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İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 

Medeni yargılama hukukunun amacı maddi hukuktan 

kaynaklanan sübjektif hakların tanınması ve korunmasıdır. 

Sübjektif hakkı korumak için başvurulan hukuki koruma 

sonunda elde edilen kararda tespit ve ifası emredilen şey 

haksız çıkan tarafça kendiliğinden yerine getirilmezse, 

takip hukuku devreye girerek devletin yetkili organları 

tarafından, tespit edilen ve ifası emredilen hak zorla icra 

edilir. Cebri icra, yani takip hukuku maddi hukuktan 

kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen 

yerine getirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder. Bu 

faaliyete ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise 

cebri icra hukuku veya takip hukuku denir.  

Hakkın icrası devlet organları tarafından kanuna uygun 

şekilde yerine getirilir. Ayrıca kural olarak borçlunun 

şahsına ve kişilik haklarına yönelik icranın yürütülmesi 

söz konusu olmaz. Yani icranın konusunu borçlunun 

malvarlığı oluşturur. Ancak cebri icra hukuku içinde 

sınırlı da olsa borçluların ve bir hakkı yerine getirmek 

zorunda olanların bizzat kendilerine yönelik hapis cezası 

gibi cezai hükümler de düzenlenmiştir. Bu hükümlerin 

amacı kötüniyetli borçluların bu davranışlarının önüne 

geçmek ve takip prosedürünün sağlıklı işlemesini 

sağlamaktır.  

Davada kullanılan dava konusunun karşılığı olarak takip 

hukukunda alacak ve borç kavramları kullanılmaktadır. 

Takibin şekli ne olursa olsun, takibin tarafları talepte 

bulunan alacaklı ve karşı tarafta bulunan borçludur. 

Gerçekte alacaklı olmayan biri dahi talepte bulunuyorsa 

takip hukuku açısından alacaklıdır. Ancak gerçekte 

alacaklı olmayan kişinin yaptığı takip kural olarak başarı 

ile sonuçlanmayacaktır. 

Genel anlamda icra takibine yön ve şekil veren işlemlere 

takip işlemleri denir. Taraf takip işlemleri ve icra takip 

işlemleri şeklinde ikiye ayrılır. Bu şekilde bir ayrımın 

yapılması yapılan işleme bağlanan sonuçlar bakımından 

önemlidir. Taraf takip işlemi, takip prosedürü içinde 

tarafların yaptıkları, takibe yön ve şekil veren, çoğunlukla 

icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik 

işlemlerdir. İcra takip işlemlerinin ise üç unsuru 

bulunmaktadır. Bunlar; 

 İcra organları tarafından yapılmalıdır. 

 Borçluya karşı yapılmalıdır. 

 Cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte 

olmalıdır. 

İcra İflas Kanunu’nun 23’üncü maddesinde yer alan 

kavramlar diğer hukuk dallarında içerdikleri anlamın 

dışında kanunda belirtildiği şekilde anlaşılmalıdır. 

Maddede açıklanan kavramlardan biri, açıkça öngörülen 

istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup 

olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında bu 

kanunda yer alan taşınırlara ilişkin hükümler uygulanır. 

Kanun sistemi içinde temel olarak iki cebri icra çeşidi 

düzenlenmiştir. Bunlar cüz’i icra (icra takibi) ve külli icra 

(iflas takibi)dir. İcra takibinde borçlunun karşısında bir 

veya birden fazla alacaklı bulunur. Alacaklı borçluya karşı 

takip yapar, borçlunun alacağa yeter miktar malı 

haczedilir, satılır ve alacaklının alacağı ödenir. Varsa 

kalan para borçluya ödenir. Her alacaklı her borçluya karşı 

bu icra prosedürünü işletebilir. Ancak icra takibi değişik 

alt ayrımlara tabi tutulur. Bunlar, 

 İlamlı icra 

 İlamsız icra 

 Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip 

İlamlı takibe başvurabilmek için alacaklının alacağının 

mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınması 

gerekir. Alacaklı, konusu para olan veya olmayan talepleri 

açısından bu taleplerini dayandırdığı mahkeme kararı ile 

ilamlı icra yoluna başvurabilir. Ayrıca konusu paradan 

başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icraya 

başvurulması zorunludur. 

Kanunumuz, sadece para ve teminat alacakları için ilamsız 

icra yolu ile takibi kabul etmiştir. Bu yolda, alacaklının 

alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına 

alınması gerekmez. Alacaklı doğrudan icra dairesine 

başvurarak borçluya karşı takip yapabilir, hatta alacaklının 

elinde herhangi bir belgenin bulunması da şart değildir. Bu 

yolda borçluya kendisine karşı yürütülen takibe itiraz 

ederek takibin sonuçlanmasına engel olma imkanı 

tanınmıştır. İlamsız icra yolu da kendi içinde; 

 Genel haciz yolu 

 Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu 

 Kiralanan taşınmazların tahliyesi olarak üçe 

ayrılır. 

Rehinli alacakların özelliği sebebiyle kanun koyucu, 

ayrıca rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibi 

düzenlemiştir. Rehinli alacaklının önce, kural olarak 

rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurması gerekir. 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ilamlı ve ilamsız 

takip olarak ikiye ayrılmaktadır. Rehin alacaklısı, rehinle 

teminat altına alınan borç vadesinde ödenmediğinde, bu 

yollara başvurarak rehnin satılmasını ve bedelinden 

alacağının ödenmesini isteyebilir. Alacaklı rehinle 

karşılanamayan alacağı için daha sonra diğer takip 

yollarına başvurabilir. 

Külli icrada, cüz’i icradan farklı olarak borçlunun 

karşısında tüm alacaklılar bulunur ve takibin konusunu 

borçlunun tüm malvarlığı oluşturur. İflas yolunda, 

borçlunun tüm malvarlığı satılır ve borçlunun bilinen tüm 

alacaklılarına ödenir. Borçlunun malvarlığı, alacakları 

karşılamazsa tüm alacaklılar arasında alacakları oranında 

paylaştırılır. 

Kanunumuz bu takip yolları dışında ihtiyati haciz, 

konkordato gibi kurumları da düzenlemiştir. 

İhtiyati haciz, alacağı doğrudan elde etmeye yönelik bir 

takip yolu olmayıp, alacağı teminat altına almaya yönelik 

geçici bir hukuki korumadır. 
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Konkordato, değişik sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali 

durumu bozulan bir borçlunun korunması için kabul edilen 

bir kurumdur. Herhangi bir borçlunun kendi teklifi veya 

alacaklılarından birinin teklifi ile alacaklılarının kanunda 

öngörülen çoğunluğu ile yaptığı ve mahkemenin tasdiki ile 

hüküm ifade eden anlaşmadır. Anlaşmaya göre alacaklılar, 

alacaklarının belli bir oranda veya belli bir zamanda yahut 

borçlunun malvarlığını onlara terk ederek ödenmesini 

kabul ederler. Bu anlaşmaya göre borç yerine getirilirse 

borçlu borçlarının tamamından kurtulur. 

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, sermaye şirketleri 

ve kooperatiflerin, alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını ve 

gerekiyorsa yapısal organizasyonlarını yeni koşullara 

adapte ederek faaliyetlerine devam etmelerine imkan 

sağlayan bir kurumdur.  

İptal davası, borçlunun, mallarının haczinden veya 

iflasından önce alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı 

kanun nazarında birtakım şüpheli tasarrufları ve 

bağışlamaları iptal ettirebilmek için bu tasarruftan zarar 

gören alacaklıları korumak amacıyla açılan davadır.  

İcra iflas hukukunun, başta İcra İflas Kanunu, Tüzüğü ve 

Yönetmeliği olmak üzere birçok kaynağı mevcuttur. 

Kamu alacaklarının tahsili 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre yapılır. Ancak devlet, il özel idaresi ve belediyelerin 

özel hukuktan kaynaklanan alacaklarının tahsili İcra İflas 

Kanunu’na göre yapılır.  

İcra Organları 

Maddi hukuktan kaynaklanan hakkın yerine getirilmesini 

sağlayan ve bu çerçevede zor kullanma yetkisine de sahip 

olan ve yetkisi kanun tarafından belirlenmiş organlara 

cebri icra organları denilmektedir. İcra organları asıl ve 

yardımcı icra organları olmak üzere ikiye ayrılır. Asıl icra 

organları icra dairesi, icra mahkemesi ve Yargıtay’ın icra 

iflas işleriyle görevli daireleridir. Yardımcı icra organları 

olarak da genel mahkemeler, savcılar, adalet müfettişleri 

sayılabilir.  

İcra teşkilatının temel organı, icra işlerinde birinci 

derecede görevli olan icra dairesidir. Bütün takip 

yollarında takip, icra dairesine başvuru ile başlar. Her 

asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar 

icra dairesi bulunur. İcra dairesi kanunda belirtilen 

esaslara göre icra mahkemesinin denetim ve gözetimi 

altındadır. 

İcra dairesi işlemlerinin kanuna uygun ve doğru olup 

olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer 

icra işlerine bakmak üzere icra dairesinin üstünde icra 

mahkemeleri kurulmuştur. İcra mahkemelerinin belli başlı 

görevleri; 

 İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan 

şikâyetleri incelemek, 

 Hacizde ve iflasta istihkak davalarını incelemek, 

 Takibe karşı borçlunun ileri sürdüğü itirazları 

incelemek, itirazların kaldırılması taleplerini 

karara bağlamaktır. 

İcra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm 

teşkil etmez. Bunun sonucu olarak icra mahkemesinde 

karara bağlanan bir husus kural olarak daha sonra genel 

mahkemelerde tekrar dava konusu yapılabilir. İcra 

mahkemesinin 363. Maddede sayılan kararları temyiz 

edilebilir. Bunun dışındaki kararları temyiz edilemez. 

Temyiz edilebilen kararlar açısından parasal sınırı da 

geçmesi aranmaktadır. İcra mahkemesi kararlarına karşı 

karar düzeltme yoluna başvurulabilir. Karar düzeltme 

süresi on gündür. İcra mahkemesi kararlarına karşı bölge 

adliye mahkemelerine de başvurulabilir. Ancak bu bölge 

adliye mahkemeleri kurulup fiili olarak göreve başladıktan 

sonra mümkün olabilecektir.  

İcra Takibinin Tarafları 

İcra takibinin tarafları alacaklı ile borçludur. Kural olarak 

maddi hukuk bakımından hak ehliyetine sahip olanlar icra 

iflas hukuku bakımından taraf ehliyetine sahiptir. Adi 

şirket ve miras şirketi gibi tüzel kişiliği olmayan 

topluluklar taraf ehliyetine sahip değildir. Fiil ehliyetine 

sahip olanlar takip ehliyetine de sahiptir, takipte yer alıp 

yürütebilir. Bazı durumlarda taraf ehliyeti ve takip ehliyeti 

bulunmakla birlikte takip işlemi yapma ehliyeti 

bulunmayabilir. Taraflar, takibi bizzat veya bir vekil 

vasıtasıyla da yürütebilir. Takibin taraflarının hak ehliyeti, 

fiil ehliyeti, vekalet ehliyeti icra müdürü tarafından 

kendiliğinden dikkate alınması gereken hususlardır. Bu 

sebeple şikâyet yoluna başvurulabilir. Takip talebinde 

bulunan alacaklı ve kendisine karşı takip talebinde 

bulunulan borçlunun gerçekten alacaklı ve borçlu sıfatını 

taşımaları gerekir. Aksi halde borçlu itiraz yoluna 

başvurabilir. 

Şikâyet 

İcra ve iflas dairesi işlemlerine karşı ilgililer, icra 

mahkemesine şikâyet yoluyla başvurabilirler. Şikâyet, icra 

veya iflas takibinin taraflarına veya hukuki yararı bulunan 

diğer kişilere tanınmış ve bu yolla icra ve iflas dairelerinin 

kanuna veya olaya uygun olmayan işlemlerin iptalini veya 

düzeltilmesini yahut yapmadıkları veya geciktirdikleri 

işlemleri yapılmasını sağlayan hukuki bir çaredir. Şikâyet 

yoluna başvuru dışında, şartları oluştuğu takdirde icra 

memurlarının hukuki, cezai veya disiplin sorumluluğuna 

da gidilebilir. 

Şikâyetin konusunu kural olarak icra ve iflas dairesi 

işlemleri oluşturur. Bir işlemin şikâyet konusu olabilmesi 

için, icra veya iflas memurunca yapılmış olumlu veya 

olumsuz bir işlemin mevcut olması gerekir. Şikâyet 

alacaklılar toplantısı gibi diğer icra organlarının 

işlemlerine karşı da mümkündür.  

Şikâyet nedenlerini dört başlık altında incelemek 

mümkündür; 

 İşlemin kanuna aykırı olması 



HUK206U-İCRA İFLAS HUKUKU 
Ünite 1: İcra İflas Hukukuna Giriş, Genel Hükümler 

 

 3 

 İşlemin olaya uygun olmaması 

 Bir hakkın yerine getirilmemesi  

 Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede 

bırakılması 

Kanuna aykırılıktan anlaşılması gereken, bir kanun 

hükmünün hiç uygulanmaması veya yanlış 

uygulanmasıdır. Kanuna aykırılık, genel bir şikâyet 

nedenidir, diğer başlıklar altında sayılan nedenler bu 

nedenin özel bir görünümüdür. 

İcra memuru tarafından yapılan bir işlemin olaya uygun 

olmaması hali, kanunun icra memuruna takdir yetkisi 

tanımış olduğu durumlarda söz konusudur. Takdir yetkisi 

kanunda açıkça belirtilmiş olabileceği gibi, kanunun 

amacından da çıkarılabilir. İcra memuru takdir yetkisini 

ilgililerin yararına en uygun şekilde kullanmak zorundadır. 

İcra memurunun görev alanındaki bir işi yapmayı 

reddetmesi halinde bir hakkın yerine getirilmemesi 

durumu ortaya çıkar.  

İcra memuru kendiliğinden veya ilgililerin talebi ile 

yapmak zorunda olduğu bir işlemi açıkça yapmayı 

reddetmemekle birlikte, kanunda öngörülen ve uygun olan 

bir süre içinde haklı bir neden olmaksızın yapmazsa bir 

hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması durumu 

gerçekleşmiş olur. 

Şikâyetin tarafları davacı ve davalı olmayıp, şikâyet eden 

ve şikâyet olunandır. Yukarıda sayılan nedenlerden birine 

dayanarak icra memurluğunda yapılan bir işlemi iptal 

ettirmek veya düzelttirmek konusunda hukuki yararı olan 

her ilgili, şikâyet yoluna başvurabilir. İcra ve iflâs dairesi 

kendi yapmış olduğu işlem için şikâyet yoluna 

başvuramaz. Ancak icra dairesi, yapmış olduğu işlemin 

yanlış olduğu düşüncesine varırsa, şikâyet süresi içinde 

işlemi değiştirebilir veya iptal edebilir. 

Şikâyet, icra ve iflâs dairesinin bir işlemine karşıdır. Bu 

anlamda, şikâyet olunan, şikâyet konusu işlemi yapan icra 

ve iflâs dairesidir. 

Şikâyet süresi, kural olarak şikâyet edenin şikâyet konusu 

işlemi öğrendiği tarihten itibaren başlar ve yedi gündür. 

Şikâyet süresi, hak düşürücü niteliktedir. İcra mahkemesi, 

şikâyetin süresinde yapılıp yapılmadığını kendiliğinden 

gözetmek zorundadır. Süresinden sonra yapılan şikâyet, 

dinlenmez; zira icra dairesinin yapmış olduğu işlem 

kesinleşmiştir. Şikâyet için geçerli olan yedi günlük 

sürenin iki önemli istisnası vardır; 

 Bir hakkın yerine getirilmemesi veya sebepsiz 

sürüncemede bırakılması 

 Kamu düzenine aykırılık 

Şikâyet, bir hakkın yerine getirilmemesi ve sebepsiz 

sürüncemede bırakılması nedenine dayanıyorsa, ilgililer 

yedi günlük süreye bağlı olmaksızın her zaman şikâyet 

yoluna başvurabilir.  

Kamu düzenine aykırılık halinde süresiz şikâyet, kanunda 

düzenlenmiş değildir. Ancak gerek öğretide, gerekse 

Yargıtay kararlarında, kamu düzenine aykırılık 

durumunda, şikâyetin süreye bağlı olmayacağı kabul 

edilmektedir. 

Şikâyet, icra mahkemesince incelenir ve karara bağlanır. 

Yetkili icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra 

dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir. İcra 

mahkemesinin buradaki yetkisi kesindir. Şikâyetin, yetkili 

icra mahkemesine gönderilmek üzere, başka bir yer icra 

mahkemesi aracılığıyla da yapılması da mümkündür. 

Şikâyet, icra mahkemesine verilecek bir dilekçeyle 

yapılabileceği gibi sözlü şekildeki şikâyet beyanının icra 

mahkemesinde tutanağa geçirilmesi yoluyla da yapılabilir. 

İcra mahkemesi, şikâyet edenin bildirmiş olduğu 

nedenlerle bağlı değildir; şikâyete konu işlemin tümünü 

inceleyerek gereken kararları vermek yetkisine sahiptir. 

Şikâyet kendiliğinden icrayı durdurmaz. Şikâyeti alan icra 

mahkemesi, talep üzerine veya kendiliğinden, şikâyet 

sonuçlanıncaya kadar icranın durmasına karar verebilir. 

Şikâyet, süresi içinde yapılmamışsa veya şikâyet nedenleri 

yerinde değilse, icra mahkemesi, şikâyet talebini, ilk 

durumda usulden, ikinci durumda esastan reddeder. 

Şikâyetin kabulü halinde ise icra mahkemesi, şikâyet 

nedenlerine göre üç şekilde karar verir; 

 Şikâyet konusu işlemin iptali 

 Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi 

 İcra memurunun sebepsiz olarak yapmadığı veya 

geciktirdiği işlemlerin yapılmasını emretmek 

İcra Harç ve Giderleri 

İcra takibinin yürütülmesi ve sonuçlanması için harcanan 

paraların tamamına icra harç ve giderleri denir. Devletin 

icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı 

paraya icra harcı denir. İcra giderleri, icra organlarının icra 

takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan 

paralardır. Bunlar, harçlardan farklı olarak, icra takibine 

ilişkin iş veya hizmetin gerektirdiği ücret olup bu işi veya 

hizmeti yapan kişiye ödenir. 

Takip hukukunda harç ve giderler, sonuçta haksız çıkana 

yükletilir. Borçlu takibin sonunda haksız çıkarsa, icra harç 

ve giderleri borçluya yükletilir. Ancak alacaklı takibini 

satış ve paylaştırma aşamasına kadar götürmez; talebini 

geri alır ve takip etmezse, borçlu harç ve giderlerden 

sorumlu tutulmaz. 

Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri 

İcra işlemlerinin birçoğunun sonuç doğurabilmesi veya 

ilgili sürelerin işlemeye başlayabilmesi için, tebliğ 

edilmesi gerekir. Özel bir düzenleme olmadığından, icra 

ve iflâs hukukunda da tebligatların Tebligat Kanunu ve 

Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre yapılması gerekir. 

İcra ve İflâs Kanunu'nda öngörülen süreler, kesindir. Bu 

kural, ilgililer için konulmuş süreler bakımından geçerlidir 

İcra organlarına yönelik süreler ise kesin olmayıp 
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düzenleyici niteliktedir. İlgililer belirtilen süre içinde 

işlemi yapmadıkları takdirde, kural olarak icra takibi 

içinde bu konudaki haklarını kaybederler. Bununla birlikte 

icra organları kendileri için konulmuş süreler geçtikten 

sonra işlem yapsalar dahi söz konusu işlem geçerlidir. 

İlgililer Kanunda yer alan süreleri sözleşme ile 

değiştiremezler. Bu yönde yapılan sözleşmeler hükümsüz 

olup, icra organları süreye uyulup uyulmadığını 

kendiliğinden dikkate alırlar. Bununla birlikte, herhangi 

bir süreden yararlanan borçlu, bu hakkından vazgeçebilir. 

Sosyal düşüncelerle, belirli zaman dilimlerinde veya bazı 

durumlarda borçluya karşı icra takip işlemlerinin 

yapılamayacağı öngörülmüştür. Bu zaman dilimleri 

Kanunda tatil ve talik halleri şeklinde belirtilmektedir. 

Talik halleri genel olarak, borçlunun yakınlarından birinin 

ölümü, borçlunun ölümü, borçlunun tutuklu veya hükümlü 

olması, borçlunun asker olması, borçlunun ağır 

hastalığıdır. Bunların dışında özel talik halleri de 

mevcuttur. Talik hallerinde icra takip işlemleri 

yapılamamakla birlikte, süreler işlemeye devam eder; 

ancak sürenin bitimi bir talik gününe rastlarsa, süre talikin 

bitiminden sonra bir gün daha uzatılmış sayılır. 
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Genel Haciz Yolu ile Takip Talebi  

Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine sözlü 

ya da yazılı yapacağı bir takip talebi le başlar. Söz konusu 

takip kural olarak, sadece para ve teminat alacakları için 

başvurulabilecek bir yoldur. Para ve teminat alacakları 

dışındaki alacaklar için ilamlı icra yoluyla takip 

yapılmalıdır. Para alacağı bir kambiyo senedine 

bağlanmışsa, bu durumda kambiyo senetlerine özgü haciz 

yoluyla takip yapılabilir. Aynı şekilde genel haciz yoluyla 

takip yapabilmek için alacağın rehinle teminat altına 

alınmamış olması gerekir. 

Genel haciz yoluyla takip, bir diğer adıyla ilamsız icra 

takibinde görevli mercii icra dairesidir. İcra dairesinin 

yetkisi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'ndaki yetkiye 

ilişkin hükümlere göre belirlenir. Buna göre, genel haciz 

yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi, borçlunun 

yerleşim yeridir. İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine 

ilişkin olmadığından, borçlu icra dairesinin yetkisiz 

olduğunu ödeme emrine itiraz yoluyla ileri sürebilir; aksi 

halde icra dairesi yetkili olup olmadığını kendiliğinden 

inceleyemez. Belirtmek gerekir ki, icra dairesinin yetkisi 

ile ilgili yetki sözleşmesi yapılması da mümkündür.  

Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz 

İcra dairesi, takip talebi üzerine ödeme emri düzenler ve 

borçluya gönderir. Takip talebinde yer alan kayıtlar 

dışında ödeme emrinde: 

 Borcun ve giderlerin yedi gün içinde ödenmesi, 

 Borçlunun varsa itirazını yedi gün içinde icra 

dairesine bildirmesi, 

 Yedi gün içinde itiraz edilmediği ve borç da 

ödenmediği takdirde aynı süre içinde mal 

beyanında bulunulması, mal beyanında 

bulunulmaz ya da gerçeğe aykırı mal beyanında 

bulunulursa hapisle cezalandırılacağı, 

 Borç ödenmez veya itiraz edilmezse, takibe 

devam edileceği hususları yer alır. 

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip durur. Ödeme 

emrine itiraz edilmemesi halinde ise takip kesinleşir.  

Ödeme emrine itiraz, imzaya ve borca itiraz olarak ikiye 

ayrılır. Adi senede dayanılarak yapılan bir icra takibinde, 

senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden 

borçlu imzaya itiraz edebilir. Borçlu imzaya itirazını 

ayrıca ve açıkça yapmalıdır, aksi halde senet altındaki 

imzayı kabul etmiş sayılır. Borçlunun imzaya itiraz 

dışında, maddi hukuktan veya takip hukukundan 

kaynaklanan itirazları ise borca itiraz niteliğindedir. 

Borçlu, itiraz ederken sebep bildirmek zorunda olmasa da 

itiraz sebeplerini bildirmesi halinde bunlarla bağlıdır ve 

bunları daha sonra genişletemez veya değiştiremez. İtiraz 

esnasında sebep göstermeyen ya da belirli sebepleri ileri 

süren borçlu, itirazın kaldırılması aşamasında sadece takip 

konusu senetten anlaşılabilen borca itiraz sebeplerini ileri 

sürebilir.  

Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde sözlü ya da yazılı olarak takibi yapan icra 

dairesine itirazlarını bildirebilir. Ödeme emrine itiraz 

etmiş bir borçlu, itirazından kayıtsız ve şartsız olarak her 

zaman vazgeçebilir ve borcunu ödeyebilir.  

Yedi günlük itiraz süresi kesindir. Bu durumun istisnası 

gecikmiş itiraz yoludur. Kusuru olmaksızın bir engel 

sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemeyen borçlu, 

engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde icra 

dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine, itiraz 

edebilir. Gecikmiş itiraz yoluna, haczedilmiş mallar 

paraya çevrilinceye kadar başvurmak mümkündür. 

Kanuna uygun şekilde yapılan itiraz üzerine takip 

kendiliğinden durur. Gecikmiş itirazda takibin durduğu an, 

borçlunun mazeretinin kabulüne karar verildiği andır. 

İtirazın Hükümden Düşürülmesi 

İtiraz üzerine duran takibe devam etmek isteyen alacaklı, 

itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması yollarından 

birine başvurabilir.  

Elinde İİK m. 68 ve 68a’da sayılan belgelerden biri 

olmayan alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl 

içinde genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir. 

İtirazın iptali davası genel mahkemelerde açılan ancak icra 

hukuku bakımından özel sonuçlar doğuran bir eda 

davasıdır. Bu davada davacı alacaklı, davalı ise borçludur 

ve mahkeme davayı genel hükümlere göre inceler. 

İnceleme sonunda mahkeme alacaklının talebini haksız 

bulursa, davanın reddine karar verir. Mahkeme, 

alacaklının kötü niyetle icra takibi başlattığına ve haksız 

yere itirazın iptali davası açtığına kanaat getirirse, 

borçlunun bu konudaki talebi doğrultusunda alacaklıyı 

reddolunan alacağın %20’sinden az olmayacak tazminata 

mahkûm eder. Borçlunun borçlu olduğu kanaatine 

varılması halinde ise, dava mahkemece kabul edilir. Bu 

durumda duran takibe devam edilir ve alacaklının bu 

konuda talebi olması halinde borçlu hükmolunacak alacak 

miktarının %20’sinden az olmayacak bir tazminata 

mahkûm edilir.  

Alacaklının elinde İİK m.68 ve 68a anlamında belgeler 

varsa, alacaklı, itirazın tebliğinden itibaren altı ay içinde 

icra mahkemesinden takibin kaldırılmasını talep edebilir. 

Borca itiraz edilmesi halinde itirazın kesin kaldırılması, 

imzaya itiraz edilmesi halinde ise itirazın geçici 

kaldırılması yoluna başvurulur.  

İtirazın kesin kaldırılması yoluna ancak bazı belgelerin 

varlığı halinde başvurmak mümkündür. Bu belgeler 

şunlardır: 

1. İmzası ikrar edilmiş adi senet 

2. Noter senedi 

3. Resmi dairelerin veya yetkili makamların 

verdikleri belgeler 

4. Kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler 
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Alacaklı alacağını, borçlu ise itirazının haklı olduğunu bu 

belgeler ile ispatlamaya çalışır. Senedin hata, hile veya 

ikrah sonucu verildiği, senet imzalanırken fiil ehliyetinin 

bulunmadığı, malın ayıplı olduğu gibi senetle ispatı 

mümkün olmayan haller ise icra mahkemesi tarafından 

incelenmez. Mahkeme, inceleme sonrasında alacaklıyı 

haklı bulursa itirazın kesin kaldırılmasına, borçlunun itiraz 

nedenini haklı bulursa itirazın kesin kaldırılmasının 

reddine karar verir. İtirazın kaldırılmasına ilişkin icra 

mahkemesi kararları, maddî anlamda kesin hüküm 

oluşturmaz. Ayrıca, inceleme sonunda haksız çıkan taraf, 

talep üzerine, alacağın %20’sinden az olmayacak bir 

tazminata mahkûm edilir.  

Borçlu imzaya itiraz etmişse, icra mahkemesinden itirazın 

geçici kaldırılması talep edilir. Mahkeme, takip konusu 

senet altındaki imzanın borçluya ait olup olmadığını basit 

yargılama usulüne göre ve duruşmalı olarak inceler. 

Borçlu duruşmaya katılmazsa, mahkeme sadece bu 

gerekçeyle itirazın geçici kaldırılmasına ve senetteki 

miktarın %10'u oranında para cezasına karar verir. 

Borçlunun duruşmaya gelmesi halinde icra mahkemesi, 

kanunlarda belirtilen şekilde imza incelemesini yapar. 

Mahkeme inceleme sonunda, senet altındaki imzanın 

borçluya ait olmadığını anlarsa itirazın geçici kaldırılması 

talebinin reddine ve borçlunun talep etmesi halinde, 

alacaklı aleyhine takip konusu alacağın %20'sinden aşağı 

olmayan tazminata hükmeder. Borçlu duruşmaya gelmez 

ya da yapılan inceleme sonunda imzanın borçluya ait 

olduğu kanaatine varılırsa, itirazın geçici kaldırılmasına 

karar verilir. Bu kararla birlikte ayrıca borçlu takip konusu 

alacağın yüzde %10'u oranında para cezasına ve 

alacaklının talep etmesi şartıyla %20 tazminata mahkûm 

edilir. İtirazın geçici kaldırılması üzerine alacaklı geçici 

haciz talep edebilir.  

Geçici haczin kesin hacze dönüşmesini engellemek 

isteyen borçlu geçici kaldırma kararının tefhim ve 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçtan kurtulma 

davası açmalıdır. Aksi halde geçici haciz kesin hacze 

dönüşür ve haczedilen mallar satılabilir. Borçtan kurtulma 

davası, takip içerisinde açılan özel bir menfi tesit davası 

olduğundan dava sonunda verilen hüküm kesindir. 

Borçtan kurtulma davası sonunda mahkeme borçluyu 

haklı bularak davayı kabul ederse, borçlunun borçlu 

olmadığı tespit edilmiş olur. Mahkeme dava sonunda 

alacaklıyı haklı bulursa, davayı reddeder ve geçici olarak 

haczedilmiş malların satışı istenebilir.  

Mal Beyanı 

Takibin kesinleşmesi sonucu borçlu, mal beyanında 

bulunmak zorundadır. Mal beyanında tüm malvarlığı 

gösterilmek zorunda olmayıp, borca yeter malvarlığının 

gösterilmesi yeterlidir. Mal beyanında bulunma süresi 

ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gündür. Borçlu 

ödeme emrine itiraz ederse, mal beyanında bulunmak 

zorunda değildir. Ancak borcun mahkemece tespit 

edilmesi halinde, bu konudaki kararların tefhim veya 

tebliğinden itibaren üç gün içinde borçlu mal beyanında 

bulunmak zorundadır. Aksi halde, mal beyanında 

bulunmaya zorlamak için borçlunun hapisle tazyik 

edilmesi ve geç mal beyanında bulunmaktan dolayı 

cezalandırılması söz konusu olacaktır. Süresinden sonra 

mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılabilmesi 

için alacaklının, icra mahkemesine şikâyette bulunması 

gerekir.  

Menfi Tespit ve İstirdat Davası 

Borçlu, kendisine karşı yapılacak bir icra takibi tehlikesi 

karşısında ya da icra takibi esnasında gerçekte borçlu 

olmadığının tespiti için menfi tespit davası açabilir. Menfi 

tespit davası genel mahkemelerde genel hükümlere göre 

görülen bir davadır. Menfi tespit davasının takipten önce 

ya da sonra açılmasının sonuçları birbirinden farklıdır. 

Takipten önce açılan bir menfi tespit davası, bu davadan 

sonra açılan icra takibini kendiliğinden durdurmaz. Fakat 

borçlu, alacağın %15’inden daha az olmayan teminat 

karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep 

edebilir. Mahkeme borçlunun bu talebini haklı bulursa, 

vereceği ihtiyat tedbir kararı ile başlamış olan icra 

takibinin durmasına karar verir.  

İcra takibinden sonra açılan bir menfi tespit davası takibi 

kendiliğinden durdurmaz. Bu durumda borçlu, henüz 

haciz yapılmamış veya haczedilen mallar henüz 

satılmamışsa, borç miktarının tümünü ve %15’ten az 

olmayan teminatı mahkeme veznesine yatırarak, 

mahkemeden ihtiyati tedbir kararı arzu edebilir. 

Mahkeme, ihtiyati tedbir kararı verirse, malların haczi ve 

teminat karşılığında paranın dava sonuçlanıncaya kadar 

alacaklıya ödenmesi engellenir.  

Menfi tespit davası henüz devam ederken borçlunun 

alacaklıya ödeme yapması durumunda, söz konusu dava 

kendiliğinden istirdat davasına dönüşür ve görülmeye 

devam eder.  

Menfi tespit davası sonunda mahkeme davayı kabul 

ederse, takip derhal durur, hükmün kesinleşmesi ile de 

takip iptal edilir. Borçlu talep etmişse mahkeme, alacaklıyı 

%20’den az olmayan tazminata da mahkûm eder. Davanın 

reddi halinde ise borcun varlığı kesin hükümle tespit 

edilmiş olur ve alacaklının talebine gerek olmadan borçlu 

%20’den az olmayan tazminata mahkûm edilir.  

Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya itirazı 

kaldırılmış veya menfi tespit davası açmamışsa ve bu 

sebeple borcu olmayan miktarı ödemek zorunda kalmışsa, 

başvurabileceği yol istirdat davası açmaktır. İstirdat 

davasının şartları şunlardır:  

 Borç olmayan bir paranın ödenmiş olması 

 Söz konusu paranın icra takibi sırasında veya icra 

tehdidi altında ödenmesi 

 Ödemeden itibaren bir yıl içinde açılması. 

İstirdat davası kabul edilirse, ödenmiş para harç ve 

giderleriyle birlikte borçluya geri ödenir. Davanın 

reddedilmesi halinde borçlunun borçlu olduğu kesin 

hükümle tespit edilmiş olur ve borçlu sadece bu davadan 
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kaynaklanan yargılama giderlerine mahkûm edilir. İstirdat 

davası borçlu lehine sonuçlandığında, alacaklı hakkında 

tazminata hükmedilse de davanın reddedilmesi halinde 

alacaklı lehine icra inkâr tazminatına hükmedilmez.  

İcra Takibinin İptal ve Taliki  

Ödenmiş, mehil verilmiş veya zamanaşımına uğramış 

olmasına rağmen alacaklının icra takibi yapması halinde 

borçlu bir takım yollara başvurarak takibin iptalini veya 

talikini talep edebilir. Buna göre itfa ve zamanaşımında 

takibin iptali, imhalde ise takibin ertelenmesi mümkündür.  

İtfa sebebiyle takibin iptal edilebilmesi için, borcun ve 

fer’ilerinin tamamen ödenmiş olması gerekir. İtfadan 

anlaşılması gereken, borcu sona erdiren her türlü sebeptir. 

İtfadan ilk anlaşılan ödeme olsa da, bağışlama, takas veya 

ibra da itfa kavramının içerisindedirler. Borçlu borcunu 

icra dairesi dışında itfa etmiş ancak buna rağmen alacaklı 

icra takibine devam ediyorsa, borçlu takibin iptalini talep 

etmelidir. Bu durumda borcun itfa edildiği, alacaklı 

tarafından verilen belli belgelerle ispatlanabilir.  

Takip konusu borç, takibin kesinleşmesinden sonra 

zamanaşımına uğrayabilir. Çünkü icra hukukunda, takipsiz 

bırakılan dosya derdest olarak kalmaya devam eder. 

Aradan seneler geçtikten sonra alacaklı takip dosyasını 

yeniler ve takibe devam etmek isterse, bu durumda borçlu 

zamanaşımına dayanarak, icra takibinin iptal edilmesini 

talep edebilir. Borçlu, zamanaşımı iddiasını ispatlamak 

için bir belge göstermek zorunda değildir, çünkü takipteki 

son işlem tarihi takip dosyasından zaten anlaşılabilir. İcra 

mahkemesi, borcun itfa edildiği veya borcun 

zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, icra takibinin 

iptaline karar verir.  

Takibin taliki ise, takibin kesinleşmesinden sonra 

alacaklının borçluya süre vermesine ve borçlunun elinde 

bu konuda imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası 

alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senedin bulunmasına 

bağlıdır. Borçlu kendisine süre verildiğini bu belgelerle 

ispat ederse, icra mahkemesi takibin ertelenmesine karar 

verir. İcra mahkemesi, takibin ne kadar süreyle 

ertelendiğini kararında belirtmelidir. Bu süreler içinde icra 

takip işlemleri yapılamazken, taraf takip işlemleri ile ilgili 

süreler işlemeye devam eder.  

Takibin iptal ve taliki icra dairesinin bağlı bulunduğu icra 

mahkemesinden talep edilir. İcra mahkemesi incelemesini 

basit yargılama usulüne göre ve kanunda belirtilen 

belgelere dayanarak yapar. İncelemesi sonunda takibin 

iptal veya talikine ya da talebin reddine karar verir. Bu 

konuda verilen karar taraflar tarafından temyiz edilebilir. 
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Haciz 

Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamak için, icra 

dairesi tarafından, borçluya ait mal ve haklara hukuken el 

konulması şeklinde tanımlanabilir. Haciz, para 

alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir; ancak 

borçlunun malvarlığı üzerinde uygulanabilir; borçluya ait 

olan ve paraya çevrilmesi mümkün olan mal ve haklar 

üzerinde uygulanabilir; haciz işlemi icra organı olan icra 

dairesi tarafından gerçekleştirilir; haczin geçerliliği için, 

kural olarak, borçlunun malvarlığına fiilen el koyma 

gerekmeyip hukuken el koyma yeterlidir. 

İcra ve İflâs Kanunumuzda, haciz denildiğinde öncelikle, 

takip prosedüründe takibin kesinleşmesinden sonra 

satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme 

imkânı veren kesin haciz akla gelir (İİK m. 78 vd.). Kesin 

haciz dışında, itirazın geçici kaldırılması aşamasında söz 

konusu olan ve kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı 

vermeyen geçici haciz (İİK m. 69/I, III); Kesin hacze 

dönüşmedikçe satış imkânı vermeyen, takip hukuku 

içerisinde para alacakları için kabul edilmiş bir geçici 

hukuki koruma olan ihtiyati haciz (İİK m. 257 vd.) 

şeklinde iki haciz türü daha bulunmaktadır. 

Gerek geçici haciz gerek ihtiyati haciz, her ikisi de kesin 

hacze dönüşmedikçe, satış imkânı vermemekle birlikte iki 

farklı haciz türüdür. Geçici haciz takibin bir aşamasıdır, 

ihtiyati haciz ise takipten önce veya sonra talep 

edilebilecek olan bir geçici hukuki korumadır. 

Haciz isteme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir 

yıldır. Süresinde haciz talep edilmez veya haciz talebi geri 

alındıktan sonra bir yıl içinde yenilenmezse takip dosyası 

işlemden kaldırılır. 

Haciz için yetkili icra dairesi, takibin yapıldığı icra 

dairesidir. Fakat haczedilecek mallar, takibin yapıldığı icra 

dairesinin bulunduğu yerden başka bir yerde ise, yetkili 

icra dairesi, malların bulunduğu yerin icra dairesine bu 

konuda yazı yazar. Mallar o yer icra dairesi tarafından 

haczedilir ve hacze ilişkin şikâyetler istinabe olunan icra 

dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. Bununla 

birlikte hukuki yardıma (istinabeye) ilişkin bu hüküm, 

resmi bir sicile kayıtlı mallarla alacak ve ücret 

hacizlerinde uygulanmaz. Resmi sicile kayıtlı mal başka 

yerde ise, takibin yapıldığı icra dairesince kaydına 

işletilmek üzere yazı yazılmak suretiyle doğrudan haciz 

yapılabilir. 

İcra müdürü, haciz talebinden itibaren üç gün içinde haczi 

yapmalıdır. Borçlu, haciz sırasında malların bulunduğu 

yerde ise, haciz huzurunda yapılır. Borçlu o yerde 

olmamakla birlikte, hemen bulunması mümkünse 

araştırılır, bulunamazsa veya hemen bulunması mümkün 

değilse, haciz borçlunun yokluğunda yapılır. Borçlu haciz 

sırasında bulunur ve borcunu hemen öderse, haciz 

yapılmaz. 

İcra müdürü, haczedilecek malı görüp inceler ve malın 

haczedilip haczedilmeyeceğine karar verir, haczi kabil 

malları haczeder, haczedeceği malların kıymetini takdir 

eder ve bu konuda gerekirse bilirkişiye başvurur. Ancak 

uygulamada Yargıtay kararları nedeniyle icra memurları, 

malın haczedilip haczedilmeyeceğine karar verirken takdir 

yetkisine sahip değildir. İcra memurunun o malın 

haczedilebilir olup olmadığını takdir etmeksizin haczi 

yapması, buna karşı borçlu ya da ilgililerin şikâyet yolu ile 

hacze karşı koyması kabul edilmektedir. 

İcra müdürü, taşınır ve taşınmaz malların haczi söz konusu 

olduğunda mahallinde bir haciz tutanağı tutar. Tutanakta 

nelerin bulunması gerektiği İİK’nun 102. maddesinde 

belirtilmiştir. Haczi kabil hiç mal bulunamaz veya 

haczedilen mallar alacağı ve giderleri karşılamaya 

yetmezse, bu hususlar da tutanağa yazılmalıdır. Bu şekilde 

tutulan tutanak, aciz belgesi hükmündedir. Haciz tutanağı 

hacizli şeyler hakkında ispat vasıtası olup ancak bu şeyler 

hakkında haciz hükümleri uygulanır ve borçlunun yetkileri 

sınırlanmış olur. Hukuken haciz, kural olarak haciz 

tutanağının tam olarak tutulması ile gerçekleşmiş olur. 

Haczin konusunu borçlunun haczi kabil taşınır ve 

taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer 

parasal malvarlığı değerleri oluşturur. Borçlunun tüm 

malvarlığı değil, kıymet takdirine göre, sadece borcu 

karşılayan mallar haczedilir. Borçlunun mallarının ancak 

alacağın kendisi ve faizi ile giderleri karşılayan miktarı 

haczedilebilir; daha fazlası haczedilmez. 

Borçlunun parasal değeri olmayan ve paraya çevrilemeyen 

şeyleri haczedilemez. Ancak, parasal değeri olan 

malvarlığına dâhil her şeyin haczi de mümkün değildir. 

Kanun koyucu bir takım sosyal düşüncelerle, özellikle 

borçlunun ve ailesinin yaşaması ve ekonomik varlığını 

devam ettirmesi, tamamen topluma muhtaç hale gelip 

toplumsal dengenin bozulmaması için, borçlunun bazı mal 

ve haklarının tamamının veya bir kısmının 

haczedilemeyeceğini kabul etmiştir. Maddî hukuk 

bakımından başkasına devri mümkün olmayan mal ve 

hakların haczi de söz konusu olmaz. Borçlunun üçüncü 

kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi genel olarak İİK’nun 

89. maddesinde düzenlenmiştir. Borçlunun üçüncü 

kişideki alacağının haczi şeklinde açıklanan prosedür, 

uygulamada sıklıkla borçlunun bir bankadaki mevduatının 

veya diğer haklarının haczi şeklinde karşımıza çıkar. 

Alacaklı, hacizden sonra haczedilen malların satılmasını 

isteyebilir ve bu satış sonucu elde edilen paradan alacağını 

alır. Haciz bir ayni hak niteliğinde olmayıp takip 

hukukundan kaynaklanan bir takım haklar verir. Taşınmaz 

haczinin tapuya şerh verilmesinden sonra, taşınmaz 

üzerinde iyiniyetli hak kazanılması mümkün değildir. 

Borçlunun izinsiz olarak hacizli taşınır mal üzerindeki 

tasarrufları, kural olarak alacaklının haciz sebebiyle 

kazandığı hakları ihlal ettiği ölçüde alacaklıya karşı 

geçersizdir. 

Borçluya karşı takip yapılmış ve borçlunun haczedilen 

malları alacağı karşılıyorsa bu durumda hacze iştirak 

sorunu çıkmayacaktır. Ancak, borçluya karşı birden fazla 
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alacaklının talebi söz konusu ise ve özellikle bu alacaklılar 

borçluya karşı takibe başlamışlar ve borçlunun haczedilen 

malları tüm takip yapan alacaklıların alacaklarını 

karşılamıyorsa ve hacze iştirakin de şartları oluşmuşsa, 

hacze iştirak prosedürünün işletilmesi gerekir. Hacze 

iştirak etmek isteyen alacaklı, ancak ilk haciz üzerine 

satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar bu 

talepte bulunabilir; bu tarihten sonra hacze iştirak 

mümkün değildir.  

İcra takibinin amacı, alacaklının alacağının borçlunun 

haczi kabil malvarlığının haczedilerek paraya çevrilmesi 

sonucu elde edilmesidir. Borçlunun borcu için, borçluyla 

yakınlığı ne olursa olsun üçüncü bir kişinin malvarlığına 

dahil unsurlar, bu durum açıkça bilinmesine rağmen 

haczedilemez. Bununla birlikte üçüncü kişilere ait bazı 

malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi de 

mümkündür. Böyle bir durumda bazen borçlu bazen de 

bizzat mal üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişi, mal 

üzerindeki bu haklarını ileri sürerek tutanağa geçirilmesini 

isteyebilirler. Haczi yapan memur da borçluyu ya da 

üçüncü kişiyi bu beyana davet etmelidir. Bu tür mallar, 

haciz bakımından çekişmeli mallar olarak kabul edilir. 

Çekişmeli malların da haczi mümkündür. Ancak bu 

mallar, hacizde tertip gereği en son haczedilir. 

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı 

kabul edilirse, istihkak prosedürü lehine sonuçlanırsa, o 

mal üzerindeki haciz kalkar. Eğer bu prosedür sonunda 

malın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, borçlunun diğer 

malları gibi o mal satılıp, satış bedelinden alacak 

karşılanır. 

İstihkak prosedürü bakımından malın kimin elinde 

bulunduğu önemlidir. Bu konuda üçlü bir ayrım 

yapılabilir: Malın borçlu elinde olması, malın borçlu ile 

birlikte üçüncü kişinin elinde bulunması veya malın 

üçüncü kişinin elinde bulunması. Burada ilk iki durum için 

aynı prosedür izlenirken (İİK m. 96 vd.); malın borçlu 

dışında üçüncü bir kişinin elinde haczedilmesinde ise daha 

farklı bir yol izlenmektedir (İİK m. 99). 

Borcun Taksitle Ödenmesi 

Hakkındaki icra takibi kesinleşince borçlu borcunu 

ödemek isteyebilir. Şayet borcunu tamamen öderse takip 

son bulur, takibin diğer aşamalarına geçilmez. Borçlu 

borcunu ödemek istemekle birlikte tamamını 

ödeyemeyebilir. Bu durumda borçlunun borcunu, taksitle 

ödemesi mümkündür. Bu durumu, kanunun düzenlemesi 

dikkate alındığında ikili bir ayrım yaparak incelemek 
gerekir. Borçlu, hacizden önce veya hacizden sonra 

borcunu taksitle ödeyebilir. Her iki durumda da 

taksitlendirme, satışa engel olur. 

İcra İflâs Kanununda hacizden sonraki dönem için borcun 

taksitlendirilmesi düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen 

hacizden önce de taksitlendirme yapmak mümkündür. 

Alacaklı ile borçlu, takipte henüz haciz uygulanmadan 

taksitlendirme konusunda anlaşma yapabilirler. Hacizden 

önce taksit anlaşmasının yapılabilmesi için mutlaka 

alacaklının rızası gerekir.  

Borçlunun mallarının haczinden sonra da tarafların taksitle 

ödeme anlaşması yapmaları mümkündür. Hacizden sonra 

taksitlendirmenin şartları şunlardır: 

1. Borçlunun malları haczedilmiş, ancak henüz satış 

talep edilmemiş olmalıdır. Alacaklının haciz 

koydurmasından sonra, ancak satış talebinden 

önce borçlu bu teklifte bulunabilir. Satış 

talebinden sonra yapılan teklif alacaklıyı 

bağlamaz.  

2. Borçlunun teklif ettiği taksitlendirmede, her 

taksidin borcun dörtte birinden aşağı olmaması 

ve ilk taksidin derhal ödenmesi gerekir. Ayrıca 

kalan taksitlerin süresi en geç aydan aya verilmek 

suretiyle, üç ayı geçmemelidir.  

Borçlunun yukarıdaki şartları taşıyan taksitlendirme teklifi 

alacaklının kabulüne gerek olmadan hüküm ve sonuç 

doğurur. 

İhtiyati Haciz 

İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin mevcut veya 

müstakbel takibin sonucunun güvence altına alınması için 

mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını 

sağlayan geçici bir hukukî korumadır. İhtiyati haciz bir 

ihtiyati tedbir değildir; ihtiyati hacizle ihtiyati tedbirin 

konusu, şartları ve sonuçları birbirinden tamamen 

farklıdır. Sadece her ikisi de geçici hukukî koruma ana 

başlığı altında değerlendirilebilir. İhtiyati haciz para 

alacaklarına ilişkin bir geçici hukukî koruma olup kural 

olarak İcra ve İflâs Kanunu’nda (İİK m. 257 vd.) 

düzenlenmişken, ihtiyati tedbir para dışındaki mal, hak ve 

alacaklar için kabul edilmiş geçici hukukî korumadır ve 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir (HMK 

m. 389 vd.). Bu sebeple, zaman zaman uygulamada 

yapıldığı gibi, ihtiyati haciz yerine ihtiyati tedbir veya tersi 

bir kararın verilmesi tamamen yanlıştır, hukuka aykırıdır. 

İhtiyati haciz talep edebilmek için alacağın para alacağı 

olması gerekir. İhtiyati haciz, para alacakları veya para 

olarak talep edilebilen alacaklar için düzenlenmiştir. 

İhtiyati haciz talep edebilmek için ayrıca alacağın rehinle 

teminat altına alınmamış olması gerekir. Alacak rehinle 

teminat altına alınmışsa, rehinli malın kıymetinin alacağı 

karşıladığı oranda ihtiyati haciz istenmesi mümkün 

değildir. Alacak, rehin dışında bir teminatla teminat altına 

alınmışsa (örneğin, kefalet), ihtiyati haciz istenebilir. 

Maddi hukukun aradığı şartlar dışında başkaca bir şart 

veya sebebe bağlı olmadan ihtiyati haciz istenebilmesi 

için, bir para borcunun vadesi gelmesine rağmen 

ödenmemiş olması yeterlidir.  

Muaccel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenirken başka 

bir şarta gerek yokken, henüz muaccel olmamış, vadesi 

gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz istenebilmesi bir 
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takım sebeplerin bulunmasına bağlanmıştır. Bunlar şöyle 

sıralanabilir: 

a. Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin (gerçekte 

belirli bir oturduğu yer, mesken) olmaması. 

b. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla 

mallarını gizlemesi, kaçırması veya kendisinin 

kaçmaya hazırlanması yahut kaçması ya da bu 

maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli 

işlemlerde bulunması.  

İhtiyati haciz bir dava değildir. İhtiyati haciz 

yargılamasında taraflar, ihtiyati haciz talep eden alacaklı 

ve karşı taraf olarak borçludur. İhtiyati hacizde görevli ve 

yetkili mahkeme konusunda genel hükümler uygulanır 

(İİK m. 258/I). Esasen icra mahkemesi, ihtiyati hacze 

karar veremez. Dava açıldıktan sonra, ancak davaya bakan 

mahkemeden ihtiyati haciz talep edilir. İhtiyati haciz 

yargılamasında karşı taraf dinlenmeden de, alacaklının 

talebi üzerine ihtiyati hacze karar verilmesi mümkündür. 

İhtiyati haciz talep eden alacaklı, alacağını ve ihtiyati 

haciz sebeplerini ispat etmelidir. Ancak burada tam ispat 

aranmayıp yaklaşık ispatla yetinilecektir. Yani, ispatı 

gereken hususların tam olarak değil; kuvvetle muhtemel 

gösterilmesi yeterlidir. Mahkeme, yaptığı inceleme 

sonunda ihtiyati haciz talebinin kabulü veya reddi 

yönünde karar verir. 

İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün 

içinde alacaklının ihtiyati haciz kararının icrasını istemesi 

gerekir. Alacaklı, on gün içinde ihtiyati haciz kararının 

icrasını istemezse, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden 

kalkar ve daha sonra uygulanmaz.  

İhtiyati haciz kararının icrası, ihtiyati haciz kararını veren 

mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istenmesi 

gerekir. Malların başka yerde bulunması durumunda, icra 

dairesi o yer icra dairesine istinabe edebilir. 

İcra dairesi, ihtiyati haciz kararına uygun olarak, genel 

haciz hükümlerine göre ihtiyati haczi uygular. İhtiyati 

haczin icrasına ilişkin şikâyetler, icra işlemini yapan icra 

dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. Haczi 

uygulayan memur, bir ihtiyati haciz tutanağı düzenler. İcra 

dairesi, tutanağın bir suretini üç gün içinde haciz sırasında 

bulunmayan alacaklı, borçlu ve icabında üçüncü kişilere 

tebliğ eder. İhtiyati haciz talebi kabul edilen alacaklının 

satış isteme yetkisi yoktur. 

İhtiyati haczin kaldırılması için kanunda iki yol 

düzenlenmiştir. Bunlardan birisi itiraz, diğeri ise 

teminattır. Ancak ihtiyati haciz kararının gerçek anlamda 

kaldırılması itiraz üzerine mümkündür. Teminat 

karşılığında ihtiyati haciz kararı tam olarak kalkmamakta, 

teminat üzerinde devam etmektedir. 

İhtiyaten hacze karar verildikten sonra, bu karar temyiz 

edilemez, fakat bazı sebeplere dayanarak bu karara karşı 

borçlu veya menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler itiraz 

edebilirler. İtiraz, mahkemenin yetkisine, ihtiyati haciz 

sebeplerine ve teminata ilişkin olabilir. Üçüncü kişilerin 

mahkemenin yetkisine itiraz etme imkânı yoktur. İhtiyati 

haciz kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir ve bu 

süre hak düşürücüdür. 

Borçlu, göstereceği teminat karşılığında da ihtiyati haczin 

kaldırılmasını sağlayabilir. Dava açılmadan önce veya 

sonra ve takipten önce bu talep, ihtiyati haciz kararını 

veren mahkemeye yöneltilir; ancak, takipten sonra icra 

mahkemesinden istenir. 

Borçluya karşı dava açmadan veya takip yapmadan önce 

ihtiyati haciz kararı almış ve bu karara göre borçlunun 

mallarına haciz koydurmuş olan alacaklı, yedi gün 

içerisinde borçluya karşı takip talebinde bulunmalı veya 

dava açmalıdır. 

İhtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası genel 

mahkemelerde, genel hükümlere göre açılır ve genel 

olarak bir tazminat davasına ilişkin yargılama özelliklerini 

gösterir. İhtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası bir 

yıllık zamanaşımına tâbidir.  
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Giriş 

İcra iflas hukuku sisteminde haczedilen mallar alacağına 

karşılık olarak alacaklıya verilmez. Haczedilen mallar 

paraya çevrilir ve alacaklının alacağına kavuşması 

sağlanır. Haczedilen şey para ise paranın paylaştırılması 

aşamasına; paradan başka bir şey ise paraya çevirme 

aşamasına geçilir. Alacağını tam olarak tahsil edemeyen 

alacaklıya ve borçlusuna herhangi bir harç ve resme tabi 

olmaksızın icra dairesi tarafından aciz belgesi verilir. 

Satış (Paraya Çevirme) 

Hacizli malların satışını kural olarak alacaklı(İİK m. 107), 

bazı hallerde de borçlu (İİK m. 113) satış giderlerini peşin 

ödeyerek (İİK m.59) talep eder. İcra dairesi kural olarak 

talep olmaksızın, kendiliğinden satış işlemlerini 

başlatamaz. Ancak haczi yapılan malların kıymeti süratle 

düşüyorsa veya muhafaza edilmeleri güç ise, icra müdürü 

talep olmadan da hacizli malların satılmasına karar 

verebilir (İİK m. 113/II). İcra müdürünün bu satış 

talebinde, satış için gerekli giderleri kural olarak alacaklı 

öder. Satış isteme süresi hacizli taşınır mallar ve alacaklar 

için haczin kesinleşmesinden itibaren altı ay; taşınmaz 

mallar içinse bir yıldır. Satış yukarıda belirtilen sürelerde 

istenmezse; satış talebi geri alınır ve süresi içerisinde 

yenilenmezse veya satış giderleri on beş gün içinde 

dosyaya depo edilmezse mallar üzerindeki haciz kalkar, 

fakat icra takibi devam eder.  

Taşınır mallar satış talebinden itibaren iki ay içerisinde 

icra dairesi tarafından kural olarak açık artırma usulü ile 

satılır. Ancak bazı hallerde (İİK m. 119) madde hükmü 

gereği oluşmuşsa, o zaman borçlar hukuku hükümlerine 

göre (TBK m. 207 vd.) kural olarak Pazarlık yoluyla satış 

yapılabilir. Açık artırma ile satış yapılabilmesi için 

artırmaya hazırlık ve artırmanın yapılması aşamaları 

usulleri gereğine uyulması gerekir. Artırmaya hazırlık 

işlemleri olarak; satış gününden önce icra dairesi 

tarafından açık artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat ilân 

edilir. İlan ile ilgili hususlar ilgililerin menfaatleri 

gözetilerek icra müdürü tarafından tespit edilir. Satış ilanı 

elektronik ortamda da yapılır. İlan gereği gibi 

yapılmadığında ihalenin feshi şikâyet yoluyla istenebilir. 

Ayrıca artırma şartnamesi de hazırlanır. Açık artırmaya 

elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci ihale 

tarihinden on gün önce başlanır. Teklif haczedilen malın 

yüzde ellisinden az olamaz ve malın tahmin edilen 

bedelinin yüzde yirmisi oranında teminat gösterilmesi 

gerekir. Birinci açık artırmada, elektronik posta yolu ile 

gelen teklifler dikkate alınarak, gelen en yüksek teklif 

üzerinden satışa başlanır. İhalede satış yapılabilmesi için 

taşınırın tahmin edilen değerinin %50’sini + satış giderleri 

+ paylaştırma giderlerini karşılaması gerekmektedir. Aynı 

zamanda bu son teklifin elektronik teklifin üzerinde bir 

teklif olması gerekir. Ancak taşınır üzerinde rüchanlı 

alacak varsa rüchan miktarı, taşınır malın değerinin 

%50’sinden fazla olduğu takdirde (rüchan miktarı + satış 

ve paylaştırma gideri = satış miktarı) şeklinde satışın 

yapılması gerekmektedir. Altın ve gümüş eşya maden 

halindeki kıymetlerinden daha aşağı bedelle satılamaz 

(İİK m. 117). Artırma bedeli yukarıdaki şartları 

karşılıyorsa taşınmaz en çok pey sürene ihale edilir. 

Artırma bedeli bu şartları sağlamıyorsa, icra memuru satışı 

geri bırakır (İİK m. 115/II). İkinci ihalede ise elektronik 

ortamda teklif verme, birinci ihaleden sonraki beşinci gün 

başlar. İkinci açık artırmada, elektronik posta yolu ile 

gelen teklifler dikkate alınarak, gelen en yüksek teklif 

üzerinden satışa başlanır. Artırma, en erken birinci ihaleyi 

izleyen onuncu gün yapılabilir. İkinci artırmada da birinci 

artırmadaki şartlar gerçekleşirse ihale yapılabilir. Artırma 

bedeli bu şartları sağlamıyorsa veya ikinci artırmada alıcı 

çıkmazsa, bu sefer satış talebi düşer (İİK m. 115/III). 

Satış, icra takibinin bir aşamasıdır ve haczedilen malların 

paraya çevrilmesi işlemlerini ifade eder. Açık artırma ise, 

paraya çevirme türüdür ve artırmaya hazırlık ile artırmanın 

yapılması şeklinde iki aşamayı ifade eder. İhalenin birinci 

veya ikinci artırmada yapılması; ihalenin kesinleşerek 

satış bedelinin ödenmesi ile hacizli menkulün mülkiyeti 

ihale alıcısına geçer. İhale alıcısı bedeli ödemezse satış 

talebi düşer. Bu durumda ihalenin feshine sebep olan alıcı 

ve kefilleri, teklif edilen bedelle son ihale bedeli 

arasındaki farktan, diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt 

faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve 

temerrüt faizi ayrıca hüküm alınmasına gerek olmaksızın 

icra dairesince tahsil edilir. Bu fark, varsa öncelikle 

teminattan alınır (İİK m. 118/II). Taşınmazlardan farklı 

olarak, taşınır malların satışında, satış bedelinin 

ödenmemesi halinde tamamlayıcı ihale yapılmaz. 

Taşınmaz mallar ise satış talebinden itibaren üç ay 

içerisinde icra dairesi tarafından açık artırma usulü ile 

satılır. Ancak bazı hallerde, iflasta (İİK m. 241/I) ve 

malvarlığının terki suretiyle konkordatoda (İİK m. 309e), 

taşınmazlar, alacaklılar karar verirse pazarlıkla satılabilir. 

Taşınmaz satışında açık artırma yapılmadan önce hazırlık 

işlemleri olarak artırma ilânının yapılması, artırma 

şartnamesi, mükellefiyetler listesinin düzenlenmesi ve 

kıymet takdirinin yapılması gerekir. 

Artırmaya hazırlık işlemleri olarak; Artırma tarihinden en 

az bir ay önce icra dairesi tarafından açık artırmanın 

yapılacağı yer, gün ve saat ilân edilir. İlânın bir örneği 

borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı 

bulunan ilgililerin tapuda yazılı bulunan adreslerine tebliğ 

edilir. Adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi yoksa, 

ayrıca adres araştırması yapılmaz; gazetede ve elektronik 

ortamda yapılan ilân, tebligat yerine geçer (İİK m. 127). 

Ayrıca artırma şartnamesi de hazırlanır. Taşınmazı açık 

artırma ile satın alan ihale alıcısı, onu artırma 

şartnamesine göre iktisap eder. Mükellefiyetler listesi 

artırma şartnamesinin bir parçasıdır. Mükellefiyetler listesi 

icra dairesi tarafından hazırlanır ve haciz koyduran 

alacaklılara ve borçluya tebliğ edilerek, itirazlarını üç gün 

içinde bildirmeleri istenir. Kesinleşen mükellefiyetler 

listesi, artırma şartnamesine geçirilir ve şartname icra 

dairesinde açık bulundurulur. Mükellefiyetler listesinin 

kesinleşmesi ile taşınmaza kıymet takdiri yapılır. 
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Kesinleşen kıymet takdiri üzerine, kıymet takdirinin 

yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden 

kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afet veya imar 

durumu gibi çok önemli değişiklikler olursa yeniden 

kıymet takdiri istenebilir. Kıymet takdiri hakkında icra 

mahkemesinin verdiği kararlar kesindir (İİK m. 128a). 

Taşınmazlarla ilgili açık artırma bazı farklılıklar dışında 

taşınırlarda olduğu gibidir. Elektronik ortamda teklif 

verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce, ikinci 

ihalede ise birinci ihaleden sonraki beşinci gün de 

başlamakta, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek 

ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda 

sona ermektedir. İhaleye katılmak isteyen alıcılar teklif 

vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen 

kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat göstermek 

zorundadır. Bedel ödendikten ve ihale kesinleştikten 

sonra, taşınmaz, tapuda ihale alıcısı adına tescil ve teslim 

edilir. Taşınmaz teslim sırasında borçlu veya üçüncü kişi 

tarafından işgal edilmekte ise, bu kimseler İİK’nun madde 

135/2 hükmüne göre tahliye edilebilir. Alıcı verilen süre 

içinde (yirmi gün )bedeli ödemezse, icra müdürü, ihale 

kararını kaldırır, alıcının yatırdığı pey akçesi kendisinin 

sorumlu bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere 

alıkonur (İİK m. 133/I).Ayrıca birinci ve ikinci artırmada 

bedel ödenmezse alıcıdan önce en yüksek pey sürene 

teklif yapıldıktan sonra tamamlayıcı artırma yapılır. 

Satışın yapılabilmesi için İİK 129 madde şartları aranır. 

Artırmaya katılıp da bedeli ödememek suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif edilen 

bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer 

zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 

sorumludurlar. Sorumlu olunan bu miktar, ayrıca hükme 

gerek kalmaksızın icra dairesince tahsil edilir (İİK m. 

133/II). 

Alacakların paraya çevrilmesinde, üçüncü kişinin elinde 

bulunan alacak bir kambiyo senedine bağlı ise, İflâs 

Kanunu’nun madde 88/1’e göre; elinde borçluya ait 

bonoların bulunduğunu belirten üçüncü kişiye haciz 

ihbarnamesi gönderilir ve icra dairesi bu senetleri 

haczeder ve tahsil eder (Alacaklı tarafından, üçüncü şahsın 

kendisine tahsil için bırakılan senetleri, tahsil edeceği 

beyanı kabul edilmişse, tahsil edilen bedel icra dairesine 

ödenir).Bu konuda ayrıca alacağın ödeme yerine veya 

tahsil için alacaklıya devri de yapılabilir (İİK m. 120). 

Hacze iştirak eden alacaklıların muvafakatiyle, borçlunun 

üçüncü kişilerdeki alacağı, ödeme yerine geçmek üzere 

itibarî kıymeti ile alacaklılardan bir veya bir kaçına 

devredilebilir. Bu şekilde alacağı devralan alacaklı, alacak 

oranında takip borçlusunun haklarına halef olur (İİK m. 

120/I). 

Taşınır ve taşınmaz mallar ile alacaklar dışında, özellikle 

Kanunda açıkça düzenlenmemiş olan diğer haklar, İcra ve 

İflâs Kanunu’nun 121. maddesi hükmüne göre paraya 

çevrilir. İcra müdürü, satışın nasıl yapılacağını icra 

mahkemesine sorar (İİK m. 121/I). İcra mahkemesi, 

yerleşim yerleri (yani adresleri) bilinen ilgilileri davet edip 

gelenleri dinler ve bu konuda bir karar verir.  

Cebrî icra satışlarının hangi durumlarda feshedilebileceği 

hususunu dört grup altında toplamak mümkündür: 

 İhaleye hazırlık döneminde: İhaleye hazırlık 

işlemlerinde yapılan kanuna aykırı usulsüzlükler. 

 İhalenin yapılmasında: İhalenin kanunda 

belirtilen prosedüre aykırı veya ihalenin doğru bir 

şekilde yapılmasını engelleyici hususlar. 

 İhaleye fesat karıştırma:  İhalenin sağlıklı şekilde 

yapılmasını engelleyici bazı davranışlarda 

bulunulması.  

 Alıcının hataya düşmesi: Alıcının özellikle aldığı 

malın esaslı niteliklerinde yanıltılmış olması. 

Bu sebeplerin bulunması halinde, ihalenin feshi, şikâyet 

yolu ile icra mahkemesinde ileri sürülebilir (İİK m. 

134/II). İhalenin feshini; yalnızca satış isteyen alacaklı, 

borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve ihaleye girerek pey 

süren kişiler isteyebilir. İhalenin feshi, ihale tarihinden 

itibaren yedi gün içinde istenebilir. İlgililer, ihalenin feshi 

sebebini en geç ihale günü öğrenmiş sayılırlar (İİK m. 

134/II). Bazı istisnaî durumlarda, şikâyet süresi ihale 

tarihinden itibaren değil; fesih sebebinin öğrenildiği 

tarihten başlar (İİK m. 134/VI). 

İhalenin feshi talep edilmiş olsa bile taşınmazı satın alan, 

ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak 

kaydıyla, satış bedelini derhal veya İİK’nun 130. 

maddesine göre verilen on günlük süre içinde nakden 

ödemek zorundadır. Ancak ihale kesinleşmedikçe ihale 

bedeli alacaklılara ödenmez.  

İhalenin Feshi davasında icra mahkemesi, talep tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde, fesih talebinin kabulü veya reddi 

şeklinde bir karar verir. Fesih talebinin reddine karar 

verilirse talepte bulunan, ihale bedelinin yüzde onu 

oranında para cezasına mahkûm edilir. Ancak, işin esasına 

girilmemesi nedeniyle talep reddedilirse para cezasına 

hükmolunmaz (İİK 134/II, c. 3-4).İcra mahkemesi, fesih 

talebini kabul ederse, ihalenin feshine karar verir. İcra 

mahkemesinin ihalenin feshi kararı kesinleşirse, alıcının 

iktisap ettiği mülkiyet hakkı son bulur.  

Paraların Paylaştırılması 

İcra takibinin son aşaması paraların paylaştırılması ve 

satıştan sonra ödemedir. İcra müdürü satış bedelini 

alacaklının talebine gerek duymadan kendiliğinden 

alacaklıya öder. Hacze iştirakte alacaklar tam olarak 

karşılanıyorsa, ödemeden; para alacakları tam olarak 

karşılamıyorsa, paraların paylaştırılmasından bahsedilir. 

Paranın ödenmesinde, hacizli malın satış bedelinden 

öncelikle haciz, satış ve paylaştırma giderleri gibi tüm 

alacaklıları ilgilendiren ortak masraflar çıkarılır, artan para 

paylaştırılır (İİK m. 138/II). Satış tutarı aynı derecede 

hacze iştirak eden tüm alacaklıların alacaklarını ödemeye 

yetmezse, icra dairesi öncelikle tamamlama haczi yapar 

(İİK m. 139) ve gerekirse sıra cetveli düzenler. 
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Alacaklının alacağı tamamen ödenmişse, icra müdürü 

takip dayanağı senedi borçluya verir. İcra dairesi ödemede 

yanlışlık yaparsa ayrıca hükme gerek kalmadan yanlışlığı 

düzeltecek kararları alır (İİK m. 361). 

Tamamlama haczi ile haczedilen malların satışı sonunda 

elde edilen miktar da aynı derecede hacze iştirak eden (İİK 

m. 100-101) alacaklıların alacağını karşılamaya yetmezse, 

icra dairesinin bir sıra cetveli düzenlemesi gerekir (İİK m. 

140/I). Bu durumda kural olarak sıra cetveli yapılmadan 

ve kesinleşmeden icra müdürü paraları paylaştıramaz. Sıra 

cetvelinde; alacaklıların her biri belirli bir sıraya konulur. 

Devletin satılan malın aynından kaynaklanan vergi, resim 

gibi alacakları ve sonra rehinli alacaklıların rüçhan hakkı 

bulunmaktadır. Bunlardan sonra, üç sıra halinde 

düzenlenen imtiyazlı alacaklılar yer alıp, daha sonra 

dördüncü sıradaki imtiyazsız alacaklıların alacakları 

ödenir. Bir önceki sırada bulunan alacaklı veya alacaklılar 

alacaklarını tamamen almadıkça sonra gelen sıraya ödeme 

yapılmaz. Aynı sıradaki alacaklılar, eşit hakka sahiptirler 

(İİK m. 207). 

Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde 

ilgililer, duruma göre ya icra mahkemesinde şikâyet 

(alacaklı istediği veya olması gereken sıraya kabul 

edilmemesi halinde ) veya genel mahkemede itiraz davası 

yolu ile (alacaklı, sıra cetveline alınmış başka bir 

alacaklının alacağına, miktarına veya onun sırasına karşı 

koymak istiyorsa ) sıra cetveline itiraz edebilirler (İİK m. 

142/I). Süresi içinde gerekli yollara başvurulmaz veya 

başvurulur da talep reddedilirse sıra cetveli kesinleşir.  

Borç Ödemeden Aciz Belgesi 

Paraların paylaştırılması sonunda alacağını tamamen 

alamayan alacaklıya, ödenmeyen alacak miktarı için, icra 

dairesi tarafından kendiliğinden, hiç bir harç ve resme tâbi 

olmadan bir aciz belgesi verilir. 

Aciz belgesi, kesin ve geçici aciz belgesi olarak ikiye 

ayrılır: 

1. Geçici aciz vesikası; Haciz sırasında borçlunun 

haczi kabil malları bulunmaktadır fakat bunların 

takdir edilen kıymetleri, takip konusu alacağı 

karşılamamaktadır. Bu durumu belirleyen haciz 

tutanağıdır. Geçici aciz belgesi, alacaklının iptal 

davası açabilmesine imkan tanır. 

2. Kesin aciz vesikası; İcra takibi sonuçlandırılır ve 

alacağın tam olarak karşılanamadığı belirlenir ve 

karşılanamayan kısım için alacaklıya belge 

verilir. Ancak, haciz sırasında da borçlunun haczi 

kabil malı bulunamazsa, bu durumu tespit eden 

haciz tutanağı da 143. madde anlamında kesin 

aciz belgesi yerine geçer (İİK m. 105/I). 

Kesin aciz belgesi için geçerli olan sonuçlar şunlardır: 

 Aciz belgesi İİK’nun 68. maddesinin 1. 

fıkrasında itirazın kaldırılmasını sağlayan bir 

belge niteliğindedir (İİK m. 143/II). 

 Alacaklı, aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir 

sene içinde takip yapmak isterse, borçluya 

yeniden ödeme emri göndertmesine gerek yoktur; 

eski takip dosyası üzerinden borçlunun yeni elde 

ettiği malları hemen haczettirebilir. 

 Alacaklı, elindeki aciz belgesine dayanarak 

tasarrufun iptali davası açabilir.  

 Aciz belgesi, alacaklıya bir başka alacaklının 

koydurduğu hacze iştirak imkânı verir  

 Aciz belgesinin icra ceza hukuku bakımından 

sonuçları; Bunlar, alacaklıyı zarara sokmak 

kastıyla malvarlığını eksiltmek, aczine kendi 

fiiliyle sebebiyet vermek veya durumunu bilerek 

ağırlaştırmak, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 

suçlarında ortaya çıkmaktadır. Bu suçlar 

bakımından, duruma göre aciz belgesinin 

bulunması aranmaktadır. 

 Borcun aciz belgesine bağlanması borcun 

yenilendiği anlamına gelmez (TBK m.133) 

 Aciz belgesine bağlanan borç, aciz belgesinin 

düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle 

borçluya karşı zamanaşımına uğrar.  

 Aciz belgesine bağlanan alacak miktarı için faiz 

istenemez.  

 Aciz belgesine bağlanan alacak için faiz 

işlememekle birlikte, borçlu, her zaman borcunu 

faiziyle birlikte belgeyi veren icra dairesine 

ödeyerek, aciz belgesinin icra dairesinde tutulan 

sicilden silinmesini isteyebilir. Kanundaki 

düzenlemeye göre, aciz belgesindeki alacak için 

faiz işlememekle beraber, bu borcun ödenerek 

sicilden silinmesi istendiğinde, faiz işletilmekte 

ve ancak faiziyle birlikte ödenirse, bu borç 

sicilden silinebilmektedir.  

 Bunun dışında diğer kanun hükümlerinde aciz 

belgesine değişik sonuçlar bağlanmıştır. Örneğin, 

TMK m. 393, 513, 562, 648; TBK m. 98, 296, 

390, 436, 585; YTTK m. 237, 713, 806, 828. 
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Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip 

Kambiyo senetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 

düzenlenmiş olan bono, poliçe ve çektir. Alacağı için 

elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, dilerse genel 

haciz yoluyla, dilerse kambiyo senetlerine özgü haciz 

yoluyla takip yoluyla takip yapabilir. 

Alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip 

yoluna başvurabilmesi için iki şart aranır: 

1. Alacağının senede bağlanmış olması 

2. Takibe konu olan senedin kambiyo senedi 

niteliğinde olması gerekir.  

Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı, bu alacağı için 

aynı zamanda kambiyo senedi almışsa, (genel haciz 

yolundan farklı olarak) rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takip yapmak mecburiyetinde olmadan, doğrudan 

kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapabilir. 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, genel haciz 

yoluyla takip prosedürüne paralel şekilde düzenlenmiş 

olup, takibin temel aşamaları da aynıdır. Her iki takip yolu 

arasında, sadece takip yolunun kesinleşmesi aşamasına 

kadar farklılıklar bulunmaktadır. Takibin 

kesinleşmesinden sonraki haciz, satış, paraların 

paylaştırılması aşamaları ise aynıdır. 

Takip Talebi: Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile 

takipte, genel haciz yolundan farklı olarak alacaklının 

takip talebinde belirttiği kambiyo senedinin aslının ve 

borçlu sayısı kadar onaylı örneğinin de takip talebine 

eklemesi gerekir. 

Alacaklının borçluya karşı talepte bulunabilmek için 

ödememe protestosu çekmesi gereken hallerde, kambiyo 

senedi ile birlikte protestonun da takip talebine eklenerek 

icra dairesine verilmesi gerekir.  

İcra müdürü, genel haciz yoluyla takipten farklı olarak, 

verilen senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve takip 

hakkının bulunup bulunmadığını inceler. İcra müdürünün 

bu takdiri aleyhine, beş gün içinde şikâyet yoluna 

başvurulabilir. Ancak, vadesi gelmeyen bir senede 

dayanarak takip yapılırsa, şikâyet süresi beş gün değil, 

yedi gündür. 

Ödeme Emri: Ödeme emrinde takip talebinde yer alan 

kayıtlar dışında ihtar kısmında aşağıdaki hususlar yer alır: 

1. Borcun ve takip masraflarının 10 gün içinde 

ödenmesi,  

2. Takibe konu olan senet, kambiyo senedi vasfına 

sahip değilse 5 gün içinde itiraz etmesi 

3. İmzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa 

açıkça ve ayrıca belirterek 5 gün içinde 

bildirmesi,  

4. Borcunun olmadığı, itfa edildiği veya ödeme için 

süre alındığı veya borcun zamanaşımına uğradığı 

yönünde iddiası varsa 5 gün içinde başvurması 

ihtar edilir.  

5. Mal beyanında bulunması gereken hallerde, 

konunda öngörülen süreler zarfında mal 

beyanında bulunmadığı veya gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu takdirde hapisle tazyik 

olacağı. 

Ödeme emrine kambiyo senedi ve varsa protesto evrakının 

örneği de eklenir. Birden fazla borçlu varsa her birine ayrı 

ayrı ödeme emri gönderilmelidir. 

Ödeme Emrine Karşı Konulması: Kambiyo senetlerine 

özgü haciz yoluyla takipte, genel haciz yoluyla takipten 

farklı olarak, itirazlar İcra Mahkemesine yapılır. Bu 

takipte, hem itiraz makamı hem de inceleme makamı 

aynıdır. Dolayısıyla bu takip yolunda, itirazın kesin 

kaldırılması ya da geçici kaldırılmasından da söz 

edilemez.  

Ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlunun, ödeme 

emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde dilekçe ile icra 

mahkemesine başvurması gerekir. Gerek borca, gerekse 

imzaya itiraz dilekçe ile yapılır; sözlü itiraz geçersizdir. 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca ve 

imzaya itiraz satıştan başka icra takip işlemlerini 

durdurmaz. Ancak, icra mahkemesi duruşmadan önce 

yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesinde ileri 

sürdüğü hususları ve eklediği belgeleri dikkate aldığında, 

itirazın ciddi olduğu kanaatine varırsa, itirazla ilgili olarak 

esas kararını verinceye kadar takibin geçici olarak 

durdurulmasına karar verebilir.  

İtiraz, takibe konu olan senedin altındaki imzaya ilişkin 

olabileceği gibi, borca ilişkin de olabilir. 

1. İmzaya İtiraz: Borçlu, takip konusu senedin 

altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia 

ediyorsa, bu konudaki itirazını ayrıca ve açıkça 

beş gün içinde icra mahkemesine bildirmelidir; 

aksi halde kambiyo senedindeki imza, borçluya 

ait sayılır. 

2. Borca İtiraz: İmzaya itiraz dışında kalan diğer 

itirazlar, borca itirazdır. Borçlu, takip konusu 

senetten dolayı borçlu olmadığını iddia ediyorsa 

bu konudaki itirazlarını beş gün içinde sebepleri 

ile birlikte icra mahkemesine bildirmelidir. 

Ödeme Emrine Karşı Özel Şikâyet: Kambiyo senetlerine 

özgü haciz yoluyla takipte, özel şikâyet durumu 

düzenlenmiştir. Bu takip yolunda icra müdürü, kambiyo 

senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, senedin kambiyo 

senedi olup olmadığını ve senedin vadesinin gelip 

gelmediğini incelemekle yükümlüdür. 

Kambiyo senetlerine özel şikâyet, çeşitli şekillerde 

karşımıza çıkabilir: 

1. Senedin Kambiyo Senedi Vasfına ve Takip 

Hakkına İlişkin Şikâyet: Borçlu, alacaklının 

kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe 

başvurma hakkının bulunmadığını ileri sürüyorsa, 

bunu beş gün içinde icra mahkemesine şikâyet 
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yoluyla bildirmelidir. Kambiyo senedi niteliği 

taşımayan bir senede dayanarak ödeme emri 

gönderilirse, alacaklı yetkili hamil değilse, 

kambiyo senedinde borçlu olmayana karşı takip 

yapılırsa, protesto çekilmesi gereken durumlarda 

protesto çekilmemişse beş günlük şikâyet söz 

konusudur. 

2. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin 

Şikâyet: Bazı hususlar, genel haciz yoluyla 

takipte şikâyet konusu yapılamazken, kambiyo 

senetlerine özgü haciz yolunda şikâyet konusu 

olabilir. Ancak, bu durumlarda şikâyet için özel 

bir süre öngörülmediğinden, yedi günlük genel 

şikâyet süresi uygulanacaktır. Örneğin, kambiyo 

senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, icra 

müdürü senedin vadesinin gelip gelmediğini 

incelemelidir. Şayet icra müdürü bu konuda 

yanılgıya düşmüşse yedi günlük şikâyet söz 

konusu olacaktır. 

Bunun dışında senedin aslı ya da çeklerde kısmî 

ödemede onaylı örneği veya gerekli ise protesto 

evrakı icra dairesine verilmezse aynı şekilde 

şikâyet süresi yedi gündür. 

Ödeme Emrine Karşı Konulmaması: Borçlu yukarıda 

açıklanan şekillerde ve sürede takibe karşı koymazsa, 

takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesinden sonraki 

aşamalar genel haciz yoluyla takiple aynıdır. 

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 

Kiralanan taşınmazların tahliyesi için, ilâmsız takip yoluna 

başvurulması iki durumda mümkündür. Bunlar, kira 

bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesidir. 

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye: 

Şayet kiraya veren, yalnızca kira bedelinin tahsili 

amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan 

tahliyesini de istiyorsa, bu durumda kira bedelinin 

ödenmemesi sebebine dayanarak ilâmsız tahliye yoluna 

başvurmalıdır.  

Kiraya verenin bu yola başvurabilmesi için, yazılı bir kira 

sözleşmesinin bulunması ve bunun takip talebine 

eklenmesi şart değildir. 

Bu takip yolunun temel aşamaları şunlardır:  

1. Takip talebi  

2. Ödeme emrinin gönderilmesi  

3. Takibin kesinleşmesi  

4. Kira borcu için icra dairesinde haciz, satış, 

paranın ödenmesi; buna paralel olarak da tahliye 

için tahliye prosedürü  

Takip talebinde iki şey talep edilir: Ödenmeyen kira 

bedellerinin ödenmesi ve kiracının taşınmazı tahliyesi. 

Yani, kiraya veren, adeta genel haciz yolundaki talebi ile 

tahliye talebini birleştirmektedir.  

Tahliye talep edilmemişse, kiracının tahliyesi mümkün 

değildir. Alacaklı-kiraya verenin, takip talebini icra 

dairesine vermesi üzerine icra dairesi, tahliye talebini de 

içeren bir ödeme emri düzenleyerek borçlu-kiracıya 

gönderir. Ödeme emrini alan borçlu-kiracı, borcunu 

ödemek isterse, bunu kural olarak otuz gün içinde yerine 

getirmelidir.  

Borçlu-kiracı, ödeme emrini aldıktan sonra itiraz etmek 

isterse, bunu ödeme emrinin tebliğinden itibaren kural 

olarak yedi gün içinde icra dairesine bildirmelidir. 

Süresinde ödeme emrine itiraz edilmezse, takibin kira 

alacağına ilişkin kısmı kesinleşir.  

Ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresinde de borcunu 

ödemeyen kiracının, ayrıca tahliyesi için, mutlaka icra 

mahkemesinden tahliyesine karar verilmesi istenmelidir. 

Alacaklı, icra mahkemesinden tahliyeyi, ihtar süresinin 

bitimi tarihinden itibaren altı ay içinde istemelidir (İİK m. 

269a). Burada haciz için icra dairesinde, tahliye için icra 

mahkemesinde talepte bulunulur. 

Borçlu-kiracı, ödeme emrine itiraz ederse, itirazla takip 

durur. Alacaklının, borçlunun itirazının kendisine 

tebliğinden itibaren altı ay içinde, itirazın kaldırılması ve 

tahliye için icra mahkemesine başvurması gerekir; aksi 

halde aynı kira alacağından dolayı ilâmsız tahliye takibi 

yapılamaz.  

Kiracının itirazı kira akdine ilişkin olabileceği gibi, kira 

akdi dışında bir sebebe de dayanabilir. 

İtiraz kira akdine ilişkinse, bu durumda kiracı ya kira 

akdinin varlığını tamamen inkâr eder veya kira akdini 

kabul edip diğer itiraz sebeplerini, örneğin kira bedellerini 

ödediğini ileri sürer. Kiracı kira akdini inkâr etmek isterse, 

bunu açık ve kesin olarak yapmak zorundadır.  

Borçlu, kira akdi dışında bir itirazda bulunursa (örneğin, 

ödeme, zamanaşımı gibi), kira akdini kabul etmiş sayılır. 

Bu durumda, alacaklı, icra mahkemesine başvurup 

borçlunun itirazının kaldırılmasını ve tahliyeye karar 

verilmesini ister.  

Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle İlamsız Tahliye: 

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilâmsız tahliye 

yoluna başvurabilmek için, alacaklı-kiraya verenin elinde 

yazılı bir kira sözleşmesi veya tahliye taahhüdü olması 

gerekir. Sözlü bir anlaşmayla kiraya verilen bir taşınmazın 

bu şekilde tahliyesi istenemez.  

Bu takip yolunun temel aşamaları, takip (tahliye) talebi, 

tahliye emri, takibin kesinleşmesi ve tahliyedir. Dikkat 

edilirse, burada artık icra dairesi ödeme emri değil, tahliye 

emri göndermektedir, takip kesinleştikten sonra da sadece 

tahliye söz konusu olmaktadır. 

Kiralayan, kira süresinin sona ermesinden sonra 

sözleşmeyi yenilemek istemezse, bu sürenin sona 

ermesinden itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurup 

kiracının tahliyesi için takip yapmak zorundadır. 

İcra mahkemesi bu süreyi, hak düşürücü bir süre 

olduğundan, kendiliğinden dikkate alır.  
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Tahliye talebini alan icra müdürü, kiracıya bir tahliye emri 

gönderir. Bu tahliye emrinde, taraflara ilişkin bilgiler 

dışında, kira sözleşmesinin tarihi, kiracının taşınmazı on 

beş gün içinde tahliye etmesi; şayet kiracının kiranın 

yenilendiğine ya da uzatıldığına ilişkin bir itirazı varsa, 

bunu yedi gün içinde icra dairesine bildirmesi, itirazda 

bulunmaz veya taşınmazı tahliye etmezse, zorla tahliye 

edileceği yazılır. 

Kiracı, tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün 

içinde, takibe itiraz edebilir. Bu itirazını yazılı veya sözlü 

olarak, icra dairesine bildirir ve itiraz ile takip durur. 

Kiracı, özellikle kira sözleşmesindeki veya tahliye 

taahhüdündeki imzayı inkâr etmek isterse, bunu ayrıca ve 

açıkça belirtmelidir; aksi halde bu imzayı ikrar etmiş 

sayılır. Kiracı imzayı inkâr ederse, icra mahkemesi bu 

konuda imza incelemesi yapamaz, kiralayanın kiracıya 

karşı sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması 

gerekir. 

Yukarıda açıklanan şekilde itirazın kaldırılmasına karar 

verilirse veya kiracı süresinde tahliye emrine itiraz 

etmezse, icra dairesi tarafından kiracı taşınmazdan zorla 

çıkarılır ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir. 
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Genel Olarak İlâmlı İcra 

Para ve teminat alacağı dışında bir alacak için (örneğin, 

taşınır ve taşınmaz teslimi, bir işin yapılması), takip 

yapılmadan önce mutlaka mahkemede dava açılıp ilâm 

alınması gerekir. Fakat alacaklı isterse konusu para ve 

teminat olan alacaklar için de ilamlı icra yoluna 

başvurabilir. Bu yolla takip yapmak isteyen alacaklı önce 

mahkemeye müracaat etmeli, lehine bir ilâm elde etmeli, 

daha sonra icra dairesine başvurarak ilâmın icrasının talep 

etmelidir. 

İlamlı icra takibinde takibin temel aşamaları şunlardır: 

Takip talebi, icra emrinin gönderilmesi, eğer şartları varsa 

icranın geri bırakılması ve ilâmın icrasıdır. 

İlâm ve İlâm Niteliğindeki Belgeler 

Alacaklının ilamlı icra takibine başvurabilmesi için elinde 

bir mahkeme ilâmının olması gerekir. Kural olarak hukuk 

mahkemelerinin eda hükümleri ilâmlı icranın konusunu 

oluşturur. Kanun koyucu ilâm olmamakla birlikte, ilâm 

niteliğinde olan belgeler de tespit etmiştir. Bu belgeler 

şunlardır (İİK m. 38): 

 Mahkeme huzurunda yapılan sulhler (HMK m. 

313-315), 

 Mahkeme huzurunda yapılan kabuller ve icraî 

nitelikteki feragatler (HMK m. 307 vd.), 

 Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren 

düzenleme şeklindeki noter senetleri, 

 İstinaf ve temyiz kefaletnameleri (İİK m. 33, 36; 

HMK m. 350, m. 367), 

 İcra dairesindeki kefaletnameler, 

 Özel kanunlarına göre ilâm niteliğinde sayılan 

belgeler. 

Hükmün Kesinleşmesinden Önce İlâmlı İcraya 

Başvurulması ve İcranın Durdurulması 

Alacaklı kural olarak hüküm kesinleşmeden ilâmı icraya 

koyabilir (HMK m. 367/1; m. 350/1). Bazı istisnaî 

durumlarda ise ilâm kesinleşmedikçe icraya konulamaz. 

Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilâmlar şunlardır: 

 Taşınmaz ve buna ilişkin aynî haklarla ilgili 

hükümler (HMK m. 367/2, m. 350/2). 

 Aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümler (HMK 

m. 367/2, m. 350/2).  

 Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi hakkındaki 

kararlar temyizi (MÖHUK m. 57/II). 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 33 ve 34. 

maddelerinde düzenlenen tescil ve tescile itiraza 

ilişkin kararlar  

 Ceza mahkemesi ilâmlarının yargılama giderlerine 

ilişkin hüküm fıkrasının icrası (CMK m. 324/IV; 

5275 s. K m. 4). 

 Sayıştay ilâmları (Say K. m. 64). 

 Ayrıca, menfi tespit davasını kazanan ve lehine 

tazminata hükmedilen borçlu menfi tespit ilâmı 

kesinleşmedikçe tazminat ve yargılama giderler 

için ilâmlı icra takibi yapamaz (İİK m. 72/IVV, c. 

2) 

İcranın Durdurulması 

Bir hüküm için kanun yoluna başvurulmuş olması (istinaf 

veya temyiz yoluna) (kesinleşmeden icra edilemeyecek 

ilâmlar istisna), icrayı durdurmayacaktır. Borçlu, ilâmın 

icrasını durdurmak istiyorsa, teminat karşılığında Bölge 

adliye mahkemesi veya Yargıtay'dan icranın durdurulması 

kararı almalıdır (HMK m. 367, 1; m. 350, 1; İİK m. 36). 

İcranın İadesi 

İcraya konulmuş bir ilâm hakkında kanun yoluna 

başvurulmuş, fakat icranın durdurulmasına karar 

verilmemiş olabilir. Böyle bir durumda, kanun yolu 

incelemesi ile ilamlı icra takibi aynı anda devam eder. 

İlâmlı icranın devam ettiği sırada bölge adliye mahkemesi 

ilk derece mahkemesi kararını kaldırırsa ya da Yargıtay 

hüküm hakkında bozma kararı verir ise, icra işlemleri 

olduğu yerde durur, bozmadan önceki işlemler 

geçerliliğini sürdürür (İİK m. 40/I). İcranın eski hâle 

iadesinin sağlaması için kaldırma veya bozma kararından 

sonra, mahkemenin bu karara uyması, uyma 

doğrultusunda yeni bir karar vermesi (yani borçlu lehine 

olarak davayı kısmen veya tamamen reddetmesi) ve bu 

kararın usûlüne uygun şekilde kesinleşmesi gerekir (İİK 

m. 40/II). 

İlâmlı İcra Takibinin Başlaması 

İlâmlı icra takibi yapmak isteyen alacaklı, dilediği icra 

dairesinden bu takibi yapabilir (İİK m. 34/I). Alacaklı, 

ilâmı icra dairesine vererek takip talebinde bulunur (İİK 

m. 35). Takip talebi bakımından İİK m. 58, buraya da 

kıyasen uygulanır (İİK m. 35, 41). Takip talebini ve bunun 

dayanağı olan belgeyi alan icra müdürü, ilâma uygun bir 

icra emri düzenleyerek borçluya gönderir (İİK m. 24-26, 

30-32). İcra emrinde borçluya ilamın konusunu yerine 

getirmesi için kural olarak 7 günlük süre verilir. İcra 

emrine uymazsa ilâmın icra dairesi tarafından zorla yerine 

getirileceği ihtar edilir (İİK m. 33, 36). 

İcranın Geri Bırakılması 

İcra emrini alan borçlunun takibe itiraz ederek karşı 

koyması mümkün değildir. Ancak belirli sebeplerin 

bulunması durumunda kanunun icranın geri prosedürü 

yerine getirilerek takibin ilerlemesine engel olunabilir. 

Henüz dava sonuçlanmadan gerçekleşecek tüm sebeplerin 

davada ileri sürülmesi gerekir, dava sırasında mevcut 

bulunan sebeplere dayanarak icranın geri bırakılması kural 

olarak istenemez. Fakat bununda istisnası vardır:  

1. Davanın sonuçlanmasından sonra, ancak ilâmın 

icraya konulmasından önce ya da 

2. İlâmlı icra takibi sırasında gerçekleşen sebeplere 

dayanarak icranın geri bırakılması istenebilir.  

İlk halde icra emrini alan borçlu, icranın geri bırakılması 

sebeplerinin bulunduğunu düşünüyorsa, icra emrinin 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesine 
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başvurmalıdır. Borçlunun icranın geri bırakılmasını talep 

edebilmesi için üç sebep bulunmaktadır:  

 İtfa (borcun sona ermesi),  

 İmhâl (borçluya süre verilmesi) ve  

 Zamanaşımı (ilâmın zamanaşımına uğramış 

olması).  

İkinci halde ise aynı sebeplerle borçlu, belirli bir süreye 

bağlı olmadan, her zaman icra mahkemesinden icranın 

geri bırakılmasını isteyebilir. 

İlâmın Gereğinin İcrası (Yerine Getirilmesi) 

Para Alacakları Hakkında İlâmların İcrası 

Konusu para olan ilâmların icrasında borçlunun ilâmsız 

icrada olduğu gibi takibe karşı koyarak takibi durdurması 

mümkün değildir. Borçlu yedi gün içinde borcu ödemez 

ve icranın geri bırakılması kararı getirmezse, alacaklının 

talebi ile takibe devam edilir. Alacaklı, borçlu iflâsa tabi 

kişilerden ise, haciz veya iflâs yollarından birini seçerek 

takibe devam etmesi mümkündür (İİK m. 37).Ayrıca 

ilâmlı icra emrinin yerine getirilmemesi, bir doğrudan iflâs 

sebebidir (İİK m. 177/I, b. 4).  

Para Alacağı Dışındaki Şeyler Hakkında İlâmların 

İcrası  

Para alacağı dışındaki şeyler bakımından kanun koyucu 

ilâmlı icranın yerine getirilmesine ilişkin ayrıca hükümler 

sevk etmiştir (S:133, Şekil 6.1): 

 Taşınır mallar bakımından; ilâmda belirtilen taşınır 

borçlunun elinde ise, zorla alınıp alacaklıya verilir, 

mal, borçlunun elinde değil ise değeri tahsil 

edilerek alacaklıya verilir. 

 Taşınmazlar (ve gemi siciline kayıtlı gemiler); 

alacaklı lehine hüküm veren mahkemece re’sen 

hükmün özeti ilgili sicile bildirir, alacaklının icra 

dairesine başvurmaya gerek yoktur (İİK m. 28, 29). 

 Bir şeyin yapılmasına ilişkin ilâmlar; İş başkası 

tarafından da yapılabilecek bir iş ise ve alacaklı da 

isterse, icra müdürü bu işin masrafını bilirkişiye 

takdir ettirir. Bu masrafı alacaklı öderse, borçludan 

tahsil edilmek üzere alacaklıdan alınır ve iş 

yaptırılır. Yalnız borçlu tarafından yapılabilecek bir 

iş söz konusu ise, alacaklı İİK’nun 343. maddesine 

göre şikâyet yoluyla borçlunun cezalandırılmasını 

talep edebilir veya genel hükümlere göre 

zararlarının tazmini için dava hakkını kullanabilir 

(İİK m. 30/II). 

 Bir işin yapılmamasına dair ilâm; icra emrine 

rağmen borçlu borcunu ifa etmez ise, borçlunun 

cezalandırılması talep edilebilir (İİK m. 343). 

 Bir çocuk teslimi veya çocukla şahsi ilişki 

kurulması hakkındaki ilâmlar; yerine 

getirilmediğinde icra emri zorla yerine getirilir. 

Çocuk teslimine ilişkin ilâmların icrasında kanunda 

belirtilen uzmanlar da hazır bulundurulur (İİK m. 

25b). 

Genel Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi  

Rehin aynî bir teminattır (taşınmaz rehni için TMK m. 850 

vd., taşınır rehni için TMK m. 939 vd.). Rehinle teminat 

altına alınmış borç muaccel olduğunda ödenmezse, rehin 

sahibi alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe 

başvurarak, rehnin satılmasını ve bedelinden alacağının 

ödenmesini isteyebilir; fakat rehinli malın aynen kendisine 

verilmesini isteyemez, bu tür anlaşmalar geçersizdir 

(TMK m. 873, 949).  

Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı, alacağını takip 

yaparak elde etmek isterse, kural olarak önce rehnin 

paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır (önce 

rehne başvurma zorunluluğu) (İİK m. 45/I). Bu 

zorunluluğa aykırılık halinde süresiz şikâyet konusu olur. 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma 

zorunluluğunun temel üç istisnası bulunmaktadır: 

 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A 

maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut 

finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş 

alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 

rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde rehnin 

paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya 

haciz yoluna başvurulabilir (5582 s. Kanunla 

değişik m. 45/II). 

 Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, alacak 

rehinle temin edilmiş olsa dahi, rehnin paraya 

çevrilmesi yoluna başvurmadan, doğrudan kambiyo 

senetlerine özgü haciz veya iflâs yoluna 

başvurabilir (İİK m. 45/III; 167/I). 

 Ayrıca, ipotekle temin edilmiş olan faiz (TMK m. 

875) ve yıllık taksit alacakları için de, rehin 

alacaklısı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 

yapmadan, haciz ya da iflâs yoluyla takip yapabilir 

(İİK m. 45/IV). 

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmsız 

Takip 

Bu takip yolunda, takip talebine İİK’nun 58. maddesi 

hükmü uygulanır. Takip talebini alan icra dairesi, borçluya 

ve varsa rehinli malın maliki üçüncü kişiye bir ödeme 

emri gönderir (İİK m. 146, Yön. m. 30).  

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmlı 

Takip 

Rehin hakkı ve/veya alacak bir ilâma veya ilâm 

niteliğindeki bir belgeye (İİK m. 38) bağlanmışsa, rehin 

hakkı sahibi alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile 

ilâmlı takip yapabilir (İİK m. 150/h). Takip talebini alan 

icra müdürü, borçluya, bir icra emri gönderir. Bu icra 

emrinde yedi gün içinde borcu ödemesi veya icranın geri 

bırakılmasına ilişkin bir karar (İİK m. 33 ve 36) getirmesi 

aksi halde, rehnin satılacağı ihtar edilir (Yön. m. 28). İcra 

emrini alan borçlu, yedi gün içinde borcu ödemez ve 

icranın geri bırakılması kararı da getirmezse, alacaklı 
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rehnedilmiş olan taşınır malın satılmasını isteyebilir (İİK 

m. 150e). 

Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmsız Takip 

Alacaklının elinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 

ilâmlı takip için gerekli belgeler yoksa veya üst sınır 

ipoteği söz konusu ise ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 

ilâmsız takibe başvurabilir. Takip talebi, İİK’nun 58. 

maddesi hükmüne göre düzenlenir. Takip talebini alan icra 

müdürü, borçluya ve ipotekli taşınmaz sahibi üçüncü 

kişiye bir ödeme emri gönderir (İİK m. 149/b, Yön. m. 

31). Yetkili icra dairesi bakımından İİK’nun 50. ve 148. 

maddeler uygulama alanı bulur. İcra dairesi satış 

hazırlıkları için İİK m. 148, 150/b,c,d hükümlerine göre 

işlem yapar. Borçlu ve varsa ipotekli taşınmaz sahibi 

üçüncü kişi, yedi gün içinde icra dairesine başvurarak 

ödeme emrine itiraz edebilir (İİK m. 150). 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmlı Takip 

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip iki şekilde 

olabilir. İlk takip türü genel olarak ilâmlı icra prosedürü 

ile benzerlik gösterir; diğeri ise, sadece ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluna özgüdür. Bunların dışında ayrıca kredi 

kurumları için İİK’nun150/ı maddesinde özel bir 

düzenleme vardır. 

 Alacak veya ipotek ya da her ikisi, bir ilâma veya 

ilâm niteliğinde belgeye bağlanmışsa, ipoteğin 

paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip yapılabilir. 

Bu durumda ilâmların icrasına ilişkin hükümler 

kıyasen uygulanır (İİK m. 150/h). Takip talebi 

İİK’nun 58. maddesine göre doldurulur. 

 İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para 

borcu ikrarını içermesi, ipoteğin paraya 

çevrilmesinde özel olarak düzenlenmiş bir 

durumdur. Böyle bir durumda ipoteğin paraya 

çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip yapılabilir. Burada 

da takip talebi İİK’nun 58. maddesine göre 

doldurulur. Ayrıca talebe ipotek akit tablosu 

eklenir.  

 İİK’nun 150/ı maddesinde kredi kurumları ile ilgili 

olarak ayrıca düzenleme yapılmıştır. Gerekli 

şartları taşıyan alacaklı, ipoteğin paraya çevrilmesi 

yoluyla ilâmlı takip yapabilir. 

İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu 

Almaktan Kaçınması 

İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın 

borçlusu, icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve 

ikametgâhının meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan 

ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse, icra 

dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını 

ve ipoteği çözmesini alacaklıya tebliğ eder. Alacaklı bu 

tebliğe uymadığı takdirde, borçlu borcunu icra dairesine 

yatırırsa, icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına 

muhafazasına ve ipotek kaydının terkinine karar verir (İİK 

m. 153/I). 

Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya 

Çevrilmesinde Ortak Hükümler 

Yukarıda yapılan açıklamalar, satış aşamasına kadar 

izlenecek prosedürdür ve farklılıklar göstermektedir. 

Ancak satıştan sonra gelen aşama rehnin paraya çevrilmesi 

yolunda, yukarıda yapılan ayrımlara bağlı olmaksızın 

ortaktır (S:141, Şekil 6.2). 

Rehnin Paraya Çevrilmesi ve Paraların Paylaştırılması 

Kendisine satış isteme yetkisi gelen rehinli alacaklı, taşınır 

rehninin satışını ödeme veya icra emrini tebliğinden 

itibaren altı ay içinde, taşınmaz rehninin satışını da aynı 

tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir (İİK m. 150e/I). 

Bu süre içinde satış istenmezse, yapılan rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takip düşer, rehin hakkı baki kalır. 

Rehin Açığı Belgesi 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte iki tür rehin 

açığı belgesine yer verilmiştir:  

 Geçici rehin açığı belgesi, 

 Kesin rehin açığı belgesi. 

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip devam ederken, 

rehinli malın satılması sonucu elde edilecek paranın, 

alacaklının alacağına yetmeyeceği anlaşılırsa, alacaklının 

talebi ile kendisine geçici rehin açığı belgesi verilir. 

Rehin, satış isteyen alacaklının alacağına derece itibariyle 

rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir 

bedelle alıcı çıkmadığı için satılamazsa (İİK m. 150/g, 

116, 129) veya satılıp da satış bedeli takip yapan rehinli 

alacaklının alacağını karşılamazsa, rehin alacaklısına 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sonunda kesin 

rehin açığı belgesi verilir. 

Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Sonuçlar 

Alacaklı geçici rehin açığı belgesi alırsa, yeni bir takip 

yapmaya gerek kalmadan, aynı takip dosyasından, 

alacağının rehinle karşılanamayacağı tahmin edilen kısmı 

için borçlunun mallarının haczini isteyebilir veya İİK m. 

100’e göre başka bir alacaklının haczine iştirak edebilir 

(İİK m. 150f/II). Kesin rehin açığı belgesi, borç ödemeden 

aciz belgesi niteliğinde değildir.  

Kesin rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlar şunlardır: 

 Alacaklı, borçluya karşı haciz veya iflâsa tâbi ise 

iflâs yoluyla takip yapabilir (İİK m. 45/I, c. 2; 

152/II). 

 Alacaklı bir yıl içinde, haciz yoluyla takip yaparsa, 

borçluya yeniden icra veya ödeme emri 

gönderilmesine gerek yoktur (İİK m. 152/III). Bir 

yıl geçtikten sonra, alacaklının rehin açığı 

belgesine dayanarak yeniden takip yapması gerekir. 

 Kesin rehin açığı belgesi aynı zamanda İİK’nun 68. 

maddesinin 1. fıkrası anlamında borç ikrarını içeren 

senet hükmündedir (İİK m. 152/IV). 


