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“Tasarrufun iptali davası”nın dinlenebilmesi için; ‘davacı-alacaklının alacağının dava 

konusu tasarruftan ö n c e do ğmuş olması’ gerekli midir?  Başka bir deyi şle; davacı-alacaklı 

‘kendi alacağının doğum tarihinden  ö n c e  yapılan tasarrufların iptalini’  isteyemez mi?

Tasarrufun iptali davalarına ili şkin kararları temyizen inceledi ği d önemde Yargıtay 

13. Hukuk Dairesi “iptal davasının açılabilmesi için, alacağın iptale tabi tasarruftan  ö n c e  

veya  s o n r a   doğmuş olmasının önemli olmadığını”  (bknz: 13. HD. 25.06.1979 T. E:3011, 

K: 3730 www.e-uyar.com ) –mutlak olarak ve isabetli şekilde- belirmi şken daha sonra bu 

kararları temyizen incelemeye ba şlamış olan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (bknz: 15. HD. 

10.03.2005 T. 6645/1365; 10.03.2005 T. 6646/1364; 14.12.2004 T. 5965/6501; 23.09.2004 T. 

3966/4595; 23.06.2004 T. 367/3525; 24.02.2004 T. 306/960 vb. )  (

“UYAR,T./UYAR,A/UYAR,C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi 3. Baskı,2014,C:3,s:4372- www.e-

uyar.com”) ve bug ün bu kararları temyizen incelemekte olan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 

(bknz: 17. HD.  29.06.2015 T. 7716/9218; 16.06.2015 T. 4461/8760; 16.06.2015 T. 

4397/8759; 25.05.2015 T. 21071/7629; 25.05.2015 T. 1858/7614; 05.05.2015 T. 21092/6686; 

05.05.2015 T. 10606/6636; 21.04.2015 T. 6674/6057; 21.04.2015 T. 21492/6052; 07.04.2015 

T. 1719/5522; 07.07.2015 T. 15090/5512; 31.03.2015 T. 16833/5185; 23.03.2015 T. 

16355/4593; 23.03.2015 T. 3460/4631; 12.03.2015 T. 18146/4159; 10.03.2015 T. 

17905/4042; 09.03.2015 T. 17616/3986; 09.03.2015 T. 17290/3983; 26.02.2015 T. 

16319/3429; 19.02.2015 T. 19310/2984 vb. “www.e-uyar.com” ) ve Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu (bknz: HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241; 13.10.2010 T. 17-399/498; 01.12.2004 T. 15-

553/624; 30.10.2002 T. 15-849/861 vb. www.e-uyar.com ) ısrarla “tasarrufun iptali davas ı 



açılabilmesi için davacı-alacaklının alacağının, iptale konu tasarruftan önce doğmuş olması 

gerektiğini”  belirtmiştir…

Doktrinde (ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. a.g.e. C:3,s:4369 

vd.-www.e-uyar.com) tartışmalı olan bu konu hakk ında biz öteden beri “tasarrufun iptali 

davalarında davacı-alacaklının alacağını, iptale konu tasarruftan  ö n c e   veya  s o n r a  

doğmuş olmasının önem ta şımaması gerekti ği”  g örüşünde oldu ğumuzu ( bknz: UYAR,T. 

Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi C:12, 2. Bask ı, 2009, s:18883 vd.- 

UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C.  İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları, C:2, 4. 

Baskı, 2011, s:1564 vd.- UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C.  a.g.e .,C:3,s:4369) belirtmekteyiz. 

Çünkü; tasarrufun iptali davas ının dinlenebilmesi i çin “tasarruf i şleminin borcun do ğum 

tarihinden  ö n c e  yapılmış olması” bir ‘ön şart’ olarak alınırsa borçlular-bugün uygulamada 

çok sık kar şılaştığımız gibi- bilin çli olarak (yaptığı tasarrufun iptal edilmemesini sa ğlamak 

için)  ö n c e   malvarl ığını elden çıkarıp  s o n r a  -bu durumunu bilmeyen ve bilmesi de 

mümkün olmayan-  üçüncü kişilere borçlanırlar. Bugün bir ki şi ile hukuki ili şkide bulunacak 

kimsenin, onun malvarl ığı hakkında önceden bilgi sahibi olmas ı, ülkemizde hemen hemen 

olanaksızdır. Bu ama çla kendisinden bilgi isteyen bir ki şiye hangi banka ya da özel-resmi 

kuruluş olumlu yanıt verir. Tapu sicil müdürlüklerinde hala isme (soyadına) göre tutulmuş bir 

fihrist dahi yoktur. Bu davalar bankalar d ışında herkes taraf ından a çılabildiğinden davacı-

alacaklının “basiretli bir tacir gibi davranmad ığı”, ‘ticari ili şkide bulundu ğu ki şinin 

malvarlığını önceden araştırmadığı’ da her olayda ileri sürülemez…

Bu hususların İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri belirleyerek yeni bir 

İcra ve İflas Kanunu haz ırlamakla g örevlendirilmiş olan bilim komisyonunca da 

değerlendirilmesini temenni ediyoruz…

 “Kıdem tazminat ı”, “ihbar tazminat ı” ve “di ğer sosyal haklar”la ilgili olarak 

işverenden olan alaca ğını i şverenin mevcut malvarlığından alamamış olduğu i çin, i şverenin 

‘bu bor çlarını ödememek i çin yapt ığı’ ‘kendisinden mal ka çırmak amac ına y önelik’ 

tasarrufların iptali için açtığı tasarrufun iptali davasında davacı-alacaklının (işçinin) alacağı  h 

a n g i    t a r i h t e  do ğmuş sayılacaktır? Başka bir deyi şle bu durumda davacı-alacaklının 

(işçinin) alacağı “iş akdinin i şveren tarafından feshedildiği tarihte”  mi yoksa  “işçinin, işe 

girdiği tarihte” mi doğmuş sayılacaktır? Eğer davacı-alacaklının (işçinin) alacağı “iş akdinin 

feshedildiği tarihte” doğmuş sayılırsa davacı-alacaklı, işverenin bu tarihten önce yaptığı mal 

kaçırma amac ına y önelik tasarruflar ının iptalini isteyemeyecek, buna kar şın, davacı-



alacaklının alacağının “işe girdiği tarihte”  do ğmuş oldu ğu kabul edilirse, o zaman davac ı-

alacaklı (işçi) işverenin iş akdini feshettiği tarihten önce yaptığı mal kaçırma amacına yönelik 

tasarrufların iptalini isteyebilecektir…

Yüksek mahkeme (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi), tasarrufun iptali davalarına ilişkin 

olarak yerel mahkemelerce verilmiş olan kararları temyizen incelediği dönemde; 

“Davacının tasarrufun iptali amacıyla açtığı bu dava, ‘davacının kıdem tazminatı alacağının 

davanın karara ba ğlandığı 12.6.1991 g ünü do ğduğu, oysa tasarrufun bu tarihten önce 

yapıldığı” g örüşüyle reddedilmi ştir. Halbuki, davac ı, daval ı bor çlunun i şyerinde hizmet 

akdine bağlı olarak çalışırken 30.12.1990 ’da i şine son verilmi ş ve b öylece ihbar, kıdem ve 

diğer sosyal haklar ına bu tarihte hak kazanm ıştır. Öyle olunca mahkemenin ‘tasarrufun 

alacaktan önce doğduğuna’ ilişkin görüşünde isabet yoktur. Ne var ki, mahkemece davan ın 

diğer şartları ve esası hakkında bir inceleme yapılmamıştır.

Bu durumda mahkemece, ‘bor çlunun aciz halinin ger çekleşip ger çekleşmediği ( İ.İ.K. 105. 

mad.) ve tasarrufun alacaklıdan mal ka çırmak amacıyla yapılıp yapılmadığı’ konusunda i şin 

esasına girilerek ve toplanan delillerle de ğerlendirilerek olu şacak sonuca g öre karar 

verilmesi gerekirken, yaz ılı gerek çelerle davan ın reddi do ğru g örülmemiştir.” (15. HD. 

21.10.1993 T. E:2949,K:4135)    

ş e k l i n d e  i çtihatta bulunmu şken, bug ün yerel mahkemelerin bu konudaki kararlar ını 

temyizen incelemekte olan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ise; 

-“Davacı alacakl ı vekili, bor çlu şirkette 01.02.2006 ve 15.01.2010 tarihleri aras ında 

çalıştığını ve iş akdinin haksız feshi nedeni ile i şçilik alacağı olduğunu, davalı borçlu şirketin 

dava konusu i ş makinesini muvazaal ı olarak di ğer T. şirketine devretti ğinden bu devrin 

iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının, T. İnş. Ltd. Şti. bünyesinde çalışırken 15.01.2010 tarihinde iş akdinin 

fesh edildiği, Bafra 1. Asl. H. Mah.nin 2010/197 E. sayılı dosyasından işçi alacağı için dava 

açıldığı ve 04.08.2011 tarihinde karar verildi ği, dava konusu arac ın ise alaca ğın 

doğumundan 10 ay önce 09.03.2009 tarihinde satıldığı, tasarrufun borcun doğumundan önce 

alacağı engelleme kastı ile yapıldığının ispatlanamadığından bahisle reddine karar verilmi ş; 

hüküm davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK'nun 277 ve devam ı maddelerine dayal ı olarak a çılan tasarrufun iptali davas ına 



ilişkindir.

Davacının alaca ğı, k ıdem tazminat ı, ihbar tazminat ı, genel tatilde çalışma t üründen 

gerçekleşen alaca ğa ili şkindir. İş akdi 15.01.2010 tarihinde fesh edilmi ş ise de k ıdem 

tazminatı ve bir k ısım işçi  alacaklar ının hesab ında davac ının i şe girdi ği 01.02.2006 

tarihinden hesaplama yap ıldığından borcun do ğumunun bu tarih olarak esas al ınması 

gerekmektedir. Dairemizin yerleşmiş uygulaması da bu yöndedir.

Mahkemece, tasarrufun borcun do ğumundan sonra yap ıldığı kabul edilerek di ğer deliller 

birlikte de ğerlendirildikten sonra olu şacak sonuca g öre karar verilmesi gerekirken yaz ılı 

şekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk ırıdır.”   (17. HD. 25.05.2015 T. 2013/21071, 

K:7629)

-“Davacı vekili ‘daval ılardan G üvercin M ühendislik Mak. İnş. Taah. ve Tic. A Ş.'nin 

müvekkiline olan borcu nedeniyle hakk ında yaptıkları icra takibi s ırasında borcuna yetecek 

haczi kabil malının bulunmadığını, ancak kendisine ait 2 adet arac ı adresi ve yetkili ki şileri 

aynı olan diğer şirkete sattığını’ öne sürerek ‘satış işlemlerinin iptâlini’ talep etmiştir.

Davalılardan Yapı Mühendislik AŞ. ‘davanın reddini’ talep etmiştir.

Mahkemece ‘davan ın reddine ’ karar verilmi ş, h üküm davac ı vekili taraf ından temyiz 

edilmiştir.

Mahkemece ‘davanın kanıtlanamadığı’ d üşüncesiyle reddine karar verilmi şse de var ılan 

sonuç, toplanan delillere ve yasaya uygun d üşmemektedir. Tasarrufun iptâli davalarında 

davacı alaca ğının, tasarruf tarihinden önce ger çekleşmiş olması şartı gereklidir. Davac ı 

alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel tatildeki çalışma bedeli türünden gerçekleşen 

alacaklardır. Davacı bu hakları i çin 4.10.2002 tarihinde dava a çmıştır. Sözü edilen hak ve 

alacakların, 31.5.2001 tarihindeki iş akdinin feshedilmesinden geriye do ğru olan d önemle 

ilgili olduğu kuşkusuzdur. Davalı borçlu araç satışlarını 23.1.2001'de gerçekleştirmiştir.

Bu hale g öre araç satışları (iptâli istenen tasarruflar ) davacı alacağının doğumundan sonra 

yapılmıştır. Mahkemece bu olgunun g özden ka çırılması isabetli de ğildir. Daval ı bor çlu 

anonim şirket, sözü edilen 2 adet arac ını diğer davalı Güvercin Mühendislik İnşaat Makine 

İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satmıştır. Satıcı ve alıcı şirketlerin unvanlarında 

son derece benzerlik bulunmaktad ır. Ayr ıca sat ıcı bor çlu şirketin ortaklarından C ömert 



Güvercin, alıcı şirketin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Daha sonra da sat ın alan 

şirket unvan de ğişikliği yaparak Yap ı M ühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adını 

almıştır. Ara çların sat ış de ğerleri ile ger çek de ğerleri aras ında önemli derecede fark 

bulunmaktadır. A çıklanan olgular ve toplanan deliller gözönünde bulundurulmalı, İİK'nun 

277 ve müteakip maddelerindeki hükümler doğrultusunda değerlendirme yapılarak sonucuna 

göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 

BOZULMASINA...” (17. HD. 10.07.2008 T. E:2790, K: 3912)

ş e  k l i n d e   yani  “….kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel tatildeki çalışma ücreti 

türünden ger çekleşen alacakların ‘i ş akdinin feshedilmesinden geriye do ğru olan d önemle 

ilgili olduklarından’, bu alacaklar ın do ğum tarihinin i şe giri ş tarihi oldu ğunu”  kabul 

etmiştir.

“Tasarrufun iptali davalar ında, davac ı-alacaklının alaca ğının iptali konusu 

tasarruftan  ö n c e   ya da   s o n r a   do ğmuş olmasının önem taşımadığı”  konusundaki 

görüşümüz  -b ütün alacaklar hakk ında-  benimseninceye kadar hi ç olmazsa yukarıdaki 

kararlarda belirtilen işçi alacakları bakımından, bu alacakların “iş akdinin feshedildiği tarihte”  

değil “işe giriş tarihinde”  doğduğunun kabul edilmesi isabetli olmuştur… 


