelenmesi olmayıp, sadece istihkak iddia edilen hacizli 

mala ilişkin icra takip işlemlerinin ertelenmesidir
358

. İstihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişi, icra mahkemesince İİK m.97,III‟e göre kararlaştırılan teminatı göstermiş 

ve istihkak iddiasını da mülkiyet hakkına
359

 dayandırmış ise, icra mahkemesi 

tarafından verilen icranın ertelenmesi kararı, istihkak iddia edilen malın satışını 

durdurur, alacaklı söz konusu malın satışını isteyemez
360

. Bu nedenle istihkak davası 

esnasında, satış isteme süresi de işlemez (İİK m.97,VIII). 

                                                
354 Aslan s.320. “İİK‟nun 97 ve 36.maddeleri uyarınca teminat miktarı ve türünü belli etmek hâkimin 

takdirine bırakılmıştır” (12.HD 09.09.1978, 7818/8929: Uyar-İstihkak s.218). 
355 Aslan s.320. 
356 Aslan s.320. 
357 Postacıoğlu-İcra s.394, dn.22; Uyar-Şerh V s.8084; Aslan s.600. 
358 Uyar-Şerh V s.8044; Uyar-İstihkak s.195. “…Takibin taliki deyimi ile, esas icra takibinin değil, 

haciz edilen şeye ilişkin takip işlemlerinin ertelenmesi kasıt olunmuştur” (15.HD 23.09.1986, 

3023/2947: Uyar-İstihkak s.209-210). 
359 İstihkak iddiasının konusu rehin hakkı ise, haczedilen malın değeri, istihkak iddia eden kişinin 

alacağından az ise, yine satış yapılamaz; haczedilen malın değeri, istihkak iddia eden kişinin 

alacağından fazla ise, bu durumda hacizli mal paraya çevrilir ve üçüncü kişinin alacağını karşılayacak 

miktarda para satış bedelinden ayrılır (Uyar-İstihkak s.194). İstihkak iddiasının konusunu diğer aynî 

hakların oluşturmasında ise, haczedilen mal bu haklara zarar vermeyecek şekilde, bu haklarla kısıtlı 

olarak satılır (Uyar-İstihkak s.195). 
360 Uyar-İstihkak s.194; Kuru-İcra El Kitabı s.474; Aslan s.322. 
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İcra mahkemesi, takibin ertelenmesine karar vermesine rağmen, İİK 

m.97,III‟e göre üçüncü kişiden teminat alınmasına karar vermemiş veya teminat 

alınmasına karar vermiş olmasına rağmen, üçüncü kişi tarafından teminat 

gösterilmemişse, icra takibi durmaz
361

. Bu durumda icra müdürlüğü takibe devam 

eder, talep halinde istihkak iddia edilen malların satışını gerçekleştirir. 

Üçüncü kişi tarafından İİK m.97,III‟e göre teminat gösterilmemesi, üçüncü 

kişi tarafından yedi gün içinde istihkak davası açılmasına ve bu davanın görülmesine 

engel değildir
362

. Teminat gösterilmemesinin, üçüncü kişinin istihkak davası 

açmasına ve bu davanın görülmesine engel olabilmesi için, İİK m.97,III‟deki 

teminatın bir dava şartı olarak düzenlenmesi gerekirdi. Oysa, İİK m.97,III‟de 

öngörülen teminat, bir dava şartı olarak değil, takibin ertelenmesi kararının 

uygulanabilme şartı olarak öngörülmüştür. Bu nedenle, teminat gösterilmemesi, 

sadece, takibin ertelenmesi kararının uygulanmasına engel olur; istihkak davasının 

açılmasına ve bu davanın görülmesine engel olmaz
363

. Ayrıca teminat 

gösterilmemesi nedeniyle, istihkak davası açma hakkı tanınmaması hakkaniyete de 

aykırı olacaktır. Şöyle ki, İİK m.97,VI hükmüne göre, istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişi, icra mahkemesinin takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin 

kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde, icra 

mahkemesinde istihkak davası açmak zorundadır; aksi halde alacaklıya karşı 

iddiasından vazgeçmiş sayılır
364

. Yani hem takibin devamına karar verilen hallerde, 

hem de takibin ertelenmesine karar verilen hallerde, üçüncü kişi istihkak davası 

                                                
361 “Yasanın mercice (icra mahkemesince) teminat alınarak takibin ertelenmesi kararı verilmişse, 

haczedilen mal veya hakka ilişkin takip işlemleri ertelenmiş sayılır. Ancak takip işlemlerinin 

ertelenmiş sayılması için İİK.nun 97/3.maddesi uyarınca alacaklının muhtemel zararı karşılığı 

36.maddede gösterilen teminatın alınması zorunludur. Tetkik mercii takibin ertelenmesine karar 

verilmiş olmasına karşın 3.kişiden teminat alınmasını kararlaştırmamış veya karar alınmış olsa bile bu 

teminat üçüncü kişi tarafından yatırılmamışsa, icra müdürlüğü takibe devam eder. Çünkü böyle bir 

durumda istihkak davası yüzünden alacağın tahsilinin gecikmesinden söz edilemez. Somut olayda, 

mercice takibin ertelenmesine karar verilmiş olmasına karşın, 3.kişiden teminat alınmadığından, 

davacının %40 tazminatla sorumlu tutulmasına ilişkin 97/13.maddesi koşulları alacaklı yararına 

oluşmamıştır” (21.HD 10.11.2003, 6175/9108: Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.201). 
362 Aslan s.321. 
363 “…meri kararında, istihkak iddiasında bulunan Arif ve İlhan Tanrının Kollektif şirketinin 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 davasını 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 karara 

bağlanması gerekirken teminat gösterilmediğinden bahisle reddolunması isabetsizdir” (HGK 

12.01.1972, 1970/581-5: Güneren s.1040-1041). 
364 Aslan s.339-340. 
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açması gerekir. Takibin devamına karar verildiği hallerde bile, istihkak davası 

açabilen üçüncü kişiye; takibin ertelenmesine karar verildiği hallerde, teminat 

göstermemesi nedeniyle istihkak davası açma hakkı tanınmaması, hakkaniyete aykırı 

olur
365

.   

Teminat gösterilmemesi halinde, üçüncü kişi tarafından açılan istihkak 

davasının reddi halinde, alacaklı yararına tazminata hükmedilmez. Zira alacaklı 

yararına tazminata hükmedilebilmesi için, 1- İstihkak davasının reddine karar 

verilmesi, 2- Takibin ertelenmesine karar verilmesi ve 3- İİK m.97,III‟deki teminatın 

gösterilmiş olması şarttır
366

. Dolayısıyla, İİK m.97,III‟deki teminat gösterilmemişse, 

tazminata hükmedilmesi için gerekli şartlar gerçekleşmemiş olacağından alacalı 

lehine tazminata hükmedilemeyecektir. Zaten teminat gösterilmemesi, erteleme 

kararının uygulanmasına engel olacağından, takip durmayacağı için alacağın 

tahsilinin gecikmesinden, alacaklının zarara uğramasından söz edilemez
367

. 

 

III- Satış Bedelinin Alacaklıya Ödenmesi Nedeniyle Teminat 

Gösterilmesi (İİK m.97,X) 

Haczedilen malın borçlunun elinde bulunması halinde, üçüncü kişi 

tarafından açılan istihkak davası sonuçlanmadan önce, takibin ertelenmesi kararı 

verilmediğinden, hacizli mal satılıp, paraya çevrilirse, istihkak davası bedele 

dönüşür
368

. Bu durumda icra mahkemesi satış bedelinin yargılama sonuna kadar 

ödenmemesi veya teminat karşılığında ya da duruma göre teminatsız derhal 

alacaklıya verilmesi konusunda ayrıca karar verir (İİK m.97,X). İcra mahkemesi satış 

bedelinin teminat karşılığında ödenmesine karar verirse, alacaklının teminat 

göstermesi söz konusu olur. Alacaklı icra mahkemesi tarafından belirlenen miktarda 

                                                
365 Aslan s.322. 
366 Güneren s.1038-1040. 
367 “Yasanın 97/3.maddesine göre mahkemece teminat alınarak takibin ertelenmesi kararı 

verilmişse…takip işlemlerinin ertelenmesi sayılması için, İİK.‟nun 97/3.maddesi uyarınca alacaklının 

muhtemel zararı karşılığı 36.maddede gösterilen teminatın alınması zorunludur. İcra Mahkemesince 

takibin ertelenmesine karar vermiş olmasına karşın 3.kişiden teminat alınmasını kararlaştırmamış veya 

karar altına almış olsa bile bu teminat 3.kişi tarafından yatırılmamışsa, icra müdürlüğü takibe devam 

eder. Çünkü böyle bir durumda istihkak davası yüzünden alacağın tahsilinin geciktiğinden söz 

edilemez…teminat yatırılmadığından, davacının %40 tazminatla sorumlu tutulmasına ilişkin İİK.‟nun 

97/13.maddesi koşulları alacaklı yararına oluşmamıştır. Bu nedenle alacaklının tazminatla sorumlu 

tutulması doğru değildir (21.HD 4.2.2008, 4766/1535: Güneren s.1041-1042). 
368 Ertekin/Karataş s.497. 
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teminatı gösterdiği takdirde, satış bedeli alacaklıya ödenir. Aksi takdirde, satış bedeli 

alacaklıya ödenemez.  

Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, üçüncü kişinin 

istihkak iddiasında bulunması, kendiliğinden takibin durması sonucunu 

doğurduğundan, alacaklı tarafından İİK m.99‟a göre açılan istihkak davasının bedele 

dönüşmesi (İİK m.97,X) ihtimali yoktur
369

. Bu nedenle alacaklı tarafından açılan 

istihkak davasında, İİK m.97,X hükmüne göre teminat gösterilmesi söz konusu 

olmaz.  

 

C- Menfi Tespit Davasında Teminat Gösterilmesi 

 

I- Genel Olarak 

İİK m.72,II hükmünde, “Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında 

borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit dâvası açabilir” denilerek, menfi tespit 

davasının tanımı yapılmamış, sadece menfi tespit davasının konusunun, takip konusu 

yapılan veya yapılacak olan bir borç ilişkisi olduğu belirtilmiştir
370

. Menfi tespit 

davasını
371

, bir kimsenin, takip konusu yapılan veya yapılacak bir alacağın borçlusu 

olmadığının, varlığı iddia edilen hukukî ilişkinin hiç doğmadığının veya doğduktan 

sonra sona erdiğinin tespiti için, icra takibinden önce veya sonra açtığı bir tespit 

davası olarak tanımlayabiliriz
372

. 

Bir takip borçlusu, maddî hukuk bakımından borçlu olmadığı halde, ödeme 

emrine itiraz etmeyi şu veya bu nedenle ihmal etmiş veya ödeme emrine itiraz ettiği 

halde, bu itirazını icra mahkemesinin sınırlı inceleme yetkisi nedeniyle icra 

mahkemesinde ispat edememiş ve neticede hakkında yapılan icra takibi kesinleşmiş 

olabilir. Borçlu aleyhine yapılan takip kesinleştiği için, borçlu, gerçekte borçlusu 

                                                
369 Aslan s.536. 
370 Türk-Menfi Tespit s.26, 43. 
371 Menfi tespit davası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukukunda Menfi 

Tespit Davası ve İstirdat Davası, Ankara 2003; Türk, Ahmet: Maddî Hukuk ve İcra-İflâs Hukuku 

Yönleriyle Menfi Tespit Davası, Ankara 2006; Yavuz, Nihat: İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat 

Davaları, Ankara 2000; Erdoğan, Hasan: Borçtan Kurtulma Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 3.B., 

Ankara 2003; Postacıoğlu, İlhan: İcra ve İflâs Kanunundaki Muaddel Hükümlere Göre Menfi Tespit 

Davası, İHFM, S.2-4, 1967, s.824-845.  
372 Kuru-Menfi Tespit s.11; Kuru-İcra El Kitabı s.302; Berkin-İcra s.134; Türk-Menfi Tespit s.47; 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.1652; Uyar-Olumsuz I Tespit s.4. Bir kimseye karşı borçlu 

olunmadığının ve o kişinin elindeki senedin sahte olduğunun tespiti için açılan sahtelik davası da 

(HUMK m.314) hukuki nitelik olarak bir menfi tespit davasıdır (Özbek-Noter s.93). 
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olmadığını iddia ettiği bir borcu ödemek zorundadır. İcra hukuku kurallarına göre 

borçlu durumuna düşen bir kişinin, gerçekte yani maddî hukuk kurallarına göre 

borçlu olmaması mümkündür. Böyle durumlarda, maddî hukuk ile, icra hukuku 

arasında bir çelişki ortaya çıkmış demektir. İşte kanun koyucu, bu çelişkinin 

giderilmesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın maddî hukuk yönünden kesin olarak 

çözülmesi için, borçluya, duruma göre, menfi tespit davası veya istirdat davası 

açarak, borçlu olmadığını ispatlama imkânı tanımıştır
373

. Borçlu hakkındaki icra 

takibi sona ermemişse, yani takip konusu borç alacaklıya ödenmemişse, borçlu, 

borçlu olmadığının tespitini ve hakkında yapılan icra takibinin iptalini sağlamak için, 

menfi tespit davası açar
374

. Buna karşılık, borçlu hakkındaki takip sona ermiş, yani, 

cebri icra zoru ile takip konusu borç alacaklıya ödenmişse, borçlu, borçlu 

olmadığının tespitini ve cebri icra zoru ile ödemiş olduğu paranın geri alınmasını 

sağlamak için, istirdat davası açar
375

.   

Menfi tespit davası ile, maddî hukuk bakımından gerçekten borçlu 

olmadığını iddia eden borçluya, borçlu olmadığını genel hükümlere göre ispat 

ederek, aleyhine yapılan icra takibinin iptalini sağlama imkânı tanınmıştır
376

. Kanun 

koyucu, bir taraftan borçluya, gerçekte borçlu olmadığının tespitini sağlamak için 

menfi tespit davası açma imkânı tanırken, diğer taraftan da bu davanın kötüniyetli 

borçlular tarafından alacaklılara zarar verme, takibi sürüncemede bırakma aracı 

olarak kullanılmasını önlemek için bir takım tedbirler öngörmüş
377

, böylelikle 

alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesini sağlamaya çalışmıştır
378

. 

Menfi tespit davası açılabilmesi için, davacının bu davayı açmakta hukukî 

yararının bulunması, kesin hükmün bulunmaması ve takibin sona ermemiş (borcun 

alacaklıya ödenmemiş) olması gereklidir
379

.  Menfi tespit davası, yargılama usulü 

                                                
373 Türk-Menfi Tespit s.24, 48-49; Öktemer-Menfi Tespit s.580-581. 
374 Kuru-Menfi Tespit s.9; Türk-Menfi Tespit s.24. 
375 Türk-Menfi Tespit s.24-25. 
376 Borçlunun maddî hukuk bakımından borçlu bulunmaması nedenleri, borcun hiç doğmaması, 

borcun hükümsüz olması ve borcun sona ermiş olması olarak üç ana başlık altında incelenmektedir. 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz.Türk-Menfi Tespit s.67-100. 
377 Örneğin, İİK m.72/IV hükmü ile, menfi tespit davasının, kötüye kullanılarak, icra takibinin 

sürüncemede bırakılmasını önlemek için, menfi tespit davasının reddi halinde, alacaklının talebi bile 

gerekmeksizin, alacaklı lehine, tazminata hükmedileceği öngörülmüştür.   
378 Kuru-Menfi Tespit s.9; Türk-Menfi Tespit s.25; Arslan S. s.80. 
379 Bu konularda ayrıntılı bilgi için, Bkz. Türk-Menfi Tespit s.187-213. 
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bakımından genel hükümlere tâbi olup, menfi tespit davası sonucunda verilen karar, 

maddî anlamda kesin hüküm teşkil eder
380

. 

Davanın açılma zamanına göre, menfi tespit davaları, icra takibinden önce 

açılan menfi tespit davaları ve icra takibinden sonra açılan menfi tespit davaları 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Borçlu, kendisini ödemek zorunda olmadığı bir borç ile 

tehdit eden, kişiye (alacaklıya) karşı, henüz ortada başlamış bir icra takibi yokken, 

borcu olmadığının tespiti için, menfi tespit davası açabileceği gibi; icra takibi 

başladıktan sonrada menfi tespit davası açabilir. İcra takibinden sonra açılan menfi 

tespit davasının, en geç, icra takibi sonuçlanana kadar yani, takip konusu yapılan 

borç, alacaklıya ödeninceye kadar açılması gerekir
381

. Borçlu, icra takibi 

sonuçlandıktan, yani takip konusu borç alacaklıya ödendikten sonra, menfi tespit 

davası açamaz, ancak istirdat davası açabilir. Borçlunun açtığı menfi tespit davası 

devam ederken, takibe devam edilmiş ve icra zoru ile takip konusu borç alacaklıya 

ödenmişse, bu durumda, menfi tespit davasına istirdat davası olarak devam edilir 

(İİK m.72,VI); yani menfi tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür
382

. 

İcra hukukunda, takip konusu yapılan alacağın, maddî hukuk yönünden 

gerçekten mevcut olup olmadığı araştırılmaksızın takibe başlandığı ve icra takibi icra 

hukuku kuralları çerçevesinde sürdürüldüğü için, icra takibinin bağımsızlığı ilkesi 

(icra takibinin istiklâli prensibi)
383

 gereği, takip konusu borç ile ilgili açılan davanın 

icra takibine etkisine kural olarak izin verilmez
384

. Menfi tespit davası da kural 

olarak, icra takibine etki etmez; icra takibi normal sürecinde devam eder
385

. Ancak 

bazı şartlarda, İİK m.72‟de menfi tespit davasının icra takibine etki edebilmesine 

imkân tanınmıştır. Şöyle ki, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında, 

mahkeme, borçlunun talebi üzerine, alacağın %15‟inden aşağı olmamak üzere 

gösterilecek teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı verebilir (İİK m.72,II). Yine, icra takibinden sonra açılan menfi tespit 

davasında, mahkeme, alacağın %15‟inden aşağı olmamak üzere, borçlu tarafından 

gösterilecek teminat karşılığında, icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi 

                                                
380 Kuru-Menfi Tespit s.115. 
381 Kuru-Menfi Tespit s.36, dn.74. 
382 Kuru-Menfi Tespit s.10; Öktemer-Menfi Tespit s.582. 
383 İcra takibinin bağımsızlığı ilkesi (İcra takibinin istiklâli prensibi) için Bkz.Postacıoğlu-İcra s.253; 

Postacıoğlu-Menfi Tespit s.826.) 
384 Türk-Menfi Tespit s.25. 
385 Türk-Menfi Tespit s.45. 
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hususunda ihtiyatî tedbir kararı verebilir (İİK m.72,III). İcra takibinden sonra açılan 

menfi tespit davasının, başlamış olan icra takibini sürüncemede bırakmak için 

açıldığı konusunda kuvvetli bir karine olduğundan, görüldüğü üzere takipten sonra 

açılan menfi tespit davasının, icra takibine etkisi sınırlı tutulmuş ve bu davalarda, 

icra takibinin durdurulmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararı verilemeyeceği, sadece icra 

veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda ihtiyatî tedbir kararı 

verilebileceği öngörülmüştür
386

. 

Menfi tespit davasının genel hükümlere göre yapılan yargılaması 

sonucunda, menfi tespit davasını alacaklı kazanmışsa, bir başka deyişle mahkemece 

borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının reddine karar verilmişse, bu ret kararı 

ile, alacaklının alacağının maddî hukuk bakımından mevcut olduğu tespit edilmiş 

olur
387

. Menfi tespit davasının reddine karar verilmesinin, icra hukuku bakımından 

da bir takım sonuçları vardır. Bunlar şunlardır: 1- Menfi tespit davasının görülmesi 

sırasında, İİK m.72,II‟ye göre icra takibinin durdurulması için veya İİK m.72,III‟e 

göre icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi için ihtiyatî tedbir kararı 

verilmişse, menfi tespit davasının reddine karar verilmesiyle, bu ihtiyatî tedbir kararı 

kendiliğinden kalkar (İİK m.72,IV) ve icra takibine kaldığı yerden devam edilir
388

. 2- 

Menfi tespit davası sonuçlanmadan önce, itirazın kesin veya geçici kaldırılmasına 

karar veren icra mahkemesince, borçlu aleyhine hükmedilen asgari yüzde kırk 

tazminat (İİK m.68,son; İİK m.68a,son) kesinleşir, tahsil edilebilir hale gelir. 3- İİK 

m.72,II veya İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararı verilmiş ve bu tedbir kararı 

uygulanmış ise, menfi tespit davasının reddine karar veren mahkeme, borçluyu, 

alacaklının talebi gerekmeksizin
389

, kendiliğinden (re‟sen), takip konusu alacağın 

yüzde kırkı oranında tazminat ödemeye mahkûm eder (İİK m.72,IV). 

                                                
386 Türk-Menfi Tespit s.45-46. 
387 Kuru-İcra El Kitabı s.325.Bu ret kararı kesinleşince taraflar arasında maddî anlamda kesin hüküm 
(HUMK m.237) teşkil edeceğinden, menfi tespit davasını kaybeden borçlu, borcu ödedikten sonra 

alacaklıya karşı istirdat davası açamaz. 
388 Menfi tespit davasının reddine karar verilmesiyle, ihtiyatî tedbir kararı kendiliğinden kalktığından 

icra takibine kaldığı yerden devam edilebilmesi için, menfi tespit davasının reddine ilişkin kararın 

kesinleşmesine gerek yoktur (Kuru-İcra El Kitabı s.326). “Menfi tesbit davasında davanın reddi ile 

birlikte tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkar (İİK m.72/4). Mahkemece tedbirin devamına karar 

verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” (19.HD 09.06.2005, 10025/6406: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2177). 
389 Öktemer, alacaklı lehine tazminata ancak alacaklı tarafından talep edilmiş olması halinde karar 

verilebileceği görüşündedir (Öktemer-Menfi Tespit s.587). 
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Menfi tespit davasını borçlu kazanmışsa, bir başka deyişle borçlu tarafından 

açılan menfi tespit davasının kabulüne karar verilmişse, davanın kabulü kararı ile 

borçlunun maddî hukuk bakımından borçlu bulunmadığı tespit edilmiş olur
390

. Menfi 

tespit davasının icra hukukuna ilişkin sonuçları ise şunlardır: 1- Menfi tespit 

davasının kabulü kararı ile icra takibi olduğu yerde kendiliğinden durur (İİK m.72,V, 

c.1). 2- Davanın kabulü kararının kesinleşmesiyle, icra takibi iptal edilir ve davanın 

kabulü kararının içeriğine göre, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın, icra dairesi 

tarafından, icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir (İİK m.72,V c.2). 3- 

Davanın kabulü kararının kesinleşmesiyle, menfi tespit davası sonuçlanmadan önce, 

itirazın kesin veya geçici kaldırılmasına karar veren icra mahkemesince, borçlu 

aleyhine hükmedilen asgari yüzde kırk tazminat (İİK m.68,son; İİK m.68a,son) 

kendiliğinden kalkar (İİK m.68/son, son cümle; İİK m.68a/son, son cümle). 4- 

Alacaklının yaptığı icra takibinin haksız ve kötüniyetle yapıldığı ispat edilirse, 

borçlunun talebi halinde, alacaklı haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde 

kırkından aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edilir (İİK m.72,V; 

c.4)
391

.  

Menfi tespit davası hakkında verdiğimiz bu genel bilgilerden görüldüğü 

üzere menfi tespit davasının açılabilmesi için kanunda, borçtan kurtulma davasında 

olduğu gibi, herhangi bir teminat şartı öngörülmemiştir. Yani menfi tespit davasının 

açılabilmesi, bu davanın mahkeme tarafından dinlenebilmesi için, davacı tarafından 

teminat gösterilme zorunluluğu yoktur. Yine menfi tespit davasının icra takibine 

kendiliğinden etki etmesi de söz konusu değildir
392

. Gerek icra takibinden önce 

açılan menfi tespit davasının, gerekse icra takibinden sonra açılan menfi tespit 

davasının icra takibine etki edebilmesi için, mahkemenin teminat karşılığında ihtiyatî 

tedbir kararı vermesi ve davacı borçlunun da istenilen teminatı göstermesi gereklidir. 

                                                
390 Bu karar kesinleşince, maddî anlamda kesin hüküm (HUMK m.237) teşkil edeceğinden, menfi 

tespit davasını kaybeden alacaklı, borçluya karşı alacak davası açamaz.  
391 3494 s.K. ile İcra İflas Kanunu‟nda yapılan değişiklikten önce, alacaklı lehine hükmolunacak 

tazminatın asgari miktarı takip konusu alacağın %15‟i iken, 3494 s.K. m.6 ile, asgari %15 olan 

teminat miktarı, asgari %40 olarak değiştirilmiştir.  
392 Yalnız açılan menfi tespit davası, sahtelik davası ise, sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkişi 

incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını görenlerin tanık olarak dinlenmesine karar verilmiş ise, 

icra takibi kendiliğinden durur (HUMK m.317) (Bkz. Özbek-Noter s.135-137). Özbek, icra takibinin 

kendiliğinden durabilmesi için, yalnızca bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş olmasının 

yeterli olduğu, ayrıca tanıkların dinlenilmesi gerekmediğini belirtmektedir (Özbek-Noter s.137). 

Çünkü, hâkimin bilirkişi raporu ile kanaat sahibi olması halinde, tanık dinlenmesine gerek 

kalmamaktadır. 
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İşte menfi tespit davalarında teminat gösterme yükümlülüğü, sadece, İİK m.72,II 

veya İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararı verilen bu durumlarda söz konusu 

olmaktadır. Davacının İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü, icra 

takibinden önce açılan menfi tespit davalarında; İİK m.72,III‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğü ise, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında söz 

konusu olmaktadır. Şimdi menfi tespit davalarında teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu bu durumları inceleyelim.  

 

II- İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında Teminat 

Borçlu, kendisini ödemek zorunda olmadığı bir borç ile tehdit eden, kişiye 

(alacaklıya) karşı, henüz ortada başlamış bir icra takibi yokken, borcu olmadığının 

tespiti için, menfi tespit davası açabilir. Bu davanın açılabilmesi için, borçlunun 

korunmaya değer bir yararının olması gerekir
393

. 

Menfi tespit davası açıldıktan sonra, davalı alacaklı dava konusu yapılan 

alacak için, icra takibi yapacak olursa, menfi tespit davasının icra takibine etkisi ne 

olacaktır? Bu konuda İİK m.72,II hükmünde bir düzenleme getirilmiştir. Bu hükme 

göre “İcra takibinden önce açılan menfi tespit dâvasına bakan mahkeme, talep 

üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat 

mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verebilir”. 

İİK m.72,II hükmünde, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan 

mahkemenin, talep üzerine alacağın %15‟inden aşağı olmamak üzere gösterilecek 

teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı 

verebileceği düzenlendiğinden, icra takibinden önce açılan menfi tespit davası, dava 

konusu alacak için icra takibi yapılmasını önlemeyeceği gibi, dava konusu alacak 

hakkında yapılan icra takibini de kendiliğinden durdurmayacaktır. İcra takibinin 

durabilmesi için bu konuda mahkemenin teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı 

vermesi gerekecektir. Aslında bu durumda, mahkeme taraflar arasındaki borç 

ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlığa, icra dairesinden daha önce el koymuş 

olduğundan, icra takibinin, davanın sonucunu beklemesi gerektiği düşünülebilirse de; 

kötü niyetli borçlular kendilerine karşı takip yapılacağını bildikleri için, icra 

takibinden kısa bir süre önce menfi tespit davası açarak, daha sonra haklarında 

                                                
393 Bu konuda Bkz. Kuru-İcra El Kitabı s.307-308; Kuru-Menfi Tespit 24-28. 
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yapılacak icra takibini sürüncemede bırakabileceklerinden, icra takibinden önce 

açılan menfi tespit davasının, daha sonra yapılacak ilâmsız icra takibini 

kendiliğinden durdurmayacağı, icra takibinin ancak, menfi tespit davasına bakan 

mahkemece, teminat karşılığında verilecek ihtiyatî tedbir kararı ile durabileceği 

kabul edilmiştir
394

.  

İhtiyati haciz kararından veya ihtiyatî haciz kararının icrasından sonra ve 

fakat icra takip talebinden önce açılan menfi tespit davası da, icra takibinden önce 

açılan bir menfi tespit davasıdır
395

. Bu durumdaki menfi tespit davaları İİK m.72,II 

hükmüne tabi olup, ihtiyatî tedbir kararı için davacının göstermekle yükümlü olduğu 

teminat konusunda söyleyeceklerimiz, bu durumdaki menfi tespit davaları içinde 

geçerlidir.  

Kanun koyucu, İİK m.72,II hükmü ile, icra takibinden önce açılan menfi 

tespit davasında, ihtiyatî tedbir kararı ile icra takibinin durdurulmasına imkân 

tanımıştır. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davalarında, davacının teminat 

gösterme yükümlülüğü, İİK m.72,II hükmüne göre icra takibinin durdurulması 

hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilen bu durumda söz konusu olmaktadır. Davacının 

teminat gösterme yükümlüğünün doğabilmesi için, mahkemenin teminat karşılığında, 

icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı vermesi gerekir. Şimdi, 

mahkemenin ihtiyatî tedbir kararı vermesi dolayısıyla menfi tespit davası açan 

davacının İİK m.72,II hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması 

için gerekli şartları inceleyelim.  

 

1- Şartları 

a- İcra Takibinden Önce Menfi Tespit Davası Açılmalı 

Menfi tespit davası açan davacının İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme 

yükümlüğünün doğabilmesi için öncelikle, menfi tespit davasının icra takibinden 

önce açılmış olması gereklidir. Zira İİK m.72,II hükmüne göre icra takibinin 

durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir talebinde bulunulması, ancak icra takibinden 

önce açılan menfi tespit davalarında mümkündür. Bu husus İİK m.72,II hükmünde 

“İcra takibinden önce açılan menfi tespit dâvasına bakan mahkeme…” denilmek 

suretiyle açıkça belirtilmiştir.  

                                                
394 Kuru-İcra El Kitabı s.309. 
395 Kuru-İcra El Kitabı s.311. 
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Menfi tespit davası icra takibinden sonra açılmışsa, davacının İİK m.72,II 

hükmüne göre icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunması ve mahkemenin de icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı vermesi mümkün değildir. Bu durumda davacı, ancak, İİK m.72,III hükmüne 

göre icra veznesine giren paranın ödenmemesi hakkında ihtiyatî tedbir kararı 

verilmesini isteyebilir. Bu nedenle icra takibinden sonra açılan menfi tespit 

davalarında davacının İİK m.72,II hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olmayacaktır. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında şartların 

gerçekleşmesi halinde, davacının İİK m.72,III hükmüne göre teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olabilecektir.  

 

b- Davacı İhtiyatî Tedbir Talebinde Bulunmalı 

Mahkemenin icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı 

verebilmesi için, davacının ihtiyatî tedbir talebinde bulunması gerekir.  Menfi tespit 

davası açan davacının, tedbir talebi olmadan mahkemenin re‟sen, icra takibinin 

durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı vermesi mümkün değildir
396

. 

Mahkemenin ancak davacının talebi üzerine, ihtiyatî tedbir kararı verebileceği, İİK 

m.72,II‟de “…mahkeme, talep üzerine …ihtiyatî tedbir kararı verebilir” denilmek 

suretiyle açıkça belirtilmiştir. 

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davalarında, davacının İİK 

m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, davacının 

ihtiyatî tedbir talebinde bulunması gerekir. Davacı ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunmazsa, mahkemece re‟sen icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı verilemez. Dolayısıyla, böyle bir durumda, davacının teminat gösterme 

yükümlülüğü doğmaz. 

Menfi tespit davası açan davacının, davayı açarken veya dava sırasında İİK 

m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir talebinde bulunması mümkündür
397

. Her ne kadar 

menfi tespit davası açılırken, ortada borçluya karşı başlatılmış bir icra takibi olmasa 

da, dava açıldıktan sonra borçluya karşı icra takibi başlatılabileceğinden, davacının 

bu muhtemel icra takibinin durdurulması için dava açarken ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunması ve mahkemenin de dava açıldıktan sonra yapılacak icra takiplerinin 

                                                
396 Türk-Menfi Tespit s.247. 
397 Türk-Menfi Tespit s.247. 
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teminat karşılığında durdurulması hakkında İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararı 

verebilmesi mümkün olmalıdır. Dava açılırken tedbir talebinde bulunulmuş, 

mahkemede teminat karşılığında İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararı vermiş 

ancak dava açıldıktan sonra icra takibi yapılmamışsa, bu durumda ihtiyatî tedbir 

kararının uygulanmasına ve dolayısıyla teminat gösterilmesine gerek kalmayacaktır. 

Ancak dava açıldıktan sonra icra takibi yapılacak olursa, mahkemenin tedbir kararı 

icra dosyasına ibraz edilecek ve takibin durdurulması sağlanacaktır.  

 

c- İhtiyatî Tedbir Talebi Mahkemece Kabul Edilmeli 

Menfi tespit davasına bakan mahkemenin takibin durdurulmasına ilişkin 

ihtiyatî tedbir kararı verip vermeme konusunda da takdir hakkı vardır. Yani 

mahkeme, teminat karşılığında, her halde ihtiyatî tedbir kararı vermek zorunda 

değildir
398

. Mahkeme takibin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir talebini kabul 

edebileceği gibi, bu talebin reddine de karar verebilir. Mahkemenin bu konuda takdir 

hakkının bulunduğu, İİK m.72,II hükmündeki “…verebilir” ifadesinden anlaşıldığı 

gibi, mahkemenin bu konuda takdir hakkının bulunduğu, mahkemenin talep halinde, 

tedbir kararı verme zorunluluğunun bulunmadığı, kanun maddesinin gerekçesinde de 

belirtilmiştir
399

.  

İİK m.72,II hükmü ile, hâkime teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı 

verip vermeme konusunda “bağlı yetki” değil, “takdir yetkisi” tanınmıştır
400

. Hâkim, 

menfi tespit davasının haklı olduğu kanısına varırsa, teminat karşılığında icra 

takibinin durdurulması için ihtiyatî tedbir kararı verecek; aksi takdirde tedbir 

talebinin reddine karar verecektir
401

. Yani, mahkeme ihtiyatî tedbir talebi konusunda 

takdir hakkını kullanırken, menfi tespit davasının haklı olup olmadığına bakacaktır. 

Şüphesiz burada mahkemeyi tedbir konusunda ikna edebilmek için, davacının tam 

bir ispatı gerçekleştirmesi gerekmeyip, yaklaşık ispat yeterlidir. 

                                                
398 Üstündağ-İcra s.132; Ulukapı-İcra s.126; Kuru-İcra El Kitabı s.309. 
399 “Buradaki ihtiyatî tedbir kararı, teminat gösterilmesi halinde otomatik olarak verilecek değildir. 

Bilhassa borçlunun sırf yapılacak icra takibini geciktirmek maksadıyla senedin vadesinin gelmesinden 

ve icra takibinden çok kısa bir zaman önce menfi tespit davası açmış olması hallerinde, hâkim ihtiyatî 

tedbirle icranın durdurulmasının gerekip gerekmediğini dikkatle inceleyip ondan sonra kararını 

verecektir” 538 sayılı Kanun‟a ilişkin Millet Meclisi Adalet Komisyonu gerekçesinden (Postacıoğlu-

İcra s.266).  
400 Türk-Menfi Tespit s.251. 
401 Kuru-İcra El Kitabı s.309-310. 
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Hâkim tarafların iddia ve savunmalarını, mevcut delilleri ve davacının 

iyiniyetli olup olmadığını değerlendirerek, davanın haklı olup olmadığı konusunda 

yaklaşık bir kanaate ulaşır ve buna göre ihtiyatî tedbir talebi konusunda karar verir.  

Eğer, borçlu davacının gösterdiği delillerden, davanın haklı olduğu gerçeğe yakın bir 

şekilde anlaşılıyor; hâkimde, borçlu davacının takibi geciktirmek niyetinde uzak 

olduğu ve iyiniyetle hareket ettiği kanaati oluşuyorsa, dava ciddi, haklı sayılacak, 

hâkim takibin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verebilecektir
402

. Aksi 

halde, yani hâkimde, menfi tespit davasının haksız olduğu, ciddi olmadığı, 

kötüniyetle açıldığı kanaati oluşursa, hâkim ihtiyatî tedbir talebini reddedecektir.  

Bu nedenle mahkemenin, tedbir konusunda karar verirken, dava 

dilekçesinde gösterilen delilleri mutlak suretle incelemesi ve ayrıca bu davanın 

borçlu davacı tarafından, sırf yapılacak icra takibini geciktirmek amacıyla açılıp 

açılmadığını da değerlendirmesi gerekir. Menfi tespit davasında ileri sürülen 

sebeplere göre, davanın normalde, çok daha önce açılması gerekirken, borçlu bunu 

yapmamış ise, davanın sırf takibi geciktirmek için açılıp açılmadığı titiz bir şekilde 

incelenmelidir
403

. Özellikle, senedin vadesinin gelmesinden ve icra takibinden çok 

kısa bir süre önce açılan menfi tespit davalarında, davanın, borçlu tarafından sırf 

yapılacak muhtemel icra takibini geciktirmek, icra takibini sürüncemede bırakmak 

için açılıp açılmadığı konusunun, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve ona göre 

ihtiyatî tedbir talebi konusunda karar verilmesi uygun olur
404

.  

Davacının icra takibinin durdurulması hakkındaki ihtiyatî tedbir talebi 

mahkemece kabul edilecek olursa, mahkeme davacı tarafından gösterilecek teminat 

karşılığında icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verir. 

Böylelikle davacının İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü doğar.  

Acaba mahkeme teminatsız ihtiyatî tedbir kararı verebilir mi? Hâkim 

davacıyı teminat göstermekten muaf tutabilir mi? Hukuk yargılamasında, genel 

olarak ihtiyatî tedbir kararı verebilmek için teminatın gerekli olup olmadığını hâkim 

takdir ettiği, ihtiyatî tedbir talebinde bulunanın haklı olduğunu gösteren kuvvetli 

delillerin olduğu durumlarda teminatsız ihtiyatî tedbir kararı verilebildiği halde, 

                                                
402 Türk-Menfi Tespit s.251. 
403 Postacıoğlu-İcra s.266. 
404 Türk-Menfi Tespit s.251-252; Kuru-El Kitabı s.310. Öktemer-Menfi Tespit s.585; Postacıoğlu-İcra 

s.266; Postacıoğlu-Menfi Tespit s.826; Uyar-Olumsuz Tespit I s.7. 
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menfi tespit davasında mahkemenin, İİK m.72,II‟ye göre teminatsız, ihtiyatî tedbir 

kararı vermesi mümkün değildir
405

. Kanun koyucu İİK m.72,II‟de “teminat 

mukabilinde” ifadesiyle teminatın zorunlu olduğunu vurgulamış ve hatta bununla da 

yetinmeyerek, teminatın asgari miktarını bile belirtmiştir
406

. Borçlunun açtığı menfi 

tespit davasının reddi halinde, alacaklı lehine %40 tazminata hükmedilebileceğinden, 

alacaklının bu müstakbel hakkının güvencesini oluşturması için, kanun koyucu 

borçludan teminat alınmasını zorunlu kılmış, bunu hâkimin takdirine 

bırakmamıştır
407

. Kanun koyucu takibin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararının ancak teminat karşılığında verilebileceğini emredici bir şekilde 

düzenleyerek, ihtiyatî tedbir nedeniyle alacaklının zarara uğramasını önlemek 

istemiştir
408

. Nitekim İİK m.72,IV hükmünde de alacaklı lehine hükmedilen 

tazminatın, borçlunun yatırdığı teminattan alınacağı düzenlenmiştir.  

Sonuç olarak, davacı borçlunun ihtiyatî tedbir talebi mahkemece kabul 

edilecek olursa, İİK m.72,II‟ye göre verilecek ihtiyatî tedbir kararının teminatsız 

verilemeyeceğini, bu ihtiyatî tedbir kararının mutlak suretle teminat karşılığında 

verilmesinin gerektiğini, teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı verilmesiyle de 

davacının İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğacağını 

söyleyebiliriz. 

 

2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı ve Türü:  

Borçlu tarafından menfi tespit davası açıldıktan sonra, alacaklı tarafından 

icra takibi yapılması üzerine, borçlu tarafından menfi tespit davasının görüldüğü 

mahkemede, İİK m.72,II‟ye göre icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunulmuş ve bu talep mahkemece kabul edilerek, teminat karşılığında 

icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilmişse, borçlu 

davacının İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü doğar. Borçlu 

davacının, icra takibinin durdurulması hakkında verilen ihtiyatî tedbir kararı için 

göstereceği teminat, alacaklının ihtiyatî tedbir nedeniyle alacağını geç almasından 

doğan zararını karşılamak için alınmaktadır
409

.  

                                                
405 Türk-Menfi Tespit s.248. 
406 Türk-Menfi Tespit s.248. 
407 Türk-Menfi Tespit s.248-249. 
408 Türk-Menfi Tespit s.249. 
409 Kuru-İcra El Kitabı s.309; Türk-Menfi Tespit s.248. 
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Kanunda borçlu davacının göstermekle yükümlü olduğu bu teminatın 

gösterilme zamanı ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Takibin 

durdurulması hakkında verilen ihtiyatî tedbir kararının uygulanabilmesi için İİK 

m.72,II‟deki teminatın gösterilmesi şarttır. Teminat gösterilmediği müddetçe ihtiyatî 

tedbir kararının uygulanması mümkün değildir. Borçlu davacı tarafından teminat 

gösterilmezse, takibin durdurulması hakkında verilen ihtiyatî tedbir kararı 

uygulanamayacak ve davalı alacaklı tarafından başlatılan icra takibine devam 

edilecektir. Borçlu davacı, menfi tespit davası devam ettiği sürece, mahkemece 

belirlenen teminatı göstererek, alacaklı tarafından başlatılan icra takibini 

durdurabilir.  

Teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı veren mahkeme, bu kararında, borçlu davacı tarafından gösterilecek teminatın 

miktarını da belirleyecektir. Hukuk yargılamasında genel olarak, ihtiyatî tedbir kararı 

verilirken, teminatın miktarı konusunda hâkime geniş bir takdir hakkı tanındığı 

halde, menfi tespit davasında hâkimin takdir hakkı nisbeten sınırlandırılmıştır. İİK 

m.72,II‟de “…alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat 

mukabilinde…” denilerek, teminatın miktarı konusunda asgari bir sınır 

öngörülmüştür
410

. Buna göre borçlu davacı tarafından gösterilecek teminat, alacağın 

%15‟inden az olamaz. Bu nedenle mahkeme, icra takibinin durdurulmasına ilişkin 

ihtiyatî tedbir kararı verecek olursa, bu kararında, borçlu davacı tarafından 

gösterilecek teminatın miktarını alacağın %15‟inden az olmamak üzere 

belirleyecektir. Alacağın %15‟inden az olmamak üzere, teminatın miktarını 

belirleme konusunda mahkemenin takdir hakkı vardır. Borçlunun açtığı davanın 

haklı olduğunu gösteren çok kuvvetli deliller bulunsa bile, mahkemenin teminatsız, 

ihtiyatî tedbir kararı vermesi mümkün değildir.  

Doktrinde, İİK m.72,II‟deki teminat, alacaklının ihtiyatî tedbir nedeniyle 

uğrayacağı zararları karşılamaya yönelik olduğundan, İİK m.72,IV hükmü 

gözetildiğinde alacaklının bu zararı %40‟dan aşağı olamayacağı için, mahkeme 

tarafından teminat miktarının %40‟dan aşağı olmamak üzere takdir edilmesinin 

uygun olacağı ileri sürülmüştür
411

. Bu görüşe göre, İİK m.72‟nin tazminata ilişkin 

4.fıkrası değiştirilerek, asgari tazminat miktarı %15‟den, %40‟a çıkarılırken; aynı 

                                                
410 Üstündağ-İcra s.132. 
411 Kostakoğlu s.720. 
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maddenin 2 ve 3.fıkralarında da buna paralel değişiklik yapılmalı ve asgari teminat 

miktarı %15‟den %40‟a çıkarılarak, teminat-tazminat dengesi sağlanmalıydı
412

. Biz 

bu görüşe katılamıyoruz.  Her ne kadar bu görüşün tespitlerinde doğruluk payı var 

ise de, biz kanun koyucunun İİK m.72,IV‟deki oranı değiştirirken, İİK m.72,II-

III‟deki asgari teminat oranlarını değiştirmemesinin bilinçli olarak yapıldığını 

düşünüyoruz. Kanun koyucu tazminat miktarlarında değişiklik yaparken, buna 

paralel olarak asgari teminat miktarlarında herhangi bir değişiklik yapmayarak, 

teminatın miktarını belirleme konusunda, hâkime daha geniş bir takdir yetkisi 

tanımak istemiştir. Hâkim somut olayın özelliğine göre teminat miktarını %15 olarak 

belirleyebileceği gibi, %40 olarak da belirleyebilir. Teminat miktarında, tazminat 

miktarına paralel bir değişiklik yapılsaydı, hâkimin teminat miktarını %40‟dan aşağı 

belirlemesi mümkün olmayacaktı. Bu durum ise zaman zaman hak arama 

özgürlüğünün zedelenmesine yol açabilecekti. Şöyle ki, davacı borçlunun, gösterdiği 

delillerden haklı olduğu çok açık bir biçimde anlaşılsa bile, davacı ancak asgari %40 

oranında teminat göstermek şartıyla icra takibini durdurabilecek, bu teminat 

miktarını gösterme imkânına sahip olmayan davacı ise icra takibini 

durduramayacaktı. Dolayısıyla hak arama özgürlüğünün zedelenmiş olacaktı. 

Sonuç olarak hâkimin teminatın miktarını, alacağın %15‟inden aşağı 

olmamak üzere belirleme konusunda takdir hakkının bulunduğunu, hâkimin bu takdir 

hakkını kullanırken, borçlu davacının açmış olduğu davanın haklılık derecesini, 

davacının takibi sürüncemede bırakmak, geciktirmek gibi bir amaç taşıyıp 

taşımadığını değerlendirmesi ve somut olayın şartlarına göre teminat miktarını 

belirlemesinin uygun olacağını söyleyebiliriz. Davacının haklılığının dava 

dilekçesinde gösterdiği delillerden çok açık bir biçimde anlaşıldığı durumlarda 

teminat miktarının düşük tutulması uygun olur. Davacının haklılığının tam 

anlaşılamadığı veya davanın takibi sürüncemede bırakmak için açıldığı konusunda 

şüphe duyulan hallerde ise teminat miktarı yüksek tutulabilir. Örneğin, çok daha 

önce menfi tespit davası açılması mümkün iken, böyle yapılmayıp, icra takibinden 

çok kısa bir süre önce açılan menfi tespit davası, ister istemez şüphe ile karşılanacak 

ve teminat miktarı yüksek tutulacaktır
413

.  

                                                
412 Kostakoğlu s.717. 
413 Postacıoğlu-İcra s.266; Postacıoğlu-Menfi Tespit s.836. 
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İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü olan, borçlu davacının 

gösterebileceği teminat türleri konusunda da herhangi bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir. Bu nedenle, burada teminat konusundaki genel hüküm niteliğinde olan 

HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak teminat türleri belirlenir
414

. Buna göre, 

icra takibinden önce menfi tespit davası açan borçlu davacı, ihtiyatî tedbir kararı 

verilirken mahkemece belirlenen teminat miktarını karşılayacak kadar, para, hisse 

senedi, tahvil, taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti (banka teminat mektubu), 

noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini
415

 teminat 

olarak gösterilebilir (HUMK m.96,I kıyasen). 

 

3- Teminat Gösterilmesi ve Gösterilmemesinin Sonuçları 

a- Teminat Gösterilmesinin Sonuçları: 

Mahkemenin takibin durdurulması hakkında verdiği ihtiyatî tedbir kararı ve 

bu karar gereğince teminatın mahkeme veznesine yatırılmasıyla, ihtiyatî tedbir kararı 

uygulanır ve icra takibi olduğu yerde durur.  

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında takibin durdurulması 

hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilmesi ve bu karar gereğince teminatın yatırılması, 

dava konusu alacak için icra takibi yapılmasını önlemez
416

. İİK m.72,II‟ye göre 

                                                
414 Üstündağ-İcra s.140; Kuru-İcra I s.474; Uyar-Olumsuz Tespit I s.12; Türk-Menfi Tespit s.250; 

Öktemer-Menfi Tespit s.586; Postacıoğlu-İcra s.266; Postacıoğlu-Menfi Tespit s.836. 538 Sayılı 
Kanuna ait Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesinde “Maddede sadece teminatın asgari haddi 

hakkında bir kayıt konulmuştur. Bunun dışında teminatın nev‟i, kimlerin teminattan muaf oldukları 

gibi hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun teminat hakkındaki genel hükümleri 

uygulanacaktır” denilmektedir (Uyar-Olumsuz Tespit I s.3). 
415 HUMK m.96‟da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamasına rağmen, öğreti ve uygulamada 

taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği kabul edilmektedir (Yılmaz-İnanca s.396; Kuru-

Usul IV s.4155). 
416 Türk-Menfi Tespit s.254. Doktrinde, İİK m.72/II‟deki takibin durdurulması hakkındaki ihtiyatî 

tedbir kararından başka icra takibi yapılmaması konusunda ihtiyatî tedbir kararı verilip verilemeyeceği 

hususu tartışmalıdır. Doktrindeki bir görüşe göre, icra takibi yapılmaması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı verilmesi, İİK m.72/II hükmüne aykırı düşeceğinden, bu konuda ihtiyatî tedbir kararı verilemez 

(Türk-Menfi Tespit s.254). Doktrindeki diğer görüşe göre ise, icra takibi yapılmaması hakkında 
ihtiyatî tedbir kararı verilebilir (Kuru-Menfi Tespit s.29, dn.53; Uyar-Olumsuz Tespit I s.8-9). 

Yargıtay‟a göre de, icra takibi yapılmaması hakkında ihtiyat tedbir kararı verilmesi mümkündür: 

“Şikayete konu, Eskişehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.12.1999 tarihli kararında „7 milyar 

TL.lık senedin icra takibinin yapılmaması konusunda ihtiyatî tedbir kararı verilmesine, icra 

müdürlüğüne müracaat olduğunda zaman aşımının kesilmesi için sadece harç alınıp başka işlem 

yapılmaması biçiminde ihtiyatî tedbir uygulanmasına‟ şeklinde tedbir kararı verildiği görülmektedir. 

Tedbir kararı içeriğinden alacaklının sadece icra takibi talebinde bulunabileceği bunun dışında başka 

bir işlem yapamayacağı anlaşıldığından icra müdürlüğünce tedbir kararından sonra haciz işlemi 

yapılması ve 3.kişilere 89/I ihbarı gönderilmesi doğru değildir” (12.HD 30.03.2000, 4135/4900: Kuru-

Menfi Tespit s.29). Aksi görüş: Yargıtay, mahkemenin icra takibi yapılmaması konusunda ihtiyatî 
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teminat karşılığında icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı 

verilen ve teminat gösterilen durumlarda, alacaklı sadece takip talebinde bulunarak, 

icra takibi yapılabilir. Ancak bunun dışında başka bir işlem yapamaz. Borçlu ödeme 

emrine itiraz etmemiş ve böylece icra takibi kesinleşmişse, borçlu tarafından teminat 

yatırılarak ihtiyatî tedbir kararının uygulanması halinde borçlunun mallarının 

haczedilmesi, hacizli malların satışı veya icra veznesine giren paranın alacaklıya 

ödenmesi mümkün değildir. Yani teminat yatırılarak ihtiyatî tedbir kararı 

uygulandıktan sonra, icra takibi olduğu yerde durur, icra takibinin bir sonraki 

aşamasına geçilemez.  

Borçlu ödeme emrine süresinde itiraz etmiş ve açtığı menfi tespit davasında 

da teminat yatırılarak ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasının sağlamışsa, alacaklı 

itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvuramayacağı gibi, daha önce 

başvurmuşsa, icra mahkemesi tarafından itirazın kaldırılması talebi hakkında karar 

verilemez
417

. Aynı şekilde kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip söz konusu 

ise, icra mahkemesi, teminat yatırılarak ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasından 

sonra, borçlunun itirazının kabulü veya reddi hakkında bir karar veremez
418

. Her iki 

halde de, icra mahkemesi, menfi tespit davasına bakan mahkemenin kararını 

bekletici sorun yapmalıdır
419

.   

İcra takibinin olduğu yerde durması dışında icranın kısmen veya tamamen 

eski hale iadesi mümkün değildir
420

. İcranın eski hale iadesi için, menfi tespit 

davasının borçlu lehine sonuçlanması ve bu kararın kesinleşmesi gerekir (İİK 

                                                                                                                                     
tedbir kararı verebileceği görüşündedir. “Olayımızda, mahkeme tarafından tensip kararıyla birlikte 

dava konusu bononun icraya konulmaması için ihtiyatî tedbir konulmuş %15 de teminat alınmıştır. Bu 

durumda yukarıda anılan yasa maddesi uyarınca alacaklı davalı Y.E.‟nin zararlarının takdir olunarak 

karara bağlanması gerekirken bu yönün göz ardı edilmesi doğru görülmemiştir” (15.HD 08.05.1990, 

2066/2059: Kuru-Menfi Tespit s.130); “Davacının talebi üzerine <dava konusu çeklerin ödenmemesi 

ve icra takibine girişilmemesi için> ihtiyatî tedbir kararı verilmiş ve ilgili bankalara bildirilmek 

suretiyle uygulanmış olduğundan, mahkemece, davanın reddi üzerine İİK.nun 72/4.maddesi uyarınca 

talep olmasa dahi davalı alacaklı yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken, hükmedilmemiş olması 

doğru olmadığı” (11.HD 2.10.1990, 2825/6045: Yılmaz-Tedbirler I, s.793, 1041); “…senet üzerine 

tedbir konulmak suretiyle alacaklının senedi tahsil girişimi önlenmiş ve davalının alacağı geç almasına 
sebebiyet verildiğinden İİK‟nun 72/4 maddesi uyarınca reddedilen bölüm için davalı yararına %15 

(şimdi %40) inkâr tazminatına, hükmedilmemiş olması da doğru görülmemiş…” (11.HD 16.06.1987, 

3632/3641: YKD 1987/9, s.1341-1342).  
417 Türk-Menfi Tespit s.252; Kuru-İcra I s.475; Kuru-Usul II s.1450-1451. 
418 Türk-Menfi Tespit s.252; Kuru-İcra I s.475, dn.42. 
419 Türk-Menfi Tespit s.252. Aksi görüş: Yargıtay, takibin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararının, menfi tespit davasına bakan mahkemenin işin esasını incelemesine engel olmadığı, bu 

kararın ancak icra müdürlüğünce dikkate alınabileceği görüşündedir (Bkz.HGK ,27.11.1981, 12-

5317/771: İKİD 1982/253, s.820). 
420 Türk-Menfi Tespit s.252. 
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m.72,V). Örneğin haciz aşamasından sonra teminat yatırılarak ihtiyatî tedbir 

kararının uygulanması sağlanmışsa, bundan sonra satış aşamasına geçilemez, satış 

işlemleri yapılamaz. Ancak bu durumda daha önce konulan hacizlerin kaldırılması 

yoluna da gidilemez.  

Teminat gösterilmesi, bir diğer sonucunu, menfi tespit davası hakkında 

karar verilirken gösterecektir. Şöyle ki, İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararı 

verilen durumlarda, borçlunun açtığı menfi tespit davasının reddedilirse (dava 

alacaklı lehine sonuçlanırsa), mahkeme, borçluyu %40‟dan aşağı olmamak üzere 

tazminat ödemeye mahkum eder (İİK m.72,IV)
421

. Mahkemenin bu inkar tazminatına 

hükmedebilmesi için, öncelikle davanın reddedilmesi (alacaklı lehine sonuçlanması), 

İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararı verilmesi
422

 ve İİK m.72,II‟ye göre verilen 

ihtiyatî tedbir kararının uygulanmış olması
423

 gerekir
424

. İhtiyatî tedbir kararının 

uygulanması ise teminat gösterilmesine bağlıdır. Bu nedenle, İİK m.72,II‟ye göre, 

icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilmiş ve teminat 

gösterilerek bu ihtiyatî tedbir kararının uygulanması sağlanmışsa icra takibi olduğu 

yerde duracağından, mahkeme menfi tespit davasının reddine karar verecek olursa, 

borçluyu %40 tazminat ödemeye mahkum eder (İİK m.72,IV). Çünkü bu durumda 

teminat gösterilerek, icra takibinin durması sağlandığı için, alacaklının alacağına 

                                                
421 “İİK.72/4 maddesi uyarınca, menfi tespit davasının davalı alacaklı lehine sonuçlanması halinde, 

alacaklı ihtiyatî tedbir dolayısı ile alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen 

teminattan alır. Hal böyle olunca, somut olayda ihtiyatî tedbir kararı nedeni ile davalı alacaklının 

alacağına geç ulaşmasından dolayı lehine tazminata karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle 

yazılı şekilde tazminat talebinin reddinde isabet görülmemiştir” (19.HD 01.03.2007, 2006-8180/1944: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2186). 
422

 “İİK.nun 72/4 maddesi uyarınca menfi tespit davasında borçlunun tazminata mahkum edilebilmesi 

için icra takibinin durdurulması için ihtiyatî tedbir kararı verilmiş olması ve bu yüzden alacaklının 

alacağını geç almasına sebebiyet verilmesi gerekir. Somut olayda takibin durdurulması için tedbir 

kararı verilmediği anlaşıldığından tazminata hükmedilmemesi gerekirken yazılı şekilde tazminat 

hükmedilmesi doğru değildir” (19.HD 15.06.2007, 847/6306: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II 

s.2185); “Davalı Mustafa Türk‟ün alacağı yönünden verilmiş bir ihtiyatî tedbir kararı 
bulunmadığından İİK.‟nun 72/4 maddesindeki tazminat koşullarının bu davalı lehine gerçekleşmediği 

gözetilmeden davacının davalı Mustafa Türk‟ün alacağı ile ilgili olarak da tazminatla sorumlu 

tutulması doğru görülmemiştir” (19.HD 18.06.2007, 1485/6366: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II 

s.2184-2185). 
423 “Yapılan incelemede, ihtiyatî tedbir kararının infaz edildiği anlaşılmakla, davalı alacaklının 

alacağını geç almasına sebebiyet verilmiş bulunmasına göre İİK.nun 72/4.maddesi hükmü gözetilerek 

davalı alacaklı yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bu talebin reddine karar 

verilmesinde isabet görülmemiştir” (19.HD 22.11.2004, 12057/11536: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan 

II s.2190-2191). 
424 Ayrıntılı bilgi için Bkz.Türk-Menfi Tespit s.338-343.  
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kavuşması gecikmiş, alacaklı haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle zarara uğramıştır
425

. 

Davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesi halinde, alacaklı, ihtiyatî tedbir 

nedeniyle uğradığı zararlarını (hükmedilen inkar tazminatını), borçlu davacının İİK 

m.72,II‟ye göre gösterdiği teminattan alır (İİK m.72,IV c.2)
426

. Tazminatın, 

teminattan alınabilmesi için bu hususun mahkeme kararında belirtilmesine gerek 

olmamakla beraber, mahkemenin bu hususu kararında belirtmesi hukukî durumun 

açıklığa kavuşması açısından yararlı olacaktır
427

.  Görüldüğü üzere kanun koyucu, 

genel kuralın aksine İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararının ancak teminat 

karşılığında verilebileceğini düzenlemiş, diğer taraftan da davanın reddi ve ihtiyatî 

tedbir kararının uygulanması halinde alacaklı lehine hükmedilecek inkar tazminatının 

borçlu davacı tarafından gösterilen teminattan karşılanmasını kabul etmiştir. 

Böylelikle kanun koyucu, borçluya teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı alarak 

icra takibini durdurma imkânı tanırken, bu ihtiyatî tedbir kararının ancak teminat 

karşılığında alınabileceğini kabul etmiş ve bu şekilde alacaklının bu ihtiyatî tedbir 

kararı nedeniyle uğraması muhtemel zararları teminat altına almış ve bu zararların 

teminattan karşılanacağı kabul ederek, taraflar arasındaki menfaat dengesini 

sağlamıştır.  

İİK m.72,IV‟e göre alacaklı lehine hükmedilen inkar tazminatı, borçlu 

tarafından İİK m.72,II‟ye göre gösterilen teminattan karşılanacaktır. Teminatın alt 

sınırını takip konusu alacağın %15‟i, tazminatın alt sınırını ise takip konusu alacağın 

                                                
425 “İİK.‟nun 72/2.maddesine göre tedbir kararı verilmiş, 9.10.1995 tarihinde teminat mektubu alındığı 

belirtildikten sonra tedbir kararı icra dosyasına gönderilerek infaz edilmiştir. İİK.nun 72/4.maddesine 

göre alacaklı lehine tazminata hükmedebilmek için borçlunun mahkemeden takibin durdurulması veya 

tahsil edilecek paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda bir ihtiyatî tedbir kararı almış ve bu yüzden 

de alacaklının alacağını geç almasına sebebiyet vermiş olması gerekir. Somut olayda icra takibinden 

sonra ihtiyatî tedbir talep edilmiş ve mahkemece „icra veznesine girecek paranın alacaklıya 

ödenmemesi için‟ ihtiyatî tedbir kararı verilmiştir. Mahkemece de, ihtiyatî tedbir kararından sonra icra 

veznesine giren ve davalıya ödenmeyen bir para bulunmadığından bahisle davalı alacaklı lehine 

tazminata hükmedilmemiştir. Oysa menfi tespit davasının reddi halinde tazminata hükmedebilmek 

için alacaklının tedbir kararı nedeniyle alacağını geç almış bulunması yeterlidir…infaz edilen tedbir 
kararı ile alacaklının alacığına kavuşması engellenmiştir. Bu nedenle davalı alacaklı lehine %40 

tazminata karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu yön gözden kaçırılarak yazılı şekilde hüküm 

kurulması usul ve yasaya aykırıdır” (19.HD 06.03.1997, 96-4757/2246: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2200-2201). 
426 “…Menfi tespit davasının 27.04.2006 tarihli ilâmla reddedilmesi üzerine ihtiyatî tedbir kararı da 

İİK‟nun 72/4.maddesi gereğince kaldırılmıştır. Alacaklı vekilinin 01.06.2006 tarihinde anılan teminat 

mektubunun haczi ile karar kesinleştiğinde paraya çevrilerek dosyalarına ödenmesini istemesi 

tamamıyla İİK‟nun 72/4.maddesinde mütalaa edileceğinden…” (12.HD 22.3.2007, 2541/5376: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-II s.2174-2175). 
427 Kuru-Menfi Tespit s.149, dn.345; Türk-Menfi Tespit s.344, dn.65. 
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%40‟ıdır. Bu nedenle genellikle, alacaklı lehine hükmedilen tazminatın tamamının, 

borçlu tarafından gösterilen teminattan karşılanması mümkün olmamaktadır.  

Alacaklının lehine hükmedilen tazminatı tahsil etmesi için, kural olarak bir 

takip yapmasına gerek yoktur; çünkü alacaklının borçluya karşı yapmış olduğu ve 

menfi tespit davasının reddine karar verilmekle kaldığı yerden devam eden bir icra 

takibi vardır
428

. Menfi tespit davasının reddini ve tazminatı hüküm altına alan ilâm, 

icra takip dosyasına ibraz edilerek, icra takibinin devamı ve tazminat alacağının 

tahsili sağlanacaktır. Ancak, borçlu tarafından ihtiyatî tedbir kararı alınırken 

gösterilen teminata başvurularak, alacaklı lehine hükmedilen tazminat alacağının 

tahsilinin sağlanabilmesi için, İİK m.72,IV‟ün açık hükmü gereği, menfi tespit 

davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesi gerekir
429

. Karar kesinleştikten sonra, 

buna ilişkin mahkemenin yazısı üzerine, İİK m.72,II‟ye göre gösterilen teminat, icra 

                                                
428 Kuru-Menfi Tespit s.151. 
429 Doktrinde, İİK m.72/IV, c.2‟deki „Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyatî tedbir 

dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarının gösterilen teminattan alır‟ şeklindeki 
açık hüküm karşısında, alacaklının tazminatın tahsili için teminata başvurabilmesinin menfi tespit 

davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesine bağlı olduğu; tazminatın teminatla karşılanan kısmı 

bakımından, karar kesinleşmeden icra müdürlüğünün teminatı tazminata mahsuben alacaklıya  

ödemesinin mümkün olmadığı ve karar kesinleşmeden alacaklının tazminatın teminatla karşılanan 

kısmı için ilâmlı icra takibi yapamayacağı kabul edilmektedir (Postacıoğlu-İcra s.269; Türk-Menfi 

Tespit s.345; Kuru-Menfi Tespit s.152; Muşul-İcra s.385-386; Uyar-Olumsuz Tespit I s.80). 

Tazminatın teminatla karşılanmayan kısmının ne zaman tahsil edilebileceği, bu konuda ilâmlı icra 

takibi yapılabilmesi için menfi tespit davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesi gerekip 

gerekmediği konusu  ise doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki bir görüşe göre ise, alacaklının lehine 

hükmedilen tazminatın teminatla karşılanmayan kısmını tahsil edebilmesi, bu konuda ilâmlı icra takibi 

yapabilmesi için, kararın kesinleşmesine gerek yoktur (Kuru-Menfi Tespit s.152; Türk-Menfi Tespit 
s.346; Postacıoğlu-İcra s.269; Postacıoğlu-Menfi Tespit s.838). Bu görüşe göre, İİK m.72/IV hüküm 

ile, kanun koyucu, ilâmın kesinleşmeden icra edilebileceği şeklindeki ana kurala, sadece teminatla 

karşılanan tazminat miktarı için bir istisna getirmiş olup; teminatla karşılanamayan tazminat miktarı 

için böyle bir istisnanın getirildiğinden söz edilemez (Türk-Menfi Tespit s.346). Alacaklı menfi tespit 

davasının reddedilmesiyle, asıl alacağı için takibe devam edebildiğine göre, eklenti niteliğindeki, 

tazminatın teminatla karşılanmayan kısmı için ilâmlı icra takibi yapabilmelidir (Türk-Menfi Tespit 

s.346). Doktrindeki diğer görüşe göre ise, alacaklının lehine hükmedilen tazminatın teminatla 

karşılanmayan kısmı için ilâmlı icra takibi yapabilmesi için, kararın kesinleşmesi şarttır (Muşul-İcra 

s.386; Uyar-Olumsuz Tespit I s.81). Bu görüşe göre,  İİK m.72/IV‟de tazminatın teminattan 

alınabilmesi için, kararın kesinleşmesi gerektiği belirtildiğinden, tazminatın teminatla karşılanmayan 

kısmı içinde kararın kesinleşmesi şartı aranmalıdır (Muşul-İcra s.386). Yargıtay‟da, tazminatın 

teminatla karşılanıp karşılanmadığı şeklinde herhangi bir ayrım yapmaksızın, karar kesinleşmedikçe, 
menfi tespit davasının reddine ilişkin ilâmın tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısmının ilâmlı 

icra takibine konu edilemeyeceği görüşündedir: “Takip…Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin –menfi tespit 

davasının reddine- dair verdiği …tarih ve …sayılı ilâmına dayanmakta olup, ilâmda alacaklı lehine 

hükmedilen %15 inkâr tazminatı ile vekâlet ücretinin tahsiline ilişkin bulunmaktadır. Borçlu ilâmın 

kesinleşmediğini öne sürerek takibe itiraz etmiştir…Görülüyor ki, yasa, (İİK m.72.IV) açıkça menfi 

tespit davasından kaynaklanan tazminatın tahsilini buna dair verilen hükmün kesinleşmesine 

bağlamıştır. Genel nitelikteki HUMK‟nun 443.maddesinden ayrı olarak düzenlenen, özel nitelikteki 

İİK.‟nun 72.maddesinin bu hükmü göz önünde tutulmadan ve ilâmın bir bütün olduğu düşünülmeden 

itirazın reddine karar verilmesi yersiz ve borçlu vekilini temyiz itirazları yerinde görülmekle…” 

(12.HD 04.05.1989, 12446/6985: Uyar-Olumsuz Tespit I s.160).  
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müdürlüğü tarafından paraya çevrilerek, alacaklıya ödenir
430

. Menfi tespit davasının 

reddine ilişkin karar kesinleşene kadar, alacaklının icra takibi sonuçlanmışsa, bu 

durumda alacaklının tazminat alacağı için kesinleşen ilâma dayalı olarak ayrı bir 

ilâmlı icra takibi yapması
431

 ve bu takipte öncelikle İİK m.72‟ye göre gösterilen 

teminatı paraya çevirmesi, arta kalan alacağı olması halinde de borçlunun başkaca 

mallarının haczi ve paraya çevrilmesi suretiyle alacağını tahsil edilmesi gerekir. 

 

b- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Mahkemenin İİK m.72,II‟ye göre teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı 

vermesiyle, teminat gösterme yükümlülüğü doğan davacı borçlu, mahkemece 

belirlenen miktarda teminatı göstermezse, ihtiyatî tedbir kararı uygulanamaz, infaz 

edilemez. Bu durumda icra takibinin hiçbir aşaması durmaz, bütün işlemlere devam 

edilir. Haciz satış paraların paylaştırılması işlemleri yapılır. Alacaklı tarafından icra 

mahkemesine itirazın kaldırılması yoluna başvurulabileceği gibi, kambiyo 

senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, icra mahkemesi itirazın kabulü veya reddi 

hakkında karar verebilir, menfi tespit davasının sonucunu bekletici sorun yapmaz.  

İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararı verilen durumlarda, teminat 

gösterilerek, ihtiyatî tedbir kararının uygulanması sağlanmamışsa, davanın reddine 

karar verilmesi halinde, alacaklı lehine inkar tazminatına hükmedilmez. Çünkü bu 

durumda, teminat gösterilmemesi nedeniyle icra takibinin durdurulması hakkındaki 

ihtiyatî tedbir kararı uygulanamadığı, icra takibi devam ettiği için, alacaklının 

alacağına geç kavuşmasından, zarara uğramasından söz edilemez. Başka bir deyişle, 

alacaklı lehine inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, sadece İİK m.72,II‟ye göre 

icranın durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararının verilmesi yeterli olmayıp, 

aynı zamanda mahkemece belirlenen miktarda teminatın gösterilerek, bu ihtiyatî 

tedbir kararının uygulanmasının sağlanmış olması gerekir
432

. Ancak bu durumda, icra 

                                                
430 Postacıoğlu-İcra s.269. 
431 Kuru-Menfi Tespit s.152. 
432 “Davacı vekili…davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava 

etmiştir…Somut olayda, temyize konu iş bu dava sırasında ihtiyatî tedbir kararı verilmiş ise de 

uygulanmamıştır. Bu durumda anılan Yasa Hükmü karşısında davalı alacaklı yararına tazminat 

koşullarının oluşmadığı gözetilmeden davacının tazminatla sorumlu tutulması isabetsizdir” (19.HD 

25.06.2007, 4696/6685: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2183-2184). 

“Eğer davacı lehine verilmiş olan ihtiyatî tedbir kararı infaz edilmemişse, davalının ihtiyatî tedbir 

dolayısıyla alacağını geç alması hususu düşünülemez. Başka bir deyişle mahkemece sadece tedbir 

kararının verilmiş olması aleyhine tedbir kararı alınan taraf yönünden tazminat kararı verilmesi için 
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takibinin durması ve bu nedenle alacaklının alacağına kavuşmasının gecikmesinden, 

alacaklının haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle zarara uğramasından söz edilebilir. Bu 

nedenle İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir kararı verilen durumlarda teminat 

gösterilmezse, alacaklı lehine tazminata hükmedilmez. 

 

III- İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Teminat 

Yukarıda menfi tespit davası hakkında genel bilgi verirken, icra takibi 

yapıldıktan sonra, icra takibi devam ederken, takip konusu borç alacaklıya 

ödeninceye kadar menfi tespit davası açılabileceğini söylemiştik. Takipten sonra, 

menfi tespit davası açılabilmesi içinde öncelikle, davacı borçlunun menfi tespit 

davası açmakta hukukî yararının bulunması gerekir
433

.  

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası icra takibini kendiliğinden 

durdurmayacağı gibi, burada takipten önce açılan menfi tespit davalarında olduğu 

gibi, mahkeme teminat karşılığında ihtiyatî tedbir yoluyla dahi, icra takibinin 

durdurulmasına karar veremez (İİK m.72,III c.1). Zira takipten sonra açılan menfi 

tespit davalarının, icra takibini sürüncemede bırakmak için açıldığı konusunda 

kuvvetli bir karine vardır
434

.  

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasının, icra takibine etkisi İİK 

m.72,III‟de düzenlenmiştir. Buna göre, icra takibinden sonra açılan menfi tespit 

davalarında mahkeme ancak, teminat karşılığında, icra veznesindeki paranın 

alacaklıya ödenmemesi hususunda ihtiyatî tedbir kararı verebilir (İİK m.72,III c.2). 

Yani takipten sonra açılan menfi tespit davalarında, sadece icra takibinin son aşaması 

olan, paraların paylaştırılması (paranın alacaklıya ödenmesi) aşamasının 

durdurulması için, ihtiyatî tedbir kararı verilmesi mümkün olup; takibin paraların 

paylaştırılması aşamasından önceki diğer aşamaların durdurulması için ihtiyatî tedbir 

kararı verilmesi mümkün değildir
435

.  

Borçlu, süresinde yapılan icra takibine itiraz etmemiş ve böylece icra takibi 

kesinleşmişse, alacaklı, menfi tespit davasına rağmen, borçlunun mallarının 

                                                                                                                                     
yeterli değildir. Ayrıca bu tedbir kararının infaz edilerek icra takibinin fiilen durdurulması ve 

alacaklının da, icra takibinin durdurulması sonucu alacağını geç alması gerekir” (11.HD 05.02.1980, 

116/513: Uyar-Olumsuz Tespit I s.139). 
433 Bu konuda Bkz.Kuru-İcra El Kitabı s.311-314. 
434 Ulukapı-İcra s.126; Üstündağ-İcra s.132; Korkusuz s.113; Kuru-İcra El Kitabı s.315. 
435 Kuru-İcra El Kitabı s.316; Gürdoğan-İpotek s.27; Öktemer-Menfi Tespit s.585. 
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haczedilmesini ve hacizli malların satılmasını isteyebilir. Yine borçlu süresinde 

ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklı itirazın kaldırılması (İİK m.68-68a) için icra 

mahkemesine başvurabilir; bu durumda icra mahkemesi de bu talebi inceleyip karara 

bağlar. Aynı şekilde, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip söz konusu ise, 

icra mahkemesi borçlunun borca veya imzaya itirazını (İİK m.169, 169a, 170) 

inceleyip karara bağlar. Yani icra takibinden sonra menfi tespit davası açılması, 

alacaklının itirazın kaldırılması talebinin veya borçlunun itirazının icra 

mahkemesinde incelenmesine engel olmaz; icra mahkemesi menfi tespit davasını 

bekletici sorun yapamaz
436

.  

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında, mahkemenin İİK 

m.72,III‟e göre icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda 

ihtiyatî tedbir kararı vermesi, sadece icra veznesine para girmesi halinde, vezneye 

giren bu paranın alacaklıya ödenmesine engel olacak, bunun dışında bu tedbir kararı, 

borçlunun mallarının haczedilmesini ve bu malların satılmasını önlemeyecektir
437

. 

İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararı alan borçlu, ancak, takip konusu borcu icra 

giderleri ve faiziyle birlikte nakit olarak icra dairesine ödemek suretiyle, mallarının 

haczedilmesini ve satılmasını önleyebilir. Bu durumda, takip konusu icra dosya 

borcunun tamamı icra dairesine ödendiği için, borçlunun malları haczedilemez, 

haczedilmişse haciz kalkar, borçlunun malları satılamaz
438

. Bu şekilde, borçlunun 

                                                
436 Türk-Menfi Tespit s.257-258. Yargıtay, icra mahkemesinin, menfi tespit davasını bekletici sorun 
yapması gerektiği yönünde kararlar vermektedir (Bkz.12.HD 14.5.1981, 3456/4885: Uyar-Olumsuz 

Tespit I s.84-86; 11.HD 11.11.1982, 4288/4587: Uyar-Olumsuz Tespit I s.60-61). Yargıtay‟ın bu 

kararlarına katılamıyoruz. Zira Yargıtay‟ın bu görüşü hem İİK m.72/III hükmüne, hem de İİK 

m.68/IV hükmüne aykırı olacaktır. Çünkü İİK m.72/III hükmünde sadece icra veznesine giren paranın 

ödenmemesi hususunda ihtiyatî tedbir kararı verilebileceği belirtilerek, İİK m.68/IV hükmünde de icra 

mahkemesinin terekenin borca batık olduğunun tespiti için açılan dava dışındaki diğer iddia ve 

savunmaları bekletici sorun yapamayacağını belirtilerek, birbirini teyit eden iki hüküm konulmuş, bu 

konuda kesin bir kural getirilmiştir (Türk-Menfi Tespit s.258). 
437 “…ihtiyatî tedbir kararının incelenmesinde; cra takibinden sonra açılan menfi tesbit davası 

sırasında İİK.nun 72/3.maddesi gereğince ihtiyatî tedbir yoluyla borçlu tarafından icra veznesine 

yatırılan paranın alacaklıya ödenmemesine ilişkin olduğu görülmüştür. Bu niteliği itibariyle alınan 

tedbir kararının takibin devamını engellemesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle icra 
müdürlüğünce borçlunun malları üzerine haciz uygulanması ve 3.şahıslara 89/1 haciz ihbarnamesi 

gönderilmesine karar verilmesi yerindedir” (12.HD 08.11.2005, 17617/21451: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.1653). 
438 Kuru-Menfi Tespit s.58. 

“Ticaret Mahkemesinin tedbir kararında yazılı alacağın takip masrafları ile birlikte icra veznesine ve 

teminatın da mahkeme veznesine yatırıldığı dilekçe ekindeki tahsilat masraflarından anlaşılmıştır. Bu 

durumda alacak ve eklentileri teminatla birlikte yatırıldığı için, borçlunun malları haczedilemez, haciz 

edilmişse talep üzerine hacizler kalkar” (12.HD 01.11.1995, 14556/14915: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II  s.2178-2179); “Mahkemece İİK‟nun 73/3.maddesine göre verilen 

tedbir kararı uyarınca borçlu icra müdürlüğünün hesap ettiği tüm dosya borcunu mahkemenin takdir 
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mallarının haczedilmesinin ve satılmasının önlenebilmesi için, takip konusu icra 

dosya borcunun tamamının (asıl borcun icra giderleri ve faiziyle birlikte) nakit olarak 

icra dairesine ödenmesi gerekir
439

. Takip konusu icra dosya borcunun tamamının icra 

dairesine nakit olarak para ile ödenmesi yerine, icra dosya borcunun tamamını 

karşılayacak miktarda banka teminat mektubu veya başka bir teminat türü 

gösterilerek, haczin veya satışın önlenebilmesi mümkün değildir
440

. Yargıtay 

12.Hukuk Dairesi, önceden bu görüşte iken
441

, daha sonra bu görüşünü değiştirmiş 

ve İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararı verilen durumlarda, icra dosya borcunun 

tamamının icra dairesine nakit olarak ödenmesi yerine, bu miktarı karşılayacak 

miktarda, banka teminat mektubu veya başka bir teminat türü verilerek de haciz ve 

satışın önlenebileceği yönünde kararlar vermeye başlamıştır
442

. Kanımızca bu 

                                                                                                                                     
ettiği %15 teminatı ile birlikte icra veznesine ödemiştir. Borcun tamamı icra veznesine ödendiğinden 

takibin devamı mümkün değildir…borçluya ait menkul mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar 

verilmesi gerekir...” (12.HD 02.11.2001, 16626/17831: Kuru-Menfi Tespit s.59). 
439 Kuru-İcra El Kitabı s.316; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.1653. 
440 Kuru-İcra El Kitabı s.316. 
441 “…Asliye Mahkemesince 72.maddeye uygun olarak teminat alınıp icra veznesine depo edilecek 

paranın dava sonuna kadar alacaklıya ödenmemesine karar verilmiş olduğuna göre, satışın 

durdurulabilmesi için takip edilen alacağı karşılayacak miktarda paranın icra veznesine depo edilmesi 

zorunludur. Para yerine banka teminat mektubu veya sair teminatların kabul edileceği işlemlerde, bu 

husus ilgili maddelerde sarahaten belirtilmiştir. 72.madde, münhasıran paradan bahsetmekte olup 

banka teminat mektubu verilmesi 72.madde hükmüne aykırıdır” (12.HD 06.02.1980, 9908/933: Uyar-

Olumsuz Tespit I s.67-68). 
442 “…İİK.‟nun 72/3.maddesi gereğince verilen tedbir kararı takibin devamını engellemeyip sadece 

alacağı ve ferilerini karşılayan icra veznesine yatan paranın alacaklıya ödenmesini engeller. Borçlu 

kesinleşen takipteki alacak ve ferilerini nakden yatırmak yerine her an paraya çevrilebilecek kesin 
teminat mektubu vermek suretiyle bu zorunluluğu yerine getirebilir ve karşılığında hacizlerin 

kaldırılmasını isteyebilir” (12.HD 10.07.2001, 11499/12624: Kuru-Menfi Tespit s.56). 

“İİK.nun 72/3 maddesi gereğince icra veznesine yatırılacak paranın dava sonuna kadar alacaklıya 

ödenmemesi için İstanbul 8.Ticaret Mahkemesinin 24.7.2001 tarih ve 2001/1334 sayılı kararıyla 

alacağın %15 oranında teminat gösterilmesi koşulu ile tedbir kararı verildiği ve teminatın yatırıldığı 

anlaşılmaktadır..Tedbir kararının içeriği itibariyle takibin durması söz konusu olmadığından, borçlu 

muhtemel hacizleri ve satışı engellemek amacıyla ayrıca borç miktarı kadar nakit parayı da icra 

dosyasına yatırmış ve sonrasında bu paranın kesin ve süresiz teminat mektubu ile değiştirilmesi 

isteminde bulunmuştur. Ticaret mahkemesinin tedbir kararında yer alan %15 oranındaki nakit teminat 

bölümü dışındaki kısmı için her an nakde çevrilebilecek nitelikteki teminat mektubu alınarak buna 

isabet eden paranın borçluya iadesi mümkündür” (12.HD 28.06.2002, 12463/14069: Kuru-Menfi 

Tespit s.56-57).  
“Şikayetçinin taraf olduğu İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.01.200 tarihli tedbir kararında 

İİK. 72/3. fıkra, 2.cümlesi uyarınca icra veznesine girecek paranın taraflar arasında geçerli olmak 

üzere dava sonuna kadar alacaklıya „ödenmemesine‟ şeklinde tedbir kararı verildiği görülmüştür. 

Ticaret mahkemesinin tedbir kararında yazılı alacağın takip masrafları ile birlikte icra veznesine nakit 

para veya her an paraya çevrilebilecek muteber kesin banka teminat mektubunun verilmesi ve 

teminatın da mahkeme veznesine yatırılması halinde, borçlunun malları haczedilemez. Haciz edilmiş 

ise talep üzerine haciz kalkar, icra müdürlüğünce anılan İİK. 72/3. maddesindeki para tabirine dar 

yorum getirilerek takibe devamla haciz işlemi uygulaması yerinde değildir. Mercice şikâyetin 

kabulüne kadar vermek gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 

16.05.2000, 7146/8041: YKD 2000/10, s.1551-1552).  
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uygulama, İİK m.72,III hükmüne aykırıdır. Çünkü bu durumda, teminat karşılığında 

takibin bütün aşamalarının durdurulması söz konusu olmaktadır. Bu ise, sadece icra 

veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda, tedbir kararı 

verilebileceğini belirten İİK m.72,III hükmüne açıkça aykırılık teşkil eder. Ayrıca, 

teminat gösterilebilmesi, için kanunda teminata ilişkin özel bir hüküm bulunmalıdır. 

Burada böyle bir hüküm olmadığından, ödeme yerine teminat gösterilmesi mümkün 

değildir. 

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında, borçlu davacının 

teminat gösterme yükümlülüğü, İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararı verilen bu 

durumda söz konusu olmaktadır. Şimdi, menfi tespit davası açan davacının, İİK 

m.72,III hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için gerekli 

şartları inceleyelim.  

 

1- Şartları 

a- İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davası Açılmalı 

Menfi tespit davası açan davacının İİK m.72,III‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için öncelikle, menfi tespit davasının icra takibinden 

sonra açılmış olması gerekir. Bu husus İİK m.72,III hükmünde “İcra takibinden 

sonra açılan menfi tespit davasında..” denilmek suretiyle açıkça belirtilmiştir. Menfi 

tespit davası icra takibinden önce açılmışsa, bu durumda İİK m.72,III hükmü değil, 

yukarıda incelediğimiz İİK m.72,II hükmü uygulanacak ve davacının İİK m.72,II‟ye 

göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olabilecektir.  

 

b- Davacı İhtiyatî Tedbir Talebinde Bulunmalı 

Davacının İİK m.72,III‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması 

için gerekli bir diğer şart, davacının ihtiyatî tedbir talebinde bulunmasıdır 

Mahkemenin icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda ihtiyatî 

tedbir kararı verebilmesi için, borçlu davacının bu hususta talebi gerekmekte olup, 

mahkemenin re‟sen  ihtiyatî tedbir kararı vermesi mümkün değildir. Davacı ihtiyatî 

tedbir talebinde bulunmayacak olursa, davacının İİK m.72,III‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğü söz konusu olmaz. 
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Borçlu icra veznesine kısmen veya tamamen giren paranın alacaklıya 

ödenmemesi hakkında ihtiyatî tedbir talebinde bulunabileceği gibi, icra veznesine 

girecek paranın ödenmemesi hakkında da ihtiyatî tedbir talebinde bulunabilir
443

.  

Borçlunun icra takibi yapıldıktan ve fakat henüz menfi tespit davası 

açmadan önce de, mahkeme başvurarak icra veznesindeki paranın alacaklıya 

ödenmemesi hakkında ihtiyatî tedbir talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir
444

. 

Bu durumda, ihtiyatî tedbir kararının kendiliğinden kalkmaması için, borçlu 

tarafından on gün içinde menfi tespit davasının açılması gerekir (HUMK m.109,I). 

 

c- İhtiyatî Tedbir Talebi Mahkemece Kabul Edilmeli 

Davacının İİK m.72,III‟e göre icra veznesindeki paranın alacaklıya 

ödenmemesi hususundaki ihtiyatî tedbir talebi konusunda mahkemenin takdir hakkı 

olup; mahkeme teminat karşılığında her halde tedbir talebinin kabulüne karar vermek 

zorunda değildir
445

. Nitekim, İİK m.72,II hükmünde, “…mahkeme talep 

üzerine…teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı verebilir” denilmiş, İİK m.72,III c.2‟de ise “…borçlu…teminat karşılığında, 

mahkemeden ihtiyatî tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya 

verilmemesini isteyebilir” şeklindeki bir ifade kullanılmıştır. Bu iki hüküm 

arasındaki ifade farklılığından hareketle, İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir talep 

edilen hallerde, mahkemenin takdir yetkisinin bulunduğu; İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî 

tedbir talep edilen hallerde ise mahkemenin takdir yetkisinin bulunmadığı, bu 

nedenle mahkemenin tedbir talebini kabul ederek, icra veznesindeki paranın 

alacaklıya ödenmemesi hakkında tedbir kararı vermek zorunda olduğu ileri 

sürülmüşse
446

 de, biz bu görüşe katılamıyoruz. Zira İİK m.72,III hükmünde 

mahkemenin tedbir kararı vermek zorunda olduğunu belirten bir ifade yoktur. Ayrıca 

İİK m.72,III hükmünden mahkemenin tedbir talebini kabul etmek zorunda olduğu 

                                                
443 Türk-Menfi Tespit s.260. 
444 “…henüz menfi tespit davası açılmadan önce, ihtiyatî tedbir kararı verilmesi alacaklının hakkını 

hiçbir şekilde ihlâl etmemektedir. Borçlunun ise, esas hakkında ki davasının hazırlıkları 

tamamlanmadan önce acilen tedbir kararı aldırmakta hukukî yararı vardır” (Türk-Menfi Tespit s.260).  
445 Türk-Menfi Tespit s.261; Kuru-İcra El Kitabı s.315, dn.37; Öktemer-Menfi Tespit s.586. Aksi 

görüş: İİK m.72/II ve İİK m.72/III hükmünün yazılışındaki farklılıktan hareketle, İİK m.72/III‟e göre 

ihtiyatî tedbir talep edilen hallerde, mahkemenin takdir hakkının bulunmadığı, mahkemenin tedbir 

talebinin kabulüne karar vermek zorunda olduğu ileri sürülmüştür (Bkz.Akyazan, Sıtkı: İcra ve İflâs 

Kanunumuzda Yeni ve Değişik Hükümler Üzerinde İnceleme ve Açıklamalar, Ankara 1965, s.62). 
446 Akyazan s.62. 
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gibi bir sonuç çıkarılması, mahkemenin ihtiyatî tedbir konusunda takdir yetkisine 

sahip olduğu şeklindeki (HUMK m.101,I) genel kurala da aykırı olur
447

. Bu nedenle 

kanımızca burada da mahkemenin tedbir talebi konusunda takdir yetkisi 

bulunduğunun kabul edilmesi uygun olur
448

.  

Davacının icra veznesindeki paranın ödenmesi hakkındaki tedbir talebi 

mahkemece kabul edilecek olursa, mahkeme davacı tarafından gösterilecek teminat 

karşılığında icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi hakkında ihtiyatî 

tedbir kararı verir. Böylece, davacının İİK m.72,III‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğar.  

Kanun koyucu İİK m.72,III‟de “teminat karşılığında” ifadesiyle, teminatın 

zorunlu olduğunu vurgulamış ve ayrıca teminatın asgari miktarını da belirtmiştir. 

Ayrıca İİK m.72,III‟de “…gecikmeden doğan zararları karşılamak…üzere” 

denilerek, teminatın alacaklının icra takibindeki gecikme nedeniyle uğrayabileceği 

zararları karşılamak için alındığı açık bir şekilde belirtilmiştir. Kanun koyucu, icra 

veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi hakkında ihtiyatî tedbir kararının ancak 

teminat karşılığında verilebileceğini emredici bir şekilde düzenleyerek, ihtiyatî tedbir 

nedeniyle alacaklının zarara uğramasını önlemek istemiştir. Bu nedenle mahkemenin 

teminatsız ihtiyatî tedbir kararı vermesi mümkün değildir.  

Sonuç olarak, İİK m.72,II‟ye göre verilen ihtiyatî tedbir kararında olduğu 

gibi, İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararının da mutlak suretle teminat 

karşılığında verilmesinin gerektiğini, mahkemece teminat karşılığında ihtiyatî tedbir 

kararı verilmesiyle davacının İİK m.72,III‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğacağını söyleyebiliriz. 

 

 

 

                                                
447 Türk-Menfi Tespit s.262. 
448 Öktemer‟de mahkemenin tedbir konusunda takdir yetkisinin olduğu görüşünde olup, bu konuda 

şöyle demektedir: “…mahkemenin takdir yetkisinin bulunduğu fikrindeyiz. Alacaklı yeterli teminatı 

gösterdiği takdirde, mahkeme paranın teminat mukabilinde alacaklısına ödenmesine dair ihtiyatî 

tedbir kararı verebilir. Aksi düşünce tarzı, hatta borçlun dahi alacaklısına onun göstereceği teminat 

karşısında paranın ödenmesi yolunda ihtiyatî tedbir isteyebileceğine dair kanunun gerekçesine aykırı 

düşer. Eğer bu ahvalde alacaklı teminat gösteremeyeceğini beyan ederse, mahkeme, borçlunun irae 

edeceği teminat uyarınca, paranın icra veznesinde alıkonulmasına dair ihtiyatî tedbir kararı vermeye 

yetkilidir. Nitekim takdir hakkının mevcudiyeti gerekçede yer alan (alacaklısına ödenmemesine karar 

verilebilecektir) ibaresinden de anlaşılmaktadır” (Öktemer-Menfi Tespit s.586). 
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2- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı ve Türü 

Kanunda borçlu davacının göstermekle yükümlü olduğu bu teminatın 

gösterilme zamanı ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Davacı, icra 

veznesindeki para alacaklıya ödeninceye kadar, teminat göstererek, verilen ihtiyatî 

tedbir kararının uygulanmasını ve paranın alacaklıya ödenmemesini sağlayabilir.  

İİK m.72,III‟e göre borçlu davacı tarafından gösterilecek teminat, alacağın 

%15‟inden az olamaz. Mahkemenin asıl alacağın %15‟inden az olmamak üzere, 

teminat miktarını belirleme konusunda takdir hakkı vardır. Mahkemenin, teminatsız 

tedbir kararı vermesi mümkün değildir. İcra takibinden önce açılan menfi tespit 

davasında teminat gösterme yükümlülüğü incelenirken, teminat miktarı ile ilgili 

olarak yaptığımız açıklamalar, burada da aynen geçerlidir. Bu nedenle oradaki 

açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz
449

. 

İİK m.72,III‟e göre gösterilecek teminat, HUMK m.96 ve m.110 

hükümlerine göre gösterilir
450

. Bu nedenle teminatın, mutlaka para olarak 

gösterilmesi zorunlu olmayıp, teminatın HUMK m.96‟da gösterilen teminat 

türlerinden herhangi biriyle de gösterilmesi mümkündür
451

. İcra takibinden önce 

açılan menfi tespit davasında teminat gösterme yükümlülüğü incelenirken, teminat 

türleriyle ilgili olarak yaptığımız açıklamalar, burada da aynen geçerlidir. Bu nedenle 

oradaki açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz
452

. 

    

3- Teminat Gösterilmesi ve Gösterilmemesinin Sonuçları 

a- Teminat Gösterilmesinin Sonuçları: 

Mahkeme İİK m.72,III‟deki şartların gerçekleştiğini tespit ederse, dava 

sonuçlanana kadar, teminat karşılığında icra veznesine giren paranın ödenmemesi 

hakkında ihtiyatî tedbir kararı verir. Mahkemenin bu ihtiyatî tedbir kararı ve bu karar 

gereğince teminatın mahkeme veznesine yatırılmasıyla, ihtiyatî tedbir kararı 

uygulanır ve ödeme (paraların paylaştırılması) aşaması durur. Yukarıda da 

açıklandığı üzere, mahkemenin İİK m.72,III‟e göre verdiği ihtiyatî tedbir kararı, icra 

takibinin paraların paylaştırılması aşamasından önceki diğer aşamalarını durdurmaz, 

                                                
449 Bkz. Yuk. §.7 C, II, 2, b. 
450 Kuru-İcra El Kitabı s.315. 
451 Kuru-İcra El Kitabı s.315. 
452 Bkz. Yuk. §.7 C, II, 2, c. 
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önlemez. Borçlu ancak, İİK m.72,III‟e göre verilen ihtiyatî tedbir kararıyla birlikte 

veya bundan sonra, tüm dosya borcunu fer‟ileriyle birlikte nakit olarak icra 

müdürlüğüne yatırarak, icra takibinin diğer aşamalarını önleyebilir. Para yerine 

banka teminat mektubu veya diğer bir teminat türünün gösterilmesi mümkün 

değildir. Zaten icra dosyasına yatırılan meblağ teminat olarak değil, ödeme olarak 

yatırılmaktadır. İİK m.12‟de icra müdürlüğüne ödemenin para ile yapılacağı 

belirtilmiş olup, nakit para dışında başka bir ödeme aracıyla, icra müdürlüğüne 

ödenme yapılması mümkün değildir. Burada dosya borcu icra müdürlüğüne ödendiği 

için, icra takibinin haciz satış gibi aşamalarına gerek kalmamakta ve icra dosyasına 

nakit olarak ödenen para da ihtiyatî tedbir nedeniyle alacaklıya ödenmemektedir.  

İİK m.72,III‟e göre verilen ihtiyatî tedbir kararından ve teminat gösterilerek 

bu ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasından sonra, icra müdürlüğünün icra 

veznesine giren parayı alacaklıya ödemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İcra 

müdürlüğünün bu parayı, alacaklının göstereceği teminat karşılığında, alacaklıya 

ödemesi mümkün değildir
453

. Zira teminat karşılığında ödeme yapılabilmesi için İİK 

m.97,X hükmünde olduğu gibi bu konuda açık bir düzenleme olması gerekir. Böyle 

bir düzenleme olmadığı için teminat karşılığı ödeme yapılamaz. 

İİK m.72,III‟e göre verilen ihtiyatî tedbir nedeniyle, icra veznesindeki para 

alacaklıya ödenemediğinden, tedbir kalkarak alacaklı alacağını tahsil edebilir hale 

gelinceye kadar, alacak için faiz işlemeye devam eder
454

. İİK m.72,III‟e göre 

                                                
453 “İİK‟nun 72/3.maddesine göre alınan tedbir kararı zımnında icra veznesindeki paranın alacaklıya 

ödenmemesi karşılığında tedbir kararı verilmiştir. 89.madde gereğince icra veznesine gönderilen 

paranın teminat karşılığı alacaklıya ödenmesine karar verilemez. Şikayetin reddine karar vermek 

gerekir iken kabulüne dair merci kararının bozulması gerekirken, onandığı anlaşıldığından karar 

düzeltilmesi isteminin kabulü gerekmiştir” (12.HD 15.04.2003, 5879/8347: 

http://www.kazanci.com/cgi-bin/higllt/ibb/highlight.cgi?file=ibb/files/12hd-2003-587...14.05.2008). 
454 Aksi görüş: Yargıtay, tedbir nedeniyle alacaklıya geç ödenen alacak için, ödeme tarihinden sonra 

faiz istenemeyeceği, icraya yapılan ödeme ile borçlunun borcundan kurtulacağı yönünde kararlar 

vermiştir: “Takip dosyasında alacak 17.08.1993 tarihinde tahsil edilmiş borçlunun açtığı menfi tespit 

davasında paranın alacaklıya ödenmemesi için tedbir kararı verildiğinden ödeme yapılmamış menfi 

tespit davası reddedilmiş ve tedbir kalkmıştır. Para 17.1.1994 tarihinde alacaklıya ödenmiştir. Alacaklı 
vekili yaptığı bu takiple 17.8.1993 tarihi ile ödeme tarihi arasında tahakkuk edecek faizi talep etmiştir. 

İİK.nun 72/3 maddesi uyarınca dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyatî tedbir kararı kalkar. Buna 

dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyatî tedbir dolayısı ile alacağını geç almış olmaktan 

doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak 

karara bağlanır. Bu zarar %40 dan aşağı olamaz. Bu itibarla alacaklı ihtiyatî tedbir dolayısı ile 

alacağını geç almış olmaktan doğan zararlarını istemek için ilâmsız takip yapamaz. Mercice bu yön 

gözetilerek itirazın kaldırılması talebinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir” (12.HD 14.09.1995, 

8903/11325: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2179); “Davacı borçlunun icra veznesine geçen 

paranın alacaklısına ödenmemesi için İİK.nun 72/3 maddesi gereğince aldığı ihtiyatî tedbir kararı 

temerrüt faizi yürütülmesi için bir neden olamaz…İcra memuru, takipte bulunan alacaklının yasal 
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gösterilen teminat, alacaklının ihtiyatî tedbir nedeniyle alacağını geç almasından 

doğacak zararlarını karşılamak için gösterildiğinden, bu teminat alacaklının 

muhtemel zararların karşılığı olduğundan; bu teminatın icra veznesine giren paranın 

faizinin karşılığı olarak kabul edilmesi mümkün değildir
455

. 

Teminat gösterilmesi halinde, İİK m.72,III‟e göre verilen ihtiyatî tedbir 

kararı uygulanarak, paraların paylaştırılması aşaması durduğundan, icra veznesindeki 

para alacaklıya ödenmemekte ve böylelikle alacaklı alacağına kavuşamamaktadır. 

Menfi tespit davası sonunda, bu davanın reddine karar verilecek olursa, İİK 

m.72,III‟e göre verilen ihtiyatî tedbir kararı nedeniyle alacağına kavuşması geciken 

alacaklı lehine, mahkeme, borçluyu %40‟dan aşağı olmamak üzere tazminat 

ödemeye mahkum eder (İİK m.72,IV). Mahkeme İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir 

kararı vermiş ve teminat yatırılarak bu tedbir kararının uygulanması sağlanmışsa, icra 

veznesine hiç para girmemiş olsa bile, alacaklı lehine tazminata hükmedilir
456

. Zira 

burada önemli olan teminat yatırılarak ihtiyatî tedbir kararının uygulanıp 

uygulanmadığıdır. Teminat yatırılarak ihtiyatî tedbir kararının uygulanması için 

gerekli işlemler yapılmışsa, davanın alacaklı lehine sonuçlanmasıyla mahkeme 

kendiliğinden alacaklı lehine inkar tazminatına hükmedecektir. 

                                                                                                                                     
temsilcisi durumundadır. Nitekim İcra ve İflâs Kanunu, 12.maddesinde, „İcra Dairesi, takip edilmekte 

olan bir para alacağına mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından ödenen paraları kabule 
mecburdur. Bununla borçlu bu miktar borcundan kurtulur‟ demek suretiyle icraya yapılan ödeme ile 

borçlunun borcundan kurtulacağını açıkça hükme bağlamış bulunmaktadır. Bu durumda icraya ödeme 

yapıldığı anda borç ortadan kalkacağı cihetle, BK 113/1 maddesi hükmü gereğince, artık faiz borcu da 

ortadan kalkacak, diğer bir deyimle icraya ödeme tarihinden itibaren alacağa faiz yürütmek mümkün 

olmayacaktır” (11.HD 10.12.1982, 5448/5291: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2179-2181). 
455 “İİK.nun 72.maddesi uyarınca alınmış teminat ve menfi tespit davası sonucu hükmedilen tazminat, 

alacağın tahsilindeki gecikmeden doğan zararları karşılamak içindir. Zarar mefhumundan da 

anlaşıldığı gibi bu meblağ temerrüt faizinin karşılığı değildir. Bu nedenlerle borçlunun almış olduğu 

tedbir sonucu alacağın geç alınmasından dolayı temerrüt faizi yürütülmesi gerekir. Şikayetin kabulü 

gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir” (12.HD 02.03.1998, 1764/2391: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2177-2178); “Mahkemece İİK.nun 72/4 maddesinde kabul edilen 

icra tazminatına hükmedilmesinin, temerrüt nedeniyle ana paraya faiz yürütülmesine engel teşkil 
etmediği düşüncesiyle yerinde görülmeyen davanın reddine karar verilmiştir…bütün temyiz 

itirazlarının reddi gerektiğinden hükmün onanmasına karar verilmiştir” (11.HD 05.10.1982, 

3527/3643: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan II s.2181-2182). 
456 Somut olayda icra takibinden sonra ihtiyatî tedbir talep edilmiş ve mahkemece –icra veznesine 

girecek paranın alacaklıya ödenmemesi için- ihtiyatî tedbir kararı verilmiştir. Mahkemece de, ihtiyatî 

tedbir kararından sonra icra veznesine giren ve davalıya ödenmeyen bir para bulunmadığından bahisle 

davalı lehine tazminata hükmedilmemiştir. Oysa menfi tesbit davasının reddi halinde tazminata 

hükmedebilmek için alacaklının tedbir nedeniyle alacağını geç almış bulunması yeterlidir…Bu 

nedenle davalı alacaklı lehine %40 tazminata karar verilmesi gerekir” (19.HD 06.03.1997, 4757/2246: 

Türk-Menfi Tespit s.340-341, dn.48).  
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İİK m.72,IV‟e göre alacaklı lehine hükmedilen tazminat, borçlu tarafından, 

İİK m.72,III‟e göre gösterilen teminattan karşılanacaktır. Alacaklının lehine 

hükmedilen tazminatı tahsil etmesi, tazminatın tahsili için teminat başvurulması 

konusunda, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında teminat gösterme 

yükümlülüğü incelenirken söylediklerimiz burada da aynen geçerlidir
457

. 

 

b- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları:  

Mahkemenin İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî tedbir kararı vermesiyle, teminat 

gösterme yükümlülüğü doğan borçlu davacı, mahkemece belirlenen miktarda teminat 

göstermezse, ihtiyatî tedbir kararı uygulanamaz. Bu durumda icra veznesindeki para 

alacaklıya ödenir. Ayrıca, paraların paylaştırılması aşamasına devam edildiği için, 

alacaklının alacağına geç kavuşmasından, haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle zarara 

uğramasından da söz edilemez. Bu nedenle, menfi tespit davası sonunda, davanın 

reddine karar verilecek olursa, alacaklı lehine tazminata hükmedilmez.  

 

IV- İcra Takibiyle Aynı Gün Açılan Menfi Tespit Davasında Teminat 

İcra takibiyle aynı gün açılan menfi tespit davalarında, borçlu davacının, 

menfi tespit davasında İİK m.72,II hükmüne göre mi? yoksa İİK m.72,III hükmüne 

göre mi? ihtiyatî tedbir talebinde bulunacağını ve buna göre hangi hükme göre 

teminat gösterme yükümlülüğünün doğacağını belirleyebilmek için, menfi tespit 

davasının icra takibinden önce mi? yoksa sonra mı? açılmış sayılacağını tespit 

etmemiz gerekmektedir.  

İcra takibinin yapıldığı gün açılan menfi tespit davasının, icra takibinden 

önce mi? sonra mı? açılmış sayılacağı konusu doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe, 

göre, tereddüt halinde hukuk kurallarının borçlu lehine yorumu gerektiğinden, menfi 

tespit davasının icra takibinden önce açıldığı kabul edilmelidir
458

 

                                                
457 Bkz. Yuk. §.7 C, II, 2, d. 
458 Postacıoğlu-İcra s.264-265; Uyar-Olumsuz Tespit I s.35. Postacıoğlu, icra takibiyle aynı gün açılan 

menfi tespit davalarında, davanın takipten önce açıldığının kabulünün uygun olacağını ifade etmekte 

ve “Bir dâva arzuhalinin hazırlanmasının icap ettirdiği zaman dikkate alınırsa hemen  gün verilen dâva 

arzuhalinin, borçlunun bu bâbta çok daha önce meydana gelmiş kanaat ve iradesinin mahsülü 

olduğunun kabulü yersiz olmasa gerektir” demektedir (Postacıoğlu-İcra ss.265). 
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Diğer görüşe göre ise, kötüniyetli borçlularla mücadele açısından, menfi 

tespit davasının icra takibinden sonra açıldığını kabul etmek gerekir
459

. Birinci görüş 

kabul edilecek olursa, davacı İİK m.72,II‟ye göre ihtiyatî tedbir talebinde bulunabilir 

ve bu durumda davacının İİK m.72,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olur. İkinci görüş kabul edilecek olursa, davacı İİK m.72,III‟e göre ihtiyatî 

tedbir talebinde bulunabilir ve bu durumda davacının İİK m.72,III‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğü söz konusu olur.  

Günümüzde bir çok adliyede UYAP sistemine geçildiğinden, dava ve 

takiplerin yapıldığı, harçların yatırıldığı saat ve dakikanın da tespiti mümkün 

olduğundan, buna göre dava ve takipten hangisinin daha önce yapıldığının 

belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Ancak kanımızca, bu durumda bile, icra 

takibiyle aynı gün açılan menfi tespit davalarının, icra takibinden sonra açıldığının 

kabulü uygun olur. 

 

                                                
459 Kuru-İcra El Kitabı s.310-311. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

GEÇĠCĠ HUKUKĠ HĠMAYE TEDBĠRLERĠNDE TEMĠNAT 

 

 

Geçici hukukî himaye “kesin hukukî himaye (dava) sonucunun ortaya 

çıkmasına kadar yargılama öncesinde veya sonrasında doğabilecek risklerden 

(tehlikelerden, sakıncalardan) davaca ve/veya davalıyı korumak için yargı 

organlarınca verilen geniş ya da dar kapsamlı hukukî himaye” şeklinde 

tanımlanmaktadır
1
. Geçici hukukî himaye tedbirleri ise, geçici hukukî himayeyi 

sağlayacak, somut araçlardır
2
. 

Medeni yargıda, idari yargıda, anayasa yargısı ve ceza yargılamasında 

çeşitli geçici hukukî himaye tedbirleri düzenlenmiştir
3
. Geçici hukukî himaye 

tedbirlerinin temel özellikleri şunlardır
4
: Yargı organlarınca verilir; her iki tarafça 

istenebilir; kesin bir koruma sağlamayıp, geçici bir koruma sağlar; basit ve çabuk bir 

inceleme yapılır; karar bağlayıcı ve zorlayıcıdır; karar verilebilmesi için yaklaşık 

ispat yeterlidir; karşı taraf dinlenmeden yani duruşma yapılmadan karar verilebilir.  

Geçici hukukî himaye tedbirlerinde, tam bir ispat aranmayıp, yaklaşık 

ispatla yetinilmekte ve mahkeme gerektiğinde, karşı tarafı dinlemeden, yani duruşma 

yapmadan dosya üzerinden karar verebilmektedir. Geçici hukukî himaye 

tedbirlerinin bu özellikleri gereği, geçici hukukî himaye tedbirlerinde, hukukî 

dinlenilme hakkının unsurlarından olan, bilgilenme ve açıklama hakkı başlangıçta 

sağlanamamakta, bunlar ancak, karardan sonra yerine getirilmektedir
5
.  

İşte geçici hukukî himaye tedbirlerinde, hukukî dinlenilme hakkının ilk iki 

unsuru olan, bilgilenme ve açıklama yapma hakkının karardan sonraya 

bırakılmasının karşı taraf için doğuracağı sorunlar ve aleyhine karar verilen kişinin 

hak kaybına uğramasını önlemek için, kanun koyucu, karşı taraf için, bir zararın 

doğma ihtimali olan geçici hukukî himaye tedbirlerinde, geçici koruma talebinde 

                                                
1 Yılmaz-Tedbirler I s.32. 
2 Yılmaz-Tedbirler I s.32; Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.63. 
3 Geçici hukukî himaye tedbirleri ve türleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.Yılmaz, Ejder: Geçici 

Hukukî Himaye Tedbirleri, Cilt 1-2, Ankara 2001. 
4 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.490; Yılmaz Tedbirler I s.32-38; Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.64. 
5 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.47, 216; Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme s.764. 
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bulunan kişiden teminat alınmasını öngörmüştür
6
. Böylelikle, karşı tarafın, geçici 

hukukî himaye tedbire nedeniyle, uğraması muhtemel zararların, daha işin başında 

güvence altına alınması amaçlanmıştır. Karşı tarafın hukukî durumunu 

etkileyebilecek ve bir zarar doğurabilecek, ihtiyatî haciz, ihtiyatî tedbir gibi geçici 

korumalarda, talepte bulunan için teminat yükümlülüğü getirilmiş; buna karşılık, 

delil tespiti gibi, karşı taraf için, zarar verici bir niteliğe sahip bulunmayan geçici 

korumalarda ise, teminat öngörülmemiştir
7
.  

Bu bölümde, medeni yargılamadaki geçici hukukî himaye tedbirlerinden 

olan, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz müessesindeki teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu haller ile idari yargı ve ceza yargılamasındaki 

geçici hukukî himaye tedbirlerinde söz konusu olan teminat yükümlülüğü 

incelenecektir. Medeni yargılamadaki geçici hukukî himaye tedbirlerinin bir türü 

olarak kabul edilen, kanun yollarına başvuru halinde icranın ertelenmesinde söz 

konusu olan teminat, icra takibinde teminat bölümünde incelendiğinden burada 

incelenmeyecektir
8
.  

 

§.8 ĠHTĠYATĠ TEDBĠRDE TEMĠNAT 

A- Genel Olarak Ġhtiyatî Tedbir 

İhtiyati tedbir
9
, davacının davayı kazanması halinde dava konusu mala 

(şeye) kavuşmasını veya diğer bazı geçici tedbirlerin alınmasını sağlamak için; 

davadan önce veya dava sırasında mahkemece verilen, geçici hukukî himaye 

tedbiridir
10

. İhtiyatî tedbir müessesesi genel olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri 

                                                
6 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217. 
7
 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217. 

8 İcranın ertelenmesinde teminat yükümlülüğü için Bkz.Yuk. §.6 E. 
9 Bkz. ihtiyatî tedbir konusunda ayrıntılı bilgi için: Yılmaz-Tedbirler I s.169-1077; Özkök, Süleyman: 

İhtiyatî Tedbirler (HUMK 101-113/A), Ankara 202; Üstündağ, Saim: İhtiyati Tedbirler-Geçici 

Hukuki Himaye (Koruma) Önlemleri, İstanbul 1981; Yılmaz, Orhan: İhtiyatî Tedbirler, 3.B, Ereğli-

Konya 1990; Deren-Yıldırım, Nevhis: Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Hukuku‟nda İhtiyatı Tedbirler, İstanbul 2002; Deren-Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku‟nun 

Evrenselleşmesi Yolunda İhtiyatî Tedbir Alanında Yabancı Hukukun Etkileri (çev.Özkaya, Hamide 

Özden: Prof.Dr.Ergun Önen‟e Armağan, İstanbul 2003, s.305-317); Ercan, İbrahim: İhtiyatî Tedbir 

Kararına Muhalefet Edenlerin Cezalandırılması (HUMK m.113/A), Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal 

Tekinalp‟e Armağan, C.II, İstanbul 2003, s.926-938. 
10 Yılmaz-Tedbirler I s.178; Kuru-El Kitabı s.714; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.492; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s. 694; Özkök s.1; Yılmaz S. s.9; Özekes-İhtiyatî Haciz s.55-56; Kuru-Usul 

IV s.4289-4290; Deren-Yıldırım s.4; Bilge/Önen s.367. Bilgi/Önen, ihtiyatî tedbir ile teminat 

müessesinin amaç yönünden benzerlik gösterdiğini söylemekte ve şöyle demektedir: “…İhtiyatî 

tedbir, HMUK m.96 ve sonraki maddelerde düzenlenmiş olan teminatla da bir yakınlık arzeder. 
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Kanunu‟nda (m.101-113/A) düzenlenmiş olmakla birlikte, diğer özel kanunlarda da 

ihtiyatî tedbirlere ilişkin hükümler vardır
11

.  

İhtiyati tedbir dava açılmadan önce istenebileceği gibi, dava açıldıktan 

sonra da istenebilir. İhtiyatî tedbir isteyen, yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak, 

ihtiyatî tedbir talebinde bulunur. Bunun üzerine mahkeme, kural olarak derhal iki 

tarafı davet ederek, taraflar gelmese bile tedbir talebi hakkındaki kararını verir 

(HUMK m.105,I). Ayrıca mahkeme acele veya karşı tarafın tedbir talebinden 

haberdar olmasının, ihtiyatî tedbirin amacını bertaraf edeceğini, tedbire karar verilse 

bile uygulanmasının mümkün olmayacağını düşündüğü hallerde, karşı tarafı 

dinlemeden, duruşma yapmadan da kararını verebilir (HUMK m.105,II)
12

. Duruşma 

yapılmadan, dosya üzerinden karar verilebilmesi ihtiyatî tedbir yargılamasının, genel 

yargılamadan ayrılan bir özelliğidir. İhtiyatî tedbir yargılamasının bir farklı özelliği 

de kendisini ispatta kendisini göstermektedir.  İhtiyatî tedbir talebinin çok hızlı bir 

şekilde karara bağlanması ihtiyacı, hâkimin talep konusunda çok hızlı bir kanaate 

varması sonucunu beraberinde getirmekte; bu nedenle burada tam bir ispat 

aranmayıp, yaklaşık ispat yeterli sayılmaktadır
13

.    

İhtiyatî tedbir talebi üzerine, mahkemenin tedbir kararı verilip verilmemesi 

konusunda takdir yetkisi olduğu gibi; tedbir talebini uygun gördüğü takdirde hangi 

tedbir çeşidine karar vereceği konusunda da takdir yetkisi vardır
14

. Mahkeme yaptığı 

inceleme neticesinde, tedbir talebini haklı görürse ihtiyatî tedbir kararı verir
15

. 

İhtiyati tedbir kararına, tarafların kimlikleri, adresleri, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunanın iddiasının gerekçesi ve delilleri, varsa karşı tarafın savunması ve delilleri, 

ihtiyatî tedbirin konusu çeşidi, ihtiyatî tedbirin kimin tarafından icra edileceği, 

                                                                                                                                     
Gerçekten teminatın da bir tedbir olduğu ve ihtiyatî tedbirin de zararı önleme amacı güden bir teminat 

olduğu söylenebilir. Ancak teminat olarak gösterilecek şey dâva konusundan başka bir şey olmak 

lâzımdır. Halbuki ihtiyatî tedbir genellikle üzerinde çekişme mevcut olan eşya hakkında söz konusu 

olur”.  
11 Özel kanunlarda düzenlenen ihtiyatî tedbir türleri için Bkz.Yılmaz-Tedbirler I s.671-810. 
12 Belgesay-Usul s.121; Kuru-Usul IV s.4326; Postacıoğlu-Usul s.493. 
13 Yılmaz-Tedbirler I s.893; Ansay-Usul s.195; Deren-Yıldırım55; Bilge/Önen s.374. 
14 Ansay-Usul s.194; Özkök s.43; Yılmaz S. s.19. 
15 İhtiyatî tedbir kararı temyiz edilemez. Ancak, karşı taraf dinlenmeden verilen ihtiyatî tedbir 

kararlarına itiraz edilebilir (HUMK m.107). İtiraz için kanunda herhangi bir süre öngörülmediğinden, 

esas hakkındaki yargılama tamamlanıncaya kadar itiraz mümkündür (Pekcanıtez/Atalay/Özekes 

s.499). İtiraz, ihtiyatî tedbir kararını veren mahkemeye; esas hakkında dava açılmışsa, davaya bakan 

mahkemeye yapılır (HUMK m.108/II, c.1). İhtiyati tedbire itiraz imkânı sadece taraflara tanınmış 

olup; üçüncü kişilerin ihtiyatî tedbire itiraz hakkı yoktur (Yılmaz-Tedbirler I s.970). 
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teminat gösterilip gösterilmeyeceği, teminat gösterilecekse teminatın türü ve miktarı 

yazılır
16

. 

İhtiyatî tedbir kararları kural olarak icra dairesi tarafından icra edilir 

(HUMK m.106,I c.1). Ancak mahkeme, ihtiyatî tedbir kararının icrasını mahkeme 

yazı işleri müdürüne veya katiplerden birine de verebilir (HUMK m.106,I c.2). 

İhtiyati tedbir kararının icrasını istemek için kanunda herhangi bir süre 

öngörülmemiştir. Bu nedenle, ihtiyatî tedbir kararını alan taraf, ihtiyatî tedbir kararı 

devam ettiği müddetçe, her zaman icra dairesine (veya mahkeme yazı işleri müdürü 

veya zabıt katibine) başvurarak, ihtiyatî tedbirin icrasını isteyebilir. İhtiyati tedbir 

kararı icra edildiğinde, bir tutanak tutulur ve bu tutanak hazır bulunan ilgililere o 

sırada verilir; bulunmuyorlarsa sonra tebliğ edilir (HUMK m.106,II).  

İhtiyatî tedbir dava açıldıktan sonra talep edilmiş ve tedbire karar 

verilmişse, tedbir yargılaması dışında, tedbir talebinde bulunan kişinin yapması 

gereken bir işlem yoktur. Ancak, ihtiyatî tedbir dava açılmadan önce talep edilmiş ve 

tedbir kararı verilmişse, bu durumda ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin, ihtiyatî 

tedbir kararı icra edilmiş olsun olmasın, on gün
17

 içinde, esas hakkındaki davasını 

açması, gerekir (HUMK m.109, c.1)
18

. On günlük süre içinde esas hakkındaki dava 

açılırsa, ihtiyatî tedbir kural olarak dava süresince devam eder; aksi halde ihtiyatî 

tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Bu durumda ihtiyatî tedbir icra edilmişse, tedbirin 

fiilin kaldırılması ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması, kararı icra eden 

memurdan talep edilir (HUMK m.109, c.3).  

İhtiyatî tedbir ya kendiliğinden ya da mahkeme kararı ile sona erer. İhtiyatî 

tedbir kararı şu iki halde kendiliğinden sona erer: 1- İhtiyatî tedbir kararı verildikten 

sonra on gün içinde esas hakkındaki davanın açılmaması halinde ihtiyatî tedbir 

kendiliğinden sona erer (HUMK m.109). 2- Esas hakkında verilen kararın tefhim 

                                                
16 Yılmaz-Tedbirler I s.924. 
17 On günlük dava açma süresi ihtiyatî tedbir kararının verildiği tarihten itibaren işlemeye başlar 

(Bilge/Önen s.377; Üstündağ-Usul s.588; Özkök s.72). Yargıtay da bu görüştedir: Bkz.CGK 

08.11.1976, 413/465: YKD 1978/10, s.1702-1704. Aksi görüş: On günlük sürenin başlangıcı için 

ihtiyatî tedbir kararının tefhim edildiği veya tebliğ edildiği tarih esas alınmalıdır (Kuru-El Kitabı 

s.731; Yılmaz-Tedbirler I s.962). 

On günlük sürenin hesabında ihtiyatî tedbir kararının icra edilmiş olup olmamasının herhangi bir 

önemi yoktur (Özkök s.72; Kuru-El Kitabı s.731). 
18 İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin on günlük süre içinde dava açması yeterli değildir. HUMK 

m.109, c.2‟ye göre yine bu on günlük süre içinde dava açtığına ilişkin mahkemeden alacağı belgeyi 

tedbir dosyasına koydurması ve buna ilişkin ilmuhaber olması gerekir. 
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veya tebliğ edilmesiyle ihtiyatî tedbir kendiliğinden sona erer (HUMK m.112)
19

.  

İhtiyatî tedbirin mahkeme kararı ile sona erdiği haller ise şunlardır: 1- İhtiyatî tedbir 

kararına itiraz üzerine ihtiyatî tedbirin kaldırılması
20

, 2- Teminat karşılığında ihtiyatî 

tedbirin kaldırılması
21

, 3- Durum ve şartların değişmesi nedeniyle ihtiyatî tedbirin 

kaldırılması
22

.  

İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin, tedbiri haksız olarak koydurduğu 

anlaşılırsa, tedbir talebinde bulunan, bu haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle karşı tarafın 

veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan sorumludur. Bu nedenle ihtiyatî tedbir 

                                                
19 Kural esas hakkında karar verilmesiyle tedbirin kendiliğinden kalkması olmakla beraber, mahkeme 

karar uygun bir süre veya karar kesinleşinceye kadar tedbirin devamına karar verebilir (HUMK 

m.112, c.2). Bu istisnanın uygulanabilmesi için 1- Lehine ihtiyatî tedbir konulmuş tarafın talebi 2- 

Mahkemenin bu talebi uygun görmesi gerekir. Mahkemenin tedbirin devamı yönünde karar 

verebilmesi için, davanın tedbir talebinde bulunan lehine sonuçlanmış olmasının gerektiği kabul 

edilmektedir (Yılmaz-Tedbirler I s.985; Alangoya/Yıldırım/Deren s.448). 
20 Kendisi dinlenmeden aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf ihtiyatî tedbir kararına itiraz 

edebilir (HUMK m.107, c.1). İhtiyatî tedbir kararı verilirken mahkemece dinlenen tarafın tedbire itiraz 

hakkı yoktur. İhtiyatî tedbire itiraz imkânı sadece taraflara tanınmış olup; üçüncü kişilerin ihtiyatî 

tedbire itiraz hakkı yoktur (Yılmaz-Tedbirler I s.970). İhtiyatî tedbir kararına itiraz için kanunda 
herhangi bir süre öngörülmediğinden, esas hakkındaki yargılama tamamlanıncaya kadar itiraz 

mümkündür (Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.499). İtiraz, ihtiyatî tedbir kararını veren mahkemeye; esas 

hakkında dava açılmışsa, davaya bakan mahkemeye yapılır (HUMK m.108/II, c.1). İtiraz üzerine 

mahkeme iki tarafı davet eder ve taraflar gelmese bile dosya üzerinden itirazın reddine veya kabulüne 

karar verir (HUMK m.108, c.3-4). Mahkeme itiraz haklı bulursa, ihtiyatî tedbir kararını 

değiştirebileceği gibi, tamamen de kaldırabilir (HUMK m.108, c.3). HMK Tasarısında, aleyhine 

ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf dışında, tedbir kararının uygulanması nedeniyle menfaati zedelenen 

üçüncü kişilere de tedbirin şartlarına ve teminata itiraz edebilme hakkı tanınmış ve itiraz için yedi 

günlük süre öngörülmüştür (Bkz. HMKT m.398). 
21 Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf, teminat gösterirse, mahkeme ihtiyatî tedbirin 

değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir (HUMK m.111). Mahkemenin teminat 
karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar vermesi halinde aslında ihtiyatî tedbir kalkmamakta, 

teminat üzerinde devam etmektedir (Kuru-El Kitabı s.735; Yılmaz S. 23-24; Özkan s.52). Teminat 

gösterilmesi mahkemenin ihtiyatî tedbir kararını değiştirmesi veya kaldırması için tek başına yeterli 

olmayıp; ayrıca hal ve şartlarında buna müsait olması gerekir (Özkök s.82). Bu hususta hâkimin takdir 

hakkı vardır. Gösterilecek teminat, ihtiyatî tedbirin kaldırılması veya değiştirilmesi nedeniyle, tedbir 

talep eden tarafın uğrayabileceği zararları karşılayacak miktarda ve tedbir talep eden tarafın 

menfaatlerini garanti altına alabilecek nitelikte olmalıdır (Yılmaz-Tedbirler I s.979; Özkök s.82). Bu 

nedenle gösterilecek teminat karşı tarafın muhtemel zararlarını karşılayacak miktarda ve nitelikte 

değilse, ihtiyatî tedbir tamamen kaldırılmamalı, olduğu gibi veya değiştirilerek muhafaza edilmelidir 

(Özkök s.82). Tedbir nafakasında, teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar verilemez 

(Özkök s.82). Yine yıkılma tehlikesi söz konusu olan bir binanın yıkılması konusunda verilen ihtiyatî 

tedbir kararı, zarar veya tehlike ihtimali ortadan kalkmamışsa teminat karşılığında kaldırılamaz 
(Özkök s.82). Teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar verilen hallerde, teminat 

üzerinde devam etmekte olan ihtiyatî tedbir esas hakkında karar verilmesiyle kendiliğinden kalkar. 

Ancak bu durumda da mahkeme teminat üzerindeki ihtiyatî tedbirin belli bir süre veya karar 

kesinleşinceye kadar devam etmesine karar verebilir. HUMK m.111‟e göre gösterilen teminat ile 

HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat birbirinden farklıdır. Her iki teminatın amaçları farklı olduğu 

gibi, HUMK m.111‟deki teminat aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen tarafça, HUMK m.110‟daki 

teminat ise ihtiyatî tedbir talebinde bulunan tarafça gösterilmektedir.  
22 Davanın görülmesi sırasında, ihtiyatî tedbir kararı verilmesini gerektiren durum ve şartlarda 

değişiklik söz konusu olursa, mahkeme, talep üzerine, teminatsız olarak, ihtiyatî tedbir kararını 

değiştirebilir veya kaldırabilir (HUMK m.111).  



 371 

talebinde bulunan kişinin haksız çıkması nedeniyle, karşı tarafın ve üçüncü kişilerin 

uğraması muhtemel zararların karşılanması için, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan 

kişiden teminat alınması öngörülmüştür (HUMK m.110). Zarara uğrayan karşı taraf 

veya üçüncü kişi, bu zararlarının karşılanması için tedbir talebinde bulunan kişiye 

tazminat davası açabilirler
23

. Haksız ihtiyatî tedbirden kaynaklanan tazminat 

davasının hukukî dayanağını HUMK m.110‟un oluşturduğu ve buradaki 

sorumluluğun kusursuz bir sorumluluk olduğu doktrin ve uygulamada kabul 

edilmektedir
24

. Haksız ihtiyatî tedbirden kaynaklanan tazminat davasının şartları 

şunlardır: 1- İhtiyatî tedbir kararının icra edilmiş olması
25

, 2- İhtiyatî tedbir kararının 

haksız olması
26

, 3- Haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle zararın doğması
27

, 4- Haksız 

ihtiyatî tedbir ile zarar arasında illiyet bağı bulunması.   

                                                
23 “İİK.nun 257. madde de düzenlenen ihtiyatî haciz ve HUMK.nun 101-103.maddelerinde 
düzenlenen ihtiyatî tedbirin hangi koşullarda istenip verilebileceği belirtilmiştir. Çoğu kez basit bir 

yargılama usulüne göre verildiğinden, gerçek hukukî duruma uymaması olasılığı bulunan ihtiyatî 

haciz ve tedbir kararı uygulandığı takdirde oluşacak zararları karşılamak amacıyla belli bir teminatın 

yatırılması şartına bağlanabilmesine rağmen, tedbir ya da ihtiyatî haciz kararı alan tarafın, açtığı dava 

sonunda haksız çıkması durumunda, kararın uygulanmasından teminatın üzerinde bir miktarda zarar 

gören kişilerin bu zararlarının tedbir veya ihtiyatî haciz isteyen tarafından tazmin edilmesi 

gerekmektedir. Tazmin sorumluluğunun doğumu için tedbir veya ihtiyat haciz isteyenin kötü niyetli 

veya kusurlu olması şart değildir. Burada öngörülen sorumluluk kusursuz sorumluluktur” (11.HD 

18.1.2007, 10211/351: Muşul-Kanun s.464-465). 
24 Postacıoğlu-Usul s.493-494. 
25 Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası açılabilmesi için, sadece ihtiyatî tedbir kararının 
verilmiş olması yeterli olmayıp; ayrıca bu ihtiyatî tedbir kararının icra edilmiş, uygulanmış olması 

gerekir (Kuru-El Kitabı s.739; Özkök s.87; Kuru-Usul IV s.4377-4378; Budak-Üçüncü Kişi s.186; 

Bilge/Önen s.379; Yılmaz-Tedbirler I s.993). Sonradan haksız olarak alındığı anlaşılsa bile, icra 

edilmeyen bir ihtiyatî tedbir kararı hakkında, tedbir talebinde bulunan aleyhine haksız ihtiyatî 

tedbirden doğan tazminat davası açılması mümkün değildir (Yılmaz-Tedbirler I s.999; Özkök s.87). 

Ancak bu durumda haksız dava açılmasından doğan tazminat davası söz konusu olabilir (Yılmaz-

Tedbirler I s.999). 
26 İhtiyatî tedbirin haksız olduğu, esas hakkında açılan davanın reddiyle bir başka deyişle tedbir 

talebinde bulunan davacının esas hakkındaki davayı kaybetmesiyle anlaşılır (Kuru-El Kitabı s.739; 

Yılmaz-Tedbirler I s.1001; Özkök s.87; Kuru-Usul IV s.4378). İhtiyatî tedbirin, on günlük süre içinde 

dava açılmaması nedeniyle kendiliğinden kalktığı durumlarda da ihtiyatî tedbirin haksız olduğu kabul 

edilmektedir (Kuru-İcra El Kitabı s.740; Belgesay-Usul s.119). Ayrıca bu konuda Bkz. Özkök s.88. 
27 Haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle sorumlu olunan zarar, ihtiyatî tedbir kararının icra edildiği yerine 

getirildiği tarih ile ihtiyatî tedbir kararının kalktığı tarih arasındaki dönemde meydana gelen 

zararlardır (Kuru-El Kitabı s.740). Tedbir talebinde bulunan, haksız tedbirden dolayı karşı taraf veya 

üçüncü kişilerin uğradığı hem maddî hem de manevi zararlardan kusursuz sorumluluk esasına göre 

sorumludur (Yılmaz-Tedbirler I s.993, 1002-1003; Kuru-Usul IV s.4399). Yılmaz, haksız ihtiyatî 

tedbir kararı alıp uygulatan tarafın, kusurunun bulunmasının, kendisinden talep edilebilecek manevi 

tazminatın miktarı bakımından ağırlaştırıcı bir neden olarak kabul edileceğini belirtmektedir (Yılmaz-

Tedbirler I s.993). Aksi görüş: Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı kusursuz sorumluluk, sadece maddî 

zararlar için söz konusu olup, manevi zararlardan sorumluluk kusuru dayanan sorumluluk (BK m.49 

vd.) şartlarının gerçekleşmesi halinde mümkündür (Kuru-El Kitabı s.742; Özkök s.89-90). 
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Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası, haksız ihtiyatî tedbirden 

dolayı zarara uğrayan borçlu veya üçüncü kişi tarafından, alacaklıya karşı açılır
28

. 

Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası, bir yıllık zamanaşımı süresine 

tabidir (BK m.60 kıyasen)
29

. Bu bir yıllık zamanaşımı süresi, tedbirin kalktığı 

tarihten değil, esas hakkındaki hükmün (davanın reddi kararının) kesinleştiği tarihten 

itibaren işlemeye başlar
30

. Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı açılan tazminat davasında, 

mahkeme, genel hükümlere göre yargılama yapar ve davanın kabulü halinde tedbir 

talebinde bulunan kişiyi tazminat ödemeye mahkum eder. Bu tazminat öncelikle, 

ihtiyatî tedbir kararı için tedbir talebinde bulunan kişi tarafından gösterilen 

teminattan karşılanır
31

. 

 

B- Ġhtiyatî Tedbir Müessesinde Teminat 

İhtiyatî tedbir hakkında vermiş olduğumuz genel bilgilerden de anlaşıldığı 

üzere, ihtiyatî tedbir müessesinde teminat gösterilmesi iki durumda söz konusu 

olmaktadır: 1- İhtiyatî tedbir kararı verilmesinde teminat gösterme yükümlülüğü 

(HUMK m.110), 2- İhtiyatî tedbirin teminat karşılığında kaldırılmasında teminat 

gösterme yükümlülüğü (HUMK m.111).  

 

I- Ġhtiyatî Tedbir Talebinde Bulunan KiĢinin Teminat Yükümlülüğü 

(HUMK m.110) 

 

1- Genel Olarak 

İhtiyatî tedbir talebinin çok hızlı bir şekilde karara bağlanması ihtiyacı 

karşısında, uygulamada genellikle dosya üzerinden duruşma yapılmadan karar 

verildiğini ve tam bir ispat aranmayıp yaklaşık ispatla yetinildiğini söylemiştik. Bu 

nedenle ihtiyatî tedbir talebinin kabul edildiği durumlarda, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin esas hakkında açtığı davayı kaybetmesi, neticede haksız çıkması 

                                                
28 Bu tazminat davasında görevli mahkeme, dava konusunun değerine (haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle 

uğranılan ve tazmini istenilen zarar miktarı) göre genel hükümler çerçevesinde (HUMK m.1 vd.) 

belirlenir. Yetkili mahkeme ise, davalının ikametgâhı mahkemesi (HUMK m.9), haksız fiilin vuku 

bulduğu (ihtiyatî tedbirin icra edildiği, uygulandığı) yer (HUMK m.21) mahkemesidir. 
29 Kuru-El Kitabı s.743; Yılmaz-Tedbirler I s.1025; Özkök s.93; Kuru-Usul IV s.4401; Bilge/Önen 

s.380; Alangoya/Yıldırım/Deren s.449; Budak-Üçüncü Kişi s.190. 
30 Yılmaz-Tedbirler I s.1025; Kuru-El Kitabı s.743; Budak-Üçüncü Kişi s.190;  Berki s.32; Özkök 

s.93; Bilge/Önen s.380. 
31 Yılmaz-Tedbirler I s.1027; Ansay-Usul s.199. 
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ihtimali vardır. Bu durumda karşı tarafın veya üçüncü kişilerin haksız ihtiyatî tedbir 

nedeniyle zarara uğraması söz konusu olabilir. İşte kanun koyucu taraflar arasındaki 

menfaat dengesini sağlamak için, bir taraftan ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin 

yargılama sırasında dava konusu ile ilgili olarak hukukî durumunda meydana gelecek 

zararlara karşı korunmasını sağlamak için dosya üzerinden ve yaklaşık ispatla 

yetinilerek ihtiyatî tedbir kararı verilebileceğini düzenlemiş; diğer taraftan ise ihtiyatî 

tedbirin haksız çıkması halinde karşı tarafın veya üçüncü kişilerin uğrayacağı 

zararların karşılanması için tedbir talebinde bulunan kişiden teminat alınmasını 

öngörmüştür. Böylelikle kanun koyucu taraflar arasındaki menfaat dengesini 

sağlamaya çalışmıştır.  

HUMK m.110‟da “İhtiyatî tedbir kararını talep eden taraf bundan dolayı 

diğer tarafın ve üçüncü şahsın duçar olması muhtemel zarar ve ziyanlara mukabil 

teminat iraesine mecburdur. İcabı hâle göre hâkim işbu mecburiyeti refedebilir ve 

ihtiyatî tedbir kararını talep eden Devlet veya müzahereti adliyeye nail kimse ise 

teminat iraesi lâzım gelmez” denilmektedir. Bu hükümde de açıkça belirtildiği üzere, 

ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişiden alınan teminat, ihtiyatî tedbir nedeniyle, 

karşı tarafın veya üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların karşılanması için 

alınmaktadır
32

.  

 

2- ġartları 

İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin HUMK m.110‟a göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli şartlar 1- İhtiyatî tedbir talebinde 

bulunulması, 2- İhtiyatî tedbir talebinin mahkemece kabul edilmesi, 3- İhtiyatî tedbir 

kararının teminat karşılığında verilmesi, 4- Teminattan muafiyetin bulunmamasıdır.  

 

a- Ġhtiyatî Tedbir Talebinde Bulunulmalı 

HUMK m.110 göre teminat gösterme yükümlüğünün doğabilmesi için her 

şeyden önce ihtiyatî tedbir talebinde bulunulması gerekir. İhtiyati tedbir talebinde 

bulunulmadıkça HUMK m.110‟a göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu 

olmayacaktır. Bunun yanında sadece ihtiyatî tedbir talebinde bulunulması da HUMK 

m.110‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için yeterli değildir. 

                                                
32 Bilge/Önen s.374, 379; Budak-Üçüncü Kişi s.185; Karafakih s.269; Berki s.32; Ansay-Usul s.198; 

Postacıoğlu-Usul s.493; Özkan s.49; Kuru-Usul IV s.4328. 
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İhtiyatî tedbir talebinde bulunabilmek için teminat gösterilmesi gerekli değildir. 

Çünkü teminat gösterilmesi ihtiyatî tedbir kararı verilebilmesinin bir şartı değil, 

mahkemece verilen ihtiyatî tedbir kararının icra edilebilme şartıdır. Başka bir deyişle 

bir kişi teminat göstermeden ihtiyatî tedbir talebinde bulunabilir ve mahkeme de 

ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişi tarafından teminat gösterilmeden ihtiyatî tedbir 

kararı verebilir; ancak mahkemece verilen bu ihtiyatî tedbir kararı, kararda belirtilen 

tür ve miktarda teminat gösterilmedikçe, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişiye 

verilmez, bu karar icra edilemez, uygulanamaz.  

Dava açılmadan ihtiyatî tedbir talebinde bulunulmasıyla, görülmekte olan 

bir dava sırasında ihtiyatî tedbir talebinde bulunulması arasında, teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğması açısından herhangi bir fark yoktur . 

 

b- Ġhtiyatî Tedbir Talebi Mahkemece Kabul Edilmeli  

HUMK m.110‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli bir diğer şart ihtiyatî tedbir talebinin mahkemece kabul edilmesidir. 

Mahkeme ihtiyatî tedbir kararı verilmesine gerek olup olmadığını resen araştırır ve 

buna göre tedbir talebi konusunda kararını verir
33

. İhtiyatî tedbir talebi mahkemece 

kabul edilmeyecek olursa, HUMK m.110‟a göre teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olmaz. Zira bu durumda talep kabul edilmediği için, tedbirin icra edilmesi, 

karşı taraf veya üçüncü kişilerin zarara uğraması hiçbir şekilde söz konusu 

olmayacaktır.  

 

c- Ġhtiyatî Tedbir Kararı Teminat KarĢılığında Verilmeli 

İhtiyati tedbir talebinin mahkemece kabul edilmesi de HUMK m.110‟a göre 

teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için yeterli değildir. Teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, ihtiyatî tedbir talebinin mahkemece kabul 

edilerek ihtiyatî tedbir kararı verilmesi yanında, bu ihtiyatî tedbir kararının teminat 

karşılığında verilmesi gerekir. Mahkeme ihtiyatî tedbir kararını teminat karşılığında 

verebileceği gibi, teminatsız olarak da verebilir. Bu konuda mahkemenin takdir 

yetkisi vardır. Nitekim bu husus, HUMK m.110‟da “İhtiyatî tedbir kararını talep 

eden taraf …teminat iraesine mecburdur. İcabı hâle göre hâkim işbu mecburiyeti 

                                                
33 Postacıoğlu-Usul s.493. 
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refedebilir…” denilmek suretiyle belirtilmiştir. Kural, ihtiyatî tedbirin teminat 

karşılığında verilmesi olmakla beraber; HUMK m.110‟da duruma göre teminat 

gösterme zorunluluğunun kaldırılabileceği belirtilerek, hâkime bu konuda geniş bir 

takdir yetkisi verilmiştir
34

. Şüphesiz hâkimin ihtiyatî tedbire teminat karşılığında 

veya teminatsız olarak karar verme konusunda sahip olduğu bu takdir yetkisinin bazı 

sınırları da vardır. Hâkim bu konudaki takdir yetkisini, kanunun teminat ile 

amaçladığı hususları dikkate alarak kullanmalıdır.  

İhtiyatî tedbir müessesinde, HUMK m.110‟a göre alınan teminat ile, haksız 

ihtiyatî tedbir nedeniyle uğranılması muhtemel zararların karşılanması 

amaçlandığından, hâkim takdir yetkisini kullanırken, teminatın bu amacını göz 

önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, takdir yetkisini kullanırken, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin hakkını ispat derecesini ve tedbir nedeniyle doğması muhtemel 

zararın olup olmadığını da dikkate almalıdır. İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin 

sunduğu delillerden haklı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılıyorsa veya ihtiyatî 

tedbirden dolayı karşı tarafın herhangi bir zarara uğraması ihtimal dahilinde 

gözükmüyorsa, hâkim takdir yetkisini kullanarak, teminatsız olarak ihtiyatî tedbir 

kararı verebilmelidir
35

. İhtiyatî tedbire teminatsız olarak karar verilen hallerde, 

hukukî dinlenilme hakkının unsurlarından olan, kararların gerekçeli olması 

unsurunun da bir gereği olarak, neden teminatsız olarak ihtiyatî tedbire karar 

verildiği, kararda açıklanmalıdır.   

İhtiyati tedbire kural olarak teminat karşılığında karar verilmesi 

gerektiğinden, teminat alınması gereken bir durumda, hâkim kusur veya ihmali 

neticesinde teminatsız ihtiyatî tedbire karar vermişse, bu durumda hâkimin hukukî 

sorumluluğu söz konusu olabilecektir
36

.  

İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin maddî durumunun çok iyi olması, 

gerçekleşmesi muhtemel zararı karşılayacak güçte olması ihtiyatî tedbire teminatsız 

                                                
34 Karafakih, ihtiyatî tedbire duruşma yapılmadan, dosya üzerinden karar verilen hallerde, hâkimin 

takdir hakkının olmadığı, yani mutlaka teminat karşılığında ihtiyatî tedbire karar verilmesi 

görüşündedir (Karafakih s.270). Biz bu görüşe katılamıyoruz. Kanımızca teminat konusunda önemli 

olan, duruşma yapılıp yapılmadığı değil; tedbir talebinde bulunan kişinin hakkını ispat derecesi ve 

tedbir nedeniyle doğması muhtemel zararın olup olmadığıdır. Duruşma yapılmamasına rağmen, tedbir 

talebinde bulunan kişinin haklı olduğu anlaşılıyor ve karşı tarafın zarara uğraması da ihtimal dahilinde 

gözükmüyorsa, hâkim, teminatsız ihtiyatî tedbire karar verilebilir.  
35 Yılmaz-Tedbirler I s.920; Kuru-Usul V s.4328; Postacıoğlu-Usul s.493; Bilge/Önen s.374; Ansay-

Usul s.198; Özkök s.45; Özkan s.49; Karafakih s.269. 
36 Ansay-Usul s.198. 
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karar verilmesi için yeterli bir sebep sayılmamalıdır
37

. Özekes, uygulamada, 

bankaların ihtiyatî tedbir talebinde bulunmaları halinde, bankaların güvenilir bir 

kuruluş oldukları gerekçesiyle, ihtiyatî tedbire teminatsız olarak karar verilmesinin, 

hem karşı taraf için zarar doğurma ihtimali olan bir geçici korumada teminat 

alınmaması nedeniyle, hukukî dinlenilme hakkının ihlali anlamına geldiğini, hem de 

kanun hükmünün uygulanmaması nedeniyle, bu durumun, hâkimin hukukî 

sorumluluğuna yol açabileceğini belirtmektedir
38

.  

Doktrinde, nafaka davalarında ihtiyatî tedbir olarak nafaka ödenmesine 

(HUMK m.101,3) teminatsız olarak karar verilmesi gerektiği ileri sürülmüştür
39

. 

Buna gerekçe olarak da Türkiye‟nin de taraf olduğu “Nafaka Alacaklarının Yabancı 

Memleketlerde Tahsili İle İlgili Sözleşme” adındaki çok taraflı sözleşme‟nin 

“Yabancı veya gayri mukim alacaklılar dava masrafları için teminat akçesi yatırmaya 

ne de başka türlü bir tediyat ve tevdiatta bulunmaya mecbur edilemezler” şeklindeki 

9.maddesinin 2.fıkrası hükmü gösterilmiştir
40

.  Biz bu gerekçeye katılamıyoruz. Zira 

gerekçe olarak gösterilen söz konusu çok taraflı sözleşme hükmü, yabancıların veya 

Türkiye‟de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşlarının dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüklerine muafiyet getirmektedir. Bu hükme dayanarak ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunan kişinin teminat yükümlülüğünden muaf tutulması mümkün 

değildir. Zira dava açmada söz konusu olan teminat (HUMK m.97, MÖHUK m.48) 

ile, ihtiyatî tedbirde söz konusu olan teminatın (HUMK m.110) amaçları ve güvence 

altına aldıkları muhtemel zararlar farklıdır. Kanımızca da nafaka davalarında ihtiyatî 

tedbir olarak nafaka ödenmesine hükmedilmesine teminatsız olarak karar 

verilmelidir. Ancak bu şekilde karar verilmesinin gerekçesi söz konusu çok taraflı 

sözleşme hükmü olmayıp; nafaka davalarının niteliği gereği hâkim takdir hakkını 

kullanarak ihtiyatî tedbir kararının teminatsız vermelidir. Örneğin yardım nafakasına 

ilişkin davalarda, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan taraf zaruret halinde olduğundan 

ve davanın sonuçlanmasına kadar beklemeye tahammülü olmadığından, işin niteliği 

gereği ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin haklı olduğunun anlaşıldığı 

durumlarda, hâkim teminatsız olarak ihtiyatî tedbir kararı vermelidir
41

. Yani işin 

                                                
37 Özkök s.45. 
38 Özekes-Hukuki Dinlenilme s.217. 
39 Postacıoğlu-Usul s.493; Kuru-Usul IV s.4328; Özkök s.45; Bilge/Önen s.374; Kütükçüoğlu s.58. 
40 Özkök s.45. 
41 Yılmaz-Tedbirler I s.301. 
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niteliği, nafaka davalarında tedbir kararının teminatsız verilmesini gerektirmektedir. 

Maddî yönden ihtiyacı olduğu, zaruret halinde olduğu için ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunarak nafaka ödenmesine karar verilmesini isteyen kişiden, teminat istenmesi 

işin niteliğine aykırı olur. Bu durumda zaten ekonomik açıdan zor durumda olan 

tedbir talebinde bulunan kişi teminat gösteremez ve böylelikle ihtiyatî tedbir kararı 

da uygulanamaz. Bu nedenle nafaka davalarında, işin niteliği gereği hâkim, HUMK 

m.110‟da belirtildiği üzere “icabı hal” (durumun gereği) de bunu gerektirdiği için, 

takdir hakkını kullanarak teminatsız olarak tedbir kararı vermelidir.  

Mahkeme ihtiyatî tedbir talebi üzerine, tedbir talebini haklı bularak ihtiyatî 

tedbir kararı verecek olursa, bu ihtiyatî tedbir kararında, teminat gösterilip 

gösterilmeyeceğini ve teminat gösterilecekse bunun türünü ve miktarını da belirtir. 

Mahkeme ihtiyatî tedbire teminat karşılığında karar vermişse, bunu kararında 

“ihtiyatî tedbir talebinde bulunan tarafça gösterilecek …….TL tutarında (%15 

oranında) nakit para veya teminat mektubu teminat karşılığında, …….. ihtiyatî tedbir 

konulmasına” şeklinde belirtir. İhtiyatî tedbire teminatsız karar verilmişse, bu 

hususunda, herhangi bir karışıklığa sebebiyet verilmemesi açısından, ihtiyatî tedbir 

kararında açıkça belirtilmesi uygun olur. Mahkeme kararında bu konuda herhangi bir 

açıklık yoksa, ihtiyatî tedbir kararının teminatsız verildiğinin kabulü gerekir. 

 

d- Teminattan Muafiyet Bulunmamalı 

HUMK m.110‟a göre ihtiyatî tedbir talebinden bulunan kişinin teminat 

gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli olan son şart ise, 

ihtiyatî tedbir talebinde bulunanın teminat göstermekten muaf olmamasıdır. Eğer 

ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişiye teminattan muafiyet sağlayan bir durum 

varsa, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin HUMK m.110‟a göre teminat 

gösterme yükümlülüğü olmaz. Tersi durumda, yani, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan 

kişiye teminat göstermeden muafiyet sağlayan durum, daha sonra ortadan kalkarsa, 

tedbir talebinde bulunan kişinin HUMK m.110‟a göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğar. 

HUMK m.110/c.2‟de “…ihtiyatî tedbir kararını talep eden Devlet veya 

müzahereti adliyeye nail kimse ise teminat iraesi lâzım gelmez” denilmektedir. Bu 

hükme göre ihtiyatî tedbir talebinde bulunan devlet ise, devletin teminat göstermesi 
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gerekmez. Bu durumda ihtiyatî tedbir kararı herhangi bir teminat göstermesine gerek 

kalmaksızın ihtiyatî tedbir talebinde bulunan devlet kamu tüzel kişiliğine verilir. 

Devlete teminat göstermekten muafiyet tanınmasının sebebi, devlet‟in talep ettiği 

ihtiyatî tedbir talebinin haksız olduğunun anlaşılması halinde, karşı tarafın veya 

üçüncü kişilerin zararının Devlet‟çe karşılanacağından herhangi bir şüphe ve tereddüt 

duyulmamasıdır
42

. HUMK m.110/c.2 ile tanınan teminat göstermekten muafiyet 

sadece “Devlet” kamu tüzel kişiliği bakımından olup; il özel idaresi, belediye, köy 

gibi diğer kamu tüzel kişileri Devlet terimine dahil olmayıp, bunlar HUMK m.110‟a 

göre teminat göstermekle yükümlüdürler
43

. Öğretide, hâkimin HUMK m.110‟daki 

takdir yetkisini kullanarak, Belediye, Köy gibi diğer kamu tüzel kişilerini teminat 

göstermekten muaf tutabileceği ileri sürülmüştür
44

. Kanımızca hâkimin devlet 

terimine dahil olmayan diğer kamu tüzel kişilerini HUMK m.110‟daki “icabı hale” 

ifadesiyle kendisine tanınan takdir yetkisini kullanarak teminattan muaf tutması 

mümkün değildir. Zaten HUMK m.110‟daki “icabı hale” ifadesiyle hâkime 

teminattan muaf tutma imkânı değil, ihtiyatî tedbire teminatsız karar verme imkânı 

tanınmıştır. Bu durumda zaten ihtiyatî tedbire teminatsız karar verildiği için, 

teminattan muaf tutulma söz konusu olmaz. Hâkim kendisine ihtiyatî tedbire 

teminatsız karar verebilme konusunda tanınan bu takdir yetkisini ise ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunan kişinin hakkını ispat derecesini ve tedbir nedeniyle doğması 

muhtemel zararın olup olmadığını dikkate alarak kullanır ve gerekiyorsa ihtiyatî 

tedbire teminatsız karar verir. İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin maddî 

durumunun çok iyi olması, gerçekleşmesi muhtemel zararı karşılayacak güçte olması 

ihtiyatî tedbire teminatsız karar verilmesi için yeterli bir sebep sayılmayacağını 

yukarıda da belirtmiştik. Bu nedenle, kanımızca hâkim, sırf ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin kamu tüzel kişisi olması sıfatını dikkate alarak, ihtiyatî tedbire 

teminatsız karar verememelidir. İhtiyatî tedbir talebinde bulunan gerçek kişilerden ve 

özel tüzel kişilerden teminat istenirken, kamu tüzel kişilerinden teminat istenmemesi 

eşitlik ilkesini zedeleyeceği gibi; HUMK m.110 hükmüne de aykırı olacaktır. Zira 

kanun koyucu tüm kamu tüzel kişilerine teminattan muafiyet tanımak isteseydi, 

                                                
42 Yılmaz-Tedbirler I s.921; Yılmaz S. s.20; Berki s.32. 
43 Kuru-El Kitabı s.725; Yılmaz-Tedbirler I s.921; Özkök s.45, dn.94; Kuru-Usul IV s.4328. 
44 Kuru-El Kitabı s.725; Özkök s.45, dn.94. 
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HUMK m.110‟da “devlet” terimini kullanmayıp, bunun yerine “kamu tüzel kişisi” 

terimini kullanırdı.   

Bazı özel kanunlarla, bazı kamu tüzel kişileri ihtiyatî tedbir taleplerinde 

teminat göstermekten muaf tutulmuşlardır. Örneğin, Sermaye Piyasası Kanunu 

m.46/a‟ya göre, Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler 

sonucunda, Kurul‟a kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka 

arz ve satış işlemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için 

gerekli her türlü tedbiri almaya; kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz 

ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü 

teminattan muaf olarak ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararı alabilir. 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu‟nun
45

 109.maddesinin, 3. fıkrasının, 2.cümlesine göre “Faaliyet 

izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları ve tüzel kişi 

ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları ve 

yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarına Fonun talebi üzerine mahkeme tarafından 

teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulabilir”. Yine 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve 

Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
46

‟da da ihtiyatî tedbirde 

teminattan muafiyete ilişkin hükümler vardır
47

. Benzer bir hüküm Pamukbank Türk 

Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
48

‟da da vardır
49

. Yine Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
50

‟da da ihtiyatî tedbirde 

teminattan muafiyete ilişkin bir hüküm vardır
51

.  

 İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişi, adlî yardımdan yararlanan bir kişi ise, 

HUMK m.110/c.2 gereği, ihtiyatî tedbir talebinde bulunurken HUMK m.110‟a göre 

                                                
45 RG 01.11.2005, S.25983. 
46 15.11.2000 tarih, 4603 s.K.: RG 25.11.2000, S.24241. 
47 Geçici Madde 4/2‟ye göre “Yeniden yapılandırma süreci içinde, bankalarca kredi alacaklarının 
tahsili amacıyla açılmış veya açılacak dava veya takipler sonuçlandırılıncaya kadar… her türlü ihtiyatî 

tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz”. 
48 16.7.2004 tarih, 5230 s.K.:  RG 31.7.2004, S.25539. 
49 Bu kanunun 11.maddesine göre “4603 sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma 

sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar…ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî 

haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz”. 
50 9.4.2003 tarih, 4842 s.K.: RG 24.4.2003, S.25088  
51 Geçici Madde 3‟e göre “15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan bankalarca 

yeniden yapılandırma süreci içinde, açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 

her türlü ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. 



 380 

teminat göstermek zorunda değildir. Dava devam ederken, adlî yardım kararı 

kaldırılırsa, mahkeme ihtiyatî tedbir koyduran kişinin teminat göstermesine karar 

verebilir
52

.  Öğretide, adlî yardımdan yararlanan bir kişinin ihtiyatî tedbir talebi 

incelenirken daha derinlemesine bir inceleme yapılmasının uygun olacağı 

belirtilmiştir
53

.  

 

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

İhtiyatî tedbir talebi üzerine, hâkimin teminat karşılığında ihtiyatî tedbir 

kararı vermesiyle, teminattan muafiyet sağlayan herhangi bir durum da söz konusu 

değilse, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin HUMK m.110‟a göre teminat 

gösterme yükümlülüğü doğar. Şimdi bu ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin 

HUMK m.110‟a göre göstermekle yükümlü olduğu bu teminatın gösterilme 

zamanını, teminatın türü, miktarı ve teminat gösterilmemesinin sonuçlarını 

inceleyelim.  

 

a- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Gerek ihtiyatî tedbir müessesinin genel olarak düzenlendiği Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟nda, gerekse ihtiyatî tedbir müessesinin düzenlendiği diğer 

kanunlarda, teminatın gösterilme zamanı ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir.  

Teminatın gösterilme zamanı, teminatın hukukî niteliği ile doğrudan 

ilgilidir. HUMK m.110‟da öngörülen teminat, gösterilmedikçe, ihtiyatî tedbir 

kararının icrası uygulanması mümkün değildir. Teminat, ihtiyatî tedbir kararının icra 

edilebilme şartı olduğu için, ihtiyatî tedbir kararının icrasını talep etme imkânı 

olduğu müddetçe, teminat gösterilmesi mümkün olmalıdır. Bu sebeple ihtiyatî tedbir 

                                                
52 “Davalılar vekili verdiği 19.7.1972 günlü dilekçe ile davacıların aldıkları adlî müzaherete nailiyet 

kararının mahkemece daha önce kaldırıldığını ve böylece davacıların taşınmazlara koydurdukları 

tedbirin teminatsız olarak sürmekte olduğunu, bundan dolayı zarar gördüklerini bildirerek ya teminat 

alınmasını ya da tedbirin kaldırılmasını istemiş ve bu dilekçe üzerine hâkim dosyayı ele alarak 

taşınmazların değerlerini gözetilmek suretiyle davacıların tedbirin devamı için nakdi teminat veya 

teminat mektubu göstermelerine aynı gün karar vermiştir” (4.HD 21.12.1972, 14782/9794: Kuru-Usul 

V s.4328-4329). 
53 Özkök s.46. 
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kararı devam ettiği müddetçe, teminat gösterilmesi ve teminat karşılığında verilen 

ihtiyatî tedbir kararının icrasının istenilmesi her zaman mümkündür.  

 

b- Teminatın Miktarı 

Teminatın miktarı konusunda kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Bu 

nedenle teminat miktarı hâkim tarafından belirlenir. İhtiyatî tedbir talebinin kabul 

edilerek, teminat karşılığında ihtiyatî tedbir konulmasına karar verilmesi halinde, 

hâkim, ihtiyatî tedbir kararında, tedbir talebinde bulunan kişi tarafından gösterilmesi 

gereken teminat miktarını da belirtir. Hâkim tarafından belirlenen teminat miktarının, 

tarafların itirazı üzerine, sonradan artırılmasına veya azaltılmasına karar verilebilir
54

.  

Uygulamada teminat miktarı genellikle dava konusunun yüzde onu veya 

onbeşi oranında belirlenmektedir. Hâkim, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan tarafın 

HUMK m.110‟a göre göstereceği teminatın miktarını belirlerken, ihtiyatî tedbirin 

haksız çıkması halinde, karşı tarafın uğrayabileceği her türlü zararı dikkate almalı ve 

buna göre teminatın miktarını belirlemelidir
55

. Bu nedenle uygulamada yapıldığı 

gibi, teminatın dava konusunun yüzde onu veya onbeşi gibi bir oran olarak 

belirlenmesi zorunluluk olmayıp; hâkim, her somut olayın ve davanın özelliklerini 

dikkate alınarak buna göre teminat miktarını belirlemelidir
56

. Teminat miktarı 

sadece, dava masraflarıyla sınırlandırılmamalıdır
57

. Hâkim teminat miktarını 

belirlerken, mutlak suretle delil durumu ve ihtiyatî tedbirin haksız çıkması halinde 

karşı tarafın uğraması muhtemel zararları dikkate almalı ve buna göre dava harç ve 

giderleri ile uğranılması muhtemel zararların miktarını yaklaşık olarak tespit etmeli, 

bunları karşılayacak miktarda bir teminat miktarı belirlemeye çalışmalıdır. Ayrıca 

hâkim teminat miktarını belirlerken, teminat miktarının hak arama özgürlüğünü 

zedeleyecek miktarda yüksek olmamasına da dikkat etmelidir
58

. Sonuç olarak hâkim 

tarafından belirlenen teminat miktarının, bir yandan ihtiyatî tedbirin haksız çıkması 

halinde karşı tarafın uğraması muhtemel zararları karşılamayacak kadar düşük 

olmaması, diğer yandan da hak arama özgürlüğünü zedeleyecek miktarda yüksek 

olmaması gerektiğini; bu konuda her iki tarafın menfaatlerinin dengelenerek, uygun 

                                                
54 Bilge/Önen s.374. 
55 Özkök s.44. 
56 Yılmaz-Tedbirler I s.908. 
57 Özkek s.44. 
58 Yılmaz-Tedbirler I s.908-909. 
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bir teminat miktarının belirlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Hâkim, başlangıçta 

belirlediği teminat miktarını, daha sonra delil durumunda ortaya çıkan değişikliklere 

göre, talep üzerine veya kendiliğinden, artırabilir veya azaltabilir
59

.  

 

c- Teminatın Türü 

Teminatın türü konusunda da kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Bu 

nedenle teminat türleri, teminat konusunda genel hüküm niteliğinde olan HUMK 

m.96 hükmü kıyasen uygulanarak belirlenecektir. Buna göre, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişi, ihtiyatî tedbir kararında belirtilen miktarda, para, hisse senedi, tahvil, 

taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti (banka teminat mektubu), noterden onaylı 

kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini teminat olarak gösterilebilir
60

 

(HUMK m.96,I kıyasen). Ancak para dışındaki teminat türlerinin, teminat olarak 

gösterilebilmesi için, gösterilmek istenen teminat türünün mahkeme tarafından kabul 

edilmesi gereklidir
61

.  

İhtiyati tedbir kararında, gösterilecek olan teminatın türü de belirtilmelidir. 

İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişi, kararda gösterilen türden bir teminat türü ile 

teminatı gösterebilir. Uygulamada ihtiyatî tedbir kararlarında genellikle teminatın 

para veya teminat mektubu ile gösterilmesi gerektiği belirtilmekte; diğer teminat 

türleri kararda zikredilmemektedir. Tedbir talebinde bulunan kişi, ihtiyatî tedbir 

kararında gösterilen teminat türü dışında bir teminat türünü göstermek isterse, bu 

konudaki talebini mahkemeye dilekçe ile sunmalıdır. Gösterilmek istenilen teminat 

türü mahkemece uygun bulunursa, kabul edilirse, kabul edilen teminat türü ile 

teminat gösterilebilir. Aksi takdirde sadece mahkeme kararında belirtilen türden bir 

teminat türü ile teminat gösterilebilir.  

İhtiyatî tedbir talebinde bulunan, teminat olarak gayrimenkul rehni 

göstermek isterse; teminat olarak bir gayrimenkulünü ipotek etmek istediğini 

mahkemeye bildirir. Bunun üzerine, mahkeme bu ipoteği teminat olarak kabul edip, 

gayrimenkul üzerine ipotek konulmasına karar verirse, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan tapu sicilinde tek taraflı bir beyanla veya mahkemece yazılacak bir yazı ile 

                                                
59 Yılmaz-Tedbirler I s.909; Özkök s.44. 
60 Özkök s.44; Yılmaz-Tedbirler I s.908; Bilge/Önen s.374.  
61 Yılmaz-İnanca s.396. 
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de gayrimenkul üzerine ipotek konulmasını sağlayabileceği kabul edilmektedir
62

. 

Hâkim başlangıçta belirlediği teminat türünü, daha sonra değiştirebilir
63

.  

 

d- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

İhtiyati tedbir kararında belirtilen miktar ve türde teminat gösterilmediği 

müddetçe, ihtiyatî tedbir kararı, tedbir talebinde bulunan kişiye verilmez
64

. 

Dolayısıyla, ihtiyatî tedbir kararının ilgili yerlere verilerek, ihtiyatî tedbirin, icrasının 

uygulanmasının istenilmesi de mümkün olmaz. Bu durumda ihtiyatî tedbir 

uygulanamayacağı için, ihtiyatî tedbirden beklenilen fayda da gerçekleşmemiş olur.  

 

 II- Aleyhine Ġhtiyati Tedbir Kararı Verilen KiĢinin Teminat 

Yükümlülüğü (HUMK m.111) 

 

1- Genel Olarak 

İhtiyati tedbir müessesesinde, teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu 

hallerden birisi de HUMK m.111‟de düzenlenen teminat karşılığında ihtiyatî tedbir 

kararının kaldırılmasıdır
65

.  

İhtiyatî tedbire genellikle dosya üzerinden ve yaklaşık ispatla yetinilerek 

karar verildiğinden, ihtiyatî tedbir kararının ileride haksız çıkması ve bu nedenle 

zararın doğması mümkündür. Bu nedenle kanun koyucu, taraflar arasındaki menfaat 

dengesinin sağlanması düşüncesinin bir sonucu olarak, hem ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin haksız ihtiyatî tedbirden dolayı sorumlu olduğunu düzenleyerek, 

haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle uğranılması muhtemel zararların karşılanması için 

teminat gösterilmesini (HUMK m.110) öngörmüş, hem de aleyhine ihtiyatî tedbir 

kararı verilen kişiye, ihtiyatî tedbirden en az zarar görmesi için bazı imkânlar 

tanımıştır. Bu imkânlardan birisi de teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılmasıdır (HUMK m.111). Örneğin, bir kişinin, bir tırın kendisine ait olduğu 

                                                
62 Özkök s.44, dn.85. 
63 Yılmaz-Tedbirler I s.909. 
64 Yılmaz-Tedbirler I s.909. 
65 Alman hukukunda sadece özel durumların varlığı halinde, teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılabileceği kabul edilmekte; İsviçre hukukunda ise teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılmasını talep hakkının olmadığı ifade edilmektedir (Bkz.Deren-Yıldırım s.152-153; Canbolat 

s.327). İsviçre‟de de mahkemeler, teminat karşılığında ihtiyat tedbirin kaldırılmasında son derece 

çekingen davranmaktadır (Deren-Yıldırım s.153). 
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iddiasıyla bir dava açtığını, bu davada mahkemenin, trafik kaydına tedbir koymakla 

yetinmeyerek, tırın trafikten men edilerek parka çekilmesi hususunda da ihtiyatî 

tedbir kararı verdiğini düşünelim. Bu durumda tırın parka çekilmesi halinde, tırın 

çalışamaması nedeniyle ortaya çok büyük zararlar çıkabilir. İşte kanun koyucu ortaya 

böyle büyük zararların çıkma ihtimali olduğu durumlarda, zararın en aza 

indirilebilmesi için, aleyhine tedbir kararı verilen kişiye, teminat karşılığında ihtiyatî 

tedbir kararının kaldırılmasını isteme imkânını tanımıştır. Aleyhine tedbir kararı 

verilen kişi HUMK m.111 ile kendisine tanınan bu imkândan yararlanarak teminat 

karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasını sağlayabilir. Böylece tır çalışacak ve 

kazanç sağlamaya devam edeceğinden, aleyhine tedbir kararı verilen kişinin 

uğrayacağı zarar en aza indirilmiştir. Şüphesiz burada teminat karşılığında ihtiyatî 

tedbirin kaldırılmasına karar verilirken, aleyhine tedbir kararı verilen kişi tarafından 

gösterilecek teminatın, ihtiyatî tedbir talep eden kişinin menfaatlerini garanti 

alabilecek nitelikte ve yeterlilikte bir teminat olmasına dikkat edilmelidir. Aksi 

takdirde, taraflar arasında sağlanmış olan menfaat dengesi, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişi aleyhine bozulmuş olur.  Deren-Yıldırım da teminat karşılığında ihtiyatî 

tedbirin kaldırılması, ihtiyatî tedbir ile güdülen amaca aykırı düşebileceğinden, 

teminatın çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerektiğini ifade etmektedir
66

. 

HUMK m.111‟de “Aleyhine ihtiyatî bir tedbire karar verilmiş olan taraf 

teminat gösterirse icap ve vaziyete göre bu tedbir tebdil veya ref olunabileceği…” 

denilmektedir. Bu hükme göre, aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen tarafın 

göstereceği teminat karşılığında, mahkeme hal ve duruma göre ihtiyatî tedbirin 

değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. Şimdi, teminat karşılığında 

ihtiyatî tedbir kararının kaldırılmasında, aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin 

HUMK m.111‟e göre söz konusu olan teminat gösterme yükümlülüğünün şartlarının, 

buradaki teminatın gösterilme zamanı, miktarı, türü ve teminat gösterilmemesinin 

sonuçlarını inceleyelim.  

 

2- ġartları 

Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin, HUMK m.111‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1- Mahkemece 

                                                
66 Deren-Yıldırım s.152. 
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aleyhe ihtiyatî tedbir kararı verilmeli, 2- Teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılması talep edilmeli, 3- Talep mahkemece kabul edilmeli.  

 

a- Aleyhe Ġhtiyatî Tedbir Kararı Verilmeli 

HUMK m.111‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün olabilmesi için, 

öncelikle mahkemece aleyhe verilen bir ihtiyatî tedbir kararının olması gerekir. 

Mahkemece aleyhe ihtiyatî tedbir kararının verilmesi yeterli olup, ayrıca bu ihtiyatî 

tedbir kararının uygulanmış olması gerekmez. Nitekim, HUMK m.111‟de “Aleyhine 

ihtiyatî tedbire karar verilmiş olan taraf” denilmektedir.  

 

b- Teminat KarĢılığında Ġhtiyati Tedbirin Kaldırılması Talep Edilmeli 

Bir diğer şart, aleyhine ihtiyat tedbir kararı verilen kişinin, teminat 

karşılığında ihtiyatî tedbir kararının kaldırılmasını talep etmesidir.  

Teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasını isteme imkânına sahip 

olan, aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişi, bu talebini mahkemeye bir dilekçe ile 

iletir. Teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılması talebi, henüz esas hakkındaki 

dava açılmamışsa ihtiyatî tedbir kararını veren mahkemeye, esas hakkında dava 

açılmışsa esas hakkında açılan davaya bakmakta olan mahkemeye yapılır. Bu talep 

ihtiyatî tedbir kararı devam ettiği müddetçe her zaman yapılabilir.   

Teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılması talebinde bulunulurken, 

teminatın gösterilmesine gerek yoktur. Her ne kadar HUMK m.111‟deki “…teminat 

gösterirse…bu tedbir tebdil veya ref olunabileceği” şeklindeki ifade, teminat 

karşılığında tedbirin kaldırılması talebinde bulunurken teminat gösterilmesi gerektiği 

gibi anlaşılmaya müsait ise de bunu böyle anlamamak gerekir. Talepte bulunun 

kişinin, talep mahkemece kabul edildiği takdirde, mahkemece belirlenen miktar ve 

türde teminatı göstermeye hazır olduğunu  bildirmesi yeterlidir. Talepte bulunan 

kişinin, talepte bulunurken, göstermek istediği teminat türü veya türlerini de 

mahkemeye bildirmesi daha uygun olacaktır.  

HUMK m.111‟de “Aleyhine ihtiyatî tedbire karar verilmiş olan taraf” 

denildiğinden, sadece aleyhine tedbir kararı verilen kişi HUMK m.111‟e göre 

tedbirin kaldırılmasını talep edebilir. Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı uygulanan 
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üçüncü kişilerin ise, HUMK m.111 hükmünden yararlanarak, teminat karşılığında 

ihtiyatî tedbir kararının kaldırılmasını talep edebilmeleri mümkün değildir.  

 

c- Talep Mahkemece Kabul Edilmeli 

HUMK m.111‟e göre aleyhine tedbir kararı verilen kişinin teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğması için gerekli son şart, mahkemenin teminat 

karşılığında tedbirin kaldırılması talebini kabul ederek, gösterilecek teminat 

karşılığında tedbirin kaldırılmasına karar vermesidir.  

Mahkemenin teminat karşılığında tedbirin kaldırılması talebi üzerine 

yapacağı inceleme şekli bir inceleme değildir. Teminat gösterilmesi veya 

gösterilmeye hazır olunduğunun bildirilmesi, mahkemenin ihtiyatî tedbir kararını 

değiştirmesi veya kaldırması için tek başına yeterli olmayıp; ayrıca hal ve şartlarında 

buna müsait olması gerekir
67

. Yine dava konusu ve tedbirin niteliği de, tedbirin 

teminat karşılığında kaldırılmasına uygun olmalıdır. Tedbirin teminat karşılığında 

kaldırılması halinde, tedbir aslında teminat üzerinde devam etmekte olduğundan, 

tedbirin gösterilecek teminat üzerinde devam etmesiyle de, ihtiyatî tedbirden umulan 

yarar gerçekleşecek olmalıdır. Hâkim bütün bu hususları, tarafların menfaatlerini 

değerlendirerek, takdir yetkisini kullanacak ve kararını verecektir. Örneğin tedbir 

nafakasında, teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar verilemez. 

Zira tedbir talebinde bulunan kişinin ihtiyacı olduğu ve davanın sonuçlanmasını 

beklemeye tahammülü olmadığı için, ihtiyatî tedbir yoluyla nafaka ödenmesine karar 

verilmiştir. Bu nedenle burada dava ve tedbirin niteliği gereği, tedbirin teminat 

karşılığında kaldırılması mümkün değildir. Yine yıkılma tehlikesi söz konusu olan 

bir binanın yıkılması konusunda verilen ihtiyatî tedbir kararı, zarar veya tehlike 

ihtimali ortadan kalkmamışsa teminat karşılığında kaldırılamaz. Çünkü teminat 

karşılığında tedbirin kaldırılması ve tedbirin teminat üzerinde devam etmesi halinde, 

ihtiyatî tedbirden umulan yarar gerçekleşmeyecektir. Teminat gösterilmesi, binanın 

yıkılmasını ve zararın ortaya çıkmasını önlemeyecektir. Yani bu durumda tedbirden 

umulan yarar, ancak yıkılma tehlikesi olan binanın bir an önce yıkılmasıyla 

gerçekleşecektir.  

                                                
67 Özkök s.82. 
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Teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılması, yukarıda verdiğimiz tır 

örneğinde olduğu gibi, en çok sicile kayıtlı taşınır malların yediemine verilmesi 

hakkındaki ihtiyatî tedbirlerde uygulama alanı bulacaktır. Çünkü ihtiyatî tedbirle 

dava konusu şeyin, lehine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişiye, davayı kazanması 

halinde, aynen verilmesinin sağlanması amaçlandığından, sicile kayıtlı taşınırların 

ilgili sicillere şerh verilmekle, bunların bir başka üçüncü kişiye devri önlenmiş olur. 

Teminat gösterilmesiyle de, lehine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin menfaatleri 

garanti altına alınmış; teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasıyla da 

aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin dava konusu şeyi kullanamaması, 

çalıştıramamasından dolayı uğrayacağı zararlar önlenmiş olur. Bu şekilde taraflar 

arasındaki menfaat dengesi sağlanmış olur.  Uygulamada taşınmazlar hakkında 

ihtiyatî tedbirler genellikle, tapu kaydına şerh verilmek suretiyle uygulandığından, 

HUMK m.111 hükmü, taşınmazlar hakkında pek uygulama alanı bulamamaktadır. 

Ancak sadece tapu kaydına şerh verilmekle yetinilmeyerek, taşınmazın yediemine 

verilmesi şeklinde de ihtiyatî tedbir kararı verilmişse, bu durumda HUMK m.111 

hükmü uygulama alanı bulabilecektir. Yine HUMK m.111 hükmünün, herhangi bir 

sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara el konularak yediemine verilmesi hakkındaki 

ihtiyatî tedbirlerde de uygulama alanı bulması mümkündür. Şöyle ki, ihtiyatî tedbir 

konulan dava konusu taşınır mal üzerindeki tedbirin HUMK m.111‟e göre teminat 

karşılığında değiştirilerek, dava konusu taşınırın yediemin olarak üçüncü kişiden 

alınarak, yediemin olarak aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen davalıya verilmesi 

mümkündür
68

. Taşınır mal yediemin olarak aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen 

kişiye teslim edildiği için, aleyhine tedbir kararı verilen kişinin hukukî ve cezai 

sorumluluğunun olması ve aynı zamanda aleyhine tedbir kararı verilen kişiden 

HUMK m.111‟e göre teminat alınacak olması gözetildiğinden, ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunan kişinin menfaatinin garanti altına alındığını söyleyebiliriz.  

Mahkemenin bu konuda karar verirken, karşı tarafı dinlemesi zorunlu 

değildir. Ancak, bu konuda zorunluluk olmamakla beraber, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin de dinlenerek, bu konudaki görüşünün alınması daha uygun 

olacaktır.  

    

                                                
68 “…yediemin, ilke olarak üçüncü kişidir; ancak, belli şartların gerçekleşmesi halinde, malı elinde 

bulunduran kişi (hatta davalı/borçlu) da yediemin olarak tayin edilebilir” (Yılmaz-Tedbirler I s.184). 



 388 

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin HUMK m.111‟e göre tedbirin 

kaldırılması talebi mahkemece uygun görülürse, mahkeme, aleyhine tedbir kararı 

verilen kişi tarafından gösterilecek teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılmasına karar verir. Böylelikle, aleyhine tedbir kararı verilen kişinin HUMK 

m.111‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğar. Mahkemenin teminat 

karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar vermesi halinde, aslında, ihtiyatî 

tedbir kalkmamakta, teminat üzerinde devam etmektedir
69

. Mahkemenin HUMK 

m.111‟e göre teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar vermesi 

halinde, kararda belirtilen tür ve miktardaki teminat süresinde gösterilirse, ihtiyatî 

tedbir kararının icrasıyla görevlendirilmiş kişi, ihtiyatî tedbirin kaldırılması için 

gerekli işlemleri yapar.  

HUMK m.111‟deki teminatın gösterilme zamanı ile ilgili kanunda herhangi 

bir hüküm yoktur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, teminat karşılığında tedbirin 

kaldırılması talebinde bulunurken teminatın gösterilmiş olmasının gerekmediğini, bu 

talep mahkemece uygun görüldüğü takdirde teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğacağını söylemiştik. Mahkeme aleyhine tedbir kararı verilen kişinin talebini 

uygun bularak teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasına karar verdiği takdirde, 

kanımızca teminat gösterilmesi için de bir süre vermesi uygun olur. Hâkim 

tarafından böyle bir süre verilmişse, hâkim tarafından verilen bu süre içinde 

teminatın gösterilmesi gerekir. Bu süre kesin olarak verilmemişse, hâkimden teminat 

gösterilmesi için yeni bir süre istenilmesi, yeniden süre verilmesi mümkündür. 

Hâkim tarafından teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasına karar verilirken, 

teminat gösterilmesi için herhangi bir süre verilmemişse, bu takdirde tedbir devam 

ettiği müddetçe, her zaman hâkim tarafından belirlenen miktar ve türde teminat 

gösterilerek, gösterilen bu teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasının sağlanması 

mümkündür.   

Hâkim HUMK m.111‟e göre teminat karşılığında ihtiyat tedbirin 

kaldırılmasına karar verince, bu kararında aleyhine tedbir kararı verilen kişi 

tarafından gösterilecek teminatın miktarını da belirtir. Gösterilecek teminat, ihtiyatî 

                                                
69 Kuru-El Kitabı s.735; Kuru-Usul IV s.4365. 
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tedbirin kaldırılması veya değiştirilmesi nedeniyle, tedbir talep eden tarafın 

uğrayabileceği zararları karşılayacak miktarda ve tedbir talep eden tarafın 

menfaatlerini garanti altına alabilecek nitelikte olmalıdır
70

. Bu nedenle aleyhine 

tedbir kararı verilen kişi tarafından gösterilecek teminat karşı tarafın muhtemel 

zararlarını karşılayacak miktarda ve nitelikte değilse, ihtiyatî tedbir tamamen 

kaldırılmamalı, olduğu gibi veya değiştirilerek muhafaza edilmelidir
71

. 

Taşınır malların üzerine ihtiyatî tedbir konularak, taşınmazın yediemine 

verildiği hallerde, HUMK m.111‟e göre teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılabilmesi için, taraflar arasında mülkiyeti çekişmeli olan, üzerine ihtiyatî tedbir 

konulan taşınır malın değeri kadar teminat gösterilmesi gerekir
72

. İhtiyatî tedbir talep 

eden kişinin menfaatlerinin garanti altına alınabilmesi, ancak bu şekilde sağlanabilir. 

Taşınır malın değerinden az teminat alınması, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan 

kişinin menfaatini zedeleyeceği gibi; taşınırın değerinden fazla bir teminat 

istenilmesi ise aleyhine tedbir kararı verilen kişinin menfaatine aykırı olacak, bu 

durumda HUMK m.111 hükmü işlemez hale gelecektir. Zira hiç kimse, taşınırın 

değerinden fazla bir teminatı göstererek, taşınırı teslim alma yoluna gitmeyecektir.  

Teminatın türü konusunda HUMK m.111‟de herhangi bir hüküm yoktur. 

Bu nedenle teminat türleri, teminat konusunda genel hüküm niteliğinde olan HUMK 

m.96 hükmü kıyasen uygulanarak belirlenecektir. Buna göre, aleyhine ihtiyatî tedbir 

kararı verilen kişi, hâkim tarafından belirlenen miktarda parayı veya mahkemece 

kabul edilecek hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti (banka 

teminat mektubu), noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır 

rehnini teminat olarak gösterilebilir (HUMK m.96,I kıyasen). Yılmaz, teminat olarak 

nakit para gösterilmesi halinde, bunun Türk parası cinsinden gösterilmesinin zorunlu 

olmadığını, yabancı para cinsinden de teminat gösterilebileceğini belirtmektedir
73

.  

Teminat gösterilmemesi halinde, HUMK m.111‟e göre verilen tedbirin 

kaldırılması kararı uygulanamayacak, ihtiyatî tedbir mahkeme tarafından verildiği 

şekilde devam edecektir.  

 

                                                
70 Yılmaz-Tedbirler I s.979; Özkök s.82; Özkan s.52. 
71 Özkök s.82 
72 Özkök s.82. 
73 Yılmaz-Tedbirler s.980. 
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4- HUMK m.110’daki Teminat ile KarĢılaĢtırılması 

HUMK m.111‟e göre gösterilen teminat ile HUMK m.110‟a göre gösterilen 

teminat birbirinden farklıdır.  

HUMK m.110‟a gösterilen teminat, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan, lehine 

ihtiyatî tedbir kararı verilen kişi tarafından gösterildiği halde; HUMK m.111‟e göre 

gösterilen teminat aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişi tarafından 

gösterilmektedir.  

HUMK m.110‟daki teminatla uygulanan tedbirin haksız olması halinde 

uğranılması muhtemel zararların karşılanması amaçlandığı halde; HUMK 

m.111‟deki teminatla, tedbirin kaldırılması nedeniyle, ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin menfaatlerinin garanti altına alınması amaçlanmaktadır. Yani 

HUMK m.110‟daki teminat aleyhine tedbir kararı verilen karşı tarafın menfaatlerine 

koruduğu halde; HUMK m.111‟deki teminat ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin 

menfaatlerini korumaktadır.  

HUMK m.110‟daki teminat karşı tarafın menfaati yanında üçüncü 

kişilerinde menfaatini koruduğu halde; HUMK m.111‟deki teminat sadece ihtiyat 

tedbir talebinde bulunan kişinin menfaatini korumaktadır. Yani HUMK m.110‟daki 

teminattan üçüncü kişiler de yararlanabildiği halde; HUMK m.111‟deki teminattan 

üçüncü kişilerin yararlanması söz konusu değildir.  

Her iki teminatın miktarı arasında da fark vardır. HUMK m.110‟daki 

teminat uygulamada genellikle dava konusunun %10-15‟i tutarında belirlendiği 

halde; HUMK m.111‟deki teminatın miktarı dava konusunun, taraflar arasındaki 

ihtilaflı malın değeri kadardır. Yani HUMK m.111‟e göre gösterilen teminatın 

miktarı, HUMK m.110‟a göre gösterilen teminatın miktarından fazladır.   

Her iki teminat iade edilme zamanları da farklıdır.  

 

C- HMK Tasarısında Ġhtiyatî Tedbirde Teminat 

Bu başlık altında, Tasarıda düzenlenen ihtiyatî tedbir müessesinde teminat 

yükümlülüğünü söz konusu olduğu haller, teminat yükümlülüğünün şartları, 

gösterilecek teminatların miktarı, türü, teminat gösterilmemesinin sonuçları ve 

teminatın iadesi gibi konular tek tek incelenmeyecektir. Mevcut düzenleme 

incelenirken söylediklerimiz kural olarak burada da geçerlidir. Bu başlık altında 
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sadece, tasarının, ihtiyatî tedbirde teminat konusunda, mevcut düzenlemeden farklı 

olarak getirdiği yenilikler üzerinde durulacak; tasarının ihtiyatî tedbire ilişkin 

getirdiği değişikliklere ise sadece konumuzla ilgili olduğu ölçüde kısaca 

değinilecektir.  

 

I- Ġhtiyatî Tedbir Talebinde Bulunan KiĢinin Teminat Yükümlülüğü 

 İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin teminat gösterme yükümlülüğü, 

“İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi” başlıklı HMKT m.396 hükmünde 

düzenlenmiştir. Bu hüküm şöyledir: Madde 396: “(1) İhtiyatî tedbir talep eden, 

haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları 

muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. Talep, resmî belge veya 

başkaca kesin delillere dayanıyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla 

teminat alınmamasına da karar verebilir. Adlî yardımdan yararlanan kimsenin 

teminat göstermesi gerekmez. (2) Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya 

ihtiyatî tedbir kararının kalkmasından itibaren, bir ay içinde tazminat davasının 

açılmaması üzerine teminat iade edilir”. 

HUMK m.110‟da olduğu gibi, HMKT m.396‟da da ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunan kişinin, karşı tarafın ve üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararlara 

karşılık teminat göstermek zorunda olduğu belirtilmiştir. Mevcut HUMK m.110 

hükmünde, “…İcabı hâle göre hâkim işbu mecburiyeti refedebilir ve ihtiyatî tedbir 

kararını talep eden Devlet veya müzahereti adliyeye nail kimse ise teminat iraesi 

lâzım gelmez” denilerek, hâkime somut olayın özelliğine göre teminatsız olarak 

ihtiyatî tedbir kararı verebilme yetkisi tanınmış ve ihtiyatî tedbir talebinde bulunan 

kişinin devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kişi olması halinde, teminattan 

muafiyetin olduğu düzenlenmişti. HMKT m.396‟da ise, HUMK m.110‟un aksine, 

ihtiyatî tedbire mutlaka teminat karşılığında karar verileceği düzenlenmiş, ihtiyatî 

tedbir talebinde bulunun kişinin kişiliğine ve somut olayın özelliklerine göre, 

teminatsız olarak ihtiyatî tedbire karar verebilme yetkisi mahkemeye ancak, ihtiyatî 

tedbir talebinin resmi belge veya başkaca kesin delillere dayandığı hallerde tanınmış; 

ayrıca HUMK m.110‟daki devletin teminattan muaf olduğuna ilişkin hükme yer 

verilmemiştir.  
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Devlete teminattan muafiyet tanınmamasına ilişkin olarak HMKT m.396 

madde gerekçesinde söyle denilmektedir: “1086 sayılı Kanunda, Devlet tedbir talep 

etmesi durumunda teminattan muaf tutulmuş olmasına rağmen, kanun ve mahkeme 

önünde eşitlik gereğince, bu maddede Devletin teminat muafiyeti kaldırılmıştır. Bu 

durum, özel hukuk ilişkilerinde, Devletin vatandaşı karşısında eşit olması, hukuk 

devleti ve demokrasin de bir gereğidir. Ayrıca, Devletin de teminat yatırması, talep 

edebileceği tedbirlerde daha sağlıklı düşünmesini sağlayacaktır. Bunun dışında, talep 

ettiği tedbirde haksız çıkması durumunda, Devlete karşı kişilerin dava açıp 

yürütmesinin güçlükleri bulunduğu gibi, lehe karar elde edildiğinde de, Devlet 

hazinesinden karşılanacak zararların ödenmesi, bürokratik bir takım işlemler 

gerektirdiğinden uzun sürmekte, bir çok bürokratik engelle karşılaşılmaktadır. 

Devletin tedbir isterken teminat göstermesi bu sakıncaları da bertaraf edecek 

niteliktedir. Tüm bunların yanında, kişilere daha güçlü konumda olan devletin örnek 

ve öncü olması demokratik, çağdaş, hukuk devletinin bir gereğidir”. 

Doktrinde, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan devlete HMKT m.396 hükmünde, 

teminattan muafiyet tanınmaması eleştirilmiştir. Umar, HMKT m.396‟de devlete 

teminattan muafiyet tanınmadığı, mahkemeye de teminatsız karar verebilme 

konusunda çok sınırlı takdir yetkisi tanındığından, HMKT m.396‟nın bu düzenlemesi 

karşısında, devletin her hâlükârda, teminat göstermekle yükümlü olacağını, bunun ise 

uygun olmadığını ifade etmektedir
74

.  Umar, devletin ihtiyatî tedbir talebinde 

bulunduğu bir davada, devlet haksız çıksa, karşı tarafın haksız ihtiyatî tedbir 

dolayısıyla uğradığı devletten talep edebileceği, hiç kimsenin devletten daha sağlam 

bir borçlu olmadığını, bu nedenle devleti teminat göstermekle yükümlü tutmanın bir 

mantığı olmadığını, bunun devletle hakkında aciz vesikası alınmış bir kişinin aynı 

kefeye konulması olduğunu söylemekte ve HMKT m.396‟daki “Talep resmi belge 

veya başkaca kesin delillere dayanıyorsa, mahkeme gerekçesini ayrıca belirtmek 

şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir” şeklindeki hükmün yerine HUMK 

m.110‟da olduğu gibi “Hâkim durumun gereğine göre, teminat aramaksızın da 

ihtiyatî tedbir istemini kabul edebilir” şeklinde bir hüküm getirilmesinin uygun 

olacağını ifade etmektedir
75

. Böylelikle, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin 

                                                
74 Umar-Katkı s.126. 
75 Umar-Katkı s.126-127. 
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devlet olması halinde, mahkeme takdir yetkisini kullanarak devleti teminat 

göstermekten muaf tutabilecektir.  

Kanımızca da, mahkemeye teminatsız ihtiyatî tedbire karar verebilme 

konusunda, mevcut düzenlemede olduğu gibi, daha geniş bir takdir yetkisi tanınması, 

böylece devletinde gerektiğinde teminat göstermekten muaf tutulabilmesi daha 

uygun olacaktır. Eşitlik ilkesi, herkese her yönden eşit davranılmasını değil, eşit 

durumda olanlara eşit, eşit durumda olmayanlara ise, eşitsizlikleri ölçüsünde farklı 

veya eşitsiz davranılmasını gerektirir
76

. Farklı şekilde davranmak için, haklı bir 

neden bulunmadıkça, herkese eşit davranılmalıdır
77

. Haklı nedenlerin bulunması 

halinde ise, farklı uygulamalarda bulunması mümkündür
78

. Eşitlik ilkesi, yargı 

organlarına başvuruda ve yargılamanın yürütülmesinde taraflara eşit davranılmasını, 

taraflara eşit şans verilmesini gerektirir
79

. İhtiyatî tedbir müessesinde devlete 

teminattan muafiyet tanınması, Devlet‟in asla iflâs etmeyecek bir kurum olması ve 

vatandaşın her zaman zararlarını karşılamaya hazır şekilde devleti karşısında 

bulabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır
80

. Kanımızca bu düşünce, ihtiyatî 

tedbir talebinde bulunurken devlete teminattan muafiyet tanınarak, ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunan kişilerle, devlet arasında farklı davranılması için, haklı bir 

nedendir. Bu yönü ile biz ihtiyatî tedbir talebinde bulunurken devlete teminattan 

muafiyet tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 

kanımızca, HMKT m.396‟da açıkça devletin teminattan muaf olduğu belirtilmese 

bile, hâkime teminatsız karar verebilme konusunda geniş bir takdir yetkisi tanınarak, 

hâkime, devleti teminat göstermekten muaf tutabilme yetkisi tanınmalıdır. Bununla 

birlikte, uygulamada genel olarak devletten olan alacakların tahsilinde sıkıntılar 

yaşanabildiğinden, haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle doğacak zararların devletten 

tahsilinde de sıkıntılar olabileceğinden, devlete olan güvenin zedelenmemesi, genel 

olarak devletten olan alacakların tahsilinin hızlandırılması, uygulamada yaşanan 

sıkıntıların giderilmesi için de gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır
81

.  

                                                
76 Durman s.206, 213; Akcan-İştirak s.43. 
77 Öden s.19; Durman s.207; Akcan-İştirak s.43. 
78 AYM 28.4.1983, 1985/11-1986/29, RG 18.4.1987, S.19435 (Durman s.208). 
79 Durman s.206; Özekes-Hukuki Dinlenilme s.48. 
80 Durman s.211. Durman, bu yönü ile HUMK m.110‟daki ihtiyatî tedbir talebinde bulunan devlete 

tanınan muafiyetin, yerinde bir düzenleme olduğunu, eşitlik ilkesine aykırı olmadığını belirtmektedir.  
81 Durman s.212. 
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Mevcut HUMK m.110 hükmünden farklı olarak, HMKT m.396,II‟de 

teminatın iadesine ilişkin olarak da düzenleme getirilmiştir. 

Mevcut düzenlemede, ihtiyatî tedbir kararında belirtilmesi gereken 

hususlara ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş idi. Tasarıda, ise HMKT 

m.395,II hükmünde, tedbir kararında belirtilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. 

Buna göre “İhtiyatî tedbir kararında, a) İhtiyatî tedbir talep edenin, varsa 

temsilcisinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri, b) Tedbirin, açık ve somut 

olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı, c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, 

neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği, ç) Talepte bulunanın, ne tutarda 

ve ne türde bir teminat göstereceği yazılır”.  

Yine mevcut HUMK m.107‟de sadece aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen 

kişinin, tedbire itiraz edebileceği düzenlenmiş ve fakat tedbire itiraz sebepleri 

belirtilmemiş iken; tasarıda ihtiyatî tedbire itirazın düzenlendiği HMKT m.398‟de, 

mevcut düzenlemeden farklı olarak, itiraz sebepleri tek tek belirtilmiş, bunlar içinde 

teminata itiraz da bir itiraz sebebi olarak sayılmıştır
82

. Ayrıca mevcut düzenlemeden 

farklı olarak üçüncü kişilere de ihtiyatî tedbire itiraz hakkı tanınmış, üçüncü kişilerin 

itiraz sebepleri arasında da teminat itirazına yer verilmiştir
83

.        

 

II- Aleyhine Ġhtiyatî Tedbir Kararı Verilen KiĢinin Teminat 

Yükümlülüğü 

Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin teminat gösterme 

yükümlülüğü, “Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması” başlıklı 

HMKT m.399‟da düzenlenmiştir. 

HMKT m.399 hükmü “(1) Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen veya 

hakkında bu tedbir kararı uygulanan kişi, mahkemece kabul edilecek teminatın 

gösterirse, mahkeme, duruma göre tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına 

karar verebilir. (2) Teminatın tutarı, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasına göre; 

türü ise 92 nci maddeye göre tayin edilir” şeklindedir.  

                                                
 82 HMKT m.398/II: İhtiyatî tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin 

uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden 

itibaren yedi gün içinde, ihtiyatî tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, 

kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.  
83 HMKT m.398/III: İhtiyatî tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlâl edilen 

üçüncü kişiler de ihtiyatî tedbiri öğrenmelerinden itibaren yedi gün içinde ihtiyatî tedbirin şartlarına 

ve teminata itiraz edebilirler. 
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HMKT m.399 hükmünde, HUMK m.111‟den farklı olarak teminat 

karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılması veya değiştirilmesi düzenlenmiş; hal ve 

şartların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması ise HMKT 

m.400‟de ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir.  

Mevcut düzenlemeden farklı olarak, “Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen 

veya hakkında bu tedbir kararı uygulanan kişi” denilerek, aleyhine ihtiyatî tedbir 

kararı verilen kişi yanında, aleyhine ihtiyatî tedbir kararı uygulanan üçüncü kişilere 

de, teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasını talep edebilme imkânı 

tanınmıştır
84

. 

Yine mevcut düzenlemeden farklı olarak, HMKT m.399,II‟de teminatın 

türü ve miktarına ilişkin hükme yer verilmiştir. Buna göre, tedbirin kaldırılması 

halinde, HMKT m.399‟a göre aleyhine tedbir kararı verilen kişi tarafından 

gösterilecek teminat miktarının, tedbir talebinde bulunan kişinin menfaatlerine 

garanti altına alabilecek miktarda olması gerekir. Tedbirin değiştirilmesinde ise 

tedbir tamamen kalkmadığı, sadece değişikliğe uğradığı için, HMKT m.399‟a göre 

gösterilecek teminatın miktarı, tedbirin kaldırılması halinde gösterilecek teminat 

miktarından daha az olacaktır.  HMKT m.399‟a göre gösterilecek teminatın türünü 

de hâkim serbestçe belirleyecektir (HMKT m.92). 

Yine mevcut düzenlemeden başka bir fark olarak, HMKT m.399,III 

hükmünde, “İtiraza ilişkin 398 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, kıyas 

yoluyla uygulanır” denilerek, ihtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin, HMKT 

m.399‟a göre gösterilen teminatın miktarına ve türüne itiraz edebileceği belirtilmiştir.  

Ayrıca, HMKT m.403‟de “Lehine ihtiyatî tedbir kararı verilen 

taraf….teminat gösterilmiş olmasından dolayı uğranılan zararı tazminle yükümlüdür” 

denilerek, teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar verilen hallerde, 

şartların gerçekleşmesi halinde, teminat gösterilmesi nedeniyle ortaya çıkan 

zararlarında talep edilebileceği düzenlenmiştir. Buna göre ihtiyatî tedbir kararı 

uygulanmamış olsa bile, aleyhine tedbir kararı verilen kişiler, tedbirin 

uygulanmaması ya da kaldırılması için HMKT m.399‟a göre teminat göstermişlerse, 

                                                
84 “Aleyhine tedbir kararı verilen veya uygulanan kişi, teminat karşılığı tedbirin kaldırılmasını 

isteyebilecektir. Böylece sadece aleyhine tedbir kararı alınan karşı taraf değil, hakkında ihtiyatî tedbir 

kararı uygulanan üçüncü kişinin de bu imkândan yararlanması kabul edilmek suretiyle itiraza paralel 

bir düzenleme yapılmıştır” (HMKT m.399 gerekçesi: Tasarı s.116). 
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bu teminatın gösterilmesi nedeniyle uğradıkları zararların tazminini, ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunan kişiden talep edebilirler
85

. 

 

III- Haksız Ġhtiyatî Tedbirden Dolayı Sorumluluk ve Teminatın Ġadesi 

Mevcut HUMK düzenlemesinde, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

sorumluluğa ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. Tasarı da ise, haksız ihtiyatî 

tedbirden dolayı sorumluluk, “Tazminat” başlığını taşıyan HMKT m.403‟de 

düzenlenmiştir. HMKT m.403 “(1) Lehine ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf, ihtiyatî 

tedbir talebinde bulunduğu anda haksız olduğu anlaşılır yahut tedbir kararı 

kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kaldırılır ise teminat gösterilmiş olmasından 

dolayı uğranılan zararı tazminle yükümlüdür. (2) Haksız ihtiyatî tedbirden 

kaynaklanan tazminat davası, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede 

açılır. (3) Tazminat davası açma hakkı, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyatî 

tedbir kararının kalkmasından itibaren, bir yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar” 

şeklindedir. 

İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişinin, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

HMKT m.403‟e göre doğacak sorumluluğunun karşılanması için HMKT m.396‟ya 

göre gösterilmesi gereken teminatın iadesi konusunda, mevcut HUMK m.110 

hükmünden farklı olarak, HMKT m.396,II‟de düzenleme getirilmiştir. Bu maddenin 

gerekçesinde, ikinci fıkranın teminatın ne zaman iade edileceği konusundaki 

tereddütlere son vermek amacıyla düzenlendiği belirtilmekte ve şöyle denilmektedir: 

“Teminat alınması, teminatın muhatabı olan karşı taraf ve ilgili üçüncü kişilerin 

menfaatini korumakla birlikte, haksız çıkması durumunda talepte bulunanın 

teminatını uzun süre mahkemede tutmak da menfaat dengesini zedeleyecektir. Bu 

sebeple, asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyatî tedbir kararının 

kalkmasından itibaren, bir ay içinde tazminat davasının açılmaması hâlinde teminat 

iade edilecektir. Açıklanan sebeplerle haksız ihtiyatî tedbirden dolayı dava açma 

zamanaşımı daha uzun olsa da, teminatın iadesi daha kısa süreye tâbi kılınmıştır”
86

.  

Kanımızca, teminatın iadesi konusunda getirilen bu düzenleme, yerinde bir 

düzenleme olmuştur.  

 

                                                
85 HMKT m.403 madde gerekçesinden (Bkz. Tasarı s.118). 
86 Tasarı s.114-115. 
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§.9 ĠHTĠYATÎ HACĠZDE TEMĠNAT 

A- Genel Olarak Ġhtiyatî Haciz 

Geçici hukukî himaye tedbirlerinden biri olan „”ihtiyatî haciz” müessesesi, 

genel olarak, İcra İflas Kanunu‟nda (İİK m.257-258) düzenlenmiştir
87

. İhtiyatî haciz, 

alacaklının, para veya teminat alacağının ödenmesinin garanti altına alınması için, 

borçlunun mallarına mahkeme kararıyla geçici olarak el konulmasıdır
88

.  

Alacaklı, alacağını alabilmek için borçluya karşı takip yapacak veya dava 

açacak; takip kesinleştikten veya davayı kazandıktan sonrada borçlunun mallarına 

kesin haciz koyduracaktır. Ancak alacaklının yapacağı takip veya açacağı dava, 

borçlunun kendi malları üzerinde tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayacaktır. Bu 

nedenle, borçlunun, ileride haksız çıkacağını tahmin ettiği bir takip ve davada, takip 

kesinleşmeden veya dava neticelenmeden, mallarını kaçırması, başkasına devretmesi 

mümkündür. Böyle bir durumda, alacaklının yaptığı takibin veya açtığı davanın 

sonuçsuz kalması, alacaklının alacağına kavuşamaması söz konusu olabilecektir. İşte 

ihtiyatî haciz müessesesi, alacaklının henüz kesin haciz talebinde bulunma hakkının 

olmadığı bir aşamada, mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el 

konulmasını sağlayarak, takip veya dava sırasında borçlunun mallarını kaçırmasını 

önlemekte ve mevcut veya müstakbel bir takibin-davanın sonucunu garanti altına 

almaktadır. Bu nedenle, mevcut veya müstakbel bir takibin veya davanın sonucunu 

garanti altına almak, borçlunun mal kaçırmasını önlemek isteyen alacaklı, yetkili ve 

görevli mahkemeye başvurarak, ihtiyatî haciz talebinde bulunur.  

Alacaklının ihtiyatî haciz talebinde bulunması üzerine, mahkemenin, 

ihtiyatî haciz kararı verebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1- İhtiyatî hacze esas 

olan bir para veya teminat alacağı olmalıdır
89

, 2- Alacak rehinle temin edilmemiş 

olmalıdır
90

, 3- İhtiyatî haciz sebeplerinden birisi gerçekleşmiş olmalıdır
91

.  

                                                
87 İcra İflâs Kanunu‟ndaki genel düzenlemeden başka, kamu alacakları bakımından Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun‟da (m.13-16) ve Ticaret Kanunu‟nda (m.892; 1242/II) 
özel ihtiyatî haciz düzenlemeleri vardır. 
88 Yılmaz-Tedbirler II s.1078; Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul s.480; Ulukapı-İcra s.161; Yılmaz-İhtiyatî 

Haciz s.65; Kaçak-İhtiyatî Haciz s.27; Deynekli/Saldırım s.5. 
89 İhtiyatî haczin konusu, tanımından da anlaşılacağı üzere, sadece para veya teminat alacaklarıdır. 

Bunların dışındaki alacaklar, başka bir geçici hukukî himaye tedbir olan, ihtiyatî tedbirin konusunu 

oluşturabilir. 
90 Alacağın rehinle temin edildiği durumlarda, ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma 

kuralı (İİK m.45) gereği, alacaklının genel haciz yoluyla takip yapması mümkün değildir. Buna 

paralel şekilde, İİK m.257/I‟de de, mahkemenin ihtiyatî haciz kararı verebilmesi için, alacağın rehinle 

temin edilmemiş olması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme, alacağın rehinle karşılanamayan kısmı için 
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İhtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklı, alacağı ve ihtiyatî haciz sebepleri 

hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri sunmak zorundadır (İİK m.258,I, 

c.2). İhtiyatî haciz yargılamasının, genel yargılama usulünden bir takım farklı yönleri 

vardır. İhtiyatî haciz yargılamasında, mahkeme, karşı tarafın dinlenmesinin, ihtiyatî 

haczin amacını bertaraf edeceğini düşünüyorsa, karşı taraf borçluyu dinlemeden, 

ihtiyatî haciz kararı verebilir (İİK m.258,II). Yine, ihtiyatî haciz yargılamasının bir 

diğer özelliği ispatta kendisini göstermektedir. İhtiyatî haciz talebinde bulunan 

alacaklının, alacağını ve ihtiyatî haciz sebeplerini ispat etmesi gerekmekte, ancak 

burada tam ispat aranmayıp, yaklaşık ispatla yetinilmektedir (İİK m.258,I)
92

. Yani 

ispatı gereken hususların, kuvvetle muhtemel gösterilmesi ispat için yeterli 

sayılmaktadır.  

İhtiyatî haciz talebi üzerine, mahkeme yaptığı inceleme sonunda, ihtiyatî 

haciz talebinin kabulü veya reddi yönünde karar verir. Mahkeme ihtiyatî haciz için 

gerekli şartların gerçekleştiği kanısına varırsa, ihtiyatî haciz talebinin kabulü ile 

ihtiyatî hacze karar verir; aksi halde, ihtiyatî haciz talebini reddeder. İhtiyati haciz 

talebinin reddi halinde, alacaklı bu karara karşı temyiz kanun yoluna başvurabilir 

(İİK m.258,son). 

İhtiyatî haciz talebinin kabulü halinde, mahkeme, borçlunun mallarının 

ihtiyatî haczine karar verir. İhtiyatî haciz kararının içeriği, kararda belirtilmesi 

gereken hususlar İİK m.260‟da sayılmıştır. Buna göre ihtiyatî haciz kararına şunlar 

yazılır: 1- Alacaklının (ve varsa temsilcisinin) ve borçlunun adı, soyadı ve adresi, 2- 

İhtiyatî haciz kararının ne gibi belgelere dayanılarak ve ne miktar alacak için 

                                                                                                                                     
ihtiyatî haciz kararı verebilir (Postacıoğlu-İcra s.712; Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.67; Deynekli/Saldırım 

s.26-27). Yine ilk önce rehne başvurma zorunluluğu olmayan hallerde (İİK m.45/II-III, m.167/I), 

alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, mahkemece ihtiyatî haciz kararı verilebilir. Bu nedenle 

kambiyo senedine bağlı bir alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, mahkemece diğer şartlarda 

mevcutsa ihtiyatî haciz kararı verilebilir.  
91 İcra İflas Kanunumuzda genel bir ihtiyatî haciz sebebi düzenlenmemiş, ihtiyatî hacze karar 

verilebilmesi için, gereken sebepler özel olarak belirtilmiştir. İhtiyatî haciz talebi üzerine, 

mahkemenin ihtiyatî hacze karar verebilmesi için, kanunda sınırlı olarak sayılan sebeplerden birisinin 
gerçekleşmiş olması gerekir. İİK m.257‟de ihtiyatî haciz sebepleri, alacağın muaccel olup olmadığına 

(vadesinin gelip gelmediğine) göre düzenlenmiştir. Muaccel alacaklarda, ihtiyatî haciz talebinde 

bulunabilmek için, alacağın muaccel olması (vadesinin gelmesi) yeterli olup, başkaca bir sebebe gerek 

yoktur (İİK m.257/I). Müeccel (vadeli) alacaklarda ise, ihtiyatî haciz talebinde bulunabilmek için, İİK 

m.257/II‟de belirtilen sebeplerden birisinin gerçekleşmesi gerekir. Buna göre müeccel alacaklarda 

ihtiyatî haciz talebinde bulunabilmek için,  1-Borçlunun belli bir yerleşim yerinin olmaması (İİK 

m.257/II, b.1) 2-Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, a-mallarını gizlemeye hazırlanması 

b-mallarını kaçırmaya hazırlanması c-kendisinin kaçmaya hazırlanması d-kendisinin kaçması e-ya da 

alacaklının haklarını ihlal eden işlemlerde bulunması gerekir (İİK m.257/II, b.2). 
92 Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.67. 
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verildiği 3- İhtiyatî haczin konulma sebebi (İİK m.257), 4- Haczolunacak şeyler, 5- 

Alacaklının haksız çıktığı takdirde, borçlunun ihtiyatî haciz nedeniyle uğrayacağı 

zararı tazminle yükümlü olduğu (İİK m.259,I) ve gösterilen teminatın nelerden ibaret 

olduğu. 

İhtiyati haciz talebinin kabulü halinde verilen ihtiyatî haciz kararı temyiz 

edilemez
93

. Ancak, borçlu kendisi dinlenmeden
94

 verilen ihtiyatî haciz kararlarında, 

ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere
95

 (İİK m.257), mahkemenin yetkisine (İİK 

m.258,I) ve teminata (İİK m.259) karşı, yedi gün
96

 içinde ihtiyatî haciz kararını veren 

mahkemeye başvurarak, itiraz edilebilir (İİK m.265,I). İhtiyatî haciz kararı ile 

menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de, ihtiyatî haczi öğrendikleri tarihten itibaren 

yedi gün içinde, ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere ve teminata itiraz edebilirler (İİK 

m.265,II). Mahkeme itirazı yerinde görürse, itirazı kabul ederek, ihtiyatî haciz 

kararını değiştirebilir veya kaldırabilir (İİK m.265,IV c.2). İtiraz üzerine verilen 

karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir (İİK m.265,V). 

İhtiyati haciz talebinin kabul edilmesi halinde, ihtiyatî haciz talebi kabul 

edilen alacaklının, ihtiyatî haciz kararının uygulanmasını (icrasını, infazını) istemesi 

gerekir. Alacaklı, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, 

kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesine
97

 başvurarak, ihtiyatî 

                                                
93 Kuru-İcra El kitabı s.887. 
94 İİK m.265‟de öngörülen itiraz prosedürünün işletilebilmesi için, ihtiyatî haciz kararının borçlu 
dinlenmeden verilmiş olması şarttır. İhtiyatî haciz kararı verilirken borçlu dinlenmişse veya borçlu 

dinlenmek için davet edildiği duruşmaya gitmemişse, bu durumda borçlunun ihtiyatî haciz kararını 

itiraz etmesi mümkün değildir (Özekes-İhtiyatî Haciz s.341). Çünkü, bu durumda borçlunun, bütün 

itiraz sebeplerini, dinlendiği veya dinlenmek için davet edildiği duruşmada ileri sürmesi gerekirdi.  
95 “Her ne kadar kanunda itiraz sebepleri arasında ihtiyatî haciz sebeplerine itiraz edilebileceği 

belirtilmişse de, bundan sadece dar anlamda ihtiyatî haciz sebeplerinin değil, geniş olarak ihtiyatî 

haciz şartlarının bulunmadığı yönündeki itiraz anlaşılmalıdır. Zaten ihtiyatî haciz sebepleri dışında, 

ihtiyatî haciz şartı olarak, alacağın mevcut olması ve rehinle temin edilmemiş olması aranmaktadır. 

Bu iki şartı da ihtiyatî haciz sebeplerinden ayırmak mümkün değildir” (Özekes-İhtiyatî Haciz s.323). 

“İhtiyati haczin dayandığı sebeplerden anlaşılması gereken İİK 257‟deki hallerdir. Bunlar, alacağın 

rehinle temin edilmemiş olması; alacağın vadesinin gelmiş olması; vadesi gelmemiş alacaklar için İİK 

m.257, II/1 ve 2‟deki hallerin gerçekleşmiş olması. Kanun‟da açıkça yazılı olmamasına rağmen, 
alacaklının gerçekten alacaklı olmadığı (alacaklı sıfatının bulunmadığı) gibi hususların da itiraz olarak 

ileri sürülebilmesi mümkün olmalıdır” (Yılmaz-Tedbirler II s.1225). 
96 Yedi günlük itiraz süresi, borçlunun huzurunda yapılan ihtiyatî hacizlerde, haczin yapıldığı tarihten, 

borçlunun yokluğunda yapılan ihtiyatî hacizlerde ise, haciz tutanağının borçluya tebliğ edildiği 

tarihten itibaren işlemeye başlar (İİK m.265/I). 
97 İhtiyatî haciz kararını veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinin bu yetkisi kesin yetkidir 

(Özekes-İhtiyati Haciz s.276; Yılmaz-Tedbirler II s.1138). 

“İİK.nun 261. maddesi hükmüne göre alacaklının ,ihtiyatî haciz karırının verildiği tarihten itibaren 10 

gün içinde, kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazını istemesi zorunlu 

olup, aksi halde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. Somut olayda, ihtiyatî haciz kararı Söğüt 
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haciz kararının icrasını istemelidir (İİK m.261,I c.1)
98

. Aksi takdirde, ihtiyatî haciz 

kararı kendiliğinden kalkar ve daha sonra da uygulanamaz (İİK m. 261,I c.2). 

Alacaklının ihtiyatî haciz kararının icrasını istemesi üzerine, icra dairesi, 

ihtiyatî haciz kararında gösterilen borçluya ait mal ve hakları, genel haciz hakkındaki 

hükümlere (İİK m.79-99) göre ihtiyaten haczeder (İİK m.261,II). Haczi icra eden icra 

memuru, bir tutanak düzenler (İİK m.262,I) ve bu tutanağı haciz sırasında hazır 

bulunmayan alacaklı ve borçluya (mal üçüncü kişi elinde haczedilmişse, bu üçüncü 

kişiye) tebliğ eder (İİK m.261,II)
99

.  

Borçlu teminat gösterirse, icra dairesi, gösterilen bu teminat karşılığında, 

ihtiyaten haczedilmiş olan taşınır malları borçluya bırakabilir (İİK m.263). Borçlu 

teminat göstererek, ihtiyaten haczedilen malların tamamının kendisine bırakılmasını 

isteyebileceği gibi, malların sadece bir kısmı içinde böyle bir talepte bulunabilir
100

. 

Mal üçüncü kişi elinde haczedilmişse, üçüncü kişide, İİK m.263‟e göre teminat 

karşılığında malın kendisinde bırakılmasını isteyebilir. İİK m.263 hükmünün, ihtiyatî 

haczin genel haciz hakkındaki hükümlere göre (İİK m.79-99) icra edileceğinin 

belirtildiği İİK m.261 hükmüne bir istisna teşkil ettiğini söyleyebiliriz
101

. Şöyle ki, 

borçlu teminat gösterirse, icra dairesi ihtiyaten haczedilen malları borçluya 

bırakacak; borçlu İİK m.263‟ün kendisine tanıdığı bu imkândan yararlanmak 

istemezse, o zaman İİK m.88‟deki muhafaza tedbirleri uygulanacaktır.  

                                                                                                                                     
Asliye Hukuk Mahkemesinden alındığı halde, Eskişehir İcra Dairesinden infazı istenilmiştir. Bu 

nedenle ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkmış olmakla davalının 3.şahıs durumundaki davacı 

alacaklı yönünden geçerli bir haczinden söz edilemeyeceğinden, davanın kabulü gerekirken, yazılı 

şekilde reddi isabetsizdir” (19.HD 09.11.1994, 8959/10669: Yılmaz-Tedbirler II s.1137). 
98 Burada önemli olan, on gün içinde, ihtiyatî haciz kararının uygulanarak, borçlunun mallarına haciz 

konulması değil; yetkili icra dairesine başvurarak, ihtiyatî haciz kararının uygulanmasının istenmesidir 

(Yılmaz-Tedbirler II s.1133; Özekes-İhtiyati Haciz s.275). Alacaklının on günlük sürede başvuruda 

bulunmasına rağmen, icra müdürlüğünün ihtiyatî haczi on günlük süreden sonra uygulaması, alacaklı 

bakımından hak kaybına neden olmaz (Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.69); “Alacaklının 30.3.1989 tarihli 

ihtiyatî haciz kararının İİK.nun 261.maddesi gereğince süresinde ve 3.4.1989 tarihinde infazının 

istediği bu tarihten sonra her zaman borca yeter miktarda malın haczini isteyebileceği, süresinde infaz 

istendikten sonra yapılacak hacizlerde, karar tarihinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesinin ihtiyatî 
haciz kararının infazını engellemeyeceğine…” (12.HD 06.02.1990, 9187/772: Yılmaz-Tedbirler II 

s.1134). 
99 Uygulamada, taşınmazlar ve trafik siciline kayıtlı araçlar, tapu müdürlüklerine ve trafik tescil şube 

müdürlüklerine müzekkere yazılmak suretiyle, borçlunun ve hatta alacaklının yokluğunda 

haczedildiğinden, bu uygulamaya göre borçluya ve alacaklıya taşınmaz veya araç üzerine ihtiyatî 

haciz konulduğunu gösteren belgelerin tebliğ edilmesi gerekir (Kuru-İcra El Kitabı s.891). Bu 

durumda İİK m.264-265‟deki süreler, ihtiyatî haciz konulduğunun alacaklı ve borçluya tebliğ edildiği 

tarihte işlemeye başlar (Kuru-İcra El Kitabı s.891). 
100 Kuru-İcra El Kitabı s.892. 
101 Kuru-İcra El Kitabı s.892. 
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İhtiyatî haciz, geçici hukukî himaye tedbirlerinin bir türü olarak, “geçicilik” 

özelliğine sahip olduğundan, “yaklaşık ispat”la yetinilerek çabuk bir şekilde, 

genellikle borçlu dinlenmeden karara bağlandığından; bu şekilde verilen karar ve 

buna dayanılarak borçlunun mallarına ihtiyatî haciz konulması ile ortaya çıkan geçici 

durumun bir an önce kesin bir çözüme kavuşturulması, gerçek durumun ortaya 

çıkması gerekmektedir
102

. Geçici durumun bir an önce açıklığa kavuşturulup 

kesinleştirilmesi için İİK m.264 hükmü ile alacaklıya bu yönde harekete geçme 

yükümlülüğü (dava açmak veya takip yapmak) getirilmiş, aksi halde ihtiyatî haczin 

hükümsüz kalacağı (İİK m.264,IV) düzenlenmiştir.  

İhtiyatî haczin kesinleşmesi için yapılması gerekenler (ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasim) İİK m.264‟de ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, 

alacaklı, borçluya karşı bir icra veya iflâs takibi yapmadan veya dava açmadan önce 

ihtiyatî haciz kararı almış ve bu karara dayanarak borçlunun mallarına ihtiyatî haciz 

koydurmuş ise, yedi gün
103

 içinde borçluya karşı takip yapmalı veya alacak davası 

açmalı ve ayrıca İİK m.264‟de belirtilen işlemleri süresinde yapmalıdır
104

. Alacaklı 

borçluya karşı, icra veya iflâs takibi yaptıktan veya dava açtıktan sonra ihtiyatî haciz 

kararı almış ve bu karara dayanarak borçlunun mallarına ihtiyatî haciz koydurmuş 

ise, bu durumda yeni bir takip veya dava açılmasına gerek yoktur; fakat yine İİK 

m.264‟de belirtilen işlemlerin süresinde yapılması gerekir.  

Alacaklı İİK m.264‟de belirtilen süreleri geçirirse (süresinde takip yapmaz 

veya dava açmaz yada gerekli işlemleri yapmazsa) veya süresinde yaptığı takip veya 

davasından vazgeçerse veya icra takip dosyası sürelerin geçmesiyle düşerse (İİK 

m.78) veya dava dosyası işlemden kaldırılır da (HUMK m.409,I) bir ay içinde 

                                                
102 Yılmaz-Tedbirler II s.1168; Kuru-İcra El Kitabı s.905. 
103 Yedi günlük süre, alacaklı ihtiyatî haczin icrası sırasında haciz bulunuyorsa, haczin icrasından, 

hazır bulunmuyorsa, ihtiyatî haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren işlemeye başlar (İİK 
m.264/I). 
104 İhtiyati hacze tamamlayan merasim çerçevesinde, alacaklı takip yapmışsa, takipten sonra ödeme 

emrine itiraz edilirse, alacaklı itirazın tebliğinden itibaren yedi gün içinde, icra mahkemesinde itirazın 

kaldırılması yoluna başvurmalı veya mahkemede itirazın iptali davası açmalı (İİK m.264/II, c.2); 

ayrıca icra mahkemesine başvurulmuş olması halinde icra mahkemesi talebi reddederse, bu kararın 

tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde alacak davası açmalıdır (İİK m.264/II, c.3). Şayet 

alacaklı ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde, dava açmışsa, mahkemenin dava sonunda 

verdiği esas hakkındaki kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ilâmlı takip talebinde bulunmalıdır 

(İİK m.264/III). Bu konularda ayrıntılı bilgi için Bkz. Kuru-İcra El Kitabı s.906-913; Özekes-İhtiyatî 

Haciz s.366-391. 
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yenilenmezse veya  alacaklı davasında haksız çıkarsa
105

, ihtiyatî haciz kararı 

kendiliğinden hükümsüz kalır (İİK m.264,IV). Yani ihtiyatî haczin devamı takip 

veya davanın devamına bağlı olup; takip veya dava herhangi bir şekilde hükümsüz 

hale gelecek olursa, bunların konusunu teşkil eden ihtiyatî hacizde hükümsüz 

kalmaktadır
106

. Bu durumda, borçlu ihtiyatî haczi uygulamış olan icra dairesinden, 

malları üzerindeki ihtiyatî haczin kaldırılmasını, ihtiyaten haczedilmiş malların 

kendisine teslim edilmesini ve ihtiyatî haczin kaldırılmış olduğunun ilgili yerlere 

bildirilmesini isteyebilir
107

. Bu talebin reddi halinde ise, icra mahkemesinde şikayet 

yoluna başvurabilir
108

.  

Alacaklı İİK m.264‟de belirtilen süre içinde, takip yapar veya dava açar ve 

gerekli işlemleri de süresinde yaparsa, takip ve dava sonuna kadar ihtiyatî haciz 

devam eder. Borçlu yapılan takipte ödeme emrine itiraz etmezse veya itirazı icra 

mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece itirazı iptal edilirse, ihtiyatî 

haciz kesinleşir, kendiliğinden kesin hacze dönüşür (İİK m.264,V). 

Mahkemeden aldığı ihtiyatî haciz kararına göre, ihtiyatî haciz koyduran 

alacaklı, sonuçta haksız çıkarsa, borçlunun ve üçüncü kişinin haksız ihtiyatî haciz 

nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bir başka deyişle, 

alacaklı, haksız ihtiyatî haciz nedeniyle, borçlunun ve üçüncü kişilerin uğrayacağı 

tüm zararlardan sorumlu olup (İİK m.259,I); zarara uğrayan borçlu veya üçüncü kişi 

alacaklıya karşı tazminat davası açabilirler. Alacaklının haksız ihtiyatî hacizden 

dolayı sorumluluğunun kusursuz bir sorumluluk olduğu, yani alacaklının haksız 

ihtiyatî haciz nedeniyle doğan zarardan sorumlu olması için kusurunun gerekmediği, 

alacaklının kusursuzluğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulamayacağı doktrin ve 

uygulamada kabul edilmektedir
109

.  

                                                
105 İhtiyatî haczin kalkması için, alacaklının açtığı itirazın iptali (İİK m.264/II, c.3) veya alacak 

davalarının (İİK m.264/III) alacaklı aleyhine sonuçlanarak, alacaklının davada haksız çıkması yeterli 

olup, ayrıca bu kararların kesinleşmesine gerek yoktur (Yılmaz-Tedbirler II s.1169). 
106 Üstündağ-İcra s.420. 
107 Postacıoğlu-İcra s.729; Kuru-İcra El Kitabı s.906. 
108 Postacıoğlu-İcra s.729. 
109 Yılmaz-Tedbirler II s.1275; Ulukapı-İcra s.167; Ansay-İcra s.321; Postacıoğlu-İcra s.735-736; 

Kuru-İcra El Kitabı s.917; Deynekli/Saldırım s.120; Özekes-İhtiyati Haciz s.394. Ancak bu kusursuz 

sorumluluğun türünün ne olduğu konusu ise doktrinde tartışmalıdır. (Bkz. Deynekli/Saldırım s.116-

120). Bir görüşe göre, buradaki sorumluluk fedakarlığın denkleştirilmesine dayanan kusursuz bir 

sorumluluktur (Özekes-İhtiyatî Haciz s.395-397); Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin/Özekes-İcra s.319). 

Bir diğer görüşe göre, buradaki sorumluluk, haksız fiil sorumluluğuna benzer bir sorumluluktur 

(Kuru-İcra El Kitabı s.915-916). 
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Alacaklının haksız ihtiyatî hacizden dolayı kusursuz sorumluluğunun 

şartları şunlardır: 1- İhtiyatî haciz kararının icra edilmiş (uygulanmış) olması
110

, 2- 

İcra edilen ihtiyatî haciz kararının haksız olması
111

, 3- Haksız ihtiyatî haciz nedeniyle 

zararın doğması
112

, 4- Haksız ihtiyatî hacizle zarar arasında illiyet bağının olması
113

. 

Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası, haksız ihtiyatî hacizden 

dolayı zarara uğrayan borçlu veya üçüncü kişi tarafından, alacaklıya karşı açılır
114

. 

Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davasının, bir yıllık zamanaşımı süresine
115

 

                                                
110 Eğer ihtiyatî haciz kararı icra edilmemişse, haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası 

açılamaz; ancak şartları varsa aleyhine ihtiyatî haciz kararı verilen borçlu, bundan dolayı bir zarara 

uğramışsa, bu zararının tazmini için dava açabilir (Yılmaz-Tedbirler II s.1283).  
111 İhtiyati haczin haksız olduğu ihtiyatî haciz kararına itiraz sonucu (İİK m.265) ihtiyatî haczin 

kaldırılmasıyla veya alacaklının ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde İİK m.264‟e göre 

açtığı itirazın iptali veya alacak davalarını kaybetmesiyle anlaşılır (Üstündağ-İcra s.421; Kuru-İcra El 

Kitabı s.916; Deynekli/Saldırım s.121). Özekes‟e göre ihtiyatî haczin haksız olmasından asıl maksat, 

ihtiyatî haczin kabulü için gerekli şartların herhangi birisinde eksiklik olmasıdır (Özekes-İhtiyatî 

Haciz s.400). Yani, ihtiyatî hacze esas bir alacak yoksa, alacak rehinle temin edilmemişse veya ihtiyatî 

haciz sebepleri gerçekleşmemişse, ihtiyatî haciz haksızdır (Postacıoğlu-İcra s.719; Özekes-İhtiyatî 

Haciz s.400). Özekes, her ne kadar İİK m.265‟de itiraz sebepleri arasında, ihtiyatî haciz sebeplerine 
itiraz edilebileceği belirtilmişse de, bunun sadece dar anlamda ihtiyatî haciz sebepleri olarak değil, 

geniş olarak ihtiyatî haciz şartlarının bulunmadığı yönündeki itiraz olarak anlaşılması gerektiğini 

belirtmektedir (Özekes-İhtiyati Haciz s.323). İhtiyati haczi tamamlayan merasime uyulmaması 

nedeniyle, ihtiyatî haczin hükümsüz kalması halinde ihtiyatî haczin haksız sayılıp sayılmayacağı 

konusu ise doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, ihtiyatî haczi tamamlayan merasim için kanunda 

öngörülen sürelere uyulmaması nedeniyle ihtiyatî haczin hükümsüz kalması, ihtiyatî haczin haksız 

olduğu anlamına gelir (Kuru-İcra El Kitabı s.916; Deynekli/Saldırım s.121-122; Belgasay-Usul 

s.119). Diğer görüşe göre ise, alacaklının ihtiyatî haczi tamamlayan merasime uymaması nedeniyle 

ihtiyatî haczin hükümsüz hale gelmesi, ihtiyatî haczin haksız olduğu anlamına gelmez; bu konuda işin 

esası bakımından alacaklının haklı olup olmaması kriter olarak alınmalı ve tazminat davası buna göre 

karara bağlanmalıdır (Özekes-İhtiyatî Haciz s.401; Üstündağ-İcra s.421). 
112 Alacaklı, haksız ihtiyatî haciz nedeniyle, borçlunun uğramış olduğu hem maddî hem de manevi 

zararlardan, kusursuz sorumluluk esasına göre sorumludur (Yılmaz-Tedbirler II s.1284; Özekes-

İhtiyatî Haciz s.410; Deynekli/Saldırım s.123, 128). Aksi görüş: Alacaklının kusursuz sorumluluğu 

sadece, maddî zararlar için söz konusu olup; alacaklı manevi zararlardan kusura dayanan sorumluluk 

(BK m.49 vd.) esasına göre sorumludur (Kuru-İcra El Kitabı s.917) 
113 Postacıoğlu-İcra s.736. 
114

 Bu tazminat davasında görevli mahkeme, dava konusunun değerine (haksız ihtiyatî haciz nedeniyle 

uğranılan ve tazmini istenilen zarar miktarı) göre genel hükümler çerçevesinde (HUMK m.1 vd.) 

belirlenir. Yetkili mahkeme ise, davalının ikametgâhı mahkemesi (HUMK m.9), haksız fiilin vuku 

bulduğu (ihtiyatî haczin icra edildiği) yer mahkemesi (HUMK m.21) veya ihtiyatî haciz kararını veren 

mahkemedir (İİK m.259/IV). 
115 Bu bir yıllık zamanaşımı süresi, ihtiyatî haciz devam ettikçe işlemez (Üstündağ-İcra s.423; Özekes-
İhtiyatî Haciz s.414). Bir yıllık zamanaşımı süresinin başlangıcı konusunda, Özekes “Zamanaşımının 

başlangıcı olarak alacaklının haksız çıktığının anlaşıldığı an alınmalıdır. Alacak davasında alacaklının 

haksız çıkması halinde, alacak davasının reddine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi ile 

zamanaşımının başlayacağı kabul edilmelidir” demektedir (Özekes-İhtiyatî Haciz s.414). Yılmaz, 

“Haksız ihtiyatî hacizden doğan tazminat davası, haksız fiillerde olduğu gibi, zararı ve failini 

öğrendikten sonra bir ve herhalde haksız ihtiyatî haciz kararının icrasından itibaren on yıldır” 

demektedir (Yılmaz-Tedbirler II s.1294). Kuru, “Bu bir yıllık zamanaşımı, ihtiyatî haczin kaldırılması 

kararının kesinleşmesi (İİK m.265/V) veya hükümsüz kalması (İİK m.264/IV) tarihinden itibaren 

başlar” demektedir (Kuru-İcra El Kitabı s.919). Deynekli/Saldırım‟da Kuru‟nun görüşünü 

benimsemektedir (Deynekli/Saldırım s.132). Üstündağ da bu yönde “…tazminat davası, ihtiyatî hacze 
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tabi olduğu (BK m.60 kıyasen); bu süre içinde, tazminat davasının açılması gerektiği, 

doktrin ve Yargıtay uygulaması tarafından kabul edilmektedir
116

. Haksız ihtiyatî 

hacizden dolayı açılan tazminat davasında, mahkeme, genel hükümlere göre 

yargılama yapar ve davanın kabulü halinde alacaklıyı tazminat ödemeye mahkum 

eder. Bu tazminat öncelikle, ihtiyatî haciz kararı için alacaklı tarafından gösterilen 

teminattan karşılanır
117

. 

İhtiyatî haciz ya kendiliğinden kalkar ya da mahkeme kararı ile kalkar. 

İhtiyatî haciz kararının kendiliğinden kalktığı haller şunlardır: 1- Alacaklı, ihtiyatî 

haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, kararı veren mahkemenin 

yargı çevresindeki icra dairesine başvurarak, ihtiyatî haciz kararının icrasını 

istemediği takdirde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar (İİK m. 261,I) 2- 

Alacaklı tarafından, İİK m.264‟deki ihtiyatî haczi tamamlayan merasime 

uyulmaması halinde  ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar (İİK m.264,IV). Bu 

durumda, borçlu ihtiyatî haczi uygulamış olan icra dairesinden, malları üzerindeki 

ihtiyatî haczin kaldırılmasını, ihtiyaten haczedilmiş malların kendisine teslim 

edilmesini ve ihtiyatî haczin kaldırılmış olduğunun ilgili yerlere bildirilmesini 

isteyebilir
118

. 

İhtiyatî haczin mahkeme kararı ile kalktığı haller ise şunlardır: 1- İhtiyatî 

haciz kararına itiraz sonucu ihtiyatî haczin kaldırılması (İİK m.265) 2- Teminat 

karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması (İİK m.266). 

 

 

                                                                                                                                     
itiraz davasını tasvip eden kararın veya ihtiyatî haciz ile teminat altına alınan alacağı reddeden kararın 

kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde açılmak gerekecektir” demektedir (Üstündağ-İcra s.423). 

Haksız ihtiyatî haciz nedeniyle uğranılan zarar, ihtiyatî haczin uygulanması anından başlamakta ve 

ihtiyatî haciz sona ererek, borçlunun hacizli mal üzerinde tasarruf yetkisini tekrar kazanması anına 

kadar devam etmektedir. İhtiyati haciz ise, İİK m.265‟e göre ihtiyatî haczin kaldırılmasıyla veya İİK 

m.264‟e göre ihtiyatî haczin hükümsüz hale gelmesiyle, sona ermektedir. İhtiyatî haczin haksız 

olduğu ise, ihtiyatî haczin kaldırılması kararının veya alacak davasının reddine ilişkin kararın 
kesinleşmesiyle anlaşılmaktadır. Bu hususlar ve yukarıda belirttiğimiz görüşlerden hareketle, sonuç 

olarak, ihtiyatî haczi tamamlayan merasim için kanunda öngörülen sürelere uyulmaması, İİK m.264/I-

II-III‟deki sürelerin geçirilmesi nedeniyle ihtiyatî haczin hükümsüz kaldığı durumlarda, 

zamanaşımının ihtiyatî haczin hükümsüz kaldığı (sürenin bittiği) tarihten itibaren işlemeye 

başlayacağını; diğer durumlarda ise, ihtiyatî haczin kaldırılması kararının (İİK .265/V) veya alacak 

davasının reddine ilişkin kararın (İİK m.264) kesinleşmesiyle işlemeye başlayacağını söyleyebiliriz.  
116 Özekes-İhtiyati Haciz s.413; İpekçi s.191; Deynekli/Saldırım s.131-132; Üstündağ-İcra s.423; 

Kuru-İcra El Kitabı s.919; Yılmaz-Tedbirler II s.1294; Postacıoğlu-İcra s.737-738; Ansay-İcra s.322.  
117 Yılmaz-Tedbirler II s.1297. 
118 Kuru-İcra El Kitabı s.906. 
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B- Ġhtiyatî Haciz Müessesinde Teminat 

Yukarıda verdiğimiz genel bilgilerden de anlaşıldığı üzere ihtiyatî haciz 

müessesinde teminat gösterme yükümlülüğü üç halde söz konusu olmaktadır: 1- 

İhtiyatî haciz kararı verilmesinde teminat gösterme yükümlülüğü (İİK m.259), 2- 

İhtiyaten haczedilen malların teminat karşılığında bırakılmasında teminat gösterme 

yükümlülüğü (İİK m.263), 3- İhtiyatî haczin teminat karşılığında kaldırılmasında 

teminat gösterme yükümlülüğü (İİK m.266). Şimdi bu halleri inceleyelim.   

 

I- Ġhtiyatî Haciz Kararı Verilmesinde Teminat  (ĠĠK m.259)   

1- Genel Olarak 

Geçici hukukî himaye tedbirlerinden biri olan ihtiyatî hacizle, alacaklının 

henüz kesin haciz talebinde bulunma hakkının olmadığı bir aşamada, mahkeme 

kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasını sağlanarak, takip veya 

dava sırasında borçlunun mallarını kaçırması önlenmekte ve mevcut veya müstakbel 

bir takibin-davanın sonucunu garanti altına almaktadır. İhtiyatî haciz yargılamasında 

genellikle karşı taraf dinlenilmeden dosya üzerinden ve tam ispat aranmadan, 

yaklaşık ispatla yetinilerek karar verildiğini söylemiştik. Bu nedenle bu şekilde 

verilen ihtiyatî haciz kararının ileride haksız çıkması ve uygulanan ihtiyatî haciz 

nedeniyle borçlunun veya üçüncü kişilerin zarar görme ihtimali söz konusudur. 

Alacaklı, haksız ihtiyatî haciz nedeniyle, borçlunun ve üçüncü kişilerin uğrayacağı 

tüm zararlardan sorumludur (İİK m.259,I). Doktrin ve uygulama tarafından 

alacaklının bu sorumluluğunun kusursuz bir sorumluluk olduğu kabul edilmektedir. 

Alacaklının, haksız ihtiyatî hacizden dolayı kusursuz sorumluğunun olması; borçlu 

veya üçüncü kişilerin haksız ihtiyatî haciz nedeniyle uğrayacakları zararları tazminle 

yükümlü olması nedeniyle, kanun koyucu alacaklıya karşı, bu konuda yönelecek 

taleplerin baştan güvence altına alınması amacıyla, alacaklıya İİK m.259,I hükmü ile 

teminat gösterme yükümlülüğü getirmiştir.  

İİK m.259,I‟ hükmünde “İhtiyatî haciz istiyen alacaklı hacizde haksız 

çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün 

zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu 96 ncı maddesinde 

yazılı teminatı vermeğe mecburdur” denilmektedir. Yine ihtiyatî haciz kararının 

içeriğinin belirtildiği İİK m.260,5 hükmünde ihtiyatî haciz kararına “Alacaklının 
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zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu 

yazılır” denilmiştir.  

İİK m.259,I hükmüne göre, ihtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklıdan 

alınan teminat, alacaklının haksız ihtiyatî haciz nedeniyle doğabilecek 

sorumluluğunun karşılanması için alınmakta yani haksız ihtiyatî haciz nedeniyle, 

alacaklının tazmin etmesi gerekecek, borçlu veya üçüncü kişilerin uğraması 

muhtemel zararlar daha işin başında güvence altına alınmaktadır
119

. Buradaki teminat 

ile, dava açmada söz konusu olan teminatın (HUMK m.97; MÖHUK m.48) amaçları 

farklı olduğundan, ihtiyatî haciz kararından sonra, ihtiyatî haczi tamamlayan 

merasim çerçevesinde, açılacak dava veya yapılacak takiplerde, şartların 

gerçekleşmesi halinde, ayrıca HUMK m.97 veya MÖHUK m.48‟e göre teminat 

gösterilmesi de söz konusu olabilecektir
120

. Başka bir deyişle, İİK m.259,I‟deki 

teminat, HUMK m.97 veya MÖHUK m.48‟deki teminat gösterme yükümlülüğünü 

bertaraf etmez.  

İhtiyatî haciz kararının içeriğinin belirtildiği İİK m.260,5 hükmünde 

“…gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu yazılır” denilmektedir. Bu 

ifadeden, mahkemenin ihtiyatî haciz kararı vermeden önce teminat gösterilmesinin 

gerektiği yani teminat gösterilmesinin, ihtiyatî haciz kararı verilebilmesinin bir şartı 

olduğu gibi bir anlam çıkmaktadır. Berkin‟de teminat istenmesi gereken hallerde, 

mahkemenin ihtiyatî hacze karar vermeden önce teminat almasının uygun olacağı 

görüşündedir
121

. İİK m.260,5 hükmünün ifadesi bu şekilde anlaşılmaya müsait ise de 

bunun böyle anlaşılmaması gerekir. İİK m.259,I hükmüne göre gösterilmesi gereken 

teminat, ihtiyat haciz kararı verilebilmesinin bir şartı olmayıp; mahkemece verilen 

ihtiyatî haciz kararının uygulanabilme şartıdır. Alacaklının teminat göstermesi, haciz 

talebini kabul ederek teminat karşılığında ihtiyatî haciz kararı verilmesinden sonra 

gündeme gelecektir. Alacaklı tarafından ihtiyatî haciz kararında belirtilen tür ve 

miktarda teminat gösterilmediği sürece, ihtiyatî haciz kararı alacaklıya verilmez
122

; 

                                                
119 Berkin-İflâs s.435; Yılmaz  S. s.26-27; İpekçi s.188; Berkin-İhtiyatî Haciz s.49; Kaçak-İhtiyatî 

Haciz s.183; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.87, 110; Ansay-İcra s.316; Özkan s.431-432. 
120 Ekşi-İhtiyatî Haciz s.90; Kaçak-İhtiyatî Haciz s.204. 
121 “İhtiyatî hacze karar verildikten sonra bunun icrasını icra ve iflâs dairesi tarafından teminatın 

alınmasına tâlik etmek işleri karıştırıp uzatabileceği için tavsiye edilemez” (Berkin-İflâs s.437; 

Berkin-İhtiyatî Haciz s.52). 
122 Yılmaz-İhtiyati Haciz s.72. 
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dolayısıyla alacaklı tarafından ihtiyatî haciz kararının uygulanması (icrası) 

istenemez
123

.  

İİK m.259,I‟deki teminatın amacı ve niteliği konusunda verdiğimiz bu 

genel bilgilerden sonra şimdi, buradaki teminat gösterme yükümlülüğünün doğması 

için gerekli şartları, teminatın gösterilme zamanı, miktarı, türü ve teminat 

gösterilmemesinin sonuçları inceleyelim.  

 

2- ġartları 

İhtiyati haciz talebinde bulunan kişinin İİK m.259,I‟e göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli şartlar 1- Alacaklı ihtiyatî haciz 

talebinde bulunması, 2- İhtiyatî haciz talebi mahkemece kabul edilmesi, 3- İhtiyatî 

haciz kararının teminat karşılığında verilmesidir ve 4-Teminattan muafiyetin 

bulunmamasıdır. 

 

a- Ġhtiyatî Haciz Talebinde Bulunulmalı 

Alacaklının İİK m.259‟a göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için öncelikle, mahkemeye başvurarak ihtiyatî haciz talebinde 

bulunması gerekir. Alacaklının ihtiyatî haciz talebinde bulunurken teminat 

göstermesine gerek yoktur. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere İİK m.259‟a teminat 

gösterilmesi, mahkemece ihtiyatî haciz kararı verilebilmesinin bir şartı değil, 

mahkemece verilen ihtiyatî haciz kararının uygulanabilme şartıdır. Bu nedenle, 

alacaklının ihtiyatî haciz talebinde bulunurken, alacağı ve ihtiyatî haciz sebepleri 

hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri sunması yeterlidir. Alacaklının 

ihtiyatî haciz talebinde bulunurken teminat göstermesi aranacak olursa, bu durumda 

henüz ihtiyatî haciz talebinin kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından, ihtiyatî 

haciz talebinin reddi halinde gereksiz yere teminat gösterilmiş, boş yere masraf ve 

emek sarf edilmiş olacaktır. Bu nedenle talep sırasında teminat gösterilmesinin 

aranmaması, usul ekonomisi ilkesi ve taraf menfaatlerine de uygundur.  

                                                
123 Ansay, ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilmesi halinde, teminatın icra dairesi tarafından 

alınacağını, teminat verilmedikçe, ihtiyatî haczin icra edilmeyeceğini belirtmektedir (Ansay-İcra 

s.316-317). Teminat alınmadıkça ihtiyatî haciz icra edilemeyeceği için, Ansay‟ın görüşüne sonuç 

olarak katılmakla birlikte; teminatın icra dairesi tarafından alınacağına ilişkin görüşüne katılamıyoruz. 

Zira teminat mahkemece alınacak, teminat gösterilmedikçe, ihtiyatî hacze ilişkin mahkeme kararı 

alacaklıya verilmeyecektir.  
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İhtiyatî hacizle mevcut veya müstakbel bir takip veya davanın sonucunun 

garanti altına alınması amaçlandığından, alacaklı, takip veya davadan önce ihtiyatî 

haciz talebinde bulunabileceği gibi sonra da ihtiyatî haciz talebinde bulunabilir. İİK 

m.259,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü her iki halde de söz konusu olacaktır. 

 

b- Ġhtiyatî Haciz Talebi Mahkemece Kabul Edilmeli  

İhtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklının, teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi  için gerekli bir diğer şart, ihtiyatî haciz talebinin 

mahkemece kabul edilmesidir. İhtiyati haciz talebinin reddi halinde, teminat 

gösterme yükümlüğü doğmaz. Zaten bu durumda talep reddedildiği için, ihtiyatî 

haczin icra edilmesi, borçlu veya üçüncü kişilerin zarara uğraması hiçbir şekilde söz 

konusu olmayacaktır.  

Alacaklının ihtiyatî haciz talebinde bulunurken, mahkemece istenilecek 

miktarda ve türde teminat göstermeye hazır olduğunu bildirmesi, mahkemenin 

ihtiyatî haciz kararı vermesini gerektirmez
124

. Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda 

alacağın varlığına ve ihtiyatî haciz sebeplerinin gerçekleşmiş olduğuna kanaat 

getirirse ihtiyatî haciz kararı verir. Mahkemenin ihtiyatî haciz kararı vermesine, 

alacaklının teminat gösterilip gösterilmemesinin veya teminat göstermeye hazır 

olduğunu bildirilip bildirilmemesinin herhangi bir etkisi yoktur. Mahkeme ihtiyatî 

haciz kararı verdikten sonra diğer şartlarda mevcut ise teminat gösterme 

yükümlülüğü doğar. Yani teminat gösterilmesi, ihtiyatî haciz talebinin karara 

bağlandığı aşamada değil, ihtiyatî haczin icrası aşamasında gündeme gelir. 

 

c- Ġhtiyatî Haciz Kararı Teminat KarĢılığında Verilmeli 

Alacaklının teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için, ihtiyatî haciz 

talebinin kabul edilerek ihtiyatî haciz kararı verilmesi yanında, bu ihtiyatî haciz 

kararının teminat karşılığında verilmiş olması gerekir.  

İİK m.260,5‟de ihtiyatî haciz talebinin kabul edilmesi halinde, ihtiyatî haciz 

kararında “alacaklının haksız çıktığı takdirde borçlunun ihtiyatî haciz nedeniyle 

uğrayacağı zararı tazminle yükümlü olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret 

olduğu”nun yazılacağı belirtilmiştir. Bu hükmün, ihtiyatî haciz kararına, alacaklının 

                                                
124 Berkin-İflâs s.436; Berkin-İhtiyatî Haciz s.49; Özekes-İhtiyatî Haciz s.247. 
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haksız çıktığı halde borçlunun ihtiyatî haciz nedeniyle uğrayacağı zararları tazminle 

yükümlü olduğu ve teminat gösterilip gösterilmeyeceğinin, teminat 

gösterilmeyecekse bunun sebebinin, teminat gösterilecekse, teminatın türü ve 

miktarının yazılması gerektiği şeklinde anlaşılması uygun olacaktır. 

Kanun koyucu ihtiyatî haciz kararının teminat karşılığında verilip 

verilmeyeceği konusunda, takip konusu alacağın dayandığı belgeye göre, alacakları, 

ilâm, ilâm niteliğinde belge ve diğer alacaklar olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Kural 

ihtiyatî haciz kararının mutlaka teminat karşılığında verilmesi (İİK m.259,I) olmakla 

beraber; bu kurala istisna getirilerek, bazı durumlarda ihtiyatî haciz kararının mutlaka 

teminatsız verilmesi öngörülmüş (İİK m.259,II), bazı durumlarda ise ihtiyatî hacze 

teminat karşılığında veya teminatsız olarak karar verme konusunda takdir hakkı 

mahkemeye bırakılmıştır (İİK m.259,III).  

Mahkeme ihtiyatî haciz talebi üzerine ihtiyatî haciz kararını, kural olarak 

alacaklı tarafından gösterilecek teminat karşılığında verecektir. Ancak bazı istisnai 

durumlarda ihtiyatî haciz kararı teminatsız da verebilir. Şimdi bu kuralı ve 

istisnalarını incelemeye çalışalım. 

 

aa- Kural 

İİK m.259,I‟de “İhtiyati haciz istiyen alacaklı….Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur” 

denilmek suretiyle, kural olarak ihtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklının teminat 

göstermek zorunda olduğu yani teminatsız ihtiyatî haciz kararı verilemeyeceği çok 

açık bir şekilde belirtilmiştir. Aşağıda inceleyeceğimiz istisnaların söz konusu 

olmadığı, yani alacağın ilâm veya ilâm niteliğinde bir belgeye dayanmadığı hallerde, 

ihtiyatî haciz talebini kabul eden mahkeme, ihtiyatî hacze mutlaka teminat 

karşılığında karar vermelidir
125

. Alacağın ilâm veya ilâm niteliğinde bir belgeye 

dayanmadığı durumlarda, ihtiyatî tedbir müessesinde olduğu gibi, ihtiyatî hacze 

teminat karşılığında veya teminatsız olarak karar verme konusunda herhangi bir 

takdir hakkı yoktur
126

. Bu durumda hâkimin takdir hakkı sadece teminatın miktarı 

                                                
125 Ansay-İcra s.316. 
126 “…alacağın ilâma veya ilâm mahiyetinde bir vesikaya dayanmaması halinde alacaklının İİK.nun 

96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeye mecbur olduğu öngörülmüştür…teminat alınmadan 

ihtiyatî hacze karar verildiğinden mahkemece İİK.‟nun 265 nci maddesi uyarınca borçlu şirket 
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konusundadır. Hâkim yüksek oranda teminat gösterilmesine karar verebileceği gibi, 

çok düşük sembolik sayılabilecek miktarda teminat gösterilmesine de karar verebilir. 

Ama hâkim, alacağın ilâm veya ilâm niteliğindeki belgeye dayanmadığı durumlarda 

ihtiyatî hacze az veya çok mutlaka teminat gösterilmesi karşılığında karar verecektir.   

Sonuç olarak alacağın ilâm veya ilâm niteliğinde bir belgeye dayanmadığı 

durumlarda, ihtiyatî haciz kararı mutlaka alacaklı tarafından gösterilecek teminat 

karşılığında verileceği için, alacaklının İİK m.259,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğacağını söyleyebiliriz.  

       

bb- Ġstisna 

Kural ihtiyatî haciz kararının teminat karşılığında verilmesi olmakla 

beraber, alacağın ilâm veya ilâm niteliğindeki bir belgeye dayandığı durumlarda 

ihtiyatî haczin teminatsız verilmesi mümkündür. Alacağın ilâma dayanması, ihtiyatî 

hacze teminat karşılığında karar verilmesi kuralına mutlak bir istisna teşkil ettiği 

halde, alacağın ilâm niteliğinde bir belgeye dayandığı durumlarda hâkimin takdir 

hakkı söz konusudur.  

 

aaa- Alacağın Ġlâma Dayanması 

İİK m.259,II‟de “…alacak bir ilâma müstenid ise teminat aranmaz” 

denilmektedir. Bu hükme göre ihtiyatî hacze konu alacak ilâm niteliğinde bir belgeye 

dayalı ise mahkeme, ihtiyatî hacze mutlaka teminatsız karar vermek zorundadır. 

Mahkemenin, alacaklının teminat göstermesine karar vermesi mümkün değildir. Bu 

nedenle alacağın ilâma dayanması halinde, ihtiyatî haciz talebinde bulunan 

alacaklının, İİK m.259,I hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğü doğmaz.   

 

bbb- Alacağın Ġlâm Niteliğinde Belgeye Dayanması 

İİK m.259,III hükmüne göre “Alacak ilâm mahiyetinde bir vesikaya 

müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder”. Yani alacağın 

ilâm niteliğindeki bir belgeye dayalı olması halinde, mahkeme ihtiyatî hacze teminat 

karşılığında karar verebileceği gibi, teminatsız olarak da karar verebilir. Bu konuda 

mahkemenin takdir yetkisi vardır. 

                                                                                                                                     
vekilinin ihtiyatî hacze itirazının kabulüne karar vermek gerekirken...” (11HD 16.04.2004, 4165/4130: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-IV s.5377-5378). 
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Alacağın ilâm niteliğindeki bir belgeye dayandığı hallerde ihtiyatî hacze 

karar verirken, öncelikle dayanak belgenin ilâm niteliğinde bir belge olup olmadığına 

dikkat edilmelidir. Çünkü bu tespit teminat konusunda verilecek karar için çok önem 

arz etmektedir. Dayanak belge ilâm niteliğinde bir belge değilse, ihtiyatî hacze 

mutlaka teminat karşılığında karar vermek gerekecek; ilâm niteliğinde belge olması 

halinde ise bu konuda mahkemenin takdir yetkisi olacaktır.  

İlam niteliğindeki belgelerin
127

, bir kısmı İcra İflas Kanunu‟nda, bir kısmı 

da özel kanunlarda sayılmıştır. İcra İflâs Kanunu‟na göre ilâm niteliğinde belgeler, 

İİK m.38 gereğince ilâm niteliğinde sayılan, mahkeme huzurunda yapılan sulh ve 

kabuller, kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren, düzenleme biçimindeki noter 

senetleri, temyiz kefaletnameleri, icra kefaletnameleri ile, İİK m.149 ve 150ı 

maddeleri gereğince ilâm niteliğinde sayılan belgelerdir. Özel kanunlar gereğince de 

ilâm niteliğinde belge sayılan belgeler vardır
128

.  

                                                
127 İlâm niteliğindeki belgeler konusunda ayrıntılı bilgi için, Bkz. Tanrıver, Süha: İlâmlı İcra Takibinin 

Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996, s.84-145). 
128 Bazı özel kanunlarda, bazı belgelerin ilâm niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Bunlara örnek olarak 

şunları gösterebiliriz: 1- 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu m.12‟ye göre, 

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi ile ilgili alacak senetleri, kağıtları ve her türlü taahhütname ve 

sözleşmeler ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri 

tarafından parasız olarak onaylanır. Bu suretle onaylanan senet ve belgeler İİK‟nun 38 inci 

maddesinde yazılı belgeler hükmündedir. 2- Avukatlık Kanunu m.162‟ye göre, Baroların para 

cezasına veya giderlerin ödenmesine ilişkin olan kararları, İİK‟nun ilâmların yerine getirilmesi 

hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. 3- Avukatlık Kanunu m.35/A‟ya göre, Avukatların 
girişimi ile, taraflar arasında dava dışı bir uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, 

karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak avukatlar ile 

müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar, İİK‟nun 38.maddesi anlamında ilâm 

niteliğindedir. 4- Noterlik Kanunu m.20/V‟e göre, bu maddedeki şartların gerçekleşmesi halinde, 

stajyere, stajyerlik ücreti olarak ödenen paranın tutarı, stajyerden, ödeme süresine karşılık olarak 

kanuni faiz ile birlikte İİK‟nun ilâmların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca, Türkiye Noterler 

Birliği tarafından tahsil edilir. 5- Noterlik Kanunu m.117/I‟e göre, noter tarafından bu madde 

hükmüne göre, Türkiye Noterler Birliğine gönderilmesi gereken para gönderilmediği takdirde, 

Türkiye Noterler Birliği bu husustaki kararını İİK‟nun ilâmların icrası hakkındaki hükümlere göre 

yerine getirtir. 6- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu m.61/IV‟e göre, süresi 

içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim 

kurullarınca verilen kararlar ilâm hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.  7- 6235 sayılı 
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‟nun 30.maddesine göre, her türlü oda aidatı ve 

diğer para cezalarını, tebliğ gününden itibaren 30 gün içerisinde mensup oldukları odaya ödemeyenler 

hakkında İİK hükümlerine göre takibat yapılır. 8- 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan 

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun m.17/Son‟a göre, taşınmaz mala yapılan tecavüz veya 

müdahalenin önlenmesi için yetkili idari makama başvurulması üzerine, yetkili idari makamın 

yapacağı soruşturma sonunda tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilirse, masrafların 

mütecavizden tahsili de, kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline ait karar fıkrası icra dairesince 

yerine getirilir. 9- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu m.16‟ya göre, müteşebbis heyetin 

yönetim aidatı ile ilgili kararları, ilâm hükmünde olup, ilâmların icrasına ilişkin yolla takip edilirler. 

10- 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun m.22/V‟e göre, tüketici sorumları hakem 
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Gerek İcra İflâs Kanunu gerekse özel kanunlar gereğince, ilâm niteliğindeki 

belgelere dayanarak, ihtiyatî haciz talebinde bulunulması halinde, mahkeme ihtiyatî 

hacze karar verirken, dayanak belgenin ilâm niteliğinde bir belge olduğunu tespit 

ettikten sonra, teminat alınıp alınmamasına karar verecektir.  

Özekes, burada hâkimin karar verirken, ilâm niteliğindeki belgenin 

niteliğini ve içeriğini dikkate alarak, alacağın varlığı konusunda ve dayanılan ihtiyatî 

haciz sebebine göre varacağı kanaate göre, teminat konusunda karar vermesi 

gerektiğini ifade etmektedir
129

. Özekes, görüşünü, verdiği örneklerle şu şekilde 

somutlaştırmaktadır: “Örneğin, dayanılan ilâm niteliğindeki belgede taraflar arasında 

borç ilişkisinin mevcut olduğu anlaşılmakla birlikte, borcun miktarı ve vadesi çok 

açık değilse, ancak başka belgelerle tamamlanarak anlaşılıyorsa, teminat alınmasına 

karar verilmelidir. Ayrıca ihtiyatî haciz sebebi de önemlidir. Örneğin, ilâm 

niteliğindeki belgeden alacak ve vadesinin gelmiş olduğu tereddütsüz, tam olarak 

anlaşılıyorsa teminata karar verilmemelidir. Ancak aynı belgeye dayanılarak ihtiyatî 

haciz istenmekle birlikte, alacağın vâdesi henüz gelmemişse ve 257.maddenin ikinci 

fıkrasındaki sebeplere dayanılarak ihtiyatî haciz isteniyorsa, hâkim duruma göre 

teminat alınmasına karar verebilir. Çünkü burada alacak hakkında kesin bir kanaat 

uyansa da, ihtiyatî haciz sebeplerinin varlığı aynı kesinlikte ispat edilemeyebilir”
130

.  

Yukarıda belirtilen görüş ve verilen örnekler çerçevesinde, mahkemenin, 

takdir hakkını kullanırken, ilâm niteliğindeki belgenin niteliğini ve içeriğini dikkate 

alarak, ihtiyatî hacze konu alacağın ve ihtiyatî haciz sebebinin varlığı konusunda 

edindiği kanaate göre, teminat alınıp alınmamasına karar vermesi gerektiğini 

söyleyebiliriz. Eğer ilâm niteliğindeki belgeden, alacağın varlığı, miktarı ve vadesi 

çok açık bir şekilde anlaşılıyor ve bunun yanında ihtiyatî haciz sebebinin de 

gerçekleştiği tereddütsüz bir şekilde ispatlanıyorsa, ihtiyatî hacze teminatsız karar 

vermelidir. Ancak, ilâm niteliğindeki belgeden, alacak veya ihtiyatî haciz sebebinin 

varlığı tereddütsüz bir şekilde anlaşılamıyorsa, bu durumda hâkimin, ihtiyatî hacze 

teminat karşılığında karar vermesi uygun olacaktır.  

                                                                                                                                     
heyetinin 936,97TL‟nin altında bulunan uyuşmazlıklarda vereceği kararlar, İİK‟nun ilâmların yerine 

getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.  
129 Özekes-İhtiyatî Haciz s.244. 
130 Özekes-İhtiyati Haciz s.244. 
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Alacağın ilâm niteliğindeki bir belgeye dayandığı durumlarda, hâkim takdir 

yetkisini ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verme yönünde kullanırsa, bu 

durumda, alacaklının, İİK m.259,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğar. 

Buna karşılık mahkeme ihtiyatî hacze teminatsız karar vermişse, bu durumda İİK 

m.259,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır. 

 

d- Teminattan Muafiyetin Bulunmaması 

İhtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklının teminat yükümlülüğünün 

doğabilmesi için, bu kişinin teminat göstermekten muaf olmaması gerekir. 

Teminattan muafiyet söz konusu ise teminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

Adlî yardımdan yararlanan kişilerin, ihtiyatî haciz talebinde bulunurken İİK 

m.259,I‟e göre teminat göstermeleri gerekip gerekmediği konusunda gerek İcra İflâs 

Kanunu‟nda gerekse, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda herhangi bir hüküm 

yoktur. HUMK m.110‟da “…ihtiyatî tedbir kararının talep eden…müzahareti 

adliyeye nail kimse ise teminat iraesi lâzım gelmez” denilerek, ihtiyatî tedbir 

talebinde bulunan kişinin, adlî yardımdan yararlanması halinde teminat 

göstermesinin gerekmeyeceği açıkça belirtildiği halde; İcra İflâs Kanunu‟nda ihtiyatî 

hacze ilişkin düzenlemelerde böyle bir hükme yer verilmemiştir. Adlî yardım 

kararının sağladığı muafiyet ve kolaylıkların belirtildiği HUMK m.466‟nın “Masarifi 

muhakeme için teminattan istisnaiyet” şeklindeki 3.bendi de ihtiyatî haciz talebinde 

bulunan kişilere, teminattan muafiyet sağlamaya elverişli değildir
131

. Bu bentte 

belirtilen muafiyet, yargılama giderlerine ilişkin olarak gösterilen teminatlara 

(HUMK m.97; MÖHUK m.48 gibi) özgüdür
132

.  

Kanun koyucunun ihtiyatî tedbire ilişkin HUMK m.110‟da, adlî yardımdan 

yararlanan kişilerin teminattan muaf olduklarını açık bir şekilde belirtmesine rağmen; 

ihtiyatî hacze ilişkin yasal düzenleme de böyle bir hükme yer vermemesi karşısında, 

adlî yardımdan yararlanan kişilerin ihtiyatî hacizde teminattan muaf olmayacakları 

sonucuna ulaşılabilir. Ancak, Deynekli/Saldırım, İcra ve İflâs Kanunu‟nun ihtiyatî 

hacizle ilgili maddelerine, adlî yardımdan yararlanan kişilerin teminattan muaf 

olduklarına ilişkin açık bir hüküm konulmamasının bir unutkanlık sonucu 

                                                
131 Deynekli/Saldırım s.48. 
132 Özekes-İhtiyati Haciz s.248; Deynekli/Saldırım s.48. 
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olduğunu
133

, ihtiyatî hacizdeki teminat ile ihtiyatî tedbirdeki teminat arasında, gerek 

nitelik gerekse korunan yarar açısından herhangi bir fark olmadığını belirtmekte ve 

adlî yardımdan yararlanan kişilerin ihtiyatî hacizde teminattan muaf tutulmaları 

gerektiği sonucuna varmaktadır. Özekes de yargılama giderlerini ödeyemeyen bir 

kişinin, teminat göstermesinin hiçbir şekilde mümkün olmayacağını ifade ederek, 

adlî yardımın amacından hareketle aynı sonuca varmaktadır
134

. Kanımızca da adlî 

yardımdan yararlanan kişilere, ihtiyatî haciz talebinde bulunurken, teminattan 

muafiyet tanınmalıdır.   

İhtiyati haciz talebinde devlete teminattan muafiyet sağlayan herhangi bir 

hüküm olmadığından, devlet de İİK m.259‟a göre teminat göstermekle yükümlüdür. 

İhtiyatî tedbirde devletin teminat göstermekten muaf olduğuna ilişkin İİK m.110 

hükmünün kıyas yoluyla uygulanarak devletin teminat göstermekten muaf tutulması 

mümkün değildir. 

Bazı özel kanunlarla, bazı kuruluşlara, ihtiyatî haciz talebinde bulunurken, 

teminattan muafiyet tanınmıştır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
135

 m.46,I-a  

hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu‟na; 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası 

Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun
136

 m.17,son hükmü ile Türkiye 

Kalkınma Bankası‟na; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‟nun
137

 109.maddesinin, 3. 

fıkrası hükmü ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna; 4603 sayılı Kanun‟un
138

 geçici 

4.maddesinin, 2.fıkrası hükmü ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası 

A.Ş.‟ne ilgili kanun hükümleri kapsamında ihtiyatî haciz taleplerinde teminattan 

                                                
133 Deynekli/Saldırım bu konuda aynen şöyle demektedir: “ihtiyatî haciz daha önce..Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun ihtiyatî tedbiri düzenleyen hükümleri arasında, 102.maddede 

düzenlenmişti. O zaman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110.maddesinin açık hükmü 

gereğince 102.maddeye (şu anki İcra İflâs Kanununun 257.vd. maddelerine) göre alınan tedbir 

kararlarında adlî yardımdan yararlananlar için teminattan muafiyet sağlanması gerekiyordu. Daha 

sonra ihtiyatî haciz İcra İflâs Kanununda düzenlenince adli yardımdan yararlananlara teminattan 

muafiyet tanınmasına ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110.maddesine benzer bir 

hükmün İcra ve İflâs Kanunun ihtiyatî hacizle ilgili maddelerine konulmamasın bir unutkanlık sonucu 
olduğu kanısındayız. Karşı tarafın veya üçüncü kişilerin ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tedbirin uygulanması 

nedeniyle uğrayacakları zararları güvence altına almayı amaçlayan bu iki teminat arasında adlî 

yardımdan yararlananlar için birbirine zıt düzenleme yapılmasını gerektirecek bir farklılık 

göremiyoruz” (Deynekli/Saldırım s.49). 
134 Özekes-İhtiyatî Haciz s.248. 
135 RG 30.07.1981, S.17416. 
136 RG 17.10.1999, S.23849. 
137 RG 01.11.2005, S.25983. 
138 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak 

Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun: RG 25.11.2000, S.24241. 
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muafiyet tanınmıştır
139

. Bu muafiyet hallerinde, teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olmayacaktır. 

 

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

İhtiyatî haciz talebi üzerine, hâkim ihtiyatî haciz için gerekli şartların 

gerçekleştiği kanaatine varırsa ihtiyatî haciz kararı verir. Hâkim ihtiyatî haciz 

kararını İİK m.259,I‟e göre teminat karşılığında vermişse, ihtiyatî haciz kararında 

ihtiyatî haciz kararının teminat karşılığında verildiğini ve alacaklı tarafından İİK 

m.259,I‟e gösterilmesi gereken teminatın miktarını ve türünü de belirtir. 

Mahkemenin bu şekilde ihtiyatî hacze karar vermesiyle, alacaklının İİK m.259,I‟e 

göre teminat gösterme yükümlülüğü doğar.  

 

a- Teminatın Gösterilme Zamanı 

İcra İflas Kanunu‟nda teminatın gösterilme zamanı ile ilgili herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Teminatın gösterilme zamanı, teminatın hukukî 

niteliği ile ilgili olduğundan, teminatın gösterilme zamanının buradan hareketle 

tespiti gerekmektedir. 

Teminatın hukukî niteliği konusunda, teminatın ihtiyatî haciz kararı 

verilebilmesinin bir şartı olduğu ve teminatın mahkemece verilen ihtiyatî haciz 

kararının icra edilebilme şartı olduğu şeklinde iki farklı görüşün olduğunu yukarıda 

görmüştük. Teminat, ihtiyatî haciz kararı verilebilmesinin bir şartı olarak kabul 

edilecek olursa, hâkim ihtiyatî haciz kararı verebilmek için, ihtiyatî haciz talebinde 

bulunan kişiye teminat göstermesi için uygun bir süre verecek ve hâkim tarafından 

verilen bu süre içinde teminatın gösterilmesi gerekecektir. 

Teminat, ihtiyatî haciz kararının icra edilebilme şartı olarak kabul edilecek 

olursa, teminatın ihtiyatî haciz kararının icrasının talep edilebileceği süre içinde 

gösterilmesi mümkün olacaktır. Bizimde benimsediğimiz görüşe göre İİK m.259,I‟de 

öngörülen teminat, ihtiyatî haciz kararının icra edilebilme şartı olup, bu teminat 

gösterilmedikçe, ihtiyatî haciz kararının icrası uygulanması mümkün değildir. İİK 

m.261,I‟e göre “Alacaklı, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün 

                                                
139 Bkz. Aşa. §.13 A, II. 



 416 

içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını 

istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar”. İİK 

m.261,I hükmüne göre, alacaklının ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren 

on gün içinde, ihtiyatî haciz kararında belirtilen tür ve miktardaki teminatı 

göstererek, ihtiyatî haciz kararının icrasını talep etmesi gerektiğinden, İİK 

m.259,I‟deki teminatın, ihtiyatî haciz kararının icrasının istenebileceği bu on günlük 

süre içinde gösterilmesi gerekir. Çünkü on günlük süre içinde teminat gösterilmezse, 

alacaklı ihtiyatî haciz kararını icrasını talep edemeyecek; on günlük süre içinde 

ihtiyatî haciz kararının icrası talep edilmediği içinde ihtiyatî haciz kararı İİK m.261 

hükmüne göre kendiliğinden kalkacaktır. İhtiyatî haciz kararı kalktıktan sonra ise, 

teminatın gösterilmesi, ihtiyatî haciz kararının icrasının talep edilmesi mümkün 

olamayacaktır. Bu nedenle, alacaklının İİK m.259,I‟e göre göstermesi gereken 

teminat, ihtiyatî haciz kararı verildiği tarihten itibaren on gün içinde gösterilmelidir.  

 

b- Teminatın Miktarı 

İhtiyati haciz talebinde bulunan alacaklı tarafından gösterilecek teminatın 

miktarı konusunda kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Kanun koyucu teminatın 

miktarı konusunda herhangi bir düzenlemeye yer vermeyerek, bu hususu hâkimin 

takdirine bırakmıştır.  

Alacaklının İİK m.259,I‟e göre göstermekle yükümlü olduğu teminat, 

haksız ihtiyatî haciz nedeniyle borçlu veya üçüncü kişilerin uğraması muhtemel 

zararların karşılanması için alındığından, İİK m.259,I‟e göre gösterilen teminatın, 

borçlunun veya üçüncü kişilerin ihtiyatî haczin icrasından dolayı uğrayabilecekleri 

tüm zararları karşılayacak miktarda olması gerekir. Bu nedenle ihtiyatî haciz kararı 

veren mahkeme, ihtiyatî haciz kararında teminat miktarını, ihtiyatî haczin icrası 

nedeniyle borçlu veya üçüncü kişilerin uğraması muhtemel tüm zararları 

karşılayacak şekilde tespit etmelidir
140

. Özekes, ortaya çıkacak muhtemel zararın, 

hâkim tarafından, özellikle borçlu veya üçüncü kişilerin durumları, alacağın miktarı, 

ihtiyatî haczin süresi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini; özellikle 

borçlu ve üçüncü kişilerin muhtemel doğrudan ve dolaylı zararlarının, borçlu veya 

üçüncü kişilerin ihtiyatî hacze veya icrasına karşı başvuracakları hukukî yollardan 

                                                
140 Özekes-İhtiyatî Haciz s.244. 
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kaynaklanan giderlerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir
141

. Muhtemel 

zararın miktarı belirlenirken, basit bir ihtimal yeterli olmayacağı gibi, çok yüksek bir 

ihtimal de aranmayacaktır
142

. Bu konuda, genel bir kural koymak mümkün 

olmadığından, hâkim muhtemel zararın miktarını belirlerken, durumun özelliğine 

göre hareket etmeli, genel ticari kurallardan ve tecrübelerden yararlanmalı; muhtemel 

zararla ihtiyatî haciz arasındaki sebep sonuç ilişkisini (illiyet bağını) dikkate 

almalıdır
143

.  

Hâkim tarafından, İİK m.259,I‟e göre gösterilecek teminat miktarı 

belirlenirken, ispat durumu da dikkate alınmalıdır
144

. İhtiyatî haciz yargılamasında 

yaklaşık ispatın yeterli olduğunu, tam ispatın aranmayacağını söylemiştik. Bu 

nedenle alacaklının, alacağını ve ihtiyatî haciz sebeplerini yaklaşık olarak ispat 

etmesi gerekmektedir. Alacaklı yaklaşık ispatı gerçekleştirdiği takdirde, ihtiyatî 

hacze karar verilecek, aksi halde, ihtiyatî haciz talebi reddedilecektir. Alacaklı 

yaklaşık ispatı gerçekleştirmişse, bu ispatı ne derece yüksek gerçekleştirirse, İİK 

m.259,I‟e göre göstereceği teminat miktarı da o kadar düşük tutulmalıdır
145

. Kanunda 

bu husus açıkça belirtilmemişse de, kanun koyucunun, ihtiyatî haciz talebinde 

bulunan alacaklının göstereceği teminat konusunda, ispatın gerçekleşme derecesine 

göre hareket ettiği söylenebilir. Şöyle ki kanun koyucu, alacağın dayandığı belgeye 

göre ayrım yapmış ve ihtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklının alacağının, ilâma 

dayandığı hallerde, teminat gösterilmeyeceğini (İİK m.259,II); ilâm niteliğindeki 

belgeye dayandığı hallerde, teminat gösterilip gösterilmeyeceği konusunda takdir 

hakkının hâkime ait olduğunu (İİK m.259,III); diğer durumlarda ise mutlaka teminat 

gösterilmesi gerektiğini (İİK m.259,I) düzenlemiştir. Kanun koyucunun bu hareket 

tarzını dikkate alarak, ihtiyatî hacze mutlaka teminat karşılığında karar verilmesi 

gereken durumlarda, mahkemenin teminatın miktarını belirlerken, ispatın 

gerçekleşme derecesine göre teminat miktarını belirlemesinin uygun olacağını 

söyleyebiliriz. Örneğin, alacak ilâm veya ilâm niteliğindeki bir belgeye dayanmadığı 

durumda, mutlaka teminat gösterilmesi gerekeceği için, alacaklı alacağını ve ihtiyatî 

haciz sebeplerini, yaklaşık ispatın üzerinde, tam olarak ispat etmişse, bu durumda 

                                                
141 Özekes-İhtayati Haciz s.244. 
142 Özekes-İhtiyatî Haciz s.245. 
143 Özekes-İhtiyati Haciz s.245. 
144 Kaçak-İhtiyatî Haciz s.203. 
145 Kaçak-İhtiyatî Haciz s.203; Özekes-İhtiyatî Haciz s.245. 
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hâkim, alacağın %3-5‟i gibi çok düşük sembolik sayılabilecek bir miktarda teminat 

gösterilmesine karar verebilir.  

Uygulamada, teminat miktarı, genellikle ihtiyatî hacze konu alacağın, 

yüzde onu ile yüzde onbeşi arasında bir miktar olarak belirlenmektedir. 

Mahkemelerin her durumda teminat miktarını, ihtiyatî hacze konu alacağın %10-15‟i 

olarak belirlemeleri doğru değildir. Kaçak da, uygulamada mahkemelerin, ihtiyatî 

haciz taleplerinde somut olayın özelliklerini dikkate almadan, her olayda 

alışılagelmiş şekilde teminat miktarını belirlemelerini, teminatın matbulaştırılması 

olarak nitelendirmekte ve bunun teminatın amacına uygun olmadığını ifade 

etmektedir
146

.Teminat miktarını bu şekilde belirlenmesi halinde, teminat miktarı 

muhtemel zarardan az olursa borçlu, çok olursa alacaklı mağdur olacaktır. Bu 

nedenle mahkemeler her durumda teminat miktarını alacağın %10-15‟i olarak 

alışılmış şekilde belirlememeli; mutlaka somut olayın bütün şartlarını dikkate alarak, 

uğranılması muhtemel zarar miktarına göre teminat miktarını tespit etmelidirler. 

Yani teminat miktarı konusunda takdir hakkı hâkime ait olduğundan, hâkim 

gerekçesini göstermek kaydıyla, uygulamada alışılmış teminat miktarından çok farklı 

miktarda teminat gösterilmesine karar verebilir. Burada önemli olan somut olayın 

şartlarının dikkate alınarak, muhtemel zararı karşılayacak miktarda teminat 

gösterilmesinin istenilmesidir. Ancak hâkim teminat miktarını belirlerken, belirlediği 

teminat miktarının, hak arama ve savunma özgürlüğünü zedeleyecek miktarda 

yüksek olmamasına da dikkat etmelidir
147

. Teminat miktarının çok yüksek 

belirlenmesi, gerçekten hak sahibi olan alacaklının ihtiyatî haciz talebinde 

bulunmasını güçleştirecektir
148

. Alacağını zamanında alamadığı için zaten mağdur 

olmuş alacaklıdan, bir de yüksek oranda teminat göstermesi istenirse; çoğu zaman 

istenilen bu teminat miktarının gösterilmesi mümkün olamayacak, alacaklının 

mağduriyeti daha da artacak, böylelikle hak arama özgürlüğü de zedelenecektir.  

Özekes, teminat miktarının alacak miktarını geçmemesi gerektiğini 

belirtmiştir. Kanımızca teminat miktarının alacak miktarını geçmeyecek şekilde, 

alacak miktarı kadar veya alacak miktarına yakın bir miktar olarak belirlenmesi de 

hak arama özgürlüğüne aykırı olacaktır. Kanımızca, uğranılması muhtemel zararın 

                                                
146 Kaçak-İhtiyatî Haciz s.203. 
147 Yılmaz-Tedbirler II s.1110. 
148 Özekes-İhtiyatî Haciz s.245. 
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fazla olacağı tahmin edilse bile, teminat miktarının alacak miktarı kadar veya alacak 

miktarına yakın bir miktarda belirlenmemesi gerekir. Zira bu kadar yüksek miktarda 

bir teminat gösterilmesi istenirse, gerçekten hak sahibi alacaklının bu kadar yüksek 

bir miktardaki teminatı göstermesi çoğu kez mümkün olmayacaktır. Haksız ihtiyatî 

haciz nedeniyle ortaya çıkan zarardan alacaklı İİK m.259,I‟e göre gösterilen teminat 

miktarı ile bağlı olmaksızın sorumlu olduğundan, haksız ihtiyatî haciz nedeniyle 

uğranılan zarar gösterilen teminat miktarından az veya daha çok olabileceğinden, 

hâkim tarafından hak arama özgürlüğünü zedeleyecek şekilde bir teminat miktarı 

belirlenmemelidir. Bu konuda kesin bir ölçü koymak mümkün olmamakla beraber, 

belirlenen teminat miktarının, ihtiyatî hacze konu alacağın yarısını geçmemesi 

gerektiğini söyleyebiliriz.  

 

c- Teminatın Türü 

İhtiyati haciz talebinde bulunan alacaklının göstereceği teminatın türü 

konusunda, İİK m.259,I hükmünde düzenleme vardır. Bu hükme göre, “İhtiyati haciz 

istiyen alacaklı,.....Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı 

teminatı vermeğe mecburdur”. İİK m.259,I hükmü ile, gösterilecek teminatın HUMK 

m.96‟ya göre belirleneceği belirtilmiştir. Bu şekilde bir düzenlemeye yer verilmemiş 

olsaydı bile, HUMK m.96 teminat konusundaki genel hüküm niteliğinde 

olduğundan, yine teminat türleri HUMK m.96‟ya göre belirlenecektir. 

İİK m.259,I ve HUMK m.96 hükümlerine göre, ihtiyatî haciz talebinde 

bulunan alacaklı, ihtiyatî haciz kararında belirtilen miktarda, para, hisse senedi, 

tahvil, taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti (banka teminat mektubu), noterden 

onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini teminat olarak 

gösterilebilir. Ancak para dışındaki teminat türlerinin, teminat olarak gösterilebilmesi 

için, gösterilmek istenen teminat türünün mahkeme tarafından kabul edilmesi 

gereklidir
149

. İhtiyati haciz kararında, gösterilecek olan teminatın türü de 

belirtilmelidir. İhtiyatî haciz talebinde bulunan kişi, kararda gösterilen türden bir 

teminat türü ile teminatı gösterebilir. Uygulamada ihtiyatî haciz kararlarında 

genellikle teminatın para veya teminat mektubu ile gösterilmesi gerektiği 

belirtilmekte; diğer teminat türleri kabul edilmemektedir. Alacaklı ihtiyatî haciz 

                                                
149 Kaçak-İhtiyatî Haciz s.201; Özekes-İhtiyatî Haciz s.246. 
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kararında gösterilen teminat türü dışında bir teminat türünü göstermek isterse, bu 

konudaki talebini mahkemeye dilekçe ile sunmalıdır. Gösterilmek istenilen teminat 

türü mahkemece uygun bulunursa, kabul edilirse, kabul edilen teminat türü ile 

teminat gösterilebilir. Aksi takdirde sadece mahkeme kararında belirtilen türden bir 

teminat türü ile teminat gösterilebilir.  

Taraflar teminatın türünü ve miktarını bir sözleşme ile kararlaştırmışlarsa, 

teminat sözleşmeye göre belirlenecektir. Kanımızca banka kredi sözleşmelerinde, 

bankanın ihtiyatî haciz talebinde bulunurken teminat göstermekle yükümlü 

olmadığına, teminatsız ihtiyatî haciz talebinde bulunabileceğine ilişkin, hükümler 

geçersizdir. Zira teminat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için teminatın üçüncü 

kişilerin menfaatine ilişkin olmaması gerekir. İhtiyatî hacizdeki teminat aynı 

zamanda üçüncü kişilerin de ihtiyatî haciz nedeniyle uğrayabilecekleri zararları 

temin ettiğinden, bu tür olumsuz teminat sözleşmeleri geçerli olmamalıdır.  

 

d- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Teminat gösterilmemesinin İİK m.259,I‟deki teminatın hukukî niteliği ile 

doğrudan ilgilidir.  

Teminat gösterilmesi ihtiyatî haciz kararı verilebilmesinin şartı olarak kabul 

edilecek olursa, teminat gösterilmemesinin sonucu ihtiyatî haciz kararı verilmemesi, 

yani ihtiyatî haciz talebinin reddi olacaktır. Nitekim, Berkin, alacaklıdan teminat 

alınması gereken durumlarda, mahkemenin ihtiyatî hacze karar vermeden önce 

teminat almasının doğru olacağını belirtmektedir
150

.  

Teminat gösterilmesi, ihtiyatî haciz kararının icra edilebilme şartı olarak 

kabul edilecek olursa, teminat gösterilmemesinin sonucu ihtiyatî haciz kararının icra 

edilememesi, uygulanamaması olacaktır. Bu görüşe göre, ihtiyatî haciz kararında 

belirtilen miktar ve türde teminat gösterilmediği müddetçe, ihtiyatî haciz kararı, 

alacaklıya verilmez
151

. Dolayısıyla, ihtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklı, teminat 

göstermediği takdirde, ihtiyatî haciz kararı kendisine verilmeyecek; böylelikle 

ihtiyatî haciz kararının icrası istenemeyecek ve ihtiyatî haciz kararının icrası 

                                                
150 Berkin-İhtiyati Haciz s.50. 
151 Özekes-İhtiyatî Haciz s.246.  

“…alacaklı, istenilen teminatı mahkeme veznesine yatırmadıkça ihtiyatî haciz kararı kendisine 

verilmez ve alacaklı bu kararın icrasını isteyemez” (11.HD 16.10.2006, 11144/10378: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-IV s.5391-5392). 
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istenemediği için de, ihtiyatî haciz kararı verildiği tarihten on gün sonra İİK m.261,I 

hükmü gereği kendiliğinden kalkacaktır.  

 

4- Teminata Ġtiraz Edilmesi 

İhtiyati haciz talebinin kabulü halinde verilen ihtiyatî haciz kararı temyiz 

edilemez
152

. Ancak, borçlu kendisi dinlenmeden
153

 verilen ihtiyatî haciz kararlarında, 

ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere (İİK m.257), mahkemenin yetkisine (İİK m.258,I) 

ve teminata (İİK m.259) karşı, yedi gün
154

 içinde ihtiyatî haciz kararını veren 

mahkemeye başvurarak, itiraz edilebilir (İİK m.265,I). Görüldüğü üzere ihtiyatî haciz 

kararına itiraz sebeplerinden birisi de teminat oluşturmaktadır. 

İİK m.265,I‟e göre borçlu tarafından yapılacak teminat itirazının, borçlunun 

huzurunda yapılan ihtiyatî hacizlerde, haczin yapıldığı tarihten, borçlunun 

yokluğunda yapılan ihtiyatî hacizlerde ise, haciz tutanağının borçluya tebliğ edildiği 

tarihten itibaren yedi günlük süre içinde yapılması gerekir. Yine İİK m.265,II 

hükmüne göre, ihtiyatî haciz kararından etkilenen üçüncü kişilerde, ihtiyatî haczi 

öğrendikleri tarihten itibaren yedi gün içinde teminata itiraz edebilirler.  

İİK m.265‟de itiraz hakkı sadece ihtiyatî haciz kararı verilirken 

dinlenmeyen borçluya tanınmış olup, ihtiyatî haciz kararı verilirken dinlenen 

borçlunun İİK m.265‟e göre ihtiyatî haciz kararına ve dolayısıyla teminata itiraz 

hakkı yoktur. İhtiyatî haciz kararı verilirken dinlenen borçlunun, teminat 

konusundaki ve varsa diğer konulardaki bütün itirazlarını, mahkemede yapılan 

duruşma sırasında ileri sürmesi gerekir. Borçlu duruşmaya gelmemişse veya gelmiş 

ve fakat teminat konusunda herhangi bir itirazda bulunmamışsa, daha sonra İİK 

m.265‟e göre teminata itiraz etmesi mümkün değildir.  

İhtiyatî hacze borçlu dinlenilmeden karar verilen hallerde, borçlu tarafından 

teminat konusunda, İİK m.265‟e göre yapılan itiraz, ihtiyatî haciz kararını veren 

                                                
152 Kuru-İcra El kitabı s.887. 
153 İİK m.265‟de öngörülen itiraz prosedürünün işletilebilmesi için, ihtiyatî haciz kararının borçlu 

dinlenmeden verilmiş olması şarttır. İhtiyatî haciz kararı verilirken borçlu dinlenmişse veya borçlu 

dinlenmek için davet edildiği duruşmaya gitmemişse, bu durumda borçlunun ihtiyatî haciz kararını 

itiraz etmesi mümkün değildir (Özekes-İhtiyatî Haciz s.341). Çünkü, bu durumda borçlunun, bütün 

itiraz sebeplerini, dinlendiği veya dinlenmek için davet edildiği duruşmada ileri sürmesi gerekirdi.  
154 Yedi günlük itiraz süresi, borçlunun huzurunda yapılan ihtiyatî hacizlerde, haczin yapıldığı 

tarihten, borçlunun yokluğunda yapılan ihtiyatî hacizlerde ise, haciz tutanağının borçluya tebliğ 

edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar (İİK m.265/I). 
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mahkemeye yapılır
155

. Teminata itiraz eden borçlu mahkemeye hitaben vereceği 

itiraz dilekçesinde, itiraz sebeplerini belirtir ve bütün delillerini ekler (İİK m.265,IV, 

c.1). Bunun üzerine mahkeme, duruşma günü belirleyerek, iki tarafı davet eder ve 

taraflar gelmese bile, dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir (İİK m.265,IV 

c.2-3). Mahkeme teminat konusunda yapılan itirazı yerinde görürse, itirazı kabul 

ederek, teminat konusundaki kararını değiştirebilir (İİK m.265,IV c.2). İtiraz üzerine 

verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir (İİK m.265,V). 

Teminat konusundaki itiraz, esas olarak iki durumda söz konusu 

olmaktadır. Bunlardan birincisi ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilmesi 

gerekirken, mahkemece ihtiyatî hacze teminatsız karar verilmiş olması hali. Diğeri 

ise, mahkemece ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilen durumlarda, 

mahkemece belirlenen teminatın miktarına ve türüne itiraz edilmesidir. Şimdi bu 

durumları ayrı ayrı inceleyim.  

 

a- Ġhtiyati Hacze Teminatsız Karar Verilmesinde Teminat Ġtirazı 

Şimdi ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilmesi gerekirken 

teminatsız karar verilmesi halinde, ihtiyatî hacze (teminata) İİK m.265‟e göre itiraz 

edilmesini değişik olasılıklara göre inceleyelim.  

Alacağın ilâm veya ilâm niteliğinde bir belgeye dayanmadığı hallerde, 

mahkemece ihtiyatî hacze mutlaka teminat karşılığında karar verilmesi gerektiğini 

yukarıda belirtmiştik. İşte ihtiyatî hacze konu alacak ilâm veya ilâm niteliğinde bir 

belgeye dayanmadığı halde, mahkemece teminatsız olarak, yani alacaklı tarafından 

herhangi bir teminat gösterilmesi istenilmeden, ihtiyatî hacze karar verilmişse, bu 

durumda, borçlu (veya menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler) bu yönde verilen kararı 

yanlış olduğunu belirterek, İİK m.265‟e göre, teminatsız ihtiyatî haczi kararı 

verilmesine itiraz edebilir. Zira bu durumda borçlunun (veya üçüncü kişinin) 

menfaati ihlal edilmiştir. İİK m.259‟a göre alacaklıdan alınan teminat, borçlu veya 

                                                
155 “İİK.nun 265.maddesi uyarınca ihtiyati hacze karşı yapılan itirazı çözümlemekle görevli mahkeme, 

ihtiyatî haciz kararını veren mahkemedir. Asıl takibe geçilmesinin, bu duruma etkisi yoktur…Mercice 

bu hususun resen göz önünde tutulup, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, ihtiyatî haciz kararının 

kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 04.11.1996, 13570/13583: Yılmaz-Tedbirler II 

s.1232).  

“…yasanın 265/I. maddesinde ise (itirazın, kararı veren mahkemeye yapılması gerektiği) 

açıklandığına göre, mercice görevsizlik kararı verilmek gerekirken, işin esası incelenerek yazılı 

şekilde hüküm tesisi isabetsizdir” (12.HD 29.09.1993, 10147/14335: Yılmaz-Tedbirler II s.1231).  
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üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların karşılanması için alındığından; 

ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilmesi gerekirken, teminatsız karar 

verilmesi halinde, borçlunun (veya üçüncü kişilerin) menfaati ihlal edilmiş olacak, 

ileride haksız ihtiyatî haczi nedeniyle zarara uğranılması halinde, bu zararların 

karşılanamaması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, alacağın ilâm veya ilâm 

niteliğinde bir belgeye dayanmadığı hallerde teminatsız ihtiyatî haciz kararı 

verilmesine karşı İİK m.265‟e göre yapılan itiraz, mahkemece kabul edilir ve 

alacaklının teminat göstermesine karar verilir. 

Alacağın ilâm niteliğindeki belgeye dayandığı durumlarda mahkemenin 

ihtiyatî hacze teminat karşılığında veya teminatsız olarak karar verme konusunda 

takdir hakkının olduğunu söylemiştik. Mahkemenin teminat konusunda takdir 

hakkının olduğu bu durumda, borçlu (veya üçüncü kişi) teminat konusunda takdir 

hakkının yanlış kullanıldığını iddia ederek, İİK m.265‟e göre ihtiyatî hacze itiraz 

edebilirler
156

.  Söyle ki, mahkeme takdir hakkını ihtiyatî hacze teminatsız karar 

verme yönünde karar verme yönünde kullanmışsa, bu durumda mahkemece takdir 

hakkının yanlış kullanıldığını, ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilmesi 

gerektiğini düşünen borçlu (veya üçüncü kişi) İİK m.265‟e göre ihtiyatî hacze itiraz 

yolu ile verilen ihtiyatî haciz kararının değiştirilmesini ve ihtiyatî hacze teminat 

karşılığında karar verilmesini talep edebilir. Mahkeme yaptığı inceleme neticesinde 

takdir hakkını yanlış kullandığı kanaatine varırsa daha önce verdiği kararı 

değiştirerek, ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verecektir.  

 

b- Ġhtiyatî Hacze Teminat KarĢılığında Karar Verilmesinde Teminat 

Ġtirazı: 

Alacağın ilâm veya ilâm niteliğinde bir belgeye dayanmadığı hallerde 

mutlak suretle, alacağın ilâm niteliğinde bir belgeye dayandığı hallerde ise 

mahkemenin takdir hakkını teminat karşılığında karar verme yönünde kullanması 

halinde, ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verileceğini belirtmiştik. 

Mahkemece ihtiyatî hacze teminat karşılığında karar verilen durumlarda, mahkeme 

ihtiyatî haciz kararında alacaklı tarafından gösterilmesi gereken teminatın miktarını 

                                                
156 Özekes-İhtiyatî Haciz s.322. 
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ve türünü de belirtecektir. İşte, borçlu (veya üçüncü kişi) mahkemece belirlenen 

teminatın miktarına ve türünü, İİK m.265‟e göre itiraz edebilir. 

Borçlu (veya üçüncü kişi) mahkeme tarafından belirlenen teminat 

miktarının, ihtiyatî haciz nedeniyle uğranılması muhtemel zararların tümünü 

karşılamaya yeterli olmadığını düşünüyorsa, mahkemece belirlenen teminat 

miktarının yetersiz olduğunu iddia ederek, İİK m.265‟e göre ihtiyatî haciz kararına 

itiraz edebilir ve mahkemece belirlenen teminat miktarının artırılmasını isteyebilir
157

. 

Mahkeme yaptığı inceleme neticesinde, iddia edildiği şekilde teminatın yetersiz 

olduğu kanaatine varırsa, teminat miktarının artırılmasına, alacaklı tarafından ek 

teminat gösterilmesine karar verir.  

Borçlu (veya üçüncü kişi) mahkemece belirlenen teminat türüne de itiraz 

edebilir
158

. İİK m.259‟da teminat türleri, HUMK m.96‟a atıf yapılmak suretiyle 

belirlendiğinden, mahkemece HUMK m.96‟da belirtilen teminat türleri dışında bir 

teminat belirlenmiş ve kabul edilmişse, bu durumda borçlu (veya üçüncü kişi) İİK 

m.265‟e göre ihtiyatî haciz kararına itiraz edebilir. Bu durumda mahkemenin itirazı 

kabul ederek, alacaklı tarafından HUMK m.96‟da belirtilen bir teminat türlerinden 

birisi ile teminat gösterilmesine karar vermesi gerekir.  

 

5 – Dava Açmadaki  Teminat Yükümlülüğü Ġle ĠliĢkisi 

Burada incelenmesi gereken bir başka konu da, yabancı kişilerin, hem 

MÖHUK m.48‟ye göre, hem de İİK m.259,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüklerinin bir arada söz konusu olup olmayacağıdır. Şöyle ki, ihtiyatî haciz 

talebi kabul edilen ve İİK m.259,I‟e göre teminat gösteren yabancı kişinin, ihtiyatî 

haczi tamamlayan merasim çerçevesinde dava açarken veya takip yaparken MÖHUK 

m.48‟ye göre teminat göstermesi gerekecek midir? Ya da tam bunun tersi, 

Türkiye‟de dava açarken veya takip yaparken MÖHUK m.48‟ye göre teminat 

gösteren yabancı kişi, dava veya takip sırasında ihtiyatî haciz talebinde bulunur ve 

mahkemede ihtiyatî hacze karar verirse, ayrıca İİK m.259,I‟e göre de teminat 

göstermesi gerekecek midir?  

                                                
157 Postacıoğlu-İcra s.719-720. 
158 Özekes-İhtiyatî Haciz s.323. 
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Gerek doktrin
159

 tarafından gerekse Yargıtay
160

 uygulaması tarafından, 

şartları gerçekleşmişse, hem MÖHUK m.48‟deki hem de İİK m.259,I‟deki teminat 

gösterme yükümlülüğünün birlikte söz konusu olacağı kabul edilmektedir. 

Kanımızca da, MÖHUK m.48‟ye ve İİK m.259,I‟e göre teminat gösterilmesi için 

gerekli şartlar gerçekleşmişse, bu durumda yabancı kişinin hem MÖHUK m.32‟ye 

hem de İİK m.259,I‟e göre teminat göstermesi gerekir. Yabancı kişinin daha önce 

MÖHUK m.48 veya İİK m.259,I‟den birisine göre göstermiş olduğu teminat, 

yabancı kişinin  diğer teminat yükümlülüğüne teşmil edilemez; yabancı kişiyi diğer 

teminat yükümlülüğünden kurtaramaz. Yabancı kişinin ayrı ayrı, hem MÖHUK m.48 

hem İİK m.259,I‟e göre teminat göstermesi gerekir. Çünkü her iki teminatın amaçları 

farklıdır. 

 

II- Ġhtiyaten Haczedilen Malların Teminat KarĢılığında Bırakılmasında 

Teminat (ĠĠK m.263) 

 

1- Genel Olarak 

İhtiyati haciz kararı verilmesi üzerine, alacaklının, İİK m.261,I hükmü 

gereği, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, kararı veren 

mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesine
161

 başvurarak, ihtiyatî haciz kararının 

icrasını istemesi gerekir. Alacaklının ihtiyatî haciz kararının icrasını istemesi üzerine, 

                                                
159 Kuru-İcra El Kitabı s.888, dn.10; Yılmaz-Tedbirler II s.1111; Özekes-İhtiyatî Haciz s.247; 

Deynekli/Saldırım s.50; Ekşi-İhtiyatî Haciz s.90; Kaçak-İhtiyatî Haciz s.204. 
160 “İİK.nun 259.maddesi gereğince ihtiyatî haciz nedeni ile borçlunun ve üçüncü kişilerin hacizden 

dolayı uğradıkları zararları karşılamak için ihtiyatî haciz kararı veren mahkemenin aldığı teminat 2675 

sayılı Kanun 32.maddesindeki teminat olmadığı gibi, ona da teşmil edilemez. Zira 32.madde 

yargılama ve takip giderlerini (icra takip harcı, icra masrafları, alacaklının mesul olduğu cezaevi harcı, 

itiraz ve itirazın kaldırılması mürafaasındaki yargılama giderleri) bu yargılamanın borçlu lehine 

neticelenmesi halinde vekille temsil ediliyorsa yargılama giderlerinden olan vekâlet ücretinin ve bu 

takip yüzünden borçlunun uğrayacağı zararları temin eder. Bu nedenlerle her iki teminat ayrı ayrı 
maksatlarla alınır” (12.HD 07.12.1983, 10341/9973: Yılmaz-Tedbirler II s.1111-1112). 
161 İhtiyatî haciz kararını veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinin bu yetkisi kesin 

yetkidir (Özekes-İhtiyati Haciz s.276; Yılmaz-Tedbirler II s.1138). “İİK.nun 261. maddesi hükmüne 

göre alacaklının ,ihtiyatî haciz karırının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde, kararı veren 

mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazını istemesi zorunlu olup, aksi halde, ihtiyatî 

haciz kararı kendiliğinden kalkar. Somut olayda, ihtiyatî haciz kararı Söğüt Asliye Hukuk 

Mahkemesinden alındığı halde, Eskişehir İcra Dairesinden infazı istenilmiştir. Bu nedenle ihtiyatî 

haciz kararı kendiliğinden kalkmış olmakla davalının 3.şahıs durumundaki davacı alacaklı yönünden 

geçerli bir haczinden söz edilemeyeceğinden, davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi 

isabetsizdir” (19.HD 09.11.1994, 8959/10669: Yılmaz-Tedbirler II s.1137). 
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icra dairesi, ihtiyatî haciz kararında gösterilen borçluya ait mal ve hakları, genel 

haciz hakkındaki hükümlere (İİK m.79-99) göre ihtiyaten haczeder (İİK m.261,II).  

İhtiyatî haciz genel hükümlere göre icra edilmekle beraber, İİK m.263 

hükmü
162

 ile buna bir istisna getirilmiş ve ihtiyaten haczedilen malların teminat 

karşılığında borçlu veya üçüncü kişiye bırakılabilmesi imkânı tanınmıştır. Yani İİK 

m.263 hükmünün, ihtiyatî haczin genel haciz hakkındaki hükümlere göre (İİK m.79-

99) icra edileceğinin belirtildiği İİK m.261 hükmüne bir istisna teşkil ettiğini 

söyleyebiliriz. Kanun koyucu İİK m.263 hükmü ile, henüz alacaklının gerçekten 

alacaklı olup olmadığının kesin olarak anlaşılmadığı bir aşamada, borçlu veya 

üçüncü kişinin ihtiyaten haczedilen malların muhafaza altına alınması nedeniyle 

uğrayabilecekleri zararları önlemek için, teminat karşılığında ihtiyaten haczedilen 

malların borçlu veya üçüncü kişi elinde bırakılmasına imkân tanımıştır
163

. Başka bir 

deyişle, bu düzenleme ile, çoğu kez borçlu dinlenmeden verilen ihtiyatî haciz 

kararının, borçlu açısından doğurabileceği zararların asgari düzeye indirilmesi 

amaçlanmıştır
164

. İhtiyaten haczedilen malların muhafaza altına alınması, borçlunun 

telafisi imkânsız zararlara uğramasına, işletmesinin ve ticarethanesinin faaliyetinin 

durmasına neden olabilir. Bu nedenle olası haksız ihtiyatî hacizlerin zararlarının 

asgari düzeye indirilebilmesi için borçluya böyle bir imkân tanınmıştır. Borçluya 

böyle bir imkân tanınırken, alacaklının haklarının ihlâl edilmemesi için de, borçludan 

teminat alınması öngörülmüştür
165

. Borçlu (veya üçüncü kişi) İİK m.263 hükmü ile 

kendisine tanınan imkândan yararlanmak ister ve teminat gösterirse, ihtiyaten 

haczedilen mallar, muhafaza altına alınmaz, borçlu (veya üçüncü kişiye) bırakılır. 

                                                
162 İİK m.263: Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu 

temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra müdürü tarafından kabul edilecek esham ve 

tahvilât veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya 

ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. 

İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez. 
163 Yılmaz-Tedbirler II s.1164. 
164 Deynekli/Saldırım s.55. Uyar bu konudaki görüşünü örnekte vererek şu şekilde ifade etmektedir: 
“İhtiyatî haciz aşamasında borçluya, teminat karşılığında ihtiyaten haczedilen malların kendisine 

bırakılmasını isteme hakkının tanınmasının nedeni çok kez kendisi dinlenmeden yokluğunda ihtiyatî 

haciz kararı verildiğinden, haksız alınacak ve uygulanacak ihtiyatî haciz kararı nedeni ile borçlunun 

zarara uğramamasını sağlamaktır. Örneğin, ödediği ya da altındaki imza kendisine ait olmayan bir 

senet dolayısı ile mahkemeden ihtiyatî haciz kararı alınmış ve icra dairesinden bu kararın uygulanması 

istenmişse, borçlu ihtiyatî haciz uygulanırken; <uygulanan ihtiyatî hacize itiraz edeceğini, takibin 

iptali için tetkik merciine başvuracağını> bildirip, İİY.263 uyarınca, <ihtiyaten haczedilen malların 

kaldırılmamasını (muhafaza altına alınmamasını) ve göstereceği teminat karşılığında kendisine 

bırakılmasını> isteyebilir”. (Uyar-Haciz s.81).   
165 Yılmaz-İhtiyati Haciz s.72. 
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Borçlu (veya üçüncü kişi) İİK m.263 hükmünden yararlanmak istemezse, bu 

durumda ihtiyaten haczedilen mallar genel hükümlere göre muhafaza altına alınarak 

yediemine bırakılabilecektir.  Yani özetle, borçlu teminat gösterirse, icra dairesi 

ihtiyaten haczedilen malları borçluya bırakacak; borçlu İİK m.263‟ün kendisine 

tanıdığı bu imkândan yararlanmak istemezse, o zaman İİK m.88‟deki muhafaza 

tedbirleri uygulanacaktır.  

Doktrinde İİK m.263 hükmünün taşınmaz mallar hakkında uygulanıp 

uygulanamayacağı konusu tartışmalıdır. Doktrindeki bir görüşe göre
166

, İİK m.263 

hükmü sadece taşınır mallar hakkında uygulanabilir. Bu görüşe göre kanun koyucu, 

ihtiyatî hacizde taşınır malların muhafazasına ilişkin, özel bir hüküm olarak İİK 

m.263 hükmünü koymuştur
167

. Bu nedenle İİK m.263 hükmü sadece taşınır mallar 

hakkında işlerlik kazanabilecek, borçlunun sadece taşınır mallar hakkında İİK m.263 

hükmünün uygulanmasını isteyebilecektir
168

.  

Aksi görüşe göre ise
169

, İİK m.263 hükmü hem taşınır mallar, hem de 

taşınmaz mallar hakkında uygulanabilecektir. Bu görüşü savunan Özekes, İİK m.263 

hükmünün amacı dikkate alındığında, bu hükmün taşınmazlar hakkında da 

uygulanması gerektiğini belirtmekte ve taşınmazına ihtiyatî haciz konulması istenen 

borçlunun bundan haberdar olması halinde, İİK m.263 hükmüne göre teminat 

göstererek, taşınmazının ihtiyaten haczedilmesini engelleyebileceği ifade 

etmektedir
170

.  Bu nedenle Özekes, İİK m.263‟deki “verilmek” ifadesinin, sadece 

taşınırlara uygulanacak şekilde anlaşılmaması; bunun ihtiyatî hacze konu malı 

istenildiğinde icra müdürlüğünün emrine hazır bulundurmak veya temin etmek 

şeklinde anlaşılmasının hükmün amacına da uygun düşeceği görüşündedir
171

.  

Kanımızca, İİK m.263 hükmünün sadece taşınır mallar hakkında 

uygulanacağını kabul eden görüş daha isabetlidir. İİK m.263 hükmü taşınır malların 

ihtiyatî haczinde, bu malların muhafazasına nasıl olacağını belirleyen, taşınır malın 

borçlu veya üçüncü kişi elinde bırakılmasına imkân tanıyan bir düzenlemedir. 

Taşınmazların ihtiyatî haczinde, zaten niteliği gereği taşınmaz malların borçlu 

                                                
166 Kuru-İcra El Kitabı s.892-893; Muşul-İcra s.875. 
167 Muşul-İcra s.875. 
168 Kuru-İcra El Kitabı s.892; Muşul-İcra s.875. 
169 Özekes-İhtiyatî Haciz s.296-297. 
170 Özekes-İhtiyatî Haciz s.296-297. 
171 Özekes-İhtiyatî Haciz s.297. 
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elinden alınması söz konusu olamayacağı için, taşınmazlarda ancak ihtiyatî haciz 

konulmasının önlenmesinden veya konulan ihtiyatî haczin kaldırılmasından söz 

edilebilir. Taşınmazına ihtiyatî haciz konulan veya konulmak istenen borçlu, ise 

zaten İİK m.266 hükmünden yararlanarak teminat karşılığında taşınmazına ihtiyatî 

haciz konulmasını önleyebilir veya konulan ihtiyatî haczin kaldırılmasını 

sağlayabilir. Bu nedenle İİK m.263 sadece taşınır mallar hakkında uygulanmalıdır. 

Kanımızca kanun koyucunun iradesi de bu yöndedir. Çünkü, İİK m.263 hükmünde 

“Haczolunan mallar, istenildiği zaman…verilmek…” denilmekte ve bu hükme göre 

borçludan alınan teminat, ihtiyaten haczedilen malların istenildiği zaman, aynen veya 

para olarak teslim edilmesini sağlamak için alınmaktadır. İİK m.263‟deki “verilmek” 

ifadesi, ihtiyaten haczedilen malların aynen teslim edilmesini sağlamak amacı, 

sadece taşınır mallar hakkında söz konusu olabilir. Niteliği gereği taşınmaz malların, 

verilmesinden, icra dairesine aynen tesliminden söz edilemez. Bütün bu hususlar 

dikkate alındığında, İİK m.263 hükmünün sadece taşınır mallar hakkında 

uygulanacağının kabulü daha uygundur. Bu nedenle aşağıdaki açıklamalarımız, 

kabul ettiğimiz bu görüş çerçevesinde olacaktır.  

İİK m.263‟ün tanıdığı imkândan hem borçlu, hem de mal ellerinde 

haczedilen üçüncü kişilere tanınmıştır. Borçlu ve üçüncü kişi arasında teminat 

gösterme bakımından herhangi bir fark olmayıp; sadece gösterilecek teminatın türü 

bakımından fark söz konusudur. Borçlu, haczedilen malların değerini depo etmek, 

icra müdürü tarafından kabul edilecek, hisse senedi, tahvil, taşınır ve taşınmaz rehni, 

veya muteber bir banka kefaleti (teminat mektubu) ile teminat gösterebildiği halde; 

üçüncü kişi bir taahhüt senedi ile teminat göstermektedir.  

İİK m.263‟deki teminat, borçluya bırakılan malların istenildiği zaman, yani 

ihtiyatî haciz kesin hacze dönüştüğü (İİK m.264,V) veya borçlunun iflâsı sebebiyle 

malların iflâs masasına alınması (İİK m.186) gerektiği zaman, malların aynen veya 

para olarak icra dairesine teslim edilmesini sağlamak için alınmaktadır
172

. İİK 

m.263‟deki teminat, ihtiyaten haczedilen malların aynen veya para olarak icra 

dairesine teslim edilmesini sağlamak için alındığından; borçlu İİK m.263‟e göre 

kendisine bırakılan malları istenildiği zaman “aynen veya para olarak” icra dairesine 

teslim etmekle yükümlü olduğundan, borçlu bu mallar üzerinde tasarruf yetkisine 

                                                
172 Özekes-İhtiyati Haciz s.295; Kuru-İcra El Kitabı s.893. 
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sahiptir
173

. Bir başka deyişle, borçlunun bu mallar hakkında İİK m.86,I‟e göre 

tasarruf yetkisinin kısıtlanması söz konusu değildir
174

. Nitekim, genel haciz 

hakkındaki İİK m.88,II hükmünde “…istenildiği zaman verilmek şartile muvakkaten 

borçlu yedinde…bırakılabilir” denildiği halde, İİK m.263 hükmünde “…istenildiği 

zaman para veya ayın olarak verilmek”ten söz edilmektedir.  

Kanun koyucu İİK m.263 hükmü ile bir yandan, genellikle borçlu 

dinlenilmeden ve yaklaşık ispatla yetinilerek verilen ihtiyatî haczi kararı sonucu 

ihtiyaten haczedilen malların muhafaza altına alınması nedeniyle uğranılabilecek 

zararları önlemek amacıyla, malın borçlu elinde bırakılmasına imkân tanımakta; 

diğer yandan ise, bunun ancak teminat karşılığında olabileceğini düzenleyerek, 

teminat karşılığında bırakılan malın istenildiği zaman para veya mal olarak 

verilmesini, böylelikle ileride alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Yani İİK m.263 hükmü ile, hem borçluya bir imkân tanınmakta, 

hem de ileride alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak amaçlanmaktadır
175

. Bu 

sebeple, ihtiyaten haczedilen malların borçluya bırakılabilmesi, göstereceği teminata 

ve buna paralel olarak alacaklının malın aynen veya para olarak iade edilmemesi 

halinde karşı karşıya olduğu riskin güvence altına alınmasına bağlı kılınmaktadır
176

.  

Teminat karşılığında ihtiyaten haczedilen malların borçlu veya üçüncü 

kişiye bırakıldığı hallerde, ihtiyatî hacze konu borçluya ait mallar üzerindeki hacizler 

kalkmamakta, bu mallar üzerindeki ihtiyatî haciz durumu devam etmektedir
177

. 

Şimdi, ihtiyaten haczedilen malların teminat karşılığında borçlu veya 

üçüncü kişide bırakılmasında, borçlu veya üçüncü kişinin İİK m.263‟e göre söz 

konusu olacak teminat gösterme yükümlülüğünü, bu yükümlülüğün şartlarını, 

buradaki teminatın gösterilme zamanı, miktarı, türü ve teminat gösterilmemesinin 

sonuçlarını inceleyelim.  

                                                
173 Belgesay-Usul s.120; Kuru-İcra El Kitabı s.893; Ulukapı-İcra s.163; Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.72. 

Yılmaz, İİK m.263 hükmünün uygulandığı durumlarda, borçlunun mal üzerinde tasarrufta 
bulunabilmesinin, İİK m.263 hükmünün, İİK m.266 hükmü ile karıştırılmasına sebebiyet verdiğini; bu 

nedenle olması gereken hukuk açısından, İİK m.263‟deki “para veya” ibaresinin çıkarılarak, 

borçlunun mal üzerinde tasarruf edebilme yetkisinin kaldırılmasının uygun olacağını belirtmektedir 

(Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.73). 
174 Kuru-İcra El Kitabı s.893. 
175 Yılmaz-Tedbirler II s.1166; Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.72. 
176 Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.72. 
177 Özekes-İhtiyatî Haciz s.295; Deynekli/Saldırım s.56. Aksi görüş: Teminat karşılığında malların 

borçluya bırakılması halinde ihtiyaten haczedilen mallar üzerindeki haciz kalkar, bunun yerine teminat 

haczedilmiş sayılır Çetingil, E..A.: Gemilerin İhtiyatî Haczi, İstanbul 1972, s.142-143). 
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2- ġartları 

a- Borçluya Ait Mallar Ġhtiyaten HaczedilmiĢ Olmalı 

İİK m.263 hükmünün uygulanarak, ihtiyaten haczedilen malların teminat 

karşılığında bırakılabilmesi için, işin niteliği gereği öncelikle, ihtiyatî haciz kararının 

uygulanarak, borçluya ait mal ve hakların ihtiyaten haczedilmiş olması gerekir. 

İhtiyatî haciz kararının icrası talep edilmemişse veya ihtiyatî haciz kararının icrasının 

talep edilmesine rağmen, borçluya ait herhangi bir mal ve hak ihtiyaten 

haczedilememişse, bu durumda İİK m.263 hükmünün uygulanması ve borçlu 

tarafından teminat gösterilmesi söz konusu olmayacaktır. Zaten hiçbir borçlu, ihtiyatî 

haczin icrasının talep edilmediği veya borçluya ait ihtiyaten haczedilebilecek 

herhangi bir malın bulunamadığı durumlarda, İİK m.263 hükmüne başvurarak 

kendini yükümlülük altına sokmayacaktır.  

Kanımızca, ihtiyatî haczin icrasının talep edildiği ve fakat henüz ihtiyatî 

haczin uygulanarak, borçlunun mallarına ihtiyatî haczin konulmadığı aşamada da İİK 

m.263 hükmünün uygulanması mümkün olmamalıdır. Nitekim, İİK m.263 

hükmünde de “Haczolunan mallar” ve “haczolunmuşsa” ifadeleri kullanılarak, bu 

hükmün ancak borçluya ait mal ve hakların ihtiyaten haczedildiği durumlarda 

uygulanabileceği çok açık bir biçimde belirtilmiştir. Bu nedenle, borçluya ait mal ve 

haklara ihtiyatî haciz konulmadığı aşamada, İİK m.263 hükmünün uygulanması 

mümkün olmayıp, bu durumda borçlunun İİK m.266 hükmünden yararlanması söz 

konusu olabilir.  

 

b- Ġhtiyaten Haczedilen Malların Teminat KarĢılığında Bırakılması 

Talep Edilmeli 

İİK m.263‟e göre ihtiyaten haczedilen malların borçluya (veya üçüncü 

kişiye) bırakılabilmesi ve İİK m.263‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için, borçlunun veya üçüncü kişinin bu yönde bir talepte bulunması 

şarttır
178

. Böyle bir talebin olmaması halinde, icra müdürü, bu malların muhafazası 

için gerekli giderleri alacaklıdan alarak, bu mallar İİK m.88 göre muhafaza altına 

alır.  

                                                
178 Yılmaz-Tedbirler II s.1164. 
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Borçlu (veya üçüncü kişinin) İİK m.263‟e göre talebi olmadan, ihtiyatî 

haczi uygulayan icra müdürlüğünün, bu malları İİK m.263‟e göre borçluya veya 

üçüncü kişiye bırakması ve bu şekilde borçlu veya üçüncü kişinin teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğması mümkün değildir. Bir başka deyişle, icra müdürü, 

ihtiyaten haczedilen malların elinde kalmasını istemeyen borçlu veya üçüncü kişiyi, 

buna zorlayamaz, ihtiyaten haczedilen malları İİK m.263‟e göre bırakamaz
179

. Yani 

İİK m.263‟e göre talep olmaması halinde, bu malların İİK m.88‟e göre muhafaza 

altına alınması gerekir.  

Borçlu (veya üçüncü kişi) teminat karşılığında, ihtiyaten haczedilen 

malların tamamının kendisine bırakılmasını isteyebileceği gibi, malların sadece bir 

kısmı içinde böyle bir talepte bulunabilir
180

.  

İhtiyaten haczedilen malın kendisine bırakılmasını isteyen borçlu (veya 

üçüncü kişi) bu yöndeki talebini ihtiyatî haczi uygulayan icra müdürlüğüne yapar. 

İİK m.263‟ün uygulanması genellikle, ihtiyatî haczin icrası sırasında olduğundan, bu 

talep genellikle ihtiyatî haczin uygulanması sırasında, ihtiyatî haciz tutanağına 

geçirilmek suretiyle yapılır. Eğer, ihtiyaten haczedilen mallar daha önce muhafaza 

altına alınarak götürülmüşse, bu durumda borçlu (veya üçüncü kişi) icra 

müdürlüğüne başvurarak, bu konudaki taleplerini bir dilekçe ile de yapabilirler.   

İİK m.263‟e göre ihtiyaten haczedilen malların teminat karşılığında 

borçluya bırakılması, ihtiyatî haciz kesin hacze dönüşene kadar istenilebilir. İhtiyati 

haciz kesin hacze dönüşmüş ise, artık İİK m.263‟e göre haczedilen malların borçluya 

bırakılması istenilemez, hacizli mallar teminat karşılığında borçluya bırakılamaz
181

. 

İİK m.263 hükmü sadece taşınır mallar hakkında uygulanabileceğinden, 

borçlu sadece taşınır mallarının ihtiyatî haczinden, İİK m.263‟e göre talepte 

bulunabilir. Taşınmaz malların ihtiyatî haczinde İİK m.263‟e göre talepte 

bulunulması mümkün değildir. Bu durumda, borçlu ancak İİK m.266‟ya göre teminat 

karşılığında ihtiyatî haciz kararının kaldırılmasını isteyebilir. 

 

 

 

                                                
179 Yılmaz-Tedbirler II s.1165. 
180 Uyar-Haciz s.80; Kuru-İcra El Kitabı s.892; Özekes-İhtiyatî Haciz s.297. 
181 Uyar-Haciz s.81; Ansay-İcra s.318; Kuru-İcra El Kitabı s.893. 
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c- Talep Ġcra Müdürlüğü Tarafından Kabul Edilmeli 

Borçlu (üçüncü kişinin) İİK m.263‟e göre ihtiyaten haczedilen malların 

teminat karşılığında kendilerine bırakılmasını talep etmesi üzerine, mahkemenin 

yapacağı şekli bir incelemedir. Borçluya ait malların ihtiyaten haczedilmiş olması ve 

borçlu (veya üçüncü kişi) tarafından teminat gösterilmeye hazır olunduğunun 

bildirilmesi, icra müdürlüğünün, İİK m.263‟e göre borçlu (veya üçüncü kişi) 

tarafından yapılan talebi kabul etmesi ve İİK m.263‟e göre ihtiyaten haczedilen 

malları borçlu (veya üçüncü kişiye) bırakması için yeterlidir. İcra müdürünün, 

ihtiyaten haczedilen malları, neden borçluya (veya üçüncü kişiye) bırakmaya karar 

verdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapması, gerekçe belirtmesi gerekli 

değildir
182

.   

    

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Borçlu (veya üçüncü kişinin) talebinin icra müdürlüğü tarafından kabul 

edilerek, teminat karşılığında ihtiyaten haczedilen malların, borçlu (veya üçüncü 

kişiye) bırakılmasına karar verilmesiyle, borçlu (veya üçüncü kişinin) İİK m.263‟e 

göre teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır. İcra müdürlüğünün İİK m.263‟e 

göre teminat karşılığında ihtiyaten haczedilen malların borçlu (veya üçüncü kişide) 

bırakılmasına karar vermesi halinde, ihtiyaten haczedilen mal ve haklar üzerindeki 

fiili ihtiyatî haciz durumu devam etmektedir
183

. Ancak burada, kanun koyucu 

ihtiyaten haczedilen malların istenildiği zaman para veya mal olarak verilmesini 

amaçladığı için, borçlu (veya üçüncü kişi) ihtiyaten haczedilen mal üzerindeki 

tasarruf yetkisine sahip olup, İİK m.86,I anlamında tasarruf yetkisinin kısıtlanması 

söz konusu değildir
184

. Bu nedenle İİK m.86,I‟in “Borçlu alacaklının muvafakatı ve 

icra müdürünün müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez” 

şeklindeki mahcuz mallar üzerinde tasarrufu kısıtlayan hükmü, İİK m.263‟e göre 

teminat karşılığında borçluya bırakılan mallar için uygulanmayacaktır
185

. 

                                                
182 Yılmaz-Tedbirler II s.1166. 
183 Deynekli/Saldırım s.56. 
184 Yılmaz-Tedbirler II s.1166; Eruygur s.82; Özekes-İhtiyatî Haciz s.296; Berkin-İflas s.425; 

Deynekli/Saldırım s.56; Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.72; Uyar-Haciz s.80. 
185 Özekes-İhtiyatî Haciz s.296. 
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Yılmaz, İİK m.263‟ün uygulandığı hallerde, borçlu veya üçüncü kişilerin 

tasarruf yetkisi kısıtlanmadığı için, bu kişilerin yedieminlik görevini suistimalden 

dolayı cezalandırılmalarının mümkün olmadığını belirtmektedir
186

.  

Eruygur da İİK m.263‟e göre kendilerine teminat karşılığında ihtiyaten 

haczedilen mal bırakılan borçlu veya üçüncü kişilerin yediemin sıfatı olmadığını, bu 

kişiler hakkında yedieminlere dair hükümlerin uygulanamayacağını ifade 

etmektedir
187

.  

Deynekli/Saldırım ile Kaçak ise, İİK m.263‟ün uygulandığı durumlarda, 

borçlu (veya üçüncü kişinin) kendilerine bırakılan malları aynen veya para olarak 

iade etmeleri zorunlu olduğundan; bu kişilerin bu zorunluluğa uymamaları halinde, 

yedieminlik görevini suistimal (muhafaza görevini kötüye kullanma) suçunu (TCK 

m.289,I) işlemiş olacaklarını belirtmektedir
188

.  

Kanımızca,İİK m.263‟e göre kendilerine teminat karşılığında ihtiyaten 

haczedilen mal bırakılan borçlu veya üçüncü kişi, bu mallar üzerinde tasarruf 

yetkisine sahip bulunduklarından, bu kişilerin yediemin sıfatının olmadığı, bu kişiler 

hakkında yedieminlere ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı kabul edilmelidir. 

Kanun koyucu, İİK m.263‟e göre borçlu veya üçüncü kişiye bırakılan malların 

istenildiğinden aynen veya para olarak teslim edilmesini amaçlamakta ve bunun 

karşılığında da teminat alınmasını öngörmektedir. Bu nedenle borçludan malların 

değerini kadar teminat alındığından, malın istenildiğinde aynen veya para olarak 

teslim edilip edilmemesi de çok önemli değildir. Bu durumda borçlu tarafından İİK 

m.263‟e göre gösterilen teminat paraya çevrileceğinden
189

, alacaklının ihtiyaten 

haczedilen malın aynen veya para olarak teslim edilmemesi nedeniyle zarara 

uğraması da söz konusu olmayacaktır. Ancak üçüncü kişi tarafından gösterilen 

taahhüt senedi için bu söylenenler geçerli değildir. Zira taahhüt senedi üçüncü kişi 

tarafından verildiği için, üçüncü kişi tarafından kendisine bırakılan malın aynen veya 

para olarak teslim edilmemesi halinde, ihtiyaten haczedilen malın değerinin, taahhüt 

senedine dayanak üçüncü kişiden tahsil edilip edilemeyeceği belli değildir. Taahhüt 

                                                
186 Yılmaz-Tedbirler II s.1166. 
187 Eruygur s.83. 
188 Deynekli/Saldırım s.56; Kaçak-İhtiyatî Haciz s.261. 
189 “Kefalet mektubu mukabilinde İcra Kanunu‟nun 263.maddesi uyarınca yediemine bırakılmış olan 

mahcuzun bulunamamasında teminata haciz konulmasında kanunî mani yoktur” (İİD 27.01.1947, 

300/399: Özekes-İhtiyatî Haciz s.296, dn.92).  
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senedi ile maddî bir değer arz eden şeylerin teminat olarak gösterilmesi söz konusu 

olmadığından, taahhüt senedine dayanak, İİK m.263‟e göre üçüncü kişiye bırakılan 

malın değerinin tahsil edilebilmesi tamamen üçüncü kişinin malvarlığı durumuna 

bağlıdır. Bu nedenle bu miktarın üçüncü kişiden tahsil edilememe ihtimali de vardır. 

    

a- Teminatın Gösterilme Zamanı 

İİK m.263 hükmünün uygulanması genellikle ihtiyatî haciz kararının icrası 

sırasında söz konusu olacak ve bu konudaki talep ihtiyatî haciz tutanağına geçirilmek 

suretiyle yapılacaktır. İİK m.263‟e göre yapılan talebi kabul ederek, teminat 

karşılığında ihtiyaten haczedilen malların, borçluya (veya üçüncü kişiye) 

bırakılmasına karar veren icra müdürü, bu kararında, borçlu (veya üçüncü kişi) 

tarafından gösterilmesi gereken teminatın miktarını ve türünü belirleyecektir.  

Kanunda teminatın gösterilme zamanına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. 

Borçlu (veya üçüncü kişi) İİK m.263‟e göre göstermekle yükümlü olduğu bu 

teminatın, ihtiyatî haczin uygulandığı sırada gösterilmesi esas olmakla beraber; para 

dışındaki diğer teminat türlerinin ihtiyatî haczin icrası sırasında gösterilmesi olanaklı 

değildir. Hatta teminat olarak paranın gösterilmesi de o anda borçlunun hazırlıklı 

olmaması nedeniyle pek olanaklı olmayabilir.  

Bu şekilde borçlunun (veya üçüncü kişinin) ihtiyatî haczin uygulanması 

sırasında, o anda hazırlıklı olmamaları nedeniyle teminat göstermeleri mümkün 

olmazsa, icra müdürünün borçluya (veya üçüncü kişiye) İİK m.263‟e göre teminat 

göstermesi için çok kısa bir süre vermesi, borçlunun (veya üçüncü kişinin) da verilen 

bu süre içinde teminatı göstermesi gerekir.  

Bu şekilde, borçluya (veya üçüncü kişiye) teminat göstermesi için süre 

verilen hallerde, icra müdürünün teminat gösterilinceye kadar bu malları borçlu 

(veya üçüncü kişiye) yediemin sıfatıyla bırakması ve yedieminliği kötüye 

kullanmanın suç teşkil edeceğini hatırlatması, yedieminliğin hukukî ve cezai 

sorumluluğu olduğunu bildirmesi uygun olacaktır
190

. 

 

 

 

                                                
190 Yılmaz-Tedbirler II s.1165. 
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b- Teminatın Miktarı 

İcra müdürü İİK m.263‟e göre, ihtiyaten haczedilen malların teminat 

karşılığında borçlu (veya üçüncü kişi) elinde bırakılmasına karar verince, bu 

kararında, borçlu (veya üçüncü kişi) tarafından gösterilecek teminat miktarını da 

belirtir. Yani, İİK m.263‟e göre gösterilecek teminatın miktarını icra müdürü 

belirleyecektir.  

İcra müdürü, İİK m.263‟e göre gösterilecek teminatın miktarını belirlerken, 

haczedilen malların değerini dikkate alacak ve buna göre teminat miktarını 

belirleyecektir. Nitekim bu husus İİK m.263 hükmünde “malların kıymetleri depo 

edilmek…” şeklinde belirtildiği gibi; bu maddenin gerekçesinde de “…teminatın 

alacağı karşılayacak miktarı üzerinden hesaplanması hukukun icabı…” olduğu 

şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca, İİK m.263,son cümlede “İstenilecek teminat her 

halde borç ve masraf tutarını geçemez” denilerek, yerinde olarak, gösterilecek 

teminatın azami miktarı da belirtilmiştir.  

Buna göre, icra müdürü, İİK m.263‟e göre gösterilecek teminatın miktarını, 

borçlu (veya üçüncü kişi) tarafından kendisine bırakılması istenilen ihtiyaten 

haczedilen malların değerine göre tespit edecek, yani haczedilen malların değeri 

kadar teminat gösterilmesine karar verecektir
191

. İcra müdürü, burada belirlediği 

teminat miktarının takip konusu borç ve masraf tutarını geçmemesine dikkat etmeli; 

haczedilen malların değerinin, alacak miktarından fazla olması halinde, teminat 

miktarını borç faiz ve masraf toplamı kadar belirlemelidir
192

. Teminat miktarının bu 

şekilde belirlenmesi, hem amaca, hem de taraflar arasındaki menfaat dengesine 

uygun olacaktır
193

. Böylelikle, hem alacaklının alacağı teminat altına alınarak 

alacaklının menfaati korunmuş olacak hem de borçludan ödemekle yükümlü olduğu 

borç ve masraf tutarından daha fazla bir teminat göstermesi istenmeyerek, borçlunun 

menfaati zedelenmemiş olacaktır.  

İcra müdürünün, İİK m.263‟e göre gösterilecek teminatın miktarını 

belirleme konusundaki kararına karşı, şikayet yoluna başvurulabilir
194

. Teminat 

miktarının düşük takdir edilmesi halinde alacaklı,  yüksek takdir edilmesi halinde ise 

                                                
191 Kaçak-İhtiyatî Haciz s.260. 
192 Özekes-İhtiyati Haciz s.295. 
193 Özekes-İhtiyatî Haciz s.295. 
194 Özekes-İhtiyati Haciz s.295; Yılmaz-Tedbirler II s.1166. 
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borçlu (veya üçüncü kişi) icra mahkemesine şikayette bulunabilir
195

. İcra 

mahkemesinin şikayet üzerine bu konuda verdiği kararlar kesindir
196

.  

 

c- Teminatın Türü 

Teminat türleri İİK m.263‟de, HUMK m.96‟ya paralel bir şekilde 

düzenlenmiştir. İİK m.263‟e göre teminat göstermekle yükümlü olan borçlunun ve 

üçüncü kişinin gösterebileceği teminat türleri İİK m.263‟de belirtilmiştir. Buna göre 

İİK m.263‟e göre teminat göstermekle yükümlü olan borçlu, malların kıymeti kadar 

parayı veya icra müdürü tarafından kabul edilecek, hisse senedi, tahvil, taşınır ve 

taşınmaz rehni veya geçerli bir banka kefaletini teminat olarak gösterebilir. 

Görüldüğü üzere, burada, HUMK m.96‟dan farklı olarak, taşınır rehninin de teminat 

olarak gösterilebileceği açıkça düzenlenmiş; HUMK m.96‟da teminat türlerinden 

birisi olarak belirtilen noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefile ise burada 

yer verilmemiştir. İcra müdürü‟nün İİK m.263‟de belirtilen teminat türlerinden başka 

bir teminat türünü teminat olarak kabul etmesi mümkün değildir
197

.  

İİK m.263‟e göre teminat göstermekle yükümlü olan üçüncü kişi ise, 

üçüncü kişi yukarıda belirttiğimiz borçlunun göstereceği teminat türlerinden birisi ile 

değil, bir “taahhüt senedi” ile teminat gösterecektir
198

. İİK m.263‟de “…mal üçüncü 

şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir” 

denilmektedir. Ancak kanunda, bu taahhüt senedinin şekli ve içeriği hakkında 

herhangi bir açıklama bulunmamakladır. Doktrinde, maddenin amacı da göz önünde 

bulundurularak, taahhüt senedinin noterce tanzim veya tasdik edilmiş bir senet 

olması ve ihtiyaten haczedilen malın istenildiği zaman aynen veya para olarak 

verileceğine ilişkin bir taahhüdü içermesi gerektiği belirtilmektedir
199

.  

Yılmaz, olması gereken hukuk açısından, borçlunun göstereceği teminat 

türleri ile, üçüncü kişinin göstereceği teminat türü arasında yapılan bu ayrımın 

                                                
195 Deynekli/Saldırım s.55; Özekes-İhtiyatî Haciz s.295. Aksi görüş: Yılmaz‟a göre, İİK m.263‟deki 
takdir yetkisi kullanılırken verilen kararlara karşı yapılan şikayetlerin, İİK m.16‟daki prosedüre göre, 

ihtiyatî haciz kararını veren mahkemeye yapılması gerekir. 
196 “İİK.‟nun 363.maddesi gereğince, ihtiyatî haciz sırasında haciz edilen malın taahhüt karşılığında 

üçüncü şahsa teslimine mütedair olan kararın 363. madde gereğince temyiz kabiliyeti olmayıp, kesin 

niteliktedir” (İİD 02.03.1965, 2365/2667: Uyar-Haciz s.82). 
197 Yılmaz-Tedbirler II s.1165. 
198 “İİK.‟nun 263.maddesi gereğince, mal üçüncü şahıs elinde haczi olunmuşsa, bir taahhüt senedi 

alınarak bu şahsa bırakılabilir ve 99.maddeye göre de istihkak davası açmak üzere alacaklıya mühlet 

verilmesi gerekir” (12.HD 28.09.1981, 5628/7109: Uyar-Haciz s.82). 
199 Kuru-İcra El Kitabı s.893. 
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kaldırılması gerektiğini ifade etmekte ve önemli olanın ihtiyaten haczedilen malın 

elinde bırakıldığı kişinin, ileride bu mallar istenildiğinde, bu mallara alacaklının 

haklarını zarara uğratmayacak şekilde, para veya mal olarak geri vermesi olduğunu 

belirtmektedir
200

.  

Kanımızca kanun koyucu burada borçlu ve üçüncü kişinin göstereceği 

teminat türleri arasında bir ayrım yapmasının nedeni, borçluya ait olduğu iddiasıyla 

üçüncü kişinin elinde haczedilen bir malda, mülkiyet karinesi lehine olan üçüncü 

kişiye kolaylık sağlamak amacıyla bir taahhüt senedi yeterli kabul edilmiştir. Bu 

nedenle kanımızca olması gereken hukuk açısından, yine üçüncü kişinin, bir taahhüt 

senedi ile teminat gösterebilmesi mümkün olmalı, ancak bunun yanında üçüncü kişi 

istediği takdirde borçlunun gösterebileceği teminat türleri ile de teminat göstermesine 

imkân tanınmalıdır.  

 

d- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Borçlu (veya üçüncü kişi) tarafından İİK m.263‟deki teminatın 

gösterilmemesi halinde, İİK m.263‟e göre verilen ihtiyaten haczedilen malların 

borçluya (veya üçüncü kişiye) bırakılması kararı uygulanmayacak ve ihtiyaten 

haczedilen mallar borçlunun (veya üçüncü kişinin) elinde bırakılmayacaktır. Bu 

mallar hakkında daha önceden muhafaza tedbiri uygulanmamışsa, bu mallar 

muhafaza altına alınarak, yediemine bırakılacaktır. Daha önceden muhafaza 

tedbirinin uygulanmış olması halinde ise, bu durumda yeni bir işleme gerek 

kalmayacak, bu mallar mevcut haliyle yedieminde durmaya devam edecektir.    

 

4-  ĠĠK m.259’daki Teminat ile KarĢılaĢtırılması 

İİK m.259‟daki teminat alacaklı tarafından gösterildiği halde, İİK 

m.263‟deki teminat borçlu veya üçüncü kişi tarafından gösterilmektedir.  

İİK m.259‟daki teminat haksız ihtiyatî haciz nedeniyle borçlunun veya 

üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların karşılanması amacıyla gösterildiği 

halde; İİK m.263‟deki teminat borçlu veya üçüncü kişiye bırakılan ihtiyatî hacze 

konu malların istenildiği zaman aynen veya para olarak teslim edilmesini sağlamak 

amacıyla gösterilmektedir. Bir başka deyişle İİK m.259‟daki teminat borçlu veya 

                                                
200 Yılmaz-Tedbirler II s.1165. 
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üçüncü kişinin yararını koruduğu halde; İİK m.263‟deki teminat alacaklının yararını 

korumaktadır. 

İİK m.259‟daki teminat mahkemeye verildiği halde; İİK m.263‟deki 

teminat icra dairesine verilmektedir. 

İİK m.259‟daki teminatın miktarını ve türünü ihtiyatî hacze karar veren 

mahkeme takdir ettiği halde; İİK m.263‟deki teminatın miktarı ve türünü icra 

müdürlüğü takdir etmektedir. 

İİK m.259‟daki teminat miktarı, İİK m.263‟deki teminat miktarından azdır. 

İİK m.259‟da teminat miktarı genellikle ihtiyatî hacze konu alacağın %10-15 olarak 

belirlendiği halde; İİK m.263‟deki teminat miktarı borçlu veya üçüncü kişiye 

bırakılan malların değeri kadar, bunların değeri alacak miktarını geçtiği takdirde ise 

borç ve masrafların toplamı kadar olmaktadır.  

İİK m.259‟da teminat türleri HUMK m.96‟ya atıf yapılmak suretiyle 

belirlendiği halde; İİK m.263‟de gösterilecek teminat türleri açıkça belirtilmiştir.  

 

III- Ġhtiyatî Haczin Teminat KarĢılığında Kaldırılmasında Teminat 

(ĠĠK m.266) 

1- Genel Olarak 

Kanun koyucu, ihtiyatî haciz müessesinde taraflar arasındaki menfaat 

dengesinin sağlanması amacının bir sonucu olarak, bir taraftan yaklaşık ispatla ve 

gerektiğinde karşı taraf dinlenmeden ihtiyatî haciz kararı verilmesini düzenlemiş, 

diğer taraftan da borçlunun bu şekilde tam bir ispat aranmadan verilen ihtiyatî haciz 

kararından en az zarar görmesi için borçluya bazı imkânlar tanımıştır
201

. Bu 

imkânlardan birisi de İİK m.266‟da düzenlenen, teminat karşılığında ihtiyatî haczin 

kaldırılmasını isteyebilme imkânıdır. İşte ihtiyatî haciz müessesinde teminat 

gösterilmesinin söz konusu olduğu hallerden birisi de budur.  

İİK m.266 hükmünde “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin 

veya esham yahut tahvilât depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka 

kefaleti göstermek şartı ile ihtiyatî haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. 

Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer” denilmektedir.  

                                                
201 Özekes-İhtiyatî Haciz s.353. 
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Görüldüğü üzere İİK m.266‟ya göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin 

kaldırılmasını isteyebilme imkânı borçluya tanınmıştır. İİK m.266‟ya göre teminat 

karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verilen durumlarda, ihtiyatî hacze 

konu mal üzerindeki haciz tamamen kalkmakta ve ihtiyatî haciz İİK m.266‟ya göre 

gösterilen teminat üzerinde devam etmekte, adeta ihtiyatî haciz gösterilen teminat 

üzerine kaydırılmış olmaktadır
202

. Bu nedenle İİK m.266‟da ihtiyatî haczin 

kaldırılması olarak ifade edilen durum, gerçek anlamda bir ihtiyatî haczin 

kaldırılması olmayıp, buradaki durum aslında ihtiyatî haciz kararının değiştirilerek, 

teminat üzerine kaydırılmasıdır
203

. Nitekim, İİK m.265‟e göre ihtiyatî hacze itiraz 

üzerine ihtiyatî haczin kaldırılmasında, bunun karşılığında herhangi bir teminat vs. 

istenmediği, herhangi bir sınırlama getirilmediği halde, İİK m.266‟da ihtiyatî haczin 

kaldırılması karşılığında teminat istenmektedir
204

. Bu hususta İİK m.266‟daki 

durumun gerçek anlamda ihtiyatî haczin kaldırılması olmayıp, ihtiyatî haczin 

değişikliğe uğraması olduğunu göstermektedir.  

İİK m.266 hükmü ile, borçlu ihtiyatî haciz kararının icrasının istenilmesi 

halinde, mallarına haciz konulmasını önlemekte; alacaklı da alacağına kavuşma 

imkânını (hatta daha cazip şartlarda) sürdürmektedir
205

. 

İİK m.266‟ya göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar 

verilen hallerde, ihtiyatî hacze konu mal üzerindeki tamamen kalkarak, haciz 

gösterilen teminatın üzerine kaydığından, İİK m.266‟ya göre gösterilen teminatın, 

alacaklının alacağının garanti altına alınması amacıyla gösterildiğini 

söyleyebiliriz
206

.  

Şimdi borçlunun İİK m.266‟ya göre söz konusu olan teminat gösterme 

yükümlülüğünün şartlarını, teminatın gösterilme zamanı, miktarı, türü ve teminat 

gösterilmemesinin sonuçlarını inceleyelim.  

 

2- ġartları 

Borçlunun, İİK m.266‟ya göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması 

için gerekli şartlar, 1- Borçlunun aleyhine ihtiyatî haciz kararı verilmiş olması, 2- 

                                                
202 Yılmaz-Tedbirler II s.1233; İpekçi s.224; Tercan/Tercan s.162. 
203 Yılmaz-İhtiyati Haciz s.73; Özekes-İhtiyatî Haciz s.356. 
204 Özekes-İhtiyati Haciz s.356. 
205 Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.73. 
206 Yılmaz-Tedbirler II s.1233. 
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Borçlu tarafından teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasının talep edilmiş 

olması ve 3- Borçlunun talebinin mahkemece kabul edilerek teminat karşılığında 

ihtiyatî haczi karar verilmiş olmasıdır. Şimdi bu şartları inceleyelim. 

 

a- Aleyhe Ġhtiyatî Haciz Kararı Verilmeli 

Borçlunun İİK m.266‟ya göre teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğabilmesi için öncelikle, mahkemece borçlu aleyhine verilmiş bir ihtiyatî haciz 

kararının olması gerekir. Mahkeme tarafından borçlu aleyhine ihtiyatî haciz kararının 

verilmiş olması yeterli olup, ayrıca bu ihtiyatî haciz kararının uygulanmış olması 

gerekli değildir. 

Postacıoğlu, alacaklının ihtiyatî haciz talebi üzerine, mahkemenin duruşma 

yapılmasına karar verdiği hallerde, borcun varlığını kabul eden borçlunun, teminat 

karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması yolundan yararlanarak, aleyhine ihtiyatî haciz 

kararı verilmesini önleyebileceğini belirtmektedir
207

. Kanımızca da, ihtiyatî haciz 

talebi üzerine duruşma yapılmasına karar verilmişse, borcu kabul eden borçlu, İİK 

m.266‟ya göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması talebinde bulunarak, 

aleyhine ihtiyatî haciz kararı verilmesini önleyebilmelidir. Borçlunun talebi 

mahkemece kabul edilir ve mahkeme kararında belirtilen teminat borçlu tarafından 

gösterilirse, mahkeme ihtiyatî hacze karar vermeyecek, İİK m.266 hükmüne göre 

teminat karşılığında ihtiyat haczin kaldırılmasına karar verecektir. Bu durumda, 

borçlunun İİK m.266 hükmüne göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu 

olacaktır.  

 

b- Teminat KarĢılığında Ġhtiyatî Haczin Kaldırılması Talep Edilmeli 

Borçlunun İİK m.266‟ya göre teminat yükümlülüğünün doğması için 

gerekli bir diğer şart, aleyhine ihtiyatî haciz kararı verilen borçlunun İİK m.266‟ya 

göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasını talep etmesidir.   

Borçlu, İİK m.266‟ya göre ihtiyatî haczin teminat karşılığında 

kaldırılmasını, ihtiyatî haciz kararı verildikten sonra, ihtiyatî haciz devam ettiği 

müddetçe her aşamada isteyebilir. Borçlu bu konudaki talebini bir dilekçe ile İİK 

m.266‟ya göre olan talepleri incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye sunar.  

                                                
207 Postacıoğlu-İcra s.715. 
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Borçlunun İİK m.266‟ya göre talepte bulunacağı yetkili ve görevli 

mahkeme, ihtiyatî haciz aşamalarına göre değişir. Mahkemece ihtiyatî haciz kararı 

verildikten sonra, alacaklı tarafından henüz ihtiyatî haczi tamamlayan merasim 

çerçevesinde dava açılmamış veya takip yapılmamışsa, bu durumda, borçlu İİK 

m.266‟ya göre talepte bulunmak için, ihtiyatî haciz kararını veren mahkemeye 

başvuracaktır
208

.  Ancak alacaklı tarafından ihtiyatî haczi tamamlayan merasim 

çerçevesinde dava açılmışsa, bu durumda borçlu İİK m.266‟ya göre talepte 

bulunmak için, alacak davasının görüldüğü mahkemeye başvuracaktır
209

. Alacaklı 

tarafından ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde dava açılmayıp, takip 

yapılmışsa, bu durumda, borçlu İİK m.266‟ya göre olan talebini, takibin yapıldığı yer 

icra mahkemesine yapacaktır (İİK m.266/c.2).  

Kanımızca borçlunun, İİK m.266‟ya göre talepte bulunulurken, teminat 

göstermesine gerek yoktur. İİK m.266‟daki “Borçlu…göstermek şartı ile ihtiyatî 

haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir” şeklindeki ifadeden, sanki teminat 

gösterilmesi talepte bulunabilmenin bir şartı gibi anlaşılmaktadır. Oysa teminat 

gösterme İİK m.266‟ya göre verilen kararın uygulanabilme şartıdır. İİK m.266‟ya 

göre ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verilen durumlarda, kararda belirtilen tür ve 

miktarda teminat gösterilirse bu karar uygulanacak ve ihtiyatî haciz kaldırılarak 

gösterilen teminatın üzerine kaydırılacaktır; aksi halde ihtiyatî haciz kaldırılmayacak, 

aynen devam edecek, herhangi bir değişikliğe uğramayacaktır. Bu çerçevede, 

borçlunun İİK m.266‟ya göre talepte bulunurken, teminat göstermesine gerek 

olmadığını düşünüyoruz. Ancak İİK m.266‟ya göre talepte bulunun bulunan 

borçlunun, talep mahkemece kabul edildiği takdirde, mahkemece belirlenen miktar 

ve türde teminatı göstermeye hazır olduğunu  bildirmesi ve hatta göstermek istediği 

teminat türü veya türlerini de mahkemeye bildirmesi uygun olacaktır.   

 

c- Talep Mahkemece Kabul Edilmeli 

Borçlunun İİK m.266‟ya göre ihtiyatî haczin teminat karşılığında 

kaldırılmasını talep etmesi üzerine, mahkemenin yapacağı inceleme, şekli bir 

incelemedir. Borçlunun aleyhine ihtiyatî haciz kararı verilmiş olması ve borçlunun 

İİK m.266‟ya göre teminat göstermeye hazır olduğunu bildirmesi, mahkemenin, İİK 

                                                
208 Özekes-İhtiyati Haciz s.353. 
209 Özekes-İhtiyatî Haciz s.353. 
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m.266‟ya göre borçlu tarafından yapılan talebi kabul etmesi ve İİK m.266‟e göre 

teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar vermesi için yeterlidir. 

Mahkemenin, teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına ilişkin kararında, 

gerekçe belirtmesi, neden ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verdiğine ilişkin 

herhangi bir açıklama yapması gerekli değildir. 

  

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

a- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Borçlu, İİK m.266‟ya göre ihtiyatî haczin kaldırılmasını, mahkemece 

aleyhine ihtiyatî haciz kararı verildikten sonra, ihtiyatî haciz devam ettiği müddetçe 

her zaman talep edebilir. Borçlu tarafından, İİK m.266‟ya göre yapılan talep kabul 

ederek, teminat karşılığında ihtiyaten haczin kaldırılmasına karar veren mahkeme, bu 

kararında, borçlu tarafından gösterilmesi gereken teminatın miktarını ve türünü 

belirleyecektir.  

Kanunda teminatın gösterilme zamanına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. 

Borçlunun İİK m.266‟ya göre göstermekle yükümlü olduğu bu teminatın, İİK 

m.266‟ya göre talepte bulunurken gösterilmesi hukuken mümkün olmakla beraber, 

uygulamada bu pek mümkün olmamaktadır. Zira mahkemenin, para dışında 

gösterilmek istenen teminat türlerini uygun bulması ve teminat miktarını belirlemesi 

gerektiğinden, bu konuda mahkemenin kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle 

uygulamada teminat İİK m.266‟ya göre talepte bulunurken değil, daha sonra 

gösterilmektedir.  

İİK m.266‟ya göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar 

veren ve borçlu tarafından gösterilebilecek teminat türü ve miktarını da belirleyen 

mahkemenin, bu kararında teminatın gösterilmesi içinde uygun bir süre verebilir. Bu 

durumda borçlu tarafından mahkemece verilen süre içinde teminatın gösterilmesi 

gerekir. Mahkemece böyle bir süre belirlenmemişse, ihtiyatî haciz devam ettiği 

sürece borçlunun belirlenen miktar ve türde teminatı göstererek, ihtiyatî haczin 

kaldırılmasını sağlaması mümkündür.  
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b- Teminatın Miktarı 

İİK m.266‟ya göre gösterilmesi gereken teminatın miktarı konusunda, 

kanunda herhangi bir hüküm yoktur.  

Doktrindeki bir görüşe göre, İİK m.266‟ya göre ihtiyatî haczin 

kaldırılabilmesi için, ihtiyaten haczedilen malların değerini karşılayacak miktarda 

teminat gösterilmelidir
210

. Bu görüş teminat miktarı belirlenirken, hacizli malların 

değerinin dikkate alınması gerektiği görüşündedir.  

Doktrindeki diğer görüşe göre ise, İİK m.266‟daki teminat, ihtiyatî haczin 

kaldırılmasına yönelik olduğundan, teminatın miktarı belirlenirken, ihtiyatî haciz ile 

korunmak istenen alacağın miktarı dikkate alınmalı ve alacak miktarı kadar teminat 

gösterilmelidir
211

. İhtiyatî hacizle korunmak istenen şey, temelde, alacağın tahsili 

amacıyla mevcut veya müstakbel bir takip veya davadır
212

. Bu görüşe göre, ihtiyatî 

haczin amacı korumak olduğundan, korunacak şeyin değerinden daha fazla bir 

miktarın esas alınması, teminatın amacına aykırı olacaktır
213

. Bu nedenle ihtiyaten 

haczedilen malların değerinin alacak miktarından fazla olduğu durumlarda, teminat 

miktarı belirlenirken alacak miktarı esas alınmalı ve alacak miktarı kadar teminat 

gösterilmelidir. Yargıtay‟da bu görüştedir
214

.  

Hacizli malları değerinin alacak miktarından az olduğu durumlarda ne 

olacaktır? Özekes bu konuda, hacizli malların değeri kadar teminat alınması ve 

ihtiyatî haczin kısmen kaldırılması şeklinde iki çözümün söz konusu olabileceğini 

belirtmekte ve kendisinin ihtiyatî haczin kısmen kaldırılması şeklindeki ikinci 

çözümü benimsediğini ifade etmektedir
215

. Özekes‟e göre, hacizli malların değerinin 

alacak miktarından az olduğu durumlarda, borçlunun gösterdiği teminat kadar mal 

varlığı üzerinden haciz kaldırılmalı, alacağın geri kalan miktarı için mal varlığı 

                                                
210 Kuru-İcra El Kitabı s.899; Uyar-Haciz s.144; Deynekli/Saldırım s.66-67. 
211 Özekes-İhtiyatî Haciz s.354; Berkin-İhtiyatî Haciz s.71-72. 
212 Özekes-İhtiyati Haciz s.354; Berkin-İhtiyatî Haciz s.72. 
213 Özekes-İhtiyatî Haciz s.354. 
214 “…İİK:‟nun 266.maddesi kapsamında değerlendirilerek borçluların borç tutarını yatırdığında veya 

karşılığında muteber bir kefalet gösterdiğinde ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verilmesi 

gerekirken” (12.HD 10.03.2005, 854/4955: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-IV s.5481). 

“…borçlu yönünden ihtiyatî haciz uygulanması kabul edildiğine göre, borçlunun anılan borçlu tutarını 

yatırdığında ya da karşılığında muteber kefalet gösterdiğinde hakkındaki ihtiyatî haczin kaldırılması 

gerekir. Buna rağmen merciice %140 oranında teminat gösterilmesi koşuluyla ihtiyatî haczin 

kaldırılmasına karar verilmesi doğru olmadığından…” (12.HD 22.9.2003, 14342/18157: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-IV s.5481-5482). 
215 Özekes-İhtiyatî Haciz s.355. 
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üzerinde ihtiyatî haciz devam etmelidir
216

. Özekes, bu görüşünü, verdiği şu örnekle 

açıklamaktadır: “Örneğin, ihtiyatî hacze esas olan alacağın 100 milyon TL. 

olduğunu, ancak borçlunun 60 milyon TL. değerinde malına haciz konulabildiğini 

kabul edelim. Şayet borçlu 60 milyon TL. teminat gösterirse, 20 milyon TL. 

değerindeki malvarlığı üzerinden haciz kaldırılıp, 40 milyon TL. değerindeki 

malvarlığı üzerinde ihtiyatî haciz devam etmelidir. Böylece teminatla, üzerinde haciz 

devam eden malvarlığı değerleri toplamı alacak miktarını karşılamış olacaktır. 

Burada hem alacaklı alacağı miktarınca korunmuş olacak, hem de borçlu gösterdiği 

fazladan teminat kadar malvarlığı üzerinde tasarruf serbestisine kavuşmuş olacaktır”.  

Biz Özekes‟in bu görüşüne katılamıyoruz. Bu görüşün kabulü halinde, 

hiçbir borçlunun bu yola başvurmak istemeyeceğini düşünüyoruz. Zira, hiçbir borçlu, 

verilen örnek üzerinden gidecek olursak, 60 milyon TL teminat göstererek, 20 

milyon TL‟lik malvarlığı üzerinde tasarruf serbestisi kazanmak istemeyecektir. Bu 

nedenle kanımızca, bu durumda borçlu ihtiyaten haczedilen malların değeri kadar 

teminat gösterdiğinde, bu mallar üzerindeki haczin tamamı kaldırılmalıdır. Bu 

durumda borçlular ihtiyaten haczedilen malları üzerinde tasarruf serbestisi 

kazanabilmek için bu yolu tercih edebilecekler ve gösterdikleri teminatın miktarı 

kadar malları üzerindeki haczin kaldırılabilmesini sağlayabileceklerdir. 

Kanımızca, İİK m.266‟ya göre gösterilecek teminatın miktarı 

belirlenirken, hem alacak miktarı hem de ihtiyaten haczedilen malların değeri dikkate 

alınmalıdır. Alacak miktarı ile hacizli malların değerinin aynı olduğu durumlarda 

zaten sorun yoktur. Sorun, hacizli malların değeri ile alacak miktarının farklı olduğu 

hallerde söz konusu olacaktır. Kanımızca hacizli malın değerinin alacak miktarından 

çok olduğu durumlarda alacak miktarı kadar; hacizli malların değerinin alacak 

miktarından az olduğu durumlarda ise hacizli malın değeri kadar teminat gösterilmeli 

ve bu miktarda teminat gösterilmesi halinde ihtiyatî haczin tamamı kaldırılmalıdır. 

Yani sonuç olarak, alacak miktarı kadar teminat gösterilmesi gerektiğini, ancak bu 

şekilde belirlenen teminat miktarının hacizli malların değerini geçmemesi gerektiğini 

söyleyebiliriz. Bir başka deyişle teminat miktarı belirlenirken, alacak miktarı esas 

alınmalı ancak borçludan haczedilebilen malvarlığı değerlerinden daha fazla bir 

teminat göstermesi de istenilmemelidir. Nasıl ki hacizli malları değerinin alacak 

                                                
216 Özekes-İhtiyati Haciz s.355. 
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miktarından çok olduğu durumlarda, ihtiyatî hacizle korunmak istenen alacağın 

miktarından fazla bir teminat istenmesi uygun olmayacaksa; hacizli malların 

değerinin alacak miktarından az olduğu durumlarda da haczedilebilen malvarlığı 

değerinden fazla miktarda bir teminat istenmesi uygun olmayacaktır. Zira bu 

durumda, borçlunun malvarlığından daha fazla bir teminat göstermesi mümkün 

olmayacağı gibi, borçlunun böyle bir imkânı olsa bile, daha fazla yükümlülük altına 

girmemek için böyle bir yola başvurmayacaktır
217

. 

 

c- Teminatın Türü 

İİK m.266‟da gösterilebilecek teminat türleri belirtilmiştir. Buna göre, İİK 

m.266‟ya göre teminat göstermesi gereken borçlu, para veya mahkemece kabul 

edilecek rehin, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, geçerli bir banka kefaletini 

(banka teminat mektubu) teminat olarak gösterebilir.  

İİK m.266 hükmünde de açıkça belirtildiği üzere, para dışındaki teminat 

türlerinin, teminat olarak kabul edilebilmesi için, bu teminat türlerinin mahkemece 

uygun görülmesi gerekir. Burada önemli olan alacaklının alacağının garanti altına 

alınması olduğundan, mahkemenin, para dışındaki teminat türlerinin kabul edilip 

edilmemesi konusunda, alacaklının alacağının garanti altına alınıp alınmadığını 

değerlendirmek suretiyle karar vermesi uygun olacaktır.
218

.  

 

d- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Borçlu tarafından İİK m.266‟deki teminatın gösterilmemesi halinde, İİK 

m.266‟ya göre verilen teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması kararı 

uygulanmayacak ve ihtiyaten haczedilen mallar üzerindeki haciz kaldırılmayacaktır. 

Çünkü ihtiyatî haczin kaldırılması ancak teminatın gösterilmesi halinde mümkündür. 

Ancak bu durumda ihtiyaten haczedilen mallar üzerindeki haciz kalkacak, ve ihtiyatî 

haciz gösterilen teminatın üzerine kaydırılacaktır.  

 

 

 

 

                                                
217 Özekes-İhtiyatî Haciz s.355. 
218 Yılmaz-Tedbirler II s.1233. 
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4-  ĠĠK m.259 ve ĠĠK m.263’deki Teminat ile KarĢılaĢtırılması 

a- ĠĠK m.259’daki Teminat ile KarĢılaĢtırılması 

İİK m.259‟daki teminat alacaklı tarafından gösterildiği halde, İİK 

m.266‟deki teminat borçlu tarafından gösterilmektedir.  

İİK m.259‟daki teminat haksız ihtiyatî haciz nedeniyle borçlunun veya 

üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların karşılanması amacıyla gösterildiği 

halde; İİK m.266‟deki teminat alacaklının alacağının garanti altına alınması amacıyla 

gösterilmektedir. Bir başka deyişle İİK m.259‟daki teminat borçlu veya üçüncü 

kişinin yararını koruduğu halde; İİK m.266‟deki teminat alacaklının yararını 

korumaktadır. 

İİK m.259‟daki teminatın miktarını ve türünü ihtiyatî hacze karar veren 

mahkeme takdir ettiği halde; İİK m.266‟deki teminatın miktarını ve türünü duruma 

göre, ihtiyatî hacze karar veren mahkeme, alacak davasına bakan mahkeme veya icra 

mahkemesi belirlemektedir. 

İİK m.259‟daki teminat miktarı, İİK m.266‟deki teminat miktarından azdır. 

İİK m.259‟da teminat miktarı genellikle ihtiyatî hacze konu alacağın %10-15 olarak 

belirlendiği halde; İİK m.266‟deki teminat miktarı haczedilen malın değerini 

geçmemek üzere, alacak miktarı kadar belirlenmektedir.   

İİK m.259‟da teminat türleri HUMK m.96‟ya atıf yapılmak suretiyle 

belirlendiği halde; İİK m.266‟de gösterilecek teminat türleri açıkça belirtilmiştir.  

Benzerlik: Her iki teminatta mahkemeye gösterilmektedir. Her iki halde de 

teminatın türü ve miktarını mahkeme belirlemektedir. 

 

b- ĠĠK m.263’deki Teminat ile KarĢılaĢtırılması 

İİK m.263‟e göre ihtiyaten haczedilen malların teminat karşılığında borçlu 

veya üçüncü kişiye bırakılmasında, ihtiyatî hacze konu mallar üzerindeki ihtiyatî 

haciz kalkmadığı halde; İİK m.266‟ya göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin 

kaldırılmasında, ihtiyatî hacze konu mallar üzerindeki haciz tamamen kalkmakta ve 

onun yerine gösterilen teminat ihtiyaten haczedilmiş sayılmaktadır.  

İİK m.263‟deki imkândan borçlu veya üçüncü kişi yararlanabildiği halde; 

İİK m.266‟daki imkândan sadece borçlu yararlanabilir.  
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Doktrinde tartışmalı olmakla beraber, İİK m.263‟ün sadece taşınır mallar 

hakkında uygulanabileceği kabul edildiği halde; İİK m.266 gerek taşınır, gerekse 

taşınmaz mallar hakkında uygulanabilir.  

Teminatın türü ve miktarını belirleyen merciler de farklıdır. İİK m.263‟de 

teminatın türü ve miktarını icra müdürlüğü belirlediği halde; İİK m.266‟da teminatın 

türü ve miktarını mahkeme belirlemektedir.  

İİK m.263‟de, İİK m.266‟dan farklı olarak, teminat türleri arasında taşınır 

rehni ve taahhüt senedine yer verilmiştir.  

Uygulamada, İİK m.263 hükmünün uygulanmasına genellikle ihtiyatî 

haczin icrası sırasında rastlanıldığı halde; İİK m.266 hükmünün uygulanması her 

aşamada mümkün olmakla beraber uygulamada genellikle ihtiyatî haciz icra 

edildikten sonra söz konusu olmaktadır.  

İİK m.263‟ün uygulanması ihtiyatî haczin icrasından (veya icrası talep 

edildikten) sonra mümkün olduğu halde; İİK m.266‟nın uygulanması mahkemece 

ihtiyatî haciz kararı verildikten sonra, ihtiyatî haciz devam ettiği müddetçe her 

aşamada mümkündür.  

Teminat miktarları bakımından herhangi fark yoktur. Ayrıca her iki halde 

de teminat borçlu tarafında alacaklı yararına gösterilmektedir. Her iki halde de 

teminat alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak amacıyla alınmaktadır.  

 

§.10 DĠĞER GEÇĠCĠ HUKUKĠ HĠMAYE TEDBĠRLERĠNDE 

TEMĠNAT 

A- Ġdari Yargıdaki Geçici Hukukî Himaye Tedbirlerinde Teminat 

I- Ġdari Davada Yürütmenin Durdurulmasında Teminat 

Hukuk devletinin bir gereği olarak idarenin her türlü eylem ve işlemine 

karşı yargı yolu açıktır (AY m.125,I). Yargı denetimi sayesinde, idarenin hukuka 

aykırı işleminin düzeltilebilmesi, uzun bir süreyi gerektirdiğinden, dava sonunu 

beklemeden, ortadaki haksızlığı giderecek hukukî bir çare olarak, idari yargıda, 

geçici bir hukukî himaye tedbiri olan, yürütmeyi durdurma müessesesi 

düzenlenmiştir
219

. Yürütmenin durdurulması ile amaçlanan, ileride verilebilecek olan 

                                                
219 Yılmaz-Tedbirler II s.1429, 1443.  
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bir iptal kararının etkisini yitirmesini veya tamamen etkisiz hale gelmesini 

önlemektir
220

.  

AY m.125,V‟de “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının 

birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına 

karar verilebilir” denilmektedir
221

. Buna paralel olarak, İYUK m.27,II‟de “Danıştay 

veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız 

zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 

verebilirler” hükmü getirilmiştir.  

Vergi mahkemelerinde de, tahsil işlemlerinin durmadığı hallerde 

yürütmenin durdurulması istenebilir. Buna ilişkin İYUK m.27,III hükmü şöyledir: 

“Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh 

edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve 

cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı 

maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil 

işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme 

konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat 

işlemlerinden dolayı açılan davalar,tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında 

yürütmenin durdurulması istenebilir”. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılan idari davalarda yürütmenin 

durdurulması için, İYUK m.27 hükmüne paralel bir düzenleme, AYİMK m.62‟de 

vardır. Buna göre, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız 

zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 

verilebilir  (AYİMK m.62,II). 

İdari yargı organlarının kendiliğinden yürütmeyi durdurma kararı vermeleri 

mümkün olmayıp; yürütmeyi durdurma kararı, ancak dava açılırken veya dava 

                                                                                                                                     
Günday “Yürütmenin durdurulması, iptal davasına anlam ve içerik kazandıran ve etkili bir idari yargı 

denetimini sağlayan bir hukuksal araçtır” demektedir (Günday-Yürütmenin Durdurulması, 

http://www.danistay.gov.tr). 
220 Günday-Yürütmenin Durdurulması, http://www.danistay.gov.tr. 
221 Alman İdari Yargılama Usulü Kanunu‟nda, idari dava açılmasının, idari davaya konu yapılan 

işlemin uygulanmasını kural olarak kendiliğinden erteleyeceği kabul edilmektedir (Günday-

Yürütmenin Durdurulması, http://www.danistay.gov.tr). 



 449 

sırasındaki bir talep üzerine verilebilir
222

. Yürütmenin durdurulması kararı 

verilebilmesi için “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız 

zararların doğması” ve “idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması” şartlarının 

gerçekleşmesi gerekir
223

.  

Yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle idarenin uğrayabileceği muhtemel 

zararlara karşılık, talepte bulunan kişinin teminat göstermesi gerektiği 

düzenlenmiştir
224

. Yürütmeyi durdurma kararları kural olarak teminat karşılığında 

verilir
225

. Nitekim, İYUK m.27,V hükmünde bu husus “Yürütmenin durdurulması 

kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat 

aranmayabilir” şeklinde belirtilmiştir. Aynı şekilde, AYİMK m.62,VIII‟de Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesinde açılan idari davalarda da yürütmenin durdurulması 

kararları teminat karşılığında verileceği; durumun gereklerine göre teminat 

aranmayabileceği belirtilmiştir (AYİMK m.62,VIII). Uygulamada yürütmeyi 

durdurma kararları genelde teminatsız verilmekte; teminat karşılığında yürütmeyi 

durdurma kararı verilen hallere çok nadir rastlanmaktadır
226

. 

İdareden ve adli yardımdan yararlanan kimselerden teminat alınmaz (İYUK 

m.27,V c.3; AYİMK m.62,XI).  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bankacılık Kanunu‟nun 

134.maddesi hükümlerine istinaden tesis edilen işlemlere karşı idarî yargı 

mercilerinde açılan davalarda mahkemelerce yürütmenin durdurulması kararı 

verilebilmesi için teminat şartı aranmaz (Bankacılık Kanunu m.134,XVIII). 

Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin 

durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hâkim tarafından 

çözümlenir (İYUK m.27,V c.2; AYİMK m.62,X). Taraflar arasındaki anlaşmazlık, 

yürütmeyi durdurmanın teminat karşılığında verildiği hallerde çıkabileceği gibi, 

teminatsız yürütmeyi durdurma kararı verilen hallerde de çıkabilir.  

İYUK m.27,V ve AYİMK m.62,VIII hükmüne göre yürütmeyi durdurma 

talebinde bulunan kişinin teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, 1- 

Yürütmeyi durdurma talebinin idari yargı organınca kabul edilerek yürütmeyi 

                                                
222 Yılmaz-Tedbirler II s.1504. 
223 Günday-Yürütmenin Durdurulması, http://www.danistay.gov.tr. 
224 Candan s.614. 
225 Yaman-İdare s.666. 
226 Karavelioğlu s.1301-1302. 
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durdurma kararı verilmesi, 2- Yürütmeyi durdurma kararının teminat karşılığında 

verilmesi gerekir.  

Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan kişi idare ve adlî yardımdan 

yararlanan bir kişi ise, mahkeme teminatsız olarak yürütmeyi durdurma kararı 

verecektir (İYUK m.27,V c.3; AYİMK m.62,XI). Mahkemenin teminat karşılığında 

veya teminatsız olarak yürütmeyi durdurma kararı verme konusunda takdir yetkisi 

vardır. Bu husus İYUK m.27,V c.1‟de, AYİMK m.62,VIII‟de “durumun gereklerine 

göre teminat aranmayabilir” şeklinde ifade edilmiştir.  

Yürütmeyi durdurma kararları, kural olarak teminat karşılığında verilir
227

. 

Yürütmeyi durdurma kararının teminat karşılığında verildiği hallerde, teminat 

gösterilmesini isteyen idari yargı organı, yürütmeyi durdurma talebinde bulunan 

kişinin göstereceği teminatın miktarını da belirler
228

.  

Gösterilecek teminatın türü konusunda herhangi bir hüküm olmadığından,  

İYUK m.31,I‟in (AYİMK m.56‟nın), teminat konusunda HUMK hükümlerine 

yaptığı atıf nedeniyle, HUMK m.96 hükmü uygulanarak teminat türleri belirlenir
229

. 

Buna göre, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, banka teminat mektubu, 

noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil teminat olarak gösterilebilir
230

. 

Para dışında bir teminat türünün, teminat olarak gösterilebilmesi için, bu teminat 

türünün, yürütmeyi durdurma kararı veren idari yargı organı tarafından kabul 

edilmesi gerekir. 

Yürütmeyi durdurma kararı verilen hallerde, bu kararın gereğine göre idare, 

gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olup; bu süre 

hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren başlayarak otuz günü geçemez
231

. 

                                                
227 Yaman-İdare s.666. 
228 Yaman-Askeri s.361. “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden davada ileri sürülen iptal 

sebeplerinin aksi iddia edilmeyecek derecede ciddi ve yürütmeyi durdurmayı haklı kılacak nitelikte 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan iptali istenen kararın derhal uygulanmasının telafisi güç 
zararların doğmasına neden olacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle uyuşmazlık konusu vergi ve 

ceza miktarı kadar kanunen geçerli teminat karşılığında yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar 

verildi” (Danıştay 4.D 7.10.1987, 1986/5213: Yılmaz-Tedbirler II s.1511).  
229 Karavelioğlu s.1300; Yaman-Askeri s.494. 
230 Ayrıca vergi uyuşmazlıklarında, İYUK m.31‟in Vergi Usul Kanunu‟na da atıf yapması nedeniyle, 

AATUHK m.10‟da belirtilen teminat türlerinden, para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve 

bonoları, hükümetçe belli edilen esham ve tahvilat ile ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü kişiler 

tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul 

ve gayrimenkul mallar ile de teminat gösterilmesi mümkündür (Karavelioğlu s.1301) 
231 Yılmaz-Tedbirler II s.1534. 
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Bu kararlara idare kendiliğinden uymak zorunda olduğu için, bu kararların icra 

dairesince icra edilmesine gerek yoktur
232

. 

Teminat gösterilmediği takdirde, yürütmeyi durdurma kararı işleme 

konulmaz; yani davalı idareye tebliğ edilmez. Bu halde, karar idareye tebliğ 

edilmediği için, idarenin karar gereğince işlem tesis etmesi veya eylemde bulunması 

da gerekmez. Yani dava konusu işlem uygulanmaya devam eder.   

 

II- Kanun Yoluna BaĢvurma Nedeniyle Yürütmenin Durdurulmasında 

Teminat 

İdari yargı organlarınca verilen kararlara karşı, temyiz veya itiraz yoluna 

başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini 

durdurmaz (İYUK m.52,I c.1). Ancak bu kararların teminat karşılığında 

yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava 

dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar 

verilebilir (İYUK m.52,I c.2). Görüldüğü üzere, idari yargı organlarınca verilen 

kararlara karşı, temyiz veya itiraz yoluna başvurulması kararın yürütülmesini 

durdurmamakta; ancak, temyiz talebini veya itirazı inceleyecek mercii, teminat 

karşılığında kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilmektedir. Burada 

iptal davasında verilen iptal kararının veya tam yargı davası neticesinde verilen 

kararın yürütülmesinin durdurulması söz konusudur
233

. 

Yürütmeyi durdurma kararının kural olarak teminat karşılığında verilmesi 

gerekir. Ancak, iptal davalarında teminat istenmeyebilir (İYUK m.52,II). Yani iptal 

davalarında, yürütmeyi durdurma kararının teminat karşılığında veya teminatsız 

olarak verilmesi konusunda mahkemenin takdir yetkisi vardır. Yürütmeyi durdurma 

talebinde bulunan, idare veya adlî yardımdan yararlanan bir kişi ise, teminat alınmaz 

(İYUK m.52,III).  

İYUK m.52,I‟deki teminat, teminat karşılığında yürütmenin 

durdurulmasına karar veren, temyiz talebini veya itirazı inceleyecek merciye 

gösterilir. Gösterilecek teminatın türü konusunda herhangi bir hüküm olmadığından,  

İYUK m.31,I‟in (AYİMK m.56‟nın) teminat konusunda HUMK hükümlerine yaptığı 

atıf nedeniyle, HUMK m.96 hükmü uygulanarak teminat türleri belirlenir. Para 

                                                
232 Yılmaz-Tedbirler II s.1534. 
233 Günday-Yürütmenin Durdurulması, http://www.danistay.gov.tr. 
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dışında bir teminat türünün, teminat olarak gösterilebilmesi için, bu teminat türünün, 

temyiz talebini veya itiraz inceleyecek merci tarafından kabul edilmesi gerekir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına karşı, kanun yoluna 

başvurulması da, kararın yürütülmesini durdurmaz (AYİMK m.61,I). Ancak teminat 

karşılığında, kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilebilir (AYİMK 

m.61,VIII c.1). Durumun gereklerine göre teminat alınmadan da yürütmenin 

durdurulmasına karar verilebilir (AYİMK m.61,VIII c.2). İdare ve adlî yardımdan 

yararlanan kişilerden teminat alınmaz (AYİMK m.61,XI).  

 

A- Ceza Yargısındaki Geçici Hukukî Himaye Tedbirlerinde Teminat 

Ceza yargılamasında söz konusu olan el koyma ve adlî kontrol 

müesseselerinde teminat gösterilmesi söz konusu olabilmektedir
234

.  

 

I- El Koymada Teminat 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.132,V hükmüne göre “Elkonulan 

eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde 

mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde 

derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer 

bir kişiye teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da 

bağlanabilir”. Bu hükme göre, el konulan eşyanın, şüpheliye, sanığa veya diğer bir 

kişiye teslim edilmesi, teminat şartına bağlanabilir. Yani el konulan eşyanın iadesine 

karar verecek mercinin teminat konusunda takdir yetkisi vardır. Gösterilecek 

teminatın türü konusunda herhangi bir düzenleme olmadığından, HUMK m.96 

hükmü kıyasen uygulanarak teminat türleri belirlenecektir. El konulan eşyanın 

iadesine karar verecek merci teminatın miktarını da belirleyecektir. Buradaki teminat 

iade edilen eşyanın istenildiğinde geri verilmesini sağlamak için alındığından, 

kanımızca, teminatın miktarı eşyanın değeri kadar olmalıdır.  

                                                
234 Şimdi yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundan önce yürürlükte olan, 1412 

sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‟nda tutuklama müessesinde de teminat gösterilmesi söz 

konusu olabilmekteydi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‟nda tutuklama müessesinde teminata 

ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. 1421 sayılı CUMK m.117‟de “…tutuklanmasına karar 

verilen sanığın kefalet (teminat) vermesi şartiyle tutuklanmasından vazgeçilebilir” hükmü;  kefaletin 

(teminatın) nevileri başlıklı CUMK m.118‟de de “Kefalet (teminat) gerek para ve gerek devlet esham 

tahvilleri tevdii suretiyle olabileceği gibi muteber kimselerin mali kefalet vermesiyle de olabilir”  

hükmü yer almaktaydı.  
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II- Adlî Kontrolde Teminat 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‟nun koruma tedbirlerine ilişkin 

dördüncü kısmında, üçüncü bölümde adlî kontrol kurumu düzenlenmiştir. Adlî 

kontrol, serbest bırakılma ile tutuklanmak arasında bir etkinliğe sahip olan koruma 

tedbiridir
235

. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundan önceki durumda böyle bir 

kurum olmadığından, suç işlediği yönünde kuvvetli belirti bulunan şüpheli ya 

tutuklanıyor ya da serbest bırakılıyordu
236

. Adlî kontrol tedbiri ile, tutukluluk 

uygulaması istisnai hale gelmekte ve şüpheliyi hürriyetinden yoksun bırakmadan, 

aynı sonuçların elde edilebilmesi mümkün olabilmektedir
237

.  

CMK m.109,3‟e göre Adlî kontrol, şüphelinin bir veya birden fazla 

yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir. Bu çerçevede, şüphelinin parasal durumu göz 

önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme 

süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir teminat 

(güvence) miktarının yatırılmasına karar verilebilir (CMK m.109,3-f). Yine, 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi 

belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya 

kişisel teminata (güvenceye) bağlanabilir (CMK m.109,3-h). Şüpheli, aile 

yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm 

edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair teminat (güvence)verme 

yükümlülüğüne de tabi tutulabilir (CMK m.109,3-i). 

Mahkeme şüpheli veya sanığın adlî kontrol altına alınmasına ve teminat 

gösterilmesine karar verirse, kararında, gösterilecek teminatın miktarını, teminatın 

gösterilmesi gereken süreyi ve teminatın hangi giderler ve harcamalara karşılık 

gösterileceğini de belirtir
238

.  

CMK m.113‟e göre şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek teminat; 

Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya altına 

alınabileceği diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunmasını (CMK 

m.113,I-a) ve katılanın yaptığı masrafların, suçun neden olduğu zararların 

giderilmesi ve eski hâle getirme; şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri 

                                                
235 Çolak/Taşkın s.353. 
236 Çolak/Taşkın s.352. 
237 Çolak/Taşkın s.353. 
238 Çolak/Taşkın s.367. 
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nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçlarının, kamusal giderler ile para 

cezalarının ödenmesini (CMK m.113,1-b)  sağlar.  Şüpheli veya sanığı teminat 

göstermeye zorunlu kılan kararda, teminatın karşıladığı kısımlar ayrı ayrı gösterilir 

(CMK m.113,II). 

 CMK m.114,I‟e göre “Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli 

veya sanığın rızasıyla güvencenin (teminatın) mağdurun haklarını karşılayan veya 

nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdirde, mağdura veya 

nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir”. Ayrıca soruşturma ve kovuşturmanın 

konusunu oluşturan olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka alacaklısı lehinde bir 

yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın rızası olmasa da ödemenin yapılması 

emredilebilir (CMK m.114,II). 

Teminatın iadesi ise, “Güvencenin geri verilmesi” başlıklı CMK m.115‟de 

düzenlenmiştir. Buna göre “ (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerine getirmiş ise güvencenin 113 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendini karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına 

göre verilecek kararda belirtilen kısmı kendisine geri verilir. (2) Güvencenin suç 

mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuşturmaya yer 

olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi 

hâlde, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır.(3) 

Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 

alan hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir”. 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

İFLÂS ve KONKORDATO HUKUKUNDA TEMİNAT 

 

§.11 İFLÂS HUKUKUNDA TEMİNAT 

İflâs, ticaret mahkemesinin iflâsa karar vermesiyle işlerlik kazanan, 

borçlunun
1
, haczi caiz tüm malvarlığının iflâs organlarınca paraya çevrilip, bilinen 

tüm alacaklılara ödenmesini amaçlayan, külli bir takip ve tasfiye yoludur
2
.  

İflâs, takipli iflâs ve takipsiz iflâs olarak ikiye ayrılır. Takipli iflâsta
3
, 

alacaklı iflâsa tabi borçlusu hakkında, icra dairesine başvurarak iflâs yoluyla takip 

yapmakta ve bu iflâs takibinde borcun ödenmemesi üzerine ticaret mahkemesine 

başvurarak iflâs davası açmaktadır. Takipsiz iflâsta
4
 ise, alacaklı veya bizzat 

borçlunun kendisi, kanunda sınırlı olarak sayılmış sebeplerden birisinin varlığı 

                                                
1 Borçlu hakkında iflâs kararı verilebilmesi için, borçlunun iflâsa tâbi kişilerden olması gerekir. 

Hukukumuzda kural olarak tacirler iflâsa tâbidir (İİK m.43, TTK m.20). Tacir olmadıkları halde Türk 

Ticaret Kanunu gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tâbi olan kişiler (TTK m.14/III; TTK m.951-
970) ile özel kanun hükümlerine göre iflâsa tabi oldukları belirtilen kişilerde iflâsa tâbidir (ayrıntılı 

bilgi için Bkz.Kuru-İcra El Kitabı s.935-939).  
2 Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.321; Ansay-İcra s.196-197; Kuru-İflâs s.5. 
3 Takipli iflâs, alacağın dayandığı belgeye göre, genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine 

mahsus iflâs yoluyla takip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki halde de, takipli iflâs yoluna 

başvurabilmek için, alacaklının alacağının para alacağı olması yeterli olup, başkaca bir sebebe veya 

şarta gerek olmadığı gibi borçlunun malvarlığının ve durumunun da önemi yoktur 

(Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.330-331).  
4 Takipsiz iflâs yoluna başvurabilmek için, alacağın sadece para alacağı olması yeterli olmayıp, ayrıca 

kanunda sınırlı biçimde sayılmış iflâs sebeplerinden birisinin de gerçekleşmiş olması gerekir. Takipsiz 

(doğrudan) iflâs sebepleri alacaklının iflâs talebi ile borçlunun iflâs talebine göre farklılık gösterir.  
Alacaklının talebi ile takipsiz (doğrudan) iflâs sebepleri şunlardır: 1- Borçlunun yerleşim yerinin belli 

olmaması (İİK m.177/I, b.1), 2- Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması (İİK m.177/I, 

b.1), 3- Borçlunun alacaklıların haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunması veya bunlara teşebbüs 

etmesi (İİK m.177/I, b.1), 4- Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması (İİK 

m.177/I, b.1), 5- Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması (İİK m.177/I, b.2), 6- Borçlunun teklif 

ettiği konkordatonun tasdik edilmemesi veya konkordato mühletinin kaldırılması ya da 

konkordatonun tamamen feshedilmesi (İİK m.177/I, b.3; m.301/I; m.308/II), 7- İlâma bağlı alacak icra 

emriyle istenildiği halde, borçlu tarafından ödenmemesi (İİK m.177/I, b.4; m.37). 8- Kollektif veya 

komandit şirkete tebliğ edilen icra emrine rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle, şirketin ve şirket 

ortaklarının iflâsının istenilmesi (TTK m.180/II; TTK m.256; İİK m.37; İİK m.177/I, b.4),  9- 

Kollektif şirket veya komandit şirket hakkında yapılan iflâs takibi neticesinde, mahkemece verilen 

depo kararının şirket ortaklarına tebliğ edilerek, şirket ortaklarının doğrudan iflâsının istenilmesi 
(TTK m.182/I; TTK m.256), 10- Sermaye şirketlerinin (Anonim ve limited şirketler ile kooperatifler) 

borca batık olması (pasifinin aktifinden fazla olması) (İİK m.179). Borçlunun talebi ile takipsiz 

(doğrudan) iflâs sebepleri ise, ihtiyari iflâs sebebi ve mecburi iflâs sebebi olarak ikiye ayrılır. İhtiyatî 

iflâs sebebi, borçlunun aciz halinde bulunmasıdır. Aciz halinde bulunan borçlu, iflâsını istemek 

zorunda olmamakla beraber; takiplerden kurtulmak ve bütün alacaklıların alacaklarını eşit biçimde 

alabilmelerini sağlamak için, kendi iflâsını isteyebilir (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra 

s.350). Zorunlu iflâs sebebi ise, iki halde söz konusudur: 1- Borçlunun malvarlığının yarısına haciz 

konulup, geri kalan yarısının da borçlunun mevcut ve bir yıl içinde muaccel hale gelecek borçlarını 

ödemeye yetmemesi (İİK m.178/III), 2- Sermaye şirketlerinin (Anonim, limited şirketler ve 

kooperatifler) pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi (borca batık olması) (İİK m.179; TTK m.324).   
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halinde, icra dairesine başvurmadan, doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak iflâs 

davası açmaktadır.  

İflâs davasında, mahkeme, ilk önce alacaklıların menfaatinin korunması 

için, iflâs muhafaza tedbirlerinin alınmasına gerek olmadığına, gerekli ise, bu 

muhafaza tedbirlerinin alınmasına karar verir (İİK m.159,I). Muhafaza tedbirleri, 

aleyhine iflâs davası açılmış borçlunun, iflâsına karar verilmesi halinde, iflâs 

masasına girecek mal ve haklarına yönelik olarak, iflâs talebinde bulunan alacaklı 

yanında diğer alacaklıların da menfaatinin korunabilmesi için, gerek kendiliğinden, 

gerekse, alacaklının talebi üzerine, iflâs davasına bakan ticaret mahkemesi tarafından 

verilmektedir
5
.  

Gerek takipli iflâs, gerekse takipsiz iflâs yolunda, açılan iflâs davası 

neticesinde, ticaret mahkemesinin borçlunun iflâsına karar vermesiyle, borçlu müflis 

sıfatını kazanır ve iflâsa bağlanan hukukî sonuçlar
6
, iflâs kararında belirtilen iflâsın 

açılma anından itibaren ortaya çıkar. İflâsın müflis borçlu ve alacaklılar açısından 

hukukî sonuçlarını doğurabilmesi için, iflâs kararının kesinleşmesi gerekmeyip; 

sadece ikinci alacaklılar toplantısı ve masa mallarının satışının yapılabilmesi için 

iflâs kararının kesinleşmesi gerekir (İİK m.164,II c.2).  

Ticaret mahkemesi, iflâsa karar verdikten sonra, iflâs kararını, iflâs 

dairesine bildirir. İflâs dairesi bir yandan iflâs kararını ilân ederek gerekli yerlere 

                                                
5 Kırtıloğlu s.193. 
6 İflâsın, borçlu müflis hakkında hukukî sonuçları şunlardır: 1- Müflisin, haczi caiz tüm mal ve 

hakları, iflâsın açıldığı anda nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun, kanun hükmü gereği 

kendiliğinden bir masa (iflâs masası) teşkil eder  (İİK m.184/I). 2- İflâs masasına giren mallar 

üzerinde müflisin tasarruf yetkisi sınırlanmış olur (İİK m.191-192). 3- İflas masasına giren masa 

malları üzerindeki tasarruf yetkisini; masanın kanuni temsilcisi olarak iflâs idaresi kullanır (İİK 

m.226/I); müflisin masa malları üzerindeki her türlü tasarrufu iflâs masasına karşı geçersizdir (İİK 

m.191/I). 4- İflasın açılmasından önce, müflise karşı başlamış olan takipler kural olarak durur ve iflâs 

kararının kesinleşmesiyle düşer; ayrıca iflâs tasfiyesi sırasında müflis karşı yeni takip yapılamaz (İİK 

m.193). 5- Müflisin gerek davacı gerek davalı olarak taraf olduğu, iflâstan önce açılmış ve halen 

derdest olan, iflâs masasına giren mal ve haklara ilişkin hukuk davaları iflâsın açılması ile kural olarak 

durur; duran davalara ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam edilebilir (İİK m.194/I, 
c.1).  İflâsın alacaklılar bakımından hukukî sonuçları ise şunlardır: 1- Henüz vadesi gelmemiş 

alacaklar, iflâs kararı ile muaccel hale (talep edilebilir hale) gelir (İİK m.195). 3- İflas masasına giren 

alacaklara faiz işlemeye devam eder (İİK m.196). 3- Taliki şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı 

alacaklarda iflâs masasına yazdırılabilir (İİK m.197). 4- Konusu para olmayan alacaklar, iflâs kararı 

ile, karar tarihindeki değeri kadar para alacağına dönüşür (İİK m.198). 5- İflası müflisin taraf olduğu 

sözleşmelere de etkisi vardır (ayrıntılı bilgi için, Bkz.Tercan, Erdal: İflâsın Sözleşmelere Etkisi, 

Ankara 1996). 6- Müflisin kefil olduğu borçlar da vadeleri gelmese bile alacak olarak masaya 

yazdırılabilir (İİK m.202). 7- Müşterek borçlular aynı zamanda iflâs ederse, alacaklı alacağını, borçlu 

müflislerden her birinin iflâs masasından isteyebilir (İİK m.203/I). 8- Diğer bazı sonuçlar için Bkz. 

İİK m.204; 205; 206-207. 
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bildirir (İİK m.166,II); diğer yandan da, müflisin mallarının defterini tutar ve 

malların muhafazası için gerekli tedbirleri alır (İİK m.208,I). Masa mallarının defteri 

tutulduktan sonra, malların defterde gösterilmiş değerleri dikkate alınarak, iflâs 

tasfiyesinin şekli belirlenir ve tasfiyenin şekli hakkında verilen karar ilan edilir.  

Tasfiyenin şekli konusunda üç ihtimal bulunmaktadır: 1- Masaya ait haczi caiz mal 

bulunamazsa, iflâs dairesi tasfiyeyi tatil eder (İİK m.217). 2- Defteri tutulan masa 

mallarının değerinin adi tasfiye giderlerini karşılamayacağı anlaşılırsa, iflâs dairesi, 

tasfiyenin, basit tasfiye usulüne göre yapılmasına karar verir (İİK m.218)
7
. 3- Defteri 

tutulan masa mallarının değerinin adi tasfiye giderlerini karşılayacağı anlaşılırsa, 

iflâs dairesi, tasfiyenin adi tasfiye usulüne göre yapılmasına karar verir (İİK m.219). 

İflâsta olağan tasfiye biçimi, adi tasfiye usulü olup, basit tasfiye istisnaidir.  

Adi tasfiye ilanında belirtilen yer, gün ve saatte birinci alacaklılar toplantısı 

yapılır. Bu toplantıya alacaklı olduğu iddiasında bulunan herkes katılabilir. Birinci 

alacaklılar toplantısında, iflâs idaresine aday gösterilir ve İİK m.224‟de belirtilen 

diğer görevler yerine getirilir. Birinci alacaklılar toplantısı tarafından gösterilen 

adaylar arasından, üç kişiden oluşacak iflâs idaresi, icra mahkemesi tarafından seçilir 

(İİK m.223,I). 

İflâs idaresi
8
, iflâs masasın kanuni temsilcisidir (İİK m.226,I). İflas 

idaresinin görevi, iflâs dairesinin denetimi altında, iflâs masasını idare ve tasfiye 

etmektir (İİK m.223,I). İflâs idaresi, bir yandan, iflâs masasının teşkili sırasında 

defteri tutulan ve muhafaza tedbirleri alınan masa mallarını, muhafaza etmek, masa 

mallarını çoğaltmak için gerekli işlemleri yaparken, diğer yandan da masanın pasifini 

belirlemek için iflâs alacaklılarını
9
 tespit eder. Daha sonra, ikinci alacaklılar 

toplantısını toplantıya çağırır (İİK m.237-240), masa mallarını satar (İİK m.241-246) 

ve elde ettiği parayı alacaklılara paylaştırdıktan (İİK m.247-252) sonra, ticaret 

mahkemesinden iflâsın kapatılmasına karar verilmesini ister (İİK m.254). İflas 

                                                
7 Basit tasfiye de, iflâs idaresi oluşturulmaz, onun görevini iflâs dairesi yerine getirir. Ayrıca basit 
tasfiyede alacaklılar toplantısı da yoktur.  
8 İflâs idaresi hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.Yılmaz, Ejder: İflâs İdaresi, Ankara 1976. 
9 İflas alacakları, iflâs açıldığı anda, müflise karşı hukuken mevcut olan alacaklar olup; bunlar 

muaccel, müeccel, taliki şarta, bozucu şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı olabileceği gibi, bunların 

konusu para alacağı veya paradan başka bir şey de olabilir (Tercan-İflâs s.9). İflâs alacakları, iflâs 

masasına yazdırılır ve tasfiyede dikkate alınır. İflâs alacakları yanında, iflâs masasından istenebilecek 

bir başka alacak türü de masa alacağıdır. Masa alacakları, iflâsın açılmasından, iflâs tasfiye 

sonuçlanıncaya kadar, iflâs tasfiyesinin yürütülmesi amacıyla iflâs masası tarafından yapılan 

borçlardır. Masa alacakları, iflâs alacaklarından önce ve tam olarak ödenir (Tercan-İflâs s.10) 

(Bkz.İİK m.248). 
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masası ile ilgili davalar iflâs idaresi tarafından açılır ve daha önce müflis tarafından 

açılmış veya müflise karşı açılmış davalara iflâs idaresi tarafından devam edilir.  

Görüldüğü üzere, iflâsta, iflâs takibi, iflâs davası, iflâs tasfiyesi gibi çeşitli 

aşamalar söz konusu olmaktadır. Yine iflâsı önleyen bir kurum olarak iflâsın 

ertelenmesi müessesi vardır. Tüm bu aşamalarda, teminat gösterilmesi söz konusu 

olabilmektedir. Şimdi teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu bu halleri, çeşitli 

aşamalara göre ayrı ayrı inceleyelim.   

 

A- İflâs Takibinde Teminat Gösterilmesi  

Bilindiği üzere takipli iflâs yolunda, alacaklı önce icra dairesine başvurarak, 

iflâs yolu ile takip yapmaktadır. Acaba iflâs yolu ile takip yapan alacaklının 

Türkiye‟de ikametgâhı yoksa veya takip yapan alacaklı yabancı ise, takip 

alacaklısının, iflâs takibi yaparken teminat göstermesi gerekecek midir?  

Mevcut HUMK hükümlerine göre, gerek icra takibi, gerekse iflâs takibi 

yapan Türkiye‟de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşı alacaklının herhangi bir 

teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. HUMK m.97‟de, Türkiye‟de ikametgâhı 

bulunmayan, takip yapan Türk vatandaşlarının, teminat göstermekle yükümlü 

olduklarına ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmemiş, takip yapmak teminat 

gösterilmesi gereken haller arasında sayılmamıştır.  

HMK Tasarısında ise, teminat yükümlüğünün düzenlendiği, HMKT 

m.89‟da teminat gösterilmesi gereken haller arasında, Türkiye‟de mutad meskeni 

olmayan Türk vatandaşının takip yapması da sayılmıştır. Bu hükmü göre, Türkiye‟de 

mutad meskeni olmayan Türk vatandaşı takip yaparsa teminat göstermekle 

yükümlüdür. HMKT m.89 “..takip yapması” ifadesi kullanılarak, sadece takip 

yapmaktan bahsedilmiş, icra veya iflâs takibi şeklinde herhangi bir ayrıma 

gidilmemiştir. Bu nedenle, Türkiye‟de mutad meskeni bulunmayan Türk 

vatandaşları, Türkiye‟de iflâs takibi yapmaları halinde, HMKT m.89‟a göre teminat 

göstermekle yükümlü olacaklardır. İcra takibinde teminat gösterme yükümlülüğü 

incelenirken, HMK Tasarısı bölümünde söylediklerimiz burada da geçerlidir. 

Yabancıların teminat gösterme yükümlülüklerinin düzenlendiği, MÖHUK 

m.48‟de “…icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler…takip giderleriyle 

karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı 
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göstermek zorundadır” denilmektedir. Bu hükümde, icra takibi yapan alacaklıların 

teminat göstermekle yükümlü oldukları açıkça belirtilmiş, iflâs takibinden söz 

edilmemiştir.  

Acaba, icra takibinde bulunan alacaklıların teminat göstermekle yükümlü 

olduğunu düzenleyen bu hüküm, kıyasen, iflâs takibinde bulunan alacaklılar için de 

uygulanabilir mi? Kütükçüoğlu, takipli iflâsta, iflâs takibinden sonra, zaten ticaret 

mahkemesinde iflâs davası açılması gerekeceğinden, zaten yabancı alacaklının dava 

açarken teminat göstermek zorunda olduğunu belirtmektedir
10

. Kanımızca, MÖHUK 

m.48 hükmü, kıyasen iflâs takibi yapan alacaklılar içinde uygulanmalı ve iflâs takibi 

yapan yabancılardan MÖHUK m.48‟e göre teminat göstermeleri istenmelidir. Her ne 

kadar, takip yapan yabancı alacaklılar iflâs davası açarken, yine teminat 

göstereceklerse de, takip yaparken alınan teminat ile, dava açarken alınan teminatın 

kapsamları ve karşılamayı amaçladıkları zararlar farklıdır. Dava açarken alınan 

teminatın, takip giderlerini karşılaması söz konusu değildir. 

 

B- İflâs Davasında Teminat Gösterilmesi  

I- Genel Olarak 

Bilindiği üzere, takipli iflâsta, alacaklı önce icra dairesine başvurarak iflâs 

yoluyla takip yapmakta ve bu takipte borcun ödenmemesi üzerine ticaret 

mahkemesine başvurarak iflâs davası açmakta; takipsiz iflâsta ise, alacaklı, doğrudan 

ticaret mahkemesine başvurarak iflâs davası açmaktadır. Davacı alacaklının, 

Türkiye‟de ikametgâhının bulunmaması veya davacının yabancı olması halinde, 

davacının, dava açarken, HUMK m.97 veya MÖHUK m.48‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olabilecektir. Bu konuda dava açmada teminat 

yükümlülüğü incelenirken söylediklerimiz burada da geçerlidir.  

İflâs davasına bakmakta olan ticaret mahkemesi ilk önce, alacaklıların 

menfaati için gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerinin
11

 alınmasına, kendiliğinden 

karar verir (İİK m.159,I). Muhafaza tedbirleri de geçici hukukî himaye tedbirlerinin 

bir türüdür
12

. Muhafaza tedbirleri, “İflas davasının açılması halinde, mahkemece 

                                                
10 Kütükçoğlu s.69-70. 
11 İflas davasında muhafaza tedbirleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Aşık, İbrahim / Eruygur, Haluk 

K.: İflas Davasında Muhafaza Tedbirleri, Bilge Öztan‟a Armağan, Ankara 2008, s.109-156. 
12 Yılmaz-Tedbirler I s.805; Aşık/Eruygur s.156. 
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re‟sen veya iflas davasını açan kişi veya kişilerin (iflas davasının davacılarının) talebi 

üzerine verilen, tüm alacaklıların menfaatlerini korumak ve bu nedenle daha sonra 

verilebilecek iflas kararının icrasında alacaklıların ve iflas masasının zararına 

olabilecek işlemlere engel olmak amacını taşıyan önlemler” olarak 

tanımlanmaktadır
13

. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, muhafaza tedbirlerine karar 

verilebilmesi için ön koşul, iflâs davasının açılmış olmasıdır
14

. İflâs davası herhangi 

bir alacaklı tarafından açılmasına rağmen, iflâs davası sonucunda, davanın kabulü ile 

iflâsa karar verilmesi halinde, bu karardan bütün alacaklılar yararlandığından; kanun 

koyucu ileride verilme olasılığı bulunan iflâs kararını da düşünerek, İİK m.159,I 

hükmü ile, mahkemenin alacaklıların menfaati için zaruri gördüğü bütün muhafaza 

tedbirlerinin alınmasını emredebileceğini düzenlemiş, muhafaza tedbirleri konusunda 

sınırlama getirmemiş, hâkime çok geniş bir takdir yetkisi vermiştir
15

.  

Bu muhafaza tedbirlerinin alınması için, açılan iflâs davasında, 

alacaklıların, bu konuda talepte bulunmasına gerek yoktur. Ancak, iflâs davası açan 

alacaklı da, ticaret mahkemesinden muhafaza tedbirleri alınması için talepte 

bulunabilir
16

. Muhafaza tedbirleri alınmasına gerek olup olmadığı takdir etmek 

mahkemeye ait bir yetki olmakla beraber; borçlunun ödeme emrine itiraz etmediği 

hallerde alacaklının talebi üzerine mahkeme muhafaza tedbirlerine karar vermek 

zorundadır (İİK m.159,I, c.2). Ancak, mahkeme, alacaklının talep ettiği muhafaza 

tedbiri ile bağlı olmayıp; alacaklının talep ettiğinde azına, çoğuna veya tamamen 

alacaklının talep ettiğinden başka bir muhafaza tedbirine karar verebilir
17

. 

Görüldüğü üzere, kanunda, ne tür muhafaza tedbirlerinin alınabileceği 

konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiş olup; sadece muhafaza tedbiri olarak 

defter tutulmasından söz edilmiştir (İİK m.161-163). Mahkeme, gerek kendiliğinden, 

gerekse alacaklının talebi üzerine, muhafaza tedbiri olarak borçluya ait malların 

defterinin tutulmasına ve bunun yanında gerekirse diğer başka muhafaza tedbirlerinin 

alınmasına karar verebilir. Mahkeme, özellikle borçlunun iyiniyetli olmaması, 

mallarını kaçırmaya, gizlemeye veya muvazaalı olarak başkalarına devretmeye 

                                                
13 Aşık/Eruygur s.110. 
14 Aşık/Eruygur s.129. 
15 Berkin-İflas s.107; Atalay-İflâs s.88; Yılmaz-Tedbirler I s.804-805. 
16 İflâs davasını açan alacaklı dışındaki diğer alacaklılar, iflâs davasına müdahale ederek, iflâs 

davasında davacı yanında fer‟i müdahil olarak yer almadıkça, muhafaza tedbiri alınması için 

mahkemeden talepte bulunamazlar (Aşık/Eruygur s.134).  
17 Yılmaz-Tedbirler I s.806. 
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hazırlanması hallerinde, muhafaza tedbiri alınmasına karar verir
18

. Mahkeme somut 

olayın özelliklerine göre, alacaklıların menfaatlerinin korunması için gereken 

muhafaza tedbirlerinin neler olduğunu takdir edecektir
19

. 

Muhafaza tedbirleri İİK m.159,I‟de “…alacaklıların menfaati için” şeklinde 

açıkça belirtildiği üzere, sadece iflâs davasını açan alacaklının değil, borçlunun bütün 

alacaklılarının menfaatini korumak için alınan tedbirlerdir
20

. Bu nedenle, alınan 

muhafaza tedbirlerinin, iflâs davasını açan alacaklının alacak miktarı ile orantılı 

olması şart olmayıp; borçlunun bütün alacaklılarının menfaatini korumak için, 

gerekiyorsa, borçlunun bütün malları üzerinde, muhafaza tedbirleri alınabilir
21

. 

Sadece kendi alacağını düşünen, alacaklının, iflâs davasında önce veya sonra, 

mahkemeden ihtiyatî haciz talebinde bulunması mümkündür
22

. 

Ticaret mahkemesi, gerek kendiliğinden, gerekse alacaklının talebi üzerine, 

bir muhafaza tedbiri olarak, iflâsı istenen borçluya ait malların defterinin tutulmasına 

karar verebilir (İİK m.161-163)
23

. Borçlunun defterinin tutulmasına karar verilirse, 

bu defter mahkemenin yargı çevresinde bulunan iflâs dairesi tarafından tutulur. İflâs 

müdürü, borçlunun bütün mallarını deftere geçirir; fakat borçlunun ve ailesinin 

geçimi için gerekli olan malları, borçluya bırakabilir (İİK m.162). Borçlu defter 

tutulması sırasında bütün mallarını göstermek ve kilitli yerleri açmak zorundadır (İİK 

m.161,II). Borçlunun defteri tutulan malları üzerindeki tasarruf yetkisi 

kısıtlanmamıştır
24

. Zira, borçlu defteri tutulan malları, istenildiği zaman aynen 

vermek zorunda olmayıp; dilediği takdirde istenildiği zamanki kıymetiyle de iflâs 

dairesine (veya iflâs idaresine) verebilir (İİK m.162)
25

. Tutulan defterin hükmü, 

mahkemece uzatılmadığı takdirde, tutulduğu tarihten itibaren dört ay sonra, 

kendiliğinden ortadan kalkar (İİK m.163,II).  

                                                
18 Aşık/Eruygur s.133; Kuru-Konkordato s.94; Kuru-İcra El Kitabı s.967. 
19 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.338).  
20 Kuru-Konkordato s.95; Kuru-İcra El Kitabı s.968. 
21 Kuru-İcra El Kitabı s.968; Kırtıloğlu s.198; Kuru-Konkordato s.95. 
22 Kuru-Konkordato s.95. 
23 Borçlunun ödeme emrine itiraz ettiği hallerde, mahkeme alacaklının talebi üzerine, borçlunun 

defterinin tutulmasına karar vermek zorunda olduğu halde; ödeme emrine itiraz edilen hallerde, 

alacaklı tarafından bu muhafaza tedbirinin alınmasının yaklaşık ispat çerçevesinde ortaya konulması, 

mahkemede borçlunun itirazının kaldırılabileceği yönünde bir kanaat oluşması gerekir (Kırtıloğlu 

s.196).  
24 Kırtıloğlu s197; Kuru-İcra El Kitabı s.968;  
25 Borçlu malları istenildiği zaman aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle geri vermezse 

cezalandırılır (İİK m.337/II; TCK m.276).  
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Defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerinin neler olduğu kanunda yazılı 

değildir. Defter tutma dışında, alınabilecek muhafaza tedbirleri konusunda, takdir 

yetkisi mahkemeye ait olup, mahkeme uygun gördüğü muhafaza tedbirlerinin 

alınmasına karar verebilir
26

. Bu çerçevede, mahkeme, borçlunun mallarının tespiti, 

borçlunun borçlularına bildirim yaparak, bunların borçluya ödemede bulunmalarını 

yasaklamak, borçlunun mağaza, dükkan ve depolarını mühürlemek veya bu 

yerlerdeki ticari faaliyetlerini, iflâs davası sonuna kadar, iflâs dairesinin denetimine 

tâbi kılmak, borçlunun işletmesinin kayyım eliyle işletilmesine karar vermek, 

borçlunun taşınmazlarını devretmesini önlemek için tapuya şerh verdirmek, 

borçlunun bazı mallarını yediemine teslim etmek, borçluya posta veya diğer 

vasıtalarla gönderilen, mektup, paket, havale gibi şeylerin iflâs dairesine teslim 

edilmesi için, ilgili posta idaresi, gümrük idaresi, banka ve noterlere yazı yazılması, 

banka hesaplarında bulunan şirkete ait paraların bloke edilmesi gibi tedbirlerin 

alınmasına karar verilebilir
27

. Defter tutma dışındaki muhafaza tedbirleri, iflâs davası 

sonucunda verilen hüküm kesinleşene kadar devam eder
28

. İflâs davasının reddine 

karar verdiği hallerde, muhafaza tedbirleri karar kesinleşene kadar devam eder, 

kararın kesinleşmesiyle kalkar. İflâs davasının kabulüne karar verilen hallerde ise, 

muhafaza tedbirleri devam eder
29

. 

İşte ticaret mahkemesinde görülmekte olan iflâs davası sırasında teminat 

gösterilmesi, mahkeme tarafından, defter tutulması dışında muhafaza tedbiri 

alınmasına karar verilen hallerde söz konusu olmaktadır. İİK m.159,II hükmüne 

göre, “Mahkeme, defter tutmadan gayri bir muhafaza tedbiri isteyen alacaklıdan, 

ilerde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden 

uğrayabilecekleri zararları karşılamak üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 96 nci maddesinde yazılı bir teminat alınmasını isteyebilir. Borçlu 

ödeme emrine itiraz etmemiş veya alacak bir ilâma bağlı ise teminat aranmaz. Devlet 

ve adlî yardıma nail kimseler de teminat göstermek mecburiyetinde değillerdir”. 

Buradaki teminat, alacaklının ileride haksız çıkması halinde, borçlunun veya üçüncü 

kişilerin uğrayabileceği zararların karşılanması için alınmaktadır. Şimdi iflâs davası 

                                                
26 Kuru-İcra El Kitabı s.967-968; Kırtıloğlu s.197. 
27 Aşık/Eruygur s.138-139; Berkin-İflâs s.109; Kuru-Konkordato s.95; Atalay-İflâs s.89; Yılmaz-

Tedbirler s.805-806; Kuru-İcra El Kitabı s.968; Kırtıloğlu s.198. 
28 Yılmaz-Tedbirler I s.808. 
29 Kuru-İcra El Kitabı s.970. 
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açan alacaklının İİK m.159,II hükmüne göre söz konusu olacak bu teminat gösterme 

yükümlülüğünü inceleyelim.  

 

II- Muhafaza Tedbiri Nedeniyle Teminat  (İİK m.159,II) 

1- Talep Üzerine Defter Tutma Dışında Bir Muhafaza Tedbirine Karar 

Verilmeli 

İflâs davasına bakan mahkeme, borçlunun defterinin tutulması veya gerekli 

gördüğü diğer muhafaza tedbirlerinin alınmasına karar verebilecektir. Borçlunun İİK 

m.159,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü, ancak, alacaklının talebi üzerine, 

mahkemece, defter tutma dışında bir muhafaza tedbirlerinin alınmasına karar 

verildiği hallerde söz konusu olacaktır
30

. Nitekim bu husus, İİK m.159,II hükmünde 

“Mahkeme, defter tutmadan gayri bir muhafaza tedbiri isteyen alacaklıdan…teminat 

alınmasını isteyebilir” şeklinde açıkça belirtilmiştir.  

Mahkeme, muhafaza tedbiri olarak sadece borçlunun defterinin tutulmasına 

karar vermişse, alacaklının İİK m.159,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü 

olmayacaktır. Zira, borçlunun defterinin tutulmasında, deftere geçirilen mallar 

üzerinde borçlunun tasarruf yetkisi kısıtlanmadığından, borçlunun sadece defterinin 

tutulmasıyla zarar görme ihtimali yoktur
31

. İİK m.159,II‟deki teminat, alacaklının 

ileride haksız çıkması halinde, borçlunun veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği 

zararların karşılanması için alındığından, herhangi bir zarar doğma ihtimali söz 

konusu olmayan, borçlunun defterinin tutulmasına ilişkin muhafaza tedbirinde, 

alacaklı tarafından teminat gösterilmesine gerek yoktur.  

Defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerinde ise, genellikle üzerinde 

muhafaza tedbiri alınan mal üzerinde borçlunun tasarruf yetkisi kısıtlanacaktır
32

. 

Borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması nedeniyle, borçlu veya üçüncü kişilerin 

zarara uğraması ihtimali söz konusu olabileceğinden, alacaklıya teminat gösterme 

yükümlülüğü getirilmiştir.  

                                                
30 “Defter tutmadan gayri muhafaza tedbirleri, neticeleri itibariyle fiilen borçlunun tasarruf ehliyetini 

tahdit ettiğinden, bu tedbirlerin haksız konulduğunun anlaşılması halinde, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî 

hacizde olduğu gibi bundan zarar gören üçüncü şahsın ve borçlunun zararının, tedbir koyduran 

alacaklı tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için tedbir isteyenin teminat göstermesi mecburiyeti 

konmuştur” (Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesi, Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-III s.3897). 
31 Atalay-İflâs s.88; Aşık/Eruygur s.134; Kuru-İcra El Kitabı s.968; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-

Özkan/Özekes s.338. 
32 Kırtıloğlu s.198.  
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Defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerinin alınmasına, mahkemece 

kendiliğinden karar verebileceği gibi, alacaklının talebi üzerine de karar verebilir. 

Muhafaza tedbirleri alınmasına gerek olup olmadığını takdir etmek mahkemeye ait 

bir yetki olmakla beraber; borçlunun ödeme emrine itiraz etmediği hallerde 

alacaklının talebi üzerine mahkeme muhafaza tedbirlerine karar vermek zorundadır 

(İİK m.159,I c.2).  

İİK m.159,II hükmü “mahkeme…muhafaza tedbiri isteyen 

alacaklıdan…teminat alınmasını isteyebilir” ifadesiyle, teminat gösterilmesini, 

muhafaza tedbirinin alacaklı tarafından istenilmesi haline bağladığından; hâkimin 

alacaklının talebi olmadan, kendiliğinden muhafaza tedbiri alınmasına karar verdiği 

hallerde, alacaklının teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır
33

. Mahkemenin 

kendiliğinden defter tutma dışında bir muhafaza tedbirinin alınmasına karar verdiği 

hallerde, bu muhafaza tedbiri mahkeme tarafından sadece davacı alacaklının değil, 

borçludan alacaklı olan bütün alacaklıların menfaatinin korunması için alınmaktadır. 

Bütün alacaklıların menfaatinin korunması için, alacaklının talebi olmadan 

mahkemenin kendiliğinden alınmasına karar verdiği bir muhafaza tedbirinden dolayı, 

alacaklının teminat göstermekle yükümlü tutulmaması doğru bir sonuçtur. Yani, 

hâkim, ancak, mahkemece kendiliğinden muhafaza tedbiri alınmadığı hallerde, 

alacaklının talebi üzerine defter tutma dışında bir muhafaza tedbirinin alınmasına 

karar verildiği takdirde, alacaklıdan teminat isteyebilecek ve alacaklının bu şekilde 

İİK m.159,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü doğabilecektir.  

Yılmaz, mahkemece, alacaklının talep ettiği muhafaza tedbiri dışında başka 

bir tedbire karar verilmesi halinde, alacaklının teminat göstermesi gerekip 

gerekmediğine, hâkimin karar vereceği, bu konuda takdir yetkisinin mahkemeye ait 

olduğu görüşündedir
34

. Kanımızca, bu durumda da, alacaklının teminat gösterme 

yükümlülüğü olmamalıdır. Zira bu durumda da mahkeme, alacaklının talebini kabu l 

etmemekte ve kendiliğinden talep edilenden tamamen başka bir muhafaza tedbirine 

karar vermektedir. Hâkimin kendiliğinden muhafaza tedbirine karar vermesiyle, talep 

halinde talebin kabul edilmeyerek, mahkemece başka bir muhafaza tedbirine karar 

verilmesi arasında herhangi bir fark oluşturulmaması; her iki halde de alacaklıdan 

teminat istenilmemesi daha uygun olacaktır. Ancak mahkemenin alacaklının talep 

                                                
33 Yılmaz-Tedbirler I s.807. 
34 Yılmaz-Tedbirler I s.807. 
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ettiği muhafaza tedbirine karar vermesi ve fakat alacaklı tarafından talep edilenden 

daha azına veya daha çoğuna karar vermesi halinde ise, alacaklı teminat göstermekle 

yükümlü olmalıdır. Bu halde, mahkemece, talepten daha azına veya çoğuna karar 

verilmesi, sadece mahkemece istenecek teminatın miktarına etkili olabilir.  

 

2- Muhafaza Tedbirine Teminat Karşılığında Karar Verilmeli 

Mahkemenin, alacaklının talebi üzerine, defter tutma dışında bir muhafaza 

tedbirine karar vermiş olması da yeterli olmayıp; ayrıca, mahkemenin bu muhafaza 

tedbirinin teminat karşılığında alınmasına karar vermiş olması gerekir. İİK 

m.159,II‟nin “Mahkeme….teminat alınmasını isteyebilir” şeklindeki ifade tarzından 

da mahkemenin teminat konusunda takdir yetkisinin bulunduğu; mahkemenin defter 

dışında bir muhafaza tedbirinin alınmasına teminat karşılığında karar verebileceği 

gibi, teminatsız olarak da muhafaza tedbiri alınmasına karar verebileceği 

anlaşılmaktadır.  

Kuru ise aksi görüşte olup, her ne kadar kanunda mahkeme teminat 

alınmasını isteyebilir şeklinde bir ifade kullanılsa da, defter tutma dışında bir 

muhafaza tedbiri alınmasına karar verilen hallerde, mahkemenin teminat istemeye 

mecbur olduğunu belirtmektedir
35

. Aşık/Eruygur ise, kanunun “isteyebilir” 

şeklindeki ifade tarzından böyle bir sonuca varılmasının mümkün olmadığını 

söylemektedir
36

.  

Kanımızca, teminat konusunda mahkemeye takdir yetkisi tanınması, 

böylece, muhafaza tedbirine karar verilmesinde borçlunun zarara uğraması 

ihtimalinin bulunmadığı, alacaklının iflâs davası sonucunda haklı çıkması ihtimalinin 

kuvvetle muhtemel gözüktüğü hallerde, mahkemeye, teminatsız olarak muhafaza 

tedbirine karar verebilme yetkisi tanınmalıdır. Böyle bir sonuç, İİK m.159,II‟nin 

“Mahkeme…teminat alınmasını isteyebilir” şeklindeki ifadesine de uygun olacaktır.  

Nitekim, İİK m.159,II c.2‟de borçlunun ödeme emrine itiraz etmediği veya 

alacağın ilâma bağlı olduğu hallerde, alacaklıdan teminat göstermesinin 

istenemeyeceği düzenlenmiştir. Ödeme emrine itiraz edilmeyen veya alacağın ilâma 

bağlı olduğu hallerde, borç ödenmediği takdirde, mahkeme mutlak suretle iflâsa 

                                                
35 Kuru-İcra El Kitabı s.968, dn.33. 
36 Aşık/Eruygur s.135. 
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karar vereceğinden, kanun koyucu alacaklının haklı çıkma çok yüksek olduğu bu 

hallerde, teminat gösterilmesinin istenmeyeceğini düzenlemiştir
37

.  

Mahkemenin teminat konusunda takdir yetkisinin bulunduğu kabul edilecek 

olursa, alacaklının haklı çıkma ihtimalinin yüksek, borçlunun zarara uğrama 

ihtimalinin hiç olmadığı veya çok az olduğu diğer hallerde de mahkeme teminatsız 

muhafaza tedbirine karar verebilecektir. Örneğin, mahkeme alacağın ilâm 

niteliğindeki bir belgeye bağlı olduğu hallerde teminatsız olarak muhafaza tedbirine 

karar verebilecektir. Aksi görüşü savunan, Kuru da, alacağın ilâm niteliğindeki 

belgeye dayandığı hallerde, ihtiyatî hacizde olduğu gibi, teminat gösterilmesine 

gerek olup olmadığını, mahkemenin takdir etmesinin uygun olacağını 

belirtmektedir
38

. 

Yine, iflâs talebinde bulunan davacı alacaklı, adlî yardımdan yararlanan bir 

kişi veya Devlet ise, defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerine teminatsız olarak 

karar verilecek, bu kişilerin teminat göstermesi gerekmeyecektir (İİK m.159,II c.3).  

 

III- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

İİK m.159,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için 

gerekli şartlar gerçekleşmiş ve mahkeme alacaklının teminat göstermesine karar 

vermişse, bu kararında alacaklı tarafından gösterilecek teminatın türü ve miktarı da 

belirtilecektir. İİK m.159,II‟deki teminat, mahkeme tarafında alınmasına karar 

verilen muhafaza tedbirinin uygulanabilme şartı olup, bu teminat gösterilmedikçe 

muhafaza tedbiri uygulanmayacaktır. Alacaklı tarafından ne zaman teminat 

gösterildi, ancak ondan sonra, muhafaza tedbirinin uygulanması için gerekli işlemler 

yapılabilecektir.  

Mahkeme teminat kararında alacaklı tarafından gösterilecek teminatın 

miktarını belirlerken, alınmasına karar verilen muhafaza tedbiri nedeniyle borçlunun 

veya üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararları dikkate alacak; ancak alacaklının 

alacağı nisbetinde bir teminat alınmasına karar verecektir. Şöyle ki, iflâs davasındaki 

                                                
37 “Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, borcu ödemedikçe iflâs muhakkak olduğundan, bu halde 

tedbir isteyen alacaklı teminat göstermek mükellefiyetinde değildir. Aynı şey, ilâma bağlı alacaklar 

içinde varittir” (Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesi: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-III s.3897). 
38 Kuru-Konkordato s.95. 
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muhafaza tedbiri sadece davacı alacaklının menfaatinin korunması için değil, tüm 

alacaklıların menfaatinin korunması için alındığından, alacaklının alacağı ile orantılı 

olup olmadığına bakılmaksızın, tüm alacaklıların menfaatinin korunması için, 

borçlunun tüm malvarlığı üzerinde muhafaza tedbiri alınabilmektedir. Davacı 

alacaklıdan, tüm alacaklılar için alınan bu muhafaza tedbiri nedeniyle teminat 

göstermesinin istenilmesi, eşitlik ilkesi, hak arama özgürlüğü ve hukukî dinlenilme 

haklarının ihlali anlamına geleceği gibi, böyle bir yükümlülüğün yerine getirilmesi 

de söz konusu olmayacaktır. Zira hiçbir alacaklı, başka alacaklıların alacaklarını 

güvence altına almak için, teminat göstererek, muhafaza tedbiri alınmasını 

sağlamayacaktır. Bu durumda, alacaklı, kendi alacağı için, teminat göstererek, 

ihtiyatî haciz kararı alınmasını sağlayacak, kendi alacağı için, borçlunun malları 

üzerine ihtiyatî haciz koydurma yolunu tercih edecektir. Bu nedenle, davacı 

alacaklının alacağı oranında bir teminat miktarı belirlenmelidir. Kanımızca, burada 

da, ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tedbirde olduğu gibi, davacı alacaklının alacağının %10-

15‟i gibi bir oranda teminat gösterilmesi istenmelidir.  

Muhafaza tedbiri, sadece alacaklının menfaatini koruyan bir tedbir ise, bu 

durumda zaten alacaklının alacağı ile orantılı bir teminat gösterilmesi istenecektir. 

Örneğin, alacaklı, borçluya bir araba satmış ve tahsil edemediği satış bedeli için iflâs 

takibi yapmış ve yine borcun ödenmemesi üzerine, iflâs davası açılmışsa, mahkeme, 

alacaklının talebi üzerine, muhafaza tedbiri olarak, borçluya satılan aracın bir 

yediemine teslim edilmesine karar verebilir. Bu durumda, muhafaza tedbiri, iflâs 

davası açan alacaklının menfaatini korumakta, diğer alacaklıların menfaatini koruyan 

bir nitelik taşımamakta olduğundan, mahkemenin alacak miktarının %10-15‟i gibi 

bir oranda teminat gösterilmesine karar verebilir. 

Muhafaza tedbiri, sadece davacı alacaklının değil, bütün alacaklıların 

menfaatini koruyacak şekilde verilmişse, örneğin borçlunun tüm malvarlığı üzerinde 

muhafaza tedbiri uygulanmış, malvarlığının devrinin önlenmesi için tapuya şerh 

verilmişse, bu durumda, tüm alacak miktarı üzerinden değil, sadece davacı 

alacaklının alacak miktarı üzerinden, uygun bir teminat gösterilmesine karar 

verilmelidir.  

Teminatın türü konusunda, İİK m.159,II‟de “…Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı bir teminat alınmasını 
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isteyebilir” denilmektedir. Buna göre, mahkemenin uygun bulacağı HUMK 

m.96‟daki teminat türlerinden birisi ile teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

mümkündür. 

İİK m.159,II‟deki teminat, mahkemece verilen muhafaza tedbirinin 

uygulanabilme şartı olduğundan, teminatın gösterilmemesi halinde, mahkemece 

verilen, defter tutulması dışındaki muhafaza tedbirleri uygulanamayacaktır. İİK 

m.159,II‟ye göre gösterilen teminat, muhafaza tedbiri devam ettiği sürece, alacaklıya 

iade edilemez.  

 

C- İflâs Tasfiyesinde Teminat Gösterilmesi  

İflâs tasfiyesi devam ederken, teminat gösterilmesi iki halde söz konusu 

olmaktadır. Bunlar, iflâs masasının sözleşmeye girmesinde İİK m.198‟e göre söz 

konusu olabilen teminat gösterme yükümlülüğü ile, iflâsta istihkak davasında İİK 

m.228,IV‟e göre söz konusu olabilen teminat yükümlülüğüdür. Şimdi bunları 

inceleyelim.  

 

I- İflâs Masasının Sözleşmeye Girmesinde Teminat Yükümlülüğü (İİK 

m.198) 

İİK m.198‟de “Mevzuu para olmayan alacak ona muadil bir kıymette para 

alacağına çevrilir. Şu kadarki iflâs idaresi taahhüdün aynen ifasını deruhte edebilir. 

Bu takdirde alacaklı talep ederse iflâs idaresi teminat gösterir” denilmektedir. 

İflasa karar verilmesiyle, konusu para olmayan alacaklar, para alacağına 

dönüşür (İİK m.198,I c.1). Alacağının konusu para olmayan alacaklılar, alacaklarını, 

karar tarihindeki değeri kadar paraya çevirerek masaya yazdırırlar. Ancak iflâs 

idaresi, bu borcun aynen ifa edilmesini taahhüt edebilir (İİK m.198,I c.2). Bu 

durumda, alacaklının talep etmesi halinde, iflâs idaresi teminat gösterir (İİK m.198,I 

c.3). Görüldüğü üzere, iflâs idaresinin, borcun aynen ifa edilip edilmemesi, yani 

sözleşmeye girip girmeme konusunda seçme hakkı söz konusudur.  

İflasın açılmasıyla, müflisin malları bir masa oluşturmakta ve müflisin bu 

mallar üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanmaktadır. Müflisin iflâsın açılmasından 
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önce yapmış olduğu sözleşmeler, kanuni istisnalar
39

 haricinde sona ermezler ve 

iflâsın açıldığı hangi aşamada bulunuyorlarsa, o şekilde iflâs masasına girerler
40

. 

Bunun bir sonucu olarak, müflisin sözleşmeye göre sahip olduğu hak ve yetkiler 

masa tarafından diğer tarafa karşı kullanılabilir; diğer tarafta sahip olduğu hak ve 

yetkileri masaya karşı ileri sürebilir
41

.  

İİK m.198,I c.2‟de “deruhte edebilir” denilerek, iflâs idaresinin konusu para 

olmayan alacakları, aynen ifa etme yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir. Yani, iflâs 

idaresinin, sözleşmenin aynen ifasına karar verip vermeme konusunda takdir yetkisi 

vardır
42

. Burada iflâs idaresinin ikili bir seçme hakkı
43

 söz konusu olup; iflâs idaresi, 

ya sözleşmenin aynen ifasına karar verecek
44

 veya sözleşmenin aynen ifasının 

reddine
45

 karar verecektir
46

. İflâs idaresi seçme hakkını kullanırken, dikkate alacağı 

tek ölçüt masanın menfaatidir
47

. Bu nedenle, müflisin borcunun aynen ifa edilmesi
48

 

                                                
39 Kural olarak, taraflardan birinin iflâsı ile sözleşmeler sona ermemekle beraber, kanun koyucu bazı 

sözleşmelerin, iflâs ile, kendiliğinden sona ereceğini öngörmüştür. Bunlar şunlardır: Kiracının iflâsı 

halinde hasılar kirası (BK m.290/I), vekâlet (BK m.397/I), komisyon (BK m.416/I; 397/I), acentalık 

(TTK m.133/II; BK m.397/I), ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma (BK m.509/III; 519/I, adi 

şirket (BK m.535/3), donatma iştiraki (TTK m.968/V), cari hesap (TTK m.96/3) sözleşmeleri 

gibi.(Tercan-İflas s. 13). 
40 Tercan-İflâs s.12. 
41 Tercan-İflâs s.12. 
42 Tercan-İflâs s.15. 
43 İflâs idaresinin seçme hakkı için gerekli şartlar, 1- İki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması, 2- 
Müflisin sözleşmeye taraf olması, 3- Sözleşmenin iflâs ile sona ermemesi, 4- Sözleşmenin kısmen 

veya tamamen ifa edilmemiş olmasıdır (ayrıntılı bilgi için Bkz.Tercan-İflas s.22-28). 
44 Doktrinde, iflâs idaresinin sözleşmenin aynen ifasına karar vermesi, “masanın sözleşmeye girmesi” 

olarak ifade edilmektedir (Kuru-Konkordato s.176, 211; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra 

s.396). İflâs idaresinin sözleşmenin aynen ifasına karar vererek, sözleşmeye girmesi halinde, iflâs 

idaresi, sözleşmeyi müflisin yerine ifa etme ve karşı tarafın edimini de talep etme hakkını elde eder 

(Tercan-İflâs s.71). 
45 İflâs idaresinin, sözleşmenin aynen ifasının reddine karar vermesi halinde, iflâs idaresi sözleşmenin 

ifasını talep etme hakkını kaybeder; karşı taraf da sözleşmenin aynen ifa edilmesini isteyemez 

(Tercan-İflâs s.71). Bu durumda, karşı taraf sözleşmenin aynen ifa edilmemesi nedeniyle uğradığı 

zararını iflâs masasına, iflâs alacağı olarak yazdırır (Tercan-İflâs s.71).  
46 Tercan-İflâs s.15. 
47 Tercan-İflâs s.15, 19-20, 68. 
48 “Örneğin, müflis, bir kimseden bir ton pirinç ödünç almış ve borcunu (BK m.306) ifa etmeden iflâs 

etmiştir. Ödünç veren, bir ton pirinci iflâs masasından aynen isteyemeyeceğinden, pirinç bedeli olarak 

masaya on milyon liralık bir alacak yazdırmıştır. Yapılan tahminlere göre iflâs masası yüzde doksan 

oranında bir ödeme yapabilecektir. Bu arada pirinç fiyatlarının düşmesi sebebiyle, iflâs idaresi bir ton 

pirinci sekiz milyon liraya dışarıdan satın alabilecekte, iflâs idaresinin, pirincin iadesi borcunun aynen 

ifasına karar vermesi masanın yararına olacaktır. Zira, masadan bir ton pirincin bedeli olarak on 

milyon liralık bir alacak için dokuz milyon lira ödenecektir; buna karşı bir ton pirincin bedeli sekiz 

milyon liradır. Borç aynen ifa edilirse bu durumda masa (9-8=) bir milyon lira kazançlı 

çıkmaktadır…borçlarının aynen ifasına da karar verilebilmelidir” (Tercan-İflâs s.46).  
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ya da karşı edimin aynen elde edilmesi
49

 halinde, masanın menfaati söz konusu 

olacak ise, iflâs idaresi, sözleşmenin aynen ifasına karar verebilecektir
50

. İflâs 

idaresinin, seçme hakkına kullanarak verdiği karara karşı, alacaklılar, iflâs idaresi, ve 

müflis icra mahkemesine şikayette bulunabilirler
51

. Tercan, iflâs idaresinin, en geç 

sıra cetvelinin ilanından sonra, seçme hakkını kullanarak ya sözleşmenin aynen 

ifasına ya da aynen ifanın reddine karar vermesi gerektiğini belirtmekte ve sözleşme 

hakkında karar verilmemesi halinde, karşı tarafın icra mahkemesine şikayette 

bulunabileceğini ifade etmektedir
52

. 

İflas idaresinin sözleşmenin aynen ifasına karar verebilmesi için gerekli 

şartlar, 1- Seçme hakkı gerçekleşmiş olmalı, 2- Sözleşmenin aynen ifası masanın 

yararına olmalı, 3- Borcun bir başkası tarafından ifa edilebilmesi, 4- Karşı tarafın 

istemesi halinde, iflâs idaresinin teminat göstermesidir
53

.  

İflas idaresi müflisin sözleşmeden doğan borcunun aynen ifasına karar 

verirse, karşı taraf, iflâs idaresi tarafından kendisine yapılacak karşı ifanın teminat 

altına alınmasını isteyebilir (İİK m.198,I c.3). Teminat talebi, karşı tarafça, iflâs 

idaresine (iflâs masasına) yöneltildiği için, iflâs idaresi tarafından gösterilecek 

teminat masa borcu olarak gösterilir
54

. Bu durumda, masanın göstermesi gereken 

teminat, masa borcu olarak gösterilir.  

Sözleşmenin aynen ifasına karar verilen (masanın sözleşmeye girdiği) 

durumlarda, karşı tarafın alacağı bir iflâs alacağı olmayıp, bir masa alacağı haline 

gelmektedir. Bu nedenle, masanın sözleşmeye girdiği durumlarda, sözleşmenin ifası, 

iflâs idaresi tarafından gereği gibi yapılmazsa, karşı taraf, sözleşmenin ifa 

edilmemesi nedeniyle uğradığı zararları bir masa alacağı olarak ileri sürecek; bu 

alacakta iflâs alacaklarından önce ve tam olarak ödenecektir
55

. Bu halde, karşı taraf 

                                                
49 Örneğin “Alıcı, iflâsından önce satıcıdan dörtyüz milyon liraya bir otomobil satın almıştır. 
Otomobil fiyatları bu arada artmış ve satım konusu otomobilin değeri beşyüz milyon lira olmuştur. Bu 

durumda iflâs idaresi, sözleşmenin aynen ifa edilmesine karar verecektir. Zira, satıcıya dörtyüz milyon 

lira ödeyerek otomobili teslim alacak ve onu beşyüz milyon liraya tekrar satarak masaya yüz milyon 

lira kazandırmış olacaktır” (Tercan-İflâs s.69). 
50 Tercan-İflâs s.15, 93-94. 
51 Tercan-İflâs s.89. 
52 Tercan-İflâs s.65. Aksi görüşler için Bkz. Tercan İflâs s.62-63. 
53 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Tercan-İflâs s.93-98. 
54 Tercan-İflâs s.96.  
55 Tercan-İflâs s.96-97. 
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alacaklı, iflâs idaresi tarafından İİK m.198‟e göre gösterilen teminattan, uğradığı 

zararların karşılanmasını talep edebilecektir
56

.  

Tercan, iflâs idaresinin teminat olarak, masa malvarlığını veya bu 

malvarlığı karşılığında alınacak teminat mektubunu gösterebileceğini 

belirtmektedir
57

. Tercan, İİK m.198‟e göre teminat gösterilmesi gereken durumlarda, 

müflisinde, masaya girmeyen malvarlığını, masa adına, karşı tarafa teminat olarak 

göstermesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir
58

.  

İİK m.198 hükmü ile, iflâs idaresine, sözleşmenin aynen ifasına karar 

verme yetkisi tanınarak, karşılıklı sözleşmelerin, karşı tarafın iradesi ile 

feshedilmesine engel olunması ve böylelikle sözleşmenin aynen ifası sağlanarak, 

masanın malvarlığının artırılması amaçlanmıştır
59

. Ancak sadece iflâs idaresinin 

aynen ifaya karar vermesi ve bu kararını karşı tarafa bildirmesi de, tek başına karşı 

tarafın sözleşmenin feshini istemesine engel olmamaktadır. Zira, sözleşmenin aynen 

ifasına karar verilen durumlarda, karşı tarafta uygun bir süre belirleyerek, karşı 

borcun ifa edilmesini veya bu konuda teminat verilmesini isteyebilmektedir (İİK 

m.198,I c.3). Karşı tarafça tayin edilen süre içinde, iflâs idaresi (veya isterse müflis) 

tarafından teminat gösterilmez ve borç da ifa edilmezse, karşı taraf sözleşmeyi 

feshedebilir. Bu nedenle, karşı tarafın, İİK m.198‟e teminat talebinde bulunması 

halinde, iflâs idaresinin daha önce aynen ifaya karar vermiş olmasının hiçbir etkisi 

(hükmü) olmayacak, aynen ifa kararı bir anlamda kağıt üzerinde kalacaktır
60

. Başka 

bir deyişle, iflâs idaresinin aynen ifa kararının soyut bir karar olarak kalmaması, bu 

kararın işlerlik kazanabilmesi için, iflâs idaresi tarafından ya borcun ifa edilmesi ya 

da borcun ifa edileceğine dair karşı tarafa istediği teminatın gösterilmesi gerekir.  

Sözleşmenin aynen ifasına karar verilen durumlarda, iflâs idaresinin İİK 

m.198‟e göre söz konusu olan teminat gösterme yükümlülüğü kendiliğinden 

doğmamakta, bunun için karşı tarafın teminat talebinde bulunması gerekmektedir
61

. 

Nitekim bu husus, İİK m.198,I c.3 hükmünde “alacaklı talep ederse iflâs idaresi 

teminat gösterir” şeklinde açıkça ifade edilmiştir.  

                                                
56 Tercan-İflâs s.97. 
57 Tercan-İflâs s.97. 
58 Tercan-İflâs s.97. 
59 Tercan-İflâs s.97. 
60 Tercan-İflâs s.97.  
61 Tercan-İflâs s.97. 
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Görüldüğü üzere, iflâs idaresi aynen ifaya karar verdikten sonra, karşı 

tarafın sözleşmeden doğan alacağı, masa borcu olarak, iflâs alacaklarından önce ve 

tam olarak ödenecek olmasına rağmen, alacaklı yine de teminat isteyebilmektedir. 

Masa alacaklarının, sıra cetvelinde gösterilmesi gerekmediğinden, bunların iptali de 

söz konusu değildir. Yani, karşı tarafın alacağı için herhangi bir tehlike söz konusu 

olmadığı halde, kanun koyucu herhangi bir şarta bağlı tutmadan, İİK m.198,I c.3 

hükmü ile, karşı tarafa teminat talebinde bulunma konusunda mutlak bir yetki 

tanımıştır
62

. Alman hukukunda ise, karşı tarafın teminat talebinde bulunabilmesi, 

sözleşmeden doğan alacağın masa alacağı olarak ödenmesinin tehlikede bulunması 

ve bu kötü malvarlığı durumunun sözleşmenin kurulmasından önce mevcut 

olmaması şartına bağlı kılınmıştır
63

.  

BK m.82 hükmüne göre, karşı tarafın (alacaklının), iflâs idaresinden 

(borçludan) teminat isteyebilmesi için, karşı tarafın haklarının tehlikeye düşmüş 

olması gerektiği halde, İİK m.198,I c.3‟e göre, karşı tarafın, iflâs idaresinden teminat 

isteyebilmesi için herhangi bir şarta gerek yoktur
64

. Bu nedenle, İİK m.198,I c.3 

hükmünün, BK m.82 hükmünün bir tekrarı olmayıp, ondan farklı bir maddî hukuk 

kuralı niteliğini taşıdığını söyleyebiliriz
65

. Görüldüğü üzere, İİK m.198‟e deki 

teminat, adlî bir teminat niteliğini taşımamaktadır. Buradaki teminat, yargı merciine 

verilmemekte, alacaklı tarafa verilmektedir. Bu nedenle, bir alacağın güvence altına 

alınması için gösterilen, BK m.82‟dekine benzer, maddî hukuk anlamında bir teminat 

gösterilmesi söz konusudur. İflâs tasfiyesi sırasında söz konusu olduğu için, bu 

teminat hakkında da bilgi verilmesi gereği duyulmuştur. Çalışma konumuzla 

doğrudan ilgili olmaması nedeniyle, bu kadar açıklama ile yetiniyoruz.  

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Tercan-İflâs s.97-98. 
63 Tercan-İflâs s.98. 
64 Tercan-İflâs s.98. 
65 Tercan-İflâs s.98. 
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II- İflâsta İstihkak Davasında Teminat Yükümlülüğü (İİK m.228,IV) 

1- Genel Olarak 

Ticaret mahkemesi tarafından, iflâsa karar verildikten sonra, iflâs kararı 

bildirilen, iflâs dairesi, bir yandan iflâs kararını ilân ederken, diğer yandan da, 

müflisin mallarının defterini tutar ve malların muhafazası için gerekli tedbirleri alır 

(İİK m.208,I). Müflisin elinde bulunan bütün mallar, malların defteri tutulurken, 

deftere yazılır. Bu mallar üzerinde, üçüncü kişiler tarafından mülkiyet iddiası ileri 

sürülerek, istihkak iddiasında bulunulursa, bu istihkak iddiası da deftere şerh verilir 

(İİK m.212). Üçüncü kişilerin, adi tasfiye ilânından itibaren bir ay içinde istihkak 

iddiasında bulunmaları mümkündür (İİK m.219,II)
66

. Üçüncü kişi, iflâs idaresi (veya 

iflâs dairesi) nezdinde istihkak iddiasında bulunmadan, doğrudan icra mahkemesinde 

istihkak davası da açabilir
67

. 

Hacizdeki istihkak iddiasından farklı olarak, iflâstaki istihkak iddiasının 

konusunu, sadece mülkiyet hakkı oluşturmakta ve istihkak iddiasıyla, iflâs açıldığı 

anda müflisin elinde bulunan ve fakat mülkiyeti müflise ait olmayan malların iflâs 

masasından çıkarılması amaçlanmaktadır
68

. 

İflâsta istihkak iddiasını inceleme ve üçüncü kişiler tarafından istihkak 

iddia edilen malların, onlara verilip verilmeyeceğine karar verme yetkisi, iflâs 

idaresine aittir (İİK m.228,I). İflâs idaresi, istihkak iddiasına kabul ederse, malı 

hemen istihkak iddiasında bulunan kişiye teslim etmemeli, ikinci alacaklılar 

toplantısına kadar malı elinde tutmalıdır
69

. İflâs idaresi, istihkak iddiasını reddederse, 

üçüncü kişiye, icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük bir süre 

verir ve bunu tebliğ eder (İİK m.228,II). Üçüncü kişi tarafından tebliğden itibaren, 

yedi gün içinde istihkak davası açılmazsa, masaya karşı istihkak iddiasından 

vazgeçilmiş sayılır (İİK m.228,II).  

Üçüncü kişi tarafından yedi günlük süre içinde, istihkak davası açılırsa, icra 

mahkemesi, bu davayı, genel hükümler çerçevesinde, basit yargılama usulüne göre 

                                                
66 Bir aylık süreden sonra ileri sürülen istihkak iddiaları da dikkate alınmakla beraber; istihkak 

iddiasının geç bildirilmesi nedeniyle malın satılmış olması halinde, sadece malın bedeli üzerinde 

istihkak iddiasında bulunulabilir (Kuru-İcra El Kitabı s.1111). 
67 Kuru-İcra El Kitabı s.1110, dn.2. 
68 Kuru-İcra El Kitabı s.1111. 
69 İkinci alacaklılar toplantısında, iflâs idaresinin, istihkak iddiasının kabulü hakkındaki kararı doğru 

bulunmayarak, değiştirilebilir ve iflâs idaresine bu istihkak iddiasını reddetmesi emredilebilir (Kuru-

İcra El Kitabı s.1112).  
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ve niteliğine aykırı düşmedikçe, hacizdeki istihkak davaları hakkındaki usul 

hükümlerini uygulayarak inceler
70

. Davacı üçüncü kişi istihkak davasını kazanırsa, 

yani davanın kabulüne karar verilirse, iflâs idaresi, malı masadan çıkararak üçüncü 

kişiye teslim eder; iflâs idaresi malı satmışsa, malın bedelini aynen üçüncü kişiye 

öder
71

. Davayı iflâs idaresi kazanırsa, yani davanın reddine karar verilirse, malın 

müflise, dolayısıyla iflâs masasına ait olduğu tespit edilmiş olur; bunun üzerine iflâs 

idaresi, malı satarak, bedelini alacaklılara paylaştırır
72

. 

İstihkak davasına bakmakta olan icra mahkemesi, gerekli gördüğü takdirde, 

davacı üçüncü kişiden, iflâs masasının muhtemel zararlarına karşılık, teminat 

göstermesini isteyebilir (İİK m.228,IV). İşte iflâs tasfiyesi sırasında, üçüncü kişi 

tarafından açılan istihkak davasında, İİK m.228,IV hükmüne göre teminat 

yükümlülüğü söz konusu olabilmektedir. Buradaki teminat, iflâs masasının 

muhtemel zararlarının karşılanması için alınmaktadır. 

 

2- Şartları 

İİK m.228,IV‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

öncelikle, üçüncü kişi tarafından, iflâs masasına karşı açılmış, görülmekte olan bir 

istihkak davasının olması gerekir. Mahkemenin de görülmekte olan bu davada, 

teminat gösterilmesine karar vermesi gerekir. Mahkemenin teminat gösterilmesine 

karar verebilmesi için, davalı iflâs masası tarafından talepte bulunulmasına veya 

başka bir şartın gerçekleşmesine gerek yoktur. Mahkeme, herhangi bir talep 

gerekmeksizin, kendiliğinden, davacının teminat göstermesine karar verebilir. İİK 

m.228,IV‟de “İcra mahkemesi icabında istihkak dâvacısından masanın muhtemel 

zararına karşı teminat isteyebilir” denilmektedir. Yani teminat isteyip, istememe 

konusunda takdir yetkisi tamamen mahkemeye aittir.  

                                                
70 Görgün-İstihkak s.117; Kuru-İcra El Kitabı s.1113.  
71 Üçüncü kişi lehine asgari yüzde onbeş tazminata hükmedileceği hakkındaki, İİK m.97/XV hükmü 

burada uygulanamaz (Görgün-İstihkak s.127; Güneren s.1369; Kuru-İcra El Kitabı s.1113). 
72 Üçüncü kişinin asgari yüzde kırk tazminata mahkum edileceği hakkındaki, İİK m.97/XIII hükmü, 

açık bir yollama olmaması nedeniyle burada uygulanamaz (Güneren s.1370; Görgün-İstihkak s.129; 

Kuru-İcra El Kitabı s.1113). Ancak iflâs idaresi, istihkak davası nedeniyle satışın gecikmesinden 

dolayı uğradığı zararı, karşılık dava açarak talep edebilir ve karşılık davada hükmedilen tazminatı, 

varsa İİK m.228/IV‟e göre gösterilen teminattan alabilir (Kuru-İcra El Kitabı s.1113).  
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Mahkeme özellikle, üçüncü kişinin masadan mal kaçırmak amacıyla 

istihkak davası açtığı kanısına varırsa, teminat gösterilmesine karar verir
73

. Böylece, 

istihkak davasının kötüyü kullanılması ve ciddi olmayan istihkak davaları nedeniyle 

iflâs tasfiyesinin uzaması da önlenmiş olacaktır
74

. Hatta böyle durumlarda, hâkimin 

teminat miktarını da yüksek belirlemesi uygun olacaktır
75

.  

Hâkimin, teminat gösterilip gösterilmeyeceğini, gösterilecekse bunun 

miktarını takdir ederken, dikkate alacağı bir başka ölçüt de üçüncü kişinin istihkak 

davasında ileri sürdüğü delillerdir
76

. Hâkim, üçüncü kişinin sunduğu delillerden 

istihkak iddiasın haklı olduğunun çok açık şekilde anlaşıldığı hallerde, teminat 

gösterilmesini istememesi; üçüncü kişinin herhangi bir delil sunmadığı veya sunulan 

delillerin yeterli olmadığı hallerde ise, teminat gösterilmesine karar vermesi uygun 

olacaktır
77

. Hâkimin, açılan istihkak davası nedeniyle, iflâs masasının zarara 

uğrayacağını düşündüğü hallerde, takdir yetkisini teminat gösterilmesi yönünde 

kullanarak, teminat kararı vermesi gerekir.  

 

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları  

Davacı tarafından İİK m.228,IV‟e göre teminat gösterilmesine karar veren 

mahkeme, kararında, davacı tarafından gösterilecek, teminatın miktarını, türünü ve 

teminat gösterilme zamanını da belirleyecektir.  

 Hâkim teminat miktarını belirlerken, İflâsta istihkak davalarında, İİK 

m.97,XIII hükmüne açık bir yollama olmaması nedeniyle, davanın reddi halinde, 

davacı üçüncü kişi aleyhine asgari yüzde kırk tazminata hükmedilmeyecektir. 

Bununla birlikte, iflâs idaresi, istihkak davası nedeniyle, satışın gecikmesinden 

dolayı, masanın uğradığı zararları, karşılık dava veya ayrı bir dava açarak, üçüncü 

kişiden talep edebilir. Davanın reddi halinde, iflâsta istihkak davasında, hacizdeki 

istihkak davasında olduğu gibi, davacı üçüncü kişi, asgari yüzde kırk tazminat 

ödemeye mahkum edilmediğinden, İİK m.228,IV‟e göre teminat gösterilmesine karar 

verilen hallerde, hâkim tarafından belirlenecek teminat miktarının herhangi bir alt 

                                                
73 Görgün-İstihkak s.117. 
74 Görgün-İstihkak s.117. 
75 Görgün-İstihkak s.117. 
76 Görgün-İstihkak s.118. 
77 Görgün-İstihkak s.118. 
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sınırı yoktur. Hâkim mevcut delillerin durumuna göre, iflâs masasının uğrayabileceği 

muhtemel zararları dikkate alarak teminat miktarını belirleyecektir. Örneğin, istihkak 

iddia edilen malın değeri sürekli düşen bir mal ise, hâkim, istihkak davası boyunca 

malda söz konusu olabilecek muhtemel değer kayıplarını ve yargılama giderlerini 

dikkate alarak teminat miktarını belirleyecektir. Görgün, istihkak iddiası konusunda 

üçüncü kişinin hiç veya yeterli delil göstermediği hallerde, istihkak davasına konu 

malın değerinin tamamını ve yargılama masraflarını karşılayacak miktarda teminat 

gösterilmesine karar verilmesi gerektiğini söylemektedir
78

.  

İİK m.228,IV‟de teminatın türü konusunda herhangi bir hüküm yoktur. Bu 

nedenle burada, İİK m.97,III hükmünün kıyasen uygulanması ve bu hükmün yollama 

yaptığı İİK m.36‟ya göre teminat türlerinin belirlenmesi gerektiği ileri sürülmüştür
79

. 

Yine, İİK m.36,II hükmünün kıyasen uygulanarak, davacının Devlet veya adlî 

yardımdan yararlanan bir kimse olması halinde, teminat gösterme yükümlülüğünün 

söz konusu olmayacağı belirtilmiştir
80

. Kanımızca, iflâsta istihkak davasında teminat 

yükümlülüğüne ilişkin İİK m.228,IV hükmünde, teminatın türü konusunda herhangi 

bir düzenleme olmadığından, teminat konusunda genel hüküm niteliğinde olan 

HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak teminat türü belirlenmelidir. Ayrıca bize 

göre, İİK m.228,IV hükmünde açık bir atıf olmaması nedeniyle, İİK m.36,II 

hükmünün kıyasen uygulanması suretiyle, Devlet ve adlî yardımdan yararlanan 

kişilerin teminat göstermekten muaf tutulmaları mümkün değildir.  

Teminat gösterilmesine karar veren icra mahkemesi, teminatın gösterilmesi 

için uygun bir süre de belirleyecektir. İİK m.228,IV‟deki teminat, istihkak davasına 

konu malın, satışındaki gecikme nedeniyle masanın doğması muhtemel zararlarının 

güvence altına alınması için istenildiğinden, hâkim tarafından belirlenen bu süre 

içerisinde, İİK m.228,IV‟deki teminatın gösterilmemesi halinde, istihkak iddia edilen 

malın satışının durmaz; hâkim istihkak davasına konu malın satılarak, paraya 

çevrilmesine karar verir
81

. Görüldüğü üzere, teminatın gösterilmemesi, istihkak 

davasına konu malın paraya çevrilmesi sonucunu doğurmakta; teminat 

gösterilmemesinin, istihkak davasına herhangi bir etkisi olmamakta, istihkak 

                                                
78 Görgün-İstihkak s.118. 
79 Kuru-İcra IV s.3198; Görgün-İstihkak s.118; Güneren s.1363. 
80 Görgün-İstihkak s.118. 
81 Güneren s.1363; Görgün-İstihkak s.118. 
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davasının reddini gerektirmemektedir
82

. Bu durumda, mal paraya çevrildiğinde, 

istihkak davası bedele dönüşecektir (İİK m.97,X kıyasen)
83

. 

İİK m.228,IV‟e göre gösterilen teminatın iadesi, üçüncü kişi tarafından 

açılan, istihkak davasının sonucuna bağlıdır. Davanın kabulüne karar verilirse, 

üçüncü kişinin malın maliki olduğu tespit edilmiş olacak ve iflâs idaresi, malı 

masadan çıkararak üçüncü kişiye teslim edecektir. Bu durumda, davanın kabulüne 

ilişkin kararın kesinleşmesiyle, teminatın üçüncü kişiye iade edilmesi gerekir. 

Davanın reddine karar verilen hallerde ise, İİK m.228,IV‟e göre gösterilen teminatın 

iade edilmemesi gerekir. Çünkü davanın reddine karar verilen hallerde, iflâs 

masasının haksız istihkak davası nedeniyle uğramış olduğu zararlar bu teminattan 

karşılanacaktır. Her ne kadar, İİK m.97,XIII hükmüne açık bir yollama olmaması 

nedeniyle, burada, hacizdeki istihkak davalarında olduğu gibi, asgari %40 tazminata 

hükmedilmese de, iflâs masasının uğradığı zararların, karşılık dava veya daha sonra 

açılacak ayrı bir dava ile talep edilmesi mümkün olduğundan, HTMYİY m.44 

çerçevesinde işlem yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.  

 

D- İflâsın Ertelenmesinde Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

I- Genel Olarak 

İflâsın ertelenmesi müessesesi, borca batık durumda bulunan sermaye 

şirketleri ve kooperatiflerin, borca batık durumdan kurtulmaları ve haklarında iflâs 

kararı verilmesini önleyen bir yoldur
84

. İflâsın ertelenmesi ile, hemen iflâs ederek 

ticari yaşamına son verilecek olan şirkete yaşama şansı verilmekte; bu yolla bir süre 

takiplerden kurtularak nefes alma alan şirket, durumunu düzelterek, ticari yaşamına 

devam edebilme imkânına kavuşmaktadır
85

. Alacaklılarda, borçlu şirket, iflâsa 

nazaran daha kötü bir duruma düşmediği, aksine durumunun daha da iyileşmesi söz 

konusu olacağı için, alacaklarını daha fazla tahsil edebilme imkânına kavuştuğundan, 

iflâsın ertelenmesi müessesi aynı zamanda alacaklıların yararınadır
86

.  

İflâsın ertelenebilmesi için, sermaye şirketi veya kooperatifin borca batık 

durumda bulunması, borca batık durumda olan şirketin veya bir alacaklının 

                                                
82 Güneren s.1363; Görgün-İstihkak s.118-119. 
83 Güneren s.1363. 
84 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.323; Topuz M. s.1087; Sayhan s.97. 
85 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.323. 
86 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.324. 
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mahkemeden iflâsın ertelenmesi talebinde bulunması, iyileştirme projesinin ve bunun 

ciddi ve inandırıcı olduğunu ispata yarayan bilgi ve belgelerin mahkemeye 

sunulması, masrafların peşin olarak ödenmesi gerekir
87

.  

Mahkeme iflâsın ertelenmesi talebi üzerine, mahkeme, iyileştirme projesini 

ciddi ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine; aksi takdirde, iflâsın ertelenmesi 

talebinin reddine ve şirket veya kooperatifin iflâsına karar verir (İİK m.179b,IV)
88

. 

İflâsın ertelenmesi süresi bir yıl olup, mahkeme kayyımın raporunu dikkate alarak, 

bu süreyi uzatabilir; ancak uzatma süreleri dört yılı geçemez (İİK m.179b,IV).  

İflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, mahkeme, öncelikle, şirket ya 

da kooperatifin malvarlığının korunması için, gerekli her türlü tedbiri alır ve kayyım 

atanmasına karar verir.  

İflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, erteleme süresi boyunca, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna tâbi takiplerde dahil 

hiçbir takip yapılamaz, evvelce başlamış takipler de durur (İİK m.179b,I)
89

. 

Takiplerin durması, alacaklılara eşit davranılabilmesi için, mahkemece iflâsın 

ertelenmesine karar verilmekle kendiliğinden gerçekleşmekte olup; hâkimin bazı 

takiplerin devamına karar vermesi mümkün değildir
90

. İflâsın ertelenmesine karar 

verilen hallerde, erteleme kararı üzerine, borçlu aleyhine kural olarak hiçbir takip 

yapılamamak ve daha önce başlamış olan takiplerde durmakla beraber, kanun koyucu 

rehinli alacaklar ve İİK m.206‟nın birinci sırasında belirtilen alacaklar bakımından 

bu kurala istisna getirmiştir. Şöyle ki, “Erteleme kararının etkileri” başlıklı İİK 

m.179/b hükmünün ikinci fıkrasında “Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî 

işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip 

nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu 

durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler 

                                                
87 Bkz.Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.326-335; Sayhan s.99-102. 
88 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.341. 
89 Erteleme süresi içinde yapılan takip işlemlerine karşı süresiz şikayet yoluna başvurulabilir 

(Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.345). 

“İİK‟nun 179/b madde hükmü gereğince iflâsın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı 

Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış 

takipler de durur. Bu nedenle 8.10.2003 tarihinde iflâsın ertelenmesi kararından sonra alacaklının 

13.11.2003 tarihinde takip yapılmasına yasal imkân bulunmadığından, bu takibin iptaline karar 

vermek gerekirken, durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 28.5.2004, 8556/13661: 

Kuru-İcra El Kitabı s.343). 
90 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.342-343; Türk-İflâs s.314; Topuz M. s.1089. 
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teminatlandırılmak zorundadır” denilmektedir
91

. İşte iflâsın ertelenmesinde teminat 

gösterme yükümlülüğü, İİK m.179b,II hükmüne göre söz konusu olmaktadır. Şimdi 

buradaki teminat gösterme yükümlülüğünü incelemeye çalışalım.  

İflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, erteleme kararı üzerine, borçlu 

aleyhine kural olarak hiçbir takip yapılamaz ve daha önce başlamış olan takiplerde 

durur (İİK m.179b,I). Ancak kanun koyucu rehinli alacaklar ve İİK m.206‟nın birinci 

sırasında  belirtilen alacaklar bakımından bu kurala istisna getirmiştir.  

Kanun koyucu, İİK m.179b,II hükmü ile bir yandan, taşınır, taşınmaz ve 

ticari işletme rehniyle temin edilmiş rehinli alacaklar için takip yapabilme imkânı 

getirirken, diğer yandan şirket malvarlığının korunabilmesi için buna bazı 

kısıtlamalar getirmiş ve rehin konusu mallar hakkında muhafaza tedbirleri 

alınamayacağını, rehin konusu malların satışının yapılamayacağını düzenlemiştir
92

. 

Bu düzenleme ile amaçlanan, işletmeye katkısı olan rehinli malların ve özellikle 

taşınmazların satılmasının, alınacak muhafaza tedbiri ile şirketin daha da zor duruma 

düşmesinin önlenmesi; borca batık durumda olan şirkete diğer alacaklılar gibi, rehinli 

alacaklılarında desteğinin sağlanmasıdır
93

.  

Doktrinde, İİK m.179b,II hükmü ile getirilen teminat gösterme 

yükümlülüğünün, alacaklılar arasında eşitlik ilkesi zedeleyip zedelemediği, bu 

hükmün, iflâsın ertelenmesi müessesinin amacı ile çelişip çelişmediği, tartışma 

konusu olmuştur.  

                                                
91 Teminat yükümlülüğüne ilişkin, İİK m.179b hükmünün ikinci fıkrasındaki cümle Adalet 

Komisyonunda eklenmiş olup; Adalet Komisyonu Raporunda bu düzenlemenin gerekçesi “ikinci 

fıkranın sonuna rehinli alacaklıların ertelemeden dolayı geçen süre nedeni ile konkordatoda rehinli 

taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesine ilişkin hükümde yer aldığı gibi hak 

kaybına uğramamaları için ek teminat verilmesi amacıyla bir cümle ilave edilmiş” şeklinde 

açıklanmaktadır (Türk-İflâs s.320).  TÜRK, bu gerekçeye katılamadığını ifade etmekte ve bu konuda  

“..Adalet komisyonunda söz edilen konkordatoya ilişkin hüküm İcra ve İflâs Kanunu‟nun 298a 

maddesi olup, bu düzenlemeyi iflâsın ertelenmesi prosedürüne eklemek erteleme kurumunun 

niteliğiyle açık bir çelişki oluşturur. Bir kere, konkordato süresi verilmesi, tıpkı iflâsın ertelenmesinde 

olduğu gibi rehinli malın satışını kendiliğinden durdurmaktadır (İİK m.298/II). Konkordato süresi 

içinde rehinli alacaklar için faiz işlemesi durmadığı halde (İİK m.289/IV), bu süre boyunca rehinli 
malın satışını durdurmak için herhangi bir teminat gösterilmesine gerek yoktur. Teminat, sadece 

konkordatonun tasdiki tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere borçlu tarafından rehinli malın 

satışının durdurulmasının istenmesi halinde, bu süre boyunca işleyecek olup mevcut rehinle 

karşılanamayan faizler için öngörülmektedir (İİK m.298a/I). Kanımızca, iflâsın ertelenmesi 

bakımından yapılacak yasal düzenlemede sadece konkordato süresi örnek oluşturabilir ve ancak 

konkordato süresine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanması haklı görülebilir. Hal böyle iken, 

yasa koyucu konkordatonun tasdikinden sonraki döneme ilişkin bir hükmü örnek alarak 179b 

maddesinde teminat gösterme zorunluluğuna yer vermiştir” demektedir (Türk-İflâs s.321). 
92 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.161; Topuz M. s.1095. 
93 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.345. 
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Doktrindeki bir görüşe göre
94

, iflâsın ertelenmesi talebi borca batık bir 

şirket veya kooperatif tarafından yapılacağından, borca batık bir şirketten teminat  

istenilmesi iflâsın ertelenmesi müessesinin amacı ile örtüşmeyeceği gibi, rehinli 

alacaklılar lehine teminat gösterilmesi, alacaklılar arasındaki eşitlik ilkesine de aykırı 

olacaktır.  

Atalay, İİK m.179b,II hükmünün iflâsın ertelenmesinden beklenen amaca 

uygun bir düzenleme olduğunu belirtmekte, ancak İİK m.179b,II hükmü sonuna 

eklenen “Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 

karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır” şeklindeki cümlenin, bu 

düzenleme ile sağlanan uyumu ortadan kaldırdığını ifade etmektedir
95

.  

Pekcanıtez, İİK m.179b,II hükmü ile getirilen teminat yükümlülüğü ile, 

rehinli alacaklıların diğer alacaklılara nazaran ayrıcalıklı kılındığını, bu 

düzenlemenin iflâsın ertelenmesi müessesine ve eşiklik ilkesine aykırı olduğunu 

belirtmekte ve bu konuda şöyle demektedir: “…borca batık bir şirketin iflâsın 

ertelenmesini istediğini hatırlarsak, bu durumda ek teminat vermenin çok kolay 

olmayacağı açıktır. Böyle bir durumda olan şirket nasıl ek teminat verebilir? İkinci 

olarak bu düzenleme eşitlik ilkesine aykırıdır. Alacağı için teminat bulunmayan ve 

faizleri için de teminatsız olarak erteleme süresi içinde takip yapamayacak veya 

başlamış olduğu takibe devam edemeyecek alacaklılar aleyhine Anayasadaki eşitlik 

ilkesine aykırılık vardır”
96

.  

 Türk, ek teminat yükümlüğünün iflâsın ertelenmesi müessesinin niteliğine 

ve amacına aykırı olduğunu, ek teminat yükümlülüğüne ilişkin bu düzenlemenin, 

iflâsın ertelenmesinin başarıya ulaşmasında açıkça güçlük oluşturacak nitelikte 

olduğunu ifade etmekte ve “…mali durumu bozuk olduğu için erteleme isteminde 

bulunan bir ortaklık veya kooperatif bir de ek teminat göstermek zorunda bırakılırsa 

iyileştirme projesinin başarı şansı azalır. Konkordatoda alacak tenzili veya vade 

tanınması olmak üzere belirli iyileştirme tedbirlerinin uygulanması söz konusudur ve 

ek teminat verilmesi duruma göre makul görülebilir. İflâsın ertelenmesi bakımından 

                                                
94 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.343; Türk-İflâs s.320-321; Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.161; 

Deliduman-Erteleme s.129. 
95 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.161. 
96 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.343. 
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aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Ek teminat çoğu zaman iyileştirme projesiyle 

bağdaşmayacaktır” demektedir
97

.  

Deliduman‟da, ek teminat yükümlülüğünün, iyileştirme projesinin başarı 

şansını azaltacağını ve çoğu zamanda iyileştirme projesiyle bağdaşmayacağını 

belirtmekte ve borca batık hale gelmiş, ödemeler dengesi bozulmuş bir şirketin ek 

teminat bulabilmesinin de pek kolay olmadığını, bu nedenle düzenlemenin iflâsın 

ertelenmesinden beklenen amaca aykırı olduğunu ifade etmektedir
98

. 

Doktrindeki diğer görüşe göre ise
99

, İİK m.179b,II hükmü ile rehinli 

alacaklılar lehine getirilen teminat yükümlülüğü, alacaklılar arasındaki eşitlik 

ilkesinin ihlali anlamına gelmez; bilakis teminat istenmemesi, rehinli alacaklılar 

aleyhine bir eşitsizliğe sebebiyet verirdi. Bu düzenleme ile rehinli alacaklıya 

yasaklanan şeyler ile, rehinli alacaklı lehine teminat gösterilmesi denge içerisinde 

olduğundan, eşitlik ilkesinin zedelendiğinden söz edilemez
100

. Bu düzenleme ile 

alacaklının daha önceden, maddî hukuka göre elde etmiş olduğu ayrıcalık, takip 

hukuku içerisinde de korunmuş olmaktadır
101

.  

Topuz, bu konuda şöyle demektedir: “…rehinli alacaklı, bir rehnin 

varlığından yararlandığı için, baştan itibaren bir önceliğe sahiptir. Erteleme süresi 

içinde rehinli malın paraya çevrilmesi veya muhafaza altına alınması söz konusu 

değildir. Rehinli alacaklılara erteleme süresi içinde takip başlatma ya da başlamış 

olan takiplere devam etme yetkisinin tanınmış olması, rehinli alacakların diğer 

alacaklılar karşısında imtiyazlı hale getirildiğinden söz edilemeyecektir. Eğer, rehinli 

alacaklar ile adi alacaklar aynı statüde kabul edilirse bu durumda rehinli alacaklılar 

aleyhine bir eşitsizlik söz konusu olur. Aslında alacağını tahsil için en önemli tedbiri 

almış olan rehinli alacaklılar iflâsın ertelenmesi mekanizması içerisinde beklide diğer 

alacaklılardan daha fazla fedakârlık göstermektedirler. Bu fedakârlık karşısında 

rehinli alacaklılara takibe, satışa kadar izin verilerek muhtemel bir iflâs halinde 

alacağını süratle tahsil etme imkânı sağlanması gerekir. Şu halde rehinli alacaklıya 

                                                
97 Türk-İflâs s..320-321. 
98 Deliduman-Erteleme s.129. 
99 Öztek-Erteleme s.109; Ermenek s.353-354; Topuz M. s.1096. 
100 Öztek-Makele s.54; Topuz M.1096. 
101 Ermenek s.353. 
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yasaklanan ile ona sağlanan denge içerisindedir. Ek teminat yükümlülüğü de aynı 

mantık içinde değerlendirilmelidir”
102

. 

Kanımızca da, İİK m.179b,II hükmü ile iflâsın ertelenmesi talebinde 

bulunan şirket için, rehinli alacaklılar lehine getirilen teminat gösterme yükümlülüğü, 

eşitlik ilkesine aykırı değildir. Bu düzenleme ile, rehinli alacaklılara, diğer 

alacaklılara nazaran ayrıcalık tanınması, rehinli alacaklılar lehine eşitsizlik 

oluşturulması söz konusu değildir. Rehinli alacaklıların, zaten maddî hukuktan 

kaynaklanan ayrıcalıkları vardır. Bu düzenleme ile, rehinli alacaklının, maddî 

hukuktan kaynaklanan ayrıcalığının, takip hukuku içerisinde de korunması için 

rehinli alacaklılara takip yapılabilme imkânı getirilirken, bunun iflâsın ertelenmesi 

müessesinin amacını zedelememesi için rehinli mallar hakkında muhafaza 

tedbirlerinin alınamayacağı ve rehinli malların satışının yapılamayacağı 

düzenlenmiştir. Satışın durdurulması ise, rehnin kapsamında ve rehinle 

karşılanabilecek bir halde iken, sırf satışın ertelenmesi sebebiyle rehinle 

karşılanamayacak hale gelecek faizler için teminat gösterilmesine bağlı kılınmıştır. 

Burada, eşitlik ilkesini bozacak şekilde, aynı durumda olan alacaklılardan bazısı 

yararına teminat gösterilmesi söz konusu olmayıp; sadece maddî hukuka göre zaten 

ayrıcalıklı olan rehinli alacaklının, erteleme nedeniyle rehinle karşılanamayacak hale 

gelecek faiz alacağı için teminat gösterilmesi istenmektedir. Görüldüğü üzere, burada 

taraflar arasındaki menfaat dengesini zedeleyici, eşitlik ilkesini bozucu bir durum 

olmadığı gibi, bilakis rehinli alacak için yapılacak takibe getirilen sınırlamalar 

nedeniyle bozulan dengenin tekrar sağlanması söz konusudur. Bu nedenle teminat 

alınması değil, tam aksine teminat alınmaması, eşitlik ilkesinin, rehinli alacaklı 

aleyhine bozulması anlamına gelecektir.  

Nitekim Anayasa Mahkemesi de Ankara 8.Asliye Ticaret  Mahkemesi‟nin, 

İİK m.179b,II‟deki düzenlemenin Anayasa‟ya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı 

iptal başvurusunu
103

 reddetmiş ve düzenlemenin Anayasa‟ya aykırı olmadığına karar 

vermiştir
104

.  

                                                
102 Topuz M. s.1096. 
103 Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi, 15.12.2003 tarih, 2002/176E, 2003/189K nolu kararı ile, 

“İcra ve İflâs Kanunu madde 179b/II ile getirilen bu düzenleme ile, normal koşullara göre zaten 

rüçhanlı olarak alacaklarını alma imkânına sahip olan rehinli alacaklılar lehine, bir de ayrıca rehinle 

karşılanamayan alacak kısmına ilişkin olarak teminat isteyebilme imkânının getirilmiş olması 

nedeniyle diğer alacaklılarla rehinli alacaklılar arasında bir eşitsizlik yaratıldığını” gerekçesiyle 
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İİK m.179b,II‟deki teminatın amacı, iflâsın ertelenmesi kararı olmasa ve 

rehinli mal satılsaydı, rehinli malın satış bedeli ile karşılanabilecek durumda iken; 

erteleme kararı üzerine satışın gerçekleşmemesi nedeniyle, erteleme kararından 

olumsuz etkilenerek, teminatsız hale gelecek faiz alacaklarının garanti altına 

alınmasıdır. Bir başka deyişle, İİK m.179b,II‟deki teminatın amacı teminatsız olan 

bir faiz alacağını teminatlı hale getirmek olmayıp, teminat kapsamında olduğu halde, 

satışın ertelenmesi sebebiyle rehinle karşılanamayacak hale gelecek faizlere teminat 

sağlamaktır
105

.  

İflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, mahkeme, rehinli takiplerin 

durdurulmasına karar veremez, sadece teminat gösterilmek şartıyla, rehinli malın 

satışının durdurulmasına karar verebilir
106

.  

İİK m.179b,II‟de söz konusu olan teminat gösterme yükümlülüğü, iflâsın 

ertelenmesi kararı verilebilmesinin bir şartı olmayıp; iflâsın ertelenmesine karar 

verilen hallerde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, rehinli malın satışının 

durdurulabilmesinin bir şartıdır
107

. Çünkü, teminat şartı, iflâsın ertelenmesi kararının 

                                                                                                                                     
hükmün Anayasa‟ya aykırı olduğu sonucuna varmış ve düzenlemenin iptali için Anayasa 

Mahkemesi‟ne başvurmuştur (Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.343; Ermenek s.352). 
104 “Anayasa‟nın 10‟uncu maddesinde yer verilen „yasa önünde eşitlik ilkesi‟ hukuksal durumları aynı 

olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin 

amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, 

ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve 

topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa 

önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamın gelmez. Durumlarındaki 
özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı 

hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasada öngörülen 

eşitlik ilkesi zedelenmez….Rehin hakkı, alacaklıya borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun 

mallarının satılıp satış bedelinden alacağını öncelikle tahsil etmesine olanak veren bir haktır. Alacaklı, 

borçluya borç verdiği anda, borçludan bir teminat (rehin) almakta ve bu elde ettiği hakla, baştan 

itibaren öncelikli (rüçhanlı) bir statü kazanmaktadır. Bu  durumda, alacak-borç ilişkisinin 

başlangıcında kendisini rehin hakkı ile ayrıcalıklı hale getiren rehinli alacaklı ile herhangi bir teminat 

almadan borç veren alacaklının aynı hukuksal durumda bulundukları veya aynı hukuksal korumaya 

tâbi olacaklarını söylemek mümkün değildir” (AYM 17.4.2007, 2003/109 – 2007/51: RG 25.10.2007, 

S.26681). 
105 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.165. 
106 “İİK.nun 179b maddesinin ikinci fıkrasına göre erteleme sırasında taşınır taşınmaz veya ticari 
işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir 

veya başlamış takiplere devam edilebilir. Ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve 

rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Mahkemece yasa hükmüne rağmen rehinli takiplerin 

durdurulmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece bu yönlerin gözetilmemesi 

isabetsiz olduğu gibi, müteselsil kefillerin erteleme kararı kapsamında olduğunun kabulü de yerinde 

görülmemiştir” (10.HD 08.07.2004, 3011/8154: Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.343). 
107 Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi s.346; Ermenek s.355; Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.162; Öztek-

Erteleme s.106-107; Sayhan s.117; Topuz M. s.1095. Pekcanıtez‟e göre, buradaki teminatın amacı, 

rehinli malın satışının erteleme süresi için satışının da ertelenmesidir (Pekcanıtez-İflâsın Ertelenmesi 

s.346). 
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etkilerinin düzenlendiği, “Erteleme kararının etkileri” başlıklı İİK m.179b,II‟de 

öngörülmüştür. Yine, bu hükümdeki, “Erteleme sırasında… rehinli malın satışı 

gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 

karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır” şeklindeki ifade de, 

teminatın satışın durdurulabilmesinin bir şartı olarak öngörüldüğünü, teminat 

gösterilmediği takdirde, rehinli malın satışının gerçekleştirilebileceğini 

göstermektedir. Ayrıca, iflâsın ertelenmesi kararı verilmesini düzenleyen İİK 

m.179‟da, teminat gösterilmesine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemesi de, İİK 

m.179b,II‟deki teminatın, iflâsın ertelenmesi kararı verilebilmesinin bir şartı 

olmadığını bir başka açıdan göstermektedir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere iflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilmekte ancak rehinli malın satışı 

yapılamamaktadır. Ancak erteleme süresince faiz işlemeye devam etmektedir. Bu 

durumda, erteleme süresi sonunda rehinli malın değeri, erteleme süresi boyunca 

işleyecek faizi karşılamaya yetmeyebilir. İşte kanun koyucu, bunun önüne geçmek 

için, İİK m.179b,II hükmü ile erteleme süresince işleyecek olup, mevcut rehinle 

karşılanamayacağı anlaşılan faiz için ek teminat gösterme yükümlülüğü 

getirmiştir
108

.  

 

II- Şartları 

İİK m.179b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1- İflâsın ertelenmesi kararı verilmeli, 2- 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmalı, 3- Rehinle karşılanamayacak faiz 

alacağı olmalı, 4- Rehinli malın satışı talep edilmeli ve satış tarihi belirlenmeli, 5- 

Borçlu tarafından satışın durdurulması talep edilmelidir.  

 

1- İflâsın Ertelenmesi Kararı Verilmeli 

İİK m.179b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle iflâsın ertelenmesi kararı verilmiş olması gerekir. Nitekim, 

İİK m.179b,II‟de “Erteleme sırasında…” denilerek, teminatın iflâsın ertelenmesine 

karar verilen hallerde söz konusu olacağı açıkça belirtilmiştir. İflâsın ertelenmesi 

                                                
108 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.163. 
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talebi reddedilerek, veya erteleme süresi uzatılmayarak yada kaldırılarak iflâsa karar 

verilmişse bu durumda İİK m.179b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü söz 

konusu olmayacaktır.  

 

2- Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmalı 

İİK m.179b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için gerekli bir diğer şart, rehnin paraya çevrilemesi yoluyla takip 

yapılmasıdır. İİK m.179b,II‟deki teminat iflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, 

rehinli malın satışının durdurulabilmesinin bir şartı olarak öngörüldüğünden, 

buradaki teminat gösterme yükümlülüğünün olabilmesi için, doğal olarak ortada 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan bir takibin olması gerekir. Taşınır, taşınmaz 

veya ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar için yapılacak, rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takip, iflâsın ertelenmesi kararı verilmeden önce yapılmış 

olabileceği gibi, iflâsın ertelenmesi kararı verildikten sonrada yapılabilir
109

. 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip, rehnin türüne göre, taşınır 

veya taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip şeklinde olabilir. Yine 

bunlarda kendi içinde ilâmlı veya ilâmsız takip olabilir. Örneğin üst sınır ipoteği söz 

konusu ise, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapılacak; ana 

para ipoteği söz konusu ise, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip 

yapılacaktır.  

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan bir takip yoksa, İİK m.179b,II‟ye 

göre teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır. Şöyle ki, zaten iflâsın 

ertelenmesine karar verilmesiyle birlikte, tüm takipler kendiliğinden durmakta ve 

yeni bir takip de yapılamamaktadır (İİK m.179b,I). Rehinli alacaklar dışında, sadece 

İİK m.206,I‟in birinci sırasında belirtilen alacaklar için haciz yoluyla takip 

yapılabilmektedir. Bu husus İİK m.179b,III hükmünde “206 ncı maddenin birinci 

sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir” şeklinde belirtilmiş ve 

bu tür alacaklar hakkında yapılacak takiplere herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. 

Bu takipler bakımından, kanun koyucu tarafından herhangi bir kısıtlama 

getirilmediğinden, bu takiplerde haciz ve satış işlemleri yapılabilmektedir
110

.  İİK 

m.206‟nın birinci sırasında belirtilen alacaklara dayalı olarak yapılan takiplerde, satış 

                                                
109 Topuz M. s.1095; Deliduman-Erteleme s.128. 
110 Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.370; Topuz M. s.1094. 
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işlemi yapılabildiğinden, satışın durdurulması söz konusu olmadığından zaten, bu 

takiplerde teminat gösterilmesine de gerek yoktur. Yani İİK m.197b,II‟deki teminat 

gösterme yükümlülüğü ancak rehinli alacaklar için yapılan rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takiplerde söz konusu olup; İİK m.206‟nın birinci sırasında belirtilen 

alacaklar için yapılan takiplerde teminat gösterme yükümlülüğü yoktur.    

 

3- Rehinle Karşılanamayacak Faiz Alacağı Olmalı 

İİK m.197b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli bir diğer şart, rehinle karşılanamayacak faiz alacağının olmasıdır. Bu husus 

İİK m.179b,II c.2‟de “Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 

karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır” denilerek açık bir şekilde 

belirtilmiştir. Kanun koyucu rehnin kapsamında olan ve fakat ertele süresince 

işleyecek olup, mevcut rehinden karşılanamayacağı anlaşılan faizlerin garanti altına 

alınmasına amaçlamıştır
111

.  

Kesinleşen kıymet takdiri raporuna göre, erteleme süresince işleyecek olup, 

mevcut rehinle karşılanamayacak faiz alacağının bulunduğu anlaşılırsa, diğer 

şartlarda mevcutsa, İİK m.197b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlüğü doğacaktır. 

Mevcut rehin, erteleme süresince işleyecek faiz alacağını karşılıyorsa, satış İİK 

m.197b,II hükmü gereği kendiliğinden duracak, satışın durması için teminat 

gösterilmesi gerekmeyecektir.  

İİK m.197b,II hükmünde, “taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle 

temin edilmiş alacaklar” denildiğinden, her üç rehin türünde de, rehinle 

karşılanamayacak faiz alacağının söz konusu olması halinde, borçlunun İİK 

m.197b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır
112

. Yine teminat 

gösterme yükümlülüğü, taşınmaz rehninin türleri olan, hem ana para ipoteğinde, hem 

de üst sınır ipoteğinde söz konusudur.  

 

a- Taşınmaz Rehni İle Karşılanamayan Faiz Alacağı 

Ana para ipoteğinde, takibin başladığı anda muaccel olmuş son üç yılın 

faizi ile, takip tarihinden, paraya çevirme tarihine kadar işleyecek faizlerin tamamı 

                                                
111 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.163. 
112 Topuz M. s.1097; Altay-Konkordato II s.1390-1391. 
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rehnin kapsamındadır
113

. Ana para ipoteğinde, ana para ile birlikte işleyecek olan 

gecikme faizleri, hangi meblağa ulaşırsa ulaşsın rehnin kapsamında olduğundan 

(TMK m.875), taşınmazın kesinleşen kıymet takdirine göre erteleme süresinde 

işleyecek olup, mevcut ana para ipoteği ile karşılanamayacağı anlaşılan faiz miktarı 

için ek teminat gösterilmesi zorunludur. Bir başka deyişle ana para ipoteğinde, 

belirlenen satış tarihinden erteleme süresi sonuna kadar işleyecek faiz, kesinleşen 

kıymet takdirine göre, rehinli taşınmazdan karşılanabilecek durumda ise, İİK 

m.179b,II‟ye göre teminat gösterilmesine gerek yoktur. Fakat, kesinleşen kıymet 

takdirine göre, satış tarihinden erteleme süresi sonuna kadar işleyecek faizlerin 

kısmen veya tamamen, rehinli taşınmazdan karşılanamaması söz konusu ise, bu 

durumda rehinli taşınmazın satış bedelinden karşılanamayacak faiz alacağı için 

teminat gösterilmesi gerekecektir.  

Atalay, iflâsın ertelenmesi kararı verilmeden önce, taşınmazın değerinin, 

işlemiş faizleri tam olarak karşılamaya yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, sadece 

erteleme süresince işleyecek faizler için teminat gösterilmesi gerektiğini; önceki 

dönemlerde işlemiş olup da taşınmazın satış bedelinden karşılanamayacak hale 

gelmiş olan faizler için ek teminat gösterilmesinin istenemeyeceğini ifade 

etmektedir
114

. Kanımızca, bu durumda, erteleme süresince işleyecek faizler için de 

teminat gösterilmemesi gerekir. Her ne kadar, İİK m.179b,II hükmünün “…erteleme 

süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak 

zorundadır” şeklindeki ifadesi, Atalay‟ın belirttiği şekilde anlaşılmaya müsait ise de, 

kanun koyucunun amacı, daha önceden rehinle karşılanamaz duruma gelmiş olan 

faizlerin teminatlandırılması olmayıp; kanun koyucunun amacı, rehnin kapsamında 

olup, satışın ertelenmesi sebebiyle rehinle karşılanamayacak hale gelecek faizleri 

teminat altına almaktır. İflâsın ertelenmesi kararı verilmeden önce, işlemiş faizler, 

taşınmazın satış bedelinden karşılanamayacak hale gelmişse, erteleme kararı 

verildikten sonra satışın İİK m.179b,II‟ye göre durdurulması halinde, sırf satışın 

ertelenmesi sebebiyle, rehinle karşılanamayacak hale gelecek faiz alacağından söz 

edilemez. İşlemiş faizler, zaten iflâsın ertelenmesi kararı verilmeden mevcut ana para 

ipoteği ile karşılanamaz hale gelmiştir. Bir başka deyişle, faizlerin teminatsız 

                                                
113 Ertaş s.528. 
114 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.164. 
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kalmasına, iflâsın ertelenmesi kararının bir etkisi yoktur
115

. Bu nedenle bu olasılıkta 

herhangi bir teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olmadığını 

düşünmekteyiz.  

Üst sınır ipoteğinde ise, taşınmaz, ana para ve faizler için, önceden 

belirlenen ipotek limiti dahilinde teminat teşkil etmektedir. Bu nedenle, üst sınır 

ipoteğinde faizler için İİK m.179b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olup olmadığını belirleyebilmek için, öncelikle faizlerin ipotek kapsamında 

olup olmadığını yani, ipotek limitinin satış tarihinden önce aşılmış olup olmadığını 

belirlemek gerekir.  

Ana para ve işlemiş faizler, satış tarihinden önce ipotek limitini aşmış ise, 

bu durumda erteleme süresince işleyecek faizler teminatsız kaldığından, ipoteğin 

kapsamında olmayan faiz alacağı için teminat gösterilmesi gerekmeyecektir
116

. Zira 

bu durumda, alacak için tesis edilen ipoteğin, iflâsın ertelenmesi kararından olumsuz 

olarak etkilenmesi, işleyecek faizin, erteleme kararı nedeniyle teminatsız hale 

gelmesi söz konusu değildir
117

. Aksinin kabulü, yani, ipotek limitinin önceden 

aşıldığı hallerde de ek teminat yükümlülüğü getirilmesi, maddî hukukun sağlamadığı 

bir hakkın, şekli hukuk tarafından diğer alacaklıların menfaatini de olumsuz bir 

şekilde etkilemek suretiyle verilmesi anlamına gelecektir
118

. Zaten, İİK 

m.179b,II‟deki teminatın amacı da teminatsız olan bir alacağı teminatlı hale getirmek 

olmayıp, teminat kapsamında olduğu halde, satışın ertelenmesi sebebiyle rehinle 

karşılanamayacak hale gelecek faizlere teminat sağlamaktır
119

.  

Bu nedenle üst sınır ipoteğinde İİK m.179b,II‟ye göre teminat yükümlülüğü 

ancak, iflâsın ertelenmesi kararı verilmesinden önceki dönemde ipotek limitinin 

aşılmadığı hallerde gündeme gelebilir. Şöyle ki ana para ve satış tarihine kadarki 

işlemiş faizlerin ipotek limitini aşmadığı hallerde, iflâsın ertelenmesi kararı olmasa 

ve satış gerçekleşse, alacaklı ana para alacağını ve faiz alacağının tamamını tahsil 

edecektir. Bu ihtimalde, zamanında satış yapılabilseydi hiç doğmayacak olan ve sırf 

satışın durdurulması nedeniyle işleyen ve teminatsız hale gelen bir faiz alacağı söz 

                                                
115 Ermenek s.360. 
116 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.165; Topuz M. s.1098; Ermenek s.361. 
117 Topuz M. s.1098. 
118 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.165. 
119 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.165. 
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konusu olmaktadır
120

. İşte bu durumda, satışın yapılamaması nedeniyle işleyen ve 

ipotek limitini aştığı için teminatsız hale gelen faiz için ek teminat gösterilmesi 

gerekir
121

.  Bu söylediklerimiz, taşınmazın değerinin, ipotek limitinden yüksek 

olduğu durumlarda geçerli olacaktır. Taşınmazın değeri, ipotek limitinden düşük 

çıkmışsa, bu durumda ana para ipoteğinde olduğu gibi, erteleme süresince işleyecek 

faizlerin, rehinli taşınmazın satış bedelinden karşılanamayacak hale gelmesi söz 

konusu olursa, teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olabilecektir. Bu durumda 

ana para ipoteğinde söylediklerimiz burada da geçerlidir.  Yani burada, satışın 

ertelenmesi sebebiyle, rehinli taşınmazın satış bedelinden karşılanamayacak hale 

gelecek faiz alacakları için teminat gösterilecektir.  

Sonuç olarak üst sınır ipoteğinde, İİK m.179b,II hükmüne göre teminat 

gösterme yükümlülüğünün ana para ve işlemiş faizlerin, satış tarihinden önce ipotek 

aşmadığı hallerde söz konusu olduğunu; erteleme süresi sonuna kadar işleyecek ve 

sırf satışın ertelenmesi nedeniyle teminatsız hale gelecek faiz alacağı için teminat 

gösterilmesi gerektiğini; kesinleşen kıymet takdirine göre taşınmazın değerinin, 

ipotek limitinden yüksek çıktığı hallerde, ipotek limitini aşan faiz miktarı için, 

taşınmazın değerinin düşük olduğu hallerde ise taşınmaz değerini aşan faiz miktarı 

için teminat gösterilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

 

b- Taşınır Rehni İle Karşılanamayan Faiz Alacağı 

İİK m.23‟e göre, taşınır rehni tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medeni 

Kanunu‟nun 940‟ıncı maddesinde öngörülen rehinleri, ticarî işletme rehnini, hapis 

hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri ifade etmektedir.  

İİK m.179b,II‟deki teminat yükümlülüğünün, bu taşınır rehni türlerinin 

hepsi bakımından uygulanması mümkün değildir. İflâsın ertelenmesi müessesinin 

amacı ve İİK m.179b,II hükmü birlikte değerlendirildiğinde, taşınır rehni bakımından 

ek teminat gösterme yükümlülüğünün, borçlunun rehinli mal üzerindeki zilyetliğini 

kaybetmediği, rehinli maldan yararlanmaya devam ettiği, haklar üzerindeki rehinler, 

sicile tescille kurulan rehinler ve ticari işletme rehni bakımından söz konusu olacağı;  

zilyetliğin borçluda olmayıp, bizzat alacaklı veya üçüncü kişide olduğu, teslime bağlı 

rehinler, hapis hakkı ve alacak üzerinde tesis edilen rehinlerde ise, ek teminat 

                                                
120 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.166. 
121 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.166. 
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gösterme yükümlülüğüne ilişkin İİK m.179b,II hükmünün uygulanmayacağı kabul 

edilmektedir
122

.  

Haklar üzerindeki rehinde, sicile tescille kurulan rehinde ve ticari işletme 

rehninde, rehinli mallar, iflâsın ertelenmesi prosedüründe, borçlunun mali 

durumunun iyileştirilmesine çok önemli oranda katkı sağlayan mallardır
123

. Borçlu 

şirket veya kooperatifin bu mallar üzerindeki zilyetliğini kaybetmesi, bu malların 

satılarak, borçlunun bu mallardan faydalanamaz hale gelmesi, iyileştirme projesinin 

başarı şansını azaltacak, iflâsın ertelenmesi prosedürünün başarısızlıkla 

sonuçlanmasına neden olabilecektir. Bu nedenle, bu tür rehinlerde, rehinli alacaklı 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir; fakat muhafaza tedbirleri aldıramaz 

ve rehinli malın satışını yaptıramaz
124

.  

Taşınır rehninde, taşınır mal, asıl alacaktan başka, sözleşme ve gecikme 

faizi ile takip masrafları için de teminat teşkil eder (TMK m.946,II). Taşınır 

rehninde, üst sınır ipoteği gibi, bir kavram olmadığından, burada, İİK m.179b,II‟ye 

göre gösterilecek teminat miktarı belirlenirken, erteleme süresince işleyecek ve 

mevcut rehinle karşılanamayacak hale gelecek yani, satışın durdurulması nedeniyle 

teminatsız kalacak faiz alacağının miktarı esas alınmalıdır. Rehinli alacaklı takibe 

devam edebilseydi, satıştan elde edilecek hasılat, rehnin kapsamındaki faizi 

karşılayacak durumdayken; iflâsın ertelenmesi nedeniyle satışın durdurulmasında, 

faiz işlemeye devam edecek ve fakat rehinli malın değeri erteleme süresinde 

işleyecek faizi karşılamaya yetmeyebilecektir
125

. Yani, alacaklının maddî hukuktan 

doğan ve faizi de karşılayan rehninin, satışın ertelenmesi nedeniyle yetersiz hale 

gelmesi söz konusu olabilecektir. İşte kanun koyucu bunu önlemek için, erteleme 

süresi boyunca işleyecek faizlerin teminatsız kalmasının söz konusu olduğu böyle 

durumlarda, ek teminat gösterme yükümlülüğü getirmiştir
126

. Şüphesiz, iflâsın 

ertelenmesine karar verilmeden önce, rehnin kapsamına dahil edilmemiş faizler için, 

teminat gösterilmesi istenemeyecektir
127

. 

  

                                                
122 Ermenek s.358; Deliduman-Erteleme s.130. 
123 Ermenek s.358. 
124 Ermenek s.359. 
125 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.163. 
126 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.163. 
127 Topuz M. s.1097; Ermenek s.359; Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.163. 
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4- Rehinli Malın Satışı Talep Edilmeli ve Satış Tarihi Belirlenmeli 

İİK m.197b,II‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, 

sadece rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılması da yeterli olmayıp, aynı 

zamanda rehinli malın satışının talep edilmiş olması ve icra müdürlüğü tarafından 

satış kararı verilerek, satış tarihinin belirlenmiş olması gerekir
128

. Zira buradaki 

teminat rehinli malın satışının durdurulması için gösterildiğinden, satışın 

durdurulabilmesi için, öncelikle rehinli malın satışının talep edilmiş ve bunun üzerine 

satış kararı verilerek, satış tarihinin belirlenmiş olması gerekir. Bu nedenle rehinli 

malın satışı talep edilmediği sürece, İİK m.197b,II‟ye göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğmayacaktır.  

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde, borçlu ödeme emrine 

itiraz etmez ve ödeme süresi içinde borcu ödemezse veya itiraz eder de itirazı 

mahkemece iptal edilir veya icra mahkemesince kaldırılırsa, alacaklı rehinli malın 

satılmasını isteyebilir. Rehnin paya çevrilmesi yoluyla ilamlı takiplerde de, borçlu 

ödeme süresinde borcu ödemez ve icranın geri bırakılması hakkında bir karar 

getirmezse, alacaklı rehinli malın satılmasını isteyebilir. Kendisine bu şekilde satış 

isteme yetkisi gelen alacaklı, ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl 

içinde taşınır rehninin, iki yıl içinde taşınmaz rehninin satışını isteyebilir (İİK 

m.150e,I).   

Alacaklının satış talebinde bulunması üzerine, satış hazırlıkları henüz 

tamamlanmamış ise, icra müdürü önce bu eksiklikleri tamamlayacak, daha sonra 

satış için bir tarih belirleyecektir. Bu şekilde, satışa hazırlık işlemlerindeki eksiklik 

nedeniyle henüz satış tarihi belirlenmemişse, bu aşamada da, satışın durdurulması ve 

dolayısıyla İİK m.197b,II‟ye göre teminat gösterilmesi söz konusu olmayacaktır. İİK 

m.197b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için, 

öncelikle rehinli malın satışının talep edilmesi, daha sonrada icra müdürlüğü 

tarafından satış kararı verilerek, satış tarihinin belirlenmiş olması gerekir.  

 

 

 

 

                                                
128 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.162; Öztek-Erteleme s.107; Topuz M. s.1096; Ermenek s.355. 
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5- Borçlu Tarafından Satışın Durdurulması Talep Edilmeli 

İİK m.179b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için 

gerekli son şart, borçlu tarafından, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi yürüten 

icra müdürlüğünden, satışın durdurulmasının talep edilmesidir.  

İİK m.179b,II hükmü ile getirilen teminat yükümlülüğü, iflâsın ertelenmesi 

süresi içinde, rehin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, rehinli malın satışı için satış 

gününün belirlendiği bir aşamada, iflâsın ertelenmesi kararı gereğince satışın 

durdurulmasını isteyecek borçlu tarafından yerine getirilecek bir yükümlülük 

olduğundan; borçlunun iflâsın ertelenmesi kararına dayanarak, icra müdürlüğünden, 

teminat karşılığında satışın durdurulmasını talep etmesi gerekir
129

.  

Borçlu tarafından satışın durdurulması talep edilmezse, rehinle 

karşılanamayacak faiz alacağının olması nedeniyle iflâsın ertelenmesine karar 

verilmesiyle rehinli malın satışı durmayacak, rehinli malın satışı yapılabilecektir. 

Ancak borçlu tarafından satışın durdurulması talep edilirse, icra müdürlüğü rehinli 

karşılanamayan faiz alacağı için teminat gösterilmesi şartıyla, satışın durdurulmasına 

karar verecektir. Bu nedenle, borçlu tarafından rehinli malın satışının durdurulması 

talep edildiğinde, icra müdürü, satış tarihi ile, erteleme süresi sonuna kadar işleyecek 

ve icra dosyasındaki kıymet takdirine göre, rehinle karşılanamayacak faizin miktarını 

hesaplayacak ve miktar için borçlunun İİK m.179b,II‟ye göre teminat göstermesine 

karar verecektir. Borçlu tarafından, icra müdürlüğü tarafından belirlenen miktarda 

teminat gösterilmesi halinde, icra müdürlüğü rehinli malın satışının durdurulmasına 

karar verecek, aksi halde satışın durdurulması talebini reddedecektir. 

 

III- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

İİK m.197b,II‟ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğması için 

gerekli şartların gerçekleşmesi halinde, icra müdürlüğü, borçlunun teminat 

göstermesine karar verecek ve bu kararında borçlu tarafından gösterilecek teminatın 

miktarı ve türünü de belirleyecektir
130

.  

                                                
129 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.167; Öztek-Erteleme s.107; Öztek-Makale s.54; Ermenek s.355; 

Topuz M. s.1096. 
130 Aksi görüş: “Rehinli karşılanamayacak faizlerin teminatlandırılması bakımından rehinli alacaklının 

ticaret mahkemesine başvurarak mahkemece yaptırılacak kıymet takdiri bağlamında söz konusu 

güvencelendirme işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği kanısındayız” (Altay-Konkordato II s.1391). 
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1- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Teminatın ne zamana kadar gösterilmesi gerektiği konusunda İİK m.197b 

hükmünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanımızca, icra müdürlüğü, 

borçlunun İİK m.179b,II hükmüne göre teminat göstermesine karar verirken, bu 

kararında borçlunun teminat gösterilmesi için uygun bir süre belirlemesi uygun 

olacaktır. Her ne kadar İİK m.197b,II‟deki teminat satışın durdurulması için 

gösterildiğinden, buradaki teminatın satış için belirlenen tarihte, artırma başlayana 

kadar gösterilebileceği düşünülebilirse de, kanımızca, icra müdürlüğünün teminatın 

gösterilmesi için süre tayin etmesi daha uygun olacaktır. Zira İİK m.197b,II‟deki 

teminatın artırma başlayana kadar gösterilebileceği kabul edilecek olursa, bu 

durumda, son ana kadar artırmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir belirsizlik 

olacak, boş yere emek ve masraf harcanması söz konusu olabilecektir. Şöyle ki 

artırmaya katılmak isteyen kişiler, artırmaya katılmak için önceden teminat 

yatıracaklar (İİK m.124,III; 118,II), ancak borçlu tarafından İİK m.197b,II‟ye göre 

teminat gösterilince satış duracak, artırma yapılamayacaktır. Bu durumda artırmaya 

katılmak isteyen kişilerin önceden yatırdıkları teminat kendilerine iade edilecek, 

böylece boş yere emek ve masraf harcanmış olacaktır. Ermenek, icra müdürünün, en 

geç satış gününü kadar borçluya teminat göstermesi için süre vermesi gerektiğini 

belirtmektedir
131

. 

 

2- Teminatın Miktarı 

Borçlunun teminat göstermesine karar veren icra müdürlüğü bu kararında 

borçlu tarafından gösterilecek teminatın miktarını da belirleyecektir
132

. İİK 

m.197b,II‟ye göre gösterilen teminat, erteleme süresince işleyecek olup, rehinle 

karşılanamayacak faiz alacağının olması halinde, satışın durdurulabilmesi için 

                                                
131 Ermenek s.355. 
132 Atalay, önceleri teminatın miktarının iflâsın ertelenmesine karar veren ticaret mahkemesi 

tarafından belirlenmesi gerektiği görüşünü savunurken (Atalay-Makale s.86); daha sonra bu çözümün 

pratik ihtiyaçlara cevap vermeyeceği, takip dosyası içeriğine mahkemeden ziyade icra müdürlüğünün 

hâkim olacağı, hesap işinin icra müdürlüğü tarafından yapılmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle 

bu görüşünü terk etmiş ve teminatın miktarının icra müdürlüğü tarafından belirlenmesi gerektiği 

görüşünü benimsemiştir (Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.167). 
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gösterilmektedir. Bu nedenle erteleme süresi içerisinde işleyecek faizlerin, rehinle 

karşılanabilecek kısmı için teminat gösterilmesine gerek yoktur
133

.  

İİK m.197b,II‟ye göre gösterilecek teminat, satış tarihinden, erteleme süresi 

sonuna kadar işleyecek olup, mevcut rehinle karşılanamayacağı anlaşılan faizin 

miktarı kadardır
134

. Bir başka deyişle, iflâsın ertelenmesi kararı, satışı ne kadar süre 

ile geciktirmiş ise, o süre içinde işleyecek ancak, mevcut rehinle karşılanamayacak 

faiz alacağı kadar teminat gösterilecektir. Bu nedenle, iflâsın ertelenmesi kararı 

verildiğinde henüz satış aşamasına gelinmemişse, erteleme kararının verilmesiyle 

satışın gecikmesine neden olunmadığından, erteleme süresinin tamamı dikkate 

alınarak faiz hesabı yapılamaz
135

. Burada satış tarihi ile, erteleme süresinin sona 

erdiği tarih dikkate alınacak ve bu iki tarih arasında işleyecek olup, rehinle 

karşılanamayacak faiz alacağı kadar teminat gösterilecektir. Örneğin, 01.01.2007 

tarihinde bir yıllık iflâsın ertelenmesi kararı verildikten, 01.06.2007 tarihi satış tarihi 

olarak belirlenmişse, bu durumda faiz hesabı bir yıllık süre için değil; satış tarihi olan 

01.06.2007 tarihi ile, erteleme süresinin sona erdiği 01.01.2008 tarihi arası 7 aylık 

süre için yapılacaktır. 

Erteleme süresi içinde işleyecek faizlerin bir kısmı mevcut rehinle 

karşılanabilecek durumda ise, teminat miktarı belirlenirken, sadece, rehinle 

karşılanamayacak miktar esas alınacaktır
136

.  

İcra müdürlüğü tarafından belirlenen teminat miktarına karşı icra 

mahkemesinde şikayet yoluna başvurulabilir
137

.  

 

3- Teminatın Türü 

İİK m.179b hükmünde teminatın türü konusunda herhangi bir düzenleme 

yoktur. Bu nedenle, burada teminat türleri, teminat konusunda genel hüküm 

niteliğinde olan HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak belirlenecektir. Buna 

göre, İİK m.197b,II‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olan borçlu, icra 

müdürlüğü tarafından belirlenen miktarda, para, hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, 

                                                
133 Öztek-Erteleme s.108; Öztek-Makale s.54; Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.167. 
134 Öztek-Erteleme s.107; Öztek-Makale s.54; Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.162; Ermenek s.356; 

Topuz M. s.1096; Deliduman-Erteleme s.130. 
135 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.162; Topuz M. s.1096. 
136 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.163; Öztek-Makale s.54; Topuz M. s.1096. 
137 Deliduman-Erteleme s.135-136; Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.168; Öztek-Makale s.54. 
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muteber bir banka kefaleti (banka teminat mektubu), noterden onaylı kefalet 

sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehnini teminat olarak gösterilebilir (HUMK 

m.96,I kıyasen).  

Borçlu teminat olarak para göstermek isterse, icra müdürlüğü tarafından 

belirlenen miktarda parayı, icra veznesine depo edecektir. Ancak, borçlu para 

dışında, başka bir teminat türü ile teminat göstermek istediği takdirde, HUMK m.96,I 

hükmü gereği para dışındaki teminat türünün mahkemece uygun bulunması gerekir. 

Doktrinde, teminat olarak gösterilmek istenen para dışındaki teminat türlerinin, 

iflâsın ertelenmesine karar veren ticaret mahkemesi tarafından mı? yoksa, satışın 

durdurulmasına karar verecek icra müdürlüğü tarafından mı? uygun bulunacağı 

konusu tartışmalıdır.  

Doktrindeki bir görüşe göre, iflâsın ertelenmesi ile ilgili işlerde, asliye 

ticaret mahkemesi görevli olduğundan, İİK m.179b‟ye teminat gösterilerek satışın 

durdurulması, iflâsın ertelenmesi kararının etkileri arasında düzenlenmiş olduğundan, 

satışın durdurulması için gösterilmesi gereken teminatın uygun olup olmadığı 

konusunda karar verme yetkisinin de iflâsın ertelenmesine karar veren ticaret 

mahkemesinde olması gerekir
138

. Bu görüşe göre, ticaret mahkemesinin, borçlu 

şirketin iflâsının ertelenmesine karar veren ve borçlu şirketin malvarlığı durumunu 

en iyi bilen mahkeme olması hasebiyle, gösterilmek istenen teminat türünün kabule 

şayan olup olmadığı konusunda karar verme yetkisinin ticaret mahkemesine 

bırakılması, daha önce verilmiş tedbir kararı ile çelişmeyen bir kararın verilmesini de 

sağlayacaktır
139

. 

Doktrindeki diğer görüşe göre, teminatın miktarını belirleyen icra 

müdürlüğü, borçlu tarafından gösterilmek istenen teminat türünün uygun olup 

olmadığına da karar vermeli ve bu karara karşı icra mahkemesinde şikayet yoluna 

başvurulabilmelidir
140

. Bu görüşe göre, ek teminat gösterilmesi, iflâsın 

ertelenmesinin bir şartı olmayıp, satışın durdurulabilmesinin bir şartı olduğundan; ek 

teminat gösterme yükümlülüğü, aslî ve birincil etkilerini, iflâs yargılaması içinde 

değil, icra takip prosedürü içerisinde doğurmaktadır. Bu nedenle gösterilmek istenen 

                                                
138 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.168; Öztek-Erteleme s.107; Öztek-Makale s.54; Topuz M. s.1099. 
139 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.168. 
140 Ermenek s.357. Öztek, teminat türünün ticaret mahkemesi tarafından uygun bulunması görüşünü 

savunmakla beraber; uygun bulma kararının icra müdürlüğü tarafından verilmesi ve buna karşı şikayet 

yoluna başvurulması görüşünün de savunulabileceğini belirtmektedir (Öztek-Erteleme s.107, dn.197). 
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teminat türünü uygun bulunup bulunmadığı konusunda takdir yetkisi icra 

müdürlüğünde olmalı ve bu karara karşı icra mahkemesinde şikayet yoluna 

başvurulabilmelidir
141

. 

Kanımızca da, para dışındaki teminat türlerinin uygun bulunup bulunmadığı 

konusunda karar verme yetkisi, satışın durdurulmasına karar verecek icra 

müdürlüğünde olmalıdır. İİK m.179b,II‟deki teminat, iflâsın ertelenmesine karar 

verilmesinin değil, iflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, satışın 

durdurulabilmesinin bir şartı olduğundan; teminat gösterilip gösterilmemesinin 

iflâsın ertelenmesi kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmayıp, bunun etkileri icra 

müdürlüğü tarafından satışın durdurulup durdurulmaması noktasında kendisini 

gösterdiğinden, teminatın kabule şayan olup olmadığı konusunda karar verme 

yetkisinin, satışın durdurulması konusunda karar verecek icra müdürlüğünde olması 

gerekir. Bu konuda, ticaret mahkemesinin yetkili olduğu kabul edilecek olursa, 

teminatın miktarı icra müdürlüğü tarafından, teminatın türü ise ticaret mahkemesi 

tarafından belirlenecek; teminat gösterme yükümlülüğünün yerine getirilip 

getirilmediğine ise yine icra müdürlüğü tarafından karar verilecektir. Bu durumda, 

teminat karşılığında satışın durdurulması prosedüründeki bütünlük bozulacak, bu 

prosedürün gereksiz yere uzamasına sebebiyet verilecektir. Bu nedenle, teminat 

türünün kabule şayan olup olmadığı konusunda karar verme yetkisinin icra 

müdürlüğüne bırakılması hem teminatın niteliğine uygun olacak, hem de 

prosedürdeki bütünlüğü sağlayacak, prosedürün gereksiz yere uzamasını 

önleyecektir. Ayrıca icra müdürlüğünün kararına karşı icra mahkemesine şikayet 

yoluna başvurulması mümkün olduğundan, kararın ikinci kez gözden geçirilmesi 

imkânı da sağlanmış olacaktır. 

 

4- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

İİK m.179b,II‟ye göre teminat göstermekle yükümlü olan borçlu tarafından, 

teminat gösterilmediği takdirde, icra mahkemesi satışın durdurulmasına karar 

veremeyeceğinden rehinli malın satışı durmayacak ve rehinli malın satışı 

                                                
141 Ermenek, yapılacak bir kanun değişikliğinde, icra müdürlüğünün, iflâsın ertelenmesi prosedürü 

içerisinde yaptığı bütün işlemlere karşı şikayet merciinin, ticaret mahkemesi olarak belirlenmesinin 

uygun olacağını; böylelikle, iflâsın ertelenmesi prosedürü içerisinde bir bütünlüğün sağlanacağını, 

ortaya çelişkili kararlar çıkmasının önleneceğini ifade etmektedir (Ermenek s.357). 
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gerçekleştirilecektir
142

. Zira mevcut rehinle karşılanamayan faiz alacağının söz 

konusu olduğu durumlarda, rehinli malın satışının durdurulabilmesi için İİK 

m.179b,II‟deki teminatın gösterilmesi zorunludur. Nitekim bu husus İİK m.179b,II 

hükmünde “…rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince 

işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak 

zorundadır” şeklinde açıkça belirtilmiştir.  

İİK m.179b,II‟deki teminat gösterme yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi, erteleme kararının geri alınması veya erteleme süresinin uzatılması 

talebinin reddedilmesi için tek başına yeterli olmamakla beraber; teminat 

gösterilmediği için rehinli malın satışı yapılacak olursa, rehinli malın satılması, 

ertelemenin amacına ulaşmasını, borçlu şirketin kurtarılmasını engelleyebilecek, bu 

durumda, borçlunun iflâsına karar verilmesi gerekebilecektir
143

.  

 

§.12 KONKORDATO HUKUKUNDA TEMİNAT 

Konkordato, dürüst bir borçlunun konkordato teklifinin, imtiyazsız 

alacaklıların çoğunluğu (1/2 alacaklı, 2/3 alacak)  ile kabul edilmesi ve ticaret 

mahkemesince tasdik edilmesi sonucu oluşan ve borçlunun tüm adi borçlarını, 

yaptığı teklif doğrultusunda ve kendisi için daha elverişli şartlar dahilinde ödemesine 

imkân tanıyan külli bir tasfiye biçimidir
144

. Konkordato, tanımından da anlaşıldığı 

gibi, elinde olmayan nedenlerle, işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan 

borçluları korumak için kabul edilmiş, borçlunun borçlarını kendisi için daha 

elverişli şartlarda ödemesine imkân tanıyan, bunun yanında alacaklıların da 

menfaatlerini koruma amacı güden hukukî bir kurumdur
145

.  

Konkordato, resmi bir makamın katılımı olup olmamasına göre, mahkeme 

dışı konkordato
146

 – mahkeme içi konkordato
147

 olarak; içeriğine göre, vade 

                                                
142 Atalay-İflâsın Ertelenmesi s.162; Sayhan s.117; Topuz M. s.1095; Dediduman-Erteleme s.136. 
143 Öztek-Erteleme s.107; Deliduman-Erteleme s.136. 
144 Tanrıver/Deynekli s.29, 34; Postacıoğlu-Konkordato s.12; Kuru-İcra El Kitabı s.1230; Altay-

Konkordato I s.3, 16; Ansay-İcra s.337; Deliduman-Konkordato s.1035-1036. 
145 Tanrıver/Deynekli s.30; Kuru-İcra El Kitabı s.1228 
146 Mahkeme dışı konkordato (özel konkordato), konkordato prosedürü içinde görev yapan herhangi 

bir resmî makamın olmadığı, borçlunun doğrudan doğruya alacaklıları ile ayrı ayrı anlaşmak suretiyle 

gerçekleştirmiş olduğu, sadece kabul eden alacaklılar için bağlayıcılık taşıyıp, diğer alacaklılar için 

herhangi bir bağlayıcılığı olmayan konkordatodur (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. 

Tanrıver/Deynekli s.35-38). Mahkeme dışı konkordato, yargısal süreç dışında gerçekleştiği için, bu tür 

konkordato, takip hukukunun değil, borçlar hukukunun konusunu oluşturur (Altay-Konkordato I s.35; 
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konkordatosu
148

 – yüzde konkordatosu
149

 – bileşik konkordato
150

 olarak; yapıldığı 

zamana göre, iflâs içi konkordato
151

 ve iflâs dışı konkordato
152

 olarak; amacına göre 

de adi konkordato
153

 – malvarlığının terki suretiyle konkordato
154

 olarak çeşitli 

ayrımlara tâbi tutulmuştur.  

İcra İflâs Kanunu‟nda düzenlenen mahkeme içi (adlî, resmî) konkordato, 

iflâs dışı konkordato, iflâs içi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato 

olmak üzere üç şekilde olmaktadır
155

.  

İflâs dışı konkordatoda, konkordato kurumunda yararlanmak isteyen 

borçlu
156

, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe
157

 ve konkordato projesi
158

 vererek, 

                                                                                                                                     
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.434; Ulukapı-İcra s.297; Dediduman-Konkordato 

s.1036). 
147 Mahkeme içi konkordato (resmi, adlî konkordato), İcra İflâs Kanunu‟nda belirtilen usul ve 

yöntemler çerçevesinde, borçlu ve alacaklıların yanı sıra, resmi makamlarında (icra mahkemesi, 

ticaret mahkemesi, konkordato komiseri gibi) katılımı ile gerçekleştirilen konkordatodur 

(Tanrıver/Deynekli s.38; Altay-Konkordato I s.3). Bu konkordato türü, vade konkordatosu, yüzde 

konkordatosu ve bileşik konkordato olmak üzere üçe ayrılır.  
148 Vade konkordatosu, borçlu ile alacaklıların çoğunluğu arasında yapılan ve ticaret mahkemesinin 

tasdiki ile hüküm ifade eden ve borçluya borçlarını tam olarak ödemesi için uzun veya kısa bir süre 

verilmesini veya yine borçlarını tam ödemesi kaydıyla, borcun takside bağlanmasını öngören 

konkordato türüdür (Tanrıver/Deynekli s.39; Ulukapı-İcra s.299; 

Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.434; Deliduman-Konkordato s.1038). 
149 Yüzde konkordatosu, borçlu ile alacaklıların çoğunluğu arasında yapılan ve ticaret mahkemesinin 

kararı ile hüküm ifade eden; borçluya herhangi bir süre verilmeksizin, alacaklıların alacaklarının 

belirli bir yüzdesinden feragat etmelerini ve borçlunun da belirlenen yüzde oranında ödemelerde 

bulunması halinde, tüm borçlarından kurtulmasını öngören bir konkordato türüdür (Tanrıver/Deynekli 

s.40; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.434; Ulukapı-İcra s.298-299; Deliduman-

Konkordato s.1038). 
150 Bileşik konkordado, vade konkordatosu ve yüzde konkordatosunun bir araya getirilmesinden 

oluşan ve hem borçtan indirim yapılmasını hem de borçluya süre verilmesini veya borcun takside 

bağlanmasını öngören konkordato türüdür. 
151 İflâs etmiş bir borçlunun (müflisin), iflâs tasfiyesi devam ederken, iflâsın etkilerinden kurtulmak 

için teklif ettiği konkordato türünü, iflâs içi konkordato denir (Tanrıver/Deynekli s.43; Ulukapı-İcra 

s.299; Deliduman-Konkordato s.1037).  
152

 İflâsa tâbi olmayan borçlularla, iflâsa tâbi olup da henüz hakkında iflâs kararı verilmemiş 

borçluların teklif ettiği konkordato türüne iflâs dışı konkordato denir (Tanrıver/Deynekli s.42). Borçlu 

henüz iflâs etmeden önce, konkordato teklif eder ve bu teklifi kabul edilirse, iflâstan kurtulacağından, 

iflâs dışı konkordatonun iflâsı önleyici niteliği vardır (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra 

s.434). 
153 Adî konkordato, mahkeme dışı konkordato ile malvarlığının terki suretiyle konkordato dışında 
kalan İcra İflâs Kanunu‟nun 285 ve 309.maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan bütün konkordato 

türlerini ifade etmekte olup; vade, yüzde veya bileşik konkordato şeklinde yapılabileceği gibi, iflâstan 

önce veya sonra da yapılabilir (Tanrıver-Değişiklikler s.527-528).  
154 Malvarlığının terki suretiyle konkordato, alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek 

veya bu malların tamamı ya da bir kısmının üçüncü kişiye devretmek yetkisinin verildiği; diğer 

konkordato türlerinden farklı olarak, borçlunun işletmesinin veya malvarlığının iyileştirilmesinin 

değil, aksine alacaklıların alacaklarının ödenebilmesi için borçlunun malvarlığının (mevcudunun) 

tasfiye edilmesinin amaçlandığı konkordato türüdür (Tanrıver/Deynekli s.45; Tanrıver-Değişiklikler 

s.527-528; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.435; Deliduman-Konkordato s.1038).  
155 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.697. 
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konkordato teklifinde bulunur (İİK m.285,I). İcra mahkemesi, konkordato talebi 

üzerine, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü tedbirleri alır
159

; 

şartları
160

 varsa, borçluya en fazla üç aylık
161

 bir konkordato mühleti verir
162

 ve bir 

veya birkaç konkordato komiseri tayin eder. Konkordato mühleti içinde, borçluya 

karşı, kural olarak takip yapılamayacağı gibi daha önce başlamış takipler de durur, 

ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz (İİK m.289,I). Borçlu da mühletin ilanından 

itibaren, icra mahkemesinin izni dışında, rehin ve ipotek tesis edemez, taşınmaz 

satamaz, işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit 

edemez, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz (İİK m.290,II).  

Konkordato komiseri
163

, ilanla, konkordato borçlusundan alacaklı olan 

kişileri, alacaklarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde bildirmeye davet eder
164

 

                                                                                                                                     
156 4949 s.K. ile yapılan değişiklikle, borçlunun yanı sıra, alacaklılara da, konkordato talebinde 

bulunma imkânı tanınmıştır. İİK m.285/II: “İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir 

dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir”. 
157 4949 s.K. ile yapılan değişiklikle, borçluya bir dilekçe ile yapacağı konkordato talebini 
gerekçelendirme zorunluluğu getirilmiş ve böylelikle, soyut, reel bir temele oturmayan konkordato 

projelerine dayanılarak, konkordato talebinde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır 

(Tanrıver-Değişiklikler s.529). 
158 Konkordato projesine, ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur kişilerden ise, 

defterlerinin durumunu gösteren bir cetvel de eklenir (İİK m.285/I, c.2). 
159 İcra mahkemesi, konkordato talebinde bulunulmasından, bu talebin icra mahkemesince karara 

bağlanmasına kadar geçecek süre içinde borçlunun malvarlığının muhafazasının sağlanması için, 

kendiliğinden, mahkemenin izni olmaksızın, borçlunun rehin tesis etmesini, kefil olmasını, 

taşınmazlarını ve işletmesinin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesini ve ivazsız 

tasarruflarda bulunmasını yasaklayabilir; bu yasaklamaları kısmen veya tamamen getirebilir (İİK 

m.285/III; 290/II). 
160 Konkordato mühleti verilebilmesi için (İİK m.286), 1- Konkordatonun başarılı olma ihtimalinin 

bulunması, 2- Konkordato projesinin alacaklıları zarara uğratma kastından arî olması (Borçlunun 

alacaklılarına zarar verme kastı taşımaması) gerekir (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.701-702; 

Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungutekin-İcra s.438-439). 
161 Üç aylık süre, konkordato komiserinin teklifi üzerine, alacaklılar dinlendikten sonra en fazla iki ayı 

geçmemek üzere, icra mahkemesi tarafından uzatılabilir (İİK m.287/VI). 
162

 Korkordato mühleti verilmesindeki amaç, borçluya karşı icra ve iflâs takibi yapılmasının 

yasaklanarak (İİK m.289), borçluya takiplerden korunmuş bir şekilde, alacaklıları ile konkordato 

yapabilmek ve bunu mahkemede tasdik ettirebilmek imkânının tanınmasıdır (Kuru/Arslan/Yılmaz-

İcra s.702-703; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.439). Şu hallerde, borçluya verilmiş 

konkordato mühleti icra mahkemesi tarafından kaldırılır (İİK m.290/III): 1-Borçlunun yasak 

tasarruflardan (İİK m.290/II) birisini yapmış olması, 2-Borçlunun komiserin ihtarlarına aykırı 
davranması, 3-Borçlunun iyiniyetinden şüphe edilmesini haklı gösterir hareketlerde bulunmuş olması. 
163 Konkordato komiseri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Tanrıver, Süha: Konkordato Komiseri, 

Ankara 1993.  
164 Konkordato borçlusundan alacaklı olan bütün kişilerin, alacaklarını ilândan itibaren yirmi günlük 

yasal süre içerisinde konkordato komiserine kaydettirmeleri gerekmektedir (İİK m.292/I). Gerek adi 

alacakların, gerek rehinli alacakların ve gerekse imtiyazlı alacakların yirmi günlük yasal süre içinde 

konkordato komiserine bildirilmesi gerekir (Tanrıver-Komiser s.175). Yine müeccel olan, taliki şarta 

veya belirsiz vadeye bağlı bulunan alacaklarında, öngörülen yasal süre içerisinde konkordato 

komiserine kaydettirilmeleri gerekir (Tanrıver-Komiser s.175). Ancak, borçlunun bilançosunda yer 

verdiği alacaklar ile, resmi sicillerden (örn.tapu sicili, trafik sicili) varlığı anlaşılan alacakların, 
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ve bu ilan ile aynı zamanda alacaklıları toplantıya çağırır (İİK m.292,I-II). Bu 

alacaklılar toplantısında, alacaklılar borçlunun konkordato teklifini görüşürler
165

. 

Konkordatonun kabulü için, borçlunun konkordato teklifinin, hem alacak
166

 hem de 

alacaklı
167

 çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir. Gerek alacak, gerek alacaklı 

çoğunluğunun hesaplanmasında dikkate alınacak alacaklar, sadece konkordatoya 

kaydedilmiş alacaklardır (İİK m.297,I)
168

. Kaydedilmiş alacaktan maksat ise, yirmi 

günlük süre içinde konkordato komiserine bildirilmiş alacaklar ile, konkordato 

komiserine bildirilmemiş olsa bile, borçlunun ayrıntılı bilançosunda gösterilen veya 

varlığı resmi sicillerden anlaşılan alacaklardır
169

. İmtiyazlı alacaklar (İİK m.206)
170

, 

rehinli alacaklar
171

 ve borçlunun karısı, kocası, ana-babası ve çocuklarına ait 

alacaklar
172

 konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz (İİK m.297,II-III). 

                                                                                                                                     
konkordato komiserine bildirilmesi gerekmemekte olup; bunlar bildirilmemiş olsa dahi, kaydedilmiş 
alacak gibi işleme tâbi tutulmalıdır (Tanrıver-Komiser s.175). Konkordato komiseri, kendisine 

bildirilen bütün alacakları inceler ve bu konuda borçluya açıklamada bulunmaya davet eder (İİK 

m.293). Borçlu tarafından kabul edilen alacaklar konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınır. 

Borçlu tarafından kabul edilmeyen alacaklar ise, çekişmeli (nizalı) alacak sayılıp, bu çekişmeli 

alacakların konkordato çoğunluğunda dikkate alınıp alınmayacağı veya ne miktarda dikkate 

alınacağına icra mahkemesi karar verir (İİK m.297/IV). Yani komiserin kendisine bildirilen alacakları 

kabul veya ret yetkisi olmayıp; bu konuda yetki borçluya veya borçlunun bir alacağın varlığını kabul 

etmemesi halinde ise icra mahkemesine aittir (Tanrıver-Komiser s.186).  
165 Alacaklılar toplantısı, iflâstaki alacaklılar toplantısının aksine, konkordato prosedürü içinde karar 

alma yetkisine sahip bir organ olmayıp; konkordato komiserinin başkanlık ettiği bu toplantının amacı, 

alacaklıları, borçlunun malvarlığı durumu hakkında bilgilendirerek, konkordatoya onay vermelerine 
sağlamaktır (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.448). Konkordatoda alacaklılar 

toplantısında, konkordato teklifinin kabul veya reddi konusunda herhangi bir oylama yapılmaz. Ancak 

toplantı sonunda bir tutanak düzenlenir; konkordatoyu kabul etmek isteyen alacaklılar hemen 

toplantıdan sonra tutanağı imzalayabilecekleri gibi, toplantıdan itibaren on gün içinde de konkordato 

komiseri huzurunda tutanağı imzalayarak veya imzası noterlikçe onaylı bir dilekçe göndererek, 

konkordatoyu kabul edebilirler (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.449). 
166

 Konkordatonun kabulü için, kaydedilmiş alacaklıların yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu 

vermiş olması gerekir (İİK m.297/I). 
167 Konkordatonun kabulü için, konkordatoyu kabul eden alacaklıların, kaydedilmiş alacakların en az 

üçte ikisini aşan alacağa sahip olmaları gerekir (İİK m.297/I).  
168 Tanrıver/Deynekli s.97. 
169 Tanrıver/Deynekli s.97; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.450. 
170 İmtiyazlı alacaklılar, konkordatodan etkilenmedikleri için, kural olarak, konkordato çoğunluğunun 

hesabında dikkate alınmamaktadırlar (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.450). İmtiyazlı 

alacaklı, imtiyazdan feragat ederse, bu durumda konkordato çoğunluğunun hesabında bu alacak da 

dikkate alınacaktır (Tanrıver/Deynekli s.98). 
171 Rehinli alacaklar, konkordato komiseri tarafından yapılan kıymet takdirine göre, rehinle 

karşılanmayan yani teminatsız kalan kısım (rehin açığı) için konkordato çoğunluğunun hesabında 

dikkate alınır (İİK m.297/III).  
172 Borçlunun bu yakın akrabalarının, lehde oy kullanmak suretiyle diğer alacaklılara zarar verebilecek 

konumda olmaları nedeniyle, bu kişilere ait alacaklar kaydedilmiş olsa bile, bunların konkordato 

çoğunluğunun hesabında dikkate alınmayacakları öngörülmüştür (Tanrıver/Deynekli s.97). 
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Nizalı
173

 veya talikî şarta bağlı yahut belirsiz bir vadeye bağlı bulunan alacakların 

konkordato çoğunluğunda dikkate alınıp alınmayacağı veya ne miktarda dikkate 

alınacağına icra mahkemesi karar verir (İİK m.297,IV)
174

. 

Alacaklılar toplantısından on gün sonra, konkordato komiseri, konkordato 

teklifinin alacaklılar tarafından kabul edilip edilmediği ve tasdikinin uygun olup 

olmayacağı konusunda gerekçeli bir rapor hazırlar ve bu raporu, konkordato dosyası 

ile birlikte ticaret mahkemesine sunar ve ayrıca durumu icra mahkemesine bildirir 

(İİK m.296,I). Teklif edilen konkordato malvarlığının terki suretiyle konkordato ise, 

konkordato komiseri ayrıca, borçlunun mallarının iflâs yoluyla satılması durumunda 

alacaklılara düşeceği tahmin olunan değer ile, konkordatodaki paraya çevirme 

sonunda elde edilecek hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağ 

arasında bir karşılaştırma yaparak, konkordato projesi çerçevesinde alacaklılara 

düşeceği belirtilen meblağın, muhtemel iflâs tasfiyesinden daha fazla olacağının 

öngörülüp öngörülmediği konusundaki görüşünü de rapora yazar. 

Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki için gerekli şartların bulunup 

bulunmadığını kendiliğinden araştırır. Konkordatonun tasdiki için gerekli şartlar 

şunlardır: 1- Teklif edilen para borçlunun kaynakları ile orantılı olmalıdır (İİK 

m.298,I)
175

, 2- Konkordato gerekli çoğunlukla kabul edilmiş olmalıdır (İİK m.297,I), 

3- Yeterli teminat gösterilmiş olmalıdır (İİK m.298,III), 4- Tasdik için gereken 

giderler ve harçlar depo edilmiş olmalıdır (İİK m.298,IV). İşte mahkeme yaptığı 

inceleme neticesinde, konkordatonun tasdiki için gerekli bu dört şartın somut olayda 

gerçekleşmiş olduğu ve konkordatonun başarı şansının bulunduğu kanaatine varırsa, 

konkordatonun tasdikine
176

; aksi halde konkordatonun tasdiki talebinin reddine karar 

verir
177

.  

                                                
173 Nizalı (çekişmeli) alacak, borçlu tarafından kabul edilmeyen alacaklardır. Borçlu tarafından varlığı 

kabul edilen, ancak alacaklılarca veya komiserce itiraz edilen bir alacak nizalı (çekişmeli) sayılamaz, 

konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınır (Tanrıver/Deynekli s.100). 
174 İcra mahkemesinin kararı alacağın varlığı veya yokluğu konusunda, maddî hukuk açısından 
herhangi bir sonuç doğurmayıp; sadece konkordato çoğunluğunun belirlenmesinde alacağın dikkate 

alınıp alınmayacağının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır (Tanrıver/Deynekli s.101).  
175 Malvarlığının terki suretiyle konkordato da, paraya çevirme halinde elde edilen hasılat veya üçüncü 

kişi tarafından teklif edilen meblağ, iflâs yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek bedelden fazla 

olmalıdır 
176 Konkordatonun tasdikine karar veren mahkeme, kararında, alacakları borçlu tarafından itiraza 

uğramış olan alacaklılara, alacakları hakkında dava açmaları için on günlük bir süre verir; bu süre 

içinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakları düşer (İİK 

m.302). On günlük sürede dava açmayan alacaklının alacağının maddî hukuk bakımından sona ermesi 

söz konusu değildir (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.713). Tasdik edilen konkordatonun bazı hüküm ve 
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Ticaret mahkemesi tarafından tasdik edilen konkordato, kural olarak, 

konkordato mühletinden önce veya konkordato komiserinin onayı olmaksızın 

konkordatonun tasdikine kadar doğmuş olan bütün alacaklar için mecburidir (İİK 

m.303). Yine konkordato, rehinli alacaklarda, rehnin kıymeti ile karşılanmayan 

alacak kesimi içinde mecburidir. Ancak konkordato, rehnin kıymeti ile karşılanan 

rehinli alacaklar, bir malın aynından doğan gümrük ve akar vergileri gibi kamu 

alacakları, konkordato mühleti içinde, konkordato komiserinin onayı ile 

gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan alacaklar ve imtiyazlı alacaklar
178

 

bakımından herhangi bir bağlayıcılık taşımaz
179

. Yani bu tür alacaklar konkordato 

şartlarına tâbi olmaksızın, tam olarak ödenirler.  

Konkordato tasdik edilirse, borçlu konkordato çerçevesinde borçlarını öder; 

konkordato ile vazgeçilen borç kesiminden ise kurtulur.  

Konkordatonun tasdiki ile, konkordato mühleti ile duran icra takipleri, 

tasdik kararının kesinleşmesi ile düşer (İİK m.304), muhafaza altına alınan mallar 

varsa, bunlar borçluya iade edilir.  

Konkordatonun tasdikine karar veren mahkeme, borçlunun talebi üzerine, 

tasdik kararından itibaren en fazla bir yılı geçmemek ve erteleme süresince işleyecek 

olup, mevcut rehinle karşılanamayan faizler teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli 

taşınır veya taşınmazın konkordato talebinden önceki bir alacak nedeniyle satışını 

erteleyebilir (İİK m.298/a, c.1). 

Konkordato müessesi, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir 

müessese olduğundan, konkordato borçlusunun, gerek konkordatonun tasdiki 

                                                                                                                                     
sonuçları şunlardır: 1- Konkordato kural olarak bütün alacaklar için mecburidir (İİK m.303), 2- 

Konkordatonun tasdiki ile, konkordato mühleti ile duran icra takipleri, tasdik kararının 

kesinleşmesiyle düşer (İİK m.304), 3- İİK m.298/a‟da belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, 

rehinli taşınır veya taşınmazların paraya çevrilmesi ertelenebilir, 4- Hâkim gerekli görürse, komiser 

veya uzman bir kişiyi konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve 

tasfiye tedbirlerini almakla görevlendirebilir (İİK m.303/III), 5- Borçlunun, alacaklılardan herhangi 

birisine, konkordato şartlarından fazla olarak ödeme vaadinde bulunması yasak olup, böyle bir vaat 
mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın batıldır (İİK m.306). Konkordatonun hüküm ve sonuçları 

hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Ulukapı, Ömer: Konkordatonun Feshi, Konya 1998, s.84-104. 
177 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra s.713; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.454, 458-459. 
178 Konkordatoda, imtiyazlı alacakların belirlenmesinde, iflâsta imtiyazlı alacakları belirleyen, İİK 

m.206 esas alınacaktır (Tanrıver-Değişiklikler s.552). Konkordatonun hükümlerinin düzenlendiği İİK 

m.303‟de imtiyazlı alacakların konkordato hükümlerinden müstesna tutulmadığı; ancak İİK m.298‟de 

imtiyazlı alacakların tam olarak ödeneceği düzenlendiğinden, İİK m.206‟da belirtilen imtiyazlı 

alacaklar, konkordatoda öngörülen indirimden etkilenmez, ancak bunun dışındaki hükümlerden adi 

alacaklar gibi etkilenirler (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Surgurtekin-İcra s.461-462). 
179 Tanrıver-Değişiklikler s.551-552. 
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aşamasında dürüst davranması, gerekse konkordatonun tasdikinden sonra, borçlarını 

tasdik edilen konkordato çerçevesinde, zamanında ve konkordato şartlarına uygun 

olarak ödemesi gerekir. Bu nedenle, borçlunun dürüst olmayan hareketlerle, 

konkordatonun tasdikini sağladığının, konkordatonun tasdikinden sonra anlaşılması 

halinde, alacaklıların konkordatonun feshini isteyebilecekleri düzenlenmiştir (İİK 

m.308)
180

. Yine alacağı, konkordatoda, gösterilen zamanda ve şartlarda ödenmeyen, 

her alacaklı, alacağının konkordato şartlarına göre ödenmesini sağlamak için, 

borçluya karşı icra veya iflâs takibi yapabileceği gibi; alacağına tam olarak 

kavuşmak isterse, konkordatonun sadece kendisi bakımından feshini de isteyebilir 

(İİK m.307)
181

.  

Konkordato müessesesi hakkında vermiş olduğumuz bu genel bilgilerden 

de görüldüğü üzere, konkordato müessesesinde teminat gösterilmesi, konkordatonun 

tasdik şartlarından birisi olarak teminat gösterilmesi (İİK m.298,III) ve 

konkordatonun tasdikine karar verilen hallerde, rehinli malın satışının durdurulması 

için teminat gösterilmesi (İİK m.298a,I) olmak üzere iki halde söz konusu 

olmaktadır. Şimdi konkordato müessesinde teminat gösterilmesinin söz konusu 

olduğu bu halleri inceleyelim.  

 

 

                                                
180 Konkordato borçlusunun, konkordatonun yapılması sırasında, dürüst hareket etmediği, kötüniyetli, 
hileli bazı davranışlarla konkordatonun kabul ve tasdik ettirilmesini sağladığı sonradan anlaşılırsa, 

alacaklılardan birinin konkordatonun feshini talebi ile (İİK m.308), konkordato tamamen (bütün 

alacaklılar için) feshedilir (Kuru-İcra El Kitabı s.1318). Konkordatonun tamamen feshine karar veren 

ticaret mahkemesi, aynı kararında, teminat aramaksızın, borçlunun haczi caiz bütün mallarının 

ihtiyaten haczine de karar verir (İİK m.308/II, 301/II). Her alacaklı, alacağının tamamı için borçluya 

karşı icra veya iflâs takibi yapabilir (Kuru-İcra El Kitabı s.1321). Konkordatonun bir alacaklı 

bakımından feshindekinden (İİK m.307) farklı olarak, konkordatonun tamamen feshinde (İİK m.308), 

alacaklılar, konkordato ile kazandıkları hakları muhafaza etmezler, kaybederler (Kuru-İcra El Kitabı 

s.1321). 
181 Konkordatonun kendileri bakımından feshini isteyebilecek alacaklılar, konkordato kendileri için 

mecburi olan, alacaklılar olup; konkordato kendileri için mecburi olmayan alacaklılar (örn. rehinli 

alacaklılar, bir malın aynından doğan kamu alacakları, alacakları kabul edilmiş imtiyazlı alacaklılar) 
hukukî yararları olmadığından konkordatonun feshi davası açamazlar (Kuru-İcra El Kitabı s.1313-

1314). Konkordatonun feshi davasının, konkordatodaki vade tarihinden itibaren başlayacak on yıllık 

zamanaşımı süresi içinde, konkordatonun tasdikine karar vermiş olan ticaret mahkemesinde açılması 

gerekir (Kuru-İcra El Kitabı s.1314-1315). Ticaret mahkemesi, alacaklıya konkordato çerçevesinde 

ödeme yapılmadığını tespit ederse, konkordatonun sadece o alacaklı bakımından feshine karar verir 

(İİK m.307); konkordatonun tamamen feshine karar veremez. Konkordatonun feshi kararı ile, bu 

kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin alacaklı, alacağının tamamını borçludan isteyebilir; ödenmediği 

takdirde, alacağının tamamı için icra veya iflâs takibi yapabilir (Kuru-İcra El Kitabı s.1316-1317). 

Konkordato feshedilmiş olmasına rağmen, alacaklı, konkordato ile kazanmış olduğu hakları muhafaza 

eder (İİK m.307/I).   
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A- Konkordatonun Tasdik Şartı Olarak Teminat Yükümlülüğü (İİK 

m.298,I-3) 

I- Genel Olarak 

Konkordatonun tasdiki için, kanunun aradığı temel şartlardan birisini de 

teminat şartı oluşturmaktadır. Nitekim, İİK m.298,I-3‟de konkordatonun tasdikinin 

bir takım şartların gerçekleşmesine bağlı bulunduğu ifade edilmiş ve bu fıkranın 

üçüncü bendinde de bu şartlardan birisinin "Konkordato işlemlerinin yerine 

getirilmesini, alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen 

ödenmesini ve mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifasını 

sağlamak için, bu alacaklılardan her biri özel olarak ve açıkça kendi alacağı 

bakımından vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi” olduğu açıkça 

belirtilmiştir. Konkordatonun tasdiki için, böyle bir teminat şartının 

öngörülmesindeki amaç, hem konkordatonun tasdik edilen şartlar çerçevesinde 

yerine getirilmesini mümkün kılarak, bu sayede borçluyu yerine getiremeyeceği 

taahhütlerde bulunmaktan alıkoymak hem de alacaklılar yönünden bir ödeme 

garantisi sağlamaktır
182

. Bir başka deyişle, İİK m.298,I-3‟deki teminat gösterme 

yükümlülüğü, bir taraftan alacaklılar için bir ödeme garantisi sağlayarak, 

alacaklıların menfaatini korurken, diğer taraftan da, borçluyu yerine getiremeyeceği 

taahhütlerden alıkoyarak borçlunun menfaatlerini korumaktadır. Konkordatonun 

tasdiki halinde, konkordato şartları çerçevesinde ödeme yapılmaması halinde, 

alacaklı, ödenmeyen borç miktarı oranında icra takibi yaparak, bu teminatın paraya 

çevrilmesini sağlayabileceği gibi; konkordatonun İİK m.307‟ye feshini sağlayarak, 

alacağının tümünü tahsil için yapacağı takipte de bu teminatın paraya çevrilmesini 

sağlayabilir
183

.  

                                                
182 Tanrıver/Deynekli s.117; Altay-Konkordato I s.430; Öktemer, Semih: Konkordatoda Teminat 

Sorunu, (YD 1977/I, s.159-163) s.160; Ulukapı-Konkordato s.177; Balcı-Konkordato s.266; Berkin-

İflâs s.563-564; Berkin-Tasdik s.399; “İİK m.298/3‟te söz konusu edilen teminat, konkordatonun 

taahhüt edilen şartlar dahilinde ifasını mümkün kılmak ve bu suretle borçluyu yerine getiremeyeceği 

tekliflerde bulunmaktan alıkoyarak, hem kendisini ve hem de alacaklılarını korumak maksadına 

dayanır” (İİD 05.10.1963, 10545/10471: Kuru-Konkordato s.467, dn.197). 
183 Altay-Konkordato I s.450. 
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Görüldüğü üzere İİK m.298,I-3‟deki teminat hukukî nitelik olarak, 

konkordatonun tasdik şartıdır. Ticaret mahkemesi tasdik şartlarından birisi olan 

teminat şartının, tam olarak yerine getirilip getirilmediğini resen araştıracaktır
184

.  

İcra İflas Kanunu‟nda esas olarak, adi (iflâs dışı) konkordato hükümleri 

düzenlenmiş olup, buradaki hükümler ayrı bir düzenleme olmadığı takdirde diğer 

konkordato türleri içinde geçerlidir. Konkordatonun tasdik şartlarından biri olan İİK 

m.298,I-3‟deki teminat gösterme yükümlülüğü, iflâs dışı konkordato ve mal 

varlığının terki suretiyle konkordato da, adi konkordatodan farklılık göstermektedir.  

Bu nedenle, teminat şartını konkordato türlerine göre ayrı ayrı inceleyelim:  

 

II- Adi (İflâs Dışı) Konkordatoda 

Ticaret mahkeme, konkordatonun tasdiki için gerekli diğer şartlarda olduğu 

gibi, tasdik şartlarından birisi olan teminat şartının somut olayda yerine getirilip 

getirilmediğini, kendiliğinden araştırıp, tespit edecektir. Şüphesiz, mahkemenin bu 

araştırma ve incelemesinde, konkordato komiserinin, konkordatonun tasdikinin 

uygun olup olmayacağı konusunda İİK m.296,I‟e göre hazırlamış olduğu rapor bir 

baz teşkil edecektir
185

. Zira konkordato komiserinin raporunda, diğer tasdik 

şartlarının yanında, teminat şartının da yerine getirilip getirilmediği konusunda 

bilgiler ve değerlendirmeler yer alacak ve bu bilgiler, teminat şartının yerine getirilip 

getirilmediği konusunda, ticaret mahkemesinin vereceği karar üzerinde büyük ölçüde 

etkili olacaktır
186

. Ancak bu raporun mahkeme açısından herhangi bir bağlayıcılığı 

yoktur
187

. Mahkeme gerek konkordato komiserinin raporunu, gerekse sonra ortaya 

çıkan gelişmeleri ve değişimleri dikkate alarak yapacağı inceleme ve araştırma 

neticesinde, diğer şartlar yanında teminat şartının da yerine getirildiğini, yani teminat 

gösterilmesi zorunlu alacaklar için teminat gösterildiğini tespit ederse konkordatonun 

tasdikine; aksi halde tasdik talebinin reddine karar verecektir
188

.  

                                                
184 Balcı-Konkordato s.265. “…Konkordatonun kabul ve tasdik şartları İİK 297 ve 298.maddelerinde 

düzenlenmiştir. Kanunun aradığı tasdik şartları kamu düzeniyle ilgili olup, mahkeme bu şartların 

varlığını re‟sen araştırmakla yükümlüdür” (11.HD 11.07.1990, 4754/5189: Balcı-Konkordato s.280). 
185 Tanrıver/Deynekli s.118. 
186 Tanrıver/Deynekli s.118. 
187 Tanrıver/Deynekli s.118. 
188 Tanrıver/Deynekli s.118. 
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Şimdi, konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli şartları, bu teminatın gösterilme 

zamanı, teminatın türü, miktarı, teminat gösterilmemesinin sonuçlarını inceleyelim.  

 

1- Şartları 

Adi konkordatoda, konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre teminat 

gösterme yükümlüğünün doğabilmesi için gerekli şartları, 1-Konkordato talebi 

üzerine konkordato mühleti verilmiş olması, 2- Teminat gösterilmesi gereken bir 

alacağın olması, 3- Alacaklıların teminat gösterilmesinden vazgeçmemiş olmaları 

şeklinde belirleyebilir. 

 

a- Konkordato Talebi Üzerine Konkordato Mühleti Verilmeli 

İİK m.298,I-3‟deki teminat, konkordatonun tasdik şartlarından birisi 

olduğundan, tasdik aşamasına gelinebilmesi ve konkordato borçlusunun bu teminat 

yükümlülüğünün doğabilmesi için öncelikle, konkordato talebi üzerine, icra 

mahkemesi tarafından borçluya konkordato mühleti verilmiş olması gerekir.  

Borçlunun konkordato talebi icra mahkemesi tarafından kabul edilmeyerek, 

konkordato talebinin reddine karar verilmişse, borçlunun İİK m.298,I-3‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğü doğmayacaktır.  

Borçluya verilen konkordato mühleti, mühlet kararının uygulamaya 

koydurulmaması nedeniyle kendiliğinden kalkmışsa (İİK m.286,II) veya icra 

mahkemesi tarafından kaldırılmışsa (İİK m.290,III), bu hallerde yine, borçlunun İİK 

m.298,I-3‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.  

 

b-Teminat Gösterilmesi Gereken Bir Alacak Olmalı 

Konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli bir diğer şart, teminat 

gösterilmesi gereken bir alacağın olmasıdır. İİK m.298,I-3‟de “Konkordato 

işlemlerinin yerine getirilmesini, alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların 

tamamen ödenmesini ve mühlet sırasında komiserin onayı ile akdedilmiş borçların 

ifasını sağlamak için…yeterli teminatın gösterilmesi”nden söz edilmektedir. Buradan 

hareketle teminat gösterilmesi gereken alacakları, konkordatoya kayıtlı alacaklar ve 
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komiserin onayı ile akdedilen sözleşmelerden doğan alacaklar olarak iki başlık 

altında incelebiliriz.  

 

aa- Konkordatoya Kayıtlı Alacaklar 

Konkordato borçlusu tarafından, teminat gösterilmesi zorunlu olan 

alacaklar, kayıtlı alacaklardır
189

. Kayıtlı alacaktan maksat ise yirmi günlük süre 

içinde konkordato komiserine bildirilmiş alacaklar ile, konkordato komiserine 

bildirilmemiş olsa bile, borçlunun ayrıntılı bilançosunda gösterilen veya varlığı resmi 

sicillerden anlaşılan alacaklardır
190

.  

Yirmi günlük süre içinde veya daha sonra alacağın konkordato komiserine 

bildirilmemesi, alacağın sona ermesine neden olmaz; sadece bildirilmediği için 

kayıtlı alacak niteliği kazanamayan bu alacak için teminat gösterilmez
191

.  

Konkordatoya kayıtlı alacak niteliğini taşımak kaydıyla, değişik alacak 

türleri için teminat gösterilmesi söz konusu olmaktadır.  

 

aaa- Adi Alacaklar 

Konkordato borçlusundan alacaklı olan ve yirmi günlük yasal süre içinde 

(İİK m.292,I-II) alacağını konkordato komiserine bildiren ve borçlu tarafından 

herhangi bir itiraza uğramayan adi alacaklar; borçlunun bilançosundan veya resmi 

sicillerden varlığı anlaşılan adî alacaklar için teminat gösterilmesi zorunludur.  

Her ne kadar, İİK m.298,I-3‟de sadece imtiyazlı alacaklardan söz edilmekte 

ise de, burada adi alacakların açıkça zikredilmemiş olması, adi alacaklar için teminat 

gösterilmeyeceği anlamına gelmez
192

. Zira, İİK m.298,I-3‟deki “Konkordato 

                                                
189 Tanrıver/Deynekli s.118; Tanrıver-Konkordoto Komiseri s.229. Aksi görüş: Teminat gösterilmesi 

gerekli alacaklar, konkordatoya kayıtlı alacakların tamamı değil; sadece borçlu tarafından veya icra 
mahkemesi tarafından varlığı kabul edilmiş olan imtiyazlı alacaklar ile mühlet sırasında komiserin 

onayı ile akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan alacaklardır (Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-

İcra s.456). 
190 Tanrıver/Deynekli s.97; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.450. 
191 Kuru-İcra IV s.3677; Kuru-Konkordato s.468, dn.199. Fakat, konkordato komiserine bildirilmeyen 

ancak, varlığı borçlunun bilançosundan veya resmi sicillerden anlaşılan alacaklar kayıtlı alacak 

sayılacağından, bu tür alacaklar için de teminat gösterilir. 
192 Tanrıver/Deynekli s.118; Kuru-Konkordato s.468, dn.199; Kuru-İcra IV s.3747. 

“Teminat yalnız imtiyazlı alacaklılara münhasır olmayıp deftere geçen alacakların tamamına şamildir” 

(İİD 26.5.1966, 5920/5786: Kuru-İcra IV s.3747). 
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işlemlerinin yerine getirilmesini…sağlamak” ifadesi, imtiyazsız adi alacakları 

kapsamaktadır
193

. 

İİK m.298,I-3‟deki “Konkordato işlemlerinin yerine 

getirilmesini…sağlamak” ifadesi, 4949 sayılı yasanın 77.maddesiyle yapılan 

değişiklik sonucu getirilmiş olup; bu değişiklikten önceki hükümde, “konkordato 

hükmünün ifası için” ifadesi kullanılmıştı. Teminat, konkordatoya tâbi borçların 

ödenmesini sağlamak amacıyla gösterildiğinden, “konkordato hükmünün ifası” 

şeklindeki eski hüküm daha doğrudur
194

. 

İİK m.206 anlamında kendilerine herhangi bir imtiyaz tanınmayan 

alacaklar, adî alacak olup; konkordatoya kaydettirilmiş olmaları kaydıyla, adi 

alacaklar için teminat gösterilmesi zorunludur
195

. Konkordato borçlusu tarafından 

teklif edilen konkordato, yüzde konkordatosu ise, konkordatoda kabul edilen yüzde 

oranında; vade konkordatosu ise, alacağın tamamı tutarında teminat gösterilmesi 

gerekir
196

.  

Konkordatoya kayıtlı olmayan, yani konkordato komiserine süresinde 

bildirilmemiş adî alacaklar ile, borçlunun bilançosundan veya resmi sicillerden 

varlığı anlaşılmayan adî alacaklar için, borçlunun teminat gösterme yükümlülüğü 

yoktur
197

.  

 

bbb- İmtiyazlı Alacak 

İmtiyazlı alacaklar, konkordatoya kaydettirilmiş ve borçlu tarafından itiraza 

uğramamış olmaları kaydıyla, teklif edilen konkordato ister yüzde, ister vade 

konkordatosu olsun, alacağın tamamı kadar teminat gösterilmesi zorunludur
198

. 

Nitekim, İİK m.298,I-3‟de “…alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların 

tamamen ödenmesini…sağlamak için” ifadesiyle, bu husus açıkça dile getirilmiştir. 

Yine burada, teminatın, imtiyazlı alacağın tam olarak ödenmesini sağlamak için 

                                                
193 Kuru-İcra El Kitabı s.1282-1283; Altay-Konkordato I s.430; Ulukapı-Konkordato s.178. 
194 Altay-Konkordato I s.430-431. 
195 Kuru-İcra IV s.3747; Tanrıver/Deynekli s.119; Balcı-Konkordato s.266. 
196 Tanrıver/Deynekli s.119; Kuru-İcra IV s.3748; Kuru-Konkordato s.468; Balcı-Konkordato s.266. 

“Teminat miktarı tespit ederken âdi (imtiyazsız) alacaklıların konkordato şartları çerçevesinde, 

imtiyazlı alacaklar ise tamamen göz önünde tutulur” (İİD 05.10.1963, 10545/10471: Kuru-İcra IV 

s.3747). 
197 Kuru-İcra IV s.3749. 
198 Kuru-İcra IV s.3747; Kuru-Konkordato s.468; Tanrıver/Deynekli s.119; Balcı-Konkordato s.266; 

Altay-Konkordato I s.433. 
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alındığı da vurgulanmıştır. Yani alacağın tamamı kadar teminat gösterilmesinin, 

imtiyazlı alacakların konkordato şartlarına tâbi olmaksızın, tam olarak ödenecek 

olmasından kaynaklanmaktadır
199

. Ancak imtiyazlı alacaklı, imtiyazından açıkça 

vazgeçerse, bu durumda alacak adi alacak niteliğini kazanacağından, teklif edilen 

konkordato yüzde konkordatosu ise, konkordatoda kabul edilen yüzde oranında 

teminat göstermesi yeterli olacaktır
200

.  

İmtiyazlı alacaktan maksat, İİK m.206‟da üç sıra halinde sayılan 

alacaklardır
201

. Bu nedenle özel kanunlarda imtiyazlı olduğu belirtilen bir alacağın, 

konkordato bakımından imtiyazlı alacak sayılabilmesi için, İİK m.206‟da üç sıra 

halinde belirtilen alacak gruplarından birisine girmesi gerekir
202

. İmtiyazlı alacaklar 

tam olarak ödeneceğinden, İİK m.206‟da üç sıra halinde belirtilen alacak 

gruplarından birisine giren imtiyazlı bir alacağın tamamı kadar teminat 

gösterilmelidir.  

Altay, İİK m.298,I-3‟de teminat gösterilmesi gerektiği belirtilen imtiyazlı 

alacaklardan maksadın, İİK m.289,III hükmü ile takip yapılabileceği belirtilen, 

206.maddenin birinci sırasında belirtilen alacaklar olduğunu; bu nedenle sadece İİK 

m.206 birinci sırası kapsamındaki alacaklar için, alacağın tamamı oranında teminat 

gösterilmesinin isteneceğini; İİK m.206 ikinci ve üçüncü sırasındaki alacakların ise 

adi alacak statüsüne tabi olacağın ifade etmektedir
203

. Kanımızca İİK m.298,I-3‟de 

imtiyazlı alacak türleri arasında herhangi bir ayrım yapılmadan, genel olarak 

alacakları kabul edilmiş imtiyazlı alacaklardan söz edildiği için, böyle bir ayrım 

yapılmasının, kanuni bir dayanağı yoktur. İİK m.289,III‟daki düzenleme ise, teminat 

yükümlülüğü ile ilgili olmayıp, takip yasağına istisna getiren bir düzenlemedir. Bu 

düzenlemeden hareketle, İİK m.206‟nın ikinci ve üçüncü sırasındaki imtiyazlı 

alacakların, adi alacak statüsüne  tabi kılınması mümkün değildir. Bu nedenle, İİK 

m.206‟nın gerek birinci, gerekse ikinci ve üçüncü sıralarında belirtilen tüm imtiyazlı 

alacaklar için, süresinde konkordatoya kaydedilmek ve herhangi bir itiraza 

uğramamak şartıyla, alacağın tamamı tutarında teminat gösterilmesi gerekir.  

                                                
199 Tanrıver/Deynekli s.119.  
200 Tanrıver/Deynekli s.119. 
201 Ulukapı-Konkordato s.179; Öktemer-Konkordato s.160; Tanrıver/Deynekli s.119. 
202 Ulukapı-Konkordato s.180; Tanrıver/Deynekli s.98; Tanrıver-Konkordato Komiseri s.220, dn.340. 
203 Altay-Konkordato I s.434-435. 
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Ulukapı, özel bir kanun hükmü ile imtiyazlı alacak sayılan, ancak İİK 

m.206‟daki alacak gruplarından birisine girmeyen bir alacak için teminat 

gösterilmesi gerekmeyeceği görüşündedir
204

. Bu görüş, özel kanunlarda imtiyazlı 

sayılan alacakların, İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterilirken imtiyazlı alacak 

statüsüne tâbi olmayacağı açısından doğrudur. Bununla beraber, bu tür alacak, 

konkordato uygulaması bakımından imtiyazlı alacak sayılmasa bile, adî alacak 

statüsünde işlem görecek ve konkordatoya kaydettirilmiş olmaları şartıyla, adî alacak 

statüsünde, bunlar için de teminat gösterilmesi gerekecektir.  

Konkordatoya kaydettirilmemiş olan imtiyazlı alacak için teminat 

gösterilmesi zorunluluğu yoktur
205

. İmtiyazlı alacağın hiç ya da süresinde 

konkordatoya kaydettirilmemiş olması, o alacağın taşıdığı imtiyazın kaybedilmesi 

anlamına gelmez, imtiyazlı alacağın yine tam olarak ödenmesi gerekir ve fakat bu 

durumda, sadece bu alacak için teminat gösterilmesi gerekmez
206

. Ancak imtiyazlı 

alacak konkordatoya kaydettirilmemiş olmakla beraber, imtiyazlı alacağın varlığı 

resmi sicillerden veya borçlunun ayrıntılı bilançosundan anlaşılıyorsa, bu imtiyazlı 

alacakların tamamı oranında teminat gösterilmesi gerekir
207

.  

Kuru, konkordatoya süresinde kaydettirilmemiş bir imtiyazlı alacağın, daha 

sonra, konkordato dosyası mahkeme gönderilinceye kadar komisere bildirilmesi ve 

bu alacağın borçlu tarafından kabul edilmesi veya lehine icra mahkemesi tarafından 

karar getirilmesi halinde, bu alacağın tamamı için teminat gösterilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir
208

. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Kanımızca, bir alacağın süresinde 

kaydettirilmemesini müeyyidesi, o alacak için teminat gösterilmemesi olduğundan, 

süresinde kaydettirilmemiş imtiyazlı alacak için artık teminat gösterilmesi 

gerekmeyecektir.  

 

 

 

 

                                                
204 Ulukapı-Konkordato s.180. 
205 Kuru-İcra IV s.3749; Tanrıver/Deynekli s.119. 
206 Tanrıver/Deynekli s.119-120. 
207 “…diğer taraftan davacı tarafından, SSK ve Vergi Dairesi de mühlet talebine ekli listede „alacaklı‟ 

olarak gösterilmiştir…bu alacaklılar konkordatoyu teminatsız kabul etmediği sürece, teminat 

gösterilmesi gerekir” (19.HD 14.11.1996, 5681/10057: Uyar-Kanun VI S.8539). 
208 Kuru-İcra IV s.3681, 3749; Kuru-Konkordato s.446, dn.137. 
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ccc- Rehinli Alacaklar 

Kural olarak rehinli alacaklar için teminat gösterilmesi gerekmez
209

. Çünkü, 

rehinli alacaklar, zaten teminatlı olup, bu alacaklar rehinle karşılanacaktır. Ancak, 

rehnin karşılamadığı, bu nedenle konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate 

alınan, adi alacak haline gelen kısım için teminat gösterilmesi gerekir
210

. Örneğin, üst 

sınır ipoteğinde, limit fazlası alacak rehnin kapsamında olmadığından, limiti aşan 

alacak kesimi için teminat gösterilmesi gerekir. Yine rehinli alacaklı, rehin hakkında 

feragat ederse, bu durumda alacak adî alacak haline geleceğinden, bu kapsamdaki bir 

alacak içinde teminat gösterilmesi gerekecektir
211

. 

Konkordato borçlusunun, şahsen sorumlu olduğu bir borç, üçüncü kişiye ait 

bir malın rehnedilmesi suretiyle teminat altına alınmışsa, süresi içinde konkordatoya 

kaydettirilmesi şartıyla, rehinli alacağın tamamı konkordato çoğunluğunun 

belirlenmesinde dikkate alınacak ve bu tür rehinli alacak için teminat verilmesi de 

gerekecektir
212

. Aksi takdirde, üçüncü kişi borcu ödediğinde teminat olarak rehnettiği 

malını kurtaracak, ancak kendi rücu hakkı teminatsız kalacaktır. Bu nedenle, teminat 

yükümlüğünün üçüncü kişiye ait bir malın rehnedilmesi suretiyle yerine getirildiği 

hallerde, rehinli alacağın tamamı için teminat gösterilmelidir. Rehin veren üçüncü 

kişinin rücu hakkının doğması halinde, rehin veren, alacaklının hakların halef olacak 

ve İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminattan yararlanacaktır. 

 

ddd- Nizalı Alacaklar 

Konkordato komiseri İİK m.292‟de öngörülen yirmi günlük yasal süre 

içinde kendisine bildirilen alacakları kabul ederek, bu alacaklar hakkında borçluya 

beyanda bulunmaya davet eder (İİK m.293). Beyanda bulunan konkordato borçlusu, 

bir alacağın varlığını reddederse, bir başka deyişle konkordatoya kaydedilen alacak 

                                                
209 “Olayda vade konkordatosu bahse konudur. Borçlu üç yılda üç eşit taksitte %100 nispetinde ödeme 
teklifinde bulunmuştur. Rehinli alacaklar müstesna olmak üzere, imtiyazlı imtiyazsız (adi) alacakların 

tümü için teminat istemeyenler hariç bırakılmak şartıyla %100 üzerinden teminat gösterilmiş olması 

zorunludur” (12.HD 23.02.1984, 10929/1896: Tanrıver/Deynekli s.119, dn.227). 
210 Kuru-Konkordato s.468, dn.199; Altay-Konkordato I s.432; Kuru-İcra IV s.3749; Kuru-İcra El 

Kitabı s.1283; Balcı-Konkordato s.266. “Rehinli alacaklar imtiyazlı alacaklar meyanına girmeyip 

doğrudan doğruya merhunun bedelinden tahsil olunacağından, bunların ancak rehinle karşılanamayan 

miktarlarının konkordato şartları ve oranı nisbetinde temini gerekir” (İİD 05.10.1963, 10545/10471: 

Kuru-İcra IV s.3750). 
211 Ulukapı-Konkondato s.179. 
212 Ulukapı-Konkordato s.179; Altay-Konkordato I s.432-433. 
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borçlunun itirazına uğrarsa, bu alacak konkordato bakımından nizalı (çekişmeli) 

alacak olarak işlem görür
213

.  

Nizalı alacakların, konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınıp 

alınmayacaklarına ve dikkate alınacaklarsa ne ölçüde dikkate alınacaklarına icra 

mahkemesi karar verecektir (İİK m.297,IV). Nizalı alacak icra mahkemesi tarafından 

kabul edilir ve konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınmasına karar 

verilirse, borçlunun teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır. Her ne kadar, icra 

mahkemesinin, bu konuda vereceği karar maddî hukuk bakımından kesin hüküm 

niteliği taşımasa da, icra mahkemesi tarafından verilen karar, borçlu tarafından itiraz 

uğrayan alacağın varlığı konusunda bir karine teşkil ettiğinden, icra mahkemesi 

tarafından kabul edilen alacak için teminat gösterilmesi gerekecektir
214

.  

Ancak nizalı alacaklar için teminat gösterilmesi, diğer alacaklar için teminat 

gösterilmesinden farklılık göstermektedir. Şöyle ki, icra mahkemesi, hesaba 

katılmasına karar verdiği nizalı alacağa, konkordato gereğince düşecek payın, 

konkordato borçlusu tarafından, para olarak, bankaya veya banka bulunmaya yerde 

icra veznesine yatırılmasına karar verebilmektedir (İİK m.305)
215

.  

İşte icra mahkemesi böyle bir karar verdiği takdirde, borçlu tarafından 

nizalı alacak için gösterilecek teminatın İİK m.305‟e göre gösterilmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Yani icra mahkemesinin konkordato çoğunluğunun hesabında 

dikkate alınmasına karar verdiği nizalı alacaklar için, her hâlükârda teminat 

gösterilmesi gerekmekte, ancak bu teminat ya İİK m.305‟e göre ya da İİK m.298,I-

3‟e göre gösterilmektedir
216

. Her iki teminatın birlikte gösterilmesi istenemez
217

. Zira 

                                                
213

 Tanrıver/Deynekli s.100; Altay-Konkordato I s.432. 
214 Altay-Konkordato I s.432; Postacıoğlu-Konkordato s.30-31.  
215 İcra mahkemesi hesaba katılmasına karar verdiği (İİK m.297/IV) nizalı alacaklara düşecek 

payların, mutlaka İİK .305‟e göre bankaya yatırılmasına karar vermek zorunda değildir; bu husus icra 

mahkemesinin takdirindedir (Kuru-İcra El Kitabı s.1284). Yine icra mahkemesi İİK m.305‟e göre 

bankaya yatırma kararını, nizalı alacak hakkında İİK m.297/IV‟e göre yapacağı inceleme sırasında 
verebileceği gibi; İİK m.297/IV‟e göre yaptığı inceleme sırasında böyle bir karar vermemişse, 

alacaklının talebi üzerine, konkordatonun tasdiki kararından sonrada böyle bir karar verebilir (Kuru-

İcra El Kitabı s.1285).  
216 Kuru-Konkordato s.471; Kuru-İcra El Kitabı s.1285. 

İİK m.298/I-3‟e göre teminat gösterilmesi ile İİK m.305‟e göre teminat gösterilmesi arasındaki farklar 

şunlardır: 1- İİK m.298/I-3‟deki teminatın en geç konkordatonun tasdikine kadar gösterilmesi 

gerektiği halde; İİK m.305‟e göre gösterilecek teminat konkordatonun tasdikinden sonra da 

gösterilebilmektedir. 2- İİK m.298/I-3‟deki teminatın gösterilmemesi konkordatonun tasdiki talebinin 

reddi sonucunu doğurduğu halde; İİK m.305‟deki teminatın gösterilmemesi, alacaklının İİK m.307‟ye 

göre açtığı davayı kazanması halinde, konkordatonun feshi sonucunu doğurabilmektedir. 3- İİK 
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her iki teminat da nizalı alacağın konkordato şartlarında ödenmesini temin etmeye 

amaçlamaktadır. 

İcra mahkemesi, nizalı alacağın konkordato hesabında dikkate alınmasına 

ve İİK m.305 gereğince de bu nizalı alacağa düşecek payın bankaya yatırılmasına 

karar vermişse; bu pay borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden önce bankaya 

yatırılırsa, bununla borçlu nizalı alacak için teminat göstermiş sayılır ve artık İİK 

m.298,I-3‟e göre teminat göstermesi gerekmez. Ancak, İİK m.305‟e göre nizalı 

alacağa düşecek payın bankaya yatırılmasına karar verilmesine rağmen, bu pay 

bankaya yatırılmamışsa, borçlunun İİK m.298,I-3‟e göre teminat göstermesi gerekir; 

aksi halde tasdik talebinin reddine karar verilecektir.  

İcra mahkemesi, nizalı alacağın konkordato hesabında dikkate alınmasına 

karar vermiş ancak İİK m.305 gereğince bu nizalı alacağa düşecek payın bankaya 

yatırılmasına karar vermemişse, o zaman, borçlunun, İİK m.298,I-3‟e göre teminat 

göstermesi gerekecektir
218

. Alacaklı, konkordatonun tasdikinden sonra, icra 

mahkemesinden, hissesine düşecek payın İİK m.305‟e göre bankaya yatırılmasına 

karar verilmesini talep eder, alacaklının bu talebi mahkemece kabul edilir ve borçlu 

da bu parayı yatırırsa; o zaman, daha önce borçlu tarafından İİK m.298,I-3‟e göre 

gösterilen teminatın iade edilmesi gerekir
219

. Aksinin kabulü nizasız alacaklar için bir 

kere teminat gösterilerken, nizalı alacaklar için iki defa teminat gösterilmesi olur ki, 

bunun kabulü mümkün değildir
220

. 

 Nizalı alacağın konkordato hesabında dikkate alınmasına karar verildiği 

ancak, nizalı alacağa düşecek payın bankaya yatırılmasına karar verilmediği hallerde 

sadece İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olabilmekte; 

nizalı alacağa düşecek payın bankaya yatırılmasına karar verilen hallerde ise duruma 

göre İİK m.298,I-3‟e göre veya İİK m.305‟e göre teminat gösterilmesi söz konusu 

olabilmekte, ancak her iki teminatın birlikte gösterilmesi istenmemektedir.  

Gerek İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterilirken, gerek İİK m.305‟e göre 

teminat gösterilirken, nizalı alacak, adi alacak ise, konkordato borçlusu tarafından, 

                                                                                                                                     
m.298/I-3‟deki teminat HUMK m.96‟daki teminat türleri ile teminat gösterilebildiği halde; İİK 

m.305‟deki teminat sadece para ile gösterilebilmektedir.  
217 Kuru-İcra El Kitabı s.1285.  
218 Kuru-İcra El Kitabı s.1284-1285. 
219 Kuru-İcra El Kitabı s.1285. 
220 Kuru-İcra El Kitabı s.1285. 
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icra mahkemesi tarafından varlığı kabul edilen alacak miktarı için, yüzde 

konkordatosu ise konkordato kabul edilen yüzde oranında, vade konkordatosu ise, 

icra mahkemesi tarafından kabul edilen alacak miktarının tamamı için teminat 

gösterilmesi gerekir
221

. Nizalı alacak, imtiyazlı alacak ise, borçlu tarafından, icra 

mahkemesi tarafından varlığı kabul edilen alacak miktarının tamamı tutarında 

teminatın gösterilmesi gerekir
222

.  

Nizalı alacak icra mahkemesi tarafından kabul edilmemişse, bu alacak 

konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınmayacak ve bu alacak için teminat 

gösterilmesi gerekmeyecektir
223

. 

Borçlu tarafından varlığı kabul edilen, ancak alacaklılarca veya komiserce 

itiraz edilen bir alacak nizalı (çekişmeli) alacak sayılmayacağından
224

; bu alacak için 

icra mahkemesi kararı gerekmeksizin, alacağın adi alacak veya imtiyazlı bir alacak 

olmasına göre teminat gösterilmesi gerekir.   

Konkordatoya kaydettirilmeyen veya kaydettirilmekle birlikte borçlunun 

itirazı üzerine nizalı alacak niteliğini kazanan bir alacak hakkında, icra mahkemesi 

tarafından konkordato çoğunluğunun hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar 

verilmiş ve fakat konkordato prosedürü neticelenmeden, mahkeme ilâmı ile bu 

alacağın varlığı tespit edilmişse, bu alacak içinde teminat gösterilmesi gerekir
225

. 

 

eee- Taliki Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacaklar 

Taliki şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı alacakların, konkordato 

çoğunluluğunun hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacaklarına ve dikkate 

alınacaklarsa ne ölçüde dikkate alınacaklarına da icra mahkemesi karar verecektir 

(İİK m.297,IV). Bu tür alacaklarda, icra mahkemesinin, konkordato çoğunluğunda 

dikkate alınmasına karar verdiği miktara göre teminat gösterilmesi; yani, vade 

konkordatosu ise icra mahkemesinin dikkate alınmasına karar verdiği miktarın 

tamamı üzerinden, yüzde konkordatosu ise bu miktarın konkordatoda kabul edilen 

yüzdesi oranında teminat gösterilmesi gerekecektir.   

                                                
221 Kuru-İcra El Kitabı s.1285; Ulukapı-Konkordato s.178, dn.511; Kuru-Konkordato s.471, dn.208. 
222 Kuru-Konkordato s.471, dn.208; Kuru-İcra El Kitabı s.1285. 
223 “Tetkik merciince konkordato nisabına dahil edilmeyen çekişmeli alacak için güvence verilmez” 

(11.HD 07.11.1989, 7685/6060 kararı ile onanan İstanbul 4.Tic.Mah. 18.07.1989, 572/714 Kararı: 

Uyar-Kanun VI S.8566). 
224 Tanrıver/Deynekli s.100.  
225 Altay-Konkordato s.432. 
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Taliki şarta veya gayri muayyen bir vadeye bağlı alacaklarda, icra 

mahkemesi, şart ve vadenin yakında gerçekleşme ihtimali bulunmaması sebebiyle, 

bunların konkordato çoğunluğunda dikkate alınmamasına karar verse bile, bu 

alacaklar için İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterilmesi gerekeceği kabul 

edilmektedir
226

.  

 

fff- İnfisahi Şarta Bağlı Alacaklar ile Belirli Vadeye Bağlı Alacaklar 

İnfisahi şarta bağlı alacaklar ile belirli vadeye bağlı alacaklar, konkordatoya 

kaydedilmiş olmaları şartıyla, konkordato çoğunluğunun belirlenmesinde dikkate 

alınırlar
227

. Bu tür alacaklar konkordatoya kaydettirilmiş ve borçlu tarafından 

herhangi bir itiraza uğramamışlar ise, İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterilmesi 

gerekecek ve bu alacakların adi veya imtiyazlı alacak olmasına göre, ilgili prosedür 

uygulanacaktır. Bu alacaklar borçlu tarafından itiraza uğramış ise, nizalı alacak 

haline dönüşecek, bu durumda nizalı alacaklara ilişkin prosedür uygulanacaktır.  

 

bb- Komiserin Onayı ile Akdedilmiş Sözleşmelerden Doğan Alacaklar 

Kayıtlı alacaklardan başka, konkordato mühleti içinde konkordato 

komiserinin onayı ile gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan alacaklar için de 

teminat gösterilmesi zorunludur (İİK m.298,I-3). Kayıtlı alacaklar için teminat 

gösterilmesinde, teminat gösterilen alacaklar, konkordato mühleti verilmesinden 

önce doğan alacaklardır. Burada ise, konkordato mühleti verildikten sonra doğan bir 

alacak için teminat gösterilmesi söz konusu olmaktadır.  

İİK m.298,I-3‟de “….mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş 

borçların ifasını sağlamak için…yeterli teminatın gösterilesi” denilerek, konkordato 

mühleti içinde komiserin onayı ile akdedilmiş sözleşmelerden doğan alacaklar için 

konkordatonun mecburi olmadığı, bu alacakların tam olarak ödenmesi gerektiği ve 

komiserin onayı ile akdedilmiş sözleşmelerden doğan bu alacaklar için teminat 

gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, İİK m.303,II‟de de “mühlet içinde 

komiserin onayıyla akdedilmiş borçlar, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda 

yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılır” denilerek, bu tür borçların, ileride 

                                                
226 Kuru-Konkordato s.448, dn.144; Altay-Konkordato I s.433. 
227 Tanrıver/Deynekli s.102. 
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gerçekleşecek iflâs veya malvarlığının terki suretiyle konkordatoda masa borcu 

niteliğinde olacağı düzenlenmiştir.   

Kanun koyucu, konkordatoyu ve borçlunun ticari ilişki kurmak istediği 

üçüncü kişileri, borçlu ile sözleşme yapmaya teşvik etme amacıyla böyle bir 

düzenleme getirmiştir
228

. Komiserin onayını alarak borçlu ile ticari ilişkiye giren 

gerçek ve tüzel kişilerin, komiserin onayı ile yapılan sözleşmeden doğan alacakları 

için hem borçlu tarafından teminat gösterilmesi gerekecek, hem de bu alacaklar 

ileride gerçekleşecek iflâs veya malvarlığının terki suretiyle konkordatoda masa 

borcu niteliğinde olacağından; alacaklı iki yönden korunmuş olacaktır
229

. 

Komiserin onayı ile akdedilen sözleşmelerden alacaklar tam olarak 

ödeneceğinden, bunun sağlanması için bu alacakların tamamı tutarında teminat 

gösterilmesi gerekir.  

Konkordato mühleti içinde, konkordatonun tasdikine kadar, komiserin 

onayı alınmaksızın yapılan sözleşmelerden doğan alacaklar için, konkordato 

mecburidir (İİK m.303,I). Bu tür alacaklar için teminat gösterilmesi de gerekmez. 

Yani komiserin onayı olmadan, borçlu ile ticari ilişkiye giren alacaklılar alacaklarını, 

ancak konkordato şartları çerçevesinde tahsil edebilir ve komiserin onayı olmaksızın 

yapılan bu sözleşmelerden doğan alacaklar için teminat gösterilmesi gerekmez. 

Kanun koyucu, borçlu ile ticari ilişkiye girecek kişilerin komiserin denetiminden 

kaçınmalarını önlemek ve bir yaptırım niteliğini taşıması için, İİK m.298,I-3‟de 

komiserin onayı olmaksızın akdedilen sözleşmelerden doğan alacaklar için teminat 

gösterilmesini öngörmemiş ve İİK m.303,I‟de de bu tür alacaklar için konkordatonun 

mecburi olduğunu düzenlemiştir
230

.  

 

c- Alacaklılar Teminat Gösterilmesinden Vazgeçmemiş Olmalı 

Konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için gerekli bir diğer şart, alacağı için 

teminat gösterilmesi gereken alacaklının, teminat gösterilmesinden vazgeçmemiş 

olmasıdır. Bu husus İİK m.298,I-3 hükmünde “…alacaklılardan her biri özel olarak 

                                                
228 Altay-Konkordato I s.436. 
229 Altay-Konkordato I s.436. 
230 Altay-Konkordato I s.436-437. 
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ve açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe yeterli teminatın gösterilmesi” 

şeklinde belirtilmiştir.  

Konkordato borçlusundan alacaklı olan ve alacakları için teminat 

gösterilmesi gereken alacaklılardan her biri, alacaklarının tamamı veya bir kısmı 

hakkında, açık ve seçik bir beyanla teminat gösterilmesinden vazgeçebilirler
231

; bu 

durumda teminat gösterilmesinden vazgeçilen alacak bakımından teminat gösterme 

yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır
232

. Alacaklılar teminat gösterilmesinden açık 

ve seçik bir beyanla vazgeçmedikçe, borçlu, teminat gösterilmesi gereken alacak 

bakımından, İİK m.298,I-3‟e göre teminat göstermekle yükümlüdür
233

.  

Teminattan vazgeçme beyanı, alacaklılar toplantısı tutanağına geçirilen bir 

beyanla olabileceği gibi; konkordato komiserine veya mahkemeye vazgeçme 

yönünde dilekçe verilmek suretiyle de gerçekleştirilebilir
234

. Teminattan vazgeçme 

yönünde alacaklılar tarafından verilen dilekçelerdeki imzaların, konkordato komiseri 

veya mahkemece tasdik edilmesi şarttır
235

. Yine vazgeçmenin noter kanalıyla 

yapılması da mümkündür.  

Teminattan vazgeçme konusunda kanunda herhangi bir süre 

öngörülmemiştir. Bu nedenle, kanımızca, ticaret mahkemesi tasdik talebi hakkında 

karar verene kadar, alacaklıların teminat gösterilmesinden vazgeçmesi mümkündür.  

Teminattan vazgeçme beyanının özel olarak ve açık seçik bir beyanla 

yapılması gerekir. Teminattan vazgeçme beyanı, o kadar açık ve seçik bir beyanla 

yapılmalıdır ki; hukukçu olmayan bir alacaklı bile bunun ne anlama geldiğini 

                                                
231 “…Ancak alacaklıların teminat verilmesinden açık bir beyanla vazgeçmeleri mümkündür” (19.HD 

21.03.1995, 1500/2572: Tanrıver/Deynekli s.120, dn.236). 
232

 Postacıoğlu-Konkordato I s.439. “Konkordatoya dahil bil‟umum alacaklılar teminat şartından 

vazgeçmiş oldukları halde muayyen süre içinde mahkemece takdir olunan teminat gösterilmediğinden 

bahisle…onama isteğinin red edilmesinde isabet yoktur” (İİD 21.03.1970, 1783/3007: Balcı-

Konkordato s.289).  
233 “…İİK‟nun 298/3 maddesine göre, alacaklılar tarafından teminat verilmesinden açıkça 

vazgeçilmedikçe, yeterli teminat gösterilmeden konkordatonun tasdikine karar verilmemesi gerekir” 
(19.HD 21.03.1995, 1795/2575: Tanrıver/Deynekli s.120, dn.236); “…konkordato talebini teminatsız 

kabul ettiğini açıkça beyan etmeyen alacaklılar lehine teminat verilmemesi de tek başına konkordato 

talebinin reddi için yeterlidir” (19.HD 30.06.2005, 568/7353: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan s.6219); 

“…Konkordatoda, alacaklılar teminat haklarından açıkça vazgeçmedikleri sürece, borçlu tarafından 

yeterli teminat sağlanmadan tasdik kararı verilmez…” (19.HD 28.02.1995, 169/1725: 

Tanrıver/Deynekli s.120, dn.236; Balcı-Konkordato s.276). 
234 Tanrıver/Deynekli s.122; Altay-Konkordato I s.439;  “Alacaklılardan bir kısmı, alacaklılar 

toplantısı tutanağına geçirilen beyanlarıyla, diğer bir kısmı da sonradan verdikleri dilekçelere teminat 

şartından vazgeçmiş” (İİD 21.03.1970, 1783/3007: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan s.6260-6261). 
235 Tanrıver/Deynekli s.122; Altay-Konkordato I s.439. 
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anlamalıdır
236

. Bu nedenle konkordato teklifini kabul ettiğini bildiren, ancak teminat 

konusunda herhangi bir beyanda bulunmayan alacaklının, teminat konusunda sukût 

etmesine, teminattan vazgeçildiği anlamı verilemez
237

.  Açık ve seçik bir beyanla 

teminattan vazgeçme söz konusu olmadığından, borçlunun İİK m.298,I-3‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Yine konkordato teklifini kabul 

ettiği sırada veya sonrasında, açıkça borçludan teminat göstermesini istediğini 

bildiren alacaklı da daha sonra, teminat gösterilmesinden vazgeçtiğini bildirebilir ve 

onun bu beyanı geçerlidir
238

.  

Konkordatoya kabul oyu verilmiş olması, kabul oyu veren alacaklının 

teminat istemediği anlamına gelmez
239

. Alacaklı teminat gösterilmesinden açık bir 

beyanla vazgeçmedikçe gerek konkordatoya kabul oyu veren, gerek ret oyu veren her 

alacaklı için teminat gösterilmesi zorunludur. 

Teminattan vazgeçme beyanının özel, açık ve seçik bir beyanla yapılması 

gerektiği gibi, ayrıca bu beyanın herhangi bir şarta bağlı olmadan, kayıtsız ve şartsız 

yapılması gerekir. Şarta bağlı olarak teminattan vazgeçme söz konusu ise, bu beyan 

teminat istendiği, teminattan vazgeçilmediği şeklinde yorumlanmalıdır
240

 ve 

borçlunun teminat gösterme yükümlülüğünün olduğu sonucuna varılmalıdır. Zira bu 

durumda beyan şartlı yapıldığından, vazgeçme iradesi kesin bir şekilde ortaya 

koyulmamış olacaktır. 

Her bir alacaklı, sadece kendi alacağı bakımından, teminat gösterilmesinden 

vazgeçebilir
241

. Alacaklılardan bir veya bir kaçının teminat gösterilmesinden 

vazgeçmesi, konkordato borçlusunun teminat yükümlülüğünün bütünüyle sona 

ermesi anlamına gelmez; vazgeçme sadece, vazgeçen alacaklı için hüküm ifade eder, 

                                                
236

 Kuru-İcra IV s.3753; Tanrıver/Deynekli s.121. 
237 Balcı-Konkordato s.266; Tanrıver/Deynekli s.121; Altay-Konkordato I s.439; Kuru-İcra IV s.3751. 

“…konkordatoyu kabul etmiş alacaklılar açık bir beyanla vazgeçmedikleri takdirde, onlar açısından da 

teminat zorunludur. Sadece kabul beyanı teminat istendiği şeklinde yorumlanamaz” (12.HD 

14.03.1983, 363/1845: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan s.6257).  

“…Alacaklılar teminat şartından ancak açık bir beyanla vazgeçebilirler. Sükût etmiş olmaları, 
teminattan vazgeçmiş sayılmalarını gerektirmez” (12.HD 22.04.1985, 12519/3795: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan V s.6256-6257; Uyar-Kanun VI s.8550).  
238 Öktemer-Konkordato s.161; Tanrıver/Deynekli s.121. “…Konkordatoyu teminat karşılığında kabul 

etmiş olan alacaklıların sonradan teminat şartından vazgeçmeleri mümkündür. Yeter ki, bu vazgeçme 

açık ve şartsız bir irade beyanı ile vuku bulmuş olsun…” (İİD 21.03.1970, 1783/3007: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan V s.6260-6261). 
239 “Sadece „kabul beyanı‟ „teminat istenmediği‟ şeklinde yorumlanamaz” (12.HD 14.03.1983, 

363/1845: Uyar-Kanun VI s.8551). 
240 Tanrıver/Deynekli s.121. 
241 Kuru-İcra IV s.3750; Kuru-Konkordato s.469, dn.203; Tanrıver/Deynekli s.121. 
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diğer alacaklıların hakları üzerinde herhangi bir etki yapmaz
242

. Bu nedenle, bir veya 

birkaç alacaklının teminat gösterilmesinden vazgeçmesi halinde, borçlunun sadece, 

teminat gösterilmesinden vazgeçmiş alacaklılar için teminat gösterme yükümlülüğü 

sona erer; vazgeçmeyen alacaklılar açısından ise teminat gösterme yükümlülüğü 

devam eder
243

. Yine, konkordato oylaması sırasında, alacaklıların hem alacak hem 

alacaklı çoğunluğu itibariyle, kendi alacakları için teminat gösterilmesinden 

vazgeçmiş olmaları da sadece kendileri bakımından hüküm ifade eder; azınlıkta 

kalan ve teminat gösterilmesinden vazgeçmemiş alacaklılar için bağlayıcılık 

taşımaz
244

. Bu nedenle azınlıkta kalan alacaklılar için, borçlunun İİK m.298,I-3‟e 

göre teminat gösterme yükümlülüğü devam eder.  

Konkordatoyu kabul eden çoğunluk tarafından, aynı zamanda teminat 

gösterilmesinden de vazgeçilmişse, konkordatoyu kabul eden çoğunluk tarafından 

yapılan bu vazgeçme, konkordatoyu kabul etmeyen diğer alacaklıları (azınlığı) 

bağlamaz; azınlıkta kalan alacaklılar için teminat gösterilmesi gerekir
245

.   

Borçlu, konkordato teklifinde, teminatsız (teminat aranmaması şartıyla) 

konkordato teklifinde bulunmuş ve konkordato teminatsız olarak alacak ve alacaklı 

çoğunluğu tarafından kabul edilmişse, konkordatoya kabul oyu veren alacaklılar için 

teminat gösterilmesi gerekmez. Ancak, konkordatoyu kabul etmeyen azınlıkta kalan 

alacaklılar için, konkordato çoğunluk tarafından teminatsız olarak kabul edilmiş olsa 

bile, teminat gösterilmesi gerekir
246

. Zira, konkordato, konkordatoya kabul oyu 

vermeyen alacaklılar içinde bağlayıcı olduğundan, konkordato borçlusu tarafından 

gösterilecek teminat alacaklılar için bir güvence niteliğindedir. Bu nedenle 

konkordatoya kabul oyu vermemiş alacaklıların menfaatlerinin korunabilmesi için, 

bunların alacakları için teminat gösterilmesi zorunludur. Ayrıca, İİK m.298,I-3‟de 

teminattan vazgeçmenin açık bir irade beyanı ile yapılması öngörüldüğünden, 

                                                
242 Tanrıver/Deynekli s.121; Kuru-Konkordato s.469, dn.203. 
243 Kuru-İcra IV s.3750; Tanrıver/Deynekli s.121-122. 

“Bir veya daha fazla alacaklının vazgeçmesi, borçluyu teminat göstermek mükellefiyetinden 

kurtarmaz. Vazgeçmeyen alacaklıların haklarının temin edilmesi zaruridir” (İİD 05.10.1963, 

10545/10471: Kuru-İcra IV s.3750). 
244 Tanrıver/Deynekli s.122; Kuru-Konkordato s.469, dn.203. 
245 Kuru-İcra IV s.3751. 
246 Kuru-İcra IV s.3751; Kuru-Konkordato s.469, dn.203; Altay-Konkordato I s.439; Balcı-

Konkordato s.266. 



 520 

alacaklının teminattan vazgeçtiğine ilişkin açık ve imzası onaylanmış yazılı bir irade 

beyanı olmadıkça, teminattan vazgeçildiği sonucuna varılamaz
247

.  

İmtiyazlı alacaklı, sadece teminat gösterilmesinden vazgeçmişse, bu aynı 

zamanda alacağın imtiyazından da vazgeçtiği anlamına gelmez
248

. Bu durumda 

imtiyazlı alacak için sadece teminat gösterilmesi gerekmez; ancak imtiyazlı alacak 

yine konkordato şartlarına tabi olmaksızın tam olarak ödenir.  

 

2- Teminatın Miktarı ve Türü  

Konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğmuşsa, konkordatonun ticaret mahkemesi tarafından tasdik 

edilebilmesi için, tasdik şartları arasında yer alan teminat gösterme yükümlülüğünün 

mutlak suretle, borçlu tarafından yerine getirilmesi gerekir. Konkordato komiseri, 

mühlet içinde, konkordato dosyasını ticaret mahkemesine sunmadan, borçluyu 

teminat göstermesi konusunda uyarır
249

; borçlu tarafından gösterilmesi gereken 

teminatın miktarını ve türünü belirler. Borçlu tarafından para dışında başka bir 

teminat türü ile teminat gösterilmek istenirse, konkordato komiseri bu teminatın 

uygun bulunup bulunmadığı konusunda da karar verir. Komiserin teminat 

konusundaki bu kararlarına karşı icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurulabilir.  

Kanun koyucu, teminat gösterilmesi zorunlu alacaklar için İİK m.298,I-3 

hükmünde açıkça ifade edildiği üzere “yeterli teminatın gösterilmesi”ni aramıştır. 

Burada sözü edilen yeterli teminattan maksat, konkordato borçlusu tarafından 

gösterilen teminatın, hem nicelik, hem de nitelik olarak, teminat gösterilmesi zorunlu 

olan alacakların tamamını karşılayacak miktarda olmasıdır
250

. Teminatın nicelik 

olarak yeterli olması, teminat gösterilmesi zorunlu alacakları rakamsal olarak 

karşılayacak miktarda olmasını; nitelik olarak yeterli olması ise, alacaklıların, 

alacaklarını herhangi bir zorlukla karşılaşmadan, kolaylıkla tahsil etmelerine imkân 

                                                
247 Altay-Konkordato I s.439. 
248 Kuru-Konkordato s.469, dn.204. 
249 Altay-Konkordato I s.441. 
250 Tanrıver/Deynekli s.123-124. “Buradaki (kafi teminat) deyimi ile teminatın yalnız miktar 

bakımından değil; alacaklılara konkordato şartları dairesinde alacaklarını tahsil etmenin mümkün 

olacağı kanaatını verecek kuvvet ve değerde bulunmasına işaret olunduğunu kabul etmek zorunludur” 

(İİD 10.07.1069, 7840/7723: İBD. 1970/1-2, s.103-104).  
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verecek özellikte olmasını ifade etmektedir
251

. Bir başka deyişle teminatın nicelik 

olarak yeterli olması, teminatın miktar olarak alacağı karşılamaya yeterli olması; 

nitelik olarak yeterli olması da, teminat tür olarak alacağı karşılamaya yeterli, 

elverişli olması demektir.  

Konkordato borçlusu ile, lehlerine teminat gösterilecek alacaklılar arasında, 

teminatın türü ve miktarı konusunda anlaşma yapılması mümkündür. Bu anlaşma 

doğal olarak, sadece konkordato borçlusu ile bu teminat sözleşmesine taraf olan 

alacaklıları bağlar; sözleşmeye taraf olmayan alacaklılar için, kanunun öngördüğü 

şekilde teminat gösterilir
252

. 

Şimdi konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre göstermekle yükümlü 

olduğu teminatın “yeterli teminat” kabul edilebilmesi için, bu teminatın miktarının ve 

türünün ne olması gerektiğini incelemeye çalışalım: 

  

a- Teminatın Miktarı:  

Konkordato borçlusu tarafından gösterilecek teminat miktarı, teminat 

gösterilmesi gereken her bir alacaklıya, ödeme projesi çerçevesinde ödenmesi 

gereken borç miktarı kadardır
253

. Konkordato komiserinin, alacakları için teminat 

gösterilmesi gereken alacaklıların listesini ve bunlar için gösterilmesi gereken 

teminat miktarını belirlemesi ve teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

konusunda borçluyu uyarması gerekir.    

İİK m.298,I-3‟e göre teminat göstermekle yükümlü olan konkordato 

borçlusu, adi alacaklar için, teklif edilen konkordato yüzde konkordatosu ise, 

konkordatoda kabul edilen yüzde oranında; vade konkordatosu ise, adi alacağın 

tamamı tutarında teminat göstermelidir.  

İmtiyazlı alacaklarda ise, İİK m.298,I-3 hükmünde de “imtiyazlı alacakların 

tamamen ödenmesini…sağlamak için” şeklinde açıkça belirtildiği üzere, alacağın 

tamamı tutarında teminatın gösterilmesi gerekir.  

                                                
251 Tanrıver/Deynekli s.124; Öktemer-Konkondato s.163; Tanrıver-Konkordato Komiseri s.231, 

dn.398. “İİK‟nun 298‟inci maddesi konkordatonun tasdiki şartlarından biri olarak bütün alacaklıların 

tasfiyesi için (kâfi teminat) verilmiş olmasını öngörmektedir. Buradaki (kâfi) deyimi ile yalnız miktar 

bakımından değil, alacaklılara konkordato şartları dairesinde alacaklarını tahsil etmenin mümkün 

olacağı kanaatini verecek kuvvet ve değerde bulunmasına işaret olunduğunu kabul etmek zorunludur” 

(İİD 10.07.1969, 7848/7723: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan V s.6261). 
252 Postacıoğlu-Konkordato s.31; Altay-Konkordato I s.438-439. 
253 Altay-Konkordato I s.438. 
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Rehinli alacaklarda ise, sadece rehinle karşılanmayan kısım için, yüzde 

konkordatosu ise, konkordatoda kabul edilen yüzde oranında; vade konkordatosu ise, 

rehinle karşılanmayan kısmın tamamı tutarında teminatın gösterilmesi gerekir
254

.  

Konkordato komiserinin onayı ile akdedilmiş sözleşmelerden doğan 

alacaklarda, alacak miktarının tamamı tutarında teminat gösterilmesi gerekir.  

 

b- Teminatın Türü:  

Konkordato ile ilgili düzenlemelerde, borçlunun İİK .298,I-3‟e göre 

göstermekle yükümlü olduğu teminatın türü konusunda herhangi bir düzenlemeye 

yer verilmemiştir. Bu nedenle burada, teminat konusundaki genel hüküm olan, 

HUMK m.96‟ya göre teminat türleri belirlenecektir
255

. Buna göre, İİK m.298,I-3‟e 

göre teminat göstermekle yükümlü olan konkordato borçlusu, teminat olarak para, 

hisse senedi, tahvil, taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti (banka teminat 

mektubu) veya taşınır rehnini teminat olarak gösterilebilir
256

 (HUMK m.96,I 

kıyasen). Para dışındaki teminat türlerinin, teminat olarak gösterilebilmesi için, 

gösterilmek istenen teminat türünün konkordato komiseri tarafından uygun 

bulunması gerekir.  

Öğreti ve uygulamada, HUMK m.96,I‟de teminat türlerinden birisi olarak 

sayılan kefaletin, alacaklıların alacaklarını kolayca tahsil etmelerine imkân verecek 

bir nitelik taşımaması nedeniyle, konkordato da teminat olamayacağı kabul 

edilmektedir
257

. Ancak, HUMK m.96‟ya göre taraflar teminatın türünü sözleşme ile 

belirleyebileceklerine göre, borçlu teminat olarak bir kişinin kefaletini göstermiş ve 

alacaklılar veya alacaklıların bazıları, kefaleti teminat olarak kabul etmişlerse, buna 

                                                
254 Ulukapı-Konkordato s.180. 
255 Tanrıver/Deynekli s.125; Ulukapı-Konkordato s.182; Altay-Konkordato I s.437; Balcı-Konkordato 

s.267; Öktemer-Konkordato s.162; Berkin-Tasdik s.399; Eriş-Konkordato s.859; Kuru-Konkordato 

s.466, dn.196. 
256 Tanrıver/Deynekli s.125-128; Ulukapı-Konkordato s.182-183. 
257 Tanrıver/Deynekli s.125; Ulukapı-Konkordato s.182; Altay-Konkordato I s.438; Öktemer-

Konkordato s.163; “Mahkemece toplanan delillere, konkordato komiserinin beyanına, kefaletnameye 

ve tüm dosya içeriğine dayanılıp, teminat isteyen alacaklılar yekününün 300.000.000 lira olup 

gösterilen gayrimenkul teminatının 80.000.000TL olduğu, şahsî kefaletin kabul edilmediği ve şahsî 

kefaletin İİK‟nun 298/3. maddesi hükmüne göre kâfi teminat olarak kabul edilemeyeceği…” (11.HD 

27.12.1988, 9582/7952: Tanrıver/Deynekli s.125, dn.258); “Kişisel kefalet, konkordato teminatı 

olamaz” (12.HD 13.02.1989, 290/770: Eriş-Konkordato s.869); “…şahsî kefaletin İİK‟nun 

298/3.madde hükmüne göre kâfi teminat olarak kabul edilemeyeceği...” (11.HD 27.12.1988, 

9582/7952: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan V s.6252-6253; Altay-Konkordato I s.669). 
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kabul eden alacaklılar bakımından teminat şartı yerine getirilmiş sayılmalıdır
258

. 

Kanımızca da kendi alacağı için teminat gösterilmesinden tamamen vazgeçebilen 

alacaklının, kendi lehine gösterilmek istenen kefaleti teminat olarak kabul edebilmesi 

evleviyetle mümkün olmalıdır. 

Teminat olarak gösterilmek istenilen şeylerin, konkordato teminatı teşkil 

edebilmesi için, bunların soyut olarak teminat gösterilmesi veya konkordato 

projesinde belirtilen malvarlıklarının teminat olarak gösterilmesi yetmez
259

; bunların 

hangi konkordato alacakları için teminat olarak verildiğinin açıkça belirtilmesi ve 

kanunun varlığını aradığı şartların fiilen gerçekleştirilmesi gerekir
260

. 

Uygulamada, konkordato borçluları tarafından en çok başvurulan teminat 

türü, taşınmaz rehni türlerinden olan ipotektir. Diğer taşınmaz rehninin türleri olan, 

ipotekli borç senedi ve irat senedi ile teminat gösterilmesi hukuken mümkündür
261

. 

Ancak, ipotekli borç senedi ve irat senedinin uygulaması çok çok az olduğundan, 

uygulamada bu taşınmaz rehni türlerinin teminat olarak gösterilmesine 

rastlanmamaktadır.  

Teminat olarak ipotek gösterilmek istendiğinde, ipotek için Medeni 

Kanun‟da öngörülen şartlara göre ipotek tesis edilmelidir. İpoteğin kanunda 

öngörülen şartlara uygun olarak fiilen tesis edilmesi zorunlu olup; borçlunun 

konkordato borçlarını ödemesine kadar devam etmek kaydıyla, borçluya ya da borçlu 

yararına teminat veren üçüncü kişiye ait tapu kayıtlarına, ihtiyatî tedbir konulması 

suretiyle, teminat şartının yerine getirilmesi mümkün değildir
262

. Yine konkordato 

                                                
258 Tanrıver/Deynekli s.125; Ulukapı-Konkondato s.183; Öktemer-Konkordato s.163; Kuru-

Konkordato s.466-467, dn.196. 
259 “…Kaldı ki, konkordato projesinde gösterilen malvarlıklarının teminat olarak gösterilmesi 

mümkün değildir” (11.HD 21.10.1991, 3808/5497: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6248); “Borçlu 

kişinin mevcut malları ve kıymetleri teminat niteliğinde değildir” (11.HD 26.09.1988, 5697/5270: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6254).  
260 Tanrıver/Deynekli s.124. “…Borçlunun gayrimenkul varlığının borçlarının çok üzerinde bir değere 

sahip bulunması teminat alınması yolundaki yaza hükmünü bertaraf edemez. Zira, teminat kelimesinin 

ifade ettiği manada belirli olduğu üzere, teminat borçların ödenme taahhüdünün garantisidir. Halbuki 
malvarlığı teminat olarak gerekli biçimde işleme tâbi tutulup gösterilmedikçe borçlu tarafından her 

zaman elden çıkarılma ve teminat olma vasfını yitirme durumuna getirilebilir. Teminatın alacaklıların 

açıkça vazgeçme iradelerini açıklamadıkları sürece alınması zorunludur (12.HD 23.02.1984, 

10929/1896: Tanrıver/Deynekli s.124-125, dn.256).  
261 Tanrıver/Deynekli s.128; Ulukapı-Konkordato s.183. 
262 Tanrıver/Deynekli s.127. “…İşbu davada, konkordatonun tasdikini isteyen Şanal Gıda ve Sanayi 

Tic.A.Ş. ortaklarından İsmail Şanal ve Tekin Şanal‟a ait taşınmazların teminat olarak gösterildiği 

anlaşılmakta olup, bu taşınmazların tapu kayıtlarında alacaklılar lehine ipotek tesis edilmek suretiyle 

teminat şartının gerçekleştirilmesi gerekirken, mahkemece borçlunun borçlarını ödeyinceye kadar 

devam etmek kaydıyla tapu kayıtlarına ihtiyatî tedbir konulmuş olması suretiyle teminat şartının 
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teminatı olarak ipotek tesisi yoluna  gidilirken, ipoteğe konu taşınmazın, teminata 

bağlanacak alacakları karşılayacak değerde olmasına dikkat edilmelidir
263

. Teminat 

olarak, üzerinde ipotek tesis edilecek taşınmaz, teminata bağlanacak alacağı 

karşılayacak değerde değilse veya alacağı karşılayacak değerde olmasına rağmen, 

üzerinde başkaca kısıtlamalar (haciz veya ipotekler) olması nedeniyle teminata 

bağlanacak alacakları karşılayamayacak durumda ise, bu taşınmazda ipotek tesisi 

suretiyle teminat alınması yoluna gidilmemelidir
264

.  

Borçlu tarafından teminat olarak ipotek tesis edilmesi istendiğinde, bu talep 

bir dilekçe ile konkordato komiserine iletilmelidir. Borçlunun dilekçesine, 

taşınmazın takyidatlarını gösteren yeni tarihli tapu kayıtlarını da ibraz etmesi, zaman 

kazanma açısından uygun olacaktır. Borçlunun konkordato teminat olarak ipotek 

tesisi talebi üzerine, konkordato komiseri, takyidatlı tapu kayıtları ibraz edilmemişse, 

taşınmazın tapu kayıtları getirtmeli ve getirilen bu kayıtlarda dikkate alınmak 

suretiyle taşınmazın değerini bir bilirkişi aracılığıyla tespit ettirmelidir. Akabinde de 

bilirkişi tarafından takdir edilen değerden, taşınmaz üzerindeki önceden mevcut 

ipotek, haciz gibi sınırlamalar düşülerek, konkordato teminatı olarak gösterilecek, net 

                                                                                                                                     
oluştuğunun kabul edilerek konkordatonun tasdikine karar verilmiş olması doğru görülmemiş; 

hükmün bozulması gerekmiştir” (11.HD 14.11.1988, 1928/6747: Eriş-Konkordato s.868); 

“...mahkemece, borçlunun kardeşi Mustafa Keser‟e ait gayrimenkullerin teminat olarak gösterilmesi 
istemi yeterli görülerek konkordatonun tasdikine karar verilmiştir. Öncelikle, borçlunun veya borçlu 

yararına 3.kişilerce verilecek gayrimenkul güvencesinin, alacaklılar yararına ipotek edilmesi suretiyle 

yasa hükmünün uygulanması gerekmektedir. Borçlunun bu yükümlülüğü yerine getirmemiş olduğu 

gözetilerek konkordatonun tasdikine ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerektiği halde, bu 

lâzimeye uyulmadan hüküm kurulması ve verilen karardan sonra adı geçen şahsa ait bir kısım 

gayrimenkul üzerine tedbir şerhi ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırıdır” (19.HD 07.02.1992, 23/80: 

Tanrıver/Deynekli s.127, dn.266; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6245). 
263 Altay-Konkordato I s.438. 
264 “…teminat olarak gösterilen taşınmazların üzerindeki ipotekler gözetildiğinde taşınmazların 

değerinin konkordatoyu teminatsız kabul etmeyen alacaklıların alacağını temin etmeyecek olmasına, 

teminat şartı gerçekleşmeyen konkordatonun tasdiki talebinin reddedilmesinde bir isabetsizlik 

olmamasına göre…usul ve kanunu uygun bulunan hükmün onanmasına” (19.HD 22.05.1997, 
3026/5243: Balcı-Konkordato s.275); “…Konkordato komiserliğince düzenlenen raporda teminat 

verilmesi gereken alacak tutarı 5.608.459.581 TL.olup, bu konuda davacı fabrikasının bulunduğu 8 

numaralı parseli teminat olarak göstermiştir. Parselin fabrika ile birlikte toplam değeri yapılan bilirkişi 

incelemesi ile 25.085.760.000TL.dir. Oysa bu taşınmazın tapu kaydında alacaklılardan Vakıflar 

Bankası lehine 14.000.000.000 TL ipotek bulunduğu gibi ayrıca 14.529.882.000TL alacaklı Franz 

lehine haciz şerhi bulunduğu görülmektedir. Konkordato komiserliğince bu kayıt gözetilmeden, 

parselin üzerindeki kayıtlara rağmen değerinin teminat isteyen alacaklıların alacaklarını karşıladığı ve 

ipotek tesisi ile teminatın kabulü gerektiği görüşü, mahkemenin de bu görüş doğrultusunda hüküm 

kurması yanlıştır” (19.HD 18.11.1992, 9571/5986: Tanrıver/Deynekli s.124, dn.254; Uyar-Kanun VI 

s.8546).  
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taşınmaz değeri tespit edilmelidir
265

. Net taşınmaz değeri, gösterilmesi gereken 

teminat miktarını karşılıyor ise, taşınmaz üzerine ipotek tesisi konkordato teminatı 

olarak kabul edilmelidir
266

. Aksi halde yani net taşınmaz değeri, gösterilmesi gereken 

teminat miktarını karşılamıyor ise, taşınmaz üzerinde ipotek tesisi suretiyle teminat 

alınması yoluna gidilmemelidir
267

. 

Taşınmazın yukarıda belirttiğimiz şekilde tespit edilen net değeri, borçlu 

tarafından gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılıyor ise, konkordato 

komiseri, ipotek tesisi suretiyle teminat gösterilmesini kabul etmelidir. İpoteğin 

teminat olarak kabulü halinde, ipotek işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği, 

konkordato teminatı olarak ipotek verilmek istenen taşınmaz üzerinde ipoteğin nasıl 

tesis edileceği konusu tartışmalıdır.  

Doktrinde, konkordato komiserinin borçlu tarafından gösterilmek istenen 

ipoteği uygun bulması halinde, icra mahkemesinin vereceği karar üzerine, tapu 

dairesine yazılacak müzekkere ile, ipoteğin tesis edileceği kabul edilmektedir
268

. Bu 

görüşe göre, konkordato komiseri, borçlu veya borçlu yararına üçüncü bir kişi 

tarafından tesis edilmek istenen ipoteği uygun bulduğu, yeterli bir teminat olarak 

kabul ettiği takdirde, teminat gösterilmesi gereken alacaklıların listesi ve net 

taşınmaz değerinin yeterli olduğunu gösteren belgelerle birlikte icra mahkemesine 

başvurarak, taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesine karar verilmesini talep eder. 

İcra mahkemesi tarafından da tesis edilmesi istenen ipoteğin yeterli bir teminat 

                                                
265 “…Mahkemenin gösterilen teminatın değerini bilirkişiye hesap ettirip yükümlülükleri düştükten 

sonra kalan değerini bilirkişiye hesap ettirip yükümlülükleri düştükten sonra kalan değerinin yeterli 

teminat olduğu sonucuna varması halinde, gösterilen gayrimenkul üzerine bu alacaklılar yararına 

ipotek tesis ettirmeden ve teminatı gerçekleştirmeden konkordatonun tasdikine karar vermesi 

yanlıştır” (19.HD 30.11.1993, 8245/8152: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6244).  
266

 “…borçlunun teminat olarak gösterdiği gayrimenkulün ve sabit tesislerin komiserlikçe yaptırılan 

değer tespiti ve alınan bilirkişi raporuna göre lira değerinde olduğu ve muterizlerce bir itizara 

uğramamakla bu miktarın kesinleştiği dikkate alındığında, yukarıda bahsedilen iki bankanın yaptıkları 

icra takibi nedeniyle söz konusu gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde artacak miktarın, teminat 

gösterilmesi gereken konkordato alacaklılarının alacaklarını karşılamakta olduğu anlaşıldığından ve 

teminata yönelik işlemlerde ikmal edildiğinden teminat gösterme şartının gerçekleşmiş olduğunun 
kabulü gerekir” (11.HD 07.11.1989, 7685/6060: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6250-6251); 

“...Mahkemenin gösterilen teminatın değerini bilirkişiye hesap ettirip yükümlülükleri düştükten sonra 

kalan değerinin yeterli olduğu sonucuna varması halinde, gösterilen gayrimenkul üzerine bu 

alacaklılar yararına ipotek tesis ettirmeden ve teminatı gerçekleştirmeden konkordatonun tasdikine 

karar vermesi yanlıştır” (19.HD 30.11.1993, 8245/8152: Uyar-Kanun VI s.8544). 
267 “…Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, …parselin 2.000.000.000TL değerinde olduğu 

saptanmış olup, bu taşınmaz üzerinde Yapı Kredi Bankası lehine …3.000.000.000TL‟lik ipotek 

bulunduğundan Rant Deri A.Ş. için tesis edilen 2.000.000.000TL‟lik ipotek teminat olarak kabul 

edilemez” (19.HD 14.11.1996, 5681/10057: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6239). 
268 Balcı-Konkordato s.267; Altay-Konkordato I s.441. 
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olduğu kanaatine varılırsa, icra mahkemesi, taşınmaz üzerinde ipotek tesis 

edilmesine karar verir ve komiserlikçe hazırlanan teminat gösterilmesi gereken 

alacaklıların listesini de eklemek suretiyle, tapu dairesine müzekkere yazar. Tapu 

dairesine yazılacak müzekkerede, taşınmaz üzerine konkordato teminatı olarak 

ipotek tesisine karar verildiği bildirilir ve tapu kaydındaki mevcut takyitlerden 

sonraki sırada olmak, eşit sıra ve derecelerde bulunmak, serbest dereceden 

yararlanma şartıyla, alacaklılar listesinde belirtilen alacaklılar lehine, belirtilen 

meblağ üzerinden ipotek tesis edilmesi istenir. Bunun üzerine, tapu dairesi 

tarafından, ipotek harcı alınmak şartıyla, alacaklılar listesinde belirtilen alacaklılar 

lehine, ipotek akit tablosu (sözleşme) hazırlanmadan, sadece ipotek belgesi 

düzenlenmek suretiyle ipotek tesis edilir
269

. Tapu dairesi tarafından tesis edilen 

ipoteğin işlem evrakları, konkordato komiserliğine gönderilir; komiserlikçe de bu 

evraklar, konkordato dosyasıyla birlikte ticaret mahkemesine sunulur
270

. Ticaret 

mahkemesi, tasdik aşamasında, konkordato teminatı olarak tesis edilen ipoteğin, 

geçerli ve yeterli olarak tesis edilip edilmediğini denetler
271

.  

Yargıtay ise, aksi görüşte olup, mahkemenin tapuya yazacağı yazı ile ipotek 

kurulamayacağı
272

, ipoteğin ancak, tarafların tapu dairesinde yapacakları ipotek 

sözleşmesiyle tesis edilebileceği görüşündedir. Yargıtay‟a göre, mahkemenin ipotek 

tesisi için bir gün belirlemesi; borçlu ve lehine ipotek tesis edilecek alacaklının da 

mahkemece belirlenen bu günde, tapu dairesinde hazır bulunarak, ipotek işlemini 

gerçekleştirmeleri gerekir. Yargıtay‟a göre alacaklı ipotek tesisi için belirlenen günde 

tapu dairesinde hazır bulunmadığı takdirde, teminat hakkından feragat etmiş 

sayılır
273

.  

                                                
269 Altay-Konkordato I s.441, 444; Balcı-Konkordato s.267. 
270 Balcı-Konkordato s.267; Altay-Konkordato I s.442. 
271 Altay-Konkordato I s.443. 
272 “…İcra tetkik merciinin yazısı ile taraflar hazır bulunmaksızın tapuda ipotek tesis edilmesi de 
usulsüz olduğundan geçerli bir teminat ipoteği de bulunmamaktadır” (11.HD 08.11.1990, 5907/7106: 

Uyar-Kanun VI s.8554); “…Ticaret Mahkemesi…duruşmada gösterilen teminatın ipotek olarak 

tapuya tesciline karar veremez” (12.HD 22.04.1985, 12519/3795: Uyar-Kanun VI s.8562). 
273 “Dairemizin 1987/3298-4137 sayılı ve 07.07.1987 tarihli ilamında açıkça belirtildiği gibi, 

konkordatoyu teminatsız kabul etmeyen alacaklıların tümüne ve borçluya ipotek tesisi için belli gün 

ve saatte tapu dairesinde bulunmaları lüzumu tebliğ edilmeli, alacaklılar buna riayet etmedikleri 

takdirde bu alacaklıların hakkında konkordatonun teminatsız olarak tasdikine karar vermeli, borçlunun 

riayetsizliği halinde ise konkordatonun reddi cihetine gidilmelidir” (11.HD 27.06.1988, 4410/4297: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6255; Eriş-Konkordato 866-867); Aynı yönde Bkz. 11.HD 

27.06.1988, 4118/4296: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6255. 
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Kanımızca, doktrinde ileri sürüldüğü gibi, sadece mahkemenin yazacağı 

müzekkere üzerine ipotek tesis edilmemeli; mahkemenin, konkordato teminatı olarak 

ipotek tesisine karar vermesi, ve bu kararla birlikte taşınmaz malikinin tapu dairesine 

başvurmasıyla taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmelidir. Konkordato teminatı olarak 

üzerinde ipotek tesis edilmesi istenen taşınmazın net değeri, gösterilmesi gereken 

teminat miktarını karşılıyorsa, yani ipotek konkordato teminatı için elverişli ise, 

konkordato mühleti içerisinde konkordato komiseri icra mahkemesinden; tasdik 

aşamasında ise konkordato borçlusu ticaret mahkemesinden, taşınmaz üzerinde 

ipotek tesis edilmesini talep eder. Bunun üzerine, konkordato mühleti içerisinde icra 

mahkemesinin vereceği, tasdik aşamasında ise ticaret mahkemesinin vereceği, 

konkordato teminatı olarak, taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesine ilişkin kararla 

birlikte, taşınmaz malikinin tapu dairesine başvurması halinde, ipotek harcı alınmak 

şartıyla, alacaklıların tapu dairesinde bulunmaları ve resmi senet düzenlenmesi 

gerekmeksizin, mahkeme kararına istinaden, mahkeme kararında belirtilen 

alacaklılar lehine, kararda belirtilen şartlar çerçevesinde ipotek tesis edilmelidir.  

Yargıtay‟ın konkordato teminatı olarak ipotek tesis edilmesi için iki tarafın 

tapu dairesinde hazır bulunmaları ve resmi senet düzenlenerek ipoteğin tesis edilmesi 

gerektiği yönündeki görüşü, pratik olmadığı gibi, bir çok sıkıntı ve zorlukları 

beraberinde getirmekte, bu şekilde ipotek tesisi işleminin konkordato mühleti 

içerisinde gerçekleşmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Uygulamada 

alacakları için teminat gösterilmesi gereken alacaklılar ile borçlunun tapu dairesinde 

aynı gün ve saate hazır bulunarak, ipotek işlemlerini gerçekleştirmeleri, alacaklılara 

ulaşılamaması, tarafların mazeret ileri sürerek tapu dairesine gelmemeleri veya 

gelmelerine rağmen eksik evrakların bulunması gibi nedenlerle, çoğu zaman 

                                                                                                                                     
“…Mahkemece, konkordatonun tasdiki için gerekli koşulların oluştuğu, teminatsız kabul etmeyen 

alacaklıların teminat verilmesi için tayin edilen tarihte hazır bulunmaması nedeniyle bu haktan 

vazgeçmiş sayılacağı gerekçesiyle konkordatonun tasdikine karar verilmiş…hükmü temyiz eden ve 
teminat isteyen alacaklı Vokim Dış Tic.A.Ş. teminat verilmesi için tayin edilen günde (noter 

tarafından tanzim edilen tutanağa göre) hazır bulunmadığından, bu yöne ilişkin temyiz itirazı yerinde 

değildir” (19.HD 14.11.1996, 5681/10057: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6240; Uyar-Kanun VI 

s.8539-8540); “…komiser ipotek tesisi için tapuya müzekkere yazmış, tapu dairesi ipoteğin bir akit 

olduğundan bahisle isteği yerine getirmemiş, aynı muamele tetkik merciince ve mahkemece de 

yapılmış ipotek tesis edilememiştir. Yapılacak iş, teminatsız kabul etmeyen alacaklılar ve borçluya 

ipotek tesisi için belli gün ve saatte tapu dairesinde bulunmaları tebliğ edilmek, alacaklılar buna riayet 

etmedikleri takdirde teminatsız olarak gerekli karar verilmek, riayetsizliği halinde tasdik isteminin 

reddi gerekirken, ipotek tesis edilmediğinden bahisle konkordatonun tasdiki isteminin reddine karar 

verilmesi” (12.HD 16.12.1985, 4522/1060: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6256).  
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mümkün olamamakta ve bu nedenle teminat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 

mahkemeden defalarca süre istenildiğine rastlanmaktadır
274

. Bütün bunlar gereksiz 

masraf zaman emek harcanmasına, konkordato prosedürünün sürüncemede 

kalmasına neden olacağı gibi, en önemlisi ipotek işlemlerinin konkordato mühleti 

içerisinde gerçekleştirilememesi nedeniyle konkordato prosedürünün başarısızlıkla 

sonuçlanmasına neden olacaktır.  

İpotek işleminin mahkemenin vereceği kararla birlikte, sadece taşınmaz 

malikinin tapu dairesine başvurması suretiyle tesis edilebileceğinin kabul edilmesi, 

hem bu zorlukların ve sıkıntıların aşılmasını sağlayacak, hem de konkordato 

prosedürünün sürüncemede kalmamasını, teminat işlemlerinin pratik ve çok kısa bir 

sürede gerçekleşmesini sağlayacaktır.  

Eğer, ipoteğin tarafların tapu dairesinde hazır bulunmaları ve resmi senet 

düzenlenerek tesis edilmesi şeklindeki şimdiki Yargıtay uygulamasına devam 

edilecek olursa, hiç değilse mahkemenin, ipotek işleminin yapılacağı gün ve saat ile 

ipotek akit tablosunda yer alması gereken hususları belirleyerek, bunları hem 

taraflara (borçlu veya borçlu yararına ipotek tesis edecek üçüncü kişi ile alacaklılara) 

hem de tapu dairesine bir müzekkere ile bildirmesi ve belirlenen gün ve saatte ipotek 

işleminin gerçekleştirilmesinin istenilmesi uygun olacaktır. Mahkeme tarafından, 

taraflara yazılacak müzekkerede, tarafların tapu dairesine gelirken getirmeleri 

gereken belgelerin belirtilmesi, belirlenen gün ve saatte hazır bulunmayan 

alacaklıların lehlerine teminat göstermekten vazgeçmiş sayılacağının, borçlunun ise 

teminat göstermemiş sayılacağının ihtar edilmesi; tapu dairesine yazılacak 

müzekkerede ise, ipotek işlemenin gerçekleşmesi halinde düzenlenen ipotek 

belgesinin, ipotek işleminin gerçekleşememesi halinde ise, bunun sebebi ile tapu 

                                                
274 Örneğin bu dipnotta yer verdiğimiz kararda, bahsedilen olayda, mahkemece 3 kez süre verilmiştir. 

“Mahkeme ipotek tesisi için „tarafların 5.11.1986 günü tapuda hazır bulunmaları‟ tebliğ edilmiş, bir 
kısım alacaklılar için ipotek işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer bir kısım için mahkeme „6.2.1987 günü 

tapuda hazır bulunmaları‟nı bildirmiş, ancak bu kere de borçlu hazır bulunmamıştır. Bunun üzerine 

yapılan işlemler tapudan sorulmuş ve yeniden alacaklılara ipotek için tapuda hazır bulunmaları 

bildirilmiş, alacaklılar gelmemiştir. O halde 3.kez tarafların hazır bulunmaları bildirilmesine ve borçlu 

da bu üçüncü tebligata riayet ettiğine göre, ipotek tesisi için üzerine düşen yükümlülüğü yerine 

getirmiş sayılır. O halde mahkemece tapuya yetişmeyen alacaklılara bir muhtıra ile „belli gün ve saatte 

tapuda hazır bulunmaları, riayet etmedikleri takdirde, teminatsız kabul etmiş sayılacaklarının 

bildirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi‟ gerekirken teminat gereğinin yerine 

getirilmediğinden bahisle istemin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir” (11.HD 

22.03.1988, 6440/1715: Uyar-Kanun VI s.8541) 
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dairesinde hazır bulunmayanların bildirilmesinin istenmesi gerekir
275

. Böylelikle, 

prosedürün hiç değilse, daha fazla uzamaması sağlanmış olacaktır.  

Konkordato borçlusunun teminat olarak, taşınır rehni gösterebileceği de 

kabul edilmektedir
276

. Taşınır rehninin sadece soyut olarak gösterilmesi yetmez; 

taşınır rehninin hangi alacak için verildiğinin açıkça gösterilmesi ve taşınır rehninin 

kurulması için kanunun öngördüğü şartların gerçekleştirilerek, rehnin fiilen 

kurulması gerekir
277

. Taşınır rehni kurulurken, rehin konusu taşınır malın, 

gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılayacak değerde olup olmadığının 

belirlenmesi için, gerekirse bilirkişiye başvurulabilir
278

.  

                                                
275 “Mahkemece taşınmazın kıymet takdiri yaptırılmak, 1.074.865 lira alacağı karşıladığı takdirde, 

konkordato isteyene tapu maliki ile birlikte belirli günde tapu dairesinde bulunmaları, keza 1.074.565 

lira alacakları olan Mustafa, Havva, Enas Emsa ve Katip Tiriko‟ya tebligat yapılarak, ipotek tesis 

ettirilmesi, konkordato isteyen tapu dairesinde bulunmadığı takdirde isteğin reddolunması, tebligat 

yapılan alacaklılar bulunmadığı takdirde, teminat şartının aranmaması sureti ile karar verilmesi 

gerekirken, mühlet içinde teminat gösterilmek istendiği komiser tarafından „mahkemede nazara 

alınması‟ gerekçesi ile işlemin tekemmül ettirilmediği nazara alınmadan, „işin mahkemeye 

intikalinden önce teminat gösterilmesi gerektiği‟nden bahisle, isteğin reddolunması isabetsizdir” 
(12.HD 15.04.1986, 10335/4382: Uyar-Kanun VI s.8557-8558);  “Davacı borçlu, mahkemece 

verilecek mehil içerisinde konkordatoyu kabul etmeyen veya teminatsız kabul ettiğini bildirmeyen 

tüm alacaklılar, „teminat  ipoteği verilecek taşınmazın bulunduğu yer tapu müdürlüğünden önce 

alınacak günde, teminat ipoteği verilmek üzere hazır bulunmaları, belirtilen günde hazır 

bulunmayanların teminat isteminden vazgeçmiş sayılacakları‟ şerhi verilmiş olan davetiye ile çağrı 

gönderilerek, gelen alacaklılara teminat ipoteği vermelidir” (11.HD 17.05.1990, 3164/3921: Uyar-

Kanun VI s.8555); “alacaklı İş bankası lehine ipotek tesisi için ipotek evrakları tamamlandığı halde, 

alacaklıların gelmemesi nedeniyle ipotek işlemlerinin yapılmadığı” tapu sicil müdürlüğünün yazısında 

bildirilmiş ise de” (19.HD 21.3.1995, 1795/2575: Uyar-Kanun VI s..8542) 
276 Tanrıver/Deynekli s.125; Öktemer-Konkordato s.163; Ulukapı-Konkordato s.183; Kuru-

Konkordato s.466-467. 
277 Tanrıver/Deynekli s.125-126. “…borçluya teminat olarak gösterdiği menkulleri, teminatlı 

alacaklılara usulüne uygun şekilde rehnetmesi için süre verilerek, sonucu göre teminat şartının 

gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda bir sonucu varmak gerekirken, bu şartın gerçekleşmediğinden 

bahisle bu yönden de, davanın reddi doğru bulunmamıştır (11.HD 03.10.1989, 5355/5003: 

Tanrıver/Deynekli s.126, dn.261); “…teminat isteyen alacaklılar yararına yapılan 25.03.1992 tarihli 

rehin işlemi, menkul malın borçlunun hâkimiyet ve zilyetliğinden alınmadıkça geçersizdir. Nitekim 

alacaklılar vekillerinin talebi üzerine bu hususun araştırılmasına ilişkin 25.12.1992 tarihli ara 

kararından sonra geçersiz rehin işleminde yediemin olan Ahmet Altan 18.03.1993 tarihinde istifa 

ettiğini bildirmiş ve aynı tarihli noter ihtarnamesinden teminata konu menkul malların borçlu 

tarafından kendi işyerinden çıkarılıp Önal Ticaret Çelik ve Konteynır Depoculuk A.Ş.‟ye teslim 

edildiği anlaşılmaktadır. Borçlunun bir başka şirketin depolarına yaptığı bu teslimatın, konkordatonun 

teminatını oluşturan bir rehin işlemi olarak kabulü olanaksızdır…teminata hakkı olan alacaklılar 
yararına menkul rehni koşullarına uygun şekilde yapılacak işlemle teminatın güvenceye alınarak bir 

karar verilmesi gerektiği halde noksan işlem ve tahkikatla hüküm kurulması isabetsizdir” (19.HD 

18.05.1993, 3423/3850: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6244-6245). 
278 Tanrıver/Deynekli s.126. “…mahkemece, borçluya ait bu malların teminat olarak gösterilmesi 

bahis konusu olduğu takdirde malların değerinin bilirkişi aracılığıyla tespit ettirilmesi ve muteriz 

alacaklıların borçlarını karşılayacak miktarda olduğunun kabulü halinde, usulüne uygun bir menkul 

rehninin tesisinin sağlanması ve sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, gerçek kıymetleri tahkik 

edilmeyen mallar için usulüne uygun bir rehin işlemi de bulunmadığı halde bunların yeterli teminat 

olarak kabulü doğru olmadığından hükmün mümeyyiz alacaklı yararına bozulması gerekmiştir 

(11.HD 22.05.1989, 2902/3069: Altay Konkordato I s.686). 
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İİK m.23‟e göre, taşınır rehninden, teslime bağlı rehinler, Türk Medeni 

Kanunu‟nun 940.maddesinde öngörülen rehinler, ticarî işletme rehni, hapis hakkı, 

alacak ve sair haklar üzerindeki rehinler anlaşılmaktadır. Bütün bu taşınır rehni 

türlerinin konkordato teminatı olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Teminat 

olarak gösterilmek istenen taşınır rehni türünün, borçlunun ticari faaliyetlerini devam 

ettirmesine imkân verecek nitelikte olması
279

; borçlunun rehin konusu mallar 

üzerindeki doğrudan zilyetliğini kaybetmeden, taşınır malı kullanmaya ve taşınır 

maldan faydalanmaya devam ediyor olması gerekir. Bu nedenle taşınır rehni 

türlerinden, konkordato teminat olmaya en elverişli rehin türleri, sicile tescille 

kurulan rehinler ve ticari işletme rehnidir. Bu rehin türlerinin kanunun öngördüğü 

şartlara uygun olarak kurulması halinde, borçlu rehin konusu mallar üzerinde 

zilyetliğini kaybetmemekte, bu mallardan faydalanarak, ticarî faaliyetini 

sürdürmektedir. Böylelikle hem borçlu tarafından teminat şartı yerine getirildiğinden 

alacaklıların menfaati korunmuş olmakta, hem de borçlu bu mallar üzerindeki 

zilyetliğini kaybetmediğinden, işletmesi ile ilgili faaliyetlerini sürdürmekte, 

borçlarını ödeyebilecek hale gelmektedir. Bu nedenle motorlu araç rehni ve ticari 

işletme rehni ile konkordatodaki teminat şartının yerine getirilmesi hem borçlunun, 

hem de alacaklının menfaatlerine uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

Uygulamada, konkordato borçluları tarafından, hisse senedi, devlet tahvili, 

banka teminat mektubu da teminat olarak gösterilmektedir. Konkordato borçlusunun 

mallarının haczi suretiyle, teminat şartının yerine getirilmiş sayılması mümkün 

değildir
280

.  

Tanrıver/Deynekli gösterilen teminatın nitelik itibarıyla yeterli olup 

olmadığı, yani nelerin teminat olarak gösterilebileceği hususunda, takdir yetkisinin 

                                                
279 “Davacının teminat olarak gösterdiği tekne kalıplarının, 25.3.1992 tarihinde düzenlenen tutanakla 

davacının kullanım ve zilyetliğinden alınarak üzerine konulan menkul rehni ile teminat isteyen 

muhtelif alacaklıların temsilcisi olarak gösterdikleri Akbank Maltepe Şube Müdürü İsmet Altan‟a 
teslim edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, konkordato talep eden davacının ticari faaliyetlerini 

devam ettirebilmesinin ve bunun sonucu borçlarını ödemesinin imkânsızlığı mahkemece düşünülüp 

menkul malların konkordatonun tasdiki için gerekli rehin koşulu olarak kabulü isabetsizdir. Bu 

durumda mahkemenin borçlunun ticari faaliyetlerini engellemeyecek şekilde teminat koşulunu yerine 

getirmesi yönünden süre vererek sonuca uygun bir karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde, 

konkordatonun tasdikine karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır” (19.HD 07.07.1992, 6392/3325: 

Tanrıver/Deynekli s.126-127, dn.263). 
280 Balcı-Konkordato s.267. “…Evvelce haczedilen gayrimenkuller üzerinde konkordatonun tasdiki 

sonucu hacizler kalkacağından, kafi teminat sayılmaz” (İİD 20.4.1973, 4056/4313: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6259).  
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bütünüyle, tasdik talebini inceleyecek ticaret mahkemesinde olduğu görüşündedir
281

. 

Öktemer ise, bu hususta takdir yetkisinin dosya ticaret mahkemesine gönderilmeden 

önce, icra mahkemesinde olduğu; dosya ticaret mahkemesine gönderildikten sonra 

ise, bu yetkinin ticaret mahkemesinde olduğu görüşündedir
282

. Kanımızca, 

konkordatonun tasdiki konusunda nihai kararı verecek makam ticaret mahkemesi 

olduğundan; ticaret mahkemesi tasdik şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini resen 

inceleyerek, bu konuda kararını vereceğinden, teminatın türü konusunda, bir şeyin 

teminat olarak gösterilip gösterilemeyeceği konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların, 

gerek konkordato mühleti içerisinde dosya ticaret mahkemesine gönderilmeden, 

gerekse dosya ticaret mahkemesine gönderildikten sonra tasdik aşamasında, ticaret 

mahkemesi tarafından karara bağlanması daha uygun olacaktır.  

 

3- Teminat Yükümlüsü, Teminatın Gösterilme Zamanı ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

a- Teminatın Kimin Tarafından Gösterileceği 

Teminat gösterme yükümlülüğünü, konkordato borçlusu yerine getirecektir. 

Konkordatonun bir nimet, hukukî bir lütuf olduğu, bunun sonuçlarından konkordato 

borçlusunun yararlandığı dikkate alındığında; bir anlamda külfet olarak 

nitelendirilebilecek teminat, nimet-külfet ilişkisinin gereği olarak konkordato 

borçlusu tarafından gösterilecektir
283

.  

Borçlu teminat gösterme yükümlülüğünü bizzat yerine getirebileceği gibi, 

borçlu adına üçüncü bir kişi de teminat gösterebilir
284

. Konkordato borçlusunun, İİK 

m.298,I-3‟e göre göstermekle yükümlü olduğu teminat, üçüncü bir kişi tarafından 

gösterilmek istenirse, üçüncü kişinin konkordato komiserliğine bir dilekçe vererek, 

borçlunun teminat yükümlülüğün yerine getirilmesi için kendisi tarafından teminat 

gösterileceğini ve göstermek istediği teminatın türünü bildirmesi gerekir. 

Borçlu teminat olarak taşınır veya taşınmaz rehni göstermek isterse, bu 

tasarruf türü borçlunun konkordato mühleti içerisinde yapamayacağı yasak 

                                                
281 Tanrıver-Deynekli s.124. 
282 Öktemer-Konkordato s.163. 
283 Tanrıver/Deynekli s.122. 
284 Öktemer-Konkordato s.164; Eriş-Konkordato s.860; Altay-Konkordato I s.437; Balcı-Konkordato 

s.267; Ulukapı-Konkordato s.184; “Konkordato teminatını, üçüncü kişilerde gösterebilir” (12.HD 

28.05.1984, 6029/6799: Eriş-Konkordato s.864).  
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tasarruflardandır. Ancak, 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, yasak 

tasarrufların icra mahkemesinin izni ile yapma olanağı tanınmış bulunduğundan, 

borçlunun rehin tesis işlemini, icra mahkemesinin izni ile yaparak, taşınır veya 

taşınmaz rehnini konkordato teminatı olarak göstermesi mümkündür
285

.  

 

b- Teminatın Gösterilme Zamanı 

Konkordato borçlusunun, İİK m.298,I-3‟e göre göstermesi gereken 

teminatın, konkordato mühleti içinde, en geç konkordato dosyasının ticaret 

mahkemesine verilmesinden önce gösterilmiş olması gerekir
286

.  Zira, konkordato 

komiseri, konkordatonun tasdikinin uygun olup olmadığı konusunda hazırlayacağı ve 

ticaret mahkemesine sunacağı raporunda (İİK m.296,I), teminat şartının yerine 

getirilip getirilmediği hususunu da belirtmek zorundadır
287

. Bu nedenle, teminat 

gösterme işlemlerinin, konkordato komiseri raporunu vermeden, raporun hazırlanma 

evresinde yerine getirilmesi gerekir
288

. Ancak, teminatın, belirttiğimiz bu prosedür 

çerçevesinde yani, konkordato dosyasının ticaret mahkemesine verilmesinden önce 

gösterilmemiş olması, konkordatonun tasdiki talebinin reddi sonucunu doğurmaz, 

teminatın daha sonra gösterilemeyeceği anlamına gelmez
289

. Zira tasdik şartlarından 

birisi olan teminat şartının yerine getirilip getirilmediği konusundan nihai kararı 

verecek olan ticaret mahkemesidir. Bu nedenle konkordato borçlusunun tasdik 

talebinin inceleneceği duruşmaya kadar, teminat gösterme yükümlülüğünü yerine 

getirmesi mümkün olmalıdır. Nitekim doktrinde de, konkordatonun tasdik 

şartlarından birisi olan, İİK m.298,I-3‟deki teminatın tasdik talebinin inceleneceği 

duruşma gününe kadar gösterilebileceği kabul edilmektedir
290

. Yani, sonuç olarak, 

İİK m.298,I-3‟deki teminatın, konkordato dosyası ticaret mahkemesine verilene 

                                                
285 4949 s.K. ile yapılan değişiklikten önceki dönemde de, her ne kadar kanunda izin verilmemiş ve 

yasak tasarruflar arasında sayılmış olsa da, konkordato teminatı olarak taşınır veya taşınmaz rehninin 

gösterilmek istenmesi halinde, alacaklıların menfaati zarar görmediği, bilakis onların hakları güvence 
altına alındığı için, borçlunun konkordato teminatı olarak taşınır veya taşınmaz rehni tesisi işlemlerini 

yapabileceği kabul edilmekteydi (Bkz.Tanrıver/Deynekli s.123; Tanrıver-Konkordato Komiseri s.72; 

Ulukapı-Konkordato s.184). 
286 Tanrıver/Deynekli s.128; Kuru-İcra El Kitabı s.1282; Balcı-Konkordato s.265; Kuru-İcra IV 

s.3743. 
287 Tanrıver-Konkordato Komiseri s.128; Tanrıver/Deynekli s.128.  
288 Tanrıver/Deynekli s.128. 
289 Ulukapı-Konkordato s.184. 
290 Ulukapı-Konkordato s.184-185; Kuru-Konkordato s.467, dn.198; Tanrıver/Deynekli s.129; Kuru-

İcra El Kitabı s.1282; Altay-Konkordato I s.439-440. 
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kadar gösterilmesi gerektiğini, uygun olanın da bu olduğunu; fakat, teminatın en geç 

tasdik talebinin inceleneceği duruşma gününe kadar da gösterilebileceğini 

söyleyebiliriz.  

Konkordato borçlusunun, tasdik talebini inceleyen mahkemeden, teminat 

göstermek, teminat şartını yerine getirmek için süre talep edip edemeyeceği, 

borçluya teminat göstermesi için süre verilip verilemeyeceği konusu doktrinde 

tartışmalıdır.  

Doktrindeki bir görüşe göre, konkordato dosyası ticaret mahkemesine 

verilene kadar teminat gösterilmesi zorunlu olup, bu aşamada hiç teminat 

gösterilmemişse, mahkeme duruşmada, borçluya teminat göstermesi için süre 

tanıyamaz; teminat şartı yerine getirilmediğinden, tasdik talebinin reddine karar 

verir
291

. Bu görüşe göre, ancak, konkordato dosyasının ticaret mahkemesine 

gönderilmeden önce, teminatın gösterildiği ve fakat gösterilen bu teminatın yetersiz 

olduğu hallerde, borçluya süre verilebilir. Şöyle ki, konkordato dosyası ticaret 

mahkemesine gönderilmeden teminat gösterilmiş ancak gösterilen bu teminat eksik 

ise veya nitelik olarak uygun değilse (teminat olarak gösterilemeyecek bir şey 

teminat olarak gösterilmişse), bu durumda mahkeme tensip zaptı ile veya en geç ilk 

duruşmada bu eksikliği tamamlaması için borçluya kesin süre vermeli; bu süre içinde 

eksiklik tamamlanmadığı takdirde konkordatonun tasdiki talebinin reddine karar 

vermelidir
292

.  

Doktindeki bir diğer görüşe göre, mahkemenin, duruşmadan önce 

konkordato dosyasını incelemesi ve teminat gösterilmediğini veya gösterilen 

teminatın yeterli olmadığını tespit etmesi halinde, borçluya teminatı duruşmaya 

kadar göstermesi (veya tamamlaması), aksi halde, kendisine duruşmada teminat 

göstermesi (veya tamamlaması) için süre verilmeyeceğini bildirmesi gerekir
293

. Bu 

şekilde borçluya teminat göstermesi (veya tamamlaması) için duruşmaya kadar süre 

verilmemişse, mahkeme, duruşmada borçluya teminat göstermesi için süre 

                                                
291 Öktemer-Konkordato s.161; Altay-Konkordato I s.443. “Borçlu, gerek mühlet talebini ileri 

sürdüğü, gerekse komiserliğin konkordatoya ilişkin dosyaları hazırlama işlemlerini sürdürdüğü 

aşamada, teminat göstermemiş ve değer takdiri işlemlerinin yapılması konusunda komiserliğe 

başvurmamış ise, onama aşamasında bu işlemler yapılamayacağından konkordato isteminin reddi 

gerekir” (Altay-Konkordato I s.443). 
292 Öktemer-Konkordato s.162. 
293 Kuru-İcra El Kitabı s.1282; Kuru-İcra IV s.3745. 
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vermelidir
294

. Görüldüğü üzere, bu görüş dosyanın mahkemeye verilmesinden önceki 

aşamada teminat gösterilip gösterilmemesine göre herhangi bir ayrım yapmadan, 

herhalde, borçluya ilk duruşmaya kadar teminat göstermesi (veya tamamlaması) için 

süre verilmesi, bu şekilde süre verilmemiş olması halinde ise, ilk duruşmada süre 

verilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Yargıtay‟ın her iki görüş doğrultusunda kararları mevcuttur. Şöyle ki, 

Yargıtay bazı kararlarında
295

, konkordato borçlusuna teminat göstermesi için süre 

verilebilmesi için, konkordato dosyası ticaret mahkemesine gönderilmeden, 

konkordato mühleti içerisinde teminat gösterilmiş olması şartını aradığı halde; diğer 

bazı kararlarında
296

, böyle bir şartı aramamış ve teminat gösterilmeyen veya eksik 

                                                
294 Kuru-İcra IV s.3745; Kuru-İcra El Kitabı s.1282; Balcı-Konkordato s.265. 
295 “Teminatın, konkordato mehli içerisinde gösterilmesi gerekmesine, mahkemece teminat 

gösterilmesi için mehil verilemeyeceğine, mühlet içerisinde gösterilmiş olmak şartıyla noksan mevcut 

ise, ancak tamamlanması için mehil verilebileceğine…” (12.HD 29.09.1989, 5266/6820: Eriş-

Konkordato s.369); “Mahkeme evvelce verilmiş olan teminatı noksan görür veya münasip bulmaz ise, 

ancak bu ahvalde teminatın ikmali için süre tanıyabilir” (12.HD 23.05,1985, 15185/5096: Uyar-Kanun 
VI s.8562); “İİK.‟nun 298.maddesi gereğince borçlunun gerekli teminatı konkordatonun tasdiki için 

dosyanın ve raporun mahkemeye intikalinden önce vermeye, komiserin de hazırladığı raporunda 

teminat da dahil olmak üzere bilumum şartların tamam olup olmadığını ve bunun neticesi kanaatini 

bildirmeye mecburdur. Ticaret mahkemesi önceden gösterilmeyen teminat şartının yerine getirilmesi 

için mehil veremez. Ancak, evvelce teminat gösterilip de kafi değilse, bunun tamamlanması için mehil 

verebilir” (12.HD 21.02.1987, 9318/13410: Uyar-Kanun VI s..8560); “…dosya tasdik için 

mahkemeye gönderilmeden önce teminatın gösterilmiş olması gerekmesine, mahkemeden teminat için 

mehil istenemeyeceğine ve mahkemece de mehil verilemeyeceğine” (12.HD 25.06.1985, 844/6239: 

Uyar-Kanun VI s..8561); “…teminatın dosyanın mahkemeye intikalinden önce verilmesi icap eder. 

Genel ilke bu olmakla beraber, borçlu teminat göstermiş olmasına rağmen, değeri itibariyle yeterli 

olmadığı gerçekleşmiş ise, bu ahvalde noksan kalan bütün bakımından, mahkeme nezdinde teminat 
istenebilir ve borçluya tamamlattırılabilir” (12.HD 03.07.1986, 13817/7843: Uyar-Kanun VI s..8561); 

“Konkordato isteğine karşı çıkan ve teminat istemeyenler dışında kalan alacak tutarı üzerinden 

dosyanın ticaret mahkemesine intikalinden önce teminatın gösterilmiş ve fiilen kurulmuş olması 

gerekmesine, ticaret mahkemesindeki duruşmada bu noksanlığın giderilmesi için, ayrıca mehil 

verilemeyeceğine göre, red kararı isabetlidir” (12.HD 26.4.1984, 2680/5096: Eriş-Konkordato s.864); 

“…teminatın konkordato dosyası mahkemeye intikal etmeden önce verilmesi gerekir. Mahkeme 

borçluya teminatı tayin ve göstermesi için süre tanıyamaz” (12.HD 14.03.1983, 363/1845: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6257). “…teminatın dosyanın ticaret mahkemesine intikalinden 

önce gösterilmesi gerekip mahkemece bu hususta mehil dahi verilemeyeceğine” (12.HD 27.03.1986, 

9554/3338: Uyar-Kanun VI s.8561). Aynı yönde kararlar için Bkz., 12.HD 14.05.1985, 14376/4669 

(Uyar-Kanun VI s..8562); 12.HD 07.05.1984, 2543/5608 (Uyar-Kanun VI s.8563); 12.HD 

19.08.1983, 4652/6095 (Uyar-Kanun VI s.8563); 12.HD 12.02.1981, 8348/1350 (Uyar-Kanun VI 
s.8563-8564). 
296 “…Mahkemece duruşmadan önce konkordato dosyası ve tutanağı incelenerek teminat 

gösterilmediği tespit edilirse, borçluya teminatı duruşmaya kadar tamamlaması aksi halde bunun için 

kendisine mehil verilmeyeceğinin bildirilmesi gerekirken bu lâzimeye riayet edilmeden davalının 

teminat koşulunu yerine getirmediği…gerekçeleriyle davanın reddi doğru görülmemiş ve bozmayı 

gerektirmiştir” (11.HD 21.10.1989, 5269/4913: Tanrıver/Deynekli s.128, dn.272); “…konkordatonun 

tasdikini isteyen borçluya duruşma gününden önce usulüne uygun süre verilerek, teminat göstermesi 

olanağı tanınmadığı için, yargılama aşamasında teminat yönünden uygun bir sürenin verilmesi ve bu 

süre içerisinde alacak tutarları göz önüne alınarak, bir teminatın gösterilmesi halinde, gerekli kararın 

verilmesi icap ederken mahkemece bu hususun ihmal edilmesi doğru görülmemiş ve hükmün 
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gösterilen hallerde, her hâlükârda borçluya teminat göstermesi veya teminattaki 

eksikliği tamamlaması için kesin süre verilmesi, bu süre içinde teminat şartı yerine 

getirilmediği takdirde tasdik talebinin reddine karar verilmesi gerektiği yönünde 

kararlar vermiştir. 

İİK m.298,I-3‟deki teminatın en geç tasdik talebinin inceleneceği duruşma 

gününe kadar gösterilmesi gerektiğinden, konkordato borçlusu, konkordatonun 

tasdiki talebini inceleyecek ticaret mahkemesinden, kendisine teminat göstermesi 

için süre verilmesini, bu nedenle duruşmanın ertelenmesini isteyemez
297

. Tam 

aksine, borçlu, İİK m.298,I-3‟e göre göstermekle yükümlü olduğu, konkordatonun 

tasdik şartlarından birisi olan teminat şartını yerine getirdiğini duruşmada ispat 

etmelidir
298

.  

 

c- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Teminat hiç gösterilmez veya eksik gösterilirse, tasdik şartlarından birisi 

yerine getirilmemiş olacağından, ticaret mahkemesi konkordatonun tasdiki talebinin 

reddine karar verecektir
299

. Ticaret mahkemenin, konkordatonun tasdikine karar 

verirken, ileriye dönük olarak, tasdik kararı gereğince teminat işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi yönünde karar vermesi mümkün değildir
300

. Teminat işlemlerinin 

                                                                                                                                     
bozulması gerekmiştir” (11.HD 13.02.1989, 9870/769: Kuru-İcra IV s.3745); “Konkordatonun 

taahhüt edilen şartlar dahilinde ifasını mümkün kılmak için İİK‟nun 298/3.maddesinde söz konusu 
edilen „kâfi teminatın‟ mahkemenin konkordatoyu tasdik kararından önce gösterilmesi 

gerekir…21.9.1988 tarihli oturumda teminat isteyen alacaklıların, alacaklarını karşılayacak teminat 

gösterilmesi için borçlu davacı vekiline 20 günlük mehil verilmiş…” (11.HD 02.06.1989, 4300/3353: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6251); “…esasen teminat hususunun konkordato komiseri 

tarafından icra tetkik merciince verilen mehil içerisinde yerine getirilmesi icap etmekteyse de, bu 

eksikliğin konkordatonun tasdiki aşamasında mahkemece, borçluya verilecek münasip bir süre 

içerisinde gösterilmesi mümkündür” (11.HD 17.05.1990, 3164/3921: Uyar-Kanun IV s.8559); 

“…Konkordato istemini kabul etmeyen alacaklılara borçlunun teminat göstermesi için mahkemece 

süre tanınmış verilen, bu süreye rağmen alacaklıların alacağının teminat altına alınmadığı 

görülmüştür. Bu durumda konkordatonun tasdiki için yasal şartların oluşmadığı gözetilerek 

mahkemece konkordatonun tasdiki isteminin reddi isabetlidir” (19.HD 11.06.2002, 2241/4550: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6223). 
297 Tanrıver/Deynekli s.128. 
298 Kuru-İcra El Kitabı s.1282; Tanrıver/Deynekli s.128. 
299 Balcı-Konkordato s.266. “…konkordatoyu teminatsız kabul edeceğini beyan etmeyen alacaklılara 

yeterli teminat gösterilmediğinden konkordatonun tasdiki talebinin reddine karar verilmesinde bir 

isabetsizlik bulunmadığından” (19.HD 07.02.2002, 7386/905: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V 

s.6225); “…Konkordatoda alacaklılar teminat haklarından açıkça vazgeçmedikleri sürece borçlu 

tarafından yeterli teminat sağlanmadan tasdik kararı verilemez” (19.HD 13.12.1996, 11768/1277: 

Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6238).  
300 Ticaret mahkemesinin, “298.madde hükmü gözönünde tutulup teminat şartı tekemmül ettirilmeden 

„teminat olarak gösterilmek istenen gayrimenkullerin alacaklılar lehine aynı sırada ve alacakları 
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en geç tasdik talebinin inceleneceği duruşmaya kadar tamamlanmış olması, aksi 

takdirde, ticaret mahkemesi tarafından tasdik talebinin reddine karar verilmesi 

gerekir.  

 

 III- İflâs İçi Konkordotada 

İflâs içi konkordato, müflisin, iflâstan sonra, iflâs tasfiyesi devam ederken 

teklif ettiği konkordatodur
301

. İflâs için konkordatoda, müflis konkordato teklifini 

iflâs idaresine
302

 verir
303

. İflâs için konkordatoda borçluya konkordato mühleti 

verilmez; konkordato komiseri tayin edilmez, konkordato komiserine ait görevler 

iflâs idaresi tarafından yapılır (İİK m.309,II). İflâs idaresi, müflisin konkordato 

teklifini, bu konudaki görüşünü içeren bir rapor ile birlikte, alacaklılar bildirir (İİK 

m.237,III; m.309,I); raporunda, borçlu müflisin durumu, iflâs masasının aktif ve 

pasif durumu, teklif edilen konkordatonun, iflâs tasfiyesine nazaran lehte ve aleyhte 

yanları hakkında açıklamalarda bulunur
304

. 

Müflisin konkordato teklifi, ikinci alacaklılar toplantısında veya daha 

sonra yapılacak bir alacaklılar toplantısında incelenir (İİK m.309,I). Bu inceleme ve 

konkordatonun kabulü için gerekli çoğunluk adî konkordatoda olduğu gibidir. 

Konkordatonun tasdiki için gerekli şartlar da adî konkordato da olduğu gibidir. 

Teminat şartı, iflâs içi konkordatoda da tasdik şartlarından birisidir. On günlük 

konkordatoya katılma süresi bitince, iflâs idaresi, iflâs/konkordato dosyasını ve 

konkordatonun kabul edilip edilmediğine, tasdikinin uygun olup olmadığına ilişkin 

gerekçeli raporu ile birlikte, iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesine sunar (İİK 

m.309,II; m.296,I). Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki için gerekli şartları 

gerçekleştiğini tespit ederse, konkordatonun tasdikine; aksi halde tasdik talebinin 

                                                                                                                                     
nisbetinde ipotek edilmesine ve isteyen alacaklının, konkordatonun tasdikine mütedair kararın bir 

suretini ilgili tapu dairesine ibraz ederek alacağı nisbetinde ipotek tesisini istemekte muhtariyetine, 

tapu memurunun bu muameleyi yapması lüzumuna‟ şeklinde ve âtiye muzaf olarak karar verilmesi, 
diğer teminatların muteber ve kâfi olup olmadığının araştırılmaması usule aykırıdır” (İİD 4.11.1967, 

7256/9618: Uyar-Kanun VI s.8543” . 
301 Müflis, iflâsın açılmasından paraların kesin dağıtılmasına (İİK m.250) kadar, konkordato teklifinde 

bulunabilir (Deliduman-Toplanma s.108). 
302 İflâs idaresinin henüz oluşmadığı hallerde ve basit tasfiyenin uygulandığı hallerde, konkordato 

teklifi, iflâs dairesine verilir (Balcı-Konkordato s.493-494). 
303 Müflisin konkordato teklifinde bulunması iflâs tasfiyesini durdurmaz; iflâs tasfiyesi ikinci 

alacaklılar toplantısına kadar devam eder. Ancak birinci alacaklılar toplantısında, iflâs tasfiyesinin 

ikinci alacaklılar toplantısına kadar tatil edilmesine karar verilebilir (İİK m.224/II). 
304 Balcı-Konkordato s.495, dn.838. 
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reddine karar verir. Konkordatonun tasdikine karar verilen hallerde, tasdik kararı 

kesinleşince, ticaret mahkemesi durumu, iflâs idaresine bildirir (İİK m.309,IV). 

Bunun üzerine, iflâs idaresi, iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesinden, iflâsın 

kaldırılmasını ister (İİK m.309,V; m.182). 

 İflâsa karar vermiş ticaret mahkemesi, müflisin teklif ettiği 

konkordatonun tasdik edildiğini ve tasdik kararının kesinleştiğini tespit edince, 

iflâsın kaldırılmasına karar verir; bu kararın kesinleşmesiyle konkordato yürürlüğe 

girer
305

. Konkordato kural olarak, bütün iflâs alacakları için mecburi olup
306

; bunlar 

konkordatoda şartlarına göre ödenir. Ancak, rehinli alacaklar, bir malın aynından 

doğan kamu alacakları ve iflâs masasına yazdırılmış imtiyazlı alacaklar için mecburi 

olmayıp (İİK m.309,II; m.303,I; m.298,III); bunlar konkordato şartlarına tabi 

olmaksızın tam olarak ödenirler.  

Görüldüğü üzere, iflâs içi konkordatoda da, teminat, tasdik şartlarından 

birisidir. Teminat şartı yerine getirilmedikçe, daha önce iflâsa karar veren ticaret 

mahkemesi, borçlu müflisin konkordatonun tasdiki talebini kabulüne karar 

veremez
307

. Konkordato borçlusunun İİK m.298,I-3‟e göre söz konusu olan teminat 

gösterme yükümlülüğü ile ilgili olarak, adî konkordato bakımından yapmış 

olduğumuz açıklamalar, kural olarak iflâs içi konkordato bakımından da geçerlidir. 

Biz burada, teminat şartının adî konkordatodan farklılık arz eden yönlerini 

incelemeye çalışacağız.  

 

1- Şartları 

a- Müflis Konkordato Talebinde Bulunmalı 

İflâs içi konkordatoda müflisin İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için öncelikle, müflisin, konkordato talebinde 

bulunmuş olması gerekir. İflâs içi konkordatoda, konkordato mühleti olmadığı için, 

teminat yükümlüğünün doğması için, adi konkordato da olduğu gibi, borçluya 

konkordato mühleti verilmiş olmasından söz edilemez. Bu nedenle müflisin 

                                                
305 Kuru-İcra El Kitabı s.1332. 
306 Kuru-İcra El Kitabı s.1333. 
307 “Müflis şirketler iflâs içi konkordato talep etmişler…İİK.nun 298/3 maddesine göre, 

konkordatonun tasdik edilebilmesi için konkordatoyu teminat karşılığında kabul etmiş alacaklılarla; 

konkordatoyu kabul etmeyen ve suskun alacaklılara alacağı karşılar teminatın gösterilmesi 

gerekir…Bu koşul gerçekleşmeden konkordatonun tasdikine karar verilemez” (19.HD 25.03.1999, 

1670/2057: Kuru-İcra El Kitabı s.1330). 
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konkordato talebinde bulunmasıyla, diğer şartlarda mevcutsa, müflisin İİK m.298,I-

3‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır.  

 

b-Teminat Gösterilmesi Gereken Bir Alacak Olmalı 

Müflisin İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme yükümlüğü olabilmesi için 

gerekli bir diğer şart, teminat gösterilmesi gereken bir alacağın olmasıdır. İflâs içi 

konkordatoda, teminat gösterilmesi gereken alacakların belirlenmesi, adî 

konkordatodan farklılık gösterir. İflâs içi konkordato, müflisin iflâsına karar 

verildikten sonra, iflâs tasfiyesi sırasında yapıldığı için, teminat gösterilmesi gereken 

alacaklar belirlenirken, iflâs idaresi tarafından düzenlenen sıra cetveli dikkate 

alınacaktır.  

İflâsına karar verilen müflisin, iflâs masasından istenebilecek alacaklar iflâs 

alacakları ve masa alacakları olarak ikiye ayrılmaktadır. İflâs alacakları sıra cetveline 

geçirildiği halde, masa alacakları sıra cetveline geçirilmeyip, pay cetveli ve son 

hesapta gösterilirler
308

.  

İflas tasfiyesinde, tasfiyeyi yapan iflâs idaresi, gerek İİK m.219,II‟de 

öngörülen bir aylık süre içinde masaya kaydedilmiş alacakları ve gerekse masaya 

kaydedilmesi zorunlu olmayan alacaklar (İİK m.231) ile sonradan kaydedilen 

alacakları inceler; her bir alacağın mevcut olup olmadığını, mevcutsa alacağın 

miktarının ne olduğunu, alacağın imtiyazlı olup olmadığını, imtiyazlı ise sırasının ne 

olduğunu tespit eder ve bu tespite göre her bir alacakla ilgili kabul veya red kararı 

vererek, sıra cetvelini düzenler
309

. Yine iflâs idaresi, her bir alacakla ilgili müflise ne 

diyeceğini sorar, bu konuda müflisin beyanını alır (İİK .230). Müflis, iflâs idaresine, 

her bir alacakla ilgili cevap vermek, alacağı kabul edip etmediğini açıkça bildirmek 

zorundadır
310

. Ancak müflisin beyanı iflâs idaresini bağlamaz; müflis kendi tespitine 

göre alacak hakkında kabul veya red kararı verir
311

.  

Müflisin alacak hakkında İİK m.230‟a göre verdiği beyanının, iflâs içi 

konkordatoda, İİK m.298,I-3‟e göre göstermekle yükümlü olduğu teminatın ve 

bunun miktarının belirlenmesi açısından büyük önemi vardır. Müflis, İİK m.230‟a 

                                                
308 Deynekli/Kısa s.642. 
309 Kuru-İcra El Kitabı s.1118-1120; Deynekli/Kısa s.643, 646. 
310 Kuru-İcra El Kitabı s.1120. 
311 Deynekli/Kısa s.643. 
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göre verdiği beyanında kabul ettiği her bir alacak için, söz konusu alacak iflâs idaresi 

tarafından sıra cetveline kabul edilsin edilmesin, İİK m.298,I-3‟e teminat 

göstermekle yükümlüdür. Zira iflâs içi konkordatoda herhangi bir alacak için teminat 

gösterilmesi gerekip gerekmediği, o alacağın iflâs idaresi tarafından sıra cetveline 

kabul edilmiş olup olmamasına göre değil; müflisin İİK m.230‟a göre verdiği 

beyanında alacağı kabul etmiş olup olmamasına göre belirlenecektir
312

. Müflis 

tarafından kabul edilen alacak adi bir alacak ise, konkordato şartlarına göre, imtiyazlı 

bir alacak ise alacağın tamamı tutarında, rehinli bir alacak ise, rehinle 

karşılanamayan kısım için teminat gösterilmesi gerekecektir. Adi, imtiyazlı ve rehinli 

alacaklar için adi konkordatoda teminat incelenirken yapmış olduğumuz açıklamalar, 

iflâs içi konkordatodaki teminat içinde geçerlidir. Müflis tarafından kabul edilmeyen 

bir alacak olması halinde ise, nizalı bir alacak söz konusu olacak ve nizalı alacaklara 

ilişkin, adi konkordatoda belirttiğimiz prosedür uygulanacaktır.  Bu nedenle aşağıda 

teminat gösterilmesi gereken iflâs alacakları belirtilirken, sadece alacağın sıra 

cetveline kabul edilip edilmediği ve alacağın müflis tarafından kabul edilip 

edilmediğine göre, teminat gösterilmesi gereken alacaklar incelecek; ayrıca bu 

alacakların adi, imtiyazlı, rehinli, nizalı alacak olmasına göre detaylı açıklamalarda 

bulunulmayıp, adi konkordato incelenirken, bu alacak türleri hakkında yaptığımız 

açıklamalara atıfta bulunulmakla yetinilecektir.  

 

aa- Sıra Cetveline Kabul Edilen ve Varlığı Müflis Tarafından Kabul 

Edilen Alacaklar 

Alacağı sıra cetveline kabul edilen ve varlığı müflis tarafından da kabul 

edilen alacaklar için, konkordato teklifinde bulunan müflisin İİK m.298,I-3‟e göre 

teminat göstermesi gerekir
313

.  

Alacağı sıra cetveline kabul edilen, alacaklıya karşı, bir başka alacaklının 

sıra cetveline itiraz davası açmış olması, sıra cetveline kabul edilen alacak için 

teminat gösterilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz
314

. Bir başka deyişle, sıra 

cetveline itiraz davası açılmış olmasının, konkordatodaki teminat yükümlülüğü 

bakımından herhangi bir önemi olmayıp; önemli olan, alacağın sıra cetveline kabul 

                                                
312 Tanrıver/Deynekli s.130.  
313 Tanrıver/Deynekli s.129. 
314 Tanrıver/Deynekli s.129, dn.276. 
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edilen ve müflis tarafından da kabul edilen (doğrulanan) bir alacak olmasıdır. Ancak, 

kanımızca, konkordato ve iflâs dosyası, iflâs idaresi tarafından ticaret mahkemesine 

gönderilmeden önce, sıra cetveline itiraz davası açan alacaklı, davayı kazanır ve bu 

karar kesinleşirse, artık davalı alacaklının alacağı için teminat gösterilmesi gerekmez. 

Buna karşılık iflâs idaresi tarafından sıra cetveline kabul edilen bir alacak, müflis 

tarafından İİK m.230 çerçevesinde verilen beyanda kabul edilmemiş, alacağın varlığı 

müflis tarafından reddedilmişse, bu durumda bu alacak, konkordato bakımından 

nizalı bir alacak sayılır ve nizalı alacaklar için İİK m.297,IV‟deki prosedür uygulanır 

(İİK m.309,II)
315

. Adi konkordatoda teminat incelenirken, nizalı alacaklar için 

söylediklerimiz, kural olarak burada da geçerli olduğundan, bu konuda oradaki 

açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz. 

 

bb- Sıra Cetveline Kabul Edilmeyen, Fakat Varlığı Müflis Tarafından 

Kabul Edilen Alacaklar 

İflas idaresi tarafından reddedilerek, sıra cetveline kabul edilmeyen ve 

fakat, müflis tarafından İİK m.230 çerçevesinde verilen beyanda kabul edilen 

alacaklar için, konkordato teklifinde bulunan müflis İİK m.298,I-3‟e göre teminat 

göstermekle yükümlüdür. Çünkü iflâs içi konkordatoda bir alacak hakkında 

konkordato teminatı gösterilip gösterilmeyeceği, alacağın iflâs idaresi tarafından 

kabul edilerek, sıra cetveline alınıp alınmadığına göre değil, o alacağın müflis 

tarafından İİK m.230 çerçevesinde verilen beyanda kabul edilip edilmediğine göre 

belirlenecektir. İflas idaresi tarafından sıra cetveline alınmayan ve fakat müflis 

tarafından kabul edilen bir alacak, konkordato bakımından nizalı bir alacak 

sayılmayacak ve bu alacak için teminat gösterilmesi gerekecektir
316

. Zira konkordato 

bakımından bir alacağa nizalı alacak olma niteliğini verme yetkisi, sadece borçluya 

tanınmış olduğundan
317

; alacak hakkında iflâs idaresinin ret kararı vererek, sıra 

cetveline almaması, borçlu müflis tarafından kabul edilen bir alacağı nizalı alacak 

niteliğine dönüştürmeyecek ve müflisin teminat gösterme yükümlülüğünü 

engellemeyecektir
318

.  

                                                
315 Tanrıver/Deynekli s.130. 
316 Tanrıver/Deynekli s.130, dn.277. 
317 Tanrıver/Deynekli s.100. 
318 Ancak bu durumda, iflâs idaresi, borçlunun varlığını kabul ettiği alacağın mevcut olmadığını, bu 

nedenle bu alacak hakkında ret kararı verilerek, sıra cetveline kabul edilmediğini, dolayısıyla 
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cc- Sıra Cetvelinin Düzenlenmesinden Sonra Bildirilen ve Müflis 

Tarafından Kabul Edilen Alacaklar 

İflâsta alacakların geç bildirilmesi mümkün olduğundan (İİK m.236,I), bazı 

alacaklar sıra cetvelinin düzenlenmesinden sonra bildirilmiş olabilir. İflâs içi 

konkordato da bir alacak için teminat gösterilmesi gerekip gerekmediği, müflisin 

alacağı kabul edip etmemesine göre belirlendiğinden; iflâs idaresi geç bildirilen 

alacaklar için de müflisi İİK m.230‟a göre beyanda bulunmaya davet eder, geç 

bildirilen alacağı kabul edip etmediğini sorar
319

. Müflis beyanında, geç bildirilen 

alacağı kabul ederse, bu alacak için İİK m.298,I-3‟e göre teminat göstermek 

zorundadır. Buna karşılık, müflis geç bildirilen alacağı reddederse, bu alacak nizalı 

bir alacak sayılır ve bunun için teminat gösterilip gösterilmeyeceği nizalı alacaklar 

hakkında uygulanacak prosedüre (İİK m.297,IV) göre belirlenir.  

 

c- Alacaklılar Teminat Gösterilmesinden Vazgeçmemiş Olmalı 

İflâs içi konkordatoda da, müflisin İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli şartlardan birisi de, alacağı için teminat 

gösterilmesi gereken alacaklıların, teminat gösterilmesinden vazgeçmemiş olmasıdır. 

Adi konkordatoda, teminattan vazgeçilmesi hakkında söylediklerimiz, iflâs içi 

konkordato içinde geçerlidir
320

.  

 

2- Teminat Gösterme Yükümlülüğünün Kimin Tarafından Yerine 

Getirileceği 

İflâs içi konkordatoda, teminat gösterme yükümlülüğünü, borçlu müflis 

yerine getirecektir. Ancak iflâsta, müflis, iflâs masasına giren mal ve haklar 

üzerindeki tasarruf yetkisini yitirdiğinden, müflis İİK m.298,I-3‟e göre söz konusu 

olan teminat gösterme yükümlülüğünü ya kendisi adına üçüncü bir kişinin teminat 

göstermesiyle yerine getirecek, ya da konkordato alacaklılarının tamamını, 

konkordato teminatından vazgeçirmek suretiyle, teminat gösterme yükümlülüğünden 

                                                                                                                                     
borçlunun bu davranışının dürüstlükle bağdaşmadığını raporunda belirterek, konkordatonun tasdik 

talebinin reddini isteyebilir (Tanrıver/Deynekli s.130, dn.277). 
319 Tanrıver/Deynekli s.130. 
320 Bkz.Yuk. §.12 A, II, 1, c. 
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kurtulacaktır
321

.  Tanrıver/Deynekli, müflisin iflâs masasına giren mal ve haklar 

üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılmasının temel amacının, müflisin iflâs 

alacaklılarına zarar vermesini önlemek olduğunu belirtmekte ve konkordato teminatı 

için müflisin mal ve hakları üzerinde teminat işlemleri gerçekleştirilmesinde, 

alacaklılar zarar görmediği, bilakis, alacaklıların hakları güvence altına alındığı için, 

konkordatonun iflâsa nazaran avantajlı olduğunun açıkça anlaşıldığı ve 

konkordatonun çoğunluk tarafından kabul edildiği hallerde, iflâs idaresinin 

konkordato teminatının verilmesi hususunda müflise yardımcı olmasının uygun 

olacağını ifade etmektedir
322

. Yine, konkordatodaki teminat şartının yerine 

getirilmesi hususunda iflâs idaresinin müflise yardımcı olmaması, gerekli teminat 

işlemlerini yapmaması halinde, iflâs içi konkordatoda teminat şartının yerine 

getirilmesinin çok zor, hatta imkânsız olduğu, Tanrıver/Deynekli tarafından beyan 

edilmektedir
323

. Kanımızca da iflâs içi konkordotoda, iflâs idaresi konkordato 

teminatının verilmesi hususunda, müflise yardımcı olmalı ve müflisin konkordato 

teminatı olarak göstermek istediği mal ve haklar üzerinde teminatın gösterilmesi için 

gerekli işlemleri yapmalıdır. Çünkü Tanrıver/Deynekli tarafından da vurgulandığı 

üzere, bu teminat işlemleri alacaklıların zararına olmayıp, bilakis alacaklıların 

haklarını güvence altına almaya yöneliktir. Aksi takdirde, konkordato teminatı ancak, 

müflis adına bir başka üçüncü kişinin teminat göstermesi suretiyle yerine 

getirilebilecektir ki, bu ise eşine çok az rastlanabilecek bir durumdur.  

 

3- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Teminatın gösterilme zamanı, miktarı, türü ve teminat gösterilmemesinin 

sonuçları ile ilgili olarak, adi konkordatoda söylediklerimiz, kural olarak iflâs içi 

konkordatoda da geçerlidir. Bu nedenle oradaki açıklamalarımıza atıf yapmakla 

yetiniyoruz
324

 

 

 

                                                
321 Tanrıver/Deynekli s.130.  
322 Tanrıver/Deynekli s.132-133. 
323 Tanrıver/Deynekli s .133. 
324 Bkz.Yuk. §.12 A, II, 2-3. 
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IV- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda 

1- Genel Olarak 

Malvarlığının terki suretiyle konkordato
325

, borçlunun malvarlığının 

aktifleri üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamının veya bir kısmının alacaklılara 

devredilerek, bu malların paraya çevrilmesinden elde edilecek gelirin alacaklılar 

arasında paylaştırılması veya aktiflerinin üçüncü bir kişiye devredilerek, satış 

bedelinin paylaştırılması ya da borçlunun aktiflerinin yeni kurulacak bir şirkete 

devredilmesi ve alacaklılara bu şirketin hisselerinin verilmesi suretiyle, borçluya 

kalan borçlarından kurtulma imkânı veren, alacaklıların belli çoğunluğu tarafından 

kabul edilmek ve mahkemece tasdik edilmekle hüküm ve sonuç doğuran, borçlunun 

işletmesinin veya malvarlığının iyileştirilmesinin değil, aksine borçların 

ödenebilmesi için, borçlunun malvarlığının tasfiyesinin amaçlandığı konkordato 

türüdür
326

.  

Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, malvarlığının terki suretiyle 

konkordatonun, tasfiye anlaşması şeklinde konkordato
327

, malvarlığının üçüncü 

kişiye devri suretiyle konkordato
328

 ve yeni bir şirket kurma yoluyla konkordato
329

 

olmak üzere üç türü vardır. Bu malvarlığının terki suretiyle konkordato türlerinin, 

kendi aralarında kombineli olarak uygulanması mümkün olduğu gibi, diğer 

konkordato türleri ile de kombineli olarak uygulanması mümkündür
330

. 

                                                
325 Malvarlığının terki suretiyle konkordato hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Ercan, İbrahim: İcra ve 

İflâs Hukukunda Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya 2008; Deliduman, Seyithan: 

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, İBD 2004/3, C.78, 1032-1058. 
326 Ercan s.102; Tanrıver/Deynekli s.45; Tanrıver-Değişiklikler s.527-528; Deliduman-Konkordato 

s.1038-1039; Kuru-İcra El Kitabı s.1336; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin-İcra s.435. 
327

 Tasfiye anlaşması şeklinde malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, borçlu alacaklılarına, 

borçlarını belli bir miktar para ile değil malvarlığı ile ödemeyi teklif etmekte ve borçlunun mallarının 

üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamı veya bir kısmı üzerindeki tasarruf yetkisi alacaklılara 

devredilmekte, alacaklılarda tasfiye memurları aracılığı ile bu malları paraya çevirerek elde edilen 

değer oranında alacaklarına kavuşmaktalar, borçlu da kalan borçlarından kurtulmaktadır (Ercan s.109; 

Tanrıver-Konkordato s.19; Kuru-İcra El Kitabı s1336; Deliduman-Konkordato s.1042; Taşpınar-
Ayvaz s.255-256). 
328 Malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, herhangi bir 

tasfiyeye gidilmeden, borçlunun malvarlığı kısmen veya tamamen, belli bir bedel karşılığında üçüncü 

kişiye devredilmekte ve bu bedel alacaklılara dağıtılmaktadır (Ercan s.121; Kuru-İcra El Kitabı 

s.1337; Ayvaz-Taşpınar s.259). 
329 Yeni bir şirket kurma yoluyla malvarlığının terki suretiyle konkordato da, borçlunun aktiflerinin 

paraya çevrilmesi yerine, bu aktiflerle yeni bir şirket kurulmakta ve para yerine, bu şirket hisselerinin 

alacaklılara dağıtılması suretiyle gerçekleşen bir malvarlığının terki suretiyle konkordato türüdür 

(Ercan s.117; Taşpınar-Ayvaz s.258). 
330 Ercan s.125. 
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Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile, adî konkordato arasında, 

konkordato talebinin başlangıcından, tasdik aşamasına kadar birçok benzerlik 

olup
331

, niteliğine aykırı düşmedikçe, adî konkordatoya ilişkin, İİK m.285-308 

hükümleri, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda da uygulanır (İİK m.309,I)
332

. 

Özellikle, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun düzenlendiği İİK .309/a vd. 

hükümlerinde konkordato teklifinde bulunma, konkordato mühleti ve konkordatonun 

tasdiki konusunda çok az hüküm bulunduğundan, bu konularda adî konkordatoya 

ilişkin hükümler uygulanacaktır
333

. Konkordato mühleti ve konkordato komiseri 

konuları adî konkordato da olduğu gibidir. Malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda da, komiser, ilanla alacaklıları, yirmi gün içinde alacaklarını 

bildirmeye davet eder ve alacaklıları toplantıya çağırır. Malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda, alacaklılar toplantısı aynı zamanda bir karar organı olup; tasfiye 

memurları ve alacaklılar kurulunun seçilmesi, mallar üçüncü kişiye devredilecekse 

bu devrin şekli ve teminatlandırılması konularında karar vermek durumundadır
334

. 

Adî konkordatoda olduğu gibi, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda da, rehinli 

alacakların rüçhan hakkı geçerli olduğundan, rehinli alacaklar konkordato 

                                                
331 Ercan s.209. 
332 Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun zorunlu içeriği, İİK m.309/b‟de belirtilmiştir.  Buna 

göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, 1- Alacaklıların malların tasfiyesi  ya da üçüncü 

kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa 
borçlunun sorumluluğunun ne olduğu, 2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu 

üyelerinin belirlenmesi ve bunların yetkileri, 3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye 

usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması, 4- 

Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik tarihinde tirajı elli binin 

üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacağı hususları yer 

almalıdır. Bunlar hem borçlunun malvarlığının terki suretiyle konkordato projesini hazırlayıp 

alacaklıların kabulüne sunmasında, hem de konkordatonun mahkeme tarafından tasdik edilmesinde 

ölçü olarak alınacak hususlardır (Ercan s.173). Konkordato teklifini inceleyen mahkeme, İİK 

m.309/b‟de belirtilen hususları içermeyen konkordato teklifini hemen reddetmeyerek, eksik gördüğü 

hususları İİK m.298/son çerçevesinde tamamlattırması ve bu hususlara mutlak suretle konkordato 

kararında yer verilmesi gerekir (Ercan s.175; Altay-Konkordato II s.1247). Konkordatonun zorunlu 

içeriği hakkında, konkordato borçlusu tarafından her halde bir teklifte bulunulmalı ve alacaklılarda bu 
teklif ve hususlar hakkında her halde olumlu ve olumsuz bir karar vermelidir (Kuru-İcra El kitabı 

s.1338; Altay-Konkordato II s.1246). Bir başka deyişle alacaklılar ve borçlu konkordatonun zorunlu 

içeriği hakkında, istenildiği şekilde anlaşma yapabilirler (Kuru-İcra El Kitabı s.1338). Konkordatonun 

zorunlu içeriğinden olan hususları içermeyen, konkordato mahkemece tasdik edilmez; bu durumda 

mahkeme konkordatonun tasdiki talebini reddeder (Kuru-İcra El Kitabı s.1338; Deliduman-

Konkordato s.1046-1047).  
333 Malvarlığının terki suretiyle konkordato da, konkordato teklifi, konkordato mühleti verilmesi, 

konkordato komiseri atanması ve konkordatonun alacaklılar tarafından kabulü konuları için Bkz. 

Ercan s.210-232. 
334 Ercan s.229; Kuru-İcra El Kitabı s.1337. 
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çoğunluğunun hesaplanmasında dikkate alınmazlar. İmtiyazlı alacakların dikkate 

alınıp alınmayacağı ise tartışmalıdır
335

. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordatonun mahkemece 

incelenmesi ve tasdik usulü de, adî konkordato da olduğu gibi olup, sadece tasdik 

şartları farklıdır. Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdik edilebilmesi için, 

paraya çevirme halinde elde edilecek hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen 

bedelin, iflâs yolu ile tasfiye halinde elde edilebilecek bedelden fazla olması (İİK 

m.298,2), konkordatonun gerekli çoğunluk tarafından kabul edilmiş olması (İİK 

m.297,I) ve tasdik için gerekli gider ve harçların depo edilmiş olması gerekir (İİK 

m.298,I-4)
336

. Dürüstlük şartının, malvarlığının terki suretiyle konkordato da 

uygulanmayacağı kabul edilmektedir
337

. Teminat şartının (İİK m.298,I-3) 

malvarlığının terki suretiyle konkordatoda aranıp aranmayacağı ise tartışmalıdır. 

 

a- Teminat Şartının Aranmayacağı Görüşü  

Bu görüşe göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, belli bir miktar 

paranın ödenmesi teklif edilmeyip, malvarlığının devri teklif edildiğinden, teminat 

şartı, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda aranmayacaktır
338

. Yani bu görüşe 

göre, teminat tasdik şartlarından değildir. 

 

b- Teminat Şartının Olabileceği Görüşü 

Bu görüşe göre ise, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda teminat 

gösterilip gösterilmeyeceğinin, malvarlığının terki suretiyle konkordato türlerine 

                                                
335 İmtiyazlı alacaklıların alacakları için teminat gösterilmesi gerekmediğini ileri süren görüş, bu 

alacakların güvence altına alınmadığı gerekçesiyle, imtiyazlı alacaklıların, çoğunluk hesabında 

dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir (Kuru-İcra El Kitabı s.1339; 

Pekcanıtez/Atalay/Surgurketin-Özkan/Özekes s.474). Teminat gösterilmesinin gerekip gerekmediği 

konusunda, malvarlığının terki suretiyle konkordato türlerine göre ayrım yapılması gerektiğini ileri 

süren görüş ise, tasfiye anlaşması şeklindeki malvarlığının terki suretiyle imtiyazlı alacaklılar için 

teminat gösterilmesi gerekmediğinden, bu konkordato türünde imtiyazlı alacaklıların konkordato 
çoğunluğunda dikkate alınacağını; buna karşılık malvarlığının üçüncü kişilere devri suretiyle 

konkordato ve yeni bir şirket kurma yoluyla malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ise, imtiyazlı 

alacaklılar için teminat gösterilmesi gerektiğinden, bu konkordato türlerinde imtiyazlı alacaklıların 

konkordato çoğunluğunun hesaplanmasında dikkate alınmaması gerektiğini belirtmektedir (Ercan 

s.231).  
336 Kuru-İcra El Kitabı 1340; Ercan s.233-244; Deliduman-Konkordato s.1049-1050; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.475. 
337 Tanrıver-Konkordato Komiseri s.22; Kuru-İcra El Kitabı s.1339; Ercan s.233-235. 
338 Kuru-İcra El Kitabı s.1340; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.474-475; Tanrıver-

Konkordato s.22; Altay-Konkordato II s.1240-1241; Deliduman-Konkordato s.1049-1050. 
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göre ayrı ayrı ele alınması ve teminat şartının tasdik şartları arasında yer alıp 

almadığının konkordato türlerine göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekir
339

.  

Buna göre, tasfiye anlaşması şeklinde malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda, konkordato borçlusu malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini 

alacaklılara devrettiği ve artık borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisi 

kalmadığından, alacaklılar aleyhinde herhangi bir tasarrufta bulunamayacak 

borçludan, teminat istenmemesi gerekir
340

.  

Malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle veya şirket kurma yoluyla 

malvarlığının terki suretiyle konkordato türlerinde ise, teminat gösterilmesi gerekir.  

Malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle konkordatoda, borçlunun 

malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi alacaklılara devredilmeyip, sadece 

malvarlığının belli bir bedel karşılığında satın alınacağı taahhüt edildiğinden, burada 

konkordatonun yerine getirilmesi (adî alacakların ödenmesi), imtiyazlı alacakların 

ödenmesi ve mühlet sırasında yapılan borçların ödenmesi için teminat gösterilmesi 

gerekir
341

. Teminatın borçlunun malvarlığını satın alacak üçüncü kişi tarafından veya 

borçlu tarafından gösterilmesi mümkün olup; teminatın üçüncü kişi tarafından 

gösterilmesi adî konkordatoda, üçüncü kişi tarafından teminat gösterilmesi durumu 

ile aynıdır
342

. Bu teminatın da, adî konkordatoda olduğu gibi en geç, konkordato 

dosyası tasdik için ticaret mahkemesine gönderilinceye kadar gösterilmesi gerekir
343

.  

Şirket kurma yoluyla malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ise, 

borçlunun malvarlığının devredileceği şirketin kuruluşunun güvence altına alınmış 

olması yeterli olmalıdır
344

. Ancak, yeni bir şirketin kurulması konusunda tam bir 

güvenceni getirilmesi mümkün olmadığından, bu görüşe göre, burada imtiyazlı 

alacaklar için ayrıca bir teminatın gösterilmesi de gerekir
345

.  

 

c- Görüşümüz 

Kanımızca, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, kural olarak, 

konkordato mühleti içinde komiserin onayı ile akdedilmiş sözleşmelerden doğan 

                                                
339 Ercan s.240-243. 
340 Ercan s.241. 
341 Ercan s.242. 
342 Ercan s.242. 
343 Ercan s.242. 
344 Ercan s.242. 
345 Ercan s.242. 
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alacaklar dışında, diğer alacaklar için, tasdik şartı olarak İİK m.298,I-3 hükmüne 

göre teminat gösterilmesi gerekmez. Bir başka deyişle, malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda, bir tasdik şartı olarak İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü, sadece, konkordato mühleti içinde komiserin onayı ile akdedilmiş 

sözleşmelerden doğan alacaklar için söz konusu olmaktadır. Bunun dışında, 

malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, sadece malların üçüncü kişiye devri 

suretiyle konkordato türünde teminat gösterilmesi gerekmekte, bu teminat 

yükümlülüğünün dayanağını ise, İİK m.298,I-3 hükmü oluşturmayıp, İİK m.309/b-3 

hükmü oluşturmaktadır.  

Tasfiye anlaşması şeklindeki malvarlığının terki suretiyle konkordato ve 

yeni bir şirket kurma yoluyla malvarlığının terki suretiyle konkordato türlerinde, 

konkordato borçlusu tarafından alacaklılara herhangi bir para ödenmesi teklif 

edilmemektedir. Tasfiye anlaşması şeklinde konkordatoda, borçlunun malvarlığı 

üzerindeki tasarruf yetkisi alacaklılara devredilmekte ve alacaklılar tasfiye memurları 

aracılığı ile bu mallara paraya çevirmektedir. Yeni bir şirket kurma yoluyla 

konkordatoda ise, borçlunun aktifleri ile yeni bir şirket kurulmakta ve alacaklılara 

para yerine bu şirketten hisse verilmektedir. Görüldüğü üzere bu konkordato 

türlerinde, konkordato borçlusu tarafından bir para ödenmesi teklif edilmeyip, 

malvarlığının devri veya yeni kurulacak şirketten hisse verilmesi teklif edildiğinden, 

bu teminat türlerinde, konkordato borçlusu tarafından teminat gösterilmesinin 

gerekmediğini düşünüyoruz. Yani kanımızca, bu konkordato türlerinde, teminat bir 

tasdik şartı değildir. 

Malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda ise, herhangi bir tasfiyeye gidilmemekte, borçlunun malvarlığı üçüncü 

bir kişiye devredilmekte ve devredilen malvarlığı için üçüncü kişi tarafından ödenen 

bedel, alacaklılara dağıtılmaktadır. Bu konkordato türünde, devir bedelinin 

alacaklılara ödenmesi söz konusu olduğundan, bu devir bedelinin ödenmesinin 

teminat altına alınması, bu devir bedeli için teminat gösterilmesi gerekir. Nitekim, 

İİK m.309/b-3 hükmünde, mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin 

teminatlandırılmasının konkordatonun zorunlu içeriğinden olduğu belirtilmiştir.  

Eğer, İİK m.298,I-3‟e göre teminat gösterilmesi, malvarlığının terki 

suretiyle konkordatoda da tasdik şartları arasında yer alsaydı, malvarlığının üçüncü 
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kişiye devri suretiyle konkordatoda da alacaklılar için teminat gösterilmesi 

gerekeceğinden, kanun koyucunun İİK m.309/b-3 hükmüyle devrin 

teminatlandırılmasını düzenlemesi gereksiz bir tekrar olurdu. Malvarlığının terki 

suretiyle konkordatoda, kural olarak, bir tasdik şartı olarak teminat gösterilmesi 

gerekmediği için, kanun koyucu açık bir düzenleme sevk ederek, İİK m.309/b-3 

hükmü ile, malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle konkordatoda, devir bedeli 

için teminat gösterilmesi zorunluluğunu getirmiştir.   

Görüldüğü üzere mal varlığının terki suretiyle konkordatoda, İİK m.298,I-3 

ve İİK m.309/b-3 hükümlerine göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu 

olabilmektedir. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim:  

 

2- İİK m.298,I-3’e Göre Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun, tasfiye anlaşması şeklinde 

konkordato, malların üçüncü kişiye devri suretiyle konkordato ve yeni bir şirket 

kurulma yoluyla konkordato olmak üzere, her üç türünde İİK m.298,I-3‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğü, sadece, konkordato mühleti içinde komiserin onayı 

ile akdedilmiş sözleşmelerden doğan alacaklar için söz konusu olmaktadır. Bunun 

dışında diğer alacaklar için, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda İİK m.298,I-

3‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü yoktur.  

Buna göre, malvarlığını terki suretiyle konkordatoda, İİK m.298,I-3‟e göre 

teminat gösterme yükümlülüğü için gerekli şartlar, 1- Malvarlığının terki suretiyle 

konkordato talebi üzerine konkordato mühleti verilmesi, 2- Komiserin onayı ile 

akdedilen sözleşmeden doğan bir alacak olması ve 3-  Alacaklıların teminat 

gösterilmesinden vazgeçmemiş olmasıdır. Gerek, teminat gösterme yükümlülüğünün 

doğması, gerekse, teminatın gösterilme zamanı, teminatın miktarı, türü ve teminat 

gösterilmemesinin sonuçları hakkında adî konkordato incelenirken söylediklerimiz, 

kural olarak burada da geçerli olduğundan, bu konuda açıklama yapmıyor, oradaki 

açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz
346

. 

 

 

 

                                                
346 Bkz. Yuk. §.12 A, II, 2-3. 
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3- İİK m.309/b-3’e Göre Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

Konkordatonun zorunlu içeriğinden olan hususlara konkordato teklifinde 

yer verilmesi ve bu hususların konkordatonun kabulü halinde karara bağlanması 

şarttır (İİK m.309/b)
347

. Bu hususlar, konkordatonun mahkeme tarafından tasdik 

edilmesinde de ölçü olarak alınacak unsurlardır
348

. Alacaklılar ile borçlunun 

konkordatonun zorunlu içeriği hakkında, istenildiği şekilde bir anlaşma yapmaları 

mümkün olup, konkordatonun zorunlu içeriği hakkında herhangi bir açıklık olmadığı 

veya tarafların anlaşmalarının gereği yerine getirilmediği takdirde mahkeme 

konkordatonun tasdiki talebini reddeder
349

.  

Malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda, herhangi bir tasfiyeye gidilmeden, borçlunun malvarlığı kısmen veya 

tamamen, belli bir bedel karşılığında üçüncü kişiye devredilmekte olduğundan, bu 

konkordato türünde, alacaklılar ile borçlular arasında yapılan konkordato anlaşması 

dışında, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılan bir satış işlemi vardır
350

. Satış işlemi 

konkordatoda yapılabileceği gibi, üçüncü kişi ile ayrıca bir satış işlemi yapılıp, 

konkordatoda buna yollama da yapılabilir
351

.  

Malların üçüncü kişiye devir şekli ve bunun teminatlandırılması 

konkordatonun zorunlu içeriğindendir (İİK m.309/b-3). Bu nedenle malvarlığının 

üçüncü kişiye devri suretiyle konkordato da, borçlunun mallarını devralan üçüncü 

kişinin, bu malların satış bedelini ödeyeceği konusunda, teminat göstermesi 

gerekir
352

. Satış bedelinin ödeneceği hususunda teminat gösterilmesi, konkordatonun 

zorunlu içeriğinden sayıldığından, teminat şartının gerçekleşmemesi halinde, ticaret 

mahkemesi konkordatoyu tasdik etmeyecek, tasdik talebinin reddine karar 

verecektir
353

. 

İİK m.309/b-3‟deki teminat, üçüncü kişiye devredilecek malların 

mülkiyetinin üçüncü kişiye geçtiği ve fakat satış bedelinin henüz ödenmediği 

hallerde, satış bedelinin ödenmemesi rizikosuna karşı alacaklıları ve borçluyu 

korumak, satış bedelinin kararlaştırılan şekilde ödenmesini garanti altına almak için 

                                                
347 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes s.473; Kuru-İcra El Kitabı s.1338. 
348 Ercan s.173. 
349 Kuru-İcra El Kitabı s.1338. 
350 Ercan s.187-188. 
351 Ercan s.189. 
352 Ercan s.196. 
353 Ercan s.196. 
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alınmaktadır
354

. İİK m.309/b-3‟deki teminat hem borçlunun hem de alacaklıların 

yararınadır. Zira teminat gösterildiği takdirde, konkordato tasdik edilecek ve borçlu 

tasdik edilen konkordato çerçevesinde borçlarından kurtulma imkânına kavuşacak; 

alacaklılarda, ödenmesi teminat altına alınmış satış bedeli ile tatmin edilecekler, satış 

bedelinin ödenmemesi gibi herhangi bir risk ile karşı karşıya kalmayacaklardır. 

 

a- Şartları 

İİK m.309/b-3‟deki teminat yükümlülüğünün doğması için gerekli şartlar, 

malların üçüncü kişiye devri suretiyle konkordato talebi üzerine konkordato mühleti 

verilmesi,  malların mülkiyetinin satış bedeli ödendikten sonra üçüncü kişiye 

geçeceğine ilişkin bir anlaşma yapılmamış olması ve teminat gösterilmesinden 

vazgeçilmemiş olmasıdır. Şimdi bu şartları inceleyim:   

 

aa- Malların Üçüncü Kişiye Devri Suretiyle Konkordato Talebi 

Üzerine Konkordato Mühleti Verilmesi  

İİK m.309/b-3‟e göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle, malların üçüncü kişiye devri suretiyle konkordato 

talebinde bulunulması ve bu talebin icra mahkemesi tarafından kabul edilerek, 

borçluya konkordato mühleti verilmiş olması gerekir. Malların üçüncü kişiye devri 

suretiyle konkordato talebi, icra mahkemesi tarafından kabul edilmeyerek, 

konkordato talebinin reddine karar verilmişse, İİK m.309/b-3‟e göre teminat 

gösterilmesi de söz konusu olmayacaktır.  

İİK m.309/b-3‟de “…mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli 

ve teminatlandırması” denilerek, buradaki teminatın, sadece, malların üçüncü kişiye 

devri suretiyle konkordatoda söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle tasfiye 

anlaşması şeklinde konkordato ve yeni bir şirket kurma yoluyla konkordato 

türlerinde, İİK m.309/b-3‟e göre teminat gösterilmesi söz konusu olmayacaktır.  

 

 

 

                                                
354 Ercan s.196. 
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bb- Malların Mülkiyetinin Satış Bedeli Ödendikten Sonra Üçüncü 

Kişiye Geçeceğine İlişkin Bir Anlaşma Yapılmamış Olması 

Malların üçüncü kişiye devri suretiyle konkordatoda, borçlunun mallarının 

üçüncü kişiye devri, malın mülkiyetinin üçüncü kişiye ne zaman geçeceği konusunda 

anlaşma yapılabilir
355

. Bu anlaşmanın borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılan satış 

işleminde kararlaştırılması, konkordatoda da bunun uygun bulunması gerekir. Bu 

anlaşmada, taraflar malın mülkiyetinin satış bedelinin tamamen ödenmesiyle, üçüncü 

kişiye geçeceğini kararlaştırabilirler
356

. Taraflar arasında böyle bir anlaşma 

yapılmadığı takdirde, malın mülkiyeti, konkordatonun tasdiki kararının 

kesinleşmesiyle üçüncü kişiye geçer
357

.  

İİK m.309/b-3‟deki teminat, malların mülkiyetinin üçüncü kişiye geçtiği ve 

fakat satış bedelinin henüz ödenmediği hallerde, satış bedelinin ödenmesinin garanti 

altına alınması için alındığından, malların mülkiyetinin satış bedeli ödendikten sonra, 

üçüncü kişiye geçeceğine ilişkin bir anlaşmanın yapıldığı hallerde, teminat 

gösterilmesi gerekmeyecektir. Bu nedenle, İİK m.309/b-3‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için, üçüncü kişiye devredilecek malın mülkiyetinin, 

satış bedeli ödendikten sonra üçüncü kişiye geçeceğine ilişkin bir anlaşma 

yapılmamış olması gerekir.  

 

cc- Teminat Gösterilmesinden Vazgeçilmemiş Olması 

Konkordatonun zorunlu içeriğinden olan hususlar hakkında, alacaklılar ile 

borçlunun istenildiği şekilde bir anlaşma yapmaları mümkün olduğundan, taraflar 

satış bedelinin teminatlandırılmasına gerek olmadığını kararlaştırabilirler. Taraflar 

arasında, bu şekilde, satış bedeli için teminat gösterilmemesi kararlaştırılmış ise, İİK 

m.309/b-3‟e göre teminat gösterilmesi gerekmeyecektir.  

Taraflar konkordato mühleti sırasında, bu şekilde teminat gösterilmemesini 

kararlaştırabilecekleri gibi, böyle bir anlaşma yapılmaması halinde, taraflar, 

konkordatonun tasdiki aşamasında da, satış bedeli için teminat gösterilmesinden 

                                                
355 Ercan s.195-196. 
356 Ercan s.195. 
357 Ercan s.196. Aksi görüş: Üçüncü kişiye devredilecek malların, ancak maddî hukukun öngördüğü 

şekil şartlarına bağlı olarak yapılabileceği görüşüne savunanlara göre, malın mülkiyeti maddî hukuka 

ilişkin işlemlerin gerçekleşmesinden sonra, yani tapu siciline tescil ile üçüncü kişiye geçer (Bu 

görüşler için Bkz.Ercan s.192-195). 
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vazgeçebilirler. Bu vazgeçmenin hem alacaklı hem de borçlu tarafından yapılması 

gerekir. Zira buradaki teminat, hem alacaklının, hem de borçlunun menfaatlerini 

korumaktadır.  

 

b- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

İİK m.309/b-3‟deki teminat, satış bedelinin ödenmesinin garanti altına 

alınması için gösterildiğinden, kural olarak bu teminatın, malların devredileceği 

üçüncü kişi tarafından gösterilmesi gerekir. Ancak bu teminatın konkordato borçlusu 

tarafından gösterilmesi de mümkündür. Yine bu kişiler yararına, teminatın bir başka 

üçüncü kişi tarafından gösterilmesi de mümkündür.  

Konkordatonun zorunlu içeriğinden olan hususlar, tasdik aşamasında 

mahkemece dikkate alınacağı ve bu hususlar konkordatoda karara bağlanacağından; 

İİK m.309/b-3‟e göre satış bedeli için teminat gösterilmesi gerekip gerekmediği, 

teminat gösterilmesi gerekiyorsa, bunun yerine getirilip getirilmediği mahkemece 

kendiliğinden dikkate alınacaktır. Bu nedenle, satış bedeli için İİK m.309/b-3‟e göre 

gösterilmesi gereken teminatın en geç, konkordato dosyası tasdik için ticaret 

mahkemesine gönderilinceye kadar gösterilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, satış 

bedeli için teminat gösterilmesi gerektiği halde, teminat gösterilmediği; 

konkordatonun zorunlu içeriğinden olan bir husus eksik olduğu için, tasdik talebinin 

reddine karar verecektir.  

İİK m.309/b-3‟e göre borçlu veya üçüncü kişi tarafından gösterilecek 

teminatın miktarı, satış bedelini karşılayacak miktarda olmalıdır. Bununla birlikte, 

taraflar satış bedelinin teminatlandırılması konusunda diledikleri gibi anlaşma 

yapabildiklerinden, taraflar, satış bedelinden daha az bir miktarda teminat 

gösterilmesini de kararlaştırabilirler.  

Taraflar arasında aksi kararlaştırılmamış olmak kaydıyla, borçlu ve üçüncü 

kişi arasında yapılan satış sözleşmesinde belirtilen miktar üzerinden teminat 

gösterilmelidir. Konkordato da, asgari bir değer tespit edilmiş ve bu değerden az 

olmamak üzere, tasfiye memurlarına malvarlığının üçüncü kişiye devri konusunda 

yetki verilmişse
358

; bu durumda da belirlenen asgari değer üzerinden teminat 

                                                
358 Ercan s.197. 
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gösterilmesi istenmeli, bunun üzerinde bir teminat gösterilmesi istenilmemelidir. Zira 

tasfiye memurlarına böyle bir yetki verilmiş olması, satışın mutlaka bunun üzerinde 

bir miktar üzerinden gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bir başka deyişle belirlenen 

asgari değerin üzerinde bir miktardan satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, 

teminatın gösterildiği aşamada henüz belli olmadığından, asgari miktar üzerinden 

teminat gösterilmelidir. Belirlenen asgari miktar üzerinden teminat gösterilmişse, 

ticaret mahkemesi konkordatoyu tasdik edecektir.  

Teminatın türü konusunda herhangi bir hüküm olmadığından, teminat 

türleri HUMK m.96 hükmü kıyasen uygulanarak belirlenecektir. Ercan, teminat 

olarak, malların satış bedelinin, konkordatonun tasdikinden sonra tasfiye memurları 

tarafından çekilecek şekilde bir bankaya yatırılabileceğini veya banka teminat 

mektubu verilebileceğini ifade etmektedir
359

. 

 

B- Rehinli Malın Satışının Ertelenmesi İçin Teminat Gösterme 

Yükümlülüğü (İİK m.298a,I) 

 

I- Genel Olarak 

Konkordatoda teminatın söz konusu olduğu hallerden birisi de, rehinli 

malın satışının ertelenebilmesi için İİK m.298a,I‟e teminat gösterilmesidir. İİK 

m.298a,I‟de “Konkordatoyu tasdik eden hâkim, borçlunun talebi üzerine, tasdik 

kararından itibaren en fazla bir yılı geçmemek ve erteleme süresince işleyecek olup 

mevcut rehinle karşılanamayan faizler teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taşınır 

veya taşınmazın konkordato talebinden önceki bir alacak nedeniyle satışını 

erteleyebilir. Ancak bu ertelemenin yapılabilmesi için rehinli alacağın konkordato 

talebinden önceki yıla ait faizlerinin ödenmiş olması lazımdır. Borçlu ayrıca 

taşınmazı veya ticarî işletme rehni konusu unsurların işletmenin çalışması için 

kendisine gerekli olduğunu ve paraya çevirmenin ekonomik varlığını tehlikeye 

sokacağını gerçeğe yakın bir şekilde ispat etmelidir” denilmektedir.  

Borçlunun konkordato talebi üzerine, icra mahkemesi tarafından 

konkordato mühleti verilmesiyle, kural olarak icra takipleri durmakta ve mühlet 

içinde borçluya karşı yeni bir takip yapılamamaktadır (İİK m.289,I). Ancak kanun 

                                                
359 Ercan s.197. 
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koyucu, taşınır ve taşınmaz rehniyle teminat edilmiş alacaklar ve İİK m.206, birinci 

sırasında belirtilen alacaklar için bu kurala istisna getirmiş ve bu alacaklar hakkında 

mühlet içinde takip yapılabileceğini, mühletten önce ve sonra başlamış olan takiplere 

devam edilebileceğini öngörmüştür (İİK m.289,II-III). 

Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesiyle, konkordato mühleti ile 

duran takiplerde konulan hacizler düşer (İİK m.304). Konkordato mühleti içinde 

devam edilebilen ve yeniden yapılabilen takiplere ise, konkordatonun, ticaret 

mahkemesi tarafından, tasdik edilmesinin bir etkisi yoktur
360

. Ancak, kanun koyucu, 

konkordatonun başarıya ulaşabilmesi, konkordato borçlusunun menfaatlerinin 

korunabilmesi için, İİK m.298a,I hükmü ile konkordatonun tasdikine karar veren 

mahkemeye, belirli şartlar dahilinde, rehinli malın satışının ertelenmesine karar 

verme yetkisi tanımıştır. Bunun yanında, alacaklıların da menfaatlerinin 

korunabilmesi için, ticaret mahkemesinin, rehinli malın satışının ertelenmesine karar 

verebilmesi, erteleme süresince işleyecek faizler için teminat gösterilmesi şartına 

bağlı tutulmuştur
361

. Böylelikle kanun koyucu alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat 

dengesini sağlamaya çalışmıştır. 

Ancak kanun koyucu bir taraftan rehinli alacaklar için takip yapabilme 

imkânı tanırken, diğer yandan, konkordato borçlusunun menfaatlerinin 

korunabilmesi için, İİK m.289,II hükmü ile buna bazı kısıtlamalar getirmiş ve rehin 

konusu mallar hakkında muhafaza tedbirleri alınamayacağı ve rehinli malın satışının 

yapılamayacağını düzenlemiştir. Fakat böyle bir düzenleme getirilirken de, 

alacaklıların da menfaatinin korunabilmesi için, İİK m.298a,I ile “mevcut rehinle 

karşılanamayan faizler teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taşınır veya taşınmazın 

konkordato talebinden önceki bir alacak nedeniyle satışını erteleyebilir” hükmü 

                                                
360 Kuru-İcra El Kitabı s.1306; Pekcanıtez/Atalay/Özekes/Sungurtekin Özkan s.462. 
361 “Erteleme imkânı tanınmadığı takdirde borçlu, konkordatonun ona sağladığı kârın önemli bir 

kısmını, mühletin sona ermesiyle birlikte rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe kaldığı yerden 
devam etme imkânına kavuşan alacaklının tatmin edilmesinde kullanmaya mecbur kalacaktır. Ancak 

diğer bir açıdan bakıldığında, bu tedbir, rehinli mal zaman içinde değerini kaybettiği için, rehinli 

alacaklı bakımından sakıncalı olabilir. Bu nedenle rehinli alacaklılara sürece iştirak etme ve 

görüşlerini ileri sürebilme imkânı verilmiştir; ayrıca rehinli alacaklılar erteleme süresince işleyip 

mevcut rehinle karşılanamayan faiz alacaklarının hâkimden, her zaman, ertelemeye gerektiren 

nedenlerin mevcut olmadığını veya artık ortadan kalktığını, örneğin borçlunun faaliyetinin rehinli 

taşınmazın kullanımının bu faaliyetin devamı için vazgeçilmez olmaktan çıkacak ölçüde azaldığını 

veya değiştiğini, gerçeğe yakın bir şekilde ispat ederek ertelemenin iptalini isteyebilir. Bu şekilde 

borçlu ile rehinli alacaklının menfaatleri arasında denge kurulması amaçlanmıştır” (İİK m.298a‟nın 

hükümet gerekçesinden, Balcı-Konkordato s.321).  
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getirilerek, taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. İşte taraflar 

arasındaki menfaat dengesinin sağlanması amacının bir sonucu olarak, konkordato 

borçlusuna, konkordatonun tasdikine karar verilen hallerde, rehinli malın satışını 

durdurmayı sağlamak için İİK m.298a,I hükmü ile teminat gösterme yükümlülüğü 

getirilmiştir.  

Görüldüğü üzere, İİK m.298a,I‟de söz konusu olan teminat gösterme 

yükümlülüğü, konkordatonun tasdikine karar verilen hallerde, konkordato 

mühletinden önce veya sonra başlamış olan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, 

rehinli malın satışının ertelenebilmesinin bir şartıdır
362

. Nitekim, İİK m.298a,I‟in 

“…teminatlandırılmak kaydıyla…satışını erteleyebilir” şeklindeki açık ifadesi de, 

teminatın, rehinli malın satışının ertelenebilmesinin bir şartı olduğunu 

göstermektedir.  

  

 II- Şartları 

 1- Konkordatonun Tasdikine Karar Verilmeli 

Konkordato borçlusunun İİK m.298a‟ya göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğabilmesi için öncelikle, konkordato borçlusunun tasdik 

talebinin kabul edilerek, konkordatonun tasdikine karar verilmiş olması gerekir. İİK 

m.298a,I‟de “Konkordatoyu tasdik eden hâkim” denilerek, İİK m.298a,I‟e göre 

borçlunun teminat gösterme yükümlülüğünün, ancak konkordatonun tasdikine karar 

verilen hallerde söz konusu olacağı belirtilmiştir.  

Konkordato mühleti sırasında borçlunun İİK m.298a‟ya göre teminat 

gösterme yükümlülüğü söz konusu olamaz. Çünkü, konkordato mühleti sırasında 

zaten, m.289,II hükmü gereği rehinli malın satışının yapılması mümkün değildir. Bu 

nedenle bu aşamada satışın ertelenmesi için borçlu tarafından teminat gösterilmesine 

de gerek yoktur. Satış kanun hükmü gereği kendiliğinden durmaktadır.  

 

                                                
362 Borçlunun rehinli malın satışının ertelenmesini talep etmesi üzerine, konkordatonun tasdikine karar 

veren ticaret mahkemesinin, rehinli malın satışını erteleyebilmesi için, İİK m.298/a hükmü gereği, 1- 

Erteleme süresince işleyecek olup, mevcut rehinle karşılanamayan faiz alacakları için teminat 

gösterilmiş olması, 2- Alacağın konkordato talebinden önce doğmuş olması, 3- Rehinli alacağın 

konkordato talebinden önceki yıla ait faizlerinin ödenmiş olması, 4- Borçlunun taşınmazın veya ticari 

işletme rehni konusu unsurların işletmenin çalışması için kendisine gerekli olduğunu ve paraya 

çevirmenin ekonomik varlığını tehlikeye sokacağını gerçeğe yakın bir şekilde ispat etmesi şarttır. 

Görüldüğü üzere teminat gösterilmesi satışın ertelenebilmesi için gerekli şartlardan birisidir.  
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2- Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip Olmalı 

Borçlunun İİK m.298/a‟ya göre teminat gösterme yükümlülüğünün söz 

konusu olabilmesi için, borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan bir 

takip olmalıdır. İİK m.298a,I‟deki teminat, konkordatonun tasdikine karar verilen 

hallerde, rehinli malın satışının ertelenmesine karar verilebilmesinin bir şartı olarak 

öngörüldüğünden, konkordatonun tasdikine karar veren ticaret mahkemesi 

tarafından, satışın ertelenmesine karar verilebilmesi için ortada, rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla yapılan bir takibin olması gerekir. Bu takip, konkordato mühleti 

verilmesinden önce yapılmış olabileceği gibi, konkordato mühleti içinde de yapılmış 

olabilir. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, rehnin türüne göre, taşınır veya 

taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip şeklinde olabilir. Yine bu takip 

türleri de rehnin niteliğine göre, ilâmlı veya ilamsız takip şeklinde olabilir.  

Konkordato borçlusu aleyhine, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan bir 

takip yoksa, borçlunun İİK m.298a,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü 

olmayacaktır. Zaten konkordatonun tasdikine karar verilen hallerde, konkordato 

mühleti verilmesiyle duran diğer takip türleri durmaya devam etmekte, sadece bu 

takiplerde konulan hacizler düşmekte ve konkordato feshedilmediği sürece, borçluya 

karşı takip yapılamamaktadır. Bu nedenle diğer takip türleri için, satışın ertelenmesi 

ve bunun için teminat gösterilmesi söz konusu olmayacaktır.  

 

3- Rehinle Karşılanamayan Faiz Alacağı Olmalı 

Borçlunun teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli son 

şart, rehinle karşılanamayan faiz alacağının olmasıdır. Nitekim, İİK m.298a,I 

hükmünde de “…erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayan 

faizler teminatlandırılmak kaydıyla” denilerek, bu husus açıkça belirtilmiştir. Kanun 

koyucu, satışın ertelenebilmesi için, borçluya teminat gösterme yükümlülüğü 

getirerek, alacaklı ve borçlunun menfaatlerine dengelemeye çalışmıştır. Bir yandan 

satışın ertelenmesine imkân tanınarak, konkordatonun başarıya ulaşması için 

borçlunun menfaati korunurken; diğer yandan da, rehinle karşılanamayan faiz 

alacakları teminat altına alınarak alacaklıların menfaati korunmaya çalışılmıştır. 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, mahkemece satışın 

ertelenmesine karar verilmesi halinde, kesinleşen kıymet takdir raporuna göre, 
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rehinle karşılanamayacak faiz alacağının olacağı anlaşılırsa, yani mevcut rehin, 

satışın erteleneceği süre boyunca işleyecek faizleri karşılamaya yeterli değilse, bu 

durumda diğer şartlarda mevcutsa, borçlunun İİK m.298a,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğü doğacaktır. Ancak, mevcut rehin, mahkemece satışın ertelenmesine 

karar verilecek süre boyuncu işleyecek faizleri karşılamaya yeterli ise, borçlunun İİK 

m.298,a‟ya göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Bu 

durumda mahkeme, borçlunun teminat göstermesine gerek kalmaksızın, teminat 

dışındaki diğer şartların gerçekleşmesi halinde satışın ertelenmesine karar 

verebilecektir. 

İİK m.298a,I‟de “…rehinli taşınır veya taşınmazın” denilerek, taşınır ve 

taşınmaz rehninden söz edildiği, akabinde de “..ticari işletme rehni konusu 

unsurlar..” denilerek ticari işletme rehninden söz edildiği için, her üç rehin türünde 

de, rehinle karşılanamayacak faiz alacağının olması halinde, konkordato borçlusunun 

İİK .298a,I‟e göre teminat gösterme yükümlülüğü doğacaktır. Yine teminat 

yükümlülüğü taşınmaz rehni türleri olan, hem ana para ipoteğinde, hem de üst sınır 

ipoteğinde söz konusudur.  

Ana para ipoteğinde, ana para ile birlikte işleyecek faizler de, rehnin 

kapsamında olduğundan (TMK m.875), rehinli malın kesinleşen kıymet takdirine 

göre, satışın erteleneceği süre boyunca işleyecek olup, mevcut ana para ipoteği ile 

karşılanamayacağı anlaşılan faiz miktarı için, borçlu tarafından İİK m.298a,I‟e göre 

teminat gösterilmesi gerekir.  

Üst sınır ipoteğinde ise, taşınmaz, ana para ve faizler için, ipotek limiti 

dahilinde teminat teşkil ettiğinden, burada İİK m.298a,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğup doğmayacağını belirleyebilmek için, ipotek limitinin satışın 

ertelenmesi talebinden önce aşılıp aşılmadığını belirlemek gerekecektir. Kanımızca, 

ana para ve işlemiş faizler, borçlunun rehinli malın satışının ertelenmesi talebinden 

önce, ipotek limitini aşmış ise, bu durumda satışın ertelendiği süre boyunca işleyecek 

faizler zaten teminatsız kaldığından, ipoteğin kapsamında olmayan bir faiz alacağı 

için teminat gösterilmesi gerekmeyecektir. Aksinin kabulü, maddî hukukun 

sağlamadığı bir hakkın, şekli hukuk tarafından sağlanması; teminatsız bir alacağı 

teminatlı hale getirmek anlamına gelir ki, böyle bir sonuç kanun koyucunun amacına 

da aykırı olur. Çünkü kanun koyucunu amacı, teminatsız bir alacağı teminatlı hale 
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getirmek olmayıp; kanun koyucunun amacı, rehinli malın satışı erteleneceği için 

satışın ertelenmesi nedeniyle teminatsız kalacak faiz alacağını teminat alarak, 

alacaklının menfaatini korumaktır. Bununla beraber ana para ve faizlerin, borçlunun 

erteleme talebinden önce, ipotek limitini aşmadığı durumlarda, kesinleşen kıymet 

takdirine göre, erteleme süresince işleyecek ve mevcut rehinle karşılanamayacak hale 

gelecek faiz alacakları için teminat gösterilmesi gerekecektir.  

 

   4- Borçlu Tarafından Satışın Ertelenmesi Talep Edilmeli 

Borçlunun teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için gerekli bir 

diğer şart, İİK m.298a,I‟de “…borçlunun talebi üzerine” şeklinde belirtildiği üzere, 

borçlu tarafından satışın ertelenmesinin talep edilmiş olmasıdır. Konkordatonun 

tasdikine karar veren ticaret mahkemesinin, rehinli taşınır veya taşınmaz malın 

satışının ertelenmesine kendiliğinden karar vermesi mümkün olmayıp; bunun için 

mutlaka borçlunun talebi gereklidir. Borçlu tarafından satışın ertelenmesi talep 

edilmediği sürece, borçlunun herhangi bir şekilde teminat göstermesi 

gerekmeyecektir. 

Borçlu tarafından rehinli malın satışın ertelenmesi talebi, konkordatonun 

tasdiki talebi birlikte yapılması uygun olacaktır. İİK m.298a,II hükmü gereği ilgili 

rehinli alacaklılar yazılı görüşlerini konkordatonun tasdikine ilişkin görüşmelerden 

önce sunmaya davet edileceğinden, bu işlemlerinde bir an önce yapılması sağlanmış 

olacaktır.  

 

III- Teminatın Gösterilme Zamanı, Miktarı, Türü ve Teminat 

Gösterilmemesinin Sonuçları 

Konkordato borçlusunun İİK m.298a,I‟e göre teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğması için gerekli şartlar gerçekleşmesi halinde, konkordato 

borçlusunun satışın ertelenmesini talep etmesi üzerine, tasdik talebini inceleyen 

ticaret mahkemesi, konkordato borçlusunun İİK m.298a,I‟e göre teminat 

göstermesine karar verecektir. Ticaret mahkemesi bu kararında teminatın gösterilme 

zamanını, teminatın türünü ve miktarını da belirtecektir.  

Teminatın gösterilme zamanı konusunda İİK m.298a,I hükmünde herhangi 

bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanımızca, İİK m.298a,I‟e göre konkordato 
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borçlusunun teminat göstermesine karar veren ticaret mahkemesi, borçluya teminat 

göstermesi için, tasdik talebinin inceleneceği duruşma gününden önce bitecek 

şekilde, uygun bir süre vermelidir. Ticaret mahkemesi tarafından verilecek bu 

sürenin kesin bir süre olarak verilmesi uygun olacaktır.  

İİK m.298a,I‟e göre gösterilen teminat, satışın erteleneceği süre boyunca 

işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faiz alacağının teminat altına 

alınması için gösterildiğinden; bu teminatın miktarı, satışın erteleneceği süre sonuna 

kadar işleyecek olup, mevcut rehinle karşılanamayacak faiz alacağının miktarı 

kadardır. Bu nedenle ticaret mahkemesi teminat miktarını belirlerken, satışın 

ertelenmesine karar verilecek süre içinde işleyecek, ancak, mevcut rehinle 

karşılanamayacak faiz alacağının miktarı kadar teminat gösterilmesine karar 

vermelidir. Ticaret mahkemesi tarafından satışın ertelenmesine karar verilecek süre 

boyunca işleyecek faizlerin bir kısmı mevcut rehinle karşılanabilecek durumda ise, 

teminat miktarı belirlenirken, sadece mevcut rehinle karşılanamayan miktar esas 

alınmalıdır.  

İİK m.298a,I hükmünde, teminatın türü konusunda herhangi bir düzenleme 

olmadığından, burada teminat türleri, genel hüküm niteliğinde olan HUMK m.96 

kıyasen uygulanarak belirlenecektir. Buna göre, İİK m.298a,I‟e göre teminat 

göstermekle yükümlü olan konkordato borçlusu, teminat olarak para, hisse senedi, 

tahvil, taşınmaz rehni, muteber bir banka kefaleti (banka teminat mektubu), noterden 

onaylı kefalet sözleşmesine dayanan kefil veya taşınır rehni gösterilebilir (HUMK 

m.96,I kıyasen). Para dışındaki teminat türlerinin, teminat olarak kabul edilebilmesi 

için, ticaret mahkemesinin kabulü gerekir.   

İİK m.298a,I‟e göre konkordato borçlusunun teminat gösterme 

yükümlülüğünün doğduğu durumlarda, borçlu tarafından teminat gösterilirse, ticaret 

mahkemesi satışın ertelenmesi için gerekli diğer şartlarda mevcutsa, konkordatonun 

tasdiki kararıyla birlikte, satışın da ertelenmesine karar verecektir
363

. Aksi halde, 

yani, İİK m.298a,I‟e göre gösterilmesi gereken teminat gösterilmezse veya eksik 

gösterilirse, bu durumda mahkeme borçlunun rehinli malın satışının ertelenmesi 

talebini reddedecektir.  

.  

                                                
363 Altay-Konkordato II s.936. 



ALTINCI BÖLÜM 

TEMİNATTAN MUAFİYET ve TEMİNATIN İADESİ 

 

§.13 TEMİNATTAN MUAFİYET 

Adlî teminatın söz konusu olduğu hallerde, kanun gereği, milletlerarası 

sözleşmeler gereği veya adlî yardım gereği teminattan muafiyet söz konusu 

olabilmektedir. Kanun ve adlî yardımdan kaynaklanan muafiyetlere, önceki 

bölümlerde, her bir teminat yükümlülüğü ile ilgili düzenlemeler incelenirken 

değinilmiştir. Bu bölümde özellikle milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan 

muafiyetler incelenecektir. 

 

 A- Kanun Gereği Teminattan Muafiyet 

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, kanunla 

teminattan muafiyet tanınması söz konusu olabilmektedir. Teminattan muafiyet 

tanıyan düzenlemeler, genellikle adlî teminat yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerde 

yer almakla beraber; ayrı bir kanun hükmü ile de teminattan muafiyet tanınabilir. 

Kanun gereği teminattan muafiyet tanınan hallerde, teminat gösterilmesi gerekmez.  

 

I- Devlete Tanınan Teminattan Muafiyet Halleri 

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu bazı hallerde, kanun 

koyucu, devletten teminat istenmeyeceğini düzenlemiştir. Bu düzenlemeler şunlardır:  

- İhtiyatî tedbir talebinde bulunan kişi karşı tarafın ve üçüncü kişilerin muhtemel 

zararlarına karşılık teminat göstermekle yükümlü olduğu halde; bu kişi devlet ise, 

teminat göstermekten muaftır (HUMK m.110). 

- Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan kişi teminat göstermekle yükümlü 

olduğu halde; bu kişi devlet ise, teminat göstermekten muaftır (HUMK m.453). 

- Temyiz veya istinaf nedeniyle icranın ertelenmesi talebinde bulunan borçlunun 

teminat gösterme yükümlülüğü olduğu halde; bu kişi devlet ise, bu yükümlülükten 

muaf tutulmuştur (İİK m.36,II). 

- Eski hale getirme nedeniyle, yargılamanın veya icranın ertelenmesine karar verilen 

hallerde teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu olduğu halde; eski hale getirme 
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talebinde bulunan devlet ise, teminat göstermekten muaftır (HUMK m.171,son, 

m.110). 

- Yargılamanın yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesi talebinde bulunan davacı 

teminat göstermekle yükümlü olduğu halde; bu kişi devlet ise, teminat göstermekten 

muaf tutulmuştur (HUMK m.449).  

- İflas talebinde bulunan alacaklı, defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerinin 

alınması için, teminat göstermekle yükümlü olduğu halde; bu kişi devlet ise teminat 

göstermekten muaf tutulmuştur (İİK m.159,II). 

Yukarıda belirttiğimiz bu düzenlemelerle, adlî teminat yükümlülüğünün söz 

konusu olduğu bazı hallerde, devlete, özel olarak, teminat göstermekten muafiyet 

tanınmıştır. Devlete teminattan muafiyet sağlayan haller, bunlarla sınırlıdır. Yani 

devlete genel bir muafiyet tanınmamıştır. Bu nedenle teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu bir durumda, devlete açıkça bir muafiyet 

tanınmamışsa, devlet teminat göstermekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen devlete 

teminattan muafiyet sağlayan hallerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir
1
. 

Devlete genel bir muafiyet tanınmak istenseydi, teminatla ilgili genel hükümler 

(HUMK m.96-100) arasına bu konuda bir hüküm konulur; özel olarak ilgili 

hükümlerde tek tek devletin teminat göstermekten muaf olduğu belirtilmezdi
2
. Böyle 

yapılmadığı için, devlete muafiyet sağlayan haller, kanunda açıkça belirtilen hallerle 

sınırlı olup; bu hallerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Örneğin, 

ihtiyatî haciz talebinde devlete teminattan muafiyet sağlayan herhangi bir hüküm 

olmadığından, devlet de İİK m.259‟a göre teminat göstermekle yükümlüdür. İhtiyatî 

tedbirde devletin teminat göstermekten muaf olduğuna ilişkin İİK m.110 hükmünün 

kıyas yoluyla uygulanarak devletin teminat göstermekten muaf tutulması mümkün 

değildir.  

 

II- Diğer Teminattan Muafiyet Halleri  

Kanunlarda, devlet ve adlî yardımdan yararlanan kişilere tanınan 

muafiyetlerden başka, diğer bazı hallerde de teminattan muafiyet tanınmıştır. Bunlar 

şunlardır: 

 

                                                
1 Kütükçüoğlu s.16. 
2 Kütükçüoğlu s.16. 
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1- Sermaye Piyasası Kurulu’na Tanınan Muafiyet 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
3
 m.46,I-a hükmüne göre, sermaye 

piyasası kurulu, bu kanun gereğince yaptığı izleme, inceleme ve denetimler 

sonucunda, kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu 

satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf 

olarak ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz istemeye yetkilidir. Böylece, SPK m.46,I-a 

hükmü ile sermaye piyasası kuruluna, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz talebinde 

bulunurken teminat göstermekten muafiyet getirilmiştir.  

Sermaye piyasası kuruluna ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde 

teminattan muafiyet getiren SPK m.46,I-a hükmünden başka; kurula dava takiplerde 

genel bir teminattan muafiyet getiren SPK m.46,son hükmü vardır. SPK m.46,son 

hükmüne göre, 46.madde kapsamında kurul tarafından açılacak davalarda ve 

yapılacak takiplerde kurul, her türlü teminat ve harçtan muaftır. Bu hüküm gereği 

dava va takiplerde teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu tüm hallerde, kurul 

teminat göstermekten muaftır.  

 

2- Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tanınan Muafiyet 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
4
 m.16, c.3 hükmüne göre “Kurum 

tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz”. Bu hüküm gereği, elektrik piyasası 

kurumu, davada teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu tüm hallerde 

teminattan muaftır. 

 

3- Türk Patent Enstitüsü’ne Tanınan Muafiyet 

5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun‟un
5
 25.maddesi‟nin 3.fıkrası hükmüne göre, “Enstitünün gelirleri, işlemleri ve 

gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, davalarda teminat 

aranmaz”. Bu hükmü gereği, Türk Patent Enstitüsü davalarda teminat gösterme 

yükümlülüğünün söz konusu olduğu tüm hallerde teminat göstermekten muaftır.  

 

 

                                                
3 RG 30.07.1981, S.17416. 
4 RG 03.03.2001, S.4628. 
5 RG 19.11.2003, S.25294. 
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4- Türkiye Kalkınma Bankası’na Tanınan Muafiyet 

4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu 

Hakkında Kanun
6
 m.17,son hükmüne göre “Bankanın amaçları doğrultusunda 

taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve 

taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında Banka üzerinde kalması 

halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili 

işlemler, tahvil ihracı dahil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait 

işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri 

nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve 

intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, 

feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır”.  

Yukarıda belirtilen hüküm ile Türkiye Kalkınma Bankası için genel bir 

teminat muafiyet getirmekte olup; banka dava ve takiplerde teminat yükümlülüğünün 

söz konusu olduğu tüm hallerde teminattan muaftır. Yine ilgili hükümde, taleplerinde 

teminattan muaf olduğu belirtildiğinden, kanımızca ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tedbir 

taleplerinin bu çerçevede değerlendirilmesi mümkündür. Kanımızca banka, ihtiyatî 

haciz ve ihtiyatî tedbir taleplerinde de teminattan muaf olmalıdır  

 

5- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’ne Tanınan Muafiyet 

4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun
7
 

m.18,I c.3 hükmüne göre “Enstitü tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz”. 

Bu hüküm gereği, Ulusal Bor Araştırma Enstütüsü davada teminat yükümlülüğünün 

söz konusu olduğu tüm hallerde, teminat göstermekten muaftır.  

 

6- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Tanınan Muafiyet 

5737 sayılı Vakıflar Kanunu‟nun m.77,II hükmüne göre “Genel müdürlük 

tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz”. Bu hüküm gereği vakıflar genel 

müdürlüğü davada teminattan muaftır. 

 

 

 

                                                
6 RG 17.10.1999, S.23849. 
7 RG 18.06.2003, S.25142. 
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7- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Tanınan Muafiyet 

             5411 sayılı Bankacılık Kanunu‟nun
8
 109.maddesinin, 3. fıkrasının, 

2.cümlesine göre “Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim 

ortakları ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip 

gerçek kişi hissedarları ve yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarına Fonun talebi 

üzerine mahkeme tarafından teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî 

haciz konulabilir”.  

 

8- Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Bankasına Tanınan Muafiyet 

4603 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 

Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun‟un 
9
 

geçici 4.maddesinin, 2.fıkrasına göre “Yeniden yapılandırma süreci içinde, 

bankalarca kredi alacaklarının tahsili amacıyla açılmış veya açılacak dava veya 

takipler sonuçlandırılıncaya kadar… her türlü ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz 

taleplerinde teminat şartı aranmaz”.  

Benzer bir hüküm 16.7.2004 tarih, 5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim 

Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun‟un 
10

  11.maddesinde vardır. Bu hükme göre 

“4603 sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya 

açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar…ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz 

taleplerinde teminat şartı aranmaz”. Yine 9.4.2003 tarih, 4842 sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un 
11

, Geçici 3.maddesinde “15.11.2000 

tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan bankalarca yeniden yapılandırma 

süreci içinde, açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar her 

türlü ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz” hükmü yer 

almaktadır.  

 

 

 

                                                
8 RG 01.11.2005, S.25983. 
9 RG 25.11.2000, S.24241. 
10 RG 31.7.2004, S.25539. 
11 9.4.2003 tarih, 4842 s.K.: RG 24.4.2003, S.25088  
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9- Malları Haczedilen Borçluya Tanınan Muafiyet 

Bazı hallerde kanunda, teminat göstermekle yükümlü olan borçluya ait 

malların haczedilmiş olması, teminat göstermekten muafiyet sağlayan bir durum 

olarak düzenlenmiştir. Bu haller şunlardır:  

- İcra mahkemesinin, icranın geri bırakılmasının reddine ilişkin kararına karşı istinaf 

veya temyiz yoluna başvuran borçlunun, teminat göstermesi gerektiği halde; 

borçlunun yeter malı hacizliyse veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz 

yoluna başvuru süresi içinde haczedilirse, teminat göstermesi gerekmez (5311 s. k. 

değişik İİK m.33,III). 

- İstinaf veya temyiz yoluna başvurma nedeniyle icranın ertelenmesi talebinde 

bulunan borçlunun teminat göstermesi gerektiği halde; borçlunun hükmedilen para 

veya eşyayı karşılayacak malı hacizli ise, ayrıca teminat göstermesi gerekmez (İİK 

m.36,I). 

Yeterli miktarda haczin söz konusu olması halinde, teminat gösterilmesinin 

istenilmeyeceğinin kanunda açıkça belirtildiği bu haller dışında;  teminat 

yükümlüsünün mallarının haczi suretiyle, teminattan muaf tutulması mümkün 

değildir.   

 

10-  Taşınmaz Malı veya Ayni Teminat İle Güvence Altına Alınan 

Alacağı Bulunan Davacıya Tanınan Muafiyet 

Türkiye‟de mutad meskeni olmadığı için HMKT m.89‟a göre teminat 

göstermekle yükümlü olan davacıya; HMKT m.90,1-b hükmü ile, yurt içinde istenen 

teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya aynî teminatla güvence altına 

alınmış bir alacağının bulunması halinde teminattan muafiyet tanınmıştır. Bu hükme, 

göre, davacının, yurt içinde, istenen teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malı veya 

aynî teminatla güvence altına alınmış bir alacağı varsa, kendisinden teminat 

göstermesi istenmeyecektir.  

HMKT m.89‟a benzer bir hüküm, MÖHUK‟ndan önce yürürlükte bulunan 

EHVK m.3‟de yer almaktaydı. Bu hükme göre de, Türkiye‟de yeteri kadar malı 

bulunan davacıların teminat göstermeleri gerekmemekteydi. 
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B- Milletlerarası Sözleşmelere Dayanan Muafiyet 

Milletlerarası sözleşmeler, kişinin Türkiye‟de ikametgâhı (meskeni) 

bulunmaması veya kişinin salt yabancı olması nedeniyle söz konusu olan teminat 

gösterme yükümlülüklerinden muafiyet sağlar. Milletlerarası bir sözleşme nedeniyle 

teminattan muafiyetin söz konusu olup olmadığını tespit edebilmek için, öncelikle 

teminattan muafiyete ilişkin sözleşmenin tespiti, akabinde de bu sözleşmenin 

içeriğinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Örneğin, bazı milletlerarası 

sözleşmelerde sadece yabancıların yabancı olmaları nedeniyle teminattan muaf 

oldukları belirtilmiştir. Böyle bir hükmü içeren, milletlerarası sözleşme, Türkiye‟de 

ikametgâhı olmayan Türk vatandaşlarını HUMK m.97‟ye göre teminat göstermekten 

muaf kılmaz
12

. 

Milletlerarası sözleşmelerin, teminattan muafiyet sağlayan hükümleri, ilgili 

sözleşmenin kapsamı ile sınırlı olarak uygulanmalıdır
13

. Örneğin, “Çocuklara Karşı 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 

Sözleşme”nin teminattan muafiyete ilişkin hükümleri, sadece bu sözleşme kapsamı 

ile sınırlı olarak uygulanmalı, diğer nafaka türlerinden doğan davalarda 

uygulanmamalıdır
14

. 

Teminattan muafiyete ilişkin bir milletlerarası sözleşmenin bulunup 

bulunmadığı konusunda tereddüt hasıl olursa, bu hususun, dış işleri bakanlığından 

sorulması ve buradan gelecek cevaba göre hareket edilmesi uygun olacaktır
15

. 

Teminattan muafiyete ilişkin milletlerarası sözleşmelerde genellikle, “taraf 

devletlerin vatandaşları, diğer tarafın adlî makamları önündeki işlemlerinde, sırf 

yabancı olmaları veya diğer tarafın ülkesinde ikametgâhları bulunmaması nedeniyle 

teminat göstermekle yükümlü tutulmayacaklardır” şeklinde hükümler yer almaktadır. 

Böyle bir hükmü içeren milletlerarası sözleşmenin tarafı devletin vatandaşları veya o 

devlette ikâmet eden kişiler, Türkiye‟de dava açarken, davaya katılırken veya icra 

takibi yaparken teminat göstermekle yükümlü değildirler. Yani bu kişilerin HUMK 

m.97 ve MÖHUK m.48‟e göre teminat gösterme yükümlülükleri yoktur. HUMK 

m.97 ve MÖHUK m.48‟deki teminat yükümlülüğü dışındaki diğer adlî teminat 

                                                
12 Yılmaz-İnanca s.403. 
13 Turhan s.868. 
14 Turhan s.868. 
15 Yılmaz-İnanca s.403; Turhan s.868. 
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yükümlülükleri, kişilerin Türkiye‟de ikametgâhları bulunmamasından veya yabancı 

olmalarından kaynaklanmadığı için, milletlerarası sözleşmeler diğer teminat 

yükümlülüklerinden muafiyet sağlamaz
16

. Başka bir deyişle, adlî teminata ilişkin 

çeşitli kanunlardaki düzenlemeler nedeniyle, Türk vatandaşlarından istenen 

teminatlar, evleviyetle, Türkiye‟de ikametgâhı olmayan veya yabancı olan kişilerden 

istenecektir
17

.  

Teminattan muafiyet sağlayan milletlerarası sözleşme ortadan kalkarsa, 

teminat gösterme yükümlülüğü doğar
18

. Buna karşılık, dava açarken teminat gösteren 

bir davacının ülkesi ile, Türkiye arasında dava sırasında, teminatta muafiyet sağlayan 

bir sözleşme yapılırsa, teminatın iadesi gerekir
19

. 

Teminattan muafiyete ilişkin milletlerarası sözleşmeler iki taraflı 

olabileceği gibi, çok taraflı sözleşme de olabilir.  

 

I- İki Taraflı Sözleşmeler 

Türkiye‟nin bazı devletlerle yapmış olduğu iki taraflı sözleşmelerde 

teminattan muafiyete ilişkin hükümler vardır. Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile 

arasında iki taraflı sözleşme bulunan devletlerin sınırları içinde ikametgâhı olan veya 

bu devletlerin vatandaşı olan kişiler, Türkiye‟de dava açarken, teminat göstermekle 

yükümlü değildirler, bir başka deyişle teminattan muaftırlar. Şimdi, Türkiye 

Cumhuriyeti ile arasında, teminattan muafiyete ilişkin hükümler içeren, iki taraflı 

sözleşmeler olan devletleri ve bu devletlerle Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan 

iki taraflı sözleşmelerin, teminattan muafiyete ilişkin ilgili hükümlerini alfabetik 

sıraya göre inceleyelim: 

 

1- Almanya 

Türkiye ve Almanya arasında, 28.05.1929 tarihinde imzalanan, 15.05.1930 

tarih, 1622 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 18.11.1931 tarihinde 

yürürlüğü giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında Hukukî ve 

                                                
16 Rezaki s.735. “259.maddenin aradığı teminat Türk mahkemesinde icra takibinde bulunan yabancı 

gerçek ve tüzel kişilerin göstermeleri gerekli teminattan farklıdır ve birbirine karıştırılmamak gerekir. 

Bu sebeple bu gibi kişileri teminat göstermekten muaf tutan uluslar arası anlaşmaların 259.maddedeki 

teminat hükmünü etkilemesi söz konusu olamaz” (Yılmaz-İhtiyatî Haciz s.72). 
17 Rezaki s.735. 
18 Turhan s.868; Yılmaz-İnanca s.404. 
19 Yılmaz-İnanca s.404; Turhan s.868. 
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Ticarî Mevaddı Adlîyeye Müteallik Münasebatı Mütekabileye Dair 

Mukavelename”
20

 adında sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 2. maddesi şöyledir: 

“(1) Âkit Devletlerden biri mahakiminde müddei veya dahili dava olan bu 

devletlerden birinin tebası bunlardan binin arazisi dahilinde ikametgâh sahibi olmak 

şartiyle gerek ecnebilik sıfatlarından gerek mahkemesine müracaat ettiği memlekette 

ikametgâhı veya meskeni bulunmamasından naşi her ne nam ile olursa olsun bir 

gûna kefalet itası veya teminat akçesi tevdii ile mükellef tutulmayacaktır 

(2) Aynı kaide masarifi muhakemenin temini için müddei veya dahili dava 

olanlardan talep edilebilecek tediyat hakkında da caridir” 

Bu anlaşmanın uygulanmasına örnek verecek olursak: “Türkiye 

Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında hukukî ve ticarî mevzuatı Adliye‟ye 

müteallik münasebeti mütekabileye dair olup, 1622 sayılı Kanunla 15 Mayıs 1930 da 

onaylanan ve halen yürürlükte bulunan sözleşmenin 2. maddesine göre, davacılar 

temyize konu dava sebebiyle ve 1330 tarihli kanun uyarınca yabancılık teminatı 

göstermek yükümünden ayrık tutulmuşlardır”
21

.  

 

2- Arnavutluk 

Türkiye ve Arnavutluk arasında, 15.03.1995 tarihinde imzalanan, 

17.07.1997 tarih, 4288 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 22.03.1998 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye  Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi”
22

 

adında sözleşme vardır
23

. 

                                                
20 RG 04.06.1930, S.1511; 3. tertip Düstur, C.11, s.470 vd. 
21 2.HD 21.2.1977, 1136/1490, Kuru-Usul IV s.4171-4172. 
22 RG 09.11.1997, S.23165. s.1-19. 
23 Bu sözleşmeden önce, Türkiye ve Arnavutluk arasından teminattan muafiyete ilişkin herhangi bir 

sözleşme olmadığından, Arnavutluk vatandaşları Türkiye‟de dava açarken teminat göstermekle 
yükümlüydüler. Her ne kadar doktrinde, Umar/Alangoya, tarafından, 06.04.1341 tarih, 603 sayılı 

Kanunla onaylanan, Türkiye-Arnavutluk Arasında İkamet Mukavelenamesi‟nin 9.maddesindeki 

“Tarafeyni Âkideynden her birinin tebaası diğer Tarafın arazisinde şahıs ve mallarının himayei 

kanuniye ve adliyesi hususunda tebaai mahalliyenin mazhar olduğu himayenin aynından istifade 

edecektir” şeklindeki genel hüküm nedeniyle, Arnavutluk vatandaşlarının Türkiye‟de teminat 

göstermekten muaf olacakları ileri sürülmüş ise de (Umar/Alangoya s.16-17, 34); Yargıtay o 

dönemlerde, Arnavut vatandaşlarının teminat göstermekle yükümlü oldukları yönünde kararlar 

vermiştir. Örneğin: “Davacı taraf Türkiye ile Arnavutluk arasında müzahareti adliye anlaşması 

bulunduğunu ileri sürerek teminat göstermeye mecbur olmadıklarını iddia etmiş mahkemece bu 

sözleşmenin yürürlükte bulunup bulunmadığı hususu Dışişlerinden sorulmak üzere Adalet 
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Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 15.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın 

ülkesinde ikametgâhları veya meskeni olmamalarından ötürü teminat akçesi 

vermekle yükümlü tutulamazlar”. 

 

3- Avusturya 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti, Hukuk Usulüne Dair 

Lahey Sözleşmesi‟ne taraftırlar. Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti, 

taraf bulundukları 1.3.1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin 

olarak, 16 Eylül 1988 tarihli ek anlaşma
24

 yapmışlardır
25

. Bu ek anlaşma, 16.09.1988 

tarihinde imzalanmış, 08.05.1991 tarih, 3726 sayılı Kanunla onaylanması uygun 

bulunmuştur.  

Bu ek anlaşmanın, teminattan muafiyete ilişkin, 3. maddesi şöyledir: 

“İki ülkeden birinin vatandaşlarından diğer ülkede mahkeme huzurun 

çıktıkları zaman yabancı olmaları veya davanın görüldüğü ülkede ikamet etmemeleri 

sebebiyle, her ne nam altında olursa olsun bir teminat veya depozito istenemez”. 

Bu anlaşmanın uygulanmasına örnek verecek olursak: “Davacılardan (K.R.) 

İsviçre vatandaşı, diğer davacı ise Avusturya vatandaşı olup, İsviçre‟de ikamet 

ettikleri anlaşılmaktadır. Gerek İsviçre ile Türkiye arasında, gerekse Avusturya ile 

Türkiye arasında imzalanmış olan Hukukî ve Ticari Mevadda Müteallik Mütekabil 

Münasebetlere ve Adli Kararların Tenfizine Ait Mukavelelerin hükümleri uyarınca 

davada teminat muafiyeti söz konusu olduğu, bu durumda mahkeme hakiminin 

                                                                                                                                     
Bakanlığına tezkere yazılmış, cevabın gecikmesi üzerine 2.500 lira nakdî teminat yatırılması tensip 

olunmuş, 19.10.1970 günlü 258/1 sayılı makbuzla 2.500 lira Türk parası olarak mahkeme veznesine 

yatırılmak suretiyle davaya devam olunmuştur. Herşeyden önce 603 sayılı Kanunla onaylanan 

sözleşme davayı haklı kılmaya müsait olmadığı gibi bunun dışında Türkiye ile Arnavutluk arasında 

olaya uygun başka bir mukavele de yoktur. Bu bakımdan davacı teminat göstermekle mükelleftir” 

(2.HD 1.12.1972, 6245/6771: Kuru-Usul III (5.B) s.2987; Üstündağ/Karslı s.291).  
24 RG 23.09.1991, S.21000, s.1 vd. 
25 Bu ek anlaşma ile, daha önce taraflar arasında, 22.06.1930 tarihinde imzalanan, 21.7.1931 tarih, 
1865 s.K. ile onaylanan (Bkz. RG 4.8.1931, S.1864, 3.Tertip Düstur, C.12, s.967 vd.), Türkiye ve 

Avusturya Arasında Hukukî ve Ticarî Mevadda Müteallik Metekabil Münasebetlere ve Adlî 

Kararların Tenfizine Ait Mukavelenamenin 1‟den 17‟ye kadar olan maddeleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bu anlaşmanın yürürlükten kaldırılan 2.maddesinde teminattan muafiyet düzenlenmişti. 

Bu ikinci madde‟nin iki fıkrası şu şekilde idi: “(1) Âkit Devletlerden birinin, o devletlerden birinin 

ülkesinde ikametgâhı bulunan tebaası, davacı veya müdahil sıfatiyle diğer devlet mahkemelerine 

müracaatı halinde, gerek ecnebi sıfatını haiz olması ve gerek memleket dahilinde ikametgâhı veya 

meskeni bulunmaması dolayısıyle, her ne nam altında olursa olsun, hiçbir gûna kefalet veya teminat 

akçesi vermekle mükellef tutulmıyacaktır. (2) İşbu kaide adlî masrafların teminatı olarak müddei ve 

müdahillerden istenecek tevdiat hakkında da caridir”.   
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teminatın alınması veya alınmaması konusunda bir takdir hakkının bulunmadığı 

gözetilmeden davacılardan açılan bu dava nedeniyle teminat alınması da ayrıca usul 

ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir”
26

.  

 

4-Azerbaycan 

Türkiye ve Azerbeycan arasında, 03.05.2002 tarihinde imzalanan, 

14.01.2004 tarih, 5066 sayılı Kanunla onaylanan ve 11.06.2005 tarihinde yürürlüğe 

giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticari 

Konularda Adli İşbirliği Anlaşması”
27

 adında sözleşme vardır
28

.  

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyete ilişkin 13.maddesi şöyledir: “Bir 

Âkit Tarafın vatandaşları, diğer Âkit Tarafın adlî makamları önündeki işlemlerinden 

dolayı salt yabancı olmaları veya diğer Âkit Taraf ülkesinde ikametgâhları 

bulunmamasından ötürü teminat akçesi (Judicatum solvi) vermekle yükümlü 

tutulmayacaklardır”. 

 

5- Bosna-Hersek 

Türkiye ve Bosna-Hersek arasında, 16.02.2005 tarihinde imzalanan, 

25.10.2007 tarih, 5702 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, henüz yürürlüğe 

girmeyen, “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukukî ve Ticari 

Konularda Adli İşbirliği Anlaşması” adında sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 13.maddesi şöyledir: “Bir Âkit 

Tarafın vatandaşları, diğer Âkit Tarafın adlî makamları önündeki işlemlerinde, 

sadece yabancı olmaları veya diğer Âkit Taraf ülkesinde ikametgâhları 

bulunmamasından ötürü teminat vermekle yükümlü tutulmayacaklardır”. 

 

                                                
26 13.HD 16.12.1996, 11037/11272, Kuru-Usul IV s.4172. 
27 RG 23.03.2004, S.25411, s.1 vd. 
28 Bu sözleşmeden önce, taraflar arasında, 02.11.1992 tarihinde imzalanan, 04.05.1993 tarih, 3906 

sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 11.03.1994 tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye 

Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Sözleşmesi” adında sözleşme vardı (Bkz. RG 25.08.1993, S.21679, s.1-15). Yeni 

sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, sözleşmenin 24.maddesinin 4.fıkrası gereği, daha önce taraflar 

arasında yapılmış bulunan 02.11.1992 tarihli sözleşme hükümsüz hale gelmiştir. Hükümsüz hale gelen 

eski sözleşmenin, teminattan muafiyetle ilgili 15.maddesi şöyleydi: “Akit Taraflardan birinin 

vatandaşları, salt yabacı olmalarından veya bu Tarafın ülkesinde ikametgâhları veya meskeni 

olmamalarından ötürü teminat akçesi vermekle yükümlü tutulamazlar”.  
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6- Bulgaristan 

Türkiye ve Bulgaristan arasında, 02.09.1975 tarihinde imzalanan,  

01.03.1977 tarih, 2079 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 28.10.1978 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi”
29

 adında 

sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 2.maddesi şöyledir:  

“(1) Âkit Taraflardan her birinin, diğer taraf mahkemelerinde dava ikame 

eden veya görülmekte olan bir davaya katılan uyrukları, Âkit Taraflardan birini 

ülkesinde ikametgâh sahibi olmak şartı ile, gerek yabancı sıfatları, gerek dava ikame 

ettikleri ülkede ikametgâh veya meskenleri bulunmaması nedeniyle, her ne ad altında 

olursa olsun, teminat göstermekle yükümlü olmayacaklardır 

(2) Birinci fikra uyarınca bir teminat göstermeksizin dava ikame eden veya 

bakılmakta olan bir davaya katılan Âkit Taraf uyruklarının mahkeme masraflarını 

ödemeye mahkûm olmaları halinde, söz konusu mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş 

karar diğer Âkit Taraf ülkesinde, mahkûm olan tarafın sonradan yapacağı müracaat 

müstesna olmak üzere ve iki taraf dinlenmeksizin, bu devletin mevzuatında öngörülen 

usuller dairesinde meccanen tenfiz edilecektir”. 

 

7- Cezayir 

Türkiye ve Cezayir arasında, 14.05.1989 tarihinde imzalanan, 08.05.1991 

tarih, 3724 sayılı Kanunla onaylanan ve 01.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren, 

“Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî 

İşbirliğine İlişkin Sözleşme”
30

 adındaki sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyete ilişkin 2.maddesi şöyledir:  

“(1) Akit Tarafların her birinin vatandaşları, yabancı oldukları veya ülkede 

yerleşmiş olmamaları yahut ikametgâhlarının bulunmaması gibi herhangi bir 

sebeple ne kefalet vermeye ne teminat yatırmaya tabi tutulmayacaklardır.  

(2) Yukarıdaki fıkra kurulmuş olan hükmî şahıslara veya Akit Tarafların 

her birinin kanunlarına göre faaliyetlerine izin verilen hükmî şahıslara 

uygulanacaktır.  

                                                
29 RG 24.05.1978, S:16296, s.3-10. Ayrıca Bkz. RG 10.11.1978, S.16459, s.43-44. 
30 RG 08.09.1991, S.20985, s.2 vd. 
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(3) Akit Taraflardan her birinin vatandaşları diğer Tarafın ülkesinde 

haklarının takibi ve müdafaası için adli makamlara serbestçe ve kolaylıkla başvurma 

hakkını haiz olacaklardır”. 

 

8- Çekoslovakya 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında, 22.08.1930 tarihinde imzalanan, 

30.06.1932 tarih, 2051 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 06.06.1933 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti 

Arasında Medenî ve Ticarî Hususatı Kazaiyeye Mütedair Karşılıklı Münasebat 

Hakkında Mukavelename”
31

 adında sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyete ilişkin 2.maddesi şöyledir:  

“(1) Âkid Devletlerden biri tebasında olup ta, Devletlerden biri dahilinde 

ikametgâhı bulunan ve diğer devlet mehakimi huzurunda müddei veya dahil fiddava 

olanlardan gerek ecnebi sıfatları dolayısıyla, gerek memleket dahilinde ikametgâhı 

veya meskeni bulunmaması dolayısıyla, her ne nam ile olursa olsun, hiçbir kefalet 

veya teminat akçesi talep edilmiyecektir.  

(2) Ayni kaide masarifi muhakemeyi teminen müddei veya dahil fiddava 

olanlardan talep edilen tediyat hakkında da caridir”. 

Bu sözleşmenin uygulanmasına bir örnek verecek olursak: “2051 sayılı 

Kanunla tasdik edilen ve Hükümetimizle Çekoslovakya Hükümeti arasında mün‟akit 

22.8.1930 tarihli Mukavelenin 2 nci maddesi teminattan muafiyet esasını kabul etmiş 

olmasına göre, teminata müteallik itiraz yerinde görülmediğinden reddin karar 

verilmiştir”
32

. 

 

9- Çin Halk Cumhuriyeti 

Türkiye ve Çin arasında, 29.09.1992 tarihinde imzalanan, 27.09.1994 tarih, 

4034 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 26.10.1995 tarihinde yürürlüğü 

giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve 

Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması”
33

 adında sözleşme vardır. 

                                                
31 RG 09.07.1932, S.2145, 3.Tertip Düstur, C.13, s.1134 vd. 
32 TD 1.2.1952, 1346/590, Kuru-Usul IV s.4173. 
33 RG 12.11.1994, S.22109, s.1-8. 
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Bu anlaşmanın, teminattan muafiyetle ilgili 14.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin uyruğu, diğer Akit Tarafın adli makamları önüne çıktığında, salt 

yabancı olması veya diğer Akit Tarafın ülkesinde meskeni veya ikametgâhı 

bulunmaması nedeniyle kefalet teminat akçesi veya taahhüt senedi vermekle yükümlü 

tutulmayacaktır. Aynı hüküm, adli makamlara yapılacak başvurular için gerekli her 

türlü ödeme bakımından da uygulanacaktır”. 

 

10- Danimarka 

Türkiye ve Danimarka arasında, imzalanan, 08.06.1930 tarih, 1696 sayılı 

Kanunla onaylanan, “Türkiye ile Danimarka Arasında İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain 

Muahedenamesi”
34

 adında sözleşme vardır.  

Bu anlaşmanın teminattan muafiyete ilişkin 7.maddesi şöyledir:  

“(1) Yüksek Âkit Taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde 

şahıslarının ve mallarının kanuni ve adli himayesine müteallik bütün hususatta 

mahalli tebaalara yapılan muamelenin aynından müstefit olacaktır.  

(2) Binaberin mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaat ve mahalli 

tebalara aynı şerait altında meccani müzahereti adliyeden ve mahkeme masarifini 

müemmin kefalet akçesi muafiyetinden müstefit olacaklardır”.  

 

11- Dominik 

Türkiye ile Donimik arasında, 28.4.1952 tarih, 5920 sayılı Kanunla 

onaylanan, Dostluk Andlaşması
35

 vardır. Bu Dostluk Andlaşması‟nın 

5.maddesindeki genel hüküm nedeniyle, Dominik vatandaşları Türkiye‟de teminat 

göstermekle yükümlü değildirler, yani teminattan muaftırlar
36

.  

Dostluk Andlaşmasının 5.maddesi şöyledir: “Yüksek Âkidlerden birinin 

diğerine ait topraklar dahilinde bulunan vatandaşlar, usul mes’elelerinde 

şahıslarının ve mülklerinin korunması ve emniyeti sahasında ve bütün adlî, idarî ve 

hukukî işlemler hususunda diğer Tarafın vatandaşlarına yapılan muameleden 

ayniyle faydalanacaklardır”. 

 

                                                
34 RG 24.6.1930, S.1528; 3. tertip Düstur, C.11, s.1766 vd. 
35 Bkz. 3.tertip Düstur, C.33, s.1363 vd. 
36 Kuru-Usul IV s.4174; Umar/Alangoya s.38. 
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12- Fas 

Türkiye ve Fas arasında, 15.05.1989 tarihinde imzalanan, 08.05.1991 tarih, 

3725 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 13.05.2002 tarihinde yürürlüğe 

giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme”
37

 adındaki sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 3.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, yabancı olmaları diğer Devletin ülkesinde 

ikametgâhlarının veya meskenlerinin bulunması nedeniyle hangi nam altında olursa 

olsun hiçbir teminat akçesi veya depozito ödemek zorunda olmayacaklardır”. 

 

13- Filipin 

Türkiye ile Filipin arasında, 12.12.1949 tarih, 5454 sayılı Kanunla 

onaylanan, Dostluk Andlaşması
38

 vardır. Bu Dostluk Andlaşmasının, 5.maddesindeki 

genel hüküm nedeniyle, Filipin vatandaşları, Türkiye‟de teminat göstermekle 

yükümlü değildirler, yani teminattan muaftırlar
39

. 

Dostluk andlaşmasının 5.maddesi şöyledir: “Yüksek Âkidlerden birinin 

diğerine ait topraklar dahilnde bulunan yurttaşları…, usul mes’eleleri bakımından, 

şahıslarının ve mülklerinin kornuması ve emniyeti ile ilgili bütün adlî, idarî ve hukukî 

işlemler konusunda diğer Tarafın yurttaşlarına yapılan muameleden aynen 

faydalnacaklardır”.  

 

14- Finlandiya 

Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan, 12.06.1930 tarih, 1719 sayılı 

Kanunla onaylanan, “Türkiye ile Finlandiya Arasındaki Ticaret ve Seyrisefain 

Muahedanamesi”
40

 adında sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 7.maddesi şöyledir:  

“(1)Âkit Taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, şahıslarının 

ve mallarının kanunî ve adlî himayesine müteallik bütün hususatta mahalli tebaalara 

yapılan muamelenin aynından müstefit olacaklardır.  

                                                
37 RG 08.09.1991, S.20985, s.12 vd. 
38 Bkz. 3.tertip Düstur, C.31, s.190 vd. 
39 Kuru-Usul IV s.4174; Umar/Alangoya s.38. 
40 Bkz. 3. tertip Düstur, C.31, s.1886. 
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(2) Binaberin mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaat ve mahallî 

tebaalarla ayni şerait altında dava ikame ve defedebileceklerdir. Bunlar, diğer 

tarafın ülkesinde, mütekabiliyet şartile, adlî müzaheretten ve muhakeme masarifini 

müemmin kefalet akçesi muafiyetinden müstefit olacaklardır”.  

 

15- Fiji 

Daha önce, İngiliz milletler topluluğuna dahil olup, bilaharve 

bağımsızlığına kavuşmuş olan , Fiji, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28.11.1931 

tarihli anlaşmaya katılmıştır.  

 

16- Gürcistan 

Türkiye ve Gürcistan arasında, 04.11.1996 tarihinde imzalanan, 04.04.1997 

tarih, 4244 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 15.01.1998 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, 

Ticarî ve Cezaî Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”
41

 adında sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 15.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın 

ülkesinde ikâmetgâhları veya meskeni bulunmamasından ötürü teminat akçesi 

(judicatum solvi) vermekle sorumlu tutulamazlar”. 

 

17- Hırvatistan  

Yugoslovya dağıldıktan sonra, 25.12.1935 tarih, 2874 sayılı Kanunla 

onaylanan, Türkiye ile Yugoslovya Arasında Karşılıklı Münasebata Dair 

Mukavelename, Türkiye ve Hırvatistan arasında halefiyet yoluyla yeniden yürürlüğü 

konulmuştu
42

.  

Daha sonra, Türkiye ve Hırvatistan arasında, 10.02.1999 tarihinde 

imzalanan, 04.04.2000 tarih, 4559 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 

19.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan 

Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticari Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması
43

 

                                                
41 RG 24.8.1997, S.23090, s.1 vd. 
42 Kuru-Usul IV s.4187. 
43 RG 24.05.2000, S.24058, s.8-15. 
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adındaki sözleşme yapılmıştır. Bu anlaşmanın teminattan muafiyete ilişkin 

13.maddesi şöyledir:  

“(1) Akit Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya 

diğer Tarafın ülkesinde ikametgâhları veya meskeni bulunmamasından ötürü teminat 

akçesi (Judicatum Solvi) vermekle yükümlü tutulamazlar.  

(2) İşbu maddenin birinci paragrafından belirtilen hususlar tüzel kişilere de 

uygulanır”. 

 

18- Irak 

Türkiye ve Irak arasında, 19.09.1989 tarihinde imzalanan, 19.04.1990 tarih, 

3638 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 01.03.1995 tarihinde yürürlüğe 

giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Hukukî ve Adlî İşbirliği 

Sözleşmesi”
44

 vardır
45

.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 1.maddesi şöyledir:  

“(1)Akit Taraflardan birinin vatandaşları, diğer Taraf ülkesinde bu 

Devletin vatandaşlarının tâbi olduğu şartlarla, hak ve menfaatlerinin müdafaası için 

mahkemelere serbestçe müracaat hakkına sahiptirler. Hukukî kurumadan yanı 

şekilde yararlanırlar.  

(2) Akit Taraflardan birinin vatandaşlarından diğer Taraf ülkesinde 

yabancı olmak, ikâmetgahı veya meskeni olmamak gibi nedenlerle her ne ad ile 

olursa olsun kefalet veya teminat akçesi istenilemez. Aynı kural yargılama 

giderlerinin karşılanması için de geçerlidir”. 

 

19- İngiltere 

Türkiye ve İngiltere arasında, 28.11.1931 tarihinde imzalanan, 26.06.1932 

tarih, 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 13.07.1933 tarihinde yürürlüğü giren, 

                                                
44 RG 02.08.1992, S.21303, s.2-15. 
45 Bu sözleşmenin yürürlüğü girmesiyle, sözleşmenin 85.maddesi gereği, daha önce 05.09.1947 tarih, 

5130 sayılı Kanunla (RG 12.09.1947, S:6705; 3.tertip Düstur, C.28, s.1530 vd.) onaylanarak 

yürürlüğü giren, Türkiye ile Irak Arasında Hukuk, Ceza ve Ticaret İşlerine İlişkin Adlî yardım 

sözleşmesi yürürlükten kalkmıştır. Yürürlükten kalkan sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 

2.maddesi şöyleydi: “(1) Sözleşen Devletlerden birinin mahkemelerinde davacı veya davaya dahil 

olan, birisinin ülkesinde ikametgâh sahibi bulunan öteki Taraf uyruğu gerek yabancılık sıfatlarından 

gerek mahkemelerine başvurduğu memlekette ikametgâh veya konulu bulunmamasından ötürü her ne 

ad ile olursa olsun hiçbir kefalet veya teminat akçesi vermekle ödevli tutulmayacaktır. (2) Aynı kural 

mahkeme giderlerinin sağlanması için davacı veya davaya dahil olanlardan istenebilecek ödemeler 

hakkında da uygulanır”. 
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“Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti Arasında Mün‟akit Müzahereti Adlîye 

Mukavelenamesi”
46

  adında sözleşme vardır
4748

. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 12. ve 13.maddeleri şöyledir: 

Madde 12: Masarif için teminat, masarifin ve harçların tediyesi hakkındaki 

kararlar meccanen müzahareti adliye ve deyin için hapis hususlarında Yüksek Âkid 

taraflardan her birinin tebaası diğer Yüksek Âkid Taraf arazisinde işbu Yüksek Âkid 

Taraf Tebaasına tamamen müsavi bir muameleden müstefit olacaklardır. 

Madde 13: Yüksek Âkid Taraflardan birnin tebaası diğerinin arazisinde 12. 

maddeye tevfikan masarif için teminat itasından istisna edildiği ahvalde böyle bir 

şahsı tediyei masarife mahkum eden hükümler, birinci Yüksek âkid Taraf arazisideki 

mehakim veya makamlar tarafından o memleketin kavanini mücibince ilâmatı 

ecnebiyenin tenfizi hususunda kabili tatbik en müstacel usul ile icra olunacaktır. 

Bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin örnekler verelim:  

“Alacaklı Türk vatandaşı değildir. İngiltere uyrukludur.  28.6.1932 tarih ve 

2045 sayılı Kanun ile onaylanarak yürürlüğe girmiş olan (Türkiye Cumhuriyeti ile 

İngiltere Hükümeti Arasında Münakit Müzahareti Adiye Mukavelenamesi)nin 12, 

13. maddelerine göre gerek gider ve gerekse harç tediyesi hakkında, taraf devlet 

vatandaşları teminat göstermekten istisna edildikleri gibi, âkit devlet tebaasına 

müsavi bir muameleden faydalanacakları kabul edilmiştir. O halde andlaşma 

uyarınca alacaklında herhangi bir teminat aranılmasına lüzum ve mahal yoktur. Bu 

nedenle teminat yatırılmasına ilişkin merci kararı yerinde değildir”
49

.  

“Alacaklının İngiliz uyruğu olduğuna başlangıçta karşı çıkılmamıştır. 

28.6.1932 tarih ve 2045 sayılı yasa ile kabul edilmiş 28.11.1931 tarihli „Türkiye 

Cumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti arasında münakit müzahareti adliye‟ 

mukavelesinin 12. ve 13. maddelerinde „İngiltere uyruğunda bulunanların Türkiye‟de 

                                                
46 RG 05.07.1932, S.2142; 3.tertip Düstur, C.13, s.1088 vd. 
47 “Bu Sözleşme, aynı adı taşıyan daha sonraki bir Sözleşme ile değişikliğe uğramış ve yeni Sözleşme 
tüm Britanya Topluluğuna ve Kuzey İrlanda‟ya teşmil edilmiştir” (Bkz: RG: 29 Teşrinisani, 1940-

4673: Üstündağ/Karslı s.289) 
48 “Davacı şirket İngiltere uyrukludur. 28.6.1932 tarih ve 2045 sayılı Kanun ile onaylanarak yürürlüğe 

girmiş olan „Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti arasında münakit müzahereti Adliye 

Mukavelenamesi‟nin 12 ve 13.maddelerine göre; gerek gider ve gerekse harç tediyesi hakkında, taraf 

devletler vatandaşları (şirketleri) teminat göstermekten istisna edildikleri gibi, akit devlet tebaasına 

müsavi bir muameleden faydalanacakları kabul edilmiştir. O halde açıklanan anlaşma uyarınca 

alacaklı davacıdan herhangi bir teminat aranılmasına lüzum ve mahal yoktur” (19.HD 16.6.2003, 

5056/6446: Ekşi-Kararlar s.70-71). 
49 12.HD 2.3.1976, 30/2182 (Kuru-Usul IV s.4176).  
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dava açmaları veya davaya müdahale talebinde bulunduklarından yabancı olmaktan 

veya Türkiye‟de ikametgâhı olmamasından dolayı teminat akçesi ile mükellef 

tutulmayacakları‟ belirtilmiştir. Bu sözleşmeye göre, İngiltere devleti vatandaşlarının 

Türk mahkemelerinde teminat bağışıklığından yararlanacakları hususu gözetilmeden, 

2675 sayılı yasanın 32. maddesinin 2. fıkrasının sözleşme olmayan hallerde 

uygulanabilecek bir kural olduğu düşünülmeden, yazılı biçimde karar verilmesi de 

usul ve yasaya aykırıdır”
50

. 

 

20- İran 

Türkiye ve İran arasında, 14.03.1937 tarihinde imzalanan, 07.06.1937 tarih, 

3213 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 06.10.1937 tarihinde yürürlüğe 

giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti ŞehinŞahisi Arasındaki Adlî Müzaharet 

Mukavelesi
51

 adındaki sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyetle ilgili, 2.maddesi şöyledir: 

“(1) Âkid Devletlerden birinin mahkemelerinde müddei veya dahili dava 

olan birisinin arazisinde ikametgâh sahibi bulunan diğer Taraf tebaası gerek 

ecnebilik sıfatlarından gerek mahkemelerine müracaat ettiği memlekette ikametgâhı 

veya meskeni bulunmamasından naşi her ne nam ile olursa olsun bir gûna kefalet 

itası veya teminat akçesi tevdile mükellef tutulmıyacaklardır.  

(2) Ayni kaide masarifi muhakemenin temini için müddei veya dahili dava 

olanlardan talep edilebilecek tediyat hakkında da caridir”.  

Bu sözleşmenin uygulanmasına bir örnek verelim: “Yabancı uyrukluların 

Türkiye‟de dava açmaları teminat göstermeleri şartına bağlanmıştır. Ancak, İran‟la 

Türkiye arasında düzenlenip 3213 sayılı Kanunla onaylanan ve 21.6.1937 günü 

yürürlüğe giren „Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti‟ arasındaki adlî müzaharet 

anlaşmasının 2.maddesinin 2.bendi gereğince karşılıklı olarak taraf devletlerin 

vatandaşları teminat şartından ayrık tutulmuşlardır…O halde davacıdan teminat 

istenmeksizin, uyuşmazlığın esasını incelenmesi zorunludur”
52

.  

Türkiye ile İran arasında, teminattan muafiyete ilişkin hüküm içeren, bir 

diğer anlaşma da, 7.6.1937 tarih, 3209 sayılı Kanunla onaylanan, Türkiye İle İran 

                                                
50 12.HD, 11.10.1991, 9366/10420, Kuru-Usul IV s.4210. 
51 RG 21.06.1937, S.3636; 3.tertip Düstur, C.18, s.1204 vd. 
52 2.HD 17.1.1978, 9010/223 (Kuru-Usul IV s.4177). 
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Arasındaki İkamet Mukavelesi
53

 isimli anlaşmadır. Bu anlaşmanın 7.maddesinin 

2.fıkrası şöyledir: “Yüksek Âkid Taraflardan her birinin tebaası, diğerinin ülkesinde 

mütekabiliyet şartile adlî müzahereten ve muhakeme masarifini müemmen kefalet 

akçesi muafiyetinden müstefid olacaklardır”.  

 

21- İsviçre 

Türkiye ve İsviçre arasında, 01.06.1933 tarihinde imzalanan, 23.06.1934 

tarih, 2534 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 08.06.1935 tarihinde 

yürürlüğe giren “Türkiye ile İsviçre Arasındaki Medenî ve Ticarî Mevatta Adlî 

Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename”
54

 adındaki sözleşme vardır. 

Bu anlaşmanın, teminattan muafiyete ilişkin, 1.maddesi şöyledir:  

“(1) Türkiye’de veya İsviçre’de ikametgâhı bulunan ve diğer taraf 

mehakiminde Âkid devletlerden birinin müddei veya müdahil olan tebaası gerek 

ecnebi sıfatını haiz olmaları, gerek memleket dahilinde ikametgâh veya meskeni 

bulunmamaları dolayısıyla her ne nam altında olursa olsun ne kefalet ve ne de 

teminat akçesi vermekle mükellef tutulmıyacaktır.  

(2) Muhakeme masarifini teminen müddeilerden ve müdahillerden talep 

edilecek teyidat hakkında da aynı kaide caridir”. 

Bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin örnekler verelim: “2675 sayılı 

Kanunun 32. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, dava veya takibin niteliğine 

göre, yabancı uyruklu kişi karşılıklılık (mütekabiliyet) esasına göre „teminattan 

muaf‟ tutulmuştur. İsviçre uyruklu kişi bakımından 4.7.1984 tarihinde yürürlüğe 

giren 2534 sayılı Kanunun 1 maddesi hükmü karşısında, takip yapan alacaklıdan 

teminat istenmesine ve alınmasına gerek yoktur”
55

.  

“İsviçre ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 4.7.1984 tarihli ikili adli yardım 

sözleşmesinin bulunmasın göre, alacaklıdan teminat istenmemesinde bir usulsüzlük 

yoktur”
56

.  

 

 

                                                
53 RG 21.6.1937, S:3636; 3. tertip Düstur, C.18, s.1186 vd. 
54 RG 4.7.1934, S.2743; 3. tertip Düstur, C.15, s.1303 vd. 
55 12.HD 08.05.1984, 3475/5759 (Üstündağ/Karslı s.300). 
56 12.HD 24.3.1988, 5225/3598 (Kuru-Usul IV s.4209). 
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22- İtalya 

Türkiye ile İtalya arasında, 10.08.1926 tarihinde imzalanan, 16.02.1929 

tarih, 1394 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 15.05.1931 tarihinde 

yürürlüğe giren “Türkiye İle İtalya Arasında Adlî Himaye-Adlî Makamların Hukuk 

ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Müzahereti ve Adlî Kararların Tenfizi Mukavelenamesi
57

 

adındaki sözleşme vardır. 

Bu anlaşmanın teminattan muafiyete ilişkin 1.maddesi şöyledir: “Yüksek 

Âkit Taraflardan her birinin tebaaları diğerinin memleketinde gerek şahısları ve 

gerekse malları hususunda tebaayı mahalliyeye tatbik edilmekte olan kanunî ve adlî 

himayeye nail olacaklardır. Bu bapta mahkemelere serbestçe müracaatle mahalli 

tebaanın tâbi bulunduğu şerait ve eşkâl tahtında dava ikâme edebileceklerdir”. 

 

23- Kazakistan 

Türkiye ve Kazakistan arasında, 15.08.1995 tarihinde imzalanan, 

04.04.1997 tarih, 4243 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 02.10.1999 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması
58

 adındaki sözleşme 

vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 14.maddesi şöyledir:  

“(1) Akit Taraflardan birinin adli makamları, diğer Akit Tarafın 

vatandaşlarından, bunların adli yardıma ihtiyaçları bulunması halinde, salt yabancı 

olmaları veya diğer akit tarafın ülkesinde meskeni veya ikametgâhı bulunmaması 

nedeniyle, kefalet teminat akçesi ve/veya taahhüt senedi vermelerin talep 

etmeyecektir.  

(2) Aynı hüküm, adli makamlara yapılacak başvurular için gerekli her türlü 

ödeme bakımından da uygulanacaktır”. 

 

24- Kuveyt 

Türkiye ve Kuveyt arasında, 24.03.1997 tarihinde imzalanan, 04.04.2000 

tarih, 4557 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 02.09.2000 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususi Hukuk, 

                                                
57 RG 03.03.1929, S.1133; 3.tertip Düstur, C.10, s.362 vd. 
58 RG 12.11.1997, S.23168, s.1-9. 
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Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması”
59

 adında 

sözleşme vardır
60

. 

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyete ilişkin 6.maddesi şöyledir: “Akid 

Taraflardan birinin uyruğu, diğer Akid Tarafın adli makamları önüne çıktığında, 

sadece yabancı olması veya bu Taraf ülkesinde ikâmetgahı, meskeni veya iş 

merkezinin bulunmaması gerekçesiyle kefalet, teminat akçesi veya taahhüt senedi ile 

yükümlü tutulamazlar. Aynı kural, adli makamlara başvurma için gerekli her türlü 

ödemeler bakımından da uygulanır”.  

 

25- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında, 25.12.1987 tarihinde imzalanan, 

27.10.1988 tarih, 3490 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 25.05.1989 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, 

Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi
61

 adında sözleşme 

vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyetle ilgili 2.maddesi şöyledir: “a) Âkit 

Devletlerden birinin mahkemesi veya herhangi bir Adli Makamı önünde davacı, 

şikayetçi, hak talebinde bulunan veya dahili dava olan taraf Devletinden birinin 

vatandaşı, iki ülkeden birinde ikâmetgah sahibi olmak şartıyla, gerek yabancılık 

sıfatından gerekse Adlî Makamlara başvurduğu ülkede ikâmetgahı veya meskeni 

bulunmayışından dolayı her ne ad ile olursa olsun bir kefalet veya teminat akçesi ile 

yükümlü tutulmaz. b) Aynı kural yargılama giderlerinin karşılanması için davacı 

veya davalı olanlardan istenebilecek ödemeler yönünden de geçerlidir. Bulunulan 

âkit ülkenin vatandaşlarının göstermeye mecbur olmadıkları masraf karşılığı 

teminatları diğer ülke vatandaşının göstermesi de istenemez”.  

 

 

                                                
59 RG 30.5.2000, S.24064, s.4 vd. 
60 Bu sözleşmeden önce, Türkiye ve Kuveyt arasında teminattan muafiyete ilişkin herhangi bir 

sözleşme olmadığından, Kuveyt vatandaşları, Türkiye‟de dava açarken teminat göstermekle 

yükümlüydüler. Örneğin: “…Dava ferağa icbar suretiyle tescil istemine ilişkindir… Davacı Sara A.A. 

AI Kuveyt uyrukludur. Kendisinden teminat alınması gerektiği halde, bu husus yerine 

getirilmemekle…” (14.HD 16.06.1987, 2139/5215: Üstündağ/Karslı s.304; Kaçak-Usul s.733). 
61 RG 13.2.1989, S.20079, s.1 vd. 
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26- Litvanya 

Türkiye ve Litvanya arasında, 19.09.1995 tarihinde imzalanan, 10.02.2004 

tarih, 5087 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 15.08.2004 tarihinde 

yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 

Ticari Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması”
62

 adındaki sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 6.maddesi şöyledir: “Âkit 

Taraflardan birinin uyruğu olan gerçek veya tüzel kişiler, diğer Âkit Tarafın adlî 

makamları önüne çıktığında, salt yabancı gerçek veya tüzel kişi veya bu Taraf 

ülkesinde ikametgâhı, meskeni veya genel merkezinin bulunmaması gerekçesiyle 

kefalet, teminat akçesi veya taahhüt senedi ile yükümlü tutulamaz. Aynı kural, adlî 

makamlara başvuru için gerekli her türlü ödeme konusunda da uygulanır”. 

 

27- Macaristan 

Türkiye ve Macaristan arasında, 06.06.1988 tarihinde imzalanan, 

18.01.1990 tarih, 3607 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 09.05.1991 

tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi”
63

 adındaki 

sözleşme vardır
64

. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 6.maddesi şöyledir:  

“(1) Akit taraflardan birini toprağında ikametgâhı olması koşuluyla bir 

mahkemeye veya herhangi bir adlî makama davacı veya müdahil sıfatıyla 

müracaatta bulunan Akit taraflardan birinin vatandaşına bu ülkede yabancı olmak, 

ikametgâhı veya meskeni bulunmamak gibi nedenlerle her ne ad altında olursa olsun 

kefalet veya teminat akçesi yüklenemez.  

                                                
62 RG 20.04.2004, S.25439, s.1 vd. 
63 RG 23.07.1990, S.20583, s.61-67. 
64 Bu sözleşme, 24.maddesinin 2.fıkrası gereği, daha önce 20.12.1939 tarih, 3754 s.K. ile (RG 

27.12.1939, S:4395; 3.tertip Düstur, C.21, s.146) onaylanarak yürürlüğü giren, Türkiye ile Macaristan 

Arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Mütekabil Münasebetlere Dair Mukavelename‟nin 

yerine geçmiştir. Önceki sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 2.maddesi söyleydi: “(1) Yüksek 

Âkidlerden birinin o Devletlerden birinin ükesinde ikametgâhı bulunan tebaası davacı veya müdühil 

sıfatiyle diğer Devlet mahkemelerine müracaatı halinde, gerek ecnebi sıfatını haiz olmaları, gerek 

memleket dahlinde ikametgâh ve meskenleri bulunmaması dolayısıyla her ne nam altında olursa olsun 

hiç bir gûna kefalet akçesi vermekle mükellef tutulmayacaklardır. (2) Bu kaide adlî masrafların 

teminatı olarak müddei ve müdahillerden istenecek tevdiat hakkında da caridir”. 
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(2) Diğer Akit Tarafın ülkesinde yabancı olması veya meskeni veya 

ikametgâhı bulunmaması nedeniyle tanınan bu muafiyet, adlî masrafları garanti 

etmek amacıyla davacı veya müdahillerden istenebilecek teminat ve kefalet yönünden 

de uygulanır”. 

 

28- Makedonya 

Türkiye ve Makedonya arasında, 27.02.1997 tarihinde imzalanan, 

07.03.2000 tarih, 4547 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 28.07.2000 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî ve Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması”
65

 adındaki 

sözleşme vardır.  

Bu anlaşmanın teminattan muafiyete ilişkin 15.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın 

ülkesinde ikâmetgahları veya meskeni bulunmamasından ötürük teminat akçesi 

(judicatum solvi) vermekle sorumlu tutulamazlar”. 

 

29- Malta 

Daha önce, İngiliz milletler topluluğuna dahil olup, bilahare bağımsızlığına 

kavuşmuş olan Malta, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28.11.1931 tarihli anlaşmaya 

katılmıştır.  

Bu anlaşmanın Malta açısından uygulanmasına ilişkin bir örnek verelim: 

“…Ancak, İngiltere ile imzalanan 28. ikinci teşin, 1931 tarihli muafiyet anlaşmasının 

tasdikine dair 28 Haziran 1932 günlü Resmi Gazete‟de yayımlanan 2045 sayılı 

Kanun ile bu kanunun, eki bulunan imza protokolüne merbut liste gerek Türkiye 

gerekse İngiliz Milletler topluluğuna dahil ve bilahare bağımsızlığına kavuşmuş 

bulunan Malta tarafından imzalanmıştır. Bu durumda yerel mahkemenin davacının 

mensubu olduğu ülke ile Türkiye arasında teminat gösterme yükümlülüğünden 

muafiyet bulunduğunun kabulü suretiyle işin esasına girilerek hüküm 

kurulabileceğine ilişkin direnmesi yerindedir”
66

.  

 

 

                                                
65 RG 14.05.2000, S.24049, s.2 vd. 
66 HGK 23.12.1992, 11-598/762 (Yılmaz-Tedbirler I s.918). 



 584 

30- Mısır 

 Türkiye ile Mısır arasında, 18.01.1990 tarihinde imzalanan, 18.01.1990 

tarih, 3604 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 01.02.1992 tarihinde 

yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî 

ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi
67

 adındaki sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 1.maddesi şöyledir:  

“(1) İki Devletten birinin vatandaşları, diğer Devletin topraklarında, bu 

Devletin vatandaşlarının tâbi olduğu şartlarla, hak ve menfaatlerinin müdafaası için 

mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaat hakkına sahiptirler. Hukukî korumadan 

aynı şekilde yararlanırlar.  

(2) Bir ülkede yabancı olmak, ikâmetgahı veya meskeni olmamak gibi 

nedenlerle her ne ad ile olursa olsun kefalet veya teminat akçesi ile yükümlü 

tutulamazlar. Aynı kural yargılama giderlerinin karşılanması için de geçerlidir”. 

Türkiye ile Mısır arasında yapılmış olan, 14.6.1937 tarih, 3261 sayılı 

Kanunla onaylanan, Türkiye – Mısır İkamet Muahedesi‟nin
68

 8 maddesi‟nin son 

fıkrasında da teminat muafiyetine ilişkin bir hüküm vardır. Bu hüküm şöyledir: 

“Mütekabiliyet şartile, her iki memleket tebaasına, ecnebi vasfını haiz olmalarından 

dolayı, ne nam altında olursa olsun, hiçbir kefalet akçası veya depozito yatırmak 

mecburiyeti tahmil edilemiyecektir”.  

 

31- Moldova 

Türkiye ve Moldova arasında, 22.05.1996 tarihinde imzalanan, 04.04.2000 

tarih, 4556 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 23.02.2001 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, 

Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması
69

 adındaki sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 14.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin uyruğundan, diğer Akit Tarafın adli makamları önüne çıktığında, 

salt yabancı olması veya diğer akit Tarafın ülkesinde meskeni veya ikametgâhı 

bulunmaması nedeniyle dava masrafları için teminat senedi ve/veya akçesi verilmesi 

                                                
67 RG 23.07.1990, S.20583, s.1-7. 
68 RG 25.06.1937, S.3640; 3.tertip Düstur, C.18, s.1409 vd. 
69 RG 28.05.2000, S.24062, s.2 vd. 



 585 

istenemeyecektir. Aynı kural, adli makamlara yapılacak başvurular için gerekli olan 

diğer her türlü ödeme bakımından da uygulanacaktır”. 

 

32- Moğolistan 

Türkiye ile Moğolistan arasında, 02.05.2000 tarihinde imzalanan, 

10.02.2004 tarih, 5088 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, henüz yürürlüğe 

girmeyen, “Türkiye Cumhuriyeti İle Moğolistan Arasında Hukukî, Ticari ve Cezai 

Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması”
70

 adındaki sözleşme bulunmaktadır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 15.maddesi şu şekildedir: 

“Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın 

ülkesinde ikametgâhları veya meskeni bulunmamasından ötürü teminat akçesi 

(judicatum solvi) vermekle sorumlu tutulamazlar”. 

 

33-  Norveç. 

Türkiye ile Norveç arasında, “Türkiye ile Norveç Arasında İkamet, Ticaret 

ve Seyrisefain Mukavelenamesi”
71

 adında sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 7.maddenin 2.fıkrası şöyledir: 

“Mütekabiliyet şartile, bunlar (Âkid Tarafların tebaası) diğer Tarafın ülkesinde 

mahallî tebaalarla aynı şerait altında meccanî müzahereti adliyeden ve mahkeme 

masarifini müemmin kefalet akçesi muafiyetinden müstefid olacaklardır. Muhakeme 

masarifini müemmin kefalet akçesinden muafiyet ancak müddei dâva ikame edilen 

Devlet ülkesinde mukim ise talep edilebilecektir”.  

 

34- Özbekistan 

Türkiye ve Özbekistan arasında, 23.06.1994 tarihinde imzalanan, 

17.07.1994 tarih, 4286 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 18.12.1997 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti 

Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi”
72

 

adındaki sözleşme vardır. 

                                                
70 RG 04.05.2004, S.25452, s.1vd. 
71 RG 05.07.1932, S.2142. 
72 RG 07.11.1997, S.23163, s.1-19 
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Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 15.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın 

ülkesinde ikâmetgâhları veya meskenleri bulunmamalarından ötürü teminat akçesi 

vermekle yükümlü tutulmazlar”. 

 

35- Pakistan 

Türkiye ve Pakistan arasında, 23.06.1981 tarihinde imzalanan, 26.03.1982 

tarih, 2684 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 05.06.1983 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında 

Hukukî ve Ticari Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi”
73

 adında sözleşme 

vardır. 

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyete ilişkin 9.maddesi şöyledir: “Bir Akit 

Taraf diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet eden uyrukları, diğer Akit Tarafın 

uyruklarının göstermeye veya ödemeye mecbur oldukları masraf teminatını ödemek 

zorunda olmayacaklardır”. 

 

36- Polonya 

Türkiye ve Polonya arasında, 12.04.1988 tarihinde imzalanan, 18.01.1990 

tarih, 3606 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 12.04.1991 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında 

Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi”
74

 adındaki sözleşme 

vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 14. maddesi şu şekildedir: 

“Diğer Tarafın topraklarında ikâmet eden veya geçici olarak bulunan ve diğer Akit 

Tarafın mahkemelerine başvuran Akit Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı 

olmalarından veya bu Tarafın ülkesinde ikâmetgâhları veya meskeni 

olmamalarından ötürü teminat akçesi vermekle yükümlü tutulamazlar”.  

 

37- Romanya 

Türkiye ve Romanya Arasında, 25.11.1968 tarihinde imzalanan, 14.03.1972 

tarih, 1575 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve yürürlüğe giren, “Türkiye 

                                                
73 RG 12.5.1983, S.18045, s.12-13. 
74 RG 23.07.1990, S.20583, s.1, 38-42. 
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Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî İşlerde 

Adlî Yardım Sözleşmesi”
75

 adında sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 11.maddesi‟nin, 1.fıkrası 

söyledir: “Diğer Âkit Tarafın mahkemelerinde dava açan veya rüyet edilmekle 

bulunan bir davaya müdahale eden Âkit Taraf uyrukları, Taraflardan birinin 

ülkesinde, mukim bulunmaları kaydiyle, gerek yabancı sıfatları gerekse dava ikame 

edecekleri devletin ülkesinde ikametgâh veya meskenleri bulunmaması sebebiyle her 

ne nam altında olursa olsun, bir teminat vermekten muaf tutulacaklardır”. 

Türkiye ile Romanya arasında, 28.09.2005 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti 

ile Romanya Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” adında yeni 

bir sözleşme imzalanmış ve 25.10.2007 tarih, 5704 sayılı Kanunla da bu sözleşmenin 

onaylanması uygun bulunmuştur. Ancak bu sözleşme henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, sözleşmenin 24.maddesinin 2.fıkrası gereği, 

yukarıda belirttiğimiz, 25.11.1968 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî İşlerde Adlî Yardım 

Sözleşmesi” sona erecektir.  

Yürürlüğe girecek olan, yeni sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 

13.maddesi ise şöyledir: “Bir Âkit Tarafın vatandaşları, diğer Âkit Tarafın adlî 

makamları önündeki işlemlerinde, salt yabancı olmaları veya diğer Âkit Taraf 

ülkesinde ikametgâhları bulunmamasından ötürü teminat akçesi (Judicatum solvi) 

vermekle yükümlü tutulmayacaklardır”. 

 

38- Slovakya 

Türkiye ve Slovakya arasında, 11.11.2004 tarihinde imzalanan, 04.10.2007 

tarih, 5693 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, ancak henüz yürürlüğe 

girmeyen, “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 

Ticari Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması” adında sözleşme vardır.  

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 14.maddesi şöyledir: “Bir Âkit 

Tarafın vatandaşları, diğer Âkit Tarafın adlî makamları önündeki işlemlerinden 

dolayı salt yabancı olmaları veya diğer Âkit Taraf ülkesinde ikametgâhları 

                                                
75 RG 17.5.1972, S.14190. 
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bulunmamasından ötürü teminat akçesi (Judicatum solvi) vermekle yükümlü 

tutulmayacaklardır”. 

 

39- Slovenya 

Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti, 11.04.2001 tarihinde, 

Türkiye Cumhuriyeti ile eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti arasında 

yapılan ikili anlaşmaların, halefiyet yoluyla, taraflar arasında yürürlükte kalmasını 

kararlaştırmıştır
76

. Bu anlaşmalardan birisi de 03.07.1934 tarihli, Türkiye ile 

Yugoslovya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata Dair Mukavelename‟dir.  Yani 

Slovenya, Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslovya Krallığı Arasındaki 03.07.1934 

tarihli, Karşılıklı Münasebata Dair Mukavelename‟ye, halefiyet yoluyla taraf 

olmuştur.  

Bu anlaşmanın teminattan muafiyete ilişkin 2.maddesi şöyledir:  

“(1) Âkid Devletlerden biri Tebaasından olup da, bu Devletlerden biri 

dahilinde ikametgâhı bulunan ve diğer Devlet mehakimi huzurunda müddei veya 

dahil fiddava olanlardan gerek ecnebi sıfatları dolayısile gerek memleket dahilinde 

ikametgâhı veya meskeni bulunmaması dolayısile, her ne nam ile olursa olsun, hiçbir 

kefalet veya teminat akçesi talep edilmiyecektir.  

(2) Aynı kaide masarifi muhakemeyi teminen müddei veya dahil fiddava 

olanlardan talep edilen ediyat hakkında da caridir”. 

 

40- Suudî Arabistan 

Türkiye ile Suudî Arabistan arasında, 15.5.1939 tarih, 1621 sayılı Kanunla 

onaylanan, Dostluk Andlaşması vardır. Bu Dostluk Andlaşmasının, 3.maddesindeki 

genel hüküm nedeniyle, Suudî Arabistan vatandaşları, Türkiye‟de teminat 

göstermekle yükümlü değildirler, yani teminattan muaftırlar
77

 
78

. 

                                                
76 RG 01.07.2001, S.24449, s.1-2. 
77 Kuru-Usul IV s.4181; Umar/Alangoya s.45. 
78 “…Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3.8.1929 tarihinde imzalanıp 15.5.1930 tarih 1621 sayılı 

Kanunla onaylanan „Hicaz, Necit ve Mülakati Hükümeti ile akdedilmiş olan Muhaderet Muahedesi‟ 

isimli dostluk anlaşmasının 3.maddesi hükmü ile Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye‟de ve Türk 

vatandaşları Suudi Arabistan‟da teminat gösterme mecburiyetinden muaf tutulmuşlardır. Bu durumda 

davacının teminat gösterme mecburiyetinin varlığından söz edilemez. Konuya ilişkin olarak 

mahkemece verilen kesin mehil de hukukî sonuç doğurmaz. Öyle ise, mahkemece davacının teminat 

gösterme mecburiyetinden muaf olduğu kabul edilmeli ve işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca 

uygun bir karar verilmelidir” (13.HD 7.2.1995, 673/979: Ekşi-Kararlar s.67-68). 



 589 

Bu dostluk anlaşmasının 3.maddesi şöyledir: “Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn, 

tebaalarına yekdiğeri arazisinde ikamet, seyahat, muamelâtı adliye hususatında, 

Âkid Devlet tebaasından dûn muamele tatbik etmemek hususunda mutabıktırlar”. 

 

41- Swaziland 

Daha önce, İngiliz milletler topluluğuna dahil olup, bilahare bağımsızlığına 

kavuşmuş olan Swaziland, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28.11.1931 tarihli 

anlaşmaya katılmıştır 

 

42- Tacikistan 

Türkiye ve Tacikistan arasında, 06.05.1996 tarihinde imzalanan, 

04.04.2000 tarih, 4558 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 22.06.2001 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında 

Hukukî, Ticari ve Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması”
79

 adındaki 

sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin, 15.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın 

ülkesinde ikâmetgâhları veya meskeni olmamalarından ötürü teminat akçesi 

(Judicatum Solvi) vermekle yükümlü tutulamazlar”. 

 

43- Tunus 

Türkiye ve Tunus arasında, 07.05.1982 tarihinde imzalanan, 20.06.1984 

tarih, 3026 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 01.01.1985 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 

Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Sözleşme”
80

 adında sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 3.maddesi şöyledir: “Akit 

Taraflardan birinin vatandaşları, yabancı olmaları, diğer Devletin ülkesinde 

ikametgâhlarının veya meskenlerinin bulunmaması nedeniyle hangi nam altında 

olursa olsun hiçbir teminat akçesi veya depozito ödemek zorunda olmayacaklardır”. 

 

 

                                                
79 RG 30.5.2000, S.24064, s.64 vd. 
80 RG 11.09.1984, S.18512, s.1-5 
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44- Ukrayna 

Türkiye ve Ukrayna arasında, 23.11.2000 tarihinde imzalanan, 09.07.2003 

tarih, 4920 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 02.05.2004 tarihinde 

yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî 

Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması”
81

 adında sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin teminattan muafiyete ilişkin 14. maddesi şöyledir:  

“(1) Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, diğer Âkit Tarafın adlî 

makamları önünde davalara, davacı veya müdahil olarak katıldığında, yabancı 

olmaları veya bu Âkit Taraf ülkesinde ikametgâh veya meskenleri bulunmaması 

sebebiyle ne isim altında olursa olsun herhangi bir teminat akçesi istenmeyecektir.  

(2) İşbu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümler tüzel kişilere de uygulanır”. 

 

45- Ürdün 

Türkiye ve Ürdün arasında, 13.09.1971 tarihinde imzalanan, 17.4.1975 

tarih, 1878 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 14.05.1976 tarihinde 

yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Hukukî 

ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşme”
82

 adında sözleşme vardır. 

Bu sözleşmenin, teminattan muafiyete ilişkin, 2.maddesi şöyledir: “Âkit 

Taraflardan her birinin Türkiye veya Ürdün’de oturan ve diğer Taraf 

mahkemelerinde davacı veya müdahil olan uyrukları, gerek yabancı sıfatları, gerek o 

memlekette ikametgâh veya meskenleri bulunmaması nedeniyle, hiçbir masraf 

teminatı göstermeye tâbi tutulmayacakladır”. 

 

46- Yemen 

Türkiye ile Yemen arasında, 15.7.1953 tarih, 6160 sayılı Kanunla 

onaylanan, Dostluk Andlaşması vardır. Bu Dostluk Andlaşmasının 3.maddesindeki 

genel hüküm nedeniyle, Yemen vatandaşları, Türkiye‟de teminat göstermekle 

yükümlü değildirler, yani teminattan muaftırlar
83

. 

Dostluk Andlaşmasının 3.maddesi şöyledir: “Yüksek Âkid Taraflar 

vatandaşları, yekdiğerinin ülkesinde, mütekabiliyet şartiyle, mahallî kanun ve 

                                                
81 RG 22.12.2003, S.25324, s.11vd. 
82 RG 5.9.1975, S.15347, s.1-3. 
83 Kuru-Usul IV s.4181; Umar/Alangoya s.45. 
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nizamlara tabi olacak ve en ziyade müsaadeye mazhar Devletler vatandaşlarına 

edilen muamelenin aynını göreceklerdir”. 

 

47- Yugoslovya  

Türkiye ve Yugoslovya arasında, 03.07.1934 tarihinde imzalanan, 

25.12.1935 tarih, 2874 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27.07.1937 

tarihinde yürürlüğe giren, “Türkiye ile Yugoslovya Krallığı Arasında Karşılıklı 

Münasebata Dair Mukavelename”
84

 adında sözleşme vardır. 

Bu anlaşmanın teminattan muafiyete ilişkin 2.maddesi şöyledir:  

“(1) Âkid Devletlerden biri Tebaasından olup da, bu Devletlerden biri 

dahilinde ikametgâhı bulunan ve diğer Devlet mehakimi huzurunda müddei veya 

dahil fiddava olanlardan gerek ecnebi sıfatları dolayısile gerek memleket dahilinde 

ikametgâhı veya meskeni bulunmaması dolayısile, her ne nam ile olursa olsun, hiçbir 

kefalet veya teminat akçesi talep edilmiyecektir.  

(2) Aynı kaide masarifi muhakemeyi teminen müddei veya dahil fiddava 

olanlardan talep edilen ediyat hakkında da caridir”. 

 

 II- Çok Taraflı Sözleşmeler 

 

1- Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi 

Türkiye, 14.03.1972 tarih, 1574 sayılı Kanunla, 01.03.1954 tarihli Hukuk 

Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi‟nin
85

 onaylanmasını uygun bularak, bu sözleşmenin 

tarafı olmuştur
86

. 

Bu sözleşmeye taraf olan diğer devletler şunlardır
87

: Almanya, Arjantin, 

Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Çekoslavakya, Çin (sadece Macau 

özel idarî bölgesi için), Danimarka, Ermenistan, Fas, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 

Hollanda, İsrail, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Letonya, 

Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Norveç, 

                                                
84 RG 04.01.1936, S.3197; 3.tertip Düstur, C.17, s.129 vd. 
85 Bu sözleşme hakkında Bkz. Rezaki, Sait: Hukuk Usulüne Dair Sözleşme İle İlgili Bir İnceleme, AD 

1973/9, s.727-739. 
86 RG 23.2.1972, S.1437, s.1-4. 
87 Çelikel/Şanlı/Öztekin/Erdem/Ataman/Giray-II s.425; Kuru-Usul IV s.4165-4166. Bkz. RG 

7.1.1979, S.16512, s.12. 
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Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ, 

Slovakya, Slovenya, Sürinam, Ukrayna, Vatikan, Venezüella, Yugoslovya.  

Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesinin “Cautio Judicatum Solvi: 

(Teminat akçesi)” başlığını taşıyan 17. maddesinin ilk iki fıkrası şöyledir: 

“(1) Âkit devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir devlet mahkemeleri 

huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan Âkit bir Devletin vatandaşlarından 

yabancı olmaları veya o memlekette ikametgâh veya meskenleri bulunmaması 

sebebiyle, ne isim altında olursa olsun, herhangi bir teminat veya depozito istenemez 

(2) Aynı kaide muhakeme masraflarını karşılamak için davacı veya müdahilden 

istenen tediyata da tatbik olunacaktır” 

Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi‟nin bu maddesinin uygulanmasına 

ilişkin örnek verecek olursak: 

“….Her ne kadar sözü edilen geçici (muvakkat) Kanun, sonradan yürürlüğe giren 

20.5.1982 günlü ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanunla kaldırılmış ise de, bu Kanunun (teminat) başlıklı 32. maddesinde (Türk 

Mahkemesinde dava açan yabancı gerçek ve tüzel kişiler yargılama giderleriyle karşı 

tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı 

göstermek zorundadır) denilmek suretiyle aynı hüküm tekrar getirilmiştir. Ancak her 

iki Kanunda da karşılıklılık (müteakabiliyet) esasına göre mahkemenin davacıyı 

teminat göstermekten muaf tutulabileceği esası konulmuştur. O halde, özel dairenin 

bozma kararında da belirtildiği gibi, yapılacak iş, davacıların uyruğu bulundukları 

devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklılık esasının bulunup 

bulunmadığının tesbitidir. Fransa ve İtalya‟nın da taraf olduğu (Hukuk Usulüne Dair 

Sözleşme)‟ye Türkiye Cumhuriyeti‟nin katılması 14.3.1972 günlü ve 1574 sayılı 

Kanunla uygun görülmüş ve bu sözleşme Türkiye için 13.5.1973 tarihinden itibaren 

yürürlüğü girmiştir. Anılan sözleşmenin 17.maddesi hükmünü göre, âkid 

devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir devlet mahkemesi huzurunda davacı 

olarak bulunan âkit bir devletin vatandaşlarından yabancı olmaları veya o 

memlekette ikametgâh veya meskenleri bulunmaması sebebiyle ne isim altında 

olursa olsun herhangi bir teminat istenemez ve aynı kaide mahkeme masraflarını 

karşılamak için davacıdan istenen tediyata da tatbik olunacaktır. Öte yandan Türkiye 

Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında 14.3.1937‟de imzalanmış olup 7.6.1937 tarihli 
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ve 3231 sayılı Kanunla yürürlüğe konulmuş bulunan Adli Müzaharet Mukavelesi‟nin 

2.maddesinde de benzeri hüküm bulunmaktadır…O halde Fransız, İtalyan ve İran 

Devletleri‟nin uyruğu bulunan davacılar, sadece yabancı olmalarından ötürü teminat 

göstermekten bağışık bulunduklarından…”
88

. 

“…Türkiye ile Belçika‟nın taraf olduğu Lahey Sözleşmesi‟nin 17.maddesi uyarınca 

teminat muafiyeti bulunduğundan, bu noktaya ilişkin direnme kararı yerinde 

olup…”
89

. 

 

2- Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili İle İlgili 

Sözleşme 

Türkiye, 26.01.1971 tarih, 1331 sayılı Kanunla, “Nafaka Alacaklarının 

Yabancı Memleketlerde Tahsili İle İlgili Sözleşme” adındaki çok taraflı sözleşmenin 

onaylanmasını uygun bularak, bu sözleşmenin tarafı olmuştur
90

.  

Bu sözleşmeye taraf olan diğer devletler şunlardır
91

: Avusturya, Barbados, 

Belçika, Brezilya, Çekoslovakya, Çin, Danimarka, Fas, Federal Almanya 

Cumhuriyeti, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Fuatemala, Haiti, Hollanda, İsrail, 

İspanya, İtalya, İsveç, Macaristan, Monako, Nijerya, Norveç, Orta Afrika 

Cumhuriyeti, Pakistan, Polonya, Portekiz, Seylan, Şili, Tunus, Yukarı Volta, 

Yugoslovya, Yunanistan, Vatikan. 

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili İle İlgili 

Sözleşme‟nin 9.maddesinin 2.fıkrası şöyledir: “Yabancı veya gayri mukim 

alacaklılar dava masrafları için teminat akçesi yatırmaya ne de başka türlü bir 

tediyat ve tevdiatta bulunmaya mecbur edilemezler”. 

Bu hükme göre, bu sözleşmeye katılmış devletlerden birinde ikametgâhı 

bulunan veya bu devletlerden birinin vatandaşı olan, davacı, Türkiye‟de nafaka 

davası açarken teminat göstermekle yükümlü değildir. 

 

 

                                                
88 HGK 13.5.1983, 5/1952-512 (Üstündağ/Karslı s.296-297). 
89 HGK 28.06.1989, 11/364-441 (İnal-Usul I s.898). 
90 RG 18.03.1971, S.13782, s.12-16. 
91 Kuru-Usul IV s.4169. 
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3- Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların 

Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme 

Türkiye, 14.09.1972 tarih, 1620 sayılı Kanunla, “Çocuklara Karşı Nafaka 

Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme” 

adındaki çok taraflı sözleşmenin onaylanmasını uygun bularak, bu sözleşmenin tarafı 

olmuştur
92

.  

Bu sözleşmeye taraf olan, diğer devletler şunlardır
93

: Almanya, Avusturya, 

Belçika, Çekoslovakya, Çin (Macau özel idari bölgesi için), Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Lichtenstein, Macaristan, Norveç, 

Portekiz, Slovakya, Surinam. 

Bu sözleşmenin teminatla ilgili, 9.maddesinin, 2.fıkrası şöyledir: “İşbu 

sözleşmede öngörülen usullerde teminat gösterilmesine (cautio judicatum solvi) 

lüzum yoktur”. Bu hükme, göre, bu sözleşmeye katılmış devletlerden birinde, 

ikametgâhı bulunan bir kişi, Türkiye‟de nafaka yükümlülüğü konusundaki bir kararın 

tanınmasını veya tenfizini talep ederken, teminat göstermekle yükümlü değildir
94

.

      

4- Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve 

Tenfizine İlişkin Sözleşme 

Türkiye, 03.11.1980 tarih, 2332 sayılı Kanunla, “Nafaka Yükümlülüğü 

Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme” adındaki çok 

taraflı sözleşmenin onaylanmasını uygun bularak, bu sözleşmenin tarafı olmuştur
95

.  

Bu sözleşmeye taraf olan diğer devletler şunlardır
96

: Almanya, Avustralya, 

Büyük Biritanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çekoslovakya, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Litvanya, 

Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya. 

Bu sözleşmenin teminatla ilgili 15 ve 16.maddeleri şöyledir:  

Madde 15: “Kararın verildiği Devlette adlî müzaheretten veya masraf 

muafiyetinden kısmen veya tamamen yararlanmış olan nafaka alacaklısı, tanımaya 

                                                
92 RG 11.01.1973, S.14418, s.7-10. 
93 Kuru-Usul IV s.4169; Çelikel/Şanlı/Öztekin/Erdem/Ataman/Giray-II s.315. 
94 Kuru-Usul IV s.4169. 
95 RG 16.02.1983, S.17961. 
96 Çelikel/Şanlı/Öztekin/Erdem/Ataman/Giray-II s.323. 
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veya tenfize dair bütün usul işlemlerinde de, talep edilen Devletin hukukunun 

öngördüğü en ziyade müzaheretten veya en geniş muafiyetten yararlanır”. 

Madde 16: “Sözleşmede öngörülen usul işlemlerindeki masrafların 

ödenmesini teminat altına almak üzere, her ne ad altında olursa olsun hiçbir kefalet 

veya teminat istenemez”. 

Bu hükümlere göre, sözleşmeye taraf devletlerin birinde verilmiş, nafaka 

yükümlülüğüne ilişkin bir kararın, sözleşmeye taraf diğer bir devlette, tanınması 

veya tenfizi talep edilirken, talepte bulunan kişi herhangi bir teminat göstermekle 

yükümlü değildir. 

 

5- Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi 

Türkiye, 29.08.1961 tarih, 359 sayılı Kanunla, “Mültecilerin Hukukî 

Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi” adındaki çok taraflı sözleşmenin 

onaylanmasını uygun bularak, bu sözleşmenin tarafı olmuştur.
97

  

Bu sözleşmeye taraf olan diğer devletler şunlardır
98

: Almanya, Angola, 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, 

Bahamalar, Belçika, Belize, Benin, Beyaz Rusya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Brundi, Bulgaristan, 

Burnika, Faso, Cape Varde, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekoslovakya, Çin, Danimarka, 

Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Ekvador Ginesi, El Salvador, Ermenistan, Estonya, 

Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, 

Gana, Guatemala, Gine Bissau, Gine Cumhuriyeti, Güney Afrika, Gürcistan, Haiti, 

Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, 

İzlanda, Jamaika, Japonya, Komboçya, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kenya, 

Kıbrıs, Kırgızistan, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumruriyeti, Kongo, Kore 

Cumhuriyeti, Kosta Rika, Lesotho, Letonya, Liberya, Lihtenştayn, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mali, Malta, Meksika, 

Mısır, Moldavya, Monako, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, 

Nikaragua, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, 

Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Raunda, Rusya, Saint Kitts ve Nevis, Saint 

Vincent ve Granada, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sırbistan-

                                                
97 RG 05.09.1961, S.10898 
98 Çelikel/Şanlı/Öztekin/Erdem/Ataman/Giray-II s.121-122. 
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Karadağ, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Sudan, 

Surinam, Swaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Timor Leste, Togo, Trinidad ve 

Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Uruguay, 

Vatikan, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambia, Zimbabve. 

Bu sözleşmenin teminatla ilgili 16.maddesi şöyledir:  

“(1) Her mültecinin Âkid Devletlerin ülkesinde mahkemelere serbestçe ve kolayca 

müracaata hakkı vardır. 

(2) Her mülteci, mûtat ikametgâhının bulunduğu Âkid Devlette, adlî yardım ve 

teminat akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi 

muamele görür. 

(3) Mûtat ikametgâhının bulunduğu memleketten gayrı Âkid Devletlerde ve 2 nci 

fıkrada mezkûr konular hakkında, her mülteci mûtat ikametgâhının bulunduğu 

memleket vatandaşlarına edilen muamelenin aynından istifade eder”. 

 

6- Avrupa İkamet Sözleşmesi 

Türkiye, 13.12.1955 tarihli Avrupa İkamet Sözleşmesi‟ni, 12.04.1989 tarih, 

3527 sayılı Kanunla onaylanmasını uygun bularak
99

, Avrupa İkamet Sözleşmesi‟nin 

tarafı olmuştur. 

Bu sözleşmenin taraf olan diğer devletler şunlardır
100

: Almanya, Belçika, 

Birleşik Krallık, Danimarka,İrlanda, İsveç, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, 

Türkiye, Yunanistan.  

Bu sözleşmenin teminatla ilgili 9.maddesi şöyledir: 

“(1) Davacı veya müdahil olarak Âkit Taraflardan birinin mahkemeleri 

önüne çıkan diğer bir Âkit Taraf uyruğundan, Âkitlerden birinin ülkesinde 

ikametgâhı veya mutad meskeni bulunduğu takdirde, gerek yabancı sıfatından dolayı, 

gerek o memlekette ikametgâh veya meskeninin bulunmaması sebebiyle, ne şekil 

altında olursa olsun, hiçbir teminat veya depozite akçesi talep edilmez. 

(2) Aynı kural, mahkeme masraflarını teminat altına almak için davacı veya 

müdahilden yapması istenecek ödeme için de uygulanır. 

(3) Yukarıdaki bentlerden birine göre veya davanın görüldüğü ülkenin 

hukuku uyarınca teminat, depozito veya ödemelerden bağışık tutulmuş da davacı 

                                                
99 RG 17.9.1989, S:20285, s.1 vd. 
100 Çelikel/Şanlı/Öztekin/Erdem/Ataman/Giray-II s.480. 
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veya müdahile hükmedilen mahkeme masrafları ve sair giderlere ilişkin mahkûmiyet 

kararları diplomatik kanaldan yapılacak istem üzerine, diğer Âkit Taraflardan 

birinin ülkesindeki yetkili makamca, herhangi bir harç ödenmesi gerekmeksizin 

yerine getirilebilir”. 

 

   C- Adlî Yardım 

 Adlî yardım
101

, yoksul kimselere mahkemelerde haklarını arayabilmeleri ve 

savunabilmeleri için parasal kolaylıkların sağlanması demektir
102

. Adlî yardımın 

davalarda, icra takiplerinde, iflâs takiplerinde
103

, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz
104

 

taleplerinde ve kanun yoluna başvuruda
105

, uygulanabileceği kabul edilmektedir
106

. 

Adlî yardımdan hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler yararlanabilir. Adlî 

yardımdan yararlanabilmek için yoksulluk ve haklılık koşullarının gerçekleşmesi 

gerekir
107

. Yabancıların da adlî yardımdan yararlanmaları mümkün olup; bunun için 

yabancıların üçüncü bir şart olarak karşılıklılık şartını ispat etmeleri gerekmektedir 

(HUMK m.465,II). Karşılıklılık şartı, yabancı kişinin ülkesi ile Türkiye arasında 

yapılan, taraf ülke vatandaşlarının, karşılıklı olarak adlî yardımdan 

yararlandırılmasına ilişkin bir sözleşmenin varlığı ile; sözleşmenin bulunmadığı 

hallerde de fiili uygulamanın varlığı ile ispat edilebilir
108

. Adlî yardım talebinde 

                                                
101 Adli yardım konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Atalay, Oğuz: Medenî Usûl Hukukunda Adli 

Yardım, Ankara 1987, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Atalay, Oğuz: Adli Yardım Kararı ve 

Etkileri, İzBD 1988/I, s.40-47; Yılmaz, Ejder: Adli Yardım Kurumunun İdari Yargıda Uygulanması, 

MHD 1987/7, s.12-23; Erem, Faruk: Adli Yardım, İmran Öktem‟e Armağan, Ankara 1970, s.107-124; 

Taşkın, Alim: Noterlik İşlemlerinde Adlî Yardım Hükümlerinin Uygulanması, TBBD 2000/2, s.413-

436. 
102 Atalay-Adli Yardım s.4. 
103 İflâs takiplerinde adli yardımın uygulanacağına ilişkin bir hüküm olmamakla beraber, HUMK 

m.465‟deki icra sözcüğünün iflâsı da kapsadığı, iflâs yolu ile takipte de adli yardımın 

uygulanabileceği kabul edilmektedir (Atalay-Adli Yardım s.50). 
104 Kanunda sadece ihtiyatî tedbirden söz edilmesine, ihtiyatî hacizden söz edilmemesine rağmen, 
ihtiyatî haczin niteliği göz önünde bulundurularak, adli yardımın ihtiyatî haciz  taleplerinde de 

uygulanması gerektiği kabul edilmektedir (Taşkın s.418-419;Berkin-İhtiyatî Haciz s.52-53; Atalay-

Adli Yardım s.52). 
105 Kanun yoluna başvuruda, adli yardımın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kanunda açık bir 

hüküm bulunmamasına rağmen, öğretide, adli yardım kurumunun düzenleniş amacı, kanun yoluna 

başvurunun iddia ve savunma kavramı kapsamına girdiği dikkate alınarak, adli yardımın kanun yoluna 

başvuruda da uygulanacağı kabul edilmektedir (Bilge/Önen s.344; Atalay-Adli Yardım52-53).  
106 Taşkın s.418-419; Atalay-Adli Yardım s.47-55 
107 Yılmaz-Adli Yardım s.16; Erem s.117-118. 
108 Atalay-Adli Yardım s.79-80. 
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bulunan yabancı, kendi ülkesinde, Türk vatandaşlarının adlî yardımdan 

yararlandığını ispat ettiği takdirde, adlî yardımdan yararlanabilecektir
109

.  

Adlî yardım kararının tüm etkileri, lehine adlî yardım kararı verilen kişiye 

özgü olup, o kişinin mirasçılarına, haleflerine veya dava arkadaşları ile davaya 

katılanlara teşmil edilemez
110

.  

Adlî yardımdan yararlanan kişi, tüm yargılama giderlerinden geçici olarak 

muaf tutulmaktadır (HUMK m.466,I). Bu nedenle adlî yardımın sona ermesiyle, adlî 

yardım nedeniyle ertelenen giderler, dava sonunda haksız çıkan taraftan geri 

alınacaktır
111

. Adlî yardımdan yararlanan kişi, davayı kaybederse, karşı tarafın tüm 

yargılama giderleriyle, adlî yardım nedeniyle ertelenen veya devlet hazinesi 

tarafından avans olarak ödenen tüm yargılama giderlerini ödeyecektir
112

. 

Adlî yardımdan yararlanan kişiye tam anlamıyla muafiyet sağlayan durum, 

HUMK m.466,III‟e göre, adlî yardımdan yararlanmasına karar verilen kişinin, 

yapılacak yargılama giderleri için teminat göstermekten (HUMK m.97; MÖHUK 

m.48) muaf tutulmasıdır
113

. Adlî yardımdan yararlanan kişi dava açmada teminat 

göstermekten muaftır. Yani adlî yardımdan yararlanan davacı, HUMK m.97 veya 

MÖHUK m.48‟e göre teminat göstermekle yükümlü değildir.  

HUMK m.466,III hükmü gereği adlî yardımdan yararlanan bir kişi dava 

açmada teminat göstermekten muaftır. Bunun dışında, adlî teminat yükümlülüğünün 

söz konusu olduğu diğer bazı hallerde, adlî yardımdan yararlanan kişilerin teminattan 

muaf olduklarına ilişkin hükümler sevk edilmiştir. İşte adlî yardımdan yararlanan 

kişilerin, açıkça teminat göstermekten muaf olduklarının belirtildiği hallerde de 

teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. Adlî yardımdan yararlanan kişilere açıkça 

teminattan muafiyet tanınan haller şunlardır:  

- İhtiyat tedbir talebinde bulunan kişi, karşı tarafın ve üçüncü kişilerin muhtemel 

zararlarına karşılık teminat göstermekle yükümlü olduğu halde, bu kişi adlî 

yardımdan yararlanıyorsa, teminat yükümlülüğünden muaf tutulmuştur (HUMK 

m.110). 

                                                
109 Atalay-Adli Yardım s.63. 
110 Atalay-Adli Yardım s.87; Pekcanıtez/Atalay/Özekes .480. 
111 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.482; Atalay-Adli Yardım s.104. 
112 Yılmaz-Adli Yardım s.22; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.482; Atalay-Adli Yardım s.105-106. 
113 Atalay-Adli Yardım s.88. 
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- Eski hale getirme nedeniyle, yargılamanın veya icranın ertelenmesi talebinde 

bulunan kişi teminat göstermekle yükümlü olduğu halde; bu kişi adlî yardımdan 

yararlanan bir kişi ise, teminattan muaf tutulmuştur (HUMK m.171. m.110). 

- İstinaf veya temyiz yoluna başvurma nedeniyle hükmün icrasının ertelenmesini 

talep eden borçlu teminat göstermekle yükümlü olduğu halde; bu kişi adlî yardımdan 

yararlanıyorsa teminat göstermekten muaftır (İİK m.36,II). 

- Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan kişinin teminat yükümlülüğü olduğu 

halde; bu kişi adlî yardımdan yararlanıyorsa, teminatta muaftır (HUMK m.453). 

- Yargılamanın yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesi talebinde bulunan kişi 

teminat göstermekle yükümlü olduğu halde, bu kişi adlî yardımdan yararlanıyorsa 

teminat göstermekten muaftır (HUMK m.449).  

- İflâs talebinde bulunan alacaklı, defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerinin 

alınması için teminat göstermekle yükümlü olduğu halde; bu kişi adlî yardımdn 

yararlanıyorsa teminat göstermekle yükümlü değildir (İİK m.159,II).  

Yargılama sırasında, adlî yardım talebinin baştan beri haksız olduğu veya 

adlî yardım şartlarının sonradan ortadan kalktığı anlaşılırsa, adlî yardım kararı 

mahkeme tarafından kaldırılır
114

. Adlî yardım kararının kaldırılmasına mahkemece 

kendiliğinden karar verilebileceği gibi, karşı tarafın veya adlî yardımla 

görevlendirilen avukatın talebi üzerine de karar verilebilir
115

. Adlî yardım kararının 

kaldırılmasıyla, adlî yardım sona erer ve o zamana kadar ödenmekten muaf tutulan 

yargılama giderlerinin, adlî yardımdan yararlanmış olan tarafça tamamen ödenmesi 

gerekir
116

. Hâkim tarafından verilen süre içinde tüm giderler ödenmezse, 

yargılamaya devam edilemez
117

.  

Adlî yardımın kaldırılmasına karar verilen hallerde, teminattan muafiyet 

sona erer ve teminat gösterme yükümlülüğü doğar. Bu nedenle daha önce alınmamış 

olan teminatın, gösterilmesine karar verilir
118

. 

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, adlî yardımdan 

yararlanan kişinin teminat göstermekten muaf olduğuna ilişkin açık bir hüküm yoksa, 

adlî yardımdan yararlanan kişi kural olarak teminat göstermekle yükümlü olur. 

                                                
114 Taşkın s.434; Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.481. 
115 Atalay-Adli Yardım s.102. 
116 Atalay-Adli Yardım s.102. 
117 Atalay-Adli Yardım s.102; Bilge/Önen s.348. 
118 Atalay-Adli Yardım s.102. 
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Ancak, adlî yardım, yargılama giderlerinden geçici bir muafiyet sağladığından, adlî 

yardımdan yararlanan kişinin yargılama giderleri için teminat göstermesi gerekmez. 

Örneğin, teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu TTK m.381 hükmünde, adlî 

yardımdan yararlanan kişilerin teminattan muaf olduklarına ilişkin herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. TTK m.381‟deki teminat anonim şirketin yargılama 

giderleriyle muhtemel zararlarının karşılanması için gösterildiğinden, adlî yardımdan 

yararlanan davacının, yargılama giderleri için TTK m.381‟e göre teminat göstermesi 

gerekmez; sadece anonim şirketin muhtemel zararları için teminat göstermesi yeterli 

olur. 

 

§.14 TEMİNATIN İADESİ 

 

 

Mevcut düzenlemede, teminatın iadesi konusunda herhangi bir hüküm 

yoktur. Bu konuda kanunî düzenleme olmamakla beraber, lehine teminat gösterilen 

karşı tarafın teminatın iadesine muvafakat etmesi veya teminat gösterilmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, ilgilinin talebi üzerine mahkemenin 

vereceği kararla teminat iade edilir
119

. Teminatın iadesi konusunda uygulamada 

mevcut olan belirsizlik veya tereddütlerin giderilmesi için, Tasarıda özel bir hüküm 

sevk edilmiş ve “Teminatın iadesi” başlıklı 94.madde de bu konu düzenlenmiştir
120

. 

HMKT m.94 “Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, 

ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir” şeklindedir. 

Bu bölümde önce karşı tarafın muvafakatı ile teminatın iadesi incelenecek, 

sonra teminat gösterilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile teminatın 

iadesi incelenecek, son olarak da teminatın iadesi usulüne değinilecektir.  

 

A- Karşı Tarafın Muvafakatı İle Teminatın İadesi 

Adlî teminata ilişkin düzenlemeler sadece dava veya takibin karşı tarafının 

menfaatinin korunmasına ilişkin olabileceği gibi, üçüncü kişilerin veya kamu 

menfaatinin korunmasına ilişkin de olabilir.  

Teminatın sadece karşı tarafın menfaatinin korunmasına ilişkin olduğu 

durumlarda, lehine teminat gösterilen karşı tarafın muvafakatı halinde yargı merci 

                                                
119 Yılmaz-İnanca s.402. 
120 Tanrıver-Tasarı s.656. 
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tarafından teminatın iadesine karar verilir. Çünkü böyle bir durumda, teminat sadece 

karşı tarafın menfaatinin korunması için gösterildiğinden, karşı tarafın muvafakatı ile 

teminat gösterilmesini gerektiren sebep de ortadan kalkmış olacaktır. Dolayısıyla 

karşı tarafın muvafakatı ile teminatın iade edilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. 

Örneğin, HUMK m.97‟ye göre Türkiye‟de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşları 

tarafından dava açılırken gösterilen teminat, sadece davalının menfaatinin 

korunması, davalının uğraması muhtemel zararların karşılanması için 

gösterildiğinden, karşı taraf davalının teminatın iadesine muvafakat ederse, teminat 

davacıya iade edilir.  

Teminatın karşı tarafın menfaatinin korunması yanında, üçüncü kişilerin 

menfaatine veya kamu düzenine ilişkin olduğu durumlarda ise karşı tarafın 

muvafakatı ile teminatın iade edilmesi mümkün değildir. Böyle durumlarda teminat 

gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkıncaya kadar teminatın ilgilisine iade 

edilmemesi gerekir. Zira bu tür durumlarda karşı tarafın muvafakatı ile teminat iade 

edilecek olursa, üçüncü kişilerin veya kamunun zarara uğraması halinde bu zararlar 

karşılanamayacak ve dolayısıyla teminat ile amaçlanan husus gerçekleşmemiş 

olacaktır. Örneğin, MÖHUK m.48‟e göre yabancılar tarafından gösterilen hazinenin 

uğrayacağı zararları da karşılamayı amaçladığı için kamu düzenine ilişkin olan 

teminat karşı tarafın muvafakatı ile iade edilemez. Bunun gibi, ihtiyatî tedbir, ihtiyatî 

haciz talebinde bulunan kişiden alınan teminat, karşı tarafın menfaati yanında, 

üçüncü kişilerin menfaatini de koruduğundan, bu tür geçici hukuki himaye 

tedbirlerinden etkilenen üçüncü kişiler olması halinde, teminatın iadesi için üçüncü 

kişinin de muvafakatı alınmalıdır
121

. 

Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmamışsa, teminat 

ancak karşı tarafın muvafakatı ile iade edilebilir. Dava ve takip neticelendikten sonra 

teminat gösteren ilgilinin sorumluluğunun olabileceği hallerde teminatın zamanaşımı 

süresi boyunca bağlı tutulması hakkaniyete uygun düşmez. Böyle bir durumda, ilgili 

tarafından teminatın iadesi talep edildiğinde, yargı merci tarafından karşı tarafa 

bildirim yapılır ve herhangi bir zarar ziyan iddiasının olup olmadığı, teminatın 

iadesine muvafakat edilip edilmediği sorulur. Yargı merci tarafından verilen süre 

içerisinde teminatın iadesine açıkça muvafakat edilir veya süresinde cevap 

                                                
121 Bkz. Özekes-İhtiyati Haciz s.249. 
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verilmeyerek zımnı muvafakat edilirse, teminat ilgilisine iade edilir. Görüldüğü gibi, 

karşı tarafın teminatın iadesine muvafakatı açık bir şekilde olabileceği gibi, zımni 

muvafakat şeklinde de olabilir. Karşı taraf yargı mercine vereceği yazılı bir dilekçe 

ile lehine gösterilen teminatın iadesine açıkça muvafakat edebilir. Yine karşı taraf 

yargı merciinde sözlü olarak da teminatın iadesine muvafakat edebilir. Bu durumda 

teminatın iadesine ilişkin bu beyan yargı merci tarafından tutanağa geçirilir ve 

tutanağın altı karşı tarafa imzalatılır. 

Karşı tarafın teminatın iadesine muvafakat etmesi,  teminat gösteren 

ilgiliden doğabilecek tazminat talep hakkının sona ermesi veya bu haktan 

vazgeçilmesi anlamına gelmez.  

 

B- Teminat Gösterilmesini Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması İle 

Teminatın İadesi 

Yukarıda adli teminatın söz konusu olduğu haller tek tek incelenirken de 

görüldüğü üzere, adlî teminat, ilgilinin ileride doğabilecek sorumluluğunun 

karşılanması için alınmakta ve teminat yükümlülüğünün doğması için bir takım 

şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Şartların gerçekleşerek teminat gösterme 

yükümlülüğü doğduktan sonra, teminat gösterilmesini gerektiren hâl ve şartlarda 

değişiklik olur, teminat gösterilmesi için gerekli şartlardan biri ortadan kalkarsa, bu 

durumda gösterilen teminatın ilgilisine iadesi gerekir. Yine dava ve takipte ilgilinin 

hiçbir şekilde sorumluluğunun olmayacağının anlaşıldığı hallerde de teminat 

gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olacağı için, teminat talep halinde 

ilgiliye iade edilir. İlgilinin sorumluluğu hiç doğmamış olabileceği gibi, doğduktan 

sonra sona ermiş veya zamanaşımına uğramış da olabilir. Yukarıda da belirtildiği 

üzere ilgilinin sorumluluğunun olabileceği hallerde teminat ancak karşı tarafın 

muvafakatı ile iade edilebilir.   

Teminat gösterilmesini gerektiren sebebin ortadan kalkmasıyla teminatın 

iadesinde çok çeşitli ihtimaller söz konusu olabilir. Şüphesiz adli teminatın söz 

konusu olduğu bütün hallerde, çeşitli ihtimallere göre teminatın iadesini burada 

inceleyebilme olanağı yoktur. Burada konunun anlaşılabilmesi için, örnek babından 

teminat gösterilmesinin yaygın olduğu bazı hallerde, teminat gösterilmesini 

gerektiren sebebin ortadan kalkması nedeniyle teminatın iadesini inceleyeceğiz. 
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I- Dava Açmada Gösterilen Teminatın İadesi 

1- Davanın Kabulü Halinde 

Dava açmada söz konusu olan teminatlar davacının açtığı davada haksız 

çıkması halinde, davalının veya hazinenin uğraması muhtemel zararların 

karşılanması için alınmaktadır. Davacının açmış olduğu davada haklı çıkarak, davayı 

kazanması halinde, teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olacağı 

için, dava açarken gösterilen teminatın davacıya iade edilmesi gerekir. Bu durumda, 

davalı açılan dava nedeniyle bir takım zararlara maruz kalsa bile (keşif, bilirkişi, 

tebligat, yol masrafı gibi), aleyhine dava açılmasına sebebiyet verdiği için, bu 

zararlara kendisi katlanmak zorunda olup; davacının gösterdiği teminat üzerinde 

herhangi bir hak iddiasında bulunamaz
122

.  

Davanın kabulüne karar verilen hallerde, teminatın davacıya iade 

edilebilmesi için, davanın kabulüne ilişkin kararın kesinleşmesinin gerekip 

gerekmediği tartışmalıdır. Bir görüşe göre, davanın kabulüne karar verilen hallerde, 

herhangi bir talep gerekmeksizin, hükümle birlikte teminatın davacıya iade edilmesi 

gerekir
123

. Diğer görüşe göre ise, ancak, davanın kabulüne ilişkin karar kesinleştikten 

sonra, teminat davacıya iade edilebilir
124

. Kanımızca da, davanın kabulüne ilişkin 

karar kesinleştikten sonra, davacının talebi üzerine teminatın kendisine iade edilmesi 

gerekir. Teminatın hükümle birlikte davacıya iade edilmesi, hükmün bozulması 

halinde, yeniden teminat gösterilmesinin gerekmesi, davacı tarafından bu defa 

teminatın gösterilmemesi halinde, davalının daha önce uğradığı zararların tazmin 

edilememesi gibi bir takım sakıncaları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle 

teminatın davanın kabulüne ilişkin karar kesinleştikten sonra, davacıya iade edilmesi 

uygun olacaktır.  

 

2- Davanın Reddi Halinde 

Davanın reddi halinde, davacının haksız olduğu anlaşılmış olacaktır. Bu 

durumda, davalının haksız dava nedeniyle zarara uğramış olması kaçınılmazdır. 

Dava açmada söz konusu olan teminatlar dava nedeniyle uğranılması muhtemel 

                                                
122 Kütükçüoğlu s.84. 
123 Kütükçüoğlu s.84. 
124 Ansay-Usul s.174. 
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zararların karşılanması için alındığından, davanın reddi halinde, teminatın, davacıya 

iade edilmemesi gerekir. Her şeyden önce davalı tarafından yapılan ve mahkeme 

kararı ile davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilen yargılama giderleri 

açısından teminat iade edilmemelidir.  

Teminat sadece davalının yargılama giderlerinin karşılanması için 

alınmışsa, arta kalan miktarın davacıya iade edilmesi gerekir. Örneğin, HMKT 

m.89,I‟deki teminat sadece yargılama giderlerinin karşılanması için alındığından 

davanın reddi halinde, mahkeme kararında belirtilen davacıdan alınıp davalıya 

verilmesine karar verilen yargılama giderlerini karşılayacak miktarda teminat 

ayrıldıktan sonra, arta kalan teminat miktarının ilgiliye kararın kesinleşmesi 

beklenmeden iade edilmesi gerekir. Buna karşılık teminat yargılama giderlerinden 

başka karşı tarafın uğraması muhtemel diğer zararların karşılanması için de 

alınmışsa, karşı taraftan zarar ziyan iddiasının olup olmadığı sorulmadan teminat 

iade edilmemelidir. Örneğin, HUMK m.97‟deki teminat, yargılama giderlerinden 

başka davalının uğradığı zarar ziyanları da teminat altına aldığından, teminatın iadesi 

talep edildiğinde, yargılama giderlerinden başkaca zarar ziyanı olup olmadığının 

bildirilmesi, zararı varsa bu konuda dava açması için mahkeme tarafından davacıya 

bildirimde bulunulur ve uygun bir süre verilir
125

. Bu süre sonunda, davalının 

yargılama giderleri dışında, herhangi bir zarar ziyan iddiası olmazsa teminat iade 

edilir. Aksi taktirde teminat iade edilmez, zarar ziyan konusundaki davanın sonucuna 

göre hareket edilir.  

 

3- Hâl ve Şartlarda Değişiklik Olması Halinde 

Dava açmada teminat gösterilmesini gerektiren hâl ve şartlarda değişiklik 

olur, şartlardan birisi ortadan kalkarsa teminat talep halinde ilgiliye iade edilir. 

Örneğin, HUMK m.97‟deki teminat sadece, Türkiye‟de ikametgâhı olmayan Türk 

vatandaşları için söz konusu olduğundan, dava açarken ikametgâhı yurt dışında 

olduğu için teminat gösteren davacı, dava sırasında ikametgâhını Türkiye‟ye taşırsa, 

dava açarken gösterdiği teminatın kendisini iade edilmesi gerekir
126

. Bunun için 

                                                
125 İnal-Usul I s.891. Belgesay “Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkarsa ilgilinin 

talebile mahkeme lehine teminat gösterilmiş tarafa teminatın iadesine muvafakatını beyan, veyahut 

tazminat davası açmak için bir süre verir. Bu sürede dava açılmadığı taktirde teminatın iadesine karar 

verilir” demekte (Belgesay-Usul s.117). 
126 Ansay-Usul s.174; Turhan s.866; Yılmaz-İnanca s.393, 402. 
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davacının ikametgâhını Türkiye‟ye taşıdığının iddia ve ispat edilerek, teminatın 

iadesi talebinde bulunulması gerekir. Böyle bir talep üzerine, mahkeme, yaptığı 

inceleme ve araştırma neticesinde, davacının gerçekten ikametgâhını Türkiye‟ye 

taşıdığı kanaatine varırsa, teminatın iadesine karar verir.  Zira bu durumda, davacının 

yurt dışında ikamet etmesinin beraberinde getirebileceği, olası zararların tahsilinde 

yaşanabilecek güçlükler, ikametgâhın Türkiye‟ye taşınması nedeniyle söz konusu 

olmayacağı için, teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmıştır.  Benzer 

şekilde, MÖHUK m.48‟e göre dava açarken teminat gösteren yabancı dava sırasında 

Türk vatandaşlığını kazanırsa, teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan 

kalkmış olacağı için dava açarken gösterdiği teminatın kendisini iadesi gerekir.  

Dava açarken teminattan muafiyet söz konusu olmadığı için teminat 

göstermek zorunda kalan davacıya, dava sırasında teminattan muafiyet sağlayan bir 

hal meydana gelirse, bu durumda da teminatın davacıya iade edilmesi gerekir. 

Örneğin, dava sırasında davacıya teminattan muafiyet sağlayan milletlerarası bir 

anlaşma yürürlüğe girerse dava açılırken gösterilen teminatın davacıya iade edilmesi 

gerekir.  

 

II- Taşınmaz Satışlarında Teminatın İadesi  

Taşınmaz satışlarında artırmaya katılmak için İİK m.124,III hükmü ile 

getirilen teminat gösterme yükümlülüğü, gerek birinci, gerek ikinci gerekse 

tamamlayıcı artırma sonucunda, ihale kendisine yapılan alıcının satış bedelini 

ödemeyerek, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde, doğacak 

sorumluluğunun karşılanması için getirilmiştir. Teminatın iadesinin bu çerçevede ve 

artırmaya katılan kişiye ihale yapılıp yapılmamasına göre incelenmesi gerekir. 

 

1- İhale Yapılmayan Kişilerin Yatırdıkları Teminatın İadesi 

Artırma sonucunda kendisine ihale yapılmayan kişilerin herhangi bir 

şekilde sorumlulukları söz konusu olmayacağı için teminat gösterilmesini gerektiren 

sebep ortadan kalkmış olacağından, artırma bitince, bu kişilerin yatırdıkları 

teminatların kendilerine iade edilmesi gerekir. Artırmaya katılan ve fakat kendilerine 

ihale yapılmayan kişiler, icra müdürlüğüne başvurunca, yatırdıkları teminat hemen 

kendilerine iade edilmelidir. İcra müdürlüğü teminatın iade talebini reddeder (bir 
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hakkın yerine getirilmemesi niteliğindedir) veya uygun bir süre içinde bu konuda 

herhangi bir karar vermezse (bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması 

niteliğindedir) icra mahkemesine süresiz şikayet yoluna başvurulabilir (İİK m.16). 

Ayrıca şikayet prosedürü, uzun sürecek olursa, icra mahkemesinden, tedbiren 

teminatın iadesi istenebileceği gibi, teminatın bir başka teminat türü ile değiştirilmesi 

de istenebilir. 

 

2- İhale Alıcısının Yatırdığı Teminatın İadesi 

a- Satış Bedelinin Ödenmesi Halinde  

Artırma sonunda kendisine ihale yapılan kişi (alıcı) satış bedelini derhal 

veya kendisine icra müdürlüğü tarafından verilen on günlük süre içinde öderse, 

artırmaya katılmak için gösterdiği teminat kendisine iade edilir. Satış bedeli ödendiği 

için, ihalenin kaldırılması ve bu nedenle alıcının sorumluluğunun doğması söz 

konusu olmayacağı için teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış 

olacaktır. Bu nedenle satış bedeli ödendikten sonra, alıcının artırmaya katılırken 

gösterdiği teminat, hemen kendisine iade edilmelidir. Aksi takdirde şikayet yoluna 

başvurulmalıdır. Uygulamada, teminatın para olarak gösterildiği durumlarda alıcı 

tarafından satış bedeli ödenirken, genellikle, teminat olarak gösterilen miktar satış 

bedeline mahsup edilmekte ve arta kalan miktar alıcı tarafından yatırılmaktadır. 

 

b- Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde  

Satış bedelinin alıcı tarafından ödenmemesi halinde ise, teminat icra 

müdürlüğü tarafından alıkonur, alıcıya iade edilmez. Satış bedelinin ödenmemesi 

halinde, ihale kaldırılacak, İİK m.133,I‟deki prosedürün uygulanması neticesinde 

taşınmazın satılması halinde, satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına 

sebebiyet veren alıcının İİK m.133,II‟ye göre, iki ihale bedeli arasındaki farktan, 

gecikme faizinden ve diğer zararlardan sorumluluğu olacaktır. İİK m.133,II‟ye göre 

sorumlu olunan miktar, herhangi bir mahkeme hükmüne gerek olmaksızın, icra 

müdürlüğü tarafından kendiliğinden tahsil edilecektir. Tamamlayıcı artırma İİK 

m.133,I hükmüne uygun yapılmazsa, İİK m.133,I‟deki prosedür eksiksiz ve çabuk 

bir şekilde uygulanmazsa, ihalenin feshine sebebiyet veren alıcının İİK m.133,II‟ye 
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göre sorumluluğu olmayacak, İİK m.133,II hükmü uygulanmayacaktır
127

. Bu 

durumda, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcı, ortaya çıkan fark ve diğer 

zararlardan genel hükümlere göre (BK m.41 vd.) sorumlu olacaktır
128

. Yine 

tamamlayıcı artırmada, talip çıkmaması veya uygun teklif yapılmaması nedeniyle 

ihale yapılamazsa, satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren 

alıcının, İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğu olmayacak, ancak şartları varsa haksız fiil 

hükümlerine (BK m.41 vd.) göre sorumluluğu söz konusu olacaktır
129

.  Yargıtay da, 

yeniden satış talebi üzerine yapılan artırmada ihalenin yapılması halinde, ihalenin 

kaldırılmasına neden olan alıcının, iki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer 

zararlardan genel hükümlere göre sorumlu olduğunu belirtmiştir
130

.  

Satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının, 

İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğunun olduğu durumlarda, iki ihale bedeli arasındaki 

fark ve temerrüt faizi icra müdürlüğü tarafından kendiliğinden tahsil edildiği, sadece 

varsa diğer zararlar için mahkeme kararına ihtiyaç olduğu halde; alıcının genel 

hükümlere (BK m.41 vd.) göre sorumluluğunun bulunduğu durumlarda, gerek iki 

ihale bedeli arasındaki fark ve temerrüt faizi, gerekse diğer zararların alıcıdan tahsil 

edilebilmesi için, mahkeme kararına ihtiyaç vardır.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere ihale bedelini ödemeyerek ihalenin 

kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının, İİK m.133,II hükmüne göre veya genel 

hükümlere göre (BK m.41 vd.) sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Acaba, satış 

bedelinin ödenmemesi halinde, icra müdürlüğü tarafından alıkonulan teminatın, 

alıcıya ne zaman iade edilebilecektir. Arslan‟a göre, artırmaya katılacak kişilerden 

alınan teminat İİK m.133,II‟ye göre doğabilecek sorumluluğun karşılanması için 

alındığından, İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğun olmadığı veya bu sorumluluğun 

sona erdiği anda teminat edilebilir
131

. Bu görüşe göre, alıcının genel hükümlere göre 

(BK m.41 vd.) sorumluluğunun bulunması, teminatın iade edilmesine engel 

olmamalıdır
132

. Postacıoğlu ise, bu konuda sorumluluk türüne göre herhangi bir 

ayrıma gitmeden, tamamlayıcı artırmada, ihalenin yapılamaması halinde, ihalenin 

                                                
127 Arslan-İhalenin Feshi s.232, 235-236. 
128 Arslan-İhalenin Feshi s.236; Arslan E. s.172-173. 
129 Arslan-İhalenin Feshi s.236-237. 
130 13.HD 25.06.1990, 4810/4648 (Uyar-İhalenin Bozulması s.864 vd). 
131 Arslan-İhalenin Feshi s.240. 
132 Arslan-İhalenin Feshi s.240. 
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feshine sebebiyet veren alıcının yatırdığı teminatın alıcıya iade edilmemesi, bu 

teminatın alıkonulması ve duruma göre bunun alacaklı veya borçluya ödenmesi 

gerektiğini bildirmektedir
133

.  

Kanımızca alıcının İİK m.133,II‟ye göre sorumluluğu olmasa bile, genel 

hükümlere göre sorumluğu varsa, bu sorumluluk devam ettiği müddetçe, teminatın 

iade edilmemesi gerekir. Şöyle ki; Artırmaya katılmak için gösterilen teminat, satış 

bedelinin ödenmemesi halinde alıcının doğacak sorumluluğunun karşılanması için 

gösterildiğinden, sorumluluk ister İİK m.133,II hükmüne göre olsun, ister genel 

hükümlere göre olsun, alıcının sorumluluğu sona erene kadar teminatın iade 

edilmemesi gerekir. Bu nedenle teminatın iade edilmesinde, sorumluluğun İİK 

m.133,II hükmüne veya BK m.41 vd. hükümlerine dayanmasının herhangi bir önemi 

yoktur. Önemli olan satış bedelini ödemeyerek ihalenin feshine sebebiyet veren 

alıcının, herhangi bir şekilde sorumluluğunun olup olmadığı, sorumluluğu varsa, bu 

sorumluluğunun devam edip etmediğidir. Bu nedenle satış bedelinin ödenmemesi 

halinde, alıcının artırmaya katılırken gösterdiği teminatın iadesi konusunun bu 

çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Artırmaya katılanlardan alınan 

teminat sadece İİK m.133,II göre doğacak sorumluluğun karşılanması için alınmış 

olsaydı, tamamlayıcı artırmada, artırmaya katılanlardan teminat alınmaması 

gerekirdi. Çünkü İİK m.133‟deki prosedür sadece bir defa uygulandığından, 

tamamlayıcı artırmaya katılan kişilerin, hiçbir şekilde İİK m.133,II‟ye göre 

sorumlulukları olmayacaktır. Tamamlayıcı artırmaya katılan kişilerden teminat 

alındığına göre, bu teminat satış bedelinin ödenmemesi halinde genel hükümler göre 

doğabilecek sorumluluğun karşılanması için alınmaktadır. Yani birinci ve ikinci 

artırmaya katılan kişilerin hem İİK m.133,II‟ye göre hem genel hükümlere göre 

sorumlulukları olabilecek, tamamlayıcı artırmaya katılan kişilerin ise sadece genel 

hükümlere göre sorumluluğu olabilecektir. Hangi artırma türü olursa olsun, bütün 

artırmalarda artırmaya katılacak kişilerden teminat alındığına göre, bu teminat satış 

bedelinin ödenmemesi halinde ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının, İİK 

m.133,II veya genel hükümlere (BK m.41 vd.) göre doğabilecek sorumluluğunun 

karşılanması için alınmaktadır. Sorumluluğun İİK m.133,II veya BK m.41 vd. 

dayanması, sorumlu olunan miktarın tahsili noktasında mahkeme kararına ihtiyaç 

                                                
133 Postacıoğlu-İcra s.512-513. 
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bulunup bulunmamasında kendisini göstermektedir. Bu nedenle sorumluluğun 

dayanağı ister İİK m.133,II ister genel hükümler (BK m.41 vd.) olsun, alıcının 

sorumluluğu sona erene kadar teminatın iade edilmemesi gerekir.  

Alıcının sorumluluğu sona erene kadar teminat iade edilemeyeceği için, 

alıcının sorumluluğunun ne zaman sona erdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Birinci veya ikinci artırmada ihale gerçekleşmiş, satış bedeli ödenmediği için 

ihalenin kaldırılmasına karar verilmiş ve İİK m.133,I‟deki prosedür neticesinde de 

taşınmaz ihale edilmişse, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının İİK 

m.133,II‟ye göre sorumluluğu olabilecektir. Bu durumda iki ihale bedeli arasında 

fark varsa, bedel farkı ve temerrüt faizi icra müdürü tarafından, mahkeme kararına 

gerek olmaksızın, teminattan tahsil edilecektir. Teminattan geriye artan bir miktar 

olursa, bu miktar alacaklı ve borçlunun başkaca bir zararı olmaması halinde teminatı 

gösteren kişiye talep halinde iade edilecektir. Bu nedenle artan teminat miktarının 

iadesi talep edildiğinde, icra müdürünün alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak 

herhangi bir zararlarının olup olmadığını sorması ve dava açarak zarar iddiasında 

bulunabilmeleri için uygun bir süre vermesi uygun olacaktır. Bu süre sonunda, zarar 

iddiasında bulunulmazsa teminat iade edilir. Zarar iddiasında bulunularak dava 

açılırsa, zarar ziyan davası neticeleninceye kadar teminat bağlı tutulur, iade edilmez. 

İki ihale bedeli arasında fark yoksa, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcı 

mahkeme kararı olması şartıyla, sadece diğer zararlardan sorumlu olabilecektir. Bu 

durumda da, icra müdürünün aynı şekilde, alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak, 

herhangi bir zararlarının olup olmadığını sorması, dava açarak zarar iddiasında 

bulunabilmeleri için uygun bir süre vermesi ve zarar iddiası yoksa teminatı iade 

etmesi, zarar iddiası varsa dava neticeleninceye kadar teminatı iade etmemesi uygun 

olacaktır.  

Satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle ihalenin kaldırılmasına karar verilen 

durumlarda, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının İİK m.133,II‟ye göre 

sorumluluğu yoksa, genel hükümlere göre (BK m.41 vd.) sorumluluğu olabilecektir. 

Örneğin, İİK m.133,I hükmü eksiksiz ve çabuk bir şekilde uygulanmamışsa, 

kaldırılan ihalenin feshine karar verilmişse, tamamlayıcı ihale talip çıkmaması veya 

İİK m.129‟a uygun teklif yapılmaması nedeniyle yapılamamışsa, tamamlayıcı 

artırma da satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle kaldırılmışsa,  alıcının genel 
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hükümlere (BK m.41 vd.) göre sorumluluğu doğabilecektir. Alıcının genel 

hükümlere göre sorumluluğunun olduğu hallerde, taşınmazın yeniden satışa 

çıkarılması üzerine taşınmaz ihale edilmişse, alıcı ihale bedeli farkı ve temerrüt faizi 

ile diğer zararlardan; taşınmaz ihale edilmemişse sadece diğer zararlardan sorumlu 

olacaktır. Her iki halde de sorumlu olunan bu miktarların icra müdürü tarafından 

kendiliğinden tahsili mümkün olmayıp, bu konuda mahkeme kararına ihtiyaç vardır. 

Taşınmaz yeniden ihale edilmişse, genel hükümlere göre (BK m.41 vd.) ihale bedeli 

farkı ve temerrüt faizi ile diğer zararlardan sorumluluk söz konusu olacağından, 

ancak bu konuda mahkeme kararına ihtiyaç bulunduğundan, teminatın iadesi talep 

edildiğinde, icra müdürünün, alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak, herhangi bir 

zararlarını olup olmadığını sorması ve dava açarak zarar iddiasında bulunabilmeleri 

için uygun bir süre vermeleri uygun olacaktır. Bu süre zarfında, zarar iddiasında 

bulunulmazsa, teminat iade edilir; aksi halde yani zarar iddiasında bulunularak dava 

açılmışsa teminat dava neticeleninceye kadar iade edilmez. Teminatın iadesi talep 

edildiğinde, taşınmaz henüz ihale edilmemişse, varsa devam eden satış sürece 

sonuçlanana kadar ve her hâlükârda alacaklının satış talep hakkı devam ettiği 

müddetçe teminatın iade edilmemesi gerekir. Alacaklının haciz tarihinden itibaren, 

iki yıllık süre içinde taşınmazın satışını talep etme hakkı olduğundan, bu satış talep 

etme süresi sona ermeden teminat iade edilmemelidir. Çünkü bu iki yıllık süre satış 

talebinde bulunulması ve bunun üzerine yapılacak artırmalarda taşınmazın satılması 

ve ihale bedelleri arasında fark olması nedeniyle, ihalenin kaldırılmasına neden olan 

alıcının sorumluluğunun doğması olanaklıdır. Satış talebinde bulunulmaz veya satış 

talebinde bulunulmasına rağmen ihale herhangi bir şekilde yapılamazsa, icra müdürü, 

alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak, herhangi bir zararlarının olup olmadığını 

sorar ve dava açarak zarar iddiasında bulunmaları için uygun bir süre verir. Bu süre 

içinde, zarar iddiasında bulunulmazsa teminat iade edilir. Zarar iddiasında 

bulunularak dava açılmışsa, dava neticeleninceye kadar teminat iade edilmez.  

 

III- Taşınır Satışlarında Teminatın İadesi 

Taşınır satışlarında artırmaya katılmak için, icra müdürlüğü tarafından 

teminat şartının getirildiği durumlarda, artırmaya katılan kişilerden alınan teminat, 
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satış bedelinin ödenmemesi halinde alıcının İİK m.118,II‟ye göre doğabilecek 

sorumluluğunun karşılanması için alınmaktadır.   

Taşınır satışlarında, yapılan artırma sonucunda kendisine ihale yapılmayan 

kişilerin herhangi bir şekilde sorumlulukları olmayacağı için teminat gösterilmesini 

gerektiren sebep ortadan kalkmış olacağından, artırma bitince, bu kişilerin 

yatırdıkları teminatların kendilerine iade edilmesi gerekir.  

Artırma sonunda, kendisine ihale yapılan ihale alıcısı, satış bedelini derhal 

veya kendisine icra müdürlüğü tarafından verilen yedi günlük süre içinde öderse, 

ihalenin kaldırılması ve bu nedenle alıcının sorumluluğunun doğması söz konusu 

olmayacağından, yine teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış 

olacaktır. Bu durumda satış bedeli ödendikten sonra, alıcının artırmaya katılırken 

gösterdiği teminat, kendisine iade edilmelidir.  

Satış bedelinin alıcı tarafından ödenmemesi halinde ise teminat icra 

müdürlüğü tarafından alıkonulur, alıcıya iade edilmez. Çünkü bu durumda, satış 

bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının sorumluluğu 

söz konusu olabilecek ve alıcının sorumlu olduğu miktar ise öncelikle bu teminattan 

karşılanacaktır. Satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren 

alıcının ihaleye katılırken gösterdiği ve satış bedelinin ödenmemesi üzerine icra 

müdürlüğü tarafından alıkonulan teminatın, alıcıya ne iade edilebileceği konusunda 

doktrinde iki farklı görüş vardır.  

Bir görüşe göre, taşınır satışlarında artırmaya katılmak için alınan teminat, 

alıcının İİK m.118,II‟ye göre doğacak sorumluluğunun karşılanması için 

alındığından, İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğun olmadığı veya bu sorumluluğun 

sona erdiği anda teminat iade edilebilir
134

. Bu görüşe göre, alıcının genel hükümlere 

göre sorumluluğunun bulunması, teminatın iade edilmesine engel olmamalıdır
135

. Bu 

görüşe göre, satış bedelinin ödenmemesi üzerine taşınır mal hemen  İİK m.118‟deki 

prosedüre göre tamamlayıcı artırmaya çıkarılmamışsa veya İİK m.118,II‟ye göre 

sorumluluğun doğması için gerekli şartlar gerçekleşmemişse, İİK m.118,II‟ye göre 

sorumluluk doğmayacağından
136

, teminat iade edilmelidir. Yine tamamlayıcı ihalede 

talip çıkmaması veya İİK m.116,I‟e uygun teklif verilmemesi nedeniyle, tamamlayıcı 

                                                
134 Arslan-İhalenin Feshi s.227, 240. 
135 Arslan-İhalenin Feshi s.227, 240. 
136 Arslan-İhalenin Feshi s.227, 232. 
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ihale yapılamazsa ya da tamamlayıcı artırmada şartlar gerçekleştiği için ihale 

yapılmış, ancak satış bedeli ödenmemişse, satış talebi düşecek ve alıcının İİK 

m.118,II‟ye göre sorumluluğu doğmayacağından
137

, bu hallerde de teminat iade 

edilmelidir. Bu görüşe göre, İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğunun bulunmadığı 

durumlarda, ilk ihale alıcısının genel hükümlere göre (BK m.41 vd.) sorumluluğu söz 

konusu olsa bile, bu teminatın iadesine engel değildir.   

Doktrindeki diğer görüşe göre ise, kanunun amacı, satış bedelini 

ödemeyerek, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren kişileri sorumlu tutmaktır
138

. Bu 

nedenle, taşınır mal, İİK m.118‟deki prosedür izlenerek hemen tamamlayıcı 

artırmaya çıkarılmamış veya tamamlayıcı artırmaya çıkarılmış ancak tamamlayıcı 

artıma yapılamamışsa veya tamamlayıcı artırma yapılmış fakat bedeli ödenmemiş 

olsa bile alıcıları sorumlu tutmak ve bu sorumluluk içinde bütün bu durumlarda İİK 

m.118,II hükmünü uygulamak gerekir
139

. Bu görüş, bütün bu durumlarda İİK 

m.118,II hükmünün uygulanacağını ve alıcının İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğu 

sona erene kadar da teminatın iade edilmemesi gerektiğini belirtmektedir
140

. Taşınır 

malın satışının, hacizden itibaren bir yıl içinde istenmesi gerektiğinden, alıcı bu bir 

yıl süresince sorumlu olacaktır
141

. Bu süre içinde satış talep edilmezse, alıcının 

sorumluluğu sona erecek ve teminat kendisine iade edilecektir.   

Her iki görüşte, teminatın iade edilmesini alıcının İİK m.118,II‟ye göre 

sorumluluğu olup olmadığına bağlamakta ve alıcının İİK m.118,II‟ye göre 

sorumluluğu devam ettiği sürece teminatın iade edilmemesi, alıcının İİK m.118,II‟ye 

göre sorumluluğunun doğmadığı veya sona erdiği anda teminatın iade edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. İki görüş arasındaki fark, hangi hallerde İİK m.118,II göre 

sorumluluğun söz konusu olduğu noktasında toplanmaktadır. Birinci görüş usulüne 

uygun olarak tamamlayıcı artırmanın yapılması ve bu artırmada ihalenin 

gerçekleşerek satış bedelinin ödenmesi durumunda alıcının İİK m.118,II‟ye göre 

sorumluluğunun doğabileceğini, diğer durumlarda ise genel hükümlere göre 

sorumluluğun söz konusu olabileceğini belirtmekte; ikinci görüş ise, alıcının bütün 

durumlarda İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğun söz konusu olabileceğini ileri 

                                                
137 Arslan-İhalenin Feshi s.227, 236-237. 
138 Erturgut s.147. 
139 Erturgut s.147, 150. 
140 Erturgut s.143-144, 159. 
141 Erturgut s.144. 
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sürmektedir. Birinci görüş, taşınır malın İİK m.118‟deki prosedür izlenerek hemen 

tamamlayıcı artırmaya çıkarılmadığı veya taşınır malın tamamlayıcı artırmaya 

çıkarıldığı ancak ihalenin yapılamadığı veya tamamlayıcı artırmada ihalenin 

yapıldığı fakat bedelin ödenmediği durumlarda, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet 

veren alıcının İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğunun olmadığını, genel hükümlere 

göre sorumluluğu olabileceğini, bu nedenle teminatın iade edilmesi gerektiğini kabul 

etmekte; ikinci görüş ise bütün bu durumlarda yine İİK m.118,II‟ye göre 

sorumluluğun söz konusu olacağını ve bu sorumluluk sona erene kadar teminatın 

iade edilmemesi gerektiğini ileri sürmektedir.  

Kanımızca, taşınır satışlarında, satış bedelini ödemeyerek ihalenin 

kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının yatırdığı teminatın iadesi, sadece alıcının İİK 

m.118,II‟ye göre sorumluluğunun olup olmadığı konusu ile ilgili değildir. Önemli 

olan, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet veren alıcının herhangi bir şekilde 

sorumluluğunun olup olmadığı, sorumluluğu varsa, bu sorumluluğun devam edip 

etmediğidir. Teminatın iadesinde, sorumluluğun, İİK m.118,II hükmüne veya genel 

hükümlere (BK m.41 vd.) dayanmasının herhangi bir öneminin olmaması gerekir. 

Alıcının İİK m.118,II hükmüne göre sorumluluğu olmasa bile, genel hükümlere göre 

sorumluluğu varsa, bu sorumluluk devam ettiği müddetçe, teminatın iade edilmemesi 

gerekir. Sorumluluğun İİK m.118,II hükmüne veya genel hükümlere (BK m.41 vd.) 

dayanmasının önemi, sorumlu olunan miktarın, icra müdürlüğü tarafından, 

kendiliğinden tahsil edilip edilemeyeceği noktasındadır. Sorumluluk İİK m.118,II 

hükmüne dayanıyorsa, icra müdürlüğü, sorumlu olunan miktarı, herhangi bir 

mahkeme kararı gerekmeksizin, kendiliğinden tahsil ettiği halde; sorumluluğun genel 

hükümlere (BK m.41 vd.) dayandığı durumlarda, sorumlu olunan miktarın alıcıdan 

tahsil edilebilmesi için mahkeme kararı gereklidir.  

Alıcının İİK m.118,II‟ye göre sorumluluğunun söz konusu olduğu 

durumlarda, sorumlu olunan miktar, herhangi bir mahkeme kararı gerekmeksizin, 

icra müdürü tarafından kendiliğinden, ihalenin kaldırılması üzerine alıkonulan 

teminattan tahsil edilecektir. Teminattan geriye artan bir miktar olursa, bu miktar 

alacaklı ve borçlunun başkaca bir zararı olmaması halinde, teminatı gösteren alıcıya 

iade edilecektir. Bu nedenle, teminattan arta kalan miktarın iadesi talep edildiğinde, 

icra müdürünün, alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak herhangi bir zararlarının 
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olup olmadığını sorması ve dava açarak zarar iddiasında bulunabilmeleri için uygun 

bir süre vermesi gerekir. Bu süre içerisinde, zarar iddiasında bulunulmazsa, teminat 

iade edilir. Zarar iddiasında bulunularak dava açılırsa, dava neticeleninceye kadar 

teminat bağlı tutulur, iade edilmez.   

Satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle, ihalenin kaldırılmasına sebebiyet 

veren alıcının, genel hükümlere (BK m.41 vd.) göre sorumluluğunun olduğu hallerde 

ise, sorumlu olunan miktarın icra müdürlüğü tarafından kendiliğinden tahsili 

mümkün değildir. Bu konuda mahkeme kararı alınması zorunludur. Genel hükümlere 

göre sorumluluğun söz konusu olduğu durumlarda, teminatın iadesi talep edildiğinde, 

icra müdürü, ihalenin kaldırılmasından sonra, taşınır malın satışının gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakacaktır. Teminatın iadesi talep edildiğinde satış 

gerçekleşmişse, daha önce satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına 

sebebiyet veren alıcının, gerek ihale bedeli farkı ile temerrüt faizinden ve gerekse 

diğer zararlardan sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Bu durumda icra 

müdürünün, alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak, herhangi bir zararları olup 

olmadığını sorması ve dava açarak zarar iddiasında bulunabilmeleri için uygun bir 

süre vermesi gerekir. Bu süre içerisinde, zarar iddiasında bulunarak dava açılmazsa 

teminat iade edilmelidir. Zarar iddiasında bulunularak, dava açılması halinde, 

teminatın dava neticeleninceye kadar iade edilmemesi gerekir. Teminatın iadesi talep 

edildiğinde, satış gerçekleşmemişse, bu aşamada ihale bedeli farkı ile temerrüt 

faizinden sorumluluk söz konusu olamayacağı, sadece diğer zararlardan sorumluluk 

söz konusu olabileceği için, icra müdürü, taşınırın satışının gerçekleşme ihtimali olup 

olmadığına bakacaktır. Taşınır malın satışı talep edilmiş ve satış süreci devam 

ediyorsa veya alacaklının satış talep hakkı henüz sona ermemişse teminatın iade 

edilmemesi gerekir. Alacaklının haciz tarihinden itibaren, bir yıllık süre içinde 

taşınırın satışını talep etme hakkı olduğundan, bu süre henüz sona ermemişse, bu 

süre sona erene kadar teminat iade edilmemelidir. Zira bu bir yıllık satış isteme 

süresi içinde satış talebinde bulunulması ve bunun üzerine yapılacak artırmalarda 

taşınırın satılması mümkündür. Bu durumda, ihale bedelleri arasında fark oluşması 

ve böylelikle ihalenin kaldırılmasına neden olan alıcının sorumluluğunun doğması 

imkân dahilindedir. Bu nedenle bir yıllık satış isteme süresi sona ermeden, teminat 

iade edilmemelidir. Bir yıllık satış talep etme süresi içinde satış talebinde 
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bulunulmaz veya satış talebinde bulunulmasına rağmen, ihale herhangi bir şekilde 

yapılamazsa, icra müdürünün, alacaklı ve borçluya bildirimde bulunarak, herhangi 

bir zararlarının olup olmadığını sorması ve dava açarak zarar iddiasında bulunmaları 

için uygun bir süre vermesi gerekir. Bu süre içinde, zarar iddiasında bulunulmazsa 

teminat iade edilir. Zarar iddiasında bulunularak dava açılmışsa, dava 

neticeleninceye kadar teminat iade edilmez.  

 

IV- İhtiyati Tedbirde Teminatın İadesi 

1- HUMK m.110’a göre Gösterilen Teminatın İadesi 

Teminatın iadesine, tedbir kararını veren veya esas hakkındaki davaya 

bakan mahkeme kararı verir
142

. Teminatın iadesi için mahkeme kararı gerekmekle 

beraber; bunun için ayrı bir dava açılmasına gerek yoktur. Esas hakkında dava 

açılmamışsa ihtiyatî tedbir kararını veren mahkeme; esas hakkında dava açılmışsa, 

esas hakkındaki davaya bakan mahkeme, talep üzerine, teminatın iadesi konusunda 

karar verir. 

HUMK m.110‟a göre gösterilen teminatın ne zaman iade edileceği 

konusunda kanunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu konuda sadece 

HTMYİY m.44‟de bir düzenleme vardır. HUMK m.110‟daki teminat, tedbirin haksız 

çıkması halinde karşı tarafın uğraması muhtemel zararların karşılanması için 

gösterildiğinden, teminatın iadesi tedbir talebinde bulunan kişinin sorumluluğunun 

olup olmamasına, karşı tarafın tazmin talebinde bulunup bulunmamasına bağlıdır.  

 

a- İhtiyatî Tedbir Kararının İcra Edilmemesi Halinde Teminatın İadesi 

İhtiyati tedbir talebinde bulunan kişi, ihtiyatî tedbir kararını icra ettirmeden, 

ihtiyatî tedbir kararının icrasından vazgeçerse, mahkeme teminatın kendisine 

iadesine karar verir (HTMYİY m.44). Bu durumda karşı tarafın muvafakatına veya 

karşı tarafa tebligat yaptırmaya gerek yoktur. Mahkeme sadece ihtiyatî tedbir 

kararında tedbirin icrasıyla görevlendirilen merciden ihtiyatî tedbirin icra edilip 

edilmediğini sorar ve tedbir icra edilmemişse, tedbirin icrasından vazgeçilmesiyle 

teminatın iadesine karar verir. Bu durumda esas hakkında davanın açılmış olup 

olmamasının ve açılmışsa bu davanın sonucunun herhangi bir önemi yoktur. Çünkü 

                                                
142 Özkök s.46; Kuru-Usul IV s.4405; Erdemir I s.786.  
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ihtiyatî tedbir henüz icra edilmediği ve bundan sonrası için de icrasından 

vazgeçildiğinden, karşı tarafın haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle zarara uğraması söz 

konusu  olmaz. Haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle tazminat davasının şartlarından 

birisini, ihtiyatî tedbirin icra edilmesi oluşturduğundan, bu şartın yokluğu nedeniyle 

tedbir talebinde bulunan kişinin haksız ihtiyatî tedbirden dolayı sorumluluğu da 

olmaz. Bu durumda teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olacağı 

için karşı tarafın muvafakatı, karşı tarafa tebligat yapılması gerekmeksizin veya esas 

hakkında açılan davanın sonucu beklenilmeksizin teminatın iadesine karar 

verilmelidir. Başka bir deyişle ihtiyatî tedbir kararının icra edilmemiş olması ve 

tedbirin icrasından da vazgeçilmiş olması, teminatın iadesi için yeterli olup; başkaca 

bir işleme gerek yoktur . 

 

b- İhtiyatî Tedbir Kararının İcra Edilmesi Halinde Teminatın İadesi 

İhtiyati tedbir kararının icra edilmiş olması halinde, ileride tedbirin haksız 

çıkması ve tedbiri uygulatan kişinin, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat 

sorumluluğunun doğması mümkündür. HUMK m.110‟daki teminat, haksız ihtiyatî 

tedbirden dolayı doğacak sorumluluğun karşılanması için gösterildiğinden, ihtiyatî 

tedbir kararının icra edildiği durumlarda, HUMK m.110‟a göre gösterilen teminatın 

talep üzerine hemen iade edilmemesi gerekir. İhtiyatî tedbir kararının icra edildiği  

durumlarda teminat ancak, karşı tarafın muvafakatı ile veya haksız ihtiyatî tedbir 

nedeniyle sorumluluğun olmadığı yahut, sorumluluğun sona erdiği durumlarda iade 

edilmelidir. Şimdi tedbirin uygulanması halinde teminatın ne zaman iade 

edilebileceğini çeşitli ihtimallere göre inceleyelim:  

  

aa- Esas Hakkında Dava Açılmaması Halinde  

İhtiyati tedbir icra edilmiş ve fakat on günlük süre içinde esas hakkında 

dava açılmamış olabilir. Bu durumda on günlük süre içinde esas hakkındaki davanın 

açılmaması nedeniyle ihtiyatî tedbir kararı kendiliğinden kalkmıştır. Esas hakkında 

dava açılmadığı için, teminatın ihtiyatî tedbiri uygulatan kişiye iade edilmesi ihtiyatî 

tedbir kararını veren mahkeme kararı ile olur. İhtiyatî tedbirin kalkmış olması 

nedeniyle, teminat, talep üzerine hemen iade edilmemelidir. Çünkü bu durumda her 

ne kadar ihtiyatî tedbir kalkmış ise de, daha önce ihtiyatî tedbirin icra edilmiş olması 
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nedeniyle, karşı taraf veya üçüncü kişilerin zarara uğramış olması ve tedbiri 

uygulatan kişinin haksız ihtiyatî tedbirden dolayı sorumluluğunun doğması 

mümkündür. İhtiyatî tedbiri koyduran kişi tarafından teminatın iadesi talep edilince, 

durumu, kalem şefi veya yardımcısı hâkime arzeder (HTMYİY m.44). Hâkimde, 

karşı tarafa tebligat yapar ve bu tebligatla, karşı tarafa teminatın iadesi konusunda ya 

muvafakatını bildirmesi ya da haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası açarak 

dava açtığına ilişkin belgeyi mahkemeye ibraz etmesi için uygun bir süre verir 

(HTMYİY m.44); aksi takdirde teminatın iade edileceğini ihtar eder
143

. Mahkemece 

verilen süre içinde teminat iadesine muvafakat edilir veya tazminat davası açılmazsa, 

teminat ihtiyatî tedbir kararını uygulatan kişiye iade edilir. Mahkeme tarafından 

verilen süre içinde tazminat davası açılırsa teminat dava sonuçlanıncaya kadar iade 

edilmez; bu davanın sonucuna göre hareket edilir
144

. 

 

bb- Esas Hakkında Dava Açılması Halinde  

İhtiyatî tedbir kararı icra edilmiş ve on günlük süre içinde esas hakkındaki 

dava da açılmış ise, teminatın iadesine esas hakkındaki davaya bakan mahkeme karar 

verir. Bu durumda teminatın esas hakkında açılan dava kesin biçimde sonuçlanana 

kadar iade edilmemesi uygun olacaktır
145

.  Zira ihtiyatî tedbir kararının haksız olup 

olmadığı, ihtiyatî tedbir koyduran kişinin haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

sorumluluğunun doğup doğmayacağı ancak, esas hakkında açılan dava sonucunda 

belli olacaktır. Bu nedenle esas hakkındaki dava devam ederken veya esas hakkında 

verilen karar kesinleşmeden, HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat ancak karşı 

tarafın muvafakatı ile iade edilmeli; karşı tarafın muvafakatı dışında teminat hiçbir 

şekilde dava kesin biçimde sonuçlanana kadar iade edilmemelidir. Dava kesin 

biçimde sonuçlandıktan sonra ise, teminatın iadesi, ihtiyatî tedbir koyduran kişinin 

davayı kazanmasına veya kaybetmesine göre değişecektir.  

 

aaa- Esas Hakkındaki Davanın Kabulü 

Esas hakkında açılan davayı, ihtiyatî tedbiri koyduran davacı kazanmış ve 

davanın kabulüne ilişkin mahkeme kararı kesinleşmiş ise, ihtiyatî tedbirin haklı 

                                                
143 Özkök s.46; Yılmaz S. s.21. 
144 Bkz. Aşa. §.8 B, IV, b, cc, bbb, bbbb. 
145 Kuru-Usul V s.4405. 
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olduğu kesin bir biçimde anlaşılmış olur
146

. Bu durumda ihtiyatî tedbir haklı 

olduğundan, karşı tarafın veya üçüncü kişilerin ihtiyatî tedbirden dolayı zarara 

uğraması, haksız ihtiyatî tedbirden kaynaklanan tazminat davasının açılması söz 

konusu olmayacaktır. Bu durumda teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan 

kalkmış olacağından, ihtiyatî tedbir koyduran davacı tarafından HUMK m.110‟a göre 

gösterilen teminat, esas hakkında davanın kabulüne ilişkin mahkeme kararının 

kesinleşmesiyle, talep halinde, tedbir koyduran davacıya iade edilir
147

. Teminatın 

iade edilmesi için karşı tarafa tebligat yapılmasına gerek yoktur; davanın kabulüne 

ilişkin mahkeme kararının kesinleşmiş olması yeterlidir.  

 

bbb- Esas Hakkındaki Davanın Reddi 

İhtiyatî tedbir koyduran davacı, esas hakkında açmış olduğu davayı 

kaybederse, davanın reddine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesiyle, ihtiyatî 

tedbir kararının haksız olduğu kesin bir şekilde anlaşılmış olur. Bu durumda ihtiyatî 

tedbir koyduran davacının, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı sorumluluğu söz konusu 

olacağından, teminatın iadesi için, karşı tarafın, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

tazminat davası açıp açmadığına bakılır. Karşı taraf, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

tazminat davası açmışsa, bu davanın sonuçlanması beklenecek, dava sonuçlanıncaya 

kadar, HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat, ihtiyatî tedbir koyduran kişiye iade 

edilmeyecektir
148

. Karşı taraf, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası 

açmamışsa, HUMK m.110‟a göre gösterilen teminatın, haksız ihtiyatî tedbirden 

dolayı tazminat davasının tabi olduğu zamanaşımı süresince, tedbir koyduran kişiye 

iade edilmemesi gerekir. Ancak teminatın, tazminat davasının zamanaşımı süresince 

alıkonulması taraflar arasındaki menfaat dengesine aykırı olacaktır. Bu nedenle 

teminatı gösteren kişiye teminatın iadesini talep hakkı tanınmıştır.  

                                                
146 Kütükçüoğlu, esas hakkında açılan davanın, ihtiyatî tedbir koyduran davacı lehine sonuçlanması 

halinde, hükümle birlikte teminatın iade edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir (Kütükçüoğlu s.88). 

Bize göre bu görüş isabetli değildir. Çünkü ihtiyatî tedbirin haklı veya haksız olmasının anlaşılması, 

ancak esas hakkında verilen hükmün kesinleşmesi ile anlaşılacaktır. Bu nedenle dava ihtiyatî tedbir 

koyduran alacaklı lehine sonuçlanmış olsa bile, davanın kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden teminat, 

ihtiyatî tedbiri koyduran davacıya iade edilmemelidir. Zira, verilen hükmün Yargıtay‟ca bozulması ve 

daha sonra tedbiri koyduran kişinin haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat sorumluluğunun doğması 

mümkündür.  
147 Ansay-Usul s.197; Özkök s.47. 
148 Kuru-Usul V s.4406. 
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Teminatı gösteren kişinin, teminatın iadesini talep etmesi üzerine, durumu, 

kalem şefi veya yardımcısı hâkime arz eder (HTMYİY m.44). Hâkimde, karşı tarafa 

tebligat yapar ve bu tebligatla, karşı tarafa teminatın iadesi konusunda ya 

muvafakatını bildirmesi ya da haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası açarak 

dava açtığına ilişkin belgeyi mahkemeye ibraz etmesi için uygun bir süre verir 

(HTMYİY m.44); aksi takdirde teminatın iade edileceğini ihtar eder. Hâkim 

tarafından verilen süre içinde tazminat davasının açılıp açılmamasına göre hareket 

edilir. 

Hâkim tarafından HTMYİY m.44‟e göre verilen süre içinde tazminat davası 

açılmaması halinde, hâkim ihtiyatî tedbir koyduran kişi tarafından HUMK m.110‟a 

göre gösterilen teminatın iadesine karar verir. Teminatın, tedbir koyduran kişiye iade 

edilmesi, haksız ihtiyatî tedbir koyduran kişinin, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz
149

. Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı zarar gören 

karşı taraf veya üçüncü kişiler, zamanaşımı süresi içinde tazminat davası açabilirler. 

Yani hâkim tarafından, HTMYİY m.44‟e göre verilen süre teminatın iadesi ile ilgili 

olup, tazminat davasının açılma süresi ile ilgili değildir.  

Esas hakkında açılan davanın reddi, yani tedbir koyduran kişinin esas 

hakkında açılan davada haksız çıkması halinde; karşı tarafça kendiliğinden veya 

Yönetmelik m.44‟e göre hâkim tarafından süre verilmesi üzerine haksız ihtiyatî 

tedbirden dolayı tazminat davası açılmışsa, HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat, 

bu tazminat davası sonuçlanana kadar, teminatı gösteren kişiye iade edilmez
150

.  

Tazminat davasını, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı zarar gören davacı 

kazanmışsa (Tazminat davası kabul edilmişse), tazminat öncelikle asıl davada 

ihtiyatî tedbir kararı için HUMK m.110‟a göre gösterilen teminattan alınacağından, 

tazminat davalısının göstermiş olduğu teminat kendisine iade edilmez
151

. Haksız 

ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davasında hükmedilen tazminat, HUMK m.110‟a 

göre gösterilen teminattan az olabileceği gibi çok da olabilir
152

. Yani tazminat davası 

                                                
149 Özkök s.47. 
150 Kuru-Usul V s.4406. 
151 Kuru-Usul V s.4390, 4406. 
152 “Oysa mahkeme, anılan şekilde doğacak zararları tespit yoluna gitmemiş ve Usul Yasasının 

110.maddesine yanlış anlam vererek sanki zarar yatırılan teminatı geçemez şeklinde bir düşünce ile ve 

teminatla sınırlı olmak üzere tazminata karar vermiştir. Halbuki zararın yatırılan teminatla ilgisi 

yoktur. Zarar, yatırılan teminattan az olabileceği gibi, fazla da olabilir. O halde mahkeme tedbir kararı 

alınmak suretiyle davacının ne gibi zararları doğduğunu ve ileri sürülen zararla alınan tedbir kararı 
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ile istenebilecek ve bu davada hükmedilebilecek tazminat miktarı, tazminat davalısı 

tarafından HUMK m.110‟a göre gösterilmiş olan teminat miktarı ile sınırlı 

değildir
153

. HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat, tazminat davasını kazanan 

davacıya da hemen verilmez. Bu durumda, davacı tazminat davası sonucu aldığı 

ilâmı icraya koyar; davalı takip konusu yapılan borcu ödemezse, icra müdürü, 

tazminat davalısının, daha önce HUMK m.110‟a göre göstermiş olduğu 

mahkemedeki teminatını haczeder, paraya çevirir ve bu bedelden tazminat 

davacısının alacağını öder
154

. Hükmedilen tazminat, gösterilen teminattan çok ise 

yani, HUMK m.110‟a göre gösterilmiş olan teminat, tazminat davacısının, tazminat 

alacağını ödemeye yetmezse, bu durumda, icra müdürü, tazminat davalısının başkaca 

mallarını haczeder, paraya çevirir ve bu bedelden teminat ile karşılanamamış bakiye 

alacağı öder. Hükmedilen tazminat, gösterilen teminattan az ise, tazminat davacısının 

alacağı HUMK m.110‟a göre gösterilen teminattan ödendikten sonra, arta kalan 

miktar teminatı gösteren kişiye (tazminat davalısına) iade edilir.  

Tazminat davasının kabulüne ilişkin karar, davalı tarafından temyiz 

edilmişse,  davalı HUMK m.443,I ve İİK m.36‟ya göre icranın ertelenmesi yoluna 

başvurarak, ilâmlı icra takibini durdurabilir. Bu durumda icranın ertelenmesi için 

davalının İİK m.36‟ya göre göstermekle yükümlü olduğu teminat miktarından, daha 

önce ihtiyatî tedbir kararı için HUMK m.110‟a göre gösterdiği teminat miktarı 

düşülür. HUMK m.110‟a göre daha önce gösterilen teminat miktarı, İİK m.36‟ya 

göre gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılıyorsa, başkaca bir teminat 

gösterilmesine gerek kalmaz. Zira her iki teminat da aynı amaca yöneliktir. Haksız 

ihtiyatî tedbirden dolayı açılan tazminat davasında hükmedilen tazminat alacağı 

öncelikle HUMK m.110‟daki teminattan karşılanmaktadır. İİK m.36‟ya göre 

gösterilen teminat ise takip dayanağı ilâm ile hükmedilen para alacağının ödenmesini 

garanti altına almak için gösterilmektedir. Görüldüğü üzere her iki teminatın amacı 

aynı olduğundan, mükerrer olmaması için, İİK m.36‟ya göre teminat gösterilirken, 

HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat ile karşılanmayan kısım için teminat 

gösterilmesi yeterlidir. Bu şekilde Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek 

                                                                                                                                     
arasında uygun sebep sonuç bağı bulunup bulunmadığını tarafların iddia ve savunmalarını da nazara 

alarak inceletip sonucuna göre bir karar vermesi gerekir” (4.HD 28.3.1975, 14582/4104: Kuru-Usul V 

s.4391).  
153 Kuru-Usul s.4390, 4405, dn.343. 
154 Kuru-Usul V s.4406. 
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için icra dairesinden süre alınırsa ve süresinde Yargıtay‟dan da icranın ertelenmesi 

kararı getirilirse temyiz incelemesi neticeleninceye kadar, tazminat alacağının tahsili 

için yapılan ilâmlı icra takibi durmaya devam eder ve HUMK m.110‟a göre 

gösterilen teminatın paraya çevrilmesi talep edilemez. Yargıtay‟dan icranın 

ertelenmesi kararı getirilmezse veya temyiz incelemesi neticesinde mahkeme kararı 

onanırsa, gerek HUMK m.110‟a göre gösterilen teminat, gerekse İİK m.36‟ya göre 

gösterilen ek teminat paraya çevrilerek elde edilen bedel tazminat davacısına ödenir.   

Tazminat davası reddedilmişse yani haksız ihtiyatî tedbirden dolayı 

tazminat davası açan davacı davayı kaybetmişse, davanın reddi kararıyla, davacının 

ihtiyatî tedbir koyduran davalıdan talep edebileceği herhangi bir zararının olmadığı 

tespit edilmiş olur. Tazminat davasının reddiyle, davacının herhangi bir zararının 

olmadığı tespit edilmiş olduğu için, teminatın gösterilmesini gerektiren sebep ortadan 

kalkmış demektir. Bu nedenle tazminat davasının reddedilmesiyle, haksız ihtiyatî 

tedbir nedeniyle uğranılması muhtemel zararların karşılanması için HUMK m.110‟a 

göre gösterilen teminatın iade edilmesi gerekir. Ancak buradaki sorun, teminatın iade 

edilmesi için tazminat davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin gerekip 

gerekmediğidir.  

Doktrinde teminatın iade edilebilmesi tazminat davasının reddine ilişkin 

kararın kesinleşmiş olması gerektiği ileri sürülmüştür
155

. Kanımızca teminatın 

tazminat davasının reddi ile teminat gösteren kişiye iade edilmesi, teminatın tazminat 

davasının reddine ilişkin karar kesinleşene kadar alıkonulmaması taraflar arasındaki 

menfaat dengesine daha uygun olacaktır. Nasıl ki ihtiyatî tedbir kararı, aksine bir 

karar verilmedikçe, esas hakkında karar verilmesiyle kendiliğinden kalkıyorsa veya 

haksız ihtiyatî tedbirden dolayı açılan tazminat davasının kabulü ile HUMK m.110‟a 

göre gösterilen teminat karar kesinleşmeden paraya çevrilebiliyorsa; burada da 

tazminat davasının reddedilmesiyle, HUMK m.110‟a gösterilen teminatın, teminatı 

gösteren kişiye iade edilmesi daha uygun olacaktır. Zaten esas hakkında açılan dava, 

bu dava sonucu verilen kararın kesinleşmesi ve akabinde açılan tazminat davası 

yıllarca süren bir süreci oluşturmakta; bu süreç boyunca teminat mahkemece 

alıkonulmaktadır. Bunun üzerine birde tazminat davasının reddine ilişkin kararın 

kesinleşmesi beklenecek olursa, bu süreç çok daha uzayacaktır. Her ne kadar 

                                                
155 Kuru-Usul V s.4405. 
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tazminat davasının reddine ilişkin kararın Yargıtay‟ca bozulması ve daha sonra 

HUMK m.110‟a göre teminat gösteren kişinin tazminat ödemeye mahkum edilmesi 

mümkün ise de; taraflar arasındaki menfaat dengesi ve teminatın çok uzun bir süredir 

mahkemede alıkonulması gözetildiğinde, davanın reddedilmesiyle birlikte bu kararın 

kesinleşmesi beklenilmeden teminatın iade edilmesinin daha uygun olacağını 

düşünmekteyiz.  

Esas hakkında açılan davanın reddi, yani tedbir koyduran kişinin esas 

hakkında açılan davada haksız çıkması halinde; karşı tarafça haksız ihtiyatî tedbirden 

dolayı tazminat davasının tabi olduğu bir yıllık zamanaşımı süresi içinde, tazminat 

davası açılmamış ve daha önce teminatın iadesi talep edilmediği için Yönetmelik 

m.44‟deki süreçte işletilmemişse, teminat gösteren kişinin teminatın iadesini talep 

etmesiyle, mahkeme, başkaca bir işleme, Yönetmelik m.44‟e göre karşı tarafa 

tebligat yapmaya gerek kalmaksızın teminatın iadesine karar vermelidir. Çünkü, bu 

durumda, tazminat talebi zamanaşımına uğradığından, teminatın gösterilmesini 

gerektiren sebep ortadan kalkmıştır. Bu nedenle teminatın iade edilmesinde herhangi 

bir sakınca yoktur.  

 

2- HUMK m.111’e göre Gösterilen Teminatın İadesi 

HUMK m.111‟e göre mahkemenin teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin 

kaldırılmasına karar verdiği hallerde, aslında ihtiyatî tedbir kalkmadığını, teminat 

üzerinde devam ettiğini yukarıda söylemiştik. Bu nedenle HUMK m.111‟e göre 

gösterilen teminatın iade edilebilmesi için teminat üzerindeki tedbirin kalkması 

gerekir. İhtiyatî tedbir devam ettiği sürece, teminatın iade edilmesi mümkün değildir.  

 

a- Esas Hakkında Dava Açılmaması Halinde Teminatın İadesi 

Mahkemece ihtiyatî tedbir kararı verilmiş ve bu karar HUMK m.111‟e göre 

teminat karşılığında kaldırılmış ise, ihtiyatî tedbir kararı verildikten sonra on günlük 

süre içinde esas hakkındaki davanın açılmaması halinde teminat üzerinde devam 

etmekte olan ihtiyatî tedbir kararı kendiliğinden kalkacaktır (HUMK m.109). Bu 

durumda ihtiyatî tedbir kararını veren mahkeme, talep halinde, HUMK m.111‟e göre 

gösterilen teminatı, gösteren kişiye iade edecektir. Bu ihtimalin hukuken 

gerçekleşmesi mümkün olmakla beraber, uygulamada bu ihtimalin gerçekleşmesi 
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pek mümkün değildir. Zira ihtiyatî tedbir kararı verildikten sonra on gün gibi kısa bir 

süre içinde ihtiyatî tedbir kararından haberdar olunarak, HUMK m.111‟e göre 

teminat gösterilmesi ve gösterilen teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasının 

sağlanması pek olanaklı değildir.   

 

b- Esas Hakkında Dava Açılması Halinde Teminatın İadesi 

HUMK m.111‟e göre teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına 

karar verilen hallerde, esas hakkında dava açılmış ise, teminat üzerindeki tedbir dava 

sonuçlanıncaya kadar devam edecektir. Bu nedenle kural olarak, dava sonuçlanana 

kadar teminatın iade edilmesi mümkün değildir.  

Esas hakkında açılan dava sonucunda verilen hükmün tefhim veya tebliğ 

edilmesiyle teminat üzerinde devam etmekte olan tedbir kendiliğinden kalkar 

(HUMK m.112). Bu durumda, aleyhine tedbir verilen davalının talebi üzerine, 

mahkeme, HUMK m.111‟e göre gösterdiği teminatın kendisine iade edilmesine karar 

verir
156

. Mahkeme karar verirken, tedbirin belli bir süre veya karar kesinleşinceye 

kadar devamına karar vermişse (HUMK m.112/c.2), HUMK m.111‟e göre gösterilen 

teminat üzerindeki tedbir devam edeceğinden, teminatın iadesi mümkün değildir. Bu 

halde teminat, ancak tedbirin devamına karar verilen sürenin bitiminden veya karar 

kesinleştikten sonra iade edilebilir.  

 

c-Tedbirin Kaldırılması Halinde Teminatın İade Edilmesi 

HUMK m.111‟e göre tedbirin kaldırıldığı durumlarda, teminat üzerinde 

devam etmekte olan ihtiyatî tedbirin kaldırılması için, ihtiyatî tedbir kararına itiraz 

etmek (HUMK m.107) de mümkündür. İhtiyatî tedbir kararına itiraz için kanunda 

herhangi bir süre öngörülmediği için, teminat üzerinde devam etmekte olan tedbirin 

kaldırılması için yargılama bitinceye kadar itiraz edilebilir. Daha önce teminat 

karşılığında tedbirin kaldırılmasının istenilmesi ve HUMK m.111‟e göre 

mahkemenin teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasına karar vermesi, ihtiyatî 

tedbire karşı itiraz sayılmaz
157

. Zira teminat karşılığında ihtiyatî tedbirin kaldırılması 

talebi incelenirken, mahkeme tedbir koyduran kişinin haklı olup olmadığını 

incelememekte, bu hususta delil gösterilmesini istememekte; sadece davanın ve 

                                                
156 Kuru-Usul V s.4367. 
157 Özkök s.80. 
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tedbirin niteliğini dikkate alarak, teminat karşılığında tedbirin kaldırılması, tedbirden 

beklenen yararı ve tedbir talebinde bulunan kişinin menfaatini zedelemiyorsa, 

teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasına karar vermektedir. Bu nedenle HUMK 

m.111‟e göre teminat karşılığında tedbirin kaldırıldığı durumlarda da, HUMK 

m.107‟ye göre teminat üzerindeki ihtiyatî tedbirin kaldırılmasını talep etmek 

mümkündür. Bu durumda mahkeme itirazı kabul eder ve teminat üzerindeki tedbiri 

kaldırırsa, HUMK m.111‟e göre gösterilen teminat, teminatı gösteren kişiye iade 

edilir.  

HUMK m.111‟e göre tedbirin kaldırıldığı durumlarda, teminat üzerinde 

devam etmekte olan ihtiyatî tedbirin durum ve şartların değişmesi nedeniyle 

kaldırılmasını talep etmek de mümkündür. Mahkeme durum ve şartların değişmesi 

nedeniyle tedbirin kaldırılmasına karar verecek olursa, teminat üzerinde devam 

etmekte olan tedbir kalkar ve HUMK m.111‟e göre gösterilen teminat, teminatı 

gösteren kişiye iade edilir.  

 

V- İhtiyati Hacizde Teminatın İadesi 

1- İİK m.259’a Göre Gösterilen Teminatın İadesi 

İİK m.259,I‟e göre gösterilen teminatın iadesi konusunda HTMYİY 

m.44‟de bir düzenleme vardır
158

. Bu hükme göre, ihtiyatî haciz kararı icra 

edilmemişse, ihtiyatî haciz kararının infazından vazgeçilmesiyle, hâkim teminatın 

iadesine karar verir. İhtiyatî haciz kararı icra edilmesi halinde ise, karşı tarafa tebligat 

yaptırıldıktan sonra, hâkim iade konusunda karar verir. Uygulamada ihtiyatî haciz 

kararının icra edildiği durumlarda, yönetmeliğin bu hükmüne pek uyulmamakta ve 

genellikle karşı tarafa tebligat yapılmadan, icra dairesinden alınan belgelere göre iade 

talebi kabul edilmekte veya reddedilmektedir
159

. Alacaklı tarafından, mahkemeden 

teminatın iadesi talep edildiğinde, hâkim dilekçeyi, icra müdürlüğüne havale ederek, 

takibin kesinleşip kesinleşmediğini ve teminatın iadesinde herhangi bir sakınca 

                                                
158 HTMYİY m.44: “İhtiyati tedbir ve haciz taleplerinde teminat olarak yatırılan para, banka 

mektupları, tahviller ve mümasile evrakın, veren kimse tarafından geri verilmesi istenirse, keyfiyeti 

Kalem Şefi veya Muavini Hâkime arz eder; bu hususta mahkemeden alınan kararı infaz ettirmeden, 

kararı alan kimse ihtiyatî haciz veya tedbir kararının infazından vazgeçerse ise karşı tarafa tebligata 

lüzum kalmadan verdiği para veya evrakı hâkimin tasvibiyle geri alabilir. Karar infaza geçildikten 

sonra iade talebinde bulunursa hâkim usulü veçhile mehil vererek diğer tarafa tebligat yaptırdıktan 

sonra iadeye karar verir ise Kalem Şefi veya Muavini iadeyi yapar”. 
159 Uyar-Haciz s.48; Özekes-İhtiyatî Haciz s.249-250. 
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bulunup bulunmadığını sormakta ve gelen cevaba göre ya “teminatın iadesine” ya da 

“takibin iptali veya ihtiyatî haczin kaldırılması konusunda ya da haksız ihtiyatî 

hacizden dolayı açıldığı bildirilen davanın sonuna kadar iade talebinin reddine” karar 

vermektedir
160

. Özekes, bu uygulamanın, yönetmelik hükmüne açıkça aykırı 

olduğunu ifade etmektedir
161

. 

 HUMK m.259,I‟deki teminat, ihtiyatî haczin haksız çıkması halinde borçlu 

ve üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların tazmini için gösterildiğinden, 

teminatın iadesi alacaklının haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat sorumluluğunun 

olup olmamasına bağlıdır. Alacaklının sorumluluğunun olmadığı durumlarda, 

teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olacağı için, teminatın iadesi 

mümkün olacaktır. 

 

a- İhtiyatî Haczin İcra Edilmemesi Halinde Teminatın İadesi 

Alacaklı, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, 

kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra müdürlüğüne başvurarak, ihtiyatî 

haciz kararının icrasını istemediği takdirde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden 

kalkacak ve daha sonra da uygulanamayacaktır (İİK m.261,I). Bu durumda ihtiyatî 

haciz kararı uygulanmadığı ve daha sonra da uygulanamayacağı için alacaklının 

haksız ihtiyatî hacizden dolayı sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teminat 

gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olacağı için, İİK m.259‟a göre 

gösterilen teminat, talep üzerine, alacaklıya iade edilecektir. Teminatın iade 

edilebilmesi için, borçlunun muvafakatına veya borçluya tebligat yapılmasına gerek 

yoktur. Mahkeme sadece, yargı çevresindeki icra müdürlüğüne, ihtiyatî haciz 

kararının, on günlük süre içinde, icrasının talep edilip edilmediğini sorar ve on 

günlük süre içinde ihtiyatî haciz kararının icrası talep edilmemişse, teminatın 

iadesine karar verir.  

Postacıoğlu da, ihtiyatî haczin icra edilmemesi nedeniyle kendiliğinden 

kalktığı durumlarda, esasen borçlunun bu sebeple bir zarara uğramış olmasının 

düşünülemeyeceğini; bu nedenle alacaklının ihtiyatî haciz talebinde bulunurken 

gösterdiği teminatın kendisine iade edilmesinde veya bu teminatın daha sonra ikinci 

                                                
160 Uyar-Haciz s.48; Özekes-İhtiyatî Haciz s.249-250. 
161 Özekes-İhtiyatî Haciz s.250. 
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kez ihtiyatî haciz talebinde bulunurken teminat olarak gösterilmesinde bir sakınca 

bulunmadığını belirtmektedir
162

.  

Yine, ihtiyatî haciz talebinde bulunan alacaklı, henüz ihtiyatî haczin 

icrasının talep edilebileceği on günlük süre dolmadan, ihtiyatî haciz kararının 

icrasından vazgeçerse, mahkeme teminatın kendisine iadesine karar verir 

(Yönetmelik m.44). Bu durumda da borçlunun muvafakatına veya borçluya tebligat 

yaptırmaya gerek yoktur. Mahkeme sadece icra dairesine, ihtiyatî haczin icra edilip 

edilmediğini sorar ve ihtiyatî haciz icra edilmemişse, ihtiyatî haczin icrasından 

vazgeçilmesiyle teminatın iadesine karar verir.  

İhtiyati haciz kararının icrasından vazgeçme, ihtiyatî haciz kararını veren 

mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yapılır. Daha önce ihtiyatî haciz kararının 

icrasının sağlanması için, ihtiyatî haciz kararını veren mahkemenin yargı 

çevresindeki icra müdürlüğüne başvurulmuşsa, icra müdürlüğüne verilecek bir 

dilekçe ile de ihtiyatî haczin icrasından vazgeçilebilir. Bu durumda ihtiyatî haczi 

tamamlayan çerçevede gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığının ve bu çerçevede 

açılan dava ve yapılan takiplerin sonucunun herhangi bir önemi yoktur. Çünkü 

ihtiyatî haciz henüz icra edilmediği ve bundan sonrası içinde icrasından vazgeçildiği 

için, borçlunun haksız ihtiyatî haciz nedeniyle zarara uğraması söz konusu  

olmayacaktır. Haksız ihtiyatî haciz nedeniyle tazminat davasının şartlarından birisini, 

ihtiyatî haczin icra edilmesi oluşturduğundan, bu şartın yokluğu nedeniyle ihtiyatî 

haciz talebinde bulunan kişinin haksız ihtiyatî hacizden dolayı sorumluğu da 

olmayacaktır. Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olduğundan 

borçlunun muvafakatı veya karşı tarafa tebligat yapılması yahut ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasim çerçevesinde yapılan takip veya açılan davanın sonucunun 

beklenilmesi gerekmeksizin teminatın iadesine karar verilmelidir. Başka bir deyişle 

ihtiyatî haciz kararının icra edilmemiş olması ve ihtiyatî haczin icrasından da 

vazgeçilmiş olması, teminatın iadesi için yeterli olup; başkaca bir işleme gerek 

yoktur . 

 

 

 

                                                
162 Postacıoğlu-İcra s.722. 
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b-İhtiyati Haczin İcra Edilmesi Halinde Teminatın İadesi 

İhtiyati haciz kararının icra edilmiş olması halinde, ileride ihtiyatî haczin 

haksız çıkması ve ihtiyatî haczi uygulatan kişinin, haksız ihtiyatî hacizden dolayı 

tazminat sorumluluğunun doğması mümkündür. İİK m.259,I‟e göre alacaklı 

tarafından gösterilen teminat, alacaklının haksız ihtiyatî hacizden dolayı doğacak 

sorumluluğunun (borçlu ve üçüncü kişilerin haksız ihtiyatî haczi nedeniyle 

uğramaları muhtemel zararların) karşılanması için gösterildiğinden, ihtiyatî haciz 

kararının icra edildiği durumlarda, İİK m.259,I‟e göre gösterilen teminatın talep 

üzerine hemen iade edilmemesi gerekir. İhtiyatî haciz kararının icra edildiği  

durumlarda teminat ancak, borçlunun muvafakatı ile veya haksız ihtiyatî haciz 

nedeniyle sorumluluğun olmadığı veya sorumluluğun sona erdiği durumlarda iade 

edilmelidir.  

Mahkemece verilen ihtiyatî haciz kararı icra edildikten sonra, ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasim çerçevesinde bir takım işlemler yapılacak, neticede ya alacaklı 

haklı çıkacak ve ihtiyatî haciz kesin hacze dönüşecek ya da borçlu haklı çıkacak ve 

ihtiyatî haciz hükümsüz hale gelecektir. Yine ihtiyatî haczin, icra edildikten sonra 

borçlunun itirazı üzerine kaldırılması mümkün olduğu gibi, ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasim çerçevesinde alacaklı tarafından gerekli işlemlerin 

yapılmaması sonucu hükümsüz hale gelmesi de mümkündür.  

İhtiyatî haczin haksız olup olmadığı, alacaklının haksız ihtiyatî hacizden 

dolayı sorumluluğunun olup olmayacağı ancak, ihtiyatî haczi tamamlayan merasim 

çerçevesinde yapılan takip veya davanın kesin bir biçimde sonuçlanmasıyla 

anlaşılacaktır. Bu nedenle ihtiyatî haczin icra edildiği durumlarda, ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasim çerçevesinde yapılan takip veya açılan dava kesin bir biçimde 

sonuçlanana kadar teminat iade edilmemeli; alacaklının haksız ihtiyatî hacizden 

dolayı sorumluluğu olup olmadığı, dolayısıyla ihtiyatî haczin haklı olup olmadığı 

kesin bir biçimde belirlendikten sonra teminatın iadesi konusunda bir karar 

verilmelidir.  

 

aa- İhtiyatî Haczi Tamamlayan Merasimde Alacaklının Haklı Çıkması 

İhtiyatî haciz koyduran alacaklının, takip veya davadan önce ihtiyatî haciz 

konulan hallerde, ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde, borçluya karşı 
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takip yapması veya dava açması gerektiğini; ihtiyatî haczin takip veya davadan sonra 

konulduğu hallerde ise, yeni bir takip yapılmasına veya dava açılmasına gerek 

olmadığını, mevcut takip veya davanın sonucuna göre hareket edileceğini yukarıda 

ihtiyatî haciz hakkında genel bilgi verirken görmüştük.  

İhtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde yapılan takip veya açılan 

dava sonucunda, ihtiyatî haciz koyduran alacaklı haklı çıkmış ise, ihtiyatî haczin 

haklı olduğu  anlaşılmış olur; bu durumda, alacaklının haksız ihtiyatî hacizden dolayı 

tazminat sorumluluğu söz konusu olmaz
163

. Zira alacaklı, borçluya karşı yaptığı 

takibi veya açtığı davayı kazanarak haklı olduğunu ispat etmiştir
164

. Bu durumda 

ihtiyatî haciz haklı olduğundan, borçlunun veya üçüncü kişilerin ihtiyatî hacizden 

dolayı zarara uğramaları ve haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davasının 

açılması söz konusu olmayacak, dolayısıyla teminat gösterilmesini gerektiren sebep 

ortadan kalkmış olacağından, İİK m.259‟a göre gösterilen teminat alacaklıya iade 

edilebilecektir. Ancak teminat iade edilebilmesi için, yapılan takibin kesinleşmiş 

olması veya açılan davaların alacaklı lehine kesin bir şekilde sonuçlanması şarttır. 

Buna göre, ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde İİK m.264‟e 

göre alacaklı tarafından itirazın iptali veya alacak davası açılmış ve bu davaları 

alacaklı kazanmışsa, bu davaların kabulüne ilişkin mahkeme kararının 

kesinleşmesiyle, ihtiyatî haciz koyduran alacaklının haklı olduğu kesin bir şekilde 

anlaşılmış olur, alacaklının haksız ihtiyatî hacizden sorumluluğu söz konusu olmaz. 

Bu durumda İİK m.264‟e göre alacaklı tarafından açılan itirazın iptali veya alacak 

davalarının kabulüne ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesiyle, İİK m.259‟a göre 

gösterilen teminatın, talep üzerine alacaklıya iade edilmesi gerekir.  

Yine ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde takip yapılmış ve bu 

takip borçlunun itiraz etmemesi veya borçlunun itirazının icra mahkemesi tarafından 

kaldırılmasıyla kesinleşmişse, ihtiyatî haciz koyduran alacaklının haklı olduğu 

anlaşılmış olur ve ihtiyatî haciz kendiliğinden kesin hacze dönüşür. Bu durumda da 

takibin kesinleşmesiyle İİK m.259‟a göre gösterilen teminatın, talep üzerine 

alacaklıya iade edilmesi gerekir. Uygulamada da teminatın iadesi taleplerine en çok 

takibin kesinleşmesi halinde rastlanılmaktadır. Takibin kesinleşmiş olması nedeniyle 

alacaklı tarafından teminatın iadesi talep edildiğinde, mahkemeler icra 

                                                
163 Yılmaz-Tedbirler II s.1283. 
164 Yılmaz-Tedbirler II s.1283. 
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müdürlüğünden takibin kesinleşip kesinleşmediğini sormakta ve takip kesinleşmişse 

teminatın iadesine karar vermektedirler
165

. Burada incelenmesi gereken konulardan 

birisi de ihtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde takip yapılması ve bu 

takibin borçlu tarafından itiraz edilmemesi veya borçlunun itirazının icra mahkemesi 

tarafından kaldırılması sonucu kesinleşmesi halinde, İİK m.259‟a göre alacaklı 

tarafından gösterilen teminatın ne zaman iade edilebileceğidir. Takibin kesinleşmesi 

teminatın iadesi için yeterli midir? Takibin kesinleşmesi alacaklının haksız ihtiyatî 

hacizden dolayı sorumluluğunun olmayacağı anlamına gelir mi?  

Kanımızca alacaklının, yaptığı takip veya açtığı dava sonucunda haklı 

çıkması halinde, takibin veya alacaklı lehine verilen mahkeme kararlarının 

kesinleşmesi yeterli olup, ayrıca borçluya tebligat yapılmasına gerek yoktur. Başka 

bir deyişle takibe itiraz edilmemesi veya takibe itiraz edilmişse, itirazın 

kaldırılmasına veya itirazın iptaline ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi; 

alacak davası açılmışsa, alacak davasının kabulüne ilişkin mahkeme kararının 

kesinleşmesi İİK m.259‟a göre gösterilen teminatın iade edilebilmesi için yeterlidir. 

Bu durumda, ihtiyatî haczin haklı olduğu anlaşıldığından, alacaklının haksız ihtiyatî 

hacizden dolayı sorumluluğu söz konusu olmayacak, teminat alacaklıya iade 

edilebilecektir. Yılmaz‟da “İhtiyatî haciz koyduran kişinin, ihtiyatî haczi tamamlayan 

merasim sonucunda haklı çıkması halinde, alacaklının herhangi bir sorumluluğu söz 

konusu olmaz; çünkü o haklı olduğunu davayı veya yaptığı takibi kazanarak ispat 

etmiştir” diyerek, bu hususu ifade etmiştir.  

                                                
165 Aslında takibin, borçlu tarafından itiraz edilmemesi veya borçlunun itirazının icra mahkemesince 

kaldırılması neticesinde kesinleşmiş olması, ihtiyatî haciz koyduran alacaklının işin esası, maddî 

hukuk bakımından haklı olduğu anlamına gelmez. Takibin kesinleşmesi alacaklının sadece takip 

hukuku bakımından haklı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle takibin kesinleştiği durumlarda, borçlu 

tarafından menfi tespit davası açılarak, maddî hukuk bakımından gerçekten borçlu olmadığının tespit 

ettirilmesi mümkündür. Bu durumda ihtiyatî haciz koyduran alacaklının haksız olduğu anlaşılacak ve 

alacaklının haksız ihtiyatî hacizden dolayı sorumluluğu doğabilecektir. Ancak alacaklının haksız 
ihtiyatî hacizden dolayı bu şekilde sorumluluğunun doğabileceği gerekçesiyle, takibin kesinleştiği 

durumlarda teminatın alacaklıya iade edilmemesi de, taraflar arasındaki menfaat dengesine aykırı 

olacaktır. Alacaklı takip hukuku anlamında da olsa, takibin kesinleşmesini sağlayarak haklı olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu nedenle takibin kesinleşmesi halinde teminatın iade edilmesi şeklinde gelişen 

uygulama kanımızca da doğrudur. Ancak borçlu tarafından menfi tespit davası açıldığının veya 

açılacağının ihtiyatî hacze karar veren mahkeme bildirildiği hallerde, mahkemenin menfi tespit 

davasının sonucunu beklemesi, takibin kesinleşmesi nedeniyle teminatın iadesine karar vermemesi 

uygun olacaktır. Menfi tespit davasını alacaklı kazanırsa, teminat iade edilecek; borçlu kazanırsa 

teminat iade edilmeyecek, tazminat davası açılıp açılmamasına, açılmışsa bunun sonucuna göre 

hareket edilecektir. 
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Yapılacak bir kanun değişikliğinde takibin kesinleşmesiyle veya ihtiyatî 

haczi tamamlayan merasim çerçevesinde açılan ve alacaklı lehine sonuçlanan 

davaların kesinleşmesiyle, alacaklı tarafından İİK m.259‟a göre gösterilen teminat, 

talep halinde kendisine iade edilir, şeklinde bir hüküm sevk edilmesi uygun olacaktır.  

 

bb- İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimde Alacaklının Haksız 

Çıkması 

İİK m.259,I‟e göre alacaklı tarafından gösterilen teminat, haksız ihtiyatî 

haciz nedeniyle borçlunun ve üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların 

karşılanması için gösterildiğinden, ihtiyatî haczin haksız çıkması halinde, alacaklının 

haksız ihtiyatî haciz nedeniyle sorumluluğu söz konusu olabileceğinden teminatın 

alacaklıya iade edilmemesi gerekir.  

Doktrinde, ihtiyatî haciz kararına itiraz sonucu (İİK m.265) ihtiyatî haczin 

kaldırılmasına karar verildiği
166

 veya alacaklının ihtiyatî haczi tamamlayan merasim 

çerçevesinde İİK m.264‟e göre açtığı itirazın iptali veya alacak davalarını kaybettiği 

durumlarda, ihtiyatî haczin haksız olduğu kabul edilmektedir
167

. Yine doktrinde 

tartışmalı olmakla beraber, ihtiyatî haczi tamamlayan merasime uyulmaması, İİK 

m.264,I-II-III‟deki sürelerin geçirilmesi nedeniyle, ihtiyatî haczin hükümsüz kaldığı 

hallerde de, ihtiyatî haczin haksız sayılması gerektiği kabul edilmektedir
168

.  

İhtiyatî haczin kaldırılmasına ilişkin  (İİK m.265) mahkeme kararının veya 

İİK m.264‟e göre açılan itirazın iptali veya alacak davalarının reddine ilişkin 

mahkeme kararının kesinleşmesiyle ihtiyatî haczin haksız olduğu kesin bir şekilde 

anlaşılmış olacaktır. Yine doktrindeki hâkim görüş ve Yargıtay uygulamasına göre 

                                                
166 Özekes ihtiyatî haczin haksız olmasından asıl maksadın, ihtiyatî haczin kabulü için gerekli şartların 

herhangi birisinde eksiklik olması olduğunu ifade etmekte ve buna göre ihtiyatî hacze esas bir 

alacağın olmadığı, alacağın rehinle temin edilmediği veya ihtiyatî haciz sebeplerinin gerçekleşmediği 

hallerde, ihtiyatî haczin haksız olduğunu belirtmektedir (Özekes-İhtiyati Haciz s.400). Yine Özekes, 

İİK m.265‟de itiraz sebepleri arasında sayılan ihtiyatî haciz sebepleri ifadesinin dar anlamda ihtiyatî 
haciz sebepleri olarak değil, geniş anlamda ihtiyatî haciz şartlarının bulunmadığı yönündeki itiraz 

olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir (Özekes-İhtiyatî Haciz s.323). Bu görüş çerçevesinde, 

ihtiyatî haciz kararı verilen hallerde, ihtiyatî haciz için gerekli şartlar gerçekleşmemişse, İİK m.265‟e 

göre ihtiyatî hacze itiraz ederek, ihtiyatî haczin kaldırılması sağlanabilecektir.  
167 Üstündağ-İcra s.421; Kuru-İcra El Kitabı s.916; Deynekli/Saldırım s.121. 
168 Kuru-İcra El Kitabı s.916; Deynekli/Saldırım s.121-122. Aksi görüş: Alacaklının ihtiyatî haczi 

tamamlayan merasime uymaması nedeniyle ihtiyatî haczin hükümsüz hale gelmesi, ihtiyatî haczin 

haksız olduğu anlamına gelmez; bu konuda işin esası bakımından alacaklının haklı olup olmaması 

kriter olarak alınmalı ve tazminat davası buna göre karara bağlanmalıdır (Özekes-İhtiyatî Haciz s.401; 

Üstündağ-İcra s.421). 
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de ihtiyatî haczi tamamlayan merasim için kanunda öngörülen sürelere uyulmaması, 

İİK m.264,I-II-III‟deki sürelerin geçirilmesi nedeniyle ihtiyatî haczin hükümsüz 

kaldığı durumlarda ihtiyatî haczin haksız olduğu kabul edilecektir. 

Böyle durumlarda, alacaklının haksız ihtiyatî haciz nedeniyle sorumluluğu 

söz konusu olabileceğinden, teminatın iadesi için, borçlu (veya üçüncü kişi) 

tarafından haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası açılıp açılmadığına 

bakılacaktır. Borçlu tarafından, haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası 

açılmışsa, bu davanın sonuçlanması beklenecek, dava sonuçlanıncaya kadar, 

alacaklının İİK m.259‟a göre gösterdiği teminat kendisine iade edilmeyecektir. 

Borçlu tarafından, haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası açılmamışsa, İİK 

m.259‟a göre gösterilen teminatın haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davasının 

tabi olduğu zamanaşımı süresince ihtiyatî haciz koyduran alacaklıya iade edilmemesi 

gerekir. Bununla birlikte, teminatın, tazminat davasının tabi olduğu zamanaşımı 

süresince alıkonulması da taraflar arasındaki menfaat dengesine aykırı düşer. Bu 

nedenle HTMYİY m.44 ile alacaklıya teminatın iadesini talep etme hakkı 

tanınmıştır. Buna göre, alacaklının teminatın iadesini talep etmesi üzerine, durumu, 

kalem şefi veya yardımcısı hâkime arz eder. Hâkimde, borçluya tebligat yapar ve bu 

tebligatla, alacaklıya teminatın iadesi konusunda ya muvafakatını bildirmesi ya da 

haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası açarak dava açtığına ilişkin belgeyi 

mahkemeye ibraz etmesi için uygun bir süre verir; aksi takdirde teminatın iade 

edileceğini ihtar eder. Hâkim tarafından verilen süre içinde tazminat davasının açılıp 

açılmamasına göre hareket edilir. 

 

 aaa- Tazminat Davası Açılmaması Halinde  

Hâkim tarafından HTMYİY m.44‟e göre verilen süre içinde alacaklı 

tarafından tazminat davası açılmaması halinde, hâkim ihtiyatî haciz koyduran 

alacaklı tarafından İİK m.259‟a göre gösterilen teminatın iadesine karar verir. 

Teminatın, ihtiyatî haciz koyduran alacaklıya iade edilmesi, alacaklının, haksız 

ihtiyatî hacizden dolayı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Haksız ihtiyatî hacizden 

zarar gören alacaklı veya üçüncü kişiler, zamanaşımı süresi içinde tazminat davası 

açabilirler. Yani hâkim tarafından, HTMYİY m.44‟e göre verilen süre teminatın 

iadesi ile ilgili olup, tazminat davasının açılma süresi ile ilgili değildir.  
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bbb- Tazminat Davası Açılması Halinde  

İhtiyati haczin haksız olduğunun anlaşıldığı durumlarda, alacaklı tarafından 

kendiliğinden veya HTMYİY m.44‟e göre hâkim tarafından süre verilmesi üzerine 

haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası açılmışsa, bu dava sonuçlanana kadar, 

alacaklı tarafından İİK m.259‟a göre gösterilen teminat alacaklıya iade edilmez.  

Borçlu (veya üçüncü kişi) haksız ihtiyatî hacizden dolayı açtığı tazminat 

davasını kazanmışsa (tazminat davası kabul edilmişse), alacaklı tarafından İİK 

m.259‟a göre gösterilen teminat iade edilmez. Zira mahkemece hükmedilen tazminat, 

öncelikle İİK m.259‟a göre gösterilen teminattan karşılanacaktır.  

Tazminat davasını kazanan borçlu, aldığı ilâmı dayalı olarak, alacaklıya 

karşı ilâmlı icra takibi yapacaktır. Takip konusu yapılan borç alacaklı tarafından 

ödenirse, İİK m.259‟a göre gösterdiği teminat alacaklıya iade edilecektir. Takip 

konusu yapılan borç ödenmezse, bu durumda, icra müdürü, talep üzerine alacaklının 

(tazminat davalısının) daha önce İİK m.259‟a göre göstermiş olduğu teminatı 

haczeder, paraya çevirir ve bu bedelden tazminat davacısının (borçlunun) alacağını 

öder
169

. İİK m.259‟a göre gösterilen teminatın, hükmedilen tazminattan çok olması 

nedeniyle, arta kalan miktar olursa, bu miktar da teminatı gösteren alacaklıya 

(tazminat davalısı) iade edilir.       

Tazminat davası reddedilmişse yani haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat 

davası açan davacı borçlu davayı kaybetmişse, davanın reddi kararıyla, davacının 

(borçlunun) ihtiyatî haciz koyduran davalıdan (alacaklıdan) talep edebileceği 

                                                
169 Tazminat davasının kabulüne ilişkin karar, davalı (alacaklı) tarafından temyiz edilmişse,  davalı 

(alacaklı) HUMK m.443/I ve İİK m.36‟ya göre icranın ertelenmesi yoluna başvurarak, ilâmlı icra 

takibini durdurabilir. Bu durumda icranın ertelenmesi için davalının (alacaklının) İİK m.36‟ya göre 

göstermekle yükümlü olduğu teminat miktarından, daha önce ihtiyatî haciz kararı için İİK m.259‟a 

göre gösterdiği teminat miktarı düşülür. İİK m.259‟a göre daha önce gösterilen teminat miktarı, İİK 

m.36‟ya göre gösterilmesi gereken teminat miktarını karşılıyorsa, başkaca bir teminat gösterilmesine 

gerek kalmaz. Zira her iki teminat da aynı amaca yöneliktir. Haksız ihtiyatî hacizden dolayı açılan 

tazminat davasında hükmedilen tazminat alacağı öncelikle İİK m.259‟a göre gösterilen teminattan 

karşılanacaktır. İİK m.36‟ya göre gösterilen teminat da takip dayanağı ilâm ile hükmedilen para 
alacağının ödenmesini garanti altına almak için gösterilmektedir. Görüldüğü üzere her iki teminatın 

amacı aynı olduğundan, mükerrer olmaması için, İİK m.36‟ya göre teminat gösterilirken, İİK m.259‟a 

göre gösterilen teminat ile karşılanmayan kısım için teminat gösterilmesi yeterlidir. Bu şekilde 

Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için icra dairesinden süre alınırsa ve süresinde 

Yargıtay‟dan da icranın ertelenmesi kararı getirilirse temyiz incelemesi neticeleninceye kadar, 

tazminat alacağının tahsili için yapılan ilâmlı icra takibi durmaya devam eder ve İİK m.259‟a göre 

gösterilen teminatın paraya çevrilmesi talep edilemez. Yargıtay‟dan icranın ertelenmesi kararı 

getirilmezse veya temyiz incelemesi neticesinde mahkeme kararı onanırsa, gerek İİK m.259‟a göre 

gösterilen teminat, gerekse İİK m.36‟ya göre gösterilen ek teminat paraya çevrilerek elde edilen bedel 

tazminat davacısına (borçluya) ödenir. 
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herhangi bir zararının olmadığı tespit edilmiş olur. Tazminat davasının reddiyle, 

davacının (borçlunun) herhangi bir zararının olmadığı tespit edilmiş, teminat 

gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmış olduğundan, İİK m.259‟a göre 

gösterilen teminatın iade edilmesi gerekir.  

 

ccc-Tazminat Davasının Zamanaşımına Uğraması Halinde  

Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davasının tabi olduğu bir yıllık 

zamanaşımı süresi içinde, borçlu veya üçüncü kişi tarafından tazminat davası 

açılmamışsa, alacaklının İİK m.259‟a göre gösterdiği teminatın iadesini talep etmesi 

üzerine, mahkeme, başkaca bir işleme, HTMYİY m.44‟e göre karşı tarafa tebligat 

yapmaya gerek kalmaksızın teminatın iadesine karar vermelidir. Çünkü, bu durumda, 

tazminat talebi zamanaşımına uğradığından, teminatın gösterilmesini gerektiren 

sebep ortadan kalkmıştır. Bu nedenle teminatın iade edilmesinde herhangi bir sakınca 

yoktur.  

 

2- İİK m.263’e Göre Gösterilen Teminatın İadesi 

İİK m.263‟ye göre borçlu tarafından gösterilen teminatın, borçluya 

bırakılan malların istenildiği zaman, yani ihtiyatî haciz kesin hacze dönüştüğü (İİK 

m.264,V) veya borçlunun iflâsı sebebiyle malların iflâs masasına alınması (İİK 

m.186) gerektiği zaman, aynen veya para olarak icra dairesine teslim edilmesini 

sağlamak için alındığını yukarıda görmüştük. Malların iadesi gerektiğinde, mallar 

aynen veya para olarak icra müdürlüğüne teslim edilmediği takdirde, malların bedeli, 

gösterilen teminattan alınacaktır
170

.  Bu nedenle İİK m.263‟e göre gösterilen 

teminatın iade edilebilmesi için, ya teminat karşılığında bırakılan malların aynen 

veya para olarak icra müdürlüğüne (veya duruma göre iflâs idaresine) teslim edilmiş 

olması ya da ihtiyatî haczin sona ermesi nedeniyle artık bu malların aynen veya para 

olarak tesliminin gerekmemesi lazımdır.  

İİK m.263‟e göre borçluya veya üçüncü kişiye bırakılan mallar aynen veya 

para olarak, icra dairesine (veya duruma göre iflâs idaresine) iade edildikten sonra, 

İİK m.263‟e göre borçlu tarafından gösterilen teminatın, borçluya iade edilmesi 

gerekir. İİK m.263‟deki teminat, borçluya bırakılan malların aynen veya para olarak 

                                                
170 Belgesay-Usul s.120. 
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teslim edilmesini temin etmek için alındığından, ihtiyaten haczedilen mallar aynen 

veya para olarak teslim edildikten sonra teminatın gösterilmesini gerektiren sebep 

ortadan kalkmış olacağından, teminatın iade edilmesi gerekir.  

Teminat karşılığında bırakılan mallar üzerindeki ihtiyatî haczin herhangi bir 

nedenle sona ermesi halinde, İİK m.263‟e göre gösterilen teminat borçluya iade 

edilebilir. Çünkü bu durumda ihtiyatî haciz sona erdiği için, borçluya bırakılan 

malların artık icra dairesine iade edilmesi gerekmez.  

Sonuç olarak, İİK m.263‟e göre borçluya bırakılan mallar aynen veya para 

olarak teslim edilmedikçe, mallar üzerindeki ihtiyatî haciz devam ettikçe, İİK 

m.263‟e göre gösterilen teminatın borçluya iade edilmesinin mümkün olmadığını 

söyleyebiliriz. 

 

3- İİK m.266’ya Göre Gösterilen Teminatın İadesi 

İİK m.266‟ya göre, borçlu tarafından gösterilen teminat karşılığında ihtiyatî 

haczin kaldırılmasına karar verilen hallerde, ihtiyatî haciz, ihtiyatî hacze konu mal ve 

haklar üzerinden kaldırılarak, teminat üzerine kaydırılmış olduğundan, ihtiyatî haciz 

teminat üzerinde devam etmektedir. Teminat üzerinde devam etmekte olan ihtiyatî 

haciz ya çeşitli nedenlerle hükümsüz hale gelerek sona erecek ya da kesin hacze 

dönüşecektir.  

İİK m.266‟ya göre gösterilen teminatın borçluya iade edilebilmesi için, 

teminat üzerindeki ihtiyatî haczin veya ihtiyatî haciz kesin hacze dönüşmüşse kesin 

haczin sona ermesi gerekir. İİK m.266 çerçevesinde teminat üzerine kaydırılmış 

haciz devam ettiği sürece, teminatın iade edilmesi mümkün değildir. İİK m.266‟ya 

göre gösterilen teminatın borçluya iade edilmesi konusunun bu çerçevede 

değerlendirilmesi gerekir. Teminatın borçluya iadesi konusunda kararı, İİK m.266‟ya 

göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar veren mahkeme 

verecektir.  

İİK m.266‟ya göre teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar 

verilen durumlarda, teminat üzerinde devam etmekte olan ihtiyatî haciz, ihtiyatî 

haczi tamamlayan merasim çerçevesinde yapılan takip veya açılan dava 

sonuçlanıncaya kadar devam edecektir. Bu aşamada ihtiyatî haciz, alacaklının yaptığı 

takip veya açtığı davayı kaybetmesiyle veya ihtiyatî haczi tamamlayan merasime 
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uyulmaması, gerekli işlemlerin süresinde yapılmamasıyla yahut ihtiyatî haciz 

kararının kaldırılmasına karar verilmesiyle sona erebilir. İşte ihtiyatî haciz kararının 

bu şekilde hükümsüz hale gelerek sona erdiği hallerde, teminat üzerindeki ihtiyatî 

haciz kalkacağından, İİK m.266‟ya göre gösterilen teminat borçluya iade edilecektir. 

Burada değişik ihtimaller söz konusu olabilir:  

Alacaklının ihtiyatî tamamlayan merasim çerçevesinde İİK m.264‟e göre 

yaptığı takip veya açtığı davayı kaybetmesiyle ihtiyatî haciz hükümsüz hale gelir, 

sona erer. İşte bu durumda teminat üzerinde devam etmekte olan ihtiyatî haciz sona 

erdiğinden, ihtiyatî hacze konu teminatın, talep halinde borçluya iade edilmesi 

gerekir. İhtiyatî haczin kalkması için, alacaklının açtığı itirazın iptali (İİK m.264,II 

c.3) veya alacak davalarının (İİK m.264,III) yahut borçlunun açmış olduğu borçtan 

kurtulma davasının, alacaklı aleyhine sonuçlanarak, alacaklının davada haksız 

çıkması yeterli olup, ayrıca bu kararların kesinleşmesine gerek yoktur
171

. Bu nedenle 

davaların alacaklı aleyhine neticelenmesi ile borçlu tarafından İİK m.266‟ya göre 

gösterilen teminat talep halinde iade edilir. 

Alacaklı, açtığı alacak davasından feragat eder, karşı tarafın muvafakatı ile 

vazgeçer veya dava takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılır ve bir ay içinde de 

yenilenmezse, ihtiyatî haciz hükümsüz hale gelecek (İİK m.264,IV) sona erecektir. 

Bu durumda da İİK m.266‟ya göre gösterilen teminat talep halinde borçluya iade 

edilir.  

İhtiyatî haczi tamamlayan merasim için İİK m.264‟de belirtilen hususlara 

uyulmaması, süresinde takip yapılmaması, dava açılmaması veya İİK m.264‟de 

belirtilen diğer işlemlerin yapılmaması, halinde de ihtiyatî haciz hükümsüz hale 

gelerek, sona ereceğinden; bu durumda da talep halinde İİK m.266‟ya göre gösterilen 

teminat borçluya iade edilir. 

İhtiyatî haciz borçlunun ihtiyatî hacze itirazı sonucu, İİK m.265‟e göre 

ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verilmesiyle de sona ermiş olabilir. Bu durumda 

da borçlu tarafından İİK m.266‟ya göre gösterilen teminat talep halinde borçluya 

iade edilir. İİK m.265‟e göre ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verilen hallerde, 

                                                
171 Yılmaz-Tedbirler II s.1168; Berkin-İhtiyati Haciz s.85; Kuru-İcra II s.2570; Uyar-Haciz s.90; 

Özekes-İhtiyatî Haciz s.367, 377. “İhtiyatî haciz kararından sonra açılan dâva red edildiği takdirde 

ihtiyatî haczin kalkması için kararın kesinleşmesinin beklenmesine lüzum yoktur. Bu kararın temyiz 

edilmesi ihtiyatî haczin devamına sebep teşkil etmez” (İİD 21.06.1957, 3912/4203: Yılmaz-Tedbirler 

II s.1169). 
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ihtiyatî haczin kaldırılması için kararın kesinleşmesine gerek olmadığından
172

; 

mahkemece ihtiyatî haczin kaldırılmasına karar verilmesiyle, İİK m.266‟ya göre 

gösterilen teminat, talep halinde borçluya iade edilebilir. Başka bir deyişle, İİK 

m.266‟ya göre gösterilen teminatın borçluya iade edilebilmesi için, İİK m.265‟e göre 

verilen ihtiyatî haczin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesine gerek 

yoktur.  

İhtiyatî haczi tamamlayan merasim çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış 

ve ihtiyatî haciz kesin hacze dönüşmüşse, bu durumda da İİK m.266‟ya göre 

gösterilen teminatın, kural olarak borçluya iade edilmesi mümkün değildir. Zira 

ihtiyatî haczin kesinleşmesiyle, teminat üzerinde devam etmekte olan ihtiyatî haciz, 

kesin hacze dönüşmüş olacak ve alacaklı teminatın paraya çevrilmesini talep 

edebilecektir.  

İhtiyatî haciz kesin hacze çevrildikten sonra, İİK m.266‟ya göre gösterilen 

teminatın borçluya iadesi, ancak, kesin haczin düştüğü veya kaldırıldığı durumlarda 

mümkündür. Örneğin, alacaklının süresinde satış talebinde bulunmaması nedeniyle 

haczin düştüğü hallerde veya borcun ödenmesi nedeniyle ya da alacaklının talebi 

üzerine teminat üzerindeki kesin haczin kaldırıldığı durumunda İİK m.266‟ya göre 

gösterilen teminat borluya iade edilir.  Çünkü ihtiyatî haciz kesin hacze dönüştükten 

sonra, artık ihtiyatî haczin hükümsüzlüğünden değil, ancak icrai haczin 

hükümsüzlüğünden bahsedilebilir
173

; İİK m.266‟ya göre gösterilen teminat da ancak 

kesin haczin hükümsüz hale geldiği, sona erdiği hallerde iade edilebilir. İhtiyatî 

haciz, kesin hacze dönüştükten sonra, ihtiyatî haciz kararının mahkemece 

kaldırılmasına (İİK m.265) karar verilmesi halinde, daha önce kesin hacze dönüşmüş 

olan haczin kaldırılmasına karar verilemeyeceğinden
174

; böyle durumlarda da 

teminatın iadesine karar verilemeyecektir. 

 

                                                
172 Kuru-İcra El Kitabı s.898. “Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1999/2699 Değişik İş sayılı 
15.11.1999 tarihli kararından itiraz üzerine verilen kararın hüküm bölümünün A/1 bölümünde „ihtiyatî 

haczin kaldırılmasına‟ şeklinde karar verildiğine ve itiraz üzerine verilen bu kararın infazı için 

kesinleşmesine gerek bulunmadığına göre icra müdürlüğünce sözü edilen ihtiyatî haciz kararına dayalı 

olarak konulan hacizlerin kaldırılması gerekir” (12.HD 27.06.2000, 9811/10804: Kuru-İcra El Kitabı 

s.898). 
173 Özekes-İhtiyatî Haciz s.378. 
174 Kuru-İcra El Kitabı s.907; Özekes-İhtiyati haciz s.375. “İİK m264/son maddesi gereğince takibin 

kesinleşmesi ile birlikte ihtiyatî haciz kendiliğinden icraî hacze dönüşmüştür. Bundan sonra ihtiyatî 

haciz kararının mahkemece kaldırılması, kesinleşmiş olan takibi ve kesin haczi etkilemez” (12.HD 

30.01.1996, 1253/1187: Uyar-Kanun V s.6691). 
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VI- Konkordatoda Teminatın İadesi 

İİK m.298,I-3‟e göre konkordato borçlusu tarafından gösterilen teminat, 

konkordatonun tasdik edilen şartlar çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak için 

gösterildiğinden, İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın iadesi, konkordato 

mühletinin devam edip etmemesine, konkordatonun tasdik edilip edilmemesine, 

tasdik edilmiş ise, konkordatonun yerine getirilip getirilmemesine bağlıdır. 

 

1- Konkordato Mühletinin Kaldırılması Halinde Teminatın İadesi 

Konkordato mühleti verilmesinden sonra, borçlu İİK m.298,I-3‟e göre 

teminat göstermiş, borçlu teminat gösterdikten sonra mühlet kararı kaldırılmış 

olabilir. Borçluya verilen konkordato mühleti, mühlet kararının uygulamaya 

koydurulmaması nedeniyle kendiliğinden kalkabileceği gibi (İİK m.286,II), icra 

mahkemesi tarafından İİK m.290-III veya İİK m.287,VII hükümlerine göre 

kaldırılmış da olabilir.  

Konkordato mühletinin İİK m.286,II‟ye göre kendiliğinden kalktığı 

hallerde, icra mahkemesinin ayrıca bir karar vermesine ve mühletin kalktığının ilân 

edilmesine gerek yoktur
175

. Mühletin kendiliğinden kalktığı hallerde, İİK m.298,I-3‟e 

göre gösterilen teminatın talep halinde borçluya iade edilmesi gerekir.  

Konkordato mühletinin İİK m.290,III veya İİK m.287,VII hükümlerine 

göre, icra mahkemesi tarafından kaldırıldığı hallerde ise, icra mahkemesi, aynı 

kararında, talep ve teminat gösterilmesi gerekmeksizin, borçlunun mallarının ihtiyatî 

haczine karar verir (İİK m.290,IV; m.287,VII; m.301,II). Bu nedenle bu hallerde 

teminatın hemen borçluya iade edilmemesi, alacaklıların, borçlunun mallarını ihtiyatî 

haciz koyabilmelerine imkân tanıyacak şekilde, uygun bir süre beklenilmesi gerekir. 

Konkordato mühletinin icra mahkemesini kararı ile kaldırıldığı hallerde, mühletin 

kaldırılması kararının ilân edilmesinden itibaren on gün içinde alacaklılardan her biri 

borçlunun doğrudan doğruya iflâsını isteyebileceklerinden (İİK m.290,IV; 

m.287,VII; m.301,I; m.177,3) en azından bu süre sonuna kadar beklenmeli, 

borçlunun iflâsı talep edildiği takdirde teminat iade edilmemelidir. 

 

 

                                                
175 Kiraz s.862. 
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2- Tasdik Talebinin Reddi Halinde Teminatın İadesi, 

Konkordato teminatı, konkordatonun tasdiki halinde, alacaklıların, tasdik 

edilen konkordato çerçevesinde alacaklarına kavuşmasını sağlamak için 

gösterildiğinden, tasdik talebi reddedildiğinde, teminat gösterilmesini gerektiren 

sebep ortadan kalkmış olacaktır. Bu nedenle, tasdik yargılaması sonucunda, ticaret 

mahkemesi, borçlunun konkordatonun tasdiki talebinin reddine karar verirse, borçlu 

tarafından gösterilen teminatın talep halinde borçluya iade edilmesi gerekir. 

Doktrindeki bir görüşe göre, İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminat, kararın 

kesinleşmesiyle, borçluya talep halinde iade edilmeli
176

; bir diğer görüşe göre, 

kararın kesinleşmesinden itibaren, alacaklıların borçlunun mallarına ihtiyatî haciz 

koyabilmeleri için uygun bir zaman tanındıktan sonra iade edilmeli
177

; bir başka 

görüşe göre ise, ret kararının kesinleşmesinden itibaren on gün geçtikten sonra iade 

edilmelidir.
178

.  

Kanımızca İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminat, tasdik talebinin reddine 

ilişkin karar kesinleşmesinden itibaren uygun bir süre geçtikten sonra, teminat 

üzerine ihtiyatî haciz konulmamış olduğu takdirde, talep halinde borçluya iade 

edilmelidir. Şöyle ki, İİK m.301,II‟ye göre tasdik talebinin reddine karar 

verildiğinde, mahkeme, herhangi bir talep ve teminat gösterilmesi gerekmeksizin, 

borçlunun tüm haczi caiz mallarının ihtiyatî haczine karar verecektir. Bu hüküm, 

alacaklılar lehine kabul edilen, borçlunun mal kaçırmasını önlemeye yönelik bir 

hükümdür
179

. Borçlunun mal kaçırmasını önlemek için alacaklının borçlunun 

mallarına ve bu arada İİK m.298,I-3‟e göre gösterdiği teminata ihtiyatî haciz 

koyabilmeleri için uygun bir süre tanınması, teminatın hemen borçluya iade 

edilmemesi gerekir. Doktrinde tartışmalı olmakla beraber, alacaklıların tasdik 

talebinin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren on gün içinde ihtiyatî 

haczin uygulanmasını isteyebilecekleri (İİK m.261,I)  kabul edildiğinden
180

; 

kanımızca alacaklıların ihtiyatî haciz kararının uygulanmasını talep edebilecekleri bu 

on günlük süre geçtikten sonra hemen teminat iade edilmemeli, ihtiyatî haczin 

                                                
176 Balcı-Konkordato s.267. 
177 Tanrıver/Deynekli s.152; Altay-Konkordato I s.446, 808. 
178 Kuru-İcra El Kitabı s.1294. 
179 Yılmaz-Tedbirler II s.1098. 
180 Tanrıver/Deynekli s.147; Kuru-Konkordato s.477, dn.225; Kuru-İcra IV s.3775. Aksi görüş: Ret 

kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, alacaklıların ihtiyatî haciz kararının icrasını 

istemeleri gerekir (Özekes-İhtiyatî Haciz s.276; Postacıoğlu-Konkordato s.95). 
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uygulanabilmesi için geçecek süre de dikkate alınarak, bir müddet daha 

beklenilmelidir. Kanımızca ihtiyatî haczin icrasının talep edileceği on günlük 

süreden sonra on, onbeş gün daha beklenilmesi, bu süre sonuna kadar teminat 

üzerine ihtiyatî haciz konulmadığı takdirde, teminatın talep halinde borçluya iade 

edilmesi uygun olacaktır.  

 

3- Tasdik Talebinin Kabulü Halinde Teminatın İadesi 

Tasdik yargılaması sonucunda, ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki 

talebini kabul ederek, konkordatonun tasdikine karar vermişse, bu durumda İİK 

m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın iadesi, konkordatonun yerine getirilip 

getirilmediğine bağlıdır.  

 

a- Konkordatonun İfası Halinde  

Tasdik edilen konkordato ifa edilmediği, konkordato şartları çerçevesinde 

yerine getirilmediği sürece, İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın, borçluya iade 

edilmesi mümkün değildir. Konkordato borçlusu tarafından, alacaklılara tasdik 

edilen konkordato şartları çerçevesinde alacakları ödendikten, yani konkordato 

yerine getirildikten sonra, İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın, talep halinde 

borçluya iade edilmesi gerekir.  

Teminatın iade edilebilmesi için, konkordato şartlarını yerine getiren 

borçlunun, İİK m.182 hükmü kıyasen uygulanmak suretiyle konkordatonun tasdikine 

karar veren mahkemeye başvurması ve tüm alacaklıların alacağını ödediğini ispat 

ederek, hakkındaki konkordato kararının kaldırılmasını ve gösterdiği teminatların 

kendisine iadesine karar verilmesini istemesi gerekir
181

. Mahkeme, konkordato 

şartları çerçevesinde borçların ödendiğini tespit ederse, konkordatonun 

kaldırılmasına ve İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın borçluya iade edilmesine 

karar verir. Bu kararla teminat borçluya iade edilir.  

                                                
181 Altay-Konkordato I s.449; Balcı-Konkordato s.269. “Davacı vekili, ….iflâsına karar verilen 

müvekkilinin teklif ettiği konkordatonun tasdik edilerek iflâsın kaldırıldığını, konkordatoda alacaklı 

olarak kaydedilenlerin alacağının ödendiğini…konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kaldırılmasına, 

ipotek şerhlerinin tapudan silinmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir…Davacı tasdik edilen 

konkordatoda konkordatoyu teminatsız kabul etmeyen alacaklılara verilen ipoteklerin borcun 

ödenmesi nedeniyle kaldırılmasını istemiştir. Bu durumda, husumetin lehine ipotek tesis edilenlere 

yöneltilmesi gerekir. Mahkemece davacıya bu yönde verilen süreye rağmen işlem yapılmaması 

nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır” (19.HD 04.04.2002, 

1127/2543: Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan-V s.6224). 
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Borçlunun, konkordatoya tâbi bazı borçları ödemesi halinde, ödediği 

borçları temin eden teminatların iadesini isteyemeyeceği, her münferit ödeme için 

teminatın iadesinin istenilmesi, usul ekonomisini aykırı olacağı gibi, İİK m.182 

çerçevesinde de bunun mümkün olmadığı; ancak tüm borçların ödenmesi halinde, 

İİK m.182 çerçevesinde konkordatonun kaldırılmasıyla birlikte teminatın iadesini 

istenebileceği ileri sürülmüştür
182

. Kanımızca, konkordato borçlusu, bazı borçları 

ödediği hallerde de, ödediği borçları temin eden teminatların iade edilmesini, 

konkordatoyu tasdik eden mahkemeden talep edebilmelidir. Mahkemeye, borcun 

konkordato şartları çerçevesinde ödendiğini ispat eden kesin nitelikte delillerin 

(örneğin banka havale dekontu) ibraz edilmesi, ibraz edilen belgelerden borcun 

ödendiğinin kesin bir şekilde anlaşılması halinde de mahkemece teminatın iadesine 

karar verilmelidir.  İbraz edilen belgelerden borcun ödendiğinin anlaşılamadığı 

hallerde, yargılama yapılmamalı, bu durumda, diğer alacaklıların alacakları da 

ödendikten sonra İİK m.182 çerçevesinde işlem yapılarak teminat iade edilmelidir.   

 

b- Konkordatonun Feshi Halinde  

Konkordatonun feshi halinde, konkordato borçlusunun göstermiş olduğu 

teminatın iade edilmesi, alacaklıların konkordato ile kazanmış oldukları hakları 

muhafaza edip etmediklerine bağlıdır.  

Konkordatonun İİK m.307 hükmüne göre bir alacaklı için feshine karar 

verilmesinde, alacaklı, konkordato gereğince kazanmış olduğu hakları muhafaza 

etmekte; feshin alacaklının kazanmış olduğu haklar üzerinde herhangi bir etkisi 

olmamaktadır
183

. Bunun bir sonucu olarak, konkordatonun İİK m.307‟ye göre 

feshinin, borçlu tarafından İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminat üzerindeki 

alacaklının hakkına da herhangi bir etkisi olmamakta; alacaklı teminat üzerindeki 

hakkını muhafaza etmektedir
184

. Hatta borçlunun, ileride iflâsına karar verilse bile, 

alacaklı kendi alacağı için İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminattan 

yararlanabilmektedir
185

. Bu nedenle konkordatonun bir alacaklı için feshine karar 

verildiği durumlarda, teminatın fesihle birlikte borçluya iade edilmemesi gerekir.  

                                                
182 Altay-Konkordato I s.449. 
183 Ulukapı-Konkordato s.265; 
184 Ulukapı-Konkordato s.265. 
185 Kuru-Konkordato s.507-508, dn.309; Ulukapı-Konkordato s.265. 
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Borçlu tarafından İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminat, alacaklının, 

tasdik edilen konkordato şartları çerçevesinde alacağına kavuşabilmesini sağlamak 

için gösterildiğinden; teminat, alacağın tamamı için değil, konkordato şartlarına göre 

ödenmesi gereken kısım için güvence teşkil etmektedir
186

. Konkordato şartlarına 

göre ödenmesi gereken miktar alacaklıya ödenmediği sürece, teminatın borçluya iade 

edilmesi mümkün değildir.  

Konkordatonun bir alacaklı için feshinde, alacaklı alacağının tamamını 

borçludan isteyebilir ve borçlu aleyhine alacağının tamamı için icra veya iflâs takibi 

yapabilir. Alacaklı, fesihle birlikte alacağının tamamını isteyebilme hakkına 

kavuştuktan sonra, alacaklıya konkordato şartlarına göre ödenmesi gereken miktar, 

borçlu aleyhine yapılan takip yoluyla veya haricen borçludan tahsil ettikten sonra, 

teminat talep halinde borçluya iade edilebilir.  

Konkordatonun İİK m.308 hükmüne göre tamamen feshine karar verilmesi 

halinde, konkordatonun tasdikine ilişkin hüküm ve sonuçlar hükümden düşmekte; 

alacaklıların konkordato gereğince kazanmış oldukları haklar ortadan 

kalkmaktadır
187

. Buna bağlı olarak, konkordato ile kazanılan teminatlarda hükümsüz 

hale gelmekte, hukuken geçerliliğini yitirmektedir
188

. Bir başka deyişle, konkordato 

tümüyle hükümsüz hale gelmesiyle, teminatın gösterilme nedeni de ortadan kalkmış 

olacaktır
189

. 

Konkordatonun tamamen feshine karar verildikten sonra, artık 

konkordatonun yerine getirilmesinden söz edilemeyeceği için, teminat gösterilmesini 

gerektiren sebep ortadan kalkmıştır. Bu durumda, sebebi kalkan teminatın talep 

halinde borçluya iade edilmesi gerekir
190

. Ancak doktrinde, konkordatonun tamamen 

feshine karar verilen hallerde, fesihle beraber hemen teminatın iade edilmemesinin, 

uygun bir süre geçtikten sonra iade edilmesinin daha uygun olacağı ifade 

edilmiştir
191

. Bu görüşe göre, konkordatonun tamamen feshine karar verilen hallerde, 

ticaret mahkemesi, aynı zamanda teminat aramaksızın, borçlunun haczi kabil bütün 

mallarının ihtiyatî haczine karar vereceğinden (İİK m.308,II; 301,II), borçlunun mal 

                                                
186 Kuru-Konkordato s.507, dn.309; Ulukapı-265. 
187 Ulukapı-Konkordato s.274; Kuru-Konkordato s.510, dn.318; Üstündağ-İflas s.209. 
188 Ulukapı-Konkordato s.274; Üstündağ-İflâs s.209. 
189 Altay-Konkordato I s.446. 
190 Ulukapı-Konkordato s.274; Altay-Konkordato I s.446-447. 
191 Ulukapı-Konkordato s.274; Altay-Konkordato I s.447. 
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kaçırmasını önlemek, alacaklıların teminat konusu mal ve haklar üzerinde ihtiyatî 

haciz kararının icrasını sağlayabilmeleri için, uygun bir süre tanınması, bu süre 

içinde teminat konusu mal ve hak üzerinde ihtiyatî haciz uygulanmadığı takdirde 

teminatın iade edilmesi uygun olacaktır
192

. Yine, konkordatonun feshine bağlı olarak, 

borçlunun iflâsının talep edildiği durumlarda (İİK m.308,II; 301,I), iflâs davasının 

sonucuna kadar teminatın iade edilmemesi uygun olacaktır
193

.  

 

4- Alacaklıların Alacaktan veya Teminattan Vazgeçmeleri Halinde 

Teminatın İadesi 

Konkordato borçlusundan alacaklı olan kişi, alacağından veya alacağı için 

İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminattan vazgeçerse, teminatın borçluya iade 

edilmesi gerekir. Konkordato borçlusundan alacaklı olan bir kişi, alacağından 

vazgeçerse, bu durumda alacağın konkordato şartlarına göre ödenmesini temin etmek 

üzere İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın, borçluya talep halinde iade edilmesi 

gerekir. Çünkü İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminat, alacaklının menfaatlerini 

korumak için alınmakta, alacaklının alacağından vazgeçmesi halinde ise, teminat 

konusuz kalmakta, teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalkmaktadır. Bu 

durumda konusuz kalan teminatın borçluya talep halinde iade edilmesi gerekir.  

Konkordato borçlusundan alacaklı olan kişilerin, kendi lehlerine İİK 

m298,I-3‟e göre gösterilecek teminattan vazgeçmeleri her aşamada mümkündür. 

Alacaklının, borçlu tarafından İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminattan vazgeçmesi 

halinde, teminatın, borçluya iade edilmesi gerekir
194

.  

 

5- Nizalı Alacaklarda Teminatın İadesi 

Nizalı alacakların, konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınıp 

alınmayacağına, icra mahkemesinin karar vereceğini, nizalı alacak için İİK m.298,I-

3‟e göre veya İİK m.305‟e göre teminat gösterilmesinin söz konusu olabileceğini ve 

konkordatoyu tasdik eden mahkemenin, dava açmak için nizalı alacaklılara on 

günlük süre vereceğini yukarıda görmüştük. Nizalı alacakların bu özelliği nedeniyle, 

nizalı alacaklarda, on günlük sürede dava açılmaması veya İİK m.305‟e göre teminat 

                                                
192 Ulukapı-Konkordato s.274-275; Altay-Konkordato I s.447. 
193 Ulukapı-Konkordato s.274-275. 
194 Altay-Konkordato I s.449. 
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gösterilmesi gibi hallerde, İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen teminatın iadesi söz 

konusu olabilmektedir.  

Nizalı alacaklarda, konkordatoyu tasdik eden mahkeme, kararında nizalı 

alacaklar için dava açmak için, nizalı alacaklılara on günlük süre verecek; bu süre 

içinde dava açılmadığı takdirde, alacaklıların teminattan yararlanma ve konkordatoyu 

feshettirme hakları düşecektir (İİK m.302). Bu durumda, nizalı alacak için gerek İİK 

m.298,I-3‟e göre, gerek İİK m.305‟e göre gösterilen teminatın borçluya iade edilmesi 

gerekir
195

.  Nizalı alacaklar için, on günlük yasal süre içinde dava açıldığı takdirde 

ise, bu alacaklar için gerek İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen, gerekse İİK m.305‟e 

göre gösterilen teminat, dava neticeleninceye kadar borçluya iade edilmeyecek, 

davanın sonucuna göre hareket edilecektir.  

Nizalı alacaklarda, icra mahkemesi tarafından nizalı alacağa düşecek payın 

bankaya yatırılmasına karar verildiği hallerde, duruma göre, İİK m.298,I-3‟e göre 

veya İİK m.305‟e göre teminat gösterilmesinin söz konusu olabileceğini, her iki 

teminatın birlikte gösterilmesinin istenemeyeceğini yukarıda görmüştük. Bu nedenle 

bir nizalı alacak için İİK m.298,I‟e göre teminat gösterilen hallerde, aynı alacak için 

İİK m.305‟e göre teminat gösterilmesi gerekir ve bu teminat İİK m.305‟e göre 

gösterilirse (bankaya para yatırılırsa), bu durumda, İİK m.298,I-3‟e göre gösterilen 

teminatın borçluya iade edilmesi gerekir.   

 

C- Teminatın İade Usulü 

Adlî teminat gösterilen hallerde, yargı merci tarafından teminatın iadesine 

karar verildiğinde, teminatın iade usulü gösterilen teminatın türüne göre değişiklik 

gösterir.  

Teminatın para olarak gösterildiği durumlarda, teminatın Türk parası 

cinsinden yargı mercilerinin veznesine yatırıldığını ve karşılığında tahsilat makbuzu 

alındığını görmüştük. Yargı merci tarafından Türk parası cinsinden yatırılan 

teminatın iadesine karar verildiğinde, teminat olarak yatırılan para, düzenlenecek 

reddiyat makbuzu karşılığında ilgiliye iade edilir (ödenir)
196

. Uygulamada 

                                                
195 Kuru-Konkordato s.470-471, dn.207; Altay-Konkordato I s.447. 
196 HTMYY m.12‟ye göre, vezne bulunan yerlerde veznedarların, vezne bulunmayan yerlerde kalem 

şefi veya yardımcılarının tutacakları kasa defterine, reddiyat makbuzu karşılığında çıkan paralar günü 

gününe kayıt edilir. İİKY m.6‟ya göre de reddiyat makbuzu karşılığında kasadan çıkan paralar kasa ve 

yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine kaydedilir. 
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yabancıların dava açmada teminat gösterme yükümlülüklerinde olduğu gibi bazı 

istisnai durumlarda, teminatın döviz cinsinden Merkez Bankası‟na mahkeme emrine 

bloke ettirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda teminatın iadesine 

karar verildiğinde, yargı merci tarafından paranın bloke edildiği banka şubesine 

müzekkere yazılır ve blokeli paranın ilgiliye ödenmesi istenir.  

Teminat olarak hamiline veya nama yazılı hisse senetleri gösterilmişse, 

teminatın iadesine karar verilince, mahkeme veya icra müdürlüğü kasasında 

saklanmakta olan hisse senetleri ilgiliye iadesi için yargı merci tarafından vezneye 

yazı yazılır ve vezne tarafından hisse senedi ilgiliye geri verilir. İcra müdürlüğü 

kasasında saklanan hisse senetleri ilgiliye iade edilirken, İİKY m.8,II gereği  “İcra 

dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter”e iade 

tarihi yazılır ve iade alanın imzası alınır
197

. HTMYY m.12,9‟da açık bir hüküm 

olmamakla beraber aynı şekilde, mahkeme kasasında saklanan hisse senetleri de iade 

edilirken, “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli evrak, meskûkat ve ayniyata 

mahsus esas defterine” iade tarihi yazılmalı ve iade alanın imzası alınmalıdır.  

Teminat olarak kaydî hisse senedi gösterilmişse, yargı merci tarafından 

teminatın iadesine karar verilince, MKK üyesi ilgili aracı kuruluşa bir müzekkere 

yazılır ve kaydî hisse senedi üzerindeki teminat işleminin sona erdiği bildirilir. 

Bunun üzerine ilgili aracı kuruluş tarafından durum MKK kayıtlarına yansıtılır ve 

ilgili tekrar hisse senedi üzerinde tasarruf yetkisine kavuşur.  

Teminat olarak gösterilen hamiline veya nama yazılı tahvillerin iadesi de, 

hisse senetlerinin iadesi gibidir. İcra müdürlüğü kasasında saklanan tahviller “İcra 

dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter”e mahkeme 

kasasında saklanan hisse senetleri de “Mahkeme veznesine teslim edilen kıymetli 

evrak, meskûkat ve ayniyata mahsus esas defteri”ne iade tarihi yazılmak ve iade 

alanın imzası alınmak suretiyle ilgiliye geri verilir. 

Teminat olarak bir taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmişse, teminatın 

iadesine karar verilince, bu taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması gerekecektir. 

İpoteğin nasıl kaldırılacağı ise, ipoteğin tesis edilme biçimine göre değişecektir. Eğer 

                                                
197 İİKY m.8,II “Bu defter, sıra ve dosya numarası, verilen makbuzun tarih ve numarası; kıymetli 

evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği; sahibinin adı ve soyadı; değerli şeyin takdir edilen kıymeti; 

satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri tahsilât tarih ve 

numarası; aynen iade olunmuşsa iade tarihi, alanın adı, soyadı ve imzası; nerede saklandığı sütünlarını 

içerir” şeklindedir.  
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ipotek yargı mercinin verdiği karar üzerine tapu dairesine yazılan bir müzekkere ile 

tesis edilmişse, ipotek kaldırılırken de aynı şekilde yargı merci tarafından tapu 

dairesine ipoteğin kaldırılmasına ilişkin bir müzekkere yazılır ve bunun üzerine 

ipotek kaldırılır. Buna karşılık, ipotek tarafların tapu memuru huzurunda resmi 

ipotek sözleşmesi yapmaları suretiyle tesis edilmişse, ipotek alacaklısının, tapu 

dairesine başvurarak terkin talebinde bulunması ve ipoteği kaldırması gerekir. Terkin 

talebinde bulunulmadığı taktirde, ipotek veren malik tarafından ipoteğin terkini için 

dava açılması gerekecektir.  

Teminat olarak ipotekli borç senedi veya irat senedi gösterilmişse, yargı 

merci tarafından teminatın iadesine karar verilince, bir tutanak karşılığında bunlar 

ilgilisine teslim edilir. Tutanak, teslim alan ilgili ve teslim eden yargı merci 

görevlileri tarafından imzalanır.  

Banka teminat mektubu ile teminat gösterilmişse, teminatın iadesine karar 

verilince, yargı merci tarafından mektup aslı ilgiliye (teminat gösteren mektup 

lehdarına) geri verilir. Banka teminat mektubu ilgiliye iade edilirken, dava veya takip 

dosyasında muhafaza edilmez üzere mektubun bir sureti alınır ve bu surete iade tarihi 

yazıldıktan sonra, mektup aslının ilgili tarafından teslim alındığı da belirtilmek 

suretiyle ilgilinin imzası alınır. Bunun yanında banka teminat mektubunun, mektubu 

düzenleyen banka şubesi yetkililerine teslim edilmesi veya ilgili banka şubesine 

gönderilmesi de mümkündür.  

Noterden onaylı kefalet sözleşmesine dayanan bir kefil göstermek suretiyle 

teminat gösterilmiş ve teminatın iadesi şartları oluşmuş ise yargı merci tarafından 

kefaletin sona erdiğine ilişkin karar verilir. Bunun dışında başkaca bir işleme, kefalet 

belgesinin ilgiliye geri verilmesine gerek yoktur.  

Teminat yükümlülüğü taşınır rehni tesisi suretiyle yerine getirilmişse, 

teminatın iadesi usulü taşınır rehninin türene göre değişiklik arz eder. Teslime bağlı 

taşınır rehin söz konusu ise, taşınır eşyanın zilyetliğinin tekrar teminat gösteren 

ilgiliye devredilmesi gerekir. Altın gümüş gibi yargı merci tarafından muhafaza 

edilebilecek değerli şeyler üzerinde taşınır rehni tesisi suretiyle teminat 

gösterilmişse, teminatın iadesine karar verilince, icra müdürlüğü kasasında saklanan 

değerli şeyler “İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına 

ilişkin defter”e mahkeme kasasında saklananlar da “Mahkeme veznesine teslim 



 646 

edilen kıymetli evrak, meskûkat ve ayniyata mahsus esas defteri”ne iade tarihi 

yazılmak ve iade alanın imzası alınmak suretiyle ilgiliye geri verilir. Yargı merci 

tarafından muhafaza edilemeyecek nitelikte olduğundan bir yediemin deposuna 

teslim suretiyle taşınır rehni tesis edilen eşyalar ise, yargı mercinin taşınırların 

ilgilisine iade edilmesine ilişkin yazacağı bir müzekkere ile ilgiliye geri verilir. 

Marka rehni veya motorlu araç rehni, ticari işletme rehni, gemi ipoteği, hava aracı 

ipoteği gibi, tescilli teslim şartsız bir taşınır rehni tesisi suretiyle teminat 

gösterilmişse, yargı merci tarafından teminatın iadesine karar verilince, ilgili sicile 

yazılacak bir müzekkere ile rehnin kaldırılması sağlanır.  

 

 



SONUÇ 

 

Anayasa ile güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğü dava açmak 

veya takipte bulunmak suretiyle kullanıldığından, hakkı inkâr veya ihlâl edilen, hak 

arama özgürlüğüne sahip, yerli ve yabancı bütün gerçek ve tüzel kişiler, yargı 

mercileri olan mahkemelere başvurarak dava açabilir veya icra-iflâs organlarına 

başvurarak takip yapabilirler. Dava açan, takip yapan veya yargı mercilerinden 

talepte bulunan kişilerin, kural olarak herhangi bir teminat göstermesi gerekmez. 

Yine aynı şekilde, kendilerine karşı dava açılan, takip yapılan, aleyhlerine geçici 

hukukî himaye tedbirlerine, iflâs veya konkordato yoluna başvurulan kişilerin de 

savunmada bulunmaları, gerekli usul işlemlerini yapabilmeleri için herhangi bir 

teminat göstermeleri gerekmez. Ancak bazı hallerde kanun koyucu, buna istisnalar 

getirmiş ve yargı mercilerinde görülmekte olan dava ve takibin tarafları veya diğer 

ilgili üçüncü kişiler için teminat gösterme yükümlülüğü getirmiştir. Nasıl ki maddî 

hukukta, kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan teminat yükümlülüğü söz konusu 

olabiliyorsa, usul hukukunda da kanunda açıkça belirtilen durumlarda teminat 

gösterilmesi gerekli olabilmektedir. Dava ve takiplerde söz konusu olan, usulî 

teminat da denilen bu teminatı, biz çalışmamızda “adlî teminat” olarak adlandırdık.  

Adlî teminata ilişkin düzenlemelerle, teminat yükümlüsünü düşünmeye sevk etmek, 

dürüst olmayan davranışları önlemek, karşı tarafın muhtemel zararlarını veya 

alacağını güvenceye almak, tahsildeki güçlükleri önlemek gibi çeşitli amaçlar 

güdülmektedir. Adlî teminatı, dava ve takiplerin, geçici hukukî himaye tedbirleri ile 

iflâs ve konkordato taleplerinin, başlangıcından sonuçlanmasına kadar çeşitli 

aşamalarında, ancak kanunda açıkça düzenlenen hallerde söz konusu olabilen, 

teminata ilişkin kanuni düzenleme ile amaçlanan hususun gerçekleşmesi için, belli 

bir değer arz eden şeylerin, önceden güvence olarak ortaya konması şeklinde 

tanımlayabiliriz. 

Mevzuatımızda adlî teminat konusuna ilişkin düzenlemelerin bir kısmında 

teminat, bir ilk itiraz hali, belirli yerlerde dava şartı, bazısında talebin kabul 

edilebilme şartı ve nihayet çeşitli yerlerde de verilen kararın uygulanabilme şartı 

olarak öngörülmüştür. Bu hükümler arasında HUMK m.96-100 maddeleri adlî 

teminat ile ilgili genel hüküm niteliğindedir. Adlî teminatın düzenlendiği diğer kanun 
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hükümlerinde açıklık olmaması halinde genel hüküm niteliğindeki HUMK m.96-100 

maddeleri kıyasen uygulanır.   

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, gösterilecek 

teminatın nitelik ve nicelik olarak elverişli ve yeterli bir teminat olması gerekir. 

Teminatın nicelik olarak yeterli olması, bir taraftan onun, teminat gösterilmesi 

gereken miktarı, rakamsal olarak karşılayacak olmasını, diğer taraftan da alacaklının 

tam olarak tatmin edilebilmesini ifade eder. Buna karşılık, teminatın nitelik olarak 

yeterli olması ise, onun kolaylıkla paraya çevrilebilmesi anlamına gelir.  

Hak arama özgürlüğü, kişilerin aşılması güç bir engelle karşılaşmadan, 

yargı mercileri önünde, haklarını ileri sürebilme imkânının tanınması anlamına gelir. 

Eğer dava ve takiplerde getirilen teminat yükümlüğü ile, taraflar arasındaki menfaat 

dengesi bozulmuyor; teminat ile korunmak istenen menfaatin sağlanmasının çok 

üstünde bir miktarda teminat gösterilmesi istenmiyorsa, hak arama özgürlüğünün 

kısmen de olsa zorlaşması makul karşılanır ve teminat istenmesi hak arama 

özgürlüğünün ihlali anlamına gelmez. Buna karşılık, dava ve takiplerde taraflar 

arasındaki menfaat dengesini bozucu şekilde teminat yükümlülüğü getirilmesi veya 

teminat gösterme yükümlülüğünün getirildiği hallerde, teminat miktarının çok 

yüksek tutulması, hak arama özgürlüğünü zedeler ve bu sebeple bahsedilen 

düzenlemeler Anayasa’ya aykırı olur. Örneğin, İİK m.149,III hükmü ile Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı’nın alacaklarında, teminat oranının %15’den %30 gibi yüksek bir 

orana çıkarılması hak arama özgürlüğünü zedeler niteliktedir. Bu nedenle Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı’nın alacaklarında da teminat oranının diğer alacaklarda 

olduğu gibi %15 oranına çekilmesini öneriyoruz. Ayrıca ihalenin feshi talebinde 

bulunan kişiler için “İcra ve İflâs  Kanununda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Taslağı” ile getirilmek istenen %10 oranında nakdi teminat gösterme şartının da hak 

arama özgürlüğüne aykırı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ihalenin feshi 

taleplerinde böyle bir teminat yükümlülüğünün getirilmemesini, bundan vazgeçilerek 

mevcut düzenlemenin korunmasını öneriyoruz.  

Adlî teminat ile ilgili genel düzenleme niteliğinde olan HUMK m.96’ya 

göre para (nakit), hisse senedi (sehim), tahvil, taşınmaz rehni (gayrimenkul rehni), 

banka teminat mektubu (muteber bir banka kefaleti) veya noterden onaylı kefalet 

sözleşmesine dayanan kefil (kâtibiadilden musaddak senetle kefil), teminat olarak 
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gösterilebilir. HUMK m.96’da teminat türleri arasında taşınır rehni sayılmamasına 

rağmen, öğreti ve uygulamada taşınır rehninin de teminat olarak gösterilebileceği 

kabul edilmektedir.  

Teminatın para dışındaki türlerinin, gösterilebilmesi için, mahkemenin 

bunu uygun görmesi, kabul etmesi gereklidir. Aksi halde, para dışındaki teminat 

türlerinin, teminat olarak gösterilmesi mümkün değildir. Uygulamada en çok 

kullanılan teminat türleri, para ve banka teminat mektubudur. Yargı mercilerine 

verilen banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olması gerekir. Yargı mercinin, 

kefaleti teminat olarak kabul edebilmesi için, kefil olacak kişinin, toplumda güvenilir 

bir kişi olarak tanınması, ekonomik durumunun iyi olması ve Türkiye’de 

ikametgâhının bulunması gerekir. Kefalet belgesinde, BK m.484 gereğince mutlak 

suretle kefil olunan azami miktarın ve kefil olunan borcun gösterilmesi, HUMK m.96 

gereği kefalet belgesinin noterden tasdikli olması gerekir. Kanımızca bizzat kefil 

tarafından teminatın gösterileceği yargı mercine müracaat edilerek, kefalet belgesinin 

yargı mercine verilmesi ve bu belge altındaki imzanın kefil tarafından atıldığının, 

yargı merci tarafından tespit ve tevsik edilmesi suretiyle de teminat gösterilmesi 

mümkün olmalıdır.  

Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde taşınmaz rehni 

türleri olan, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedinin teminat olarak gösterilmesi 

mümkündür. Teminat olarak, bir taşınmaz üzerinde ipotek gösterilmek istenirse, tapu 

memuru huzurunda resmi ipotek sözleşmesi yapılmadan ipoteğin tesis edilip 

edilemeyeceği konusu doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde, tapu memuru huzurunda 

yapılan resmî bir ipotek sözleşmesi olmadıkça, mahkemenin ipotek tesisine ilişkin 

vereceği kararla, ipotek kurulmasının mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. 

Uygulamada yargı mercilerinin ipotek tesis edilmesine karar verdikleri durumlarda, 

zaman zaman, tapu dairelerinin, ipoteğin, şekle bağlı bir akit olması nedeniyle, 

Medeni Kanun’un aradığı şekil şartlarına uygun bir işlem yapılmadıkça, ipoteğin 

tescilinden kaçındıkları görülmektedir. Yargıtay da yargı merci tarafından tapuya 

yazılacak müzekkere ile ipotek tesis edilemeyeceği, ipoteğin ancak, tarafların tapu 

dairesinde yapacakları ipotek sözleşmesiyle tesis edilebileceği yönünde kararlar 

vermiştir. Kanımızca, iki tarafın (teminat gösteren ile lehine teminat gösterilen kişi) 

tapu dairesinde hazır bulunmaları ve resmi senet düzenlenerek ipoteğin tesis edilmesi 
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gerektiği yönündeki görüş ve uygulama pratik olmadığı gibi, bir çok sıkıntı ve 

zorlukları da beraberinde getirecektir. Olması gereken hukuk açısından yargı 

mercinin taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesine ilişkin bu kararı veya bu karar 

doğrultusunda yargı merci tarafından yazılan müzekkere ile birlikte, taşınmaz 

malikinin tapu dairesine tek taraflı başvurusu üzerine, resmî senet düzenlenmeksizin, 

ipotek harcı alınmak suretiyle ipotek tesis edilmelidir. Bu görüşümüz çerçevesinde, 

uygulamadaki sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi, bizim doğru bulmadığımız 

Yargıtay uygulamasına son verilmesi için, Tapu Kanunu’nun 26.maddesi’ne “Adlî 

teminat gösterilmesinin söz konusu olduğu hallerde, teminat gösterilen taşınmazların 

ipotek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin, teminat gösterilecek makamın, 

tapu dairesine yapacağı yazılı bildirimde belirtilen esaslara istinaden, taşınmaz 

malikinin talebi üzerine tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir” şeklinde bir 

fıkra eklenmesini öneriyoruz. Böylece, teminat olarak ipotek göstermek isteyen 

taşınmaz maliki, tapu dairesine başvurarak, Harçlar Kanunu m.58,b hükmü gereği 

harçlarını ödeyerek ipotek tesis edebilecektir.  

Adlî teminat gösterilmesi gereken haller, davada, takipte, geçici hukukî 

himaye tedbirlerinde, iflâs ve konkordato hukukunda söz konusu olabilmektedir.  

Mevzuatımızda, davada teminat gösterilmesi gereken halleri başlıca iki 

gruba ayırabiliriz. Bunlardan biri, mahkemede dava açarken, davacının teminat 

gösterme yükümlülüğünün söz konusu olduğu haller; diğeri ise dava sürecinde, 

davaya müdahale, davanın ihbarı, eski hale getirme, ıslah, temyiz, istinaf, 

yargılamanın yenilenmesi gibi çeşitli müesseselerde, söz konusu olan teminat 

gösterme yükümlülüğüdür.  

Kanun koyucu davacının açmış olduğu davada, haksız çıkması halinde, 

davalının uğrayabileceği zararların, davacıdan tahsilinin güç veya imkânsız olacağı 

düşünülen bazı hallerde, haksız dava nedeniyle karşı tarafın veya hazinenin 

uğrayabileceği zararların karşılanabilmesi için, dava açan davacıyı teminat 

göstermekle yükümlü tutmuş, buna ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Dava açmada 

söz konusu olan bu teminata, “cautio judicatum solvi kuralı” adı verilmektedir. Dava 

açmada teminat gösterilmesi gereken haller, başlıca HUMK m.97 ve MÖHUK 

m.48’de düzenlenmiştir. Bunlar dava açmada teminat gösterme yükümlülüğü ile 

ilgili genel hüküm niteliğindedir. Bunların dışında TTK m.341,II ve TTK m.381,son 
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hükümleriyle de dava açmada teminat yükümlülüğü getirilmiştir. HUMK m.97 ve 

TTK m.381/son’daki teminat hukuki nitelik olarak bir ilk itiraz hali olduğu halde; 

MÖHUK m.48 ve TTK m.341/II’deki teminat hukuki nitelik olarak bir dava şartıdır.  

HUMK m.97’de teminat ikametgâh ölçütünden hareketle düzenlenmiş ve 

Türkiye’de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşları teminat göstermekle yükümlü 

tutulmuştur. HUMK m.97 hükmü sadece Türk vatandaşları hakkında, bütün hukuk 

davalarında uygulanır. Buradaki teminat bir ilk itiraz hali olduğundan, Türkiye’de 

ikametgâhı olmayan davacının, HUMK m.97’ye göre teminat göstermesi gerektiği, 

ancak davalı tarafından, esasa cevap süresi içinde ilk itiraz olarak ileri sürüldüğü 

takdirde mahkemece dikkate alınabilir. Davalı, Türkiye’de ikametgâhı olmayan 

davacının teminat göstermesi gerektiğini ilk itiraz olarak ileri sürmezse, davalının 

teminat talebinde bulunma hakkı düşer (HUMK m.98,II c.2; HUMK m.188 c.1). 

HUMK m.97’ye göre teminat gösterme yükümlülüğünün doğabilmesi için, davacının 

Türk vatandaşı olması, Türkiye’de ikametgâhının bulunmaması, davalının teminat ilk 

itirazını ileri sürmesi ve teminattan muafiyetin bulunmaması gerekir. Vatandaşlık 

kavramı, gerçek kişilere özgü bir kavram olduğundan, ancak gerçek kişilerin Türk 

vatandaşlığından ve dolayısıyla HUMK m.97’ye göre teminat gösterme 

yükümlülüklerinden söz edilebilir. Tüzel kişilerin vatandaşlığından söz 

edilemeyeceği için, bunların HUMK m.97’ye göre teminat gösterme yükümlülükleri 

doğmaz; tüzel kişilerin ancak, MÖHUK m.48’e göre teminat yükümlülükleri söz 

konusu olabilir. 

HMK Tasarısında Türk vatandaşların dava açmada teminat gösterme 

yükümlülüğü, 89-95.maddeler arasında düzenlenmiş ve teminat yükümlülüğü bir ilk 

itiraz hali olmaktan çıkarılıp, dava şartı haline getirilmiş ve “ikametgâh ölçütü” 

yerine “mutad mesken ölçütü” benimsenmiştir. Ayrıca Türkiye’de mutad meskeni 

bulunmayan Türk vatandaşları yanında, ödeme güçlüğü içinde bulunduğu belgelenen 

Türk vatandaşları için de teminat gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Yine mevcut 

HUMK m.97,I’deki düzenlemeden farklı olarak, HMKT tasarısında teminatın 

kapsamı sadece, yargılama giderleriyle sınırlandırılmış; karşı tarafın dava nedeniyle 

uğrayabileceği muhtemel zararlar teminatın kapsamına dahil edilmemiştir. HMK 

Tasarısındaki düzenlemenin, mevcut düzenlemeden bir başka farkı da teminat 

türlerinin bir katalog olarak belirtilmemiş, teminat türlerini belirleme konusunda 
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takdir yetkisinin hâkime verilmiş olmasıdır. HMK tasarısındaki teminata ilişkin 

düzenlemeleri genel olarak olumlu buluyor, “mutad mesken ölçütü” yerine, mevcut 

düzenlemede olduğu gibi “ikâmetgah ölçütünün” korunmasının daha uygun olacağını 

düşünüyoruz.  

Yabancıların dava açmada teminat yükümlülükleri MÖHUK m.48’de 

düzenlenmiştir. MÖHUK m.48’e göre dava açmada teminat yükümlülüğünün 

doğabilmesi için, davacının yabancı olması ve teminattan muafiyetin bulunmaması 

gerekir. Yabancı denilince, yabancı devlet vatandaşları, birden çok vatandaşlığı 

olanlar, vatansızlar, mülteciler, sığınmacılar, özel statüde olan yabancılar ve Türk 

asıllı yabancılar anlaşılmaktadır. Bu gerçek kişiler kural olarak, dava açarken 

MÖHUK m.48’e göre teminat göstermekle yükümlüdürler. Yine kuruluş 

belgesindeki idare merkezi, Türkiye dışında olan tüzel kişiler de MÖHUK m.48’ye 

göre teminat göstermekle yükümlüdürler. Buradaki teminat hukuki nitelik olarak bir 

dava şartıdır. Bu nedenle, davalı yargılamanın her aşamasında yabancı davacının 

teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürebildiği gibi, 

mahkeme de yabancı davacının teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirip 

getirmediğini kendiliğinden dikkate alabilir. Davacı tarafından teminat yükümlülüğü 

yerine getirilmezse davanın usulden reddine karar verilir.  

Dava açmada, Türkiye’de ikametgâhı olmayan Türk vatandaşlarının 

HUMK m.97’ye göre, yabancıların MÖHUK m.48’e göre söz konusu olan teminat 

gösterme yükümlülüklerinin para ile yerine getirildiği hallerde, teminatın döviz 

olarak merkez bankasına depo edilmesi gerektiği doktrinde ileri sürülmüş ve 

Yargıtay da bu yönde kararlar vermiştir. Kanımızca, teminatın Türk parası cinsinden 

gösterilmesi mümkün olmalıdır. Teminat ile amaçlanan yargılama giderlerinin ve 

muhtemel zararların karşılanması olduğundan, mevzuatımızda da teminatın Türk 

parası ile gösterilmesini engelleyen bir hüküm olmadığından, teminatın Türk parası 

cinsinden gösterilmesi mümkün olmalıdır. Hatta, mahkeme ve icra müdürlüklerinin 

kasaları Türk parası cinsinden tutulduğundan, teminatın Türk parası olarak 

gösterilmesi daha uygun ve pratik olacaktır. Teminat döviz olarak gösterildiğinde 

yargı mercileri tarafından alınamadığı, ancak Merkez Bankasına depo edilebildiği 

halde; teminat Türk parası cinsinden gösterilirse, yargı mercilerinin veznesine 

yatırılabilecektir. Ayrıca teminatın döviz cinsinden gösterilmesi halinde, kur 
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değişiklikleri nedeniyle teminat miktarında meydana gelebilecek artış veya 

eksilmeler de bertaraf edilmiş olacaktır. 

Fer’i müdahale kurumunda, şartları gerçekleşmişse, davacı yanında davaya 

katılan Türk vatandaşı fer’i müdahil HUMK m.97’ye göre, yabancı fer’i müdahil de 

MÖHUK m.48’e göre, müdahale giderleriyle müdahale nedeniyle uğranılması 

muhtemel zararların karşılanması için teminat göstermekle yükümlüdür. Fer’i 

müdahil bağımsız bir hak iddiasında bulunmayıp, esasen kendi hakkını korumak için 

mevcut bir yargılamada yer aldığından; savunma noktasında olan müdahilin teminat 

göstermekle yükümlü tutulması, müdahilin, hakkını korumasını zorlaştırmış 

olacaktır. Bu ise hukukî dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelecektir. Bu nedenle, 

kanımızca, fer’i müdahilin teminat göstermekle yükümlü tutulmaması ve bunun 

yapılacak bir kanun değişikliğinde, HUMK m.97’deki “dâvaya müdahale eden”, 

MÖHUK m.48’deki “davaya katılan” ibarelerinin çıkarılması uygun olacaktır.  

Davanın ihbarı kurumunda teminat gösterilmesi, ihbarın tevali ettiği 

durumlarda, hâkimin takdirine bağlı olarak HUMK m.52 hükmüne göre söz konusu 

olabilmektedir. HMK tasarısında, hukukî dinlenilmenin bir uzantısı olan ihbar için, 

teminat alınmasının uygun olmadığı düşüncesi ve teminat alınmasında uygulamada 

ortaya çıkan güçlükler sebebiyle teminata ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Eski hale getirme kurumunda teminat yükümlülüğü eski hale getirme 

nedeniyle yargılamanın ertelenmesi ve eski hale getirme nedeniyle hükmün icrasının 

ertelenmesi olmak üzere iki halde söz konusu olmaktadır (HUMK m.171). Eski hale 

getirme nedeniyle yargılamanın ertelenmesi talep edildiğinde, hâkim tarafından 

belirlenen süre içinde, belirlenen miktarda teminatın gösterilmesi halinde 

yargılamanın ertelenmesi; aksi takdirde, yargılamanın ertelenmeyerek yargılamaya 

devam edilmesi gerekir. Oysa asıl uyuşmazlık hakkında karar verilebilmesi için, eski 

hale getirme talebi konusunda karar vermek gerekeceğinden, teminat gösterilmese 

bile, asıl uyuşmazlık hakkındaki yargılamanın her hâlükârda ertelenmesi zorunludur. 

Bu nedenle HUMK m.171’e göre eski hale getirme nedeniyle teminat karşılığı 

yargılamanın ertelenmesi teorik olarak mümkün olsa da, pratik olarak uygulamada 

yola başvurulmayacak, başvurulsa bile teminat gösterilmemesinin herhangi bir 

müeyyidesi olmayacaktır. Bu nedenle yapılacak kanun değişikliğinde, HUMK 

m.171’de de değişiklik yapılarak, bu maddedeki yargılamanın ertelenmesine ilişkin 
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ifadelerin çıkarılması ve eski hale getirme nedeniyle sadece icranın ertelenmesinin 

mümkün kılınması uygun olacaktır. 

1086 sayılı HUMK’nda ıslah müessesesinde teminat gösterilmesine ilişkin 

herhangi bir düzenleme yoktur. Kanun koyucu, ıslah hakkının kötüyü kullanılarak, 

davanın uzatılmasını önlemek ve karşı tarafın ıslah nedeniyle, uğrayacağı zararların 

karşılanması amacıyla, ıslah tarihine kadarki yargılama giderleriyle uğranılan 

zararların, mahkeme veznesine yatırılması şartını getirmiştir (HUMK m.86/I). 

Mevcut düzenlemede ıslah edenin, HUMK m.86 hükmüne göre sorumlu olduğu 

yargılama giderleri ve karşı tarafın zararlarını, mahkeme veznesine nakten ödemek 

yerine, bunların ödeneceği konusunda teminat göstermesi mümkün değildir. HMK 

Tasarısında ise “Islah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hâle gelen işlemler için 

yapılan yargılama giderleri ile karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları 

karşılamak üzere hâkimin takdir edeceği teminatı, yedi gün içinde, mahkeme 

veznesine yatırmak zorundadır. Aksi hâlde, ıslah yapılmamış sayılır” şeklindeki 

187.madde ile yargılama giderleri ve zarar için teminat gösterilmesi esası 

benimsenmiştir. Kanımızca, Tasarıda, ıslah edenin sorumlu olduğu yargılama 

giderlerinin ve zararların nakten ödemesi yerine, bunlar için teminat gösterilmesi 

imkanının tanınması olumlu olmuştur.  

Bir hükmün temyiz edilebilmesi için, kural olarak temyiz talebinde bulunan 

kişinin teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. Temyiz talebinde bulunan kişi 

herhangi bir teminat göstermeden, sadece temyiz harç ve giderlerini ödeyerek, 

hükmü temyiz edebilir. Ancak icranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin 

kararların temyizinde (İİK m.33,III) ve TTK m.35’e göre verilen para cezalarının 

temyizinde (TTK m.35,V) temyiz talebinde bulunan kişiye teminat gösterme 

yükümlülüğü getirilmiş ve teminat gösterilmesi temyiz şartı olarak kabul edilmiştir 

Bu iki istisnai halde, temyiz talebinin esastan incelenebilmesi için temyiz süresi 

içinde teminat gösterilmesi zorunlu olup; aksi takdirde, temyiz talebinin reddine 

karar verilecektir.  

Yargılamanın yenilenmesi kurumunda da yargılamanın yenilenmesi davası 

açan davacının teminat gösterme yükümlülüğü söz konusudur (HUMK m.453/I). 

Buradaki teminat özel bir dava şartı niteliğinde olup, yargılamanın yenilenmesi 

davası nedeniyle karşı tarafın uğraması muhtemel zarar ziyan ile davanın reddi 
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halinde HUMK m.454’e göre hükmedilecek para cezasının karşılanması için 

alınmaktadır 

İdari yargıda da İYUK m.31,I hükmünün yaptığı açık atıf nedeniyle, Türk 

vatandaşı davacının veya davacı yanında davaya katılan kişinin Türkiye’de 

ikametgâhı bulunmaması halinde, HUMK m.97 hükmü gereği, teminat gösterme 

yükümlülüğü doğabilecektir. Yine, davacının veya davaya katılanın yabancı olması 

halinde MÖHUK m.48 hükmünün uygulanabileceği kabul edilmektedir. 

Davanın çeşitli aşamalarında teminat gösterilmesi söz konusu olduğu gibi, 

takiplerin de çok çeşitli aşamalarında teminat gösterilmesi gerekmektedir. İcra 

takibinin başlangıcında, satış aşamasında, paraların paylaştırılması aşamasında, 

icranın ertelenmesinde ve icra takibinden kaynaklanan çeşitli davalarda teminat 

gösterme yükümlülüğü söz konusudur.  

Türkiye’de takip yapmak, MÖHUK m.48’de teminat gösterilmesi gereken 

haller arasında sayıldığı halde, HUMK m.97’de teminat gösterilmesi gereken haller 

arasında sayılmamıştır. Bu nedenle icra dairelerine başvurarak, icra takibi yapan, 

Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşlarının herhangi bir teminat 

gösterme yükümlülükleri yoktur. Ancak HMK Tasarısı ile Türkiye’de takip yapan 

Türk vatandaşları için de teminat gösterme yükümlülüğü getirilmektedir. Mevcut 

düzenlemelere göre, sadece icra dairelerine başvurarak, icra takibi yapan 

yabancıların teminat gösterme yükümlülükleri vardır. MÖHUK m.48’deki 

düzenleme karşısında, her üç icra takip yoluna başvuran, yani gerek ilâmlı icra 

takibinde bulunan, gerek ilâmsız icra takibinde bulunan ve gerekse rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takipte bulunan takip alacaklısı, diğer şartlarda mevcutsa, teminat 

göstermekle yükümlüdür. Olması gereken hukuk açısından, ilâma bağlı alacak için 

ilâmlı icra takibinde bulunan takip alacaklısının ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takipte bulunan takip alacaklısının, teminattan muaf tutulmaları daha uygun 

olacaktır. 

Taşınmaz satışlarında, gerek birinci artırma, gerek ikinci artırma, gerekse 

bu artırmaların yerine yapılan tamamlayıcı artırmaya katılmak isteyen kişilerin, 

muhammen bedelin %20’si oranında teminat göstermeleri şarttır (İİK m.124,III). 

Taşınmazların satışının aksine, taşınır malların satışında, artırmaya katılmak için 

kanunda teminat şartı öngörülmemiştir. Kanunda artırmaya katılmak için teminat 



 656 

şartı öngörülmemesine rağmen, satış bedelini ödemeyerek ihalenin kaldırılmasına 

sebebiyet veren alıcının sorumluluğunun düzenlendiği İİK m.118,II, c.3’de alıcının 

sorumlu olduğu miktar “…varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur” 

denilerek, bir anlamda taşınır malların satışında da teminat şartı getirilebileceği 

belirtilmiştir. İcra müdürünün, satılacak taşınır malın değerinin yüksek olduğu 

satışlarda, artırmaya katılmak isteyenler için teminat gösterme şartını getirmesi 

uygun olacaktır. 

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte, icra mahkemesinin 

icranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin kararını; ipoteğin paraya çevrilmesi 

yolu ile ilâmlı takipte ise icra mahkemesinin itirazın kesin kaldırılması kararını 

temyiz eden borçlunun satışı durdurabilmesi için teminat göstermesi şarttır (İİK m. 

149a,II; 150a,2). Borçlunun temyiz talebi reddedildiği takdirde, satışı durdurmak için 

gösterilen %15 oranındaki teminat ayrıca hükme gerek kalmaksızın alacaklıya 

tazminat olarak ödenir. 

İlâmlı icrada, borçlu, ancak kanunda sınırlı bir biçimde belirtilmiş olan, 

icranın geri bırakılması veya icranın ertelenmesi yollarından birisine başvurarak icra 

takibini durdurabilir. Borcun zamanaşımına uğradığı, imhal veya itfa edildiği iddiası 

ile icra mahkemesinden alınacak icranın geri bırakılması kararı ile (İİK m.33) takibin 

durdurulabilmesi için herhangi bir teminat gösterilmesi gerekmemektedir. Oysa, 

icranın ertelenmesi hallerinde, icranın ertelenmesi kararı alınarak icra takibinin 

durdurulabilmesi için teminat gösterilmesi zorunludur. Takibin dayanağı ilâmın 

temyiz edilmiş olması halinde, Yargıtay’dan alınacak icranın ertelenmesi kararı ile 

takibin durdurulması için (İİK m.36, HUMK m.443); takip dayanağı ilâma karşı, 

istinaf yoluna başvurulması halinde, bölge adliye mahkemesinden alınacak icranın 

ertelenmesi kararı ile takibin durdurulması için (HUMK m.426J,I, İİK m.36); takibin 

dayanağı ilâm hakkında, temyiz veya karar düzeltme süresinin kaçırılması nedeniyle, 

eski hale getirme yoluna başvurulması halinde, Yargıtay’dan alınacak icranın 

ertelenmesi kararı ile takibin durdurulması için (HUMK m.171) veya takibin 

dayanağı ilâma karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması halinde, 

mahkemeden alınacak icranın ertelenmesi kararı ile takibin durdurulması (HUMK 

m.449) için teminat gösterilmesi zorunludur. 
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İİK m.36,I ve HUMK m.443,I hükümlerine göre, temyiz nedeniyle 

Yargıtay’dan icranın ertelenmesi kararı alabilmek için, borçlu tarafından mahkeme 

ilâmı ile hükmedilen para veya eşyanın tamamını karşılayacak miktarda teminat 

gösterilmesi gerekir. Bu hükümlerin lafzına bağlı kalınacak olursa, borçlu tarafından 

ilâmda hükmedilen, para ve eşyanın tamamını karşılayacak miktarda teminatın 

gösterilmesi yeterli olup, ayrıca ilâmda belirtilen yargılama harç ve giderleri ile icra 

takip harç ve giderleri için teminat gösterilmesi gerekmeyecektir. Kanımızca, 

hükmün onanması halinde alacaklının alacağına çabuk ve kolay bir şekilde ulaşması 

şeklindeki teminatın amacına da uygun olması için, olması gereken hukuk açısından, 

asıl alacak yanında, icra takip harç ve masraflarıyla, üç aylık faizi karşılayacak 

miktarda teminat alınması uygun olur.  

Yargıtay’dan icranın ertelenmesi kararı getirmek için süre vermek için, 

uygulamada istihkak davalarında üçüncü kişiden, takip konusu alacak miktarını veya 

haczedilen malın değerini yahut bunlardan hangisinin değeri az ise onu karşılayacak 

miktarda teminat istenmektedir. Oysa istihkak davalarında istenen bu teminat dosya 

Yargıtay’dan geldikten sonra, her hâlükârda üçüncü kişiye iade edilmektedir. Bu 

nedenle üçüncü kişiden sadece, temyiz ettiği ilâmda yazılı olan ve aleyhine 

hükmolunan yargılama giderlerini ve ayrıca varsa İİK m.97,XIII göre hükmedilen 

tazminat miktarını karşılayacak kadar teminat istenmesi uygun olacaktır.  

İcra takibinden kaynaklanan, borçtan kurtulma davası, istihkak davası, 

menfi tespit davası gibi davalarda da teminat gösterilmesi söz konusu olmaktadır.  

Borçtan kurtulma davalarında, İİK m.69,II’ye göre davacının göstermekle 

yükümlü olduğu teminat, hukukî nitelik olarak, özel bir dava şartıdır. Borçtan 

kurtulma davası hukuki nitelik olarak bir menfi tespit davası olduğundan, İİK 

m.69,II’deki teminatın gösterilmemesi halinde, borçtan kurtulma davanın 

reddedilmeyerek, davaya menfi tespit davası olarak devam edilmesi uygun olur.  

Menfi tespit davasının açılabilmesi için kanunda, borçtan kurtulma 

davasında olduğu gibi herhangi bir teminat şartı öngörülmemiştir. Menfi tespit 

davasında teminat gösterilmesi, davanın icra takibine etki edebilmesi için 

gerekmektedir. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında İİK m.72,II’ye 

göre icra takibinin durdurulması için, icra takibinden sonra açılan menfi tespit 

davalarında ise İİK m.72,III’e göre icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi 
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için teminat karşılığında ihtiyatî tedbir kararı verilebilmektedir. İİK m.72,II ve İİK 

m.72/III’e göre verilecek ihtiyatî tedbir kararlarının mutlaka teminat karşılığında 

verilmesi gerekmekte olup, teminatsız ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün 

değildir.  

 Borçlunun elinde bulunan bir mal haczedilirken istihkak iddiasında 

bulunulur ve icra mahkemesi tarafından istihkak iddia edilen mallar hakkında takibin 

ertelenmesi kararı verilirse, üçüncü kişiden teminat alınır (İİK m.97,III). Takibin 

ertelenmesine karar verilen bu aşamada ortada henüz açılmış bir istihkak davası 

olmadığından, İİK m.97,III hükmündeki, “davacıdan” ifadesinin, “istihkak 

iddiasında bulunan üçüncü kişi” olarak anlaşılması ve yapılacak bir kanun 

değişikliğinde, bu hükümdeki “davacıdan” ifadesinin “istihkak iddiasında bulunan 

üçüncü kişiden” olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.  

Geçici hukukî himaye tedbirlerinde, hukukî dinlenilme hakkının ilk iki 

unsuru olan, bilgilenme ve açıklama yapma hakkının karardan sonraya 

bırakılmasının karşı taraf için doğuracağı sorunlar ve aleyhine karar verilen kişinin 

hak kaybına uğramasını önlemek için, kanun koyucu, karşı taraf için, bir zararın 

doğma ihtimali olan ihtiyatî haciz, ihtiyatî tedbir gibi geçici hukukî himaye 

tedbirlerinde, geçici koruma talebinde bulunan kişiden teminat alınmasını 

öngörmüştür. 

İhtiyatî tedbir müessesesinde teminat gösterme yükümlülüğü, ihtiyati tedbir 

kararı verilmesinde tedbir talebinde bulunan kişinin teminat yükümlülüğü (HUMK 

m.110) ve ihtiyatî tedbirin teminat karşılığında kaldırılmasında, aleyhine tedbir kararı 

verilen kişinin teminat yükümlülüğü olmak üzere iki halde söz konusudur. İhtiyatî 

haciz müessesesinde teminat gösterme yükümlülüğü ise, ihtiyatî haciz kararı 

verilmesinde ihtiyati haciz talebinde bulunan alacaklının teminat gösterme 

yükümlülüğü (İİK m.259), ihtiyaten haczedilen malların teminat karşılığında 

bırakılmasında, talepte bulunan borçlu veya üçüncü kişinin teminat gösterme 

yükümlülüğü (İİK m.263) ve ihtiyatî haczin teminat karşılığında kaldırılmasında 

borçlunun teminat gösterme yükümlülüğü (İİK m.266) olmak üzere üç halde söz 

konusudur.  

İflâs hukukunda da iflâs takibinin yapılması, iflâs davasının açılması, iflâs 

tasfiyesi, iflâsın ertelenmesi gibi çeşitli aşamalarda teminat gösterme yükümlülüğü 
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söz konusu olmaktadır. Mevcut HUMK hükümlerine iflâs takibi yapan alacaklının 

herhangi bir teminat gösterme yükümlülüğü yoktur. HMK Tasarısına göre ise, 

Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşları, Türkiye’de iflâs takibi 

yapmaları halinde teminat göstermekle yükümlü olacaklardır (HMKT m.89). 

Yabancıların teminat gösterme yükümlülüklerinin düzenlendiği, MÖHUK m.48’de 

“…icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler…”den söz edilmekle 

beraber, bu hüküm kıyasen iflâs takibinde bulunan yabancı alacaklılar için de 

uygulanmalı ve iflâs takibi yapan yabancılardan MÖHUK m.48’e göre teminat 

göstermeleri istenmelidir. Yine iflâs davası açan alacaklının, Türkiye’de 

ikametgâhının bulunmaması veya yabancı olması halinde, davacının, dava açarken, 

HUMK m.97 veya MÖHUK m.48’e göre teminat gösterme yükümlülüğü söz konusu 

olacaktır. İflâs davasına bakan mahkeme, alacaklının talebi üzerine, defter tutma 

dışında bir muhafaza tedbirinin alınmasına karar verecek olursa, alacaklıdan teminat 

alınmasına da karar verebilir (İİK m.159/II). İflâs tasfiyesi sırasında da iflâs 

masasının sözleşmeye girmesinde (İİK m.198) veya istihkak davasında (İİK 

m.228,IV) teminat gösterilmesi söz konusu olabilmektedir.  

İflâsın ertelenmesi müessesesinde de rehinli malın satışının 

durdurulabilmesi için teminat gösterme yükümlülüğü söz konusudur (İİK m.179b,II). 

İflâsın ertelenmesine karar verilen hallerde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte 

rehinli malın satışı yapılamasa da faiz işlemeye devam etmektedir. Bu durumda, 

erteleme süresi sonunda rehinli malın değerinin, erteleme süresi boyunca işleyecek 

faizi karşılamaması söz konusu olabilmektedir. İşte kanun koyucu, bunun önüne 

geçmek için, İİK m.179b,II hükmü ile erteleme süresince işleyecek olup, mevcut 

rehinle karşılanamayacağı anlaşılan faiz için ek teminat gösterme yükümlülüğü 

getirmiştir. 

Konkordato müessesesinde teminat gösterilmesi, konkordatonun tasdik 

şartlarından birisi olarak teminat gösterilmesi (İİK m.298,III) ve konkordatonun 

tasdikine karar verilen hallerde, rehinli malın satışının durdurulması için teminat 

gösterilmesi (İİK m.298a,I) olmak üzere iki halde söz konusu olmaktadır. 

Konkordatonun tasdiki için, teminat şartının öngörülmesindeki amaç, hem 

konkordatonun tasdik edilen şartlar çerçevesinde yerine getirilmesini mümkün 
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kılarak, borçluyu yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunmaktan alıkoymak hem de 

alacaklılar yönünden bir ödeme garantisi sağlamaktır. 

Adlî teminatın söz konusu olduğu hallerde, kanun gereği, milletlerarası 

sözleşmeler gereği veya adlî yardım gereği teminattan muafiyet söz konusu 

olabilmektedir. Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu bazı hallerde, 

kanun koyucu, devlete teminattan muafiyet tanımıştır. Örneğin, ihtiyati tedbir 

talebinde, yargılamanın yenilenmesi talebinde, temyiz, istinaf, eski hale getirme veya 

yargılamanın yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesi talebinde bulunan kişi devlet 

ise, teminat göstermekten muaftır. Yine iflâs talebinde bulunan alacak defter tutma 

dışındaki muhafaza tedbirlerinin alınması için teminat göstermekle yükümlü olduğu 

halde; bu kişi devlet ise, teminat göstermekten muaftır. Devlete teminattan muafiyet 

sağlayan hallerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Adlî teminat 

yükümlülüğünün olduğu hallerde, devlete açıkça bir muafiyet tanınmamışsa, devlet 

teminat göstermekle yükümlüdür. Devlet dışında diğer bazı kişi ve kurumlara da 

çeşitli kanun hükümleriyle teminattan muafiyet tanınmıştır.  

İki taraflı veya çok taraflı milletlerarası sözleşmelerle de teminattan 

muafiyet tanınmıştır. Milletlerarası sözleşmeler, kişinin Türkiye’de ikametgâhı 

(meskeni) bulunmaması veya kişinin salt yabancı olması nedeniyle söz konusu olan 

HUMK m.97 ve MÖHUK m.48’den kaynaklanan teminat gösterme 

yükümlülüklerinden muafiyet sağlar. HUMK m.97 ve MÖHUK m.48’deki teminat 

yükümlülüğü dışındaki diğer adlî teminat yükümlülükleri, kişilerin Türkiye’de 

ikametgâhları bulunmamasından veya yabancı olmalarından kaynaklanmadığı için, 

milletlerarası sözleşmeler diğer teminat yükümlülüklerinden muafiyet sağlamaz. 

Teminattan muafiyet sağlayan hallerden birisi de adlî yardımdır. Adlî 

yardımın davalarda, icra takiplerinde, iflâs takiplerinde, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî 

haciz taleplerinde ve kanun yoluna başvuruda uygulanabileceği kabul edilmektedir. 

Adlî yardımdan yararlanan kişiye tam anlamıyla muafiyet sağlayan durum, HUMK 

m.466,III’e göre, adlî yardımdan yararlanmasına karar verilen kişinin, yapılacak 

yargılama giderleri için teminat göstermekten (HUMK m.97; MÖHUK m.48) muaf 

tutulmasıdır. Yani adlî yardımdan yararlanan davacı, HUMK m.97 veya MÖHUK 

m.48’e göre teminat göstermekle yükümlü değildir. Bunun dışında kanunda adlî 

teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu diğer bazı hallerde, adlî yardımdan 
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yararlanan kişilerin teminattan muaf olduklarına ilişkin hükümler sevk edilmiştir. 

Adlî yardımdan yararlanan kişilerin, açıkça teminat göstermekten muaf olduklarının 

belirtildiği ihtiyati tedbir talebinde bulunma (HUMK m.110), yargılamanın 

yenilenmesi talebinde bulunma (HUMK m.453), eski hale getirme nedeniyle 

yargılamanın veya icranın ertelenmesi talebinde bulunma (HUMK m.171; m.110), 

istinaf veya temyiz yoluna başvurma nedeniyle icranın ertelenmesi talebinde 

bulunma (İİK m.36,II), yargılamanın yenilenmesi nedeniyle icranın ertelenmesi 

talebinde bulunma (HUMK m.449), defter tutma dışındaki muhafaza tedbirlerinin 

alınması talebinde bulunma (İİK m.159,II) gibi hallerde de teminat gösterme 

yükümlülüğü yoktur. Adlî teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu hallerde, adlî 

yardımdan yararlanan kişinin teminat göstermekten muaf olduğuna ilişkin açık bir 

hüküm yoksa, adlî yardımdan yararlanan kişi kural olarak teminat göstermekle 

yükümlü olur. Ancak, adlî yardım, yargılama giderlerinden geçici bir muafiyet 

sağladığından, adlî yardımdan yararlanan kişinin yargılama giderleri için teminat 

göstermesi gerekmez. Örneğin, teminat yükümlülüğünün söz konusu olduğu TTK 

m.381 hükmünde, adlî yardımdan yararlanan kişilerin teminattan muaf olduklarına 

ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. TTK m.381’deki teminat anonim 

şirketin yargılama giderleriyle muhtemel zararlarının karşılanması için 

gösterildiğinden, adlî yardımdan yararlanan davacının, yargılama giderleri için TTK 

m.381’e göre teminat göstermesi gerekmez; sadece anonim şirketin muhtemel 

zararları için teminat göstermesi yeterli olur. 

Mevcut düzenlemede, teminatın iadesi konusunda herhangi bir hüküm 

yoktur. Bununla beraber, karşı tarafın muvafakatı veya teminat gösterilmesini 

gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde teminatın iade edilmesi gerekir. 

Teminatın iadesi konusunda uygulamada mevcut olan belirsizlik veya tereddütlerin 

giderilmesi için bu konu HMK Tasarısının “Teminatın İadesi” başlıklı 

94.maddesinde  “Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, 

ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir” şeklinde 

düzenlenmiştir.  

 

 

 


