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GİRİŞ 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 950. maddesi genel hapis hakkını düzenlemiştir. 

Buna göre alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli 

evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması 

halinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir. Bu temel düzenleme uyarınca, hapis hakkının iki 

temel üzerine oluşturulmuş olduğu görülmektedir: Alıkoyma hakkı ve paraya çevirtme hakkı. 

Bu iki hakkın varlığı ve genel hapis hakkına ilişkin düzenlemenin gerek İsviçre gerekse Türk 

Medeni Kanunu’nda taşınır rehnine ilişkin kısımda düzenlenmiş olması, hapis hakkının ayni 

bir hak olduğunu göstermektedir. 

Düzenlemeye göre hapis hakkının konusu, ancak taşınır mal veya kıymetli evrak olabilir. 

Buna ek olarak hapis hakkı, kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesiyle, tescile gerek 

olmadan kendiliğinden doğar. İşte, teslime bağlı taşınır rehninden ayrıldığı temel nokta, hapis 

hakkının iradi bir rehin tipi olmaması, dolayısıyla da kurulması için bir ayni sözleşmeye 

ihtiyaç olmamasıdır. Teslime bağlı taşınır rehni kaynağını rehin veren ile rehin alanın birleşen 

iradelerinden alırken, hapis hakkında, rehin verenin teminat sağlama iradesi 

bulunmamaktadır. Nitekim burada, ‘kanundan doğan bir taşınır rehni’ söz konusudur. 

Hapis hakkına ilişkin kanunda sayılan şartlardan olumluları; alacaklının borçlunun rızasıyla 

paraya çevrilebilen taşınırlarına veya kıymetli evrakına zilyet olması, alacağın muaccel 

olması, alacak ile alacaklının zilyetliğindeki taşınırlar veya kıymetli evrak arasında tabii bir 

irtibatın olmasıdır. Öte yandan olumsuz şartlar ise; hapis hakkının, alacaklının yüklendiği 

borçla veya borçlunun verdiği talimatla bağdaşmaması, hapis hakkının kullanılmasının kamu 

düzenine aykırı olmamasıdır. Bu engellerden hiçbirinin bulunmaması durumunda alacaklı, 

hapis hakkına dayanarak borçluya ait taşınır malı veya kıymetli evrakı alıkoyabilecek, 

alacağını ödenmez veya yeterli teminat gösterilmezse de paraya çevirtebilecektir. 



TMK 950. maddesi 2. fıkrası, söz konusu olumlu şartlardan tabii bir irtibatın bulunması 

şartını genişletmiştir. “Zilyetlik ve alacak ticari ilişkiden doğmuşsa, tacirler arsında bu 

bağlantı var sayılır” diyerek ‘ticari hapis hakkı’nı düzenlemiş ve ticari hapis hakkının 

oluşabilmesi için, her iki tarafın tacir olmasını ve alacağın ve zilyetliğin tarafların arasındaki 

ticari ilişkilerden doğmasını yeterli saymıştır. 

Hapis hakkına ilişkin olarak bu çalışmada, yukarıda belirtildiği üzere, genel hapis hakkının ne 

olduğu, konusu ve şartları anlatıldıktan sonra, hapis hakkının hükümleri, hapis hakkı ile temin 

edilen alacağın temliki ve sonuçları, sona ermesi ve son olarak da hapis hakkının özel 

görünümleri üzerinde durulacaktır. 

I. Kavram 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 950/1 uyarınca hapis hakkı, kanuni şartların gerçekleşmesi 

halinde, alacaklıya zilyetliğinde bulunan ve geri verilmesi gerekli olan borçluya ait taşınır 

malları ve kıymetli evrakı geri vermeyerek, alacağının teminatı olarak alıkoyma ve paraya 

çevirme yetkisi veren bir ayni haktır.1 Hapis hakkı, teslime bağlı taşınır rehninden farklı 

olarak, iradi bir rehin tipi değildir. Borçlu, kendisine ait taşınır malları veya kıymetli evrakı, 

alacaklıya borcunun teminatı olarak vermemektedir. Teslime bağlı rehinden ayrıldığı bir 

başka nokta, hapis hakkının kullanılması için bir ayni sözleşmeye gerek olmadığıdır. Teslime 

bağlı taşınır rehninde bir rehin sözleşmesinin, yani ayni sözleşmenin varlığı şarttır. Oysa hapis 

hakkında, kanuni şartların gerçekleşmesi ile rehin kendiliğinden doğar. “teslim şartlı taşınır 

rehninin kaynağını rehin verenle rehin alanın birleşen iradelerinde bulmasına karşılık, hapis 

hakkında, rehin verenin teminat sağlama iradesini gerektirmeyen, ‘kanundan doğan bir taşınır 

rehni’ söz konusudur.”2 Son olarak, teslime bağlı taşınır rehninin konusu olan mal, MK 944/2 

uyarınca, ancak alacak tamamen tahsil edildiği taktirde geri verilir. Rehnin bölünmezliği 

ilkesi burada söz konusu olmaktadır. Oysa hapis hakkında, alıkonan eşyalardan alacağı 

karşılamaya yetecek kadarı üzerinde hapis hakkı kullanılabilir, bundan fazlasının borçluya 

geri verilmesi gerekir. 

Yukarıda sayılan farklılıkların aksine teslime bağlı taşınır rehni ile hapis hakkının benzediği 

iki temel nokta ise; her ikisinin de ayni hak olması ve her ikisinde de rehin zilyetliğinin 

aranmasıdır. 

                                                           
1 Oğuzman, s. 806; Kaneti, s. 512. 
2 Kaneti, s. 512. 



II. Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış 

A. Alman Hukukunda 

BGB 273/I, “borçlunun borcunun dayanağı olan aynı hukuki ilişkiden dolayı alacaklıya karşı 

muaccel bir talebi varsa, alacaklı olduğu edim ifa edilinceye kadar, borçlu bulunduğu edimin 

ifasından kaçınabilir; meğer ki borç ilişiği başka bir sonucu gerektirsin” düzenlemesi ile hapis 

hakkını çok geniş olarak tanımlamakta ve her türlü edimin yerine getirilmesinin defi yoluyla 

reddedilebileceğini kabul etmektedir.3 Bu def’in başlıca görevi teminat sağlamaktır. 

Dolayısıyla da BGB 273/III uyarınca, borçlu teminat göstererek def’in kullanılmasını 

önleyebilir.4 Bu noktada belirtilmelidir ki BGB 273 ile BGB 274’te düzenlenen hapis hakkı, 

paraya çevirme yetkisini veren bir ayni hak niteliğinde değil, kişisel bir def’i niteliğindedir. 

“Sözü geçen def’in ileri sürülmesi davanın reddi sonucunu doğurmaz, davalı davacı ile 

birlikte karşılıklı veya aynı anda ifa etmeye mahkum edilir.”5 

B. Fransız Hukukunda 

Fransız Medeni Kanunu’nda hapis hakkı konusunda genel bir düzenleme bulunmadığından, 

farklı görüşler ileri sürülmüştür.6 Eski öğreti hapis hakkı için, başkasına ait bir malın 

zilyedinin nesneyi muhafaza veya iyileştirme için yaptığı giderlerden dolayı malikten olan 

alacağına dayanarak kullandığı bir hak demektedir. Buna göre zilyetliğin kaynağının 

sözleşmeye dayanması gerekmez. Yeni öğreti ise, hapis hakkından söz edilebilmesi için 

alacaklının nesneye zilyetliği ile alacağı doğuran hukuki ilişki arasında objektif bir irtibatın 

varlığını yeterli görmüştür. Fransız hukukunda hapis hakkının temelinin, alacaklı ile borçlu 

arasında eşitliğin sağlanması gerektiğine ve hakkaniyet düşüncelerine dayandığı 

belirtilmektedir.7 

C. Türk-İsviçre Hukukunda 

Türk-İsviçre Medeni Kanunu’nda hapis hakkı, bir def’i olarak değil, bir ayni hak, kanundan 

doğan bir taşınır rehni olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.8 Bu düzenleme uyarınca hapis 

hakkı sahibi, zilyet olduğu taşınır mal veya kıymetli evrakı, alacağı ödenmemesi halinde, 

paraya çevirtebilir. Kendisine verilmiş olan bu yetki sebebiyle Alman hukukunda BGB 273 

                                                           
3 Kaneti, s. 513. 
4 Kaneti, Akdin İfa Edilmediği Def’i, s. 18. 
5 Kaneti, Akdin ifa edilmediği defi, s. 93. 
6 Kaneti, Akdi…., s. 13-15. 
7 Kaneti, s. 514. 
8 Kaneti, s. 515. 



düzenlemesinden ayrılmaktadır. Nitekim BGB hapis hakkını, borç münasebetinden doğan bir 

def’i olarak düzenlemiştir9 ve alacaklıya zilyetliğinde olan rehin konusunu paraya çevirme 

yetkisi tanımamaktadır. 

Türk-İsviçre hukukunda hapis hakkı düzenlemesinin temelinin “dürüstlük kuralı” olduğu 

savunulmaktadır. Buna göre, MK 950’de tanımlanan genel hapis hakkının temel dayanağı, 

tüm hukuk düzenine hakim olan MK 2 hükmüdür. 

D. Değerlendirme ve Hapis Hakkının Ratio Legis’i 

Alman, Fransız ve Türk-İsviçre hukuklarına bakıldığında, kullanılan kavramlar ve hukuki 

nitelikleri değişse de “hapis hakkı” kurumunun, bu hukukların tümünde mevcut olduğu 

görülmektedir. Tabi düzenlenme tarzı ve uygulama alanı bakımından bir takım farklılıklar 

mevcuttur. Bu farklılıkların temelinde, tarihsel gelişim süreci içerisinde hapis hakkının tek bir 

prensibe dayalı olarak değil, farklı değer yargılarından hareketle ortaya çıkması ve 

şekillenmesi yatmaktadır.10 

İlk olarak hapis hakkı, hakkaniyet ilkesi ve dürüstlük kuralına dayandırılmaktadır. Buna göre, 

kendi edimini ifaya hazır olmadan, edimi ile bağlantılı olan karşı tarafın ediminin yerine 

getirilmesini talep edenin, kötü niyetli davrandığı düşünülmektedir. Bu anlayış sonucunda, 

hapis hakkının alacaklıya tanıdığı yetki, yalnızca kendi edimini alıkoymaktan ibarettir.11 Bir 

başka deyişle, bu anlayışın egemen olduğu hukuk sistemlerinde genelde hapis hakkı ayni hak 

niteliğinde değil, def’i niteliğinde düzenlenmektedir. Buna karşın, hapis hakkının ratio 

legis’inin “malvarlığı ile sorumluluk” ilkesi olduğunu savunan görüş, alacaklıya alıkoyma 

hakkı yanında borçlunun malvarlığına da el atma imkanı tanındığını, kendisinin zilyetliğinde 

bulunan rehin konusunu paraya çevirebilme yetkisinin verildiğini savunmaktadır.12 Genel 

kabul gören görüş ise, yukarıda belirtildiği üzere, Türk-İsviçre hukukunda hapis hakkının bir 

ayni hak olarak düzenlendiği, alacaklıya zilyet olduğu taşınır mal veya kıymetli evrakı, 

gerektiğinde paraya çevirebilme yetkisi tanıdığı ve temelinin de “dürüstlük kuralı”na 

dayandığı görüşüdür. 

III. Hukuki Niteliği 

                                                           
9 Kaneti, Akdin İfa Edilmediği, s. 93. 
10 Bilgehan Çetiner, s. 28. 
11 Çetiner, s. 28. 
12 Bilgehan, s. 28. 



“Türk Hukuku’nda hapis hakkının, alacağa bağlı bir malvarlığı hakkı olduğu ve kanundan 

doğan bir taşınır rehni türü olması itibariyle ‘ayni hak’ niteliğinde olduğu konusunda fikir 

birliği mevcuttur.”13 Örneğin Akipek/Akıntürk, hapis hakkının rehin hakkına benzediğini; 

rehin hakkı gibi değere ilişkin haklardan olduğunu; ancak ödenmediğinde, konusunu 

oluşturan eşyayı paraya çevirme yetkisi tanımakta olduğundan kanuni rehin olarak da 

adlandırıldığını belirtmektedir.14 Oğuzman/Seliçi/Özdemir de aynı şekilde hapis hakkının, 

alacaklıya zilyetliğinde bulunan taşınır mal veya kıymetli evrakı alıkoyma ve paraya çevirme 

yetkisi veren bir ayni hak olduğunu belirtmektedir.15 Aybay/Hatemi ise yine hapis hakkının 

ayni bir hak olduğunu, herkese karşı ileri sürülebildiğini, bu özelliği nedeniyle de hapis hakkı 

sahibinin, hapsettiği eşya üzerinde, diğer alacaklılara nazaran, alacağını öncelikli olarak elde 

etmek olanağına sahip olduğunu belirtmektedir.16 

Söz konusu fikir birliğinin aksine Bilgehan Çetiner, hapis hakkının bir kanuni rehin hakkı 

olduğuna ve dolayısıyla da bir ayni hak olduğuna katılmamaktadır. Bu görüşünü şu şekilde 

ifade etmektedir: 

 “Hemen belirtelim ki, hapis hakkının kanuni bir rehin hakkı olduğu iddiasına 

katılmamız mümkün değildir. ‘Kanuni rehin hakkı’ kavramı Türk-İsviçre kanun dilinde 

kullanılmayan, doktrinde yaratılmış bir kavramdır…Hapis hakkını, kanuni rehin hakları 

grubuna dahil haklardan birisi olarak kabul eden yazarlar, bunun hangi nedene dayandığına 

ilişkin ayrıca bir açıklamaya gerek görmeksizin, bir kanuni rehin hakkı türü olarak hapis 

hakkının ayni hak niteliğinde olduğunu da belirtmektedirler. Ancak bu gerekçe totolojik, kısır 

döngü bir açıklamayı da bünyesinde barındırmaktadır.”17 

Buna ek olarak Çetiner şu eleştiriyi de yapmaktadır: 

 “Hapis hakkının, koşullarının kanunda düzenlenmiş olması ve tarafların bunu 

sözleşmeyle ihdas edememeleri nedeniyle ‘kanuni bir hak’ olduğu söylenebilir. Ancak bunun 

ötesinde ayrıca bir de rehin hakkı türü olduğu iddiasının ise hukuki dayanağı yoktur.”18 

Çetiner’in açıklanan bu görüşüne katılmak mümkün değildir. Zira hapis hakkı, kanunun 

sistematiğinde sınırlı ayni haklar kısmında, taşınır rehnine ilişkin bölümde düzenlenmiş bir 

                                                           
13 Çetiner, s. 31. 
14 Akipek/Akıntürk, s.858. 
15 Oğuzman/Seliçi/Özdemir, s. 806. 
16 Aybay/Hatemi, s. 301. 
17 Bilgehan, s. 43. 
18 Bilgehan, s. 44. 



kanuni rehindir. Kanundaki bu açık düzenleme uyarınca hapis hakkının bir ayni hak 

niteliğinde olduğu kuşkusuzdur, bu konuda doktrinde de fikir birliği olduğu hususu yukarıda 

açıklanmıştır. 

IV. Konusu 

MK 950 uyarınca, hapis hakkının konusunu taşınır eşya ile kıymetli evrak oluşturur.19 

Üzerinde hapis hakkı kullanılacak taşınırlar, paraya çevrilebilecek nitelikte değeri olan 

taşınırlar olmalıdır. Paraya çevrilebilme imkânı olmayan mallar üzerinde hapis hakkı 

kullanılamayacağı gibi, yalnızca ispat vasıtası sayılan belgeler üzerinde de hapis hakkı 

kullanılamaz.20 

Bu noktada belirtilmelidir ki taşınmazlar üzerinde MK 950 anlamında bir hapis hakkı 

kullanılamaz. Nitekim hapis hakkı bir taşınır rehni tipidir. Fakat MK 994’e göre iyiniyetli 

zilyet, malı geri verirken, yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları isteyebilir ve bu masrafları geri 

vermeyi talep eden tarafından kendisine ödeninceye kadar, malı ‘geri vermekten kaçınabilir’. 

Burada, MK 950 anlamında bir hapis hakkı değil, yalnızca geri vermeden kaçınma yetkisi söz 

konusudur. Bir başka deyişle MK 994, zilyede yalnızca bir ‘alıkoyma hakkı’ vermektedir, 

malı paraya çevirme imkânı sağlamaz.21 

V. Şartları 

Hapis hakkı, kanundan doğan bir taşınır rehnidir. Dolayısıyla kanunun öngördüğü şartlar 

gerçekleştiği anda doğar. Hapis hakkının MK 950 ve MK 951’de açıklanan doğuş ve varlık 

şartlarını olumlu ve olumsuz şartlar olarak ikiye ayırabiliriz. MK 950 anlamında olumlu 

şartlar; alacaklının borçlunun rızasıyla paraya çevrilebilen taşınırlarına veya kıymetli evrakına 

zilyet olması, muaccel bir alacağın varlığı, alacakla alacaklının zilyetliğindeki taşınırlar ve 

kıymetli evrak arasında tabii bir irtibatın bulunmasıdır. MK 951/II ise olumsuz şartları 

düzenlemektedir. Bunlar, hapis hakkının alacaklının yüklendiği borç veya borçlunun verdiği 

talimatla bağdaşmaması, hapis hakkının kullanılmasının kamu düzenine aykırı olmasıdır.22  

A. Olumlu Şartlar 

                                                           
19 Bilgehan, s. 60. 
20 Oğuzman, s. 807. 
21 Oğuzman, s. 807. 
22 İmre, Hapis Hakkı Üzerinde Bir Tetkik, s. 750-769. 



1. Alacaklının borçlunun rızasıyla, paraya çevrilebilen taşınırlarına veya kıymetli 

evrakına zilyet olması 

Söz konusu şartın alt unsurlarının ayrı ayrı incelenmesi gerekir: 

a. Zilyetlik 

Borçlu, alacaklının eylemli olarak hapis hakkı kullanmasına imkan verecek şekilde, hapis 

hakkına konu olacak nesne veya kıymetli evraktan elini çekmiş olmalıdır.23 Zilyetlik şartı, 

kamuya açıklığın sağlanması ve alacaklının gerçek bir teminata kavuşturulması için 

gereklidir. Buna göre, borçlunun taşınır mal veya kıymetli evrak üzerindeki dolaysız 

zilyetliğine son verilip, teslime bağlı taşınır rehninde olduğu gibi, dolaysız zilyetliğin 

alacaklıya sağlanması gerekir. Kural olarak alacaklının, rehin konusu üzerinde doğrudan 

zilyet olması gerekmektedir; ancak borçlu rehin konusunu kesinlikle ulaşamayacağı biçimde 

elinden çıkarmışsa, o taktirde alacaklı, dolaylı zilyet iken de hapis hakkını kullanabilecektir.24 

“Şayet alacaklı, borçluya ait malı bir üçüncü kişiye teslim etmiş olup, üçüncü kişi de, alacaklı 

için zilyet durumunda ise, alacaklı dolaylı zilyet olarak hapis hakkını kullanabilir.”25 Alacaklı 

ile borçlunun, rehin konusuna elbirliğiyle zilyet olmaları durumunda hapis hakkı 

kullanılabilecekken, müşterek zilyetlik halinde alacaklı, mal üzerinde hapis hakkına sahip 

olamayacaktır. 

Bir başka önemli husus da kıymetli evrak üzerinde hapis hakkının doğumu için de aynı 

şekilde zilyetliğin yeterli olduğudur. Bir başka deyişle, emre yazılı senetlerde ayrıca bir de 

ciroya veya nama yazılı senetlerde temlike gerek yoktur.26 

b. Rıza 

İkinci bir alt unsur olarak alacaklı, hapis hakkı konusu olan taşınır mallara veya kıymetli 

evraka borçlunun rızasıyla zilyet olmalıdır. Hapis hakkı konusu nesneler, borçlunun rızası 

hilafına alacaklının zilyetliğine girmişse, örneğin alacaklı onları zor kullanarak veya gizlice 

borçludan almışsa, hapis hakkı doğmaz.27 

c. Paraya Çevrilebilen Taşınır Mal veya Kıymetli Evrakın Borçlunun Mülkiyetinde 

Olması 

                                                           
23 Kaneti, s. 516. 
24 Kaneti, s. 516. 
25 Oğuzman, s. 808. 
26 Oğuzman, s. 808. 
27 Kaneti, s. 517. 



Teslime bağlı taşınır rehninde olduğu gibi hapis hakkı da değere ilişkin bir haktır. Dolayısıyla, 

hapis hakkı konusu olan taşınır malın veya kıymetli evrakın paraya çevrilebilir nitelikte 

olması gerekmektedir. 

Buna ek olarak hapis hakkı, kural olarak borçluya ait olan taşınır mallar veya kıymetli evrak 

üzerinde kullanılabilir; ancak MK 950/III uyarınca, güvenin korunması prensibi hapis 

hakkında da uygulanır. Alacaklı, borçlu tarafından kendisine teslim edilen üçüncü kişiye ait 

bir taşınır üzerinde, MK 988-990 hükümlerine göre, iyiniyeti korunduğu oranda hapis hakkına 

sahip olabilir.28 

Hapis hakkı kural olarak, borçludan başkasının mülkiyetinde bulunan taşınırlarla kıymetli 

evrak üzerinde kullanılamaz. Ancak alacaklı iyiniyetli ise, başka bir deyişle, nesnelerin 

başkasının mülkiyetinde olduğunu bilmiyorsa, bilmesi de gerekmiyorsa, başkasının 

mülkiyetindeki nesneler üzerinde de hapis hakkını kullanabilir; yeter ki taşınırlar üzerinde 

iyiniyetle ayni hak kazanmanın şartları bulunsun. Tabi burada aranan iyiniyetin, alacaklının 

zilyetliği elde ettiği anda mevcut olması yeterlidir; sonradan gerçek durumun öğrenilmesi 

önemli değildir.29 

2. Muaccel bir alacağın varlığı 

MK 950/I gereğince, hapis hakkını kullanacak olan alacaklının, rehin konusunun maliki 

borçluya karşı bir alacak hakkına sahip olması gerekir. Bu alacak bir para alacağı olabilir veya 

başkaca bir yapma, verme, hatta yapmama edimi bile olabilir.30Hapis hakkı bir rehin hakkı 

olarak, alacağa bağlı fer’i bir haktır. Dolayısıyla, geçersiz alacaklar için hapis hakkı 

kullanılamaz. Buna dayalı olarak hapis hakkı, zamanaşımına uğramış bir alacak için 

kullanılamaz.31 Rehin konusunun alacaklıya teslim edildiği anda zamanaşımına uğramış 

alacaklar için hapis hakkı kazanılamaz. Öte yandan hapis hakkı, alacak hakkında zaman aşımı 

işlemesini kesmeyecektir. 

Tüm bunlara ek olarak hapis hakkı, ancak muaccel hale gelmiş alacakları güvence altına 

almak için söz konusu olabilir. Buna göre alacak, hapis hakkının ileri sürüldüğü sırada 

muaccel olmalıdır. Yani, zilyetliğin kazanıldığı anda alacağın muaccel olması gerekmez.32 
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Bu noktada önem teşkil eden bir husus, MK 952 uyarınca, alacaklı borç ödeme güçsüzlüğüne 

düşmüşse, alacaklı alacağı henüz muaccel olmasa bile, alacağının temini için hapis hakkını 

kullanabilecektir. Burada aciz hali, yalnız borçlu hakkında aciz vesikası alındığı veya 

hakkında iflas açıldığı durumda değil, borçlunun genel olarak borçlarını ödemeyi tatil ettiği 

veya konkordato mühleti talep ettiği durumlarda da gerçekleşir.33 

3. Alacaklının zilyetliğindeki rehin konusu ile alacak arasında tabii bir irtibatın 

bulunması 

Her türlü alacak için hapis hakkı kullanılamaz. Hapis hakkının kullanılabilmesi için, MK 950 

anlamında, alacak ile alacaklının zilyetliğinde bulunan rehin konusu arasında doğal bir 

bağlantı bulunmalıdır. Söz konusu bağlantının bulunup bulunmadığı “dürüstlük kuralı” 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. “Alacaklının zilyetliğindeki nesnelerle hapis hakkıyla 

temin edilecek alacak arasında, güdülen amaca, tarafların düşünüşüne veya iş hayatına 

egemen olan kanaate göre, bu nesnelerin alacaklı tatmin edilmeden geri istenmesini dürüstlük 

kurallarına aykırı kılacak tabii ve iktisadi bir bağlılığın bulunması halinde, MK 86434’teki 

irtibat şartı gerçekleşmiş olur.”35 Bu ölçü açısından, sınırlayıcı olmamakla birlikte aşağıda 

sayılan bazı durumlarda, MK 950 anlamında irtibatın varlığı kabul edilmektedir.36 

a. Nesneye yapılan giderlerin karşılanmasına ilişkin talepler 

Bu durumu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; özellikle alacağın doğum sebebi mal veya 

kıymetli evrak ise, yani alacak, mal dolayısıyla doğmuşsa, bu takdirde bağlantının var olduğu 

kabul edilir. TBK 562 uyarınca, vedia alanın nesnenin muhafazası için yaptığı giderler 

karşılığında vedia konusunu hapsetmek hakkı, bu duruma somut örnek teşkil eder.  

b. Nesneden ileri gelen zararların giderilmesine ilişkin talepler 

Nesneden ileri gelen bir zarar meydana geldiği taktirde, bu zararların giderilmesi için 

nesnelerin hapsedilebilmesi mümkün olmaktadır. BK 57’de “hayvan üzerinde hapis hakkı” 

olarak, TBK 68’de ise “alıkoyma hakkı” olarak düzenlenen hüküm, söz konusu ilkenin bir 

uygulama yeridir. TBK 68’e göre: 
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“Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, 

taşınmazın zilyedi, o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir; hatta 

durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirebilir.” 

Doktrinde kural olarak nesneden ileri gelen zararların giderilmesine ilişkin talepler 

hususunda, alacak ile alacaklının zilyet olduğu rehin konusu arasında tabii bir irtibatın olduğu 

ve dolayısıyla MK 950 anlamında hapis hakkının kullanılabileceği belirtilmekteyse ve bu 

duruma örnek olarak TBK 68 verilse dahi, TBK 68 bir nevi “alıkoyma hakkı”nı 

düzenlemektedir. Bir başka ifadeyle, söz konusu hüküm alacaklıya “paraya çevirme” yetkisi 

vermemektedir. TBK 68 hükmünün başlığında da belirtildiği üzere, bu düzenleme yalnızca bir 

alıkoyma hakkıdır, buna dayanılarak tabii bir irtibatın bulunduğu ve dolayısıyla da hapis 

hakkının kullanılabileceği iddiası tartışma konusu olmuştur. 

c. Zilyetliğin dayandığı hukuki veya maddesel ilişkiden doğan alacaklar 

Bu durumda, alacağın doğumuna yol açan hukuki ilişki aynı zamanda dolaysız zilyetliğin 

alacaklıya sağlanmasına sebep teşkil etmişse, bu halde yine alacakla bağlantısı olduğu kabul 

edilmektedir. Bu hususa örnek olarak, “işçi, ücret alacağı karşılığında işverenin çalışması için 

verdiği ‘alet ve malzemeyi’ hapsedebilir (BK 331).”37 Söz konusu hüküm, TBK 413’te “iş 

araç ve malzemeleri” başlığı altında aynen düzenlenmektedir. Burada, doğal bir bağlantının 

olduğu, dolayısıyla da MK 950 anlamında bir hapis hakkından söz edilebileceği söylenebilir. 

Bu duruma bir başka örnek ise “ardiyecinin, ardiye koruma ücretinin teminatı olarak, 

bırakılan mal üzerinde hapis hakkı kazanmasıdır.”38 

d. Zilyetliğin dayandığı hukuki veya maddesel ilişkiler demetinden doğan alacaklar 

Alacağın doğumu ile alacaklının dolaysız zilyet kılınmasına aynı hukuki işlemler demeti 

teşkil etmişse doktrinde, bu halde de bağlantının mevcut olduğu kabul edilmektedir. Burada 

doktrin irtibat kavramını genişletmiş ve zilyetlikle alacağın ortak amaçlı bir ilişkiler demetine 

dayanmasını da yeterli görmüştür.39 "Örnek olarak daktilo satıcısı (S), (A)’ya bozuk bir 

daktilo satıp teslim etmiş, (A)’nın itirazı üzerine (S) geçici bir süre için ariyet olarak (A)’ya 

bir daktilo vermişse, (A)’nın ilk daktilo için daha önce ödemiş olduğu satış bedelinin geri 

verilmesini teminat altına almak için bu ikinci daktilo üzerinde hapis hakkı vardır.”40 
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e. Ticari Hapis Hakkı 

“Tüccar arasında tabii irtibat veya rabıta şartı daha geniş bir çerçevede nazara alınır; alacak ve 

zilyetlik ayrı hukuki muamelelerden meydana gelmiş olsalar bile, eğer tacirlerin karşılıklı iş 

veya ticaret münasebetlerinden neşet etmişlerse, bu tabii rabıta şartı mevcut addolunur. 

Buradaki kolaylığın sebebi tacirler arasındaki müteaddid muamelelerin bölünmemiş olması, 

bunlar arasında bir birlik ve vahdet bulunmasıdır.”41 

MK 950/II, tacirler arasındaki işlemlerde, hapis hakkı kazanılması açısından irtibat şartını 

genişletmiştir. MK 950/II’nin bu özel düzenlemesi ve bu hükmün, tacirler arasındaki 

ilişkilerde hapis hakkının kullanılmasını, irtibat yönünden daha yumuşak şartlara bağlaması 

karşısında, ayrıca bir “ticari hapis hakkı”ndan söz açılmıştır. Hapis hakkının kullanılması için 

hem zilyetliğin hem de alacağın, alacaklı ve borçlu tacir arasındaki ticari ilişkiden doğması 

yeterli kabul edilmiştir. “Ticari hapis hakkında, alacağın, doğrudan doğruya hapsedilen mala 

ilişkin olması da şart değildir.”42 Bu noktada, MK 950 anlamında aranan irtibat şartının, ticari 

ilişkiler söz konusu olduğunda neden bu şekilde genişletildiği belirtilmelidir. Esas olarak 

bunun nedeni şu şekilde ifade edilebilir: “Tacirler arasındaki ilişkilerde irtibat şartının bu 

yolda genişletilmiş olması, ticari hayatta işlemlerin bireysel olarak ele alınamamasından, 

birbirlerine girişik olmalarından ötürüdür.”43 

MK 950 anlamında “ticari hapis hakkı”nın uygulanma şartları, her iki tarafın da tacir olması 

ve alacağın ve zilyetliğin tarafların arasındaki ticari ilişkilerden ileri gelmesidir. Buna göre, 

yalnız bir tarafın tacir olması yeterli değildir. Buna ilaveten, işin her iki taraf için de “ticari” 

olması gerekir. Yani, “her iki taraf tacir de olsa, içlerinden yalnız biri için ‘ticari’ nitelik 

taşıyan bir iş, MK 950/II uygulanmasını doğrulamaz. Ticari hapis hakkının konusu olan 

taşınırlar üzerindeki zilyetlikle alacak hakkı, tarafların ticari işletmeleriyle ilgili olmalı, bir 

başka deyişle bu işletmelerin faaliyetlerinden doğan işlemlerden ileri gelmelidir.”44 

B. Olumsuz Şartlar 

MK 951/II, “alacaklının üstlendiği yükümlülükle veya borçlunun teslim sırasında ya da daha 

önce verdiği talimatla veya kamu düzeniyle bağdaşmayan hallerde de hapis hakkı 
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kullanılamaz” düzenlemesini getirmektedir.45 Buna göre olumsuz şartları iki gruba ayırarak 

incelemek daha yerinde olacaktır: 

1. Hapis hakkının alacaklının yüklendiği borç veya borçlunun verdiği talimatla 

bağdaşmaması 

Alacaklı salt genel olarak nesneleri borçluya geri verme borcunu yüklenmişse hapis hakkının 

uygulanması için yeterli dayanak olmaz. Öte yandan, alacaklı hapis hakkını kullanmayacağını 

borçluya karşı taahhüt etmişse hapis hakkı kazanılamaz. Hapis hakkında feragat sözleşmesin, 

alacaklının rehin konusu üzerinde dolaysız zilyet olmasından önce veya daha sonra 

yapılabilir.46 

Bunlara ek olarak, “hapis hakkının alacaklının yüklendiği borçlarla bağdaşmaz sayılması için, 

bu hakkın kullanılmasını dürüstlük kurallarına aykırı kılacak özel irade açıklamalarının veya 

hal ve şartların bulunması gereklidir. Özellikle, alacaklı nesneyi belirli bir biçimde kullanmayı 

taahhüt etmişse, MK 951/II’nin uygulama alanı doğacaktır.”47 Bu durum ayrıca farklı şekilde 

de ifade edilmektedir. Buna göre, hapis hakkını kullanmama borcu eşyanın doğasından veya 

hal ve şartlardan da doğabilir. İşte bu durumlara örnek olarak şunlar verilebilir: Acenta 

kendisine satılmak üzere gönderilen malları, acentalık sözleşmesi devam ederken, vekalet 

verenden olan alacağı için hapsedemez. Nitekim bu durum, acentalık sözleşmesi ile kendisine 

yüklenilen borç ile bağdaşamayacaktır. Bir başka örnek ise, satılmak için komisyoncuya 

bırakılan mallar üzerinde, komisyon sözleşmesi devam ederken, komşsyoncunun hapis hakkı 

kullanamamasıdır. Hapis hakkının kullanılması, yine aynı şekilde, komisyon sözleşmesinin 

amacına aykırılık teşkil edecektir. 

Bunun dışında borçlu, tek taraflı olarak verdiği talimatla, alacaklının hapis hakkı kazanmasına 

engel olabilir. Bu talimatı, rehin konusunun alacaklıya tesliminden önce veya teslim sırasında 

vermesi mümkündür. Örnek vermek gerekirse, borçlu her zaman rehin konusu malın kendi 

emrine veya üçüncü bir kişinin emrine hazır bulundurulmasını bildirmesi, hapis hakkın 

kullanılmasının engellenmesi için yeterli görülmüştür.48 

Son olarak, MK 952/II uyarınca borçlu, rehin konusu taşınır malın veya kıymetli evrakın 

alacaklıya tesliminden sonra aciz haline düşmüşse, veya alacaklı borçlunun bu durumunu 
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rehin konusunun kendisine tesliminden sonra öğrenmişse, işte bu taktirde alacaklı rehin 

konusunun belirli bir şekilde kullanmayı yüklenmiş olsa, hapis hakkından feragat sözleşmesi 

mevcut olsa, veya borçlunun bu hususta bir talimatı olsa bile, alacaklı hapis hakkını 

kullanabilecektir. 

2. Hapis hakkının kamu düzenine aykırı olması 

Kamu düzenine aykırı olarak kullanılan bir hapis hakkı düşünülemez. Bir başka deyişle, hapis 

hakkının kullanılmasını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak engelleyen özel hukuk veya 

kamu hukukunun emredici kurallarıyla bağdaşmadığı ölçüde, hapis hakkının varlık kazanması 

beklenemeyecektir.49 Son olarak, haczi kabil olmayan mallar üzerinde de hapis hakkının 

kullanılamayacağı, örneğin askeri araç ve gereç üzerinde böyle bir hakkın mevcut 

olamayacağı kabul edilmektedir.50 

VI. Hükümleri 

A. Alacaklının Hakları 

Hapis hakkı alacaklıya başlıca iki imkan sağlamaktadır. İlk olarak alacaklının, hapis hakkına 

konu olan nesneleri borçluya geri vermekten kaçınma hakkı vardır. İkinci olarak ise 

alacaklının hapsedilen malı paraya çevirme yetkisi söz konusudur. 

1. Hapis hakkına konu olan nesneleri geri vermekten kaçınma 

MK 950/I uyarınca alacaklı hapis hakkı konusunu borçluya geri vermekten kaçınabilecektir. 

Yani borçlu, söz konusu malların veya kıymetli evrakın paraya çevrilmesine başvurmak 

zorunda değildir. Yalnızca bunları alıkoyma hakkını kullanmakla yetinebilir. Nitekim 

alacaklının bu alıkoyma yetkisi, borçluyu ifaya zorlayan etkili bir baskı aracıdır. Alacaklı, bu 

alıkoyma hakkını, hapis hakkından doğan bir def’i ileri sürerek kullanacaktır. Mahkeme bu 

çerçevesinde, hapis hakkının gerçekten var olup olmadığını inceleyecektir.51 

Alacaklı, hapis hakkının kullanılmasına yol açan borç ödenmediği veya borçlu tarafından 

yeterli teminat gösterilmediği taktirde, ancak alacağının karşılanmasına yetecek kadar mal 

üzerinde hapis hakkını kullanabilir. Fazlasını borçluya geri vermek zorundadır. Nitekim 

fazlasını geri vermezse, hakkı olmadan borçlunun taşınırını veya kıymetli evrakı alıkoyma 
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durumuna düşer ve bu yüzden borçlunun uğradığı zararları tazminle yükümlü olur. Fakat mal 

bölünemeyen bir malsa, alacaklı alacağını tamamen tahsil etmeden eşyayı geri vermeye 

mecbur değildir.52 Hapis hakkında, rehnin bölünmezliği ilkesi, hapis hakkının yalnız alacak 

tutarıyla sınırlı olarak kullanılması ilkesiyle yumuşatılmıştır.53 

Alacaklı, hapis hakkı konusu taşınır malı veya kıymetli evrakı elinde tuttuğu, alıkoyduğu 

sürece, aynı teslime bağlı taşınır rehninde olduğu gibi, onları muhafazayla yükümlüdür.54 

2. Hapsedilen malı paraya çevirme 

MK 953/I’e göre, “borç yerine getirilmez ve yeterli güvence de gösterilmezse alacaklı, 

borçluya daha önce bildirimde bulunarak, hapsettiği şeylerin teslime bağlı rehin hükümleri 

uyarınca paraya çevrilmesini isteyebilir.” Görülüyor ki, borcun ödenmemesi halinde 

hapsedilen malın paraya çevrilmesi hususunda teslime bağlı taşınır rehni hükümleri 

uygulanacaktır. 

Alacaklının hapis hakkı konusu taşınırları veya kıymetli evrakı paraya çevirebilmesi için şu 

şartların gerçekleşmesi gerekmektedir: 

 Alacaklının tatmin edilmemiş olması 

 Borçlunun yeterli teminat göstermemiş olması 

Borçlu, ayni teminat veya kişisel teminat gösterebilir; ancak gösterilen bu teminatın yeterli 

olması gerekmektedir. Bu noktada, “yeterli teminat gösterilince, bunun yalnız paraya 

çevirmeyi mi engelleyeceği, yoksa hapis hakkını da sona mı erdireceği tartışmalıdır.”55 

 Borçluya önceden bir bildirim yapılmış olması 

Alacaklı, paraya çevirmeden önce, borçluya ihbarda bulunmalıdır. Bu bildirimin amacı, 

borçlunun teminat göstermek suretiyle, hapis hakkı konusu olan taşınırın veya kıymetli 

evrakın paraya çevrilmesini engelleyebilme imkanına kavuşturulmasıdır. Bu ihbar herhangi 
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bir şekle tabi değildir. Bu hususta, “İİK 146 uyarınca ödeme emri tebliği, yeterli bir 

bildirimdir.”56 

3. Hapis hakkının sırası 

Taşınırlar üzerindeki rehin haklarının sıraları, “öncelik ilkesi”ne göre belirlenir. Bu ilke, rehin 

haklarının sıralarını, kuruluş tarihine göre almasını belirler. Söz konusu ilke, hapis hakkının 

sırasının belirlenmesinde de uygulama yeri bulacaktır. Bu noktada “hapis hakkının sırasının 

belirlenmesinde göz önünde tutulacak tarih, bu hakkın doğuş anı, yani bütün şartlarının 

gerçekleştiği andır.”57 

Hapis hakkı, diğer sınırlı ayni haklarla, rehin haklarıyla veya hapis haklarıyla yarışırsa, çeşitli 

olasılıklar gündeme gelir. Buna göre, hapis hakkının konusu taşınır üzerinde daha önce 

kurulmuş rehin hakları ya da başkaca bir sınırlı ayni hak varsa bunlar, ilke oalrak hapis 

hakkından önce gelir; ancak hapis hakkı sahibi bunlar bilmiyor ve bilmesi de gerekmiyorsa, 

yani iyi niyetli ise, o taktirde iyi niyetli alacaklının hapis hakkı, önce kurulan rehin hakkı veya 

diğer sınırlı ayni haklardan daha önce gelir. Son olarak, hapis hakkının birden çok olması 

durumunda, önce kurulan hapis hakkı sonra kurulanın önünde gelir. Tabii burada da daha 

sonra doğan hapis hakkı iyi niyetle kazanılmışsa, yine önce doğan hapis hakkından önce 

gelir.58 

B. Borçlunun teminat göstermesi 

MK 953/I uyarınca, borçlu yeterli güvence göstererek alacaklı tarafından hapis hakkının 

kullanılmasını engelleyebilir. Borçlu yeterli güvenceyi gösterirse, alacaklı hapsetmiş olduğu 

rehin konusunu artık paraya çeviremeyecektir. Hatta rehin konusu üzerinde alıkoyma hakkına 

da sahip olamayacaktır. Alacaklı artık rehin konusu taşınırı veya kıymetli evrakı borçluya geri 

vermekten kaçınamaz. Borçlunun göstereceği güvencenin eylemli olarak verilmesi gereklidir. 

Güvencenin borçlu tarafından yalnızca teklif edilmiş olması yeterli olmayacaktır. Teminatın 

yeterliliği konusunu ise hakim çözecektir.59 

C. Hapis hakkı ile temin edilen alacağın temliki 
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Hapis hakkı alacağa bağlı feri bir hak olduğundan, hapis hakkı ile temin edilen alacak temlik 

edildiğinde, hapis hakkının da temellük edene geçip geçmeyeceği tartışmalıdır. Bu konuda 

dört temel görüş mevcuttur.  

İlk görüş, hapis hakkının bir yan hak olduğunu, BK 16860 uyarınca bir yan hak olarak 

temellük edene geçeceğini belirtmektedir. Bu görüşe göre teminat kanun gereği yeni 

alacaklıya geçmektedir. Dolayısıyla yeni alacaklının hapsedilen nesnelere zilyet olmaması, 

hapis hakkının kendisine geçmesine engel olmaz.61 İkinci görüş, hapis hakkının “şahsa bağlı 

bir hak” olduğunu, dolayısıyla hapis hakkı ile teminat altına alınan alacağın temlikiyle birlikte 

yeni alacaklıya geçmeyeceğini ileri sürmektedir. Nitekim BK 168/I, alacaklının “şahsına has” 

yan hakların temellük edene geçmeyeceğini düzenlemektedir. Kaldı ki bu görüş, alacağı 

temellük edenin, hapis hakkı konusu taşınırlar veya kıymetli evrak üzerinde zilyet olmadığını, 

dolayısıyla bunlarla alacak arasında irtibatın kopmuş olduğunu ve alacağı temin eden hapis 

hakkının temellük edene geçmeyerek sona ereceğini belirtmektedir. Üçüncü görüş, yalnız 

genel hapis hakkının temellük edene geçeceğini, ticari hapis hakkının geçmeyeceğini iddia 

etmektedir. Bu fikre göre, ticari hapis hakkı, iki tacirin arasındaki ticari ilişkilere dayanır, 

alacaklının şahsına bağlı bir haktır ve temellük edene geçmez. Alacaklı değişince, bu ilişki de 

bozulacağı için, alacağı temellük eden ticari hapis hakkını temellük edemeyecektir. 62 

Son görüşe gelince; yalnız objektif irtibata dayanan hapis hakkının temellük edene geçeceğini 

belirtmektedir. Buna göre, salt hukuksal irtibata dayanan hapis hakkı temellük edene 

geçmeyecektir. “Şey ile alacak arasında objektif (maddi) bir irtibat mevcutsa, alacak temlik 

edilse dahi bu irtibat baki kalır. Böyle bir irtibat, şey ile onun için yapılan masraflara veya 

şeyin sebebiyet verdiği zararın tazminine müteallik alacaklar arasında mevcuttur. Bu çeşit 

alacakları temellük eden kimsenin de şey üzerinde hapis hakkı icra edebilmesi hakkaniyete 

uygundur.”63 Yani örnek vermek gerekirse, hapis hakkı nesneye yapılan giderlerden ileri 

gelmişse durum böyledir.64 

VII. Sona Ermesi 

Teslime bağlı taşınır rehnini sona erdiren sebepler, hapis hakkını da sona erdirecektir. Bunun 

dışında, alacaklının elinden zilyetliğin çıkması da, hapis hakkının sona erdirir. Tabi burada, 
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yukarıda da incelendiği üzere, alacaklı zilyetliği rızası olmadan kaybetmişse, hapis konusunu 

dava yoluyla elde edinceye kadar, hapis hakkı askıda kalır. Alacaklı eğer kendi rızasıyla, 

geçici olarak dolaysız zilyetliği borçluya verirse, hapis hakkı sona erer. Yani, MK 943/2 hapis 

hakkında uygulanmaz. 

Teslime bağlı taşınır rehninde olduğu gibi, hapis hakkını da sona erdiren sebepler şunlardır: 

 Alacağın sona ermesi 

 Rehin hakkından vazgeçme 

 Rehin konusunun yok olması 

 Bozucu şartın gerçekleşmesi ve sürenin dolması 

 Mülkiye hakkı ile rehin hakkının aynı kişide birleşmesi 

Bu temel sebeplerden başka, bir de “rehin zilyetliğinin yitirilmesi” durumunda hapis hakkının 

sona ermesi söz konusudur. Rehin zilyetliği ve ona bağlı olarak da zilyetliği koruyan 

davalarla onu geri isteme hakkının yitirilmesi hapis hakkını sona erdirir.65 

VIII. Hapis hakkının özel çeşitleri 

MK 950’de düzenlenen genel hapis hakkından başka, diğer genel ve özel kanunlarda ayrı 

hapis hakkı olguları düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunların bir kısmında MK 950’de aranan 

genel şartlara benzer şartların öngörülmesine karşılık, bazıları farklı nitelikler göstermektedir. 

Bu özel hapis haklarının başlıcalarının yalnızca neler olduğu belirtilecektir: 

TMK’da özel hapis hakkı düzenlemeleri66 

 Başkasının arazisine düşen ve göçen şeylerin alınmasından veya aranmasından dolayı 

arazi sahibinin hapis hakkı (TMK 752/II) 

 İyiniyetli zilyedin nesneye yaptığı giderleri talep hakkından doğan hapis hakkı (TMK 

994/I) 

TBK’daki özel hapis hakkı olguları67 
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 Başkasının arazisine girerek zarar veren hayvanı taşınmaz zilyedinin hapsetme hakkı 

(TBK 68) 

 Adi kirada kiralayanın hapis hakkı (TBK 336/338) 

 Vekilin hapis hakkı (TBK 509/III) 

 Komisyoncunun hapis hakkı (TBK 541) 

 Konaklama yeri, garaj, otopark işletenlerin hapis hakkı (TBK 580) 

Özel kanunlardaki hapis hakkı 

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 39/II  

SONUÇ 

Yukarıda açıklananlar ışığında hapis hakkı, Türk-İsviçre hukukunda, taşınır rehni başlığı 

altında düzenlenen ve alacaklıya, borçluya ait taşınır malı veya kıymetli evrakı alıkoyma 

ve gerektiğinde paraya çevirtme yetkisi veren bir ayni haktır. Hapis hakkı, kanundan 

doğan bir taşınır rehni olarak düzenlenmiştir ve ancak taşınır eşya veya kıymetli evrak 

üzerinde kullanılabilir. 

Kanunda sayılan olumlu şartların gerçekleşmesi, olumsuz şartların ise bulunmamsı 

durumunda hapis hakkı, tescile gerek olmadan kendiliğinden doğacaktır. Teslime bağlı 

taşınır rehninde olduğu gibi, hapis hakkı sahibi iki temel yetkiye sahiptir: Alıkoyma hakkı 

ve paraya çevirtme hakkı. 

Hapis hakkının teslime bağlı taşınır rehninden ayrıldığı temel nokta, hapis hakkının iradi 

bir rehin tipi olmaması ve kurulması için bir ayni sözleşmeye, bir rehin sözleşmesine 

gerek olmamasıdır. Bir başka önemli fark da hapis hakkının yalnızca alıkonan eşyalardan, 

alacağı karşılamaya yetecek kadarı üzerinde kullanılabileceği, bundan fazlasının borçluya 

geri verilmesi gerektiğidir. Oysa teslime bağlı taşınır rehninde ‘rehnin bölünmezliği’ ilkesi 

gereği alacaklı, borcun tamamı ödeninceye kadar rehin konusunu geri vermekten 

kaçınabilir. Her ikisinde ortak olan bir nokta ise, ikisinde de rehin zilyetliğinin 

aranmasıdır. 

Hapis hakkında, alacaklı tatmin edilmez veya borçlu yeterince teminat göstermezse 

alacaklı, rehin konusu taşınır eşyayı veya kıymetli evrakı paraya çevirtebilir. Bunun için 



borçluya önceden bildirim yapılması şartı aranmaktadır. Bu şartın aranmasının sebebi, 

borçluya teminat göstererek ya da borcunu ödeyerek hapis hakkı konusunun satılıp paraya 

çevrilmesini önleme imkânı tanınmasıdır. Bu şartı da gerçekleştiren hapis hakkı sahibi, 

teslime bağlı taşınır rehninde olduğu gibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvuracaktır. 

Bu noktada, İcra İflas Kanunu 23. maddesinde düzenlenen ‘menkul rehni’ deyimi, hapis 

hakkını da kapsar. 

Hapis hakkı ile temine edilen alacağın temliki durumuna gelince, temlikle beraber hapis 

hakkının da temellük edene geçip geçmeyeceği hususunda birçok görüş mevcuttur. 

Yukarıda anlatılan tüm bu görüşler içinde, hapis hakkının alacağı temellük edene 

geçmeyeceğinin savunan görüşün kabulü yerinde olacaktır. Nitekim, hapis hakkı 

alacaklının şahsına has bir haktır. BK 168/I maddesi de alacaklının şahsına has yan 

hakların temellük edene geçmeyeceğini düzenlemektedir. Buna göre hapis hakkı, alacağın 

temlikiyle yeni alacaklıya geçmeyecektir. 

Son olarak, hapis hakkı genel olarak taşınır rehnini sona erdiren sebepler ile sona 

erecektir. Rehin zilyetliğinin yitirilmesi de bir sona erme sebebidir; ancak burada önem 

teşkil eden bir ayrık husus ortaya çıkmaktadır. Bu husus, rehin konusunun geçici olarak 

rehin alanın rızasıyla rehin verende bulunması durumudur. Teslime bağlı taşınır rehninde, 

MK 943/II gereğince, bu durum geçici ise rehin hükümleri askıda kalmakta, sürekli nitelik 

taşıyorsa rehin sona ermekteydi. Hapis hakkında ise, MK 943/II hükmü uygulama alanı 

bulmayacaktır. Dolayısıyla hapis hakkında, hakkın konusunu teşkil eden taşınır eşya veya 

kıymetli evrak, hapis hakkı sahibinin rızasıyla, geçici olarak borçlunun eline geçse dahi, 

bu hak sona erecektir. 

 

 


