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  Belirsiz alacak ve tespit davası 
  MADDE 107- (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve 
kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu 
hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz 
alacak davası açabilir. 
  (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin 
tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi 
yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. 
  (3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu 
durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. 
  
  GEREKÇE 
 
  Hak arama durumunda olan kişi, talepte bulunacağı hukukî ilişkiyi, muhatabını ve 
bu ilişkiden dolayı talep edeceği miktarı asgarî olarak bilmesine ve tespit edebilmesine 
rağmen, alacağının tamamını tam olarak tespit edemeyebilir.  
  Özellikle, zararın baştan belirlenemediği, ancak bir incelemeden sonra tam 
olarak tespiti mümkün olan tazminat taleplerinde böyle bir durumla karşılaşılabilmesi 
söz konusudur. Hukuk sistemimiz içinde, böyle bir durumla karşılaşan kişinin hak araması 
bakımından birçok güçlük söz konusudur. Öncelikle kendisinden aslında tam olarak bilmediği 
bir alacak için dava açması istenmekte, ayrıca, daha sonra kendi talebinden daha fazla bir 
miktar alacağının olduğu ortaya çıktığında da bunu davayı genişletme yasağı çerçevesinde 
ileri sürmesi mümkün olabilmekteydi. Böyle bir durumda, gerçekten bilinmeyen bir alacak 
için dava açmaya zorlamak gibi, hak aramanın özüyle izah edilemeyecek bir yol ve aslında 
tarafın kendi ihmali ya da kusuru olmadığı hâlde bir yasakla karşılaşması gibi de bir engel söz 
konusuydu. Oysa, hak arama özgürlüğü, böyle bir sınırlamayı ve gerçek dışı davranmaya 
zorlamayı değil, gerçekten hakkı ihlâl edilen veya ihlâl tehlikesi altında olan kişiyi, mümkün 
olduğunca geniş şekilde korumayı amaçlamalıdır. Son dönemde, gerek mukayeseli hukukta 
gerekse Türk hukukunda artık salt hukukî korumanın ötesine geçilerek "etkin hukukî 
koruma"nın gündeme gelmiş olması da bunu gerektirir.  
  Kaldı ki, miktar ya da değeri belirsiz bir alacak için dava açılması gerektiğinde 
birtakım sınırlamalar getirmek, dava içinde yeni taleplere veya o davanın dışında yeni 
davalara yol açarak, usûl ekonomisine aykırı bir durum da meydana getirecektir. Ayrıca, 
miktarı veya değeri bilinmeyen bir alacak için klasik kısmî davanın da tam bir çözüm 
üretmediği gerçektir. 
  Belirsiz alacak ve tespit davalarına ilişkin hükümlerin mukayeseli hukukta da yer 
aldığı dikkate alınarak, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve 
kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız 
olduğu hâllerde, alacaklının, hukukî ilişki ile asgarî bir miktar ya da değer belirterek 
belirsiz alacak davası açabilmesi kabul edilmiştir.  
  Alacaklının bu tür bir dava açması için, dava açacağı miktar ya da değeri tam ve 
kesin olarak gerçekten belirlemesi mümkün olmamalı ya da bu objektif olarak imkânsız 
olmalıdır.  
  Açılacak davanın miktarı biliniyor yahut tespit edilebiliyorsa, böyle bir dava 
açılamaz. Çünkü, her davada arandığı gibi, burada da hukukî yarar aranacaktır, böyle bir 
durumda hukukî yararın bulunduğundan söz edilemez. Özellikle, kısmî davaya ilişkin yeni 
hükümler de dikkate alınıp birlikte değerlendirildiğinde, baştan tespiti mümkün olan hâllerde 
bu yola başvurulması kabul edilemez.  
  Belirsiz alacak davası veya tespit davası açılması hâlinde, alacaklı, tüm miktarı 
belirtmese dahi, davanın başında hukukî ilişkiyi somut olarak belirtmek ve tespit 
edebildiği ölçüde de asgarî miktarı göstermek durumundadır. 
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  Maddenin ikinci fıkrasında, belirsiz alacak veya tespit davası açılabilen 
durumlarda, miktar ya da değerin tespit edildiği anda, alacaklının iddianın genişletilmesi 
yasağından etkilenmeksizin talebini artırabileceği belirtilmiştir. Kural olarak, bir davada 
başlangıçta belirtilen miktar veya değerin artırılması, iddianın genişletilmesi yasağına tâbidir. 
Bunun amacı, davacının dava açarken hakkını kötüye kullanmaması, daha özenli davranması, 
yargılamayı gereksiz yere uzatmamasıdır.  
  Oysa, baştan miktar veya değeri tam tespit edilemeyen bir alacak için, davacının 
böyle bir ihmal ya da kusurundan söz edilemez. Bu sebeple, belirsiz alacak veya tespit 
davası açıldıktan sonra, yargılamanın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın verdiği bilgiler 
ve sunduğu delillerle ya da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, 
bilirkişi ya da keşif incelemesi sonrası), baştan belirsiz olan alacak belirli hâle gelmişse, 
davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş 
olduğu talebini artırabilmesi benimsenmiştir. Davacı, sınırlama ve yasağa tâbi olmadan, 
sadece talepte bulunmak suretiyle yeni miktar üzerinden yargılamaya devam edilmesini 
isteyebilecektir. Şüphesiz, alacağın belirli hâle gelmesini müteakip ortaya çıkan yeni talep 
eksik belirtilmişse, bundan sonra yeni bir artırma isteği iddianın genişletilmesi yasağıyla 
karşılaşacaktır. Çünkü, bu hâlde belirsizlik değil, davacının kendi ihmalinden kaynaklanan bir 
durum söz konusudur. 
  "Edâ davasının açılabildiği hallerde tespit davası açılamaz" yollu önermenin hak-
arama özgürlüğünün ulaştığı kapasite ve hukuki yarar koşulunun muhtevası karşısında 
geçerliği yoktur. Miktarı belirsiz alacaklarda zamanaşımının dolmasına çok kısa sürenin 
varolduğu hallerde yalnızca tespit yahut kısmi edâ ile birlikte tespit davasının açılabileceği 
genel olarak kabul edilmektedir. 
  Davacı, söz gelimi bir tazminatın tahsili yerine alacağın miktarının ve 
borçlunun sorumlu olduğunun tespitini hedefleyen bir dava açabilir, açabilmelidir. Bu 
dava, zamanaşımını kesecek, davada istihsal olunan ilam genel haciz yoluyla takibe 
konabilecek, itiraz halinde borçlunun göze alamayabileceği icra-inkar tazminatı yaptırımı 
devreye girebilecektir. Öte yandan tespit davası, dava ekonomisi yönünden edâ davasına 
nazaran taraflar için daha avantajlıdır. Tespit davasının taraf barışını kolaylaştıran bir 
karakteri de vardır. 
  Alacaklı, yalnızca edâ davası veya yalnızca tespit davası yahut kısmi edâ ile birlikte 
külli tespit davası açabilme seçeneklerine sahiptir. Hak-arama özgürlüğünün (Any.m.36, 
İHAS.m.6) özünde varolan bu seçenekler, yasa veya içtihat yoluyla yasaklanamaz. Model, 
belirtilen seçenekleri alacaklıya usülî bir hak olarak tanımaktadır. 
  Esasen tam veya kısmi olmasına bakılmaksızın her edâ davasının temelinde bir külli 
tespit unsuru vardır. Başka deyimle edâ hükmünde tertip olunan her durumun arkasında 
sorumluluk saptanmasını içeren bir zorunlu ön tespit kabulü mevcuttur. 
  Tasarıda öngörülen modelde, tespit davasının hukuki ilişkilerin tespiti yanında 
hakkın tespitinin de istenebilmesi, edâ davasının açılabildiği hallerde hukuki menfaat 
koşulunun gerçekleşmiş sayılması kabulü çözümünü (paradigmayı) güçlendirmektedir. 
  Bir davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuk sonuçlarının (zaman 
aşımının kesilmesi ve diğerleri) tespit davalarında aynen geçerli olacağı kuşkusuzdur. 
  Önerge ile varolması gereken bir usulî imkân hukukumuza kazandırılmış olacaktır." 
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