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Notlar:  

 Dersin İçeriği gereği başlıkların maddelerini karıştırılabilmesi ihtimaldir. Maddelendirmede bir 

yanlışlık bulunmamaktadır. 

 Dersin soruları için http://ekonomihukuk.com/category/icra-iflas-hukuku/ adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 
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1- İlamsız İcra 

İlamsız icra, genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip ve kiralanan 

taşınmazların tahliyesi şeklinde üçe ayrılmaktadır. Diğer takip yollarında ise, o takip yollarına ilişkin 

özellikleri ortaya koyan hükümlere yer verilmiştir; bunun dışında kural olarak genel haciz yoluna 

ilişkin hükümler doğrudan ya da kıyasen uygulama alanı bulmaktadır. 

 

Takibin Konusu 

Genel haciz yoluyla takip sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüştür. Ancak para 

alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa, bu durumda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip 

yapılabilir. Ayrıca, genel haciz yoluyla takip yapabilmek için alacağın rehinle de temin edilmemiş 

olması gerekmektedir.  Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı kural olarak genel haciz yoluyla 

takibe başvuramaz. Bu kural kısaca, önce rehine başvuru zorunluluğu şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Rehinle temin edilmemiş olan bir para ya da teminat alacağı için, bu alacağın bir senede bağlanıp 

bağlanmadığına, kaynağına ve hukuki sebebine bakılmaksızın genel haciz yoluyla takip yoluna 

başvurulabilir. 

 

Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan para alacakları için genel haciz yoluyla takip yapılabilir. 

 

Burada paradan maksat kural olarak tedavülde olan Türk parasıdır. Ancak, alacak yabancı para alacağı 

ise, hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği belirtilerek yabancı para üzerinden de takip yapılabilir.  

 

Altın para herhangi bir kıymetli mal hükmünde olduğundan, bu alacaklar için genel haciz yoluyla 

takip yapılamaz, ilamlı icra yoluna başvurmak gerekir. Para alacakları dışında, bir hukuki ilişkiden 

dolayı teminat gösterme borcu altına giren teminat borçlusu, bu teminatı göstermezse, alacaklı, 

borçluyu teminat göstermeye zorlamak için yine genel haciz yoluyla takip yapar. 

 

Not: Genel haciz yoluyla takip, alacaklının icra dairesine vereceği takip talebi ile başlar ve bu takip 

talebi üzerine icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu, takibe (ödeme emrine) itiraz eder 

ve itirazı haklı bulunursa, takip bu aşamada sona erer. Borçlu, ödeme emrine süresi içinde itiraz etmez 

veya itiraz edip de itirazı hükümden düşürülürse, takip kesinleşir. Takip kesinleşmesine rağmen borçlu 

borcunu ödemezse, borçlunun borcunu ödemeye yetecek malları alacaklının talebi ile haczedilir, yine 

alacaklının talebi ile satılır ve alacaklının alacağı ödenir. Alacaklı borçlunun yeterli mal varlığı 

olmadığından alacağını elde edemezse, alacaklıya bir aciz belgesi verilir. 

 

 

 

 

 

İcra Yolları 

İlamsız İcra 

Konusu para olan alacakların 
borçlu tarafından ödenmemesi 

durumunda başvurulan 
yöntemdir. 

İlamlı İcra 
Konusu para olsun olmasın bir alacak 

için önce mahkemeye dava açılarak bir 
ilam alındıktan sonra yapılan takibe 

denilmektedir. 

RPÇ Yolu İle TAkip 

Rehinle güvence altına alınmış 
bir alacağın söz konusu olduğu 

durumlarda başvurulan 
yöntemdir. 



 

 

A-Görev ve Yetki 

İlâmsız icra takibi icra dairesinden yapılır.  

*Bu konuda görevli icra mercii İCRA DAİRESİDİR.  

 

*Yetkili icra dairesi ise istisnai haller saklı kalmak üzere borçlunun yerleşim yerinde ki İCRA 

DAİRESİDİR. (Ancak icra dairesinin yetkisi "kamu düzenine ilişkin olmadığından” taraflar farklı bir 

icra dairesini de yetkili kılabilirler.) 

Yetkisiz icra dairesinde takibin başlatılması durumunda ”icra dairesi bu durumu kendiliğinden dikkate 

almaz." Bu durumda borçlunun "yetkisizlik itirazında" bulunması gerekir. 

 

Örnek: Ankara'da ikamet eden (A), Erzurum'da ikamet eden (B)'ye 100,000 TL borç vermiş ve (B) bu 

borcu ödememişse (A) Erzurum icra dairesinde takipte bulunmalıdır. Bunun yerine (A) bunu yapmak 

yerine Ankara icra dairesinde takip başlatmışsa bu durumda Ankara icra dairesi yetkisiz icra dairesidir. 

(B) bu yetkisizlik durumunu ileri sürmezse takip devam edecektir, 

 

Not 1: Alacaklı eğer yerleşim yerini göstermemiş ise takibin açıldığı icra dairesinin bulunduğu yeri 

alacaklının yerleşim yeri olarak kabul edilir. 

 

Not 2: Alacaklı seçmiş olduğu takip yollarını takibin devamında BİR DEFA YA MAHSUS 

OLMAK ÜZERE değiştirebilir. Bu değişiklik için kendisinden yeniden HARÇ ALINMAZ. 

 

B-Takip Talebi 

Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine yazılı veya sözlü olarak yapar. Ancak takip talebi için 

Kanuna ve Yönetmeliğe uygun basılı örnekler kullanılmakta ve bu örneklerin doldurulması suretiyle 

takip yapılmaktadır. Takip talebi belirli şekil şartlarına tabi ve belirli bilgileri içermesi gereken bir 

belgedir. 

Takip talebini alan icra müdürü bu talebi sadece ve sadece ŞEKİL ŞARTLARININ TAMAM OLUP 

OLMADIĞI konusunda inceler. Bir başka ifade ile icra müdürü yetkiye, borcun kaynağının var olun 

olmadığına. Hukukî Olup olmadığına dair araştırma yapamayacaktır. 

Takip talebinde bulunması gerekenler şunlardır: 

* Alacaklı ve borçlunun kimliği ile adresi, ayrıca vergi kimlik numarası (alacaklı borçlunun vergi 

kimlik numarasını biliyorsa borçlunun vergi kimlik numarasını yazacaktır), 

* Alacağın Türk parası ile tutarı ve faizli alacaklarda faizin başladığı tarih ve oranı, alacak yabancı 

para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, ' 

* Alacak bir senede dayanıyorsa senet, yoksa borcun sebebi, 

* Seçilen takip yolu takip talebinde gösterilir. 

 

Yabancı para alacaklısı takip yaparken, takip talebinde bu yabancı para alacağını Türk parasına 

çevirmek zorundadır. 

 

Alacaklı birden fazla borçlu için takip yapıyorsa, bunların hepsi için tek takip talebi hazırlayabilir, 

ancak borçluların takip talebinde ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Aynı şekilde bir borçludan birden fazla 

alacağı olan alacaklı, bu alacaklarını ayrı ayrı belirterek tek bir takip talebinde isteyebilir. Alacaklı 

yabancı bir ülkede oturuyorsa, Türkiye’de bir adres göstermelidir, aksi takdirde icra dairesinin 

bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır. 

Takip konusu alacak bir belgeye dayanmıyorsa, sadece borcun sebebi gösterilir. Alacak senede 

dayanıyorsa, bu durumda, senedin aslının veya onaylı bir örneğinin takip talebi ile birlikte verilmesi 

gerekir. 

 

NOT: Para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için ilamsız icra yoluyla, dolayısıyla genel haciz 

yoluyla takip yapılamaz. Bu alacaklar için ilamlı icra yoluyla takip yapmak gerekir. 



 

 

 

 

 

 

İcra ve İflas Hukuku Açısından (Takip Hukuku)  

 -İcra Müdürü tarafından kural olarak 3 gün içinde ödeme emri düzenlenmesi ve borçluya tebliğe 

çıkarılması gerekmektedir. (Aksi halde ilgililer I süresiz şikâyet yoluna başvurabilirler) 

-Hacze adi iştirak için takip talebi tarihi esas I alınabilecektir. 

-Takip talebinden sonra açılacak olan menfi tespit davasında İcra Mahkemesi teminat karşılığında dahi 

takibin durdurulması kararı veremeyecektir. 

- İcra dairesi alacaklıya harçsız ve masrafsız olarak takip talebinde bulunulduğuna dair bir belge verir. 

 

Borçlar hukuku Açısından (Maddi Hukuk) 

 

-İSTER YETKİLİ İSTER YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE yapılmış olsun takip talebi ile birlikte 

borçlar hukukunda yer alan zamanaşımı KESİLİR. 

-Borçlu, borcu nedeniyle daha önce temerrüde düşürülmemiş ise takip talebi sonucu gönderilen 

ÖDEME EMRİNİN borçluya TEBLİĞİ ile borçlunun TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ olduğu kabul edilir. 

(Yargıtay takip talebi ile temerrüde düşüldüğünü kabul etmektedir) 

 

C-Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz 

 

 Ödeme Emri: Ödeme emri icra müdürlüğü tarafından 3 gün içinde gönderilir. Ödeme emri 

icra takip işlemleri arasındaki İLK İŞLEM dir. İcra müdürünün alacağın varlığını, vadesinin gelip 

gelmediğini, borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığını inceleme yetkisi yoktur. 

 

 Ödeme Emrinin Kesinleşmesi: 

Borçlu gönderilen ödeme emrini aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmez-ise TAKİP 

KESİNLEŞIR. Takibe itiraz etmeyen borçlunun borcunu ödememesi durumunda, yedi günlük itiraz 

süresi içinde mal beyanında bulunması gerekir. Süresinde itiraz ederse takip KENDİLİĞİNDEN 

DURUR. 

 Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Hususlar: 

1-Takip talebinde yer alan kayıtların TAMAMI 

1- Borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiği İHTARI (bu süre tebliğinden itibaren başlar) 

2- Bu süre içerisinde yetkiye itiraz edebileceği 

3- Bu süre içerisinde borca, imzaya veya her ikisine birden itiraz edebileceği 

4- Bu süre içerisinde mal beyanında bulunması gerektiği aksi takdirde mal beyanında 

bulununcaya kadar hapisle tazyik olunacağı 

5- İtiraz etmez, borcu da ödemez ise takibin bu süre sonunda kesinleşeceği ve cebri icraya devam 

olunacağı 

 Borçlunun itirazının Usulü: 

Borçlu bu takip türünde itirazını ödeme emrini çıkaran İCRA DAİRESİNE yapmalıdır. Borçlu adi 

takibe ilişkin itirazını yazılı olarak ya da tutanağa geçirildikten sonra imzalanması suretiyle icra 

dairesinde sözlü olarak yapabilir. Borçlunun itiraz sebeplerinden imzaya itirazını AÇIKÇA 

BELİRTİLMELİDİR. Sadece itiraz ediyorum demesi halinde borçlunun BORCA İTİRAZ ettiği 

kabul edilir. 



 

 

 

 

 

 

Ödeme Emrine İtiraz 

Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri  

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine karşı, borcun doğmadığı, borcun sona erdiği, 

zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu veya senet altındaki imzanın 

kendisine ait olmadığı, borcunun ödeme emrinde belirtildiği kadar olmadığı gibi itirazları 

bulunuyorsa, bunları ödeme emrine itiraz yoluyla 7 gün içinde icra dairesine bildirmelidir. 

İtiraz süresinin kesin olması kuralının istisnası, gecikmiş itirazdır. Borçlu, kusuru olmaksızın bir 

engeli sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu itirazını sonradan yapabilir. 

Örneğin, borçlunun ödeme emrinin tebliği sırasında ağır hasta olması, .bir afetle karşılaşması, tebligatı 

alamayacak uzun bir seyahate çıkması durumu böyle bir engel sayılır. Gecikmiş itiraz, icra 

dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine, borçlunun haczedilmiş malları paraya 

çevrilinceye kadar, engelin ortadan kalktığı günden itibaren 3 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz, imzaya 

itiraz ve borca itiraz şeklinde ikiye ayrılır. 

 İmzaya İtiraz 

Alacaklının bir adî senede dayanarak takip yapması durumunda, borçlu bu senet altındaki imzanın 

kendisine ait olmadığı yönünde itiraz ederse bu, imzaya itirazdır. Resmî senetler için bu şekilde itiraz 

mümkün değildir. Takibin dayanağı bir resmî senet ise ve altında borçlunun imzası bulunmakla 

birlikte borçlu, bu imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bu durumda ödeme emrine imzaya 

itiraz şeklinde karşı koyamaz, yapacağı şey genel mahkemelerde bir sahtelik davası açmaktır. 

Borçlu, imzaya itirazını ayrıca ve açıkça belirtmelidir; aksi halde senet altındaki imzayı kabul 

etmiş sayılır. Örneğin, sadece borca itiraz etmiş olan veya itirazından imzaya itiraz ettiği 

anlaşılamayan borçlu, takip konusu senet altındaki imzayı kabul etmiş sayılır. 

 Borca İtiraz 

Borçlunun imzaya itiraz dışındaki diğer tüm itirazları, borca itiraz niteliğindedir. Bu itirazlar maddi 

hukuktan kaynaklanan itirazlar olabileceği gibi takip hukukundan kaynaklanan itirazlar da olabilir. 

Örneğin, borcun ödendiği, zamanaşımına uğradığı maddi hukuka ilişkin bir itirazken, icra dairesinin 

yetkisine ya da derdest (görülmekte olan) bir takip bulunduğuna ilişkin itiraz takip hukukundan 

kaynaklanan bir itirazdır. 

Borçlu borca itiraz ederken, bunu ayrıca ve açıkça belirtmek zorunda değildir; sadece “ itiraz 

ediyorum” demesi yeterlidir. Ancak borca “kısmi itirazda” bunan borçlunun, itiraz ettiği borç 

miktarını ayrıca ve açıkça belirtmesi gerekir; aksi halde ödeme emrine itiraz etmemiş sayılır. Örneğin, 

“borcum bu kadar değildir” şeklindeki itiraz, geçersizdir. 

 



 

 

DİKKAT! 

Borçlu sadece İTİRAZ EDİYORUM derse veya borçlunun imzaya itiraz ettiği açıkça anlaşılmıyor ise 

borçlunun sadece BORCA İTİRAZ ETTİĞİ kabul edilir. Bunun sonucu ise borçlunun bu belgedeki 

imzanın kendisinin olduğunu kabul ettiği ancak sadece belgede yazılı borca ilişkin itirazının 

bulunduğu kabul edilir. 

Borca itiraz eden borçlu daha sonra yargılama aşamalarında imzaya İTİRAZ EDEMEZ. Zira belge 

altındaki imzanın kendisinden sadır olduğu İMZAYA İTİRAZ ETMEMESİ ile kendisi tarafından da 

KABUL EDİLMİŞ olur. Borçlu hem borca hem de imzaya itiraz etmiş ya da yetkiye ve imzaya itiraz 

etmiş ise bu durumda öncelik İMZAYA İTİRAZINDIR. Borçlunun her iki halde de imzaya itiraz 

ettiği kabul edilir. 

 

 İtiraz Sebepleri ile Bağlılık 

Borçlu itirazda bulunurken sebep bildirmek zorunda değildir. Ancak, borçlu bildirmiş olduğu itiraz 

sebepleri ile bağlı olup kural olarak bunları daha sonra değiştirip, genişletemez. İcra dairesinde yapılan 

itirazlarda, itiraz sebepleri ile bağlılık, sadece itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde yapılan 

incelemede geçerli olup, itirazın iptali için genel mahkemelerdeki yargılamada geçerli değildir. 

Borçlu, itirazında bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlıdır. 

Borçlu, hiç bir sebep bildirmeden sadece itiraz etmişse ve takip adi bir senede dayanıyorsa, senetteki 

imzayı ikrar etmiş sayılır; daha sonra imzayı inkâr edemez. 

İtirazında sebep bildirmeyen ya da belirli sebeplere dayanan borçlu, daha sonra icra mahkemesinde 

itirazın kaldırılması aşamasında, sadece alacaklı tarafından ibraz edilen senet metninden anlaşılabilen 

borca itiraz sebeplerini ileri sürebilir; bunun dışında yeni bir itiraz sebebi ileri süremez. 

 İtirazın Sonuçları 

Süresinde ve usulüne uygun olarak yapılan geçerli bir itiraz, takibi kendiliğinden durdurur. 

Gecikmiş itiraz halinde, daha önce icra mahkemesi takibin durmasına karar vermemişse, borçlunun 

mazeretinin kabulüne karar verilmesiyle takip durur. Ödeme emrine itiraz eden borçlu, mal beyanında 

bulunmak zorunda değildir. 

Borçlu, kısmi itirazda bulunursa, borcun kabul edilen kısmı için takip kesinleşir ve durmaz; itiraz 

edilen kısmı için takip durur. İtiraz üzerine duran takibe, itiraz hükümden düşürülünceye kadar devam 

edilemez. İtiraz üzerine alacaklı, elindeki belgelerin niteliğine göre, itirazın kaldırılması veya itirazın 

iptali yoluna başvurabilir. 

İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 

İtiraz üzerine takip durur. Takibe devam edilmesi için bu itirazın hükümden düşürülmesi gerekir. 

Bunu sağlamak için kanun, iki yol öngörülmüştür. Birincisi itirazın iptali davası, ikincisi ise itirazın 

kaldırılması yoludur. 



 

 

 

İTİRAZIN KESİN/ GEÇİCİ 

KALDIRILMASI YOLU 

Süre            : 6 AY İÇERİSİNDE 

Dava           : İTİRAZIN KALDIRILMASI 

Mahkeme  : İCRA MAHKEMESİ 

Yetki            : Takibin yapıldığı icra dairesinin 

bulunduğu yer mahkemesi 

 

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 

Süre            : 1 YIL İÇERİSİNDE 

Dava           : İTİRAZIN İPTALİ 

Mahkeme  : GENEL MAHKEMELER 

Yetki            : Davanın konusuna göre yetkili 

yer mahkemesi HMK’ ya göre belirlenir. 

 

 İtirazın İptali Davası 

İtirazın iptali davası, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açılır. Alacaklı bir yıllık süreyi 

geçirdikten sonra, alacağı için genel hükümlere göre bir alacak davası açabilir; ancak bu itirazın iptali 

davası olmaz ve takip bakımından itirazın iptali davasının sonuçlarını doğurmaz. İtirazın iptali 

davasında davacı alacaklı, davalı ise borçludur. Davacı, borçlunun itirazının iptaline, takibin 

devamına, borçlunun takip konusu borcu ödemeye ve inkâr tazminatına mahkûm edilmesini 

isteyecektir. Davada yetkili mahkeme genel mahkemelerdir. 

İtirazın iptali davasının görülmesi esnasında borçlu itirazında ileri sürdüğü sebeplere bağlı 

değildir. Mahkeme davayı genel hükümlere göre inceleyeceğinden, genel ispat ve delil kuralları 

geçerli olur. Bu sebeple ispat ve delil bakımından alacaklının dayanağı belgeler İİK’nun 

68.maddesinde belirtilen belgelerle sınırlı değildir. 

Mahkeme, borçlunun borcu olduğu kanaatine varırsa, borluyu borcu ödemeye ve itirazının iptaline 

karar verir. 

 Yargılama Sonucunda 

 Dava reddedilirse: Dava reddedilmiş ise, yani mahkeme alacaklıyı haksız bulmuş ise bu 

durumda takibin İPTALİNE ve borçlunun talep etmiş olması kaydıyla alacaklıyı alacağın % 

20’sinde aşağı olmayarak KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA hükmeder. Genel mahkemenin 

kararı maddi anlamda kesin hüküm oluşturur. 

 Dava kabul edilirse: Dava kabul edilmiş ise, yani mahkeme borçluyu haksız bulmuş ise bu 

durumda İTİRAZIN İPTALİNE ve alacaklının talep etmiş olması halinde borçluyu alacağın 

%20’sinde aşağı olmamak kaydıyla İCRA İNKÂR TAZMİNATINA hükmeder. Borçlu 

kararın tefhim/tebliğ tarihinden itibaren 3 GÜN içinde mal beyanında bulunmalıdır. Alacaklı 

davanın kabul edilmiş olması ile “borçlunun itirazı ile durmuş olan takibin devam etmesini 

isteyebilir. 

Not: İcra İnkâr Tazminatına hükmedilebilmesi için: 

 İlamsız icra takibi bulunmalıdır, 



 

 

 Borçlunun 7 günlük süre içerisinde itiraz etmiş olması gerekmektedir, Alacaklının 1 yıl 

içerisinde İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMIŞ olması gerekmektedir, 

 Alacaklının davanın açılışında açıkça icra inkâr tazminatı talebinde bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

 Mahkemece borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmiş olunması gerekmektedir, 

tavrına kötü niyet“ olması şartı aranmaz) 

 Alacaklının açtığı davanın mahkemece kabulü gerekmektedir, 

 Alacak miktarının açıkça belirli olması gerekmektedir. 

 İtirazın Kaldırılması Yolu 

Borçlunun itirazı ile başkaca bir işleme gerek kalmadan takibin durduğunu,bunun üzerine 

alacaklının  takibe devam edebilmek için dava açmasının mümkün olduğunu belirtmiştik. 

Ancak bu çözüm tarzı nispeten borçluyu korur niteliktedir ve bir tehlikesi de bulunmaktadır. 

Zira borçlu hiç bir sebep yokken ve haksız yere takibin durmasını sağlamak için itiraz yoluna 

başvurabilir, alacaklı da uzun zaman alan dava yoluna başvurmak zorunda kalırsa, ilâmsız 

takip yolundan beklenen fayda elde edilemeyebilir. Kanun koyucu bu konuda alacaklı ve 

borçlunun menfaatini bağdaştıracak bir çözüm tarzı bulmaya çalışmıştır. Alacaklının elinde 

alacaklı olduğunu gösterir belirli güçte belgeler varsa, uzun olan dava yoluna başvurmak 

yerine, daha kısa ve pratik bir yol olan icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna 

başvurabilir. 

İtirazın kaldırılması talebi bir süreye tâbidir. Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 

altı-ay içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir; istemezse bir daha bu 

alacak için ilâmsız takipte bulunamaz. İtirazın kaldırılmasını Kanun özellikle itiraz sebeplerini 

dikkate alarak iki şekilde düzenlemiştir. Bunlar, borca itiraz halinde itirazın kesin kaldırılması 

(İİK m. 68) ve imzaya itiraz halinde itirazın geçici kaldırılmasıdır (İİK m. 683-69). 

İİK m. 68 ‘ de sayılan belgeler: 

 İmzası borçlu tarafından kayıtsız şartsız ikrar edilmiş para borcu ihtiva eden 

adi senet (Borçlunu mahkeme huzurunda imzasını kabul ettiği senet, ölen 

borçlunun imzası ikrar edilmiş adi senetler) 

 Kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva eden onaylama biçimindeki noter 

senetleri 

 Resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne uygun 

olarak verdikleri belgeler ( Borç ödemeden aciz belgesi, kesin rehin açığı 

belgesi) 

 Kredi kurumlarının düzenledikleri belgeler ( kredi sözleşmeleri, ihtarnameler, 

kesin hesap özetleri vb.) 

 İtirazın Kesin Kaldırılması (Borca İtirazın Kaldırılması)  

Alacaklının, genel haciz yolu ile ilamsız takibe gönderdiği ödeme emrine borçlunun bora itiraz ederek 

takibi durdurması üzerine, elinde iiK m.68’de öngörülen belgelerden birisi bulunan alacaklı, borda 

itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesine başvurarak itirazın kesin olarak 

kaldırılmasını isteyebilir.  

 Yargılama Sonucunda  

1. Talep Kabul Edilirse: Yargılama sonucunda icra mahkemesi alacaklıyı haklı görür ve itirazın 

kaldırılması talebini kabul eder ise alacaklı duran takibe devam edilmesini ve haciz 

yapılmasını icra dairesinden isteyebilir. Zira itirazın kaldırılması talebinin kabulü ile TAKİP 

KESİNLEŞMİŞ OLUR. Ayrıca ALACAKLININ TALEBİNİN BULUNMASI HALİNDE, 



 

 

borçlu alacağın %20'sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Yine borçlu, kararın 

tefhim/tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde de MAL BEYANINDA BULUNMALIDIR.  

2. Talep Reddedilirse: Yargılama sonucunda icra mahkemesi borçluyu haklı görür ve itirazın 

kaldırılması talebini reddeder ise bu durumda alacaklı artık takibe devam edemez. Ayrıca 

BORÇLUNUN TALEBİNİN BULUNMASI HALİNDE, alacaklı alacağın %20’sinden az 

olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.  

 İtirazın Geçici Kaldırılması (İmzaya İtirazın Kaldırılması)  

İtirazın geçici kaldırılması yoluna, alacaklının adi bir senede dayanarak takip yapması ve borçlunun 

geçerli şekilde adi senet altındaki imzayı inkâr etmesi durumunda başvurulur. İtirazın geçici 

kaldırılması yoluna başvurulabilmesi için, itiraz edilen senedin adi bir senet olması, kayıtsız şartsız 

para borcu ikrarını içermesi ve borçlunun bu senetteki imzayı inkâr etmiş olması gerekir.  

İtirazın geçici kaldırılması, basit yargılama usulüne göre ve duruşmalı olarak incelenir. Borçlu 

duruşmada hazır bulunmak zorundadır; mazereti olmaksızın duruşmaya gelmezse, icra mahkemesi 

başka bir inceleme yapmadan sadece bu gerekçeyle itirazın geçici kaldırılmasına ve borçlunun 

imzasını inkâr ettiği senetteki miktarın % 10'u oranında para cezasına mahkûm edilmesine karar verir. 

Not: alacaklı itirazın kesin kaldırılması davası yerine önce genel mahkemelerde itirazın iptali davası 

yoluna gitmiş ve davası genel mahkemece reddedilmiş ise daha sonra itirazın kesin kaldırılması davası 

yoluna başvuramaz. 

İcra mahkemesi, yaptığı incelemenin sonunda, alacaklının dayandığı senet altındaki imzanın borçluya 

ait olmadığı kanaatine varırsa, itirazın geçici kaldırılması talebini reddeder. Böylece daha önce durmuş 

olan takibe artık devam edilmez. Ayrıca, borçlunun talep etmesi halinde, alacaklı takip konusu 

alacağın %20’sinden aşağı olmayan tazminata mahküm edilir.  

İcra mahkemesi, yaptığı incelemede alacaklının dayandığı  senet altındaki imzanın borçluya ait 

olduğu kanaatine varırsa veya borçlu yukarıda belirtildiği  şekilde duruşmaya gelmezse, 

borçlunun itirazının geçici kaldırılmasına karar verilir. Bu kararla birlikte ayrıca takip konusu alacağın 

%10’u oranında para cezasına ve alacaklının talebinde belirtmesi şartıyla %20 tazminata mahküm 

edilir. 

Borçlunun başvurabileceği Dava Yolları 

Borçlunun itirazı üzerine alacaklının başurduğu itirazın geçici/kesin kaldırılması yolları so0nucunda 

borçlunun haksız çıkması halinde borçluda GENEL MAHKEMELERDE bir takım davalar açma 

hakkına sahiptir. Bunlar: 

- Borçtan kurtulma Davası 

- Menfi Tespit Davası 

- İstirdat Davası 

 

Borçlu bu davaları takibin aşamalarına göre farklı zamanlarda açabilmektedir. 

1. Borçtan Kurtulma Davası 

Borçlu adi senede dayanılarak yapılmış olan ilamsız icra takibinde gönderilen ödeme emrine 

karşı imza itirazında bulunursa daha önce de belirttiğimiz üzere alacaklı 6 ay içinde itirazın 

geçici olarak kaldırılması talebinde bulunabilecektir. İcra mahkemesi yaptığı inceleme 

sonucunda adi senetteki imzanın borçluya ait olduğu sonucuna varırsa, itirazın kaldırılması 



 

 

talebinin kabulüne karar verir. Bu karar borçlunun (itiraz edenin) aleyhine sonuçlar doğurur ve 

borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmalıdır. Bunun yanı sıra alacaklının talebi ile 

borçlunun mallarına geçici Haciz ile el konulur. Bu haciz alacaklıya satış isteme hakkı 

tanımamaktadır. Alacaklının satış talebinde bulunabilmesi için geçici haczi hacze 

dönüştürmesi gerekir. Bu da ancak borçlunun davranışlarının sonucuna göre belirlenir. 

Bu aşama yani geçici haciz yapılmış olması durumunda kanun koyucu borçluya geçici haczin 

kesin hacze dönüşmesini önlemek amacıyla bir imkan tanımıştır. Bu imkan borçtan kurtulma 

davası açmasıdır. Borçlu bu davayı 7 gün içinde Genel Mahkemelerde açmaya yetkilidir.  

Yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı yer ile alacaklının yerleşim yeri mahkemesidir. 

Borçlu bu davayı süresi içinde (7 gün) açarsa geçici haciz kesin hacze dönüşmeyecek ve 

malların satışı istenemeyecektir. Aksi takdirde takip devam ederek kesinleşecek ve kesin haciz 

sonucu malların satışı alacaklı tarafından istenebilecektir. Açılan bu davanın mahkeme 

tarafından kabul edilmesi ve yargılama sonucu borçlunun haklı bulunması durumunda takip 

hükümsüz kalacaktır. 

Borçlunun, bu davayı açabilmesinin ön şartı alacağın %15’i kadar teminat gösterilmesi 

gerektiğidir. Bu davada ispat yükü davayı açan davacı/ borçluya değil davalı/ alacaklıdır. 

2. MENFİ TESPİT DAVASI  

Bu davaya olumsuz tespit davası da denilmektedir. Bir kimsenin borçlu olmadığının tespiti 

için açılan dava adından anlaşılacağı üzere borçlu tarafından açılmaktadır. Bu davanın da 

özelliği davacı-borçlu, borçlu olmadığını ispat ile yükümlü değildir. Öncelikle Davalı-alacaklı, 

borçlunun borçlu olduğunu ve kendisinin de alacaklı olduğunu ispat ile yükümlüdür.  

Menfi tespit davası GENEL MAHKEMELERDE açılır. Dava takipten önce veya sonra 

açılmasına göre ayrı ayrı değerlendirilir.  

TAKİPTEN önce AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI  

*Borçlunun dava açmasında menfaatinin bulunması şartı aranır.  

*Dava kabul-edilirse, borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş olur. 

*Alacaklı takip başlatmışsa (borçlunun %15 teminat yatırması karşılığında) mahkeme takibin 

durmasına karar verebilir. (Durma kararı vermek mahkemenin takdirindedir.) 

*Borçlunun talebi üzerine, alacaklı aleyhine alacağın % 20'sinden az olmayan tazminata 

hükmedilir.  

* Dava reddedilirse, alacaklının talebine gerek olmaksızın borçlu aleyhine alacağın % 

20’sinden az olmayan tazminata hükmedilir.  

TAKİPTEN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI  

* Davanın açılabilmesi için borçlunun alacaklının ödeme emrine itiraz etmiş olması gerekir.  

 

*Borçlunun teminat yatırmış olması durumunda dahi mahkeme takibin durmasına karar 

veremez. Bu durumda mahkeme sadece hacizden sonra satılan mallardan elde edilen paranın 

alacaklıya ödenmesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verebilir.  

3-İSTİRDAT DAVASI  



 

 

Borçlunun icra takibi sonucunda başvurabileceği nihai dava türü istirdat davasıdır. Bu dava 

diğer iki dava açılma şartı kalmamış ise açılabilecektir. Zira davanın kendi doğası gereği 

borçlunun haciz tehdidi altında alacaklının takibi neticesinde icra dairesine bir ödemede 

bulunmuş olmak zorunda kalması ancak kendisinin borçlu olmadığı bir borcu ödemesi 

durumunu ileri sürmesi ve neticede ödediği paranın kendisine iade edilmesini talep ettiği bir 

davadır. 

İstirdat davası, borçlunun haciz tehdidi altında icra dairesine ödemede bulunmasından itibaren 

1 YIL İÇİNDE açılması gerekmektedir. (alacaklıya ödenmiş olup olmamasının bir önemi 

yoktur) Bu süre kuralının tek istisnası menli tespit davası devam ederken paraların alacaklıya 

ödenmesi halinde mevcut menfi tespit davasının kendiliğinden istirdat davasına dönüşmesi 

halidir. Bu dava da GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTEDİR. Davada ispat yükü 

artık borçludadır.  

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ- ERTELENMESİ- GERİ BIRAKILMASI  

1- Takibin İptali 

Takibin kesinleşmesinden sonra borç ödeme, ibra, takas gibi sebeplerden biri sonucu itfa söz 

konusu ise ancak buna karşın alacaklı takibe devam etmekte ısrar ediyorsa borçlu icra 

mahkemesinden takibin iptaline karar verilmesini talep edebilir.  

Borçlu bu başvurusunu takip sonucu haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesinden sonra 

paranın alacaklıya ödenmesine kadar ya da birden fazla alacaklı bulunuyorsa paraların 

paylaştırılması anına kadar yapmalıdır. Aksi takdirde istirdat davası yolunu denemek zorunda 

kalacaktır. 

2- TAKBİN ERTELENMESİ:  

Borçlu aleyhine yapılan takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı borçluya borcunu ödemesi 

için süre vermiş ise ancak bu süre verilmesine uymayarak süre dolmadan takibe devam 

ediyorsa bu durumda borçlu icra mahkemesinden takibin ertelenmesini talep edebilir. 

Borçlunun alacaklı tarafından kendisine süre verildiğini ispat etmesi gerekmektedir. Mahkeme 

talebi yerinde görürse takip ertelenir ve bu süre boyunca takip durur.  

 

 

3-  TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI:  

İcra takibi kesinleştikten sonra alacak zamanaşımına uğrar ise alacaklı tarafından haciz istememesi 

halinde takip dosyası işlemden kaldırılabilir ve alacaklının takibe devam edebilmesi için dosyasını 

yenilemesi gerekmektedir. Alacaklı icra takibi kesinleştikten ancak işlem yapmadığı için işlemden 

kaldırılan dosyasını genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl geçtikten sonra hatırlayıp da tekrar yenilerse 

bu durumda borçlu icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını talep edebilir. 

 

Borçlunun bu durumu ispat etmesi için ayrıca belge sunmasına gerek yoktur zira icra hâkimi dosya 

içeriğindeki bilgi ve belgelerden zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı ve bu süre dolduktan sonra 

icra dosyasının yenilenip yenilenmediğini kendisi de görebilmektedir.  

MAL BEYANI 

Kendisine ödeme emri gönderilen borçlu süresinde borca yetecek kadar mal içerir mal beyanında 

bulunmak zorundadır. Mal beyanında bulunması devlet tarafından kendisinden talep edilen bir 



 

 

yükümlülüktür. Bu nedenle elinde hiç mal bulunmasa dahi bu yükümlülüğe uyulmamasının yaptırımı 

olarak hapisle tazyik söz konusu olabilmektedir. Süresinde mal beyanında bulunulmaması halinde 

alacaklının şikâyeti üzerine icra mahkemesince borçlu en çok 3 aya kadar hapisle tazyik olunur. 

Gerçeğe aykırı mal beyanlarında ise bu süre 3 aydan 1 yıla kadardır. 

Mal beyanında bulunma süresi takibin türüne göre farklılık arz etmektedir: 

1- GHY; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN 

2- KSÖHY; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 GÜN 

3- İtirazın kesin ya da geçici kaldırılması kararının verilmesi durumunda 3 GÜN 

 

3. BÖLÜM HACİZ 

Haczin Konusu  

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., 

Haciz yapılırken belirli bir sıranın takip edilmesi gerekir. Hacizde tertip (sıra) aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilir.  

 Çekişmesiz mallar (önce taşınırlar sonra taşınmazlar) 

 Çekişmeli mallar 

Haczedilemeyen Mallar 

Kanun koyucu bir takım sosyal düşüncelerle, özellikle borçlunun ve ailesinin yaşaması ve ekonomik 

varlığını devam ettirmesi, tamamen topluma muhtaç hale gelip toplumsal dengenin bozulması için, 

borçlunun bazı mal ve haklarının tamamının veya bir kısmının haczedilemeyeceğini kabul etmiştir. 

A- Tasmamı Haczedilemeyen Mallar 

1- İİK m 82 kapsamında tamamı haczedilemeyen mallar: 

- Devlet malları 

- Köy orta malları 

- Esnafların mesleğini idame ettirmesi amacıyla gerekli olan her türlü eşya 

2- Özel kanunları gereği haciz dışı tutulmuş olan mal ve haklar 

- Yüksek öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunca öğrencilere sağlanan kredi, burs ve nakdi 

yardımları  

- BDDK ile TMSF'ye ait mallar  

- SGK’nın taşınır ve taşınmaz malları ile bankalardaki mevduatlar ve tüm hak ve alacakları  

- Yola çıkmaya hazır gemiler  

- Telekomünikasyon hizmetleri Ile ilgili olarak abonelere tahsis edilen numara ve hatlann intifa 

hakkı ve kullanım hakları  

- SSGSSK kapsamında SGK'dan alınan gelir ve aylıklar.  

Not: Nafaka alacakları için bu son grupta yer alanlara haciz konulabilir. Adi alacaklar için ise ancak 

borçlunun onayı ile haciz konulabilir.  



 

 

3) Maddi Hukuk kapsamında devri mümkün olmayan haklar:  

Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar, özel hukuk kapsamında devredilemeyen haklar arasında yer 

almaktadır. Bunun yanında: _  

- Manevi tazminatlar Oturma Hakkı  

- İntifa Hakkı  

- İrtifak hakkı  

- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi alacaklısının hakkı 

B. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 

Kural olarak borçlunun haczi kabil maaşını ancak ¼ ‘üne haciz konulabilir. Bunun yanında borçlunun 

muvafakat etmesi halinde kalan kısımlarına da ¼ oranları uygulanarak haciz konulabilir. Ancak bunun 

da bir sınırı vardır. Borçlu muvafakat etse dahi maaşından başka geçim kaynağı bulunmuyorsa ve 

ailede başka bir gelir de söz konusu değil ise icra müdürü, borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimine 

yetecek kadar kısmı haczedemez.  

Yine bu kural nafaka alacaklarında farklı uygulanmaktadır. Aylık nafaka alacağı için borçlunun en 

fazla maaşının 1/4'üne haciz konulabilir. Fakat birikmiş nafaka alacağı için M’ün üzerindeki kısma da 

haciz konulması mümkündür. Tabi burada artık borçlunun onayına bakılmaz. Yalnız icra müdürü her 

halükarda borçlunun başkaca bir geliri bulunmuyorsa ve ailesinin borçlunun maaşından başkaca bir 

geliri yok ise bu durumda borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimine yeter miktarda kısmı haciz dışı 

bırakması gerekmektedir.  

Borçlu eğer başkaca bir geliri bulunduğunu ya da ailesinde başkaca bir geçime yetecek kadar gelir 

sahibi bulunduğunu ispat eder ise maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat vermesinde 

sakınca yoktur. 

İlama dayalı olmayan nafaka alacaklarının üzerine haciz konulabilir ancak bunun bir kısmı yukarıdaki 

ilkeler çerçevesinde haciz dışıdır. 

İntifa hakkının kullanım hakkının devri nedeniyle olan alacaklar ve hâsılatın da bir kısmı yukarıdaki 

ilkeler çerçevesinde haciz dışıdır. 

Not: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,. kötü niyet tazminatı, işe iade sonucu işe iade edilmeme sonucu 

elde edilen tazminatlar işçiler için ücret dışı gelirler olduklarından bunların tamamının haczi 

mümkündür. 

Taşınır Malların Haczi 

Taşınır malların haczinde ikili bir aynın yapmak gerekir. Haczedilen taşınır mallar, para, banknot, 

hamiline yazılı senet, poliçe ve sair cirosu kabil senetlerle altın ve gümüş ve diğer kıymetli şeylerden 

ise, bunların halinden sonra fiilen icra dairesi tarafından muhafaza altına alınması gerekir. Esasen icra 

dairesi de bu şeyleri kendisi muhafaza etmeyerek ilk 9. maddeye göre bankaya tevdi eder. Kıymetli 

şeylere icra dairesince Ellen el konulmuş olması bunların haczi için geçerlilik şartıdır.  

Kıymetli şeylerin dışında haczedilen diğer taşınır mallara mutlaka icra müdürü tarafından fiilen el 

konulması gerekmez; bunlara hukuken ei konulması, başka bir deyişle sadece haciz işlemi yeterlidir. 

Bu mallar istenildiği zaman verilmek şartıyla hacizden sonra geçici olarak alacaklının muvafakati ile 

borçlunun veya kabulü halinde üçüncü kişinin elinde bırakılabilir. Şayet alacaklı hacizli malın 

borçlunun elinde bırakılmasına razı olmaz w giderini peşin olarak öderse bu mallar uygun bir yerde 

muhafaza altına alınır ve yediemine teslim edilebilir.  



 

 

Taşınmaz Malların Haczi  

Taşınmaz malların haczi taşınmazın bulunduğu yerde yapılır. Ayrıca icra dairesi, taşınmazın 

haczedildiğini ve haczin ne miktar alacak için konulduğunu ve alacaklının adı ile adresini tapu sicil 

memurluğuna bildirir. 

Haciz tapu siciline şerh verilir. Tapuya verilen haciz şerhi, daha sonra hak kazanacak olanlara 

karşı ileri sürülebilir. Bu kimseler, daha sonra iyi niyetli olduklarını ileri süremezler. 

İcra dairesi haczi, taşınmaz üzerinde rehin hakkı sahibi olanlara ve kiracılara da bildirir; kiracıların 

bundan sonra ödemeleri icra dairesine yapmaları emrolunur. Haciz, taşınmaz mal üzerinde hak sahibi 

olanların haklarına zarar vermez. 

İntifa Hakkı ve Hisse (Pay) Haczi  

İntifa hakkı devri mümkün bir hak olmadığından dolayı, borçluya ait intifa hakkı haczedilemez. 

Arıcak intifa hakkına ait KULLANMA YETKİSİ başkalarına devredilmiş ise bu kullanım karşılığı 

borçlunun kullanandan (kullanım hakkını devralandan) elde edeceği kira, hâsılat, gelir, ürün vb şeyler 

üzerine haciz konulabilir.  

Borçlu bir ticari şirkette hisse sahibi durumunda ise bu durumda pay senedi sahibi olduğundan dolayı 

pay senedinin haczedilmesi ile hisse haczi gerçekleşmektedir. Nitekim pay senetleri taşınır 

hükmündedirler.  

Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin Haczi  

Kural olarak hayvanlar da tıpkı menkul eşyalar gibi haczedilirler. Ancak yavrulu hayvanlarda, anne 

bakımına muhtaç olan yavru ile anne bir arada haczedilmek zorundadır. Bunlar birbirlerinden 

ayrılacak şekilde haciz yapılamaz.  

Yetişmiş mahsul de ürün haczi kapsamında menkul mal haczine tabidir. Yetişmemiş mahsuller ise asıl 

şeyden ayrılmaya kadar asıl şeyin bütünler parçası konumundadırlar. Yetişmiş mahsul asıl şeyden 

(ağaçtan-tarladan) ayrı haczedilemez. Ancak yetişmemiş mahsul ağaçtan ve topraktan, ayrı 

haczedilebilmesi için yetişmesine 2 ay kalması yeterlidir.  

Borçlunun Üçüncü Kişilerin Elindeki Senede Bağlı Alacaklarının Haczi  

Borçlunun üçüncü kişilerdeki senetli alacaklarının bulunması halinde, bu senetlerin borçlunun elinden 

alınarak haczi mümkündür. Bu durumda bu senetlerin borçludan alınabilmesi için senetlerin ciro 

edilebilir senetler olması gerekmektedir. Bu senetler de hisse senetleri gibi menkul mal hükümlerine 

göre haczedilebilirler.  

Borçlunun Üçüncü Kişilerin Elindeki Mal ve Senede Bağlı Olmayan Alacaklarının Haczi  

Bu durum uygulamadan en çok borçlunun kiracısından olan kira alacağının haczi, işvereninden olan 

ücret ve maaşının haczi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yine borçlunun banka ve benzeri kurumlarda 

bulunan hesaplarındaki paraların da haczi bu konumda sayılmaktadır.  

Borçlunun maaş ve ücret haczi işverenine bu maaş ve ücretlerin üzerine haciz konulduğunu bildirir 

müzekkerenin yazılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Borçlunun maaş ve ücret alacağı dışındaki 

hacizlerinde ise, borçluya ödeme yapacak olan 3. Kişilere haciz ihbarnamesi gönderilerek bundan 

sonra ödeme veya teslimi yapılacak olan şeylerin borçluya değil icra dairesine yapılması» gerektiği 



 

 

bildirilir. Bu bildirime 1. HACİZ İHBARNAMESİ denilmektedir. Bu bildirimde 3. Kişiye, takip 

borçlusuna borcu bulunmadığı vb hususlar varsa bunu icra dairesine bildirmesi gerektiği bildirilir.  

3. kişi birinci haciz ihbarnemesine itiraz etmez ise artık borçluya ait mal, hak ve alacakların kendisinde 

zimmetli olduğu kabul edilir. Bu durumda 3. Kişiye ikinci haciz ihbarnamesi gönderilerek artık bu 

haczedilenlerin zimmetinde bulunduğu ve bu duruma 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerektiği bildirilir. 

Borçlunun itiraz etmemesi halinde de aynı süre içerisinde zimmetinde bulunan haczedilenleri icra 

dairesine teslim etmesi gerektiği bildirilir.  

3. kişi itiraz etmez ve zimmetinde bulunan haczedilenleri icra dairesine teslim etmez ise bu durumda 

son bir ihbarname daha gönderilir. Uygulamada buna üçüncü haciz ihbarnamesi denilmektedir. Bu 

ihbar ile 3. Kişiye 15 gün içince menfi tespit davası açmasını ya da zimmetinde bulunan hacizli 

malları/parayı icra dairesine teslim etmesi gerektiği husus belirtilir. Aksi halde 3. Kişinin elinde 

bulunan malların borca Yeter miktarı borçlunun borcu için haczedilir. 

Haczin Etkisi  

Alacaklı, hacizden sonra haczedilen malların satılmasını isteyebilir ve bu satış sonucu elde edilen 

paradan alacağım alır. Bunun sonucu olarak alacaklının haczedilen şeyler üzerinde takip hukukundan 

kaynaklanan bir hakkı doğar. Fakat haciz, bir aynî hak niteliğinde olmayıp takip hukukundan 

kaynaklanan bir takım haklar verir.  

Borçlunun haczedilen malı taşınmaz ise, bu konudaki sınırlama kanunda belirtilmiştir, Taşınmaz 

hacmin tapuya şerh verilmesinden sonra, taşınmaz üzerinde iyiniyetli hak kazanılması mümkün 

değildir; borçlunun tasarrufları haciz alacaklısına karşı geçersizdir.  

Borçlunun hacizli malı taşınır ise, borçlu alacaklının muvafakatı ve icra dairesinin izni olmadan 

hacizli mal üzerinde tasarrufta bulunamaz. Burada geçersiz olan ve izinsiz yapılamayacak işler tasarruf 

işlemleridir. Ancak, hacze rağmen borçlandırıcı işlemler yapabilir.  

Hacze İştirak 

Borçluya karşı takip yapılmış ve borçlunun haczedilen malları alacağı karşılıyorsa bu durumda hacze 

iştirak sorunu çıkmayacaktır. Ancak, borçluya karşı birden fazla 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 

prosedürünü işletilmesi gerekir.  

Hacze iştirak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

- Hacze Adi İştirak (Takipli İştirak)  

- Hacze İmtiyazlı İştirak (Takipsiz İştirak)  

 

1. Hacze Adi İştirak (Takipli İştirak) 

Alacaklı ilk haczi tatbik eden icra dairesine gelerek hacze iştirak etmek istediğini yazılı şekilde belirtir. 

Talep kabul edilirse, malın satışından elde edilen paralar alacaklılar arasında garamaten paylaştırılır  

Şartları:  

a) Takip Şartı:  

İştirak etmek isteyen alacaklının borçluya karşı daha önce takip yapmış ve bu takibin de kesinleşmiş 

olması gerekmektedir. 



 

 

b) Öncelik Şartı 

Buradaki öncelik tarih bakımından önceliktir. lştirak etmek isteyen alacaklı alacağı haciz koyduran ve 

haczine iştirak edilmek istenen alacaklının borçludan olan alacağından önceki tarihte doğmuş bir 

alacak olmalıdır. 

Buna göre eğer ilk haczi koyduran alacaklının takibi ilamsız ise, iştirak etmek isteyen alacaklının 

alacağı TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMALIDIR.  

Eğer ilk haczi koyduran alacaklının takibi ilamlı ise, iştirak etmek isteyen alacaklının alacağı ilamın 

alındığı davanın açılış tarihinden önce doğmuş olmalıdır. 

c) İspat Şartı 

 

İştirak etmek isteyen alacaklının, haczi koyduran alacaklıdan öncelikli olduğunu (öncelik şartını 

sağladığını) ispat etmesi zorunludur. Bu ispat:  

 

- Borç ödemeden aciz belgesi  

 

- Rehin açığı belgesi  

 

- Mahkemeden alınmış ilam  

 

- Noter senedi gibi tarih ve imzası onaylanmış resmi senetler  

 

- Resmi dairelerin, yetkili makamların yetkileri dâhilinde vermiş oldukları makbuz ve belgeler ile 

yapılabilir.  

 

Bunlar dışındaki belgelerle ispat kabul edilmemektedir. 
 

d) Süre Şartı:  

 

Hacze iştirak için ilk belirli bir süre öngörmemiştir. Ancak hükümlerin uygulanmasından çıkarılacak 

sonuç, hacze iştirak EN GEÇ hacizli malın satılarak satış bedeli İCRA VEZNESİNE GİRENE 
KADAR hacze iştirak gerçekleştirilebilecektir. 

 

2. Hacze İmtiyazlı İştirak (Rakipsiz İştirak)  

 
Bu husus belirli alacaklılar için getirilmiş bir hak teşkil etmektedir. Buna göre borçlunun:  

- Eşi  

- Çocukları  

- Vasisi  

- Kayyımı  

 

- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi alacaklısı 

 
- İlama dayalı nafaka alacaklısı  

 

Evlenme, velayet ve vesayetten doğan alacakları için takip yapmaksızın hacze iştirak edebilirler.  

Bu kişilerde bu alacaklarını adi iştirakte belirtilen süre içerisinde yapmalıdırlar.  

 

Bu kişiler evlilik, velayet ve vesayetin devamı süresince ya da hitamı halinde sona ermesinden itibaren 



 

 

1 yıl içerisinde imtiyazlı alacaklı statüsündedirler. 1 yıl geçtikten sonra imtiyazlı alacaklı olarak bu 

şekilde hacze iştirakleri mümkün değildir. 

 

HACİZDE İSTİHKAK  

 

Hacizde istihkak, borçlunun haczedilen mallarının üçüncü kişiler tarafından kendilerine ait 

olduklarının ileri sürülmesi durumudur. Bu husus haczin yapıldığı malın kimin elinde olduğuna göre 

farklı usullere tabidir:  

 
-Hacizli malın borçlunun elinde olması halinde istihkak iddiası  

-Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak iddiası 

-Hacizli malın borçlu ile birlikte üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak iddiası  

 

A. HACİZLI MALIN BORÇLUNUN ELINDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK 

İDDİASI:  

 

Borçlunun borcundan dolayı kendisine hacze gelindiğinde, elindeki bir malın haczinin 

yapılması durumunda, malın üçüncü kişiye alt olduğu iddia edilirse bu durumda borçlunun 

elinde bulunan bir mal üzerinde istihkak iddiası söz konusu olacaktır.  

 

Borçlu ya da üçüncü kişi söz konusu malın haczedildiğini öğrendiklerinden itibaren 7 gün 

içerisinde istihkak iddiasında bulunmaları gerekmektedir.  

 

İcra müdürü, istihkak iddiası 3. kişi tarafından yapılmış ise bunu hem alacaklıya hem 

borçluya, iddia borçlu tarafından yapılmış ise bunu alacaklıya muhtıra ile bildirir. Bu 

muhtırada alacaklıya ve borçluya bu iddiaya karşı diyeceklerini ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE 

bildirmesi belirtilir.  

 

Eğer süre içerisinde bu duruma itiraz etmezler ya da durumu kabul ederlerse hacizli mai 3. 

kişiye iade edilir. Ancak süre içerisinde söz konusu istihkak iddiasını kabul etmediklerini 

bildiririerse icra müdürü dosyayı icra mahkemesine gönderir.  

 

Mahkemenin öncelikli işi söz konusu icra takibinin devamına ya da tehirine karar vermek 

olacaktır. Mahkemenin bu kararının 3. kişiye tebliğinden itibaren 3. kişi 7 gün içerisinde 

İCRA MAHKEMESİNDE İSTİHKAK DAVASI AÇMAK DURUMUNDADIR. Bu davayı 

alacaklıya karşı açacaktır.  

 

NOT: istihkak davasının yargılaması da basit usule tabidir. Ancak burada artık icra 

mahkemesi dar yetkili mahkeme olarak şekli inceleme yapmaz. Genel mahkemeler gibi maddi 

inceleme de yapmaktadır. Bu nedenle de icra mahkemesi somut olayın çözümü için (maddi 

vakıa çözümü) her türlü delili serbestçe değerlendirecektir. Bu deliller arasında tanık ve yemin 

delili de bulunmaktadır. Ayrıca genel mahkemeler gibi karar vermiş olacak ve verdiği karar 

MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM teşkil edecektir. 

 

 

B. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde bulunması durumunda İstihkak İddiası:  

 

Haciz borçlunun malı olması nedeniyle üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın haczi ise ve 

üçüncü kişi 56: konusu malın borçluya değil de kendisine ait olduğu iddiasında bulunursa bu 

durumda da istihkak iddiası gerçekleşmiş olur.  

 

Böyle bir durumda üçüncü kişinin elinde bulunan mal yine haczedilir ve istihkak iddiası 

tutanağa geçirilir. Ayrıca 3. kişi kabul ederse mal muhafaza altına alınmaz ve 3. kişiye 



 

 

yediemin olarak bırakılır. Bu yedieminlik durumu için alacaklının onayı aranması. İcra 

müdürü, alacaklıya bir muhtıra göndererek istihkak iddiasını bildirir ve üçüncü kişi aleyhine 

icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya 7 GÜN süre verir.  

 

C. Hacizli Malın Borçlu İle Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Durumunda İstihkak 

İddiası:  

 

Bu durumda da mal borçlunun elinde sayılacaktır ve borçlunun elinde bulunan malın haczi 

sırasındaki istihkak iddiasına uygulanan kurallar uygulanacaktır. 

 

 

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 

hukuki 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 iflâs Kanunu'nda düzenlenmişken, ihtiyati tedbir para 

dışındaki mal, hak-ve alacaklar için kabul edilmiş geçici hukukî korumadır ve Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. 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 bu açıdan para alacağının kaynağının ve alacağın bağlı olduğu belgenin önemi 

yoktur.  

 

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.  

 

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. 

İcra dairesi, ihtiyati haciz kararına uygun olarak, genel haciz hükümlerine göre ihtiyatı haczi 

uygular. İhtiyati haczin icrasına ilişkin şikâyetler, icra işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu 

icra mahkemesine yapılır.  

 

İhtiyati haciz koyduran alacaklı, satış isteyemez. 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.  

 

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. 

 

4. BÖLÜM 

PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) 

PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI VE BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 



 

 

 

Borçlunun borca yeter malının haczedilmesinden sonra artık paraya çevirme işlemi aşamasına 

geçilebilecektir. Paraya çevirme aşaması söz konusu hacizli malların satışı ile gerçekleştirilir. 

Haczedilen mallar kural olarak alacaklıya verilmez. Satışının yapılarak paraya çevrilmesi 

gerekmektedir.  

 

Satış da tıpkı haciz gibi talep ile olur. icra dairesi re'sen bir hacizli malın satışını gerçekleştiremez. 

Satış ' talebi kural olarak alacaklı tarafından yapılacaktır. Ancak artık borcundan kurtulmak isteyen 

borçlu da alacaklının satış talep etmemesi halinde takibin üzerinden kalması için icra müdürüne satış 

talebinde bulunabilir. Satışı talep eden kimsenin satış giderlerini peşin olarak ödemesi gerekir. Aksi 

takdirde satış talebi sonuç doğurmaz (İİK m.59).  

 

- Satış talebinde bulunmak da süreye tabidir. 

- Menkul malların haczi söz konusu ise hacizden itibaren 6 ay içinde satış talebinde bulunulmalıdır  
- Taşınmazların haczi söz konusu ise hacizden itibaren 1 yıl içerisinde satış talebinde bulunulmalıdır.  

 

Not: 
 
- Taksit sözleşmesi devam ederken  

- İstihkak davası devam ederken  

- Geçici hacizler kesin hacze dönüşmeden satış istenemez  

 

Taşınır Malların Paraya Çevrilmesi 

Haczedilen taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde satış talep edilir ve satış masrafları da 

yatırılırsa, malların açık arttırma yoluyla satışı işlemi yapılır. İcra dairesi menkul satışını satış 

talebinden itibaren 2 ay içerisinde gerçekleştirmelidir. 

Ancak şu durumda istisnaen de olsa taşınır mallar pazarlık suretiyle de satılabilir. 

 Tüm ilgililer pazarlık usulüyle satış talebinde bulunmuşlarsa 

 Borsa kaydı ve piyasa rayici olan bir taşınıra o günlü borsa fiyatı ya da cari fiyatı teklif edilmiş 

ise 

 Arttırma sırasında maden değeri teklif edilmediğinden satılamayan altın gümüş gibi değerli 

eşyaya maden değeri teklif edilmişse 

 Muhafazası masraflı veya kıymeti süratle düşen malların bulunması 

Not: Altın, gümüş gibi değerli eşyalar maden değerinin altında satılamaz 

Satış süreci ilan ile başlatılır. İlanda birinci ve ikinci arttırmanın tarihleri ve yerleri açıkça belirtilir. 

Satış ilanı gazete yoluyla ve elektronik ortam kullanarak da yapabilmektedir. 

Elektronik ortamda yapılan ilan söz konusu ise satış önce elektronik ortamda teklif verme ile başlar. 

 Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden 10 gün öncesinden başlatılır ve ikinci 

ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erer. 

 Eğer satış gerçekleşmez ise ikinci ihale aşamasına geçilecektir. İkinci ihale için elektronik 

ortamda teklif verme süreci birinci ihaleden sonraki 5. Gün başlar ikinci ihalenin 

tamamlanacağı günden önceki gün sona erer.  



 

 

Not: Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilecek malın tahmin edilen kıymetinin %50’sinden 

az olamaz ve teklif verme öncesinde malın değerinin % 20’si nispetinde teminat gösterilmesi 

zorunludur.  

Artırmaya Hazırlık  

İcra dairesinin açık artırma yoluyla satışa başlamadan önce, artırmaya ilişkin bazı hazırlıkları 

yapması gerekir.  

Öncelikle açık artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat satış gününden önce icra dairesi tarafından 

ilân edilir. 

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik teklif verme birinci ihale 

tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. 

Elektronik ortamda verilecek teklif, haczedilen malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisinden az 

olamaz.  

Taşınmaz Malların Satılması  

Taşınmaz mallar da kural olarak arttırma suretiyle satılırlar. Ancak; 

 Konkordato halinde  

 İflas halinde   

 Alacaklılar pazarlık suretiyle satış kararı verebilirler.  

İcra müdürü, taşınmazı satış talebinden itibaren 3 AY İÇİNDE satışını yapmalıdır. Arttırma ilanı 

satıştan en az 1 AY ÖNCESİNDEN yapılır. Bu şartname en az 10 GÜN SÜREYLE ASILI KALIR.  

İlanın birer sureti borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerine tebliğ 

edilir. Taşınmaz şartnamesinde ayrıca varsa taşınmaz üzerindeki ilgililere ait mükellefiyetler listesi de 

gösterilir. Mükellefiyetler listesi şartnamenin ayrılmaz parçasıdır ve 3 gün içerisinde itiraz edilmeyen 

mükellefiyetler listesi kesinleşir. 

Taşınmazın şartnamede ve ilanda yazılı olan bedeli bilirkişiler vasıtası ile tespit olunur. Bilirkişilerin 

taşınmazın şartname ve ilanından önce yapmış oldukları bedel tespit raporu öncelikle kesinleşmeden 

şartname hazırlanmaz ve ilan yapılmaz. Bu nedenle de bu rapor borçlu ve alacaklıya tebliğ olunur.  

Rapora karşı itiraz yoluna değil ŞİKAYET YOLUNA GİDİLİR. Şikâyet 7 gün içerisinde icra 

mahkemesine yapılır. Şikâyetten itibaren 7 gün içerisinde masraflar yatırılırsa mahkeme yeniden 

bilirkişi incelemesi yaptırarak kıymet takdir raporu hazırlatabilir. Aksi takdirde şikâyet kesin olarak 

reddedilir.  

Kesinleşen kıymet takdirinin YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 2 yıl geçmedikçe tekrar kıymet 

takdiri yapılmaz. Bu ihalenin yapılmasında da menkullerin ihalesinin usulleri aynen uygulanır. 

 

Ancak burada yapılan satışta teklif edilen değer taşınmazın değerinin %50’sini bulması ve ayrıca 

alacağı rüçhanlı alacaklıların alacaklarını da karşılaması gerekmektedir. Bunun yanında satış bedelini 

ve masraflarını, vergi ve paraya çevirme masraflarını paylaştırma masraflarını da karşılaması şartı 

bulunmaktadır.  

 



 

 

İHALENİN FESHİ  

 

Yapılan ihalenin ardından ilgililer ihalenin kanuna aykırılığını ileri sürerek ihalenin feshini İCRA 

MAHKEMELERİNDEN talep edebilirler. İhalenin yapılmasından sonra ihalenin feshinin istenmesi 

halinde ihale kesinleşmiş olmaz. 

İhalenin feshi kural olarak ihalenin yapılmasından itibaren 7 GÜNDÜR. İhalenin feshi sebepleri:  

 Arttırmaya hazırlık döneminde kanuna aykırılık 

 Arttırmada kanuna aykırılık ve usulsüzlük 

 İhaleye fesat karıştırılması 

 Malın esaslı niteliklerinde hataya düşülmesi 

PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDEME)  

 

İhalenin kesinleşmesinden sonra artık satılıp da paraya çevrilen malın paralarının ödenmesi aşamasına 

geçilir. Bu aşama icra takibinin son aşamasıdır.  

 

Eğer satılan mal sonucu para tek alacaklıya ödenecek ise ve bedel alacağı karşılıyorsa bu durumda 

para alacaklıya ödenir ve takip sona erer. Ancak para alacağı karşılamıyorsa icra müdürü tamamlama 

haciz yapar.  

Eğer satılan mal sonucu para birden fazla alacaklıya ödenecek ise bu durumda icra müdürü bir sıra 

cetveli yapar ve para tüm alacakları karşılıyorsa ödemeleri gerçekleştirir. Burada da icra müdürü 

gerekli görürse tamamlama haczi yapacaktır.  

Sıra cetveli 4 sıradan oluşur ancak bu 4 sıranın önünde öncelikle REHİNLE TEMİN EDILMİŞ 

ALACAKLAR ÖDENİR. Sonra sıra cetvelindeki sıradaki alacaklara ödemeler yapılmaya başlanır. 

A. Birinci Sıra Alacaklar (İmtiyazlı Alacaklar)  

 

1. İşçi alacakları  

 

2. Yardım sandıkları, sendikalar vb kuruluşların işverenlerden olan işçilere ait ödemelere 

ilişkin alacaklar  

 

3. İflasın açılmasından önceki 1 yıl içinde tahakkuk etmiş ve aile hukukundan doğan nafaka 

alacakları  

B. İkinci Sıra Alacaklar: Velayet ve vesayetten doğan alacaklar 

C. Üçüncü Sıra Alacaklar: Özel kanunlarına göre imtiyazlı oldukları belirlenmiş olan alacaklar 

(Avukatlık ücreti alacakları)  

D. Dördüncü Sıra Alacaklar: Diğer bütün alacaklar 

 

 

 

 



 

 

Sıra Cetveline Karşı Yargı Yolu 

Sıra cetveline karşı iki şekilde yargı yoluna başvurulabilir. Birincisi sıra cetveline karşı şikâyet davası, 

ikincisi ise sıra cetveline karşı itiraz davası. 

A. Sıra Cetveline Karşı Şikayet Davası: İcra müdürünün sıra cetvelini hazırlarken kanunda 

belirtilen kurallara uymaması veya sıra cetvelinde sıraya ilişkin maddi hatalar yapması 

durumunda alacaklılar İCRA MAHKEMESİNE sıra cetvelinin kendilerine tebliğinden itibaren 

7 GÜN İÇİNDE bu davayı açabilirler.  

B. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası: Bu dava icra mahkemesinde değil GENEL 

MAHKEMELERDE açılır.  

 

Bu dava da sıra cetvelinin alacaklıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Burada bir 

alacaklı bir başka alacaklının sırasına, alacağına veya alacak miktarına ilişkin karşı 

koymaktadır.  

Borç Ödemeden Aciz Belgesi 

Alacağının bir kısmını ya da tamamını alamamış olan alacaklıya, gerekli şartların da yerine gelmesi 

üzerine icra dairesi re'sen alacağının karşılanmayan kısmı için alacaklıya aciz vesikası düzenler ve 

verir.  

 

Bu belge hiçbir vergi ve harca tabi değildir. Uygulamada iki tür aciz vesikası bulunmaktadır:  

Kesin aciz vesikası / Geçici aciz vesikası  

A. Kesin Aciz Vesikası: İcra takibi neticesinde paraların paylaştırılmasından sonra alacağının 

tamamı karşılanmayan alacaklıya karşılanmayan kısım için düzenlenerek verilir.  

 

Not: Borçluya hacze gidildiğinde borçlunun haczi kabil malının bulunmadığının anlaşılması 

ve bu durumun haciz“ tutanağına geçirilmesi ile bu haciz tutanağı da KESİN ACİZ BELGESİ 

hükmündedir. 

B. Geçici Aciz Vesikası: İcra müdürünce yapılan kıymet takdirinden sonra, haczedilen malların 

alacağı karşılamayacağının anlaşılması“ üzerine bu durumu gösteren tutanak geçici aciz 

belgesi hükmündedir. Bu belge alacaklıya tasarrufun iptali davası açabilme hakkı verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Aciz Belgesinin Hükmü 

A. Takip Hukuku Bakımından Hükümleri 

 İİK md. 68’de sayılan belgelerden biri olup itirazın kesin kaldırılmasını sağlar 

 Aciz belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde alacaklı yeniden takip yaparsa borçluya 

yeniden ödeme emri gönderilmez.  

 Alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı tanır. 

 Alacaklıya hacze ADİ İİŞTİRAK hakkı tanır. 

B. Maddi Hukuk Bakımından Hükümleri 

 Aciz belgesine bağlanmış alacak için borç yenilenmiş olmaz 

 Aciz belgesine bağlanmış borç faiz işlemez.  

 Aciz belgesine bağlı borç 20 yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

 

Aciz Belgesine Bağlanan Sonuçlar  

Geçici aciz belgesinin tek sonucu, alacaklının, iptal davası açabilmesine imkân tanımasıdır. 

Aşağıda açıklananlar ise kesin aciz belgesi için geçerli olan sonuçlardır. 

 Aciz belgesi İİK’nun 68. Maddesinin 1. Fıkrasında itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belge 

niteliğindedir. 

 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 verir. 

 Borcun aciz belgesine bağlanması borcun tecdit edildiği (yenilendiği) anlamına gelmez. 

Örneğin, borç yenilenmediği için, aciz belgesinin verilmesinin kefile bir etkisi olmayacak, 

onun sorumluluğu devam edecektir.  

 Aciz belgesine bağlanan borç, aciz belgesinin düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle 

borçluya karşı zamanaşımına uğrar. Buna karşılık borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından 

itibaren bir yıl içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri 

sürebilirler.  

 Aciz belgesine bağlanan alacak miktarı için faiz istenemez. Ancak, alacaklı müşterek 

borçlulardan ve borçlunun kefillerinden faiz isteyebilir ve bu kişiler 6 dedikleri faizler için 

borçluya rücu edemezler.  

 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. 

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip 

Bu takip yolunda, ilamsız icra takibinin takibin kesinleşmesine kadarki aşamaları bakımından 

farklılıklar bulunmaktadır, ancak takibin kesinleşmesinden sonraki haciz, satış ve paraların 

paylaştırılması gibi takip aşamaları genel haciz yolu ile takipteki ile aynıdır.  

Alacağı için elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, mutlaka bu yola başvurmak zorunda değildir; 

genel haciz yoluyla takip de yapabilir. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için alacağının senede 

bağlanmış olması ve bu senedin de kambiyo senedi niteliğinde olması gerekir.  



 

 

 

Genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip arasındaki önemli bir fark, rehinle 

temin edilmiş alacaklar bakımındandır. Kural olarak, alacağı rehinle temin edilen alacaklı, öncelikle 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmalıdır. Ancak, alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı, 

bu alacağı için aynı zamanda kambiyo senedi almışsa, 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 parale' 

düzenlenmiştir, takibin temel aşamaları da aynıdır. Bu takip yolunda da, takip talebi, ödeme emri, 

takibin kesinleşmesi, haciz, satış, paraların paylaştırılması aşamaları bulunur. Biz, burada sadece iki 

takip yolu arasında farklı olan hususlar üzerinde duracağız.  

Takip Talebi  

 

Takip talebi, genel haciz yolundaki esaslara uygun doldurulur. Ancak kambiyo senedinin özelliği 

dikkate alınarak, takip talebine ayrıca senedin cinsi, tarihi ve numarası yazılmalıdır.  

 

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.  

 

NOT: Alacaklının borçluya karşı talepte bulunabilmek için ödememe protestosu çekmesi gereken 

hallerde, kambiyo senedi ile birlikte protestonun da takip talebine eklenerek icra dairesine verilmesi 

gerekir. 

Ödeme Emri 

İcra dairesi borçluya DERHAL bir ödeme gönderir. Kambiyo senetlerine mahsus takibin ödeme 

emrinde, adi takipteki ödeme emrinde bulunan kayıtlarla aynı kayıtlar bulunsa da bazı hususlar 

ÖZELLİKLE İHTAR KISMI farklı düzenlenmektedir. Buna göre ödeme emrinde şu kayıtlar yer 

almaktadır:  

 Takip talebinde bulunan bilgi ve kayıtlar  

 Borcun 10 gün içinde ödenmesi ihtarı 

 Borçlunun senedin kambiyo niteliğinde bulunmadığı iddiası var ise bu iddiasını 5 GÜN 

İÇİNDE ŞİKAYET YOLU İLE İCRA MAHKEMESİNE yapması gerektiği  

 Borçlunun borca karşı iddiası var ise 5 GÜN içinde icra mahkemesine İTİRAZ YOLUNA 

gidebileceği  

 Borçlunun senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiası var ise 5 GÜN İÇİNDE İCRA 

MAHKEMESİNE AÇIKÇA İMZAYA YÖNELİK OLDUĞUNU BELİRTMESİ 

GEREKTİĞİ İTİRAZ YOLUNA GİDEBİLECEĞİ 

 Borcun süresinde ödenmemesi ya da itiraz edilmemesi halinde 10 GÜN İÇİNDE MAL 

BEYANINDA bulunması gerektiği aksi takdirde şikâyet edilmesi durumu söz konusu olursa 

İCRA (CEZA) MAHKEMESİNCE hapisle tazyik olunacağı bildirilir.  

UYARI: Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca ve imzaya itiraz satıştan başka icra 

takip işlemlerini durdurmaz. Ancak, icra mahkemesi 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. 

 



 

 

Adi takipte adi belge altındaki imzaya itiraz eden borçlunun itirazın geçici kaldırılması davasını 

kaybetmesi durumunda kararın kendisine tefhim ve tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde genel 

mahkemelerde BORÇITAN KURTULMA DAVASI açması imkânı vardır. Ancak aynı imkân 

kambiyo senetlerine mahsus takibe itiraz eden borçlunun bu itiraz davasını kaybetmesi halinde 

kendisine tanınmamıştır. 

 

 

Genel Haciz Yolu İle Takip İle Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takibin 

Karşılaştırılması 

Genel Haciz Yolu Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu 

Önce rehine başvurma ilkesi geçerlidir. Önce rehine başvurma zorunluluğu yoktur. 

Takip bir senede dayanmak zorunda 

değildir. 

Takip bir kambiyo senedine dayanmak zorundadır ve 

bunun takip talebine eklenmesi zorunludur. Ayrıca 

protesto çekilmesi gereken durumlarda protest 

evrakının da eklenmesi gerekir. 

İcra müdürünün senedi ve borcun vadesini 

inceleme yetkisi yoktur. 

İcra müdür, kambiyo senedinin varlığını ve bunun 

gerekiyorsa protesto evrakıyla birlikte verilip 

verilmediğini, senedin kambiyo senedi olup 

olmadığını, takipte bulunan takip hakkının olup 

olmadığını, senedin vadesinin gelip gelmediğini 

incelemek zorundadır. 

Ödeme emri 3 gün içinde gönderilir. Ödeme emrine karşı itiraz yoluyla birlikte kambiyo 

senetlerine özgü şikayet yoluna başvurulabilir. 

Yukarıda belirtilen icra müdürünün dikkate alması 

gereken durumlar, bu takip yolu için özel şikayet 

sebebidir. Bunlardan senedin kambiyo senedi vasfına 

sahip olup olmadığı ve takipte bululanın takip 

hakkının bulunup bulunmadığı hususları hakkindaki 

şikayet 5 güne, diğerleri genel şikayet süresi olan yedi 

güne tabidir. 

KSÖHY ÖDEME EMRİNE KARŞI ŞİKAYET TÜRLERİ 

 Özel Şikayet Genel Şikayet 

Süresi 5 Gün 7 Gün 

Şikayet Merci İcra Mahkemesi İcra Mahkemesi 

Şikâyet 

Nedeni 

Senedin kambiyo senedi olmadığı Vadenin Gelmediği 

 Alacaklının senedin alacaklısı olmadığı Senedin aslının icra dairesine 

verilmediği 

Borçlunun Senedin Borçlusu Olmadığı Senedin onaylı suretinin 

ödeme emrine eklemeden 

ödeme emri tebliğ edildiği 

Protesto çekilmesi gerekirken çekilmemiş olması  



 

 

İtirazlar 7 gün içinde, yazılı veya sözlü 

olarak icra dairesine yapılır. İtirazda kural 

olarak sebep bildirmek gerekmez. 

İtirazlar, 5 gün için dilekçe ile İCRA 

MAHKEMESİNE yapılır. İtirazda sebep bildirilir. 

İtiraz üzerine takip kendiliğinden durur.  İtiraz üzerine, icra mahkemesi tarafından geçici 

durdurma kararı verilmedikçe takip durmaz 

İtiraz edilmediğinde ödeme ve mal 

beyanında bulunma süresi 7 gündür. 

İtiraz edilmediğinde ödeme ve mal beyanında 

bulunma süresi 10 gündür. 

  

 

KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA SURETİYLE TAHLİYESİ  

 

Kural olarak kiralayan kiracısını taşınmazdan tahliye etmek için öncelikle genel mahkemelerde tahliye 

davası açmak buradan almış olduğu ilam üzerine taşınmazın tahliyesini önce kiracıdan talep etmek 

durumundadır. Eğer kiracı ilama rağmen tahliye etmemekte direnirse bu durumda kiralayan icra 

dairelerine başvurarak ilamı vermek suretiyle ilamlı icra göndererek zorla tahliyeyi sağlamak 

zorundadır.  

 

Ancak hukukumuzda bu duruma bir istisna getirilmiştir. Bu durum da karşımıza iki şekilde 

çıkmaktadır:  

A. KiRA BEDELLERiNiN öoENMEMEsi NEDENİYLE TAHLİYE TALEPLİ İCRA:  

 Kiracının kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle alacaklı kiralayanın kiracı aleyhine KİRA 

ALACAĞI TAKİBİ yapması gerekmektedir. 

 Kiracı ile yazılı sözleşme yapılmış ise ayrıca sözleşmenin aslı getirilmeli ve icra dairesine 

verilmelidir.  

 Kiralayan alacaklının, borçlu kiracıya kira bedellerinin ödenmesi için öncelikle icra dairesine 

gelerek kira borcuna istinaden düzenlenmiş olan TAKİP TALEBİNDE bulunması 

gerekmektedir.  

Talep kısmında alacaklı kiralayan HACİZ VE TAHLİYE talebinde bulunmalıdır  

 Takip talebi üzerine borçlu-kiracıya ödeme emri gönderilir. _Bu ödeme emri de diğer iki 

ödeme emri ile aynı özelliklere sahip olup İhtar kısmında şu hususlar yer almaktadır.  

1-) Ödeme Süresi 

 Kiracıya verilen ödeme süresi adi kiralarda 10 gündür 

 Kiracıya verilen ödeme süresi çatılı kapalı yerlerde 30 gündür. 

 Kiracıya verilen ödeme süresi ürün-hâsılat kiralarında 60 gündür 

2-)İtiraz Süresi 

 Kiracıya verilen itiraz süresi 6 aydan kısa süreli kiralarda 3 gündür.  

 Kiracıya verilen itiraz süresi 6 aydan uzun süreli kiralarda 7 gündür.  

 



 

 

3. İtiraz Usulü:  

 

Eğer kiracı sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürüyorsa açıkça İMZA 

İTİRAZINDA: bulunmalıdır. Aksi takdirde imzayı kabul etmiş sadece borca itiraz ettiği var 

sayılacaktır. Kiracı borca itirazı ediyorsa adi takipteki gibi, borca itiraz nedenlerini açıkça göstermek 

zorunda değildir. Ancak kısmi itirazı varsa bunu açık ve miktarı ile belirtmelidir aksi takdirde itiraz 

etmemiş sayılacaktır. 

İtiraz üzerine TAKİP DURUR.  

Alacaklının itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde icra mahkemesinde itirazın 

kaldırılması ve tahliye davası açması gerekmektedir. İcra mahkemesi itirazın türüne göre incelemesini 

yapar ve borçluyu haklı görürse takibi iptal eder. Alacaklıyı haklı görürse takibin devamına, kiracının 

tahliyesine karar verir.  

İcra mahkemesi takibin devamına karar vermiş ise takip kesinleşecektir. Ancak tahliye talebinde  

bulunabilmesi için icra mahkemesinin borçlu kiracının itirazını reddettiğine dair kararın borçluya 

tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN GEÇMESİ GEREKMEKTEDİR. 

Bunun dışında eğer borçlu- kiracı itiraz etmez de takip kesinleşirse alacaklı hemen tahliye 

istemeyecektir. Burada borçlu-kiracıya verilmiş olan ödeme sürelerinin geçmesi beklenecektir. Ödeme 

süreleri geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir ama icra dairesinden tahliye talep edemez. 

Alacaklı ayrıca tahliyede talep etmek istiyorsa ödeme sürelerinin sonundan itibaren 6 ay içinde icra 

mahkemesine borçlu-kiracı aleyhine yapılan takibin itiraz edilmeden kesinleştiği, borcun ödeme 

süresinin de geçtiğini ve bugüne kadar ödemenin de yapılmadığını belirterek tahliye talebinde 

bulunması gerekmektedir. 

B.Kira Süresinin Sona ermesi Sebebiyle Tahliye Talepli İlamsız İcra 

Bu tip ilamsız icra açılmasının ön şartı alacaklının elinde bir yazılı kira sözleşmesi bulunmalıdır. 

Böylelikle kira süresinin sona erip ermediği ve diğer şartların gerçekleşip gerçekleşmediği 

görülebilecektir. 

Sözlü kira sözleşmeleri için bu yola başvurulamaz. Bunun tek istisnası, sözlü yapılan kira 

sözleşmesine rağmen, kiracı yazılı olarak tahliye edeceği tarihi bildirir bir tahliye taahhüdünde de 

bulunmuş ise alacaklı bu durumda da bu takip yoluna başvurabilecektir. 

Ayrıca bu takip yoluna başvurulması için süre şartı getirilmiştir. Bu süre şartı Borçlar Kanununda 

belirlenmiştir. Buna göre tahliye taahüdünde bulunan kiracı kiralananı boşaltmamış ise tahliye 

süresinin gelmesinden itibaren 1 ay içinde kiraya veren kira sözleşmesini icraya başvurmak veya dava 

açmak suretiyle sona erdirebilir. 

İcra müdürü bu şartları taşıyan takip talebini alacaklı kiralayandan aldıktan sonra borçlu-kiracıya 

ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrinde itiraz süresi 7 gündür. 

Kiracı itiraz ederse takip durur. Bunun üzerine alacaklı icra mahkemesinden takibin kaldırılması kararı 

almak zorundadır. İcra mahkemesi borçluyu haklı görürse takip iptal edilir. İcra mahkemesi alacaklıyı 

haklı görürse takibin devamına karar verilir. 



 

 

Borçlu- kiracı süresinde itiraz etmez veya icra mahkemesince takibin devamına kadar verilirse icra 

dairesince borçlu-kiracıya bir tahliye emri gönderilir ve 15 gün süre verilir. 15 günlük süre içerisinde 

borçlu-kiracı tahliye etmez ise taşınmaz icra suretiyle tahliye edilir. 

İlamlı İcra 

Genel Haciz Yoluyla İlamlı İcra Takibi 

Kural olarak bir kimsenin hakkı yerine getirilmez veya ihlal edilirse, bu kimse mahkemeye başvurarak 

bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder. Mahkeme yaptığı yargılama 

sonunda talepte bulunan lehine karar verirse, muhatap davalının –ki bu kişi takip hukuku bakımından 

borçludur- bunu yerine getirmesi gerekir. Şayet davalı mahkeme kadarının gereğini gönüllü olarak 

yerine getirmezse, alacaklı icra dairesine başvurup ilamın gereğini yerine getirilmesini talep eder ve 

borçluya bir icra emri gönderilir. Borçlu kendisine verilen sürede icra emrine uygun davranmazsa, icra 

emrinin konusu borç, kanunda öngörülen şekillerde zorla yerine getirilir. Alacaklı, borçluya karşı 

konusu para olan ya da olmayan tüm talepleri için bu yola başvurabilir. Ayrıca konusu paradan başka 

bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur. 

Uyarı: Bazı ilamlar için zamanaşımı söz konusu olmamaktadır. Bunlar; 

 Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar 

 Taşınmazın mülkiyetine ilişkin ilamlar 

 Aile hukukuna ilişkin ilamlar 

 Şahıs hukukuna ilişkin ilamlar 

İlam Niteliğindeki Belgeler 

 Mahkeme huzurunda yapılan sulhler 

 Mahkeme huzurunda yapılan kabuller 

 Mahkeme huzurunda yapılan feragatler 

 Kayıtsız şartsız para borcunu içerir düzenleme şeklindeki noter senetleri 

 Temyiz kefaletnameleri 

 İstinaf kefaletnameleri 

 Avukatlar ile müvekkilleri arasındaki uzlaşma tutanakları 

 Tüketici hakem heyeti kararları 

 Tarım kredi kooperatiflerinin, kredi ile ilgili düzenlenmiş oldukları alacak senetleri ile 

sözleşme ve taahhütnameler.  

İlamlı İcra Takibinde Yetki 

Mahkeme ilamları ve ilam nitelğindeki belgelerin takibe konulmasında yer yöbnündenyetkili 

icra dairesi Türkiyedeki tüm icra daireleridir. Elinde mahkeme ilamı ya da ilam niteliğinde 

sayılan belgelerden biri olan alacaklı, herhangi bir icra dairesine giderek takip talebinde 

bulunabilir. İlamlı icra takibinde sadece başvurma harcı alınır Peşin harç alınmaz. 

İlamlı icra takip alan icra müdürü sadece şu hususları kontrol edebilir; 

 İlamın asıl ya da onaylı suret olup olmadığını 

 İlamda belirtilen alacaklının ilam dolayısıyla hak sahibi olup olmadığını  

 İlamın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını 



 

 

Not: İcraya verilmiş olan ilamlar icradaki son işlem tarihinden itibaren hiçbir işlem yapılmaz ise 10 yıl 

geçmekle zamanaşımı uğrarlar. İlamın icraya konulabilmesi için ilamın kesinleşmiş olması kural 

olarak şart değildir. Ancak bazı ilamlar nitelikleri gereği kesinleşmeden icraya konulamaz. Bu 

kararların önemlileri şunlardır: 

 Taşınmazın mülkiyetine ilişkin ilamlar 

 Aile hukukuna ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar 

 Hakem kararları ve Sayıştay kararları 

 Ceza mahkemesi kararları  

 Menfi tespit davası sonucu verilen kararlar. 

Yapılan takip talebinden sonra borçluya icra emri gönderilir. 

İCRA EMRİ 

İcra müdürü takip talebini aldıktan sonra 3 GÜN içerisinde borçluya bir İCRA EMRİ (ÖDEME EMRİ 

DEĞİL) gönderir. Bu icra emrinde borçluya Ilımlı icradaki alacağın türüne göre gerekli mum yapılır. 

Buna göre: 

 Para ve teminat magma ilişkin ilamın icrası söz konusu ise borçluya 7 GÜN İÇERİSİNDE 

parayı ödemesi aksi takdirde haciz yapılacağın belirtilir. 

 Eğer konusu paradan başka bir şeyin teslimi veya yapılması ya da yapılmamasını ilişkin 

ilamın icrası ise borçluya söz konusu ilamda yazılı olan edimini yerine getirmesi aksi takdirde 

icraen zorla yerine getirileceği ihtaratı yapılır. 

Borçlu İLAMLI İCRAYA İHRA EDEMEZ. Fakat borçlu söz konusu ilam nedeniyle:  

 Temyiz yoluna başvurmuş ise İCRANIN DURDURULMASINI talep edebilir. 

  Eğer ilam veya takip zamanaşımına uğramış ise ICRANIN GERİ BIRAKILMASINI talep 

edebilir 

Kesinleşmesi şartıyla liraya konulması gereken ilamın icraya konulmuş olması durumunda da 

İCRANiN İADESİNİ talep edebilir. 

İlamlı İcraya karşı Konulması Halleri 

Borçlu ilamlı icra takibine karşı itiraz ederek takibi durduramaz. Nitekim ilamlı icraya karşı İTİRAZ 

bulunmamaktadır. Ancak bazı şartların varlığı halinde borçlu ilamlı icraya karşı koyabilecektir. 

Bunlar: 

 İcranın durdurulması. 

 İcranın geri bırakılması. 

 İcranın iadesi halleridir. 

1. İcranın Durdurulması: kesinleşme şartı aranmadan icraya konulan ilamlı takipler için borçlunun 

kullanabileceği bir yoldur. 

Borçlu kesinleşmeden icraya konulabilen ilamlı takip sonucunda söz konusu ilamı temyiz kanun 

yoluna götürmüş ise Yargıtay aşamasından dosyanın dönüşüne kadar icranın durdurulmasını talep 

etme hakkına sahiptir. Borçlunun bunu yapabilmesi için öncelikle temyizini yaparken temyiz 

dilekçesinde İCRANIN DURDURULMASlNl DA TALEP ETMİŞ OLMALIDIR. 



 

 

2. İcranın Geri Bırakılması 

İlamlı takipte icranın geri bırakılması iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Her iki talepte yazılı şekilde 

yapılır. 

Uyarı: Rehinle temin edilmiş alacağı bulunan alacaklı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla satkip 

yapmadan diğer takip yollarına başvuramayacaktır. Bu kesin bir kural olmayıp en önemli istisnası 

KSÖHY ile yapılan takip oluşturur. Buna göre; 

Rehinle temin edilmiş bulunan alacak aynı zamanda bir kambiyo senedine de dayanıyorsa, alacaklı 

dilerse rehnin paraya çevrilmesini talep etmeden önce kambiyo senetlerine mahsus ilamsız takip 

yoluna gidebilecektir. 

 İcra emrinin tebliğinden önceki sebeplere dayanılarak icranın geri bırakılmasını talep  

 İcra emrinin tebliğinden sonraki sebeplerle dayanılarak icranın geri bırakılmasını talep 

İcra Emrinin Tebliğinden Önce 

İlamın verilmesinden sonra ancak icra emrinin tebliğinden önce brç itfa edilmiş (ödeme, ibra, takas) 

ihmal (süre verilmesi) edilmiş ya da borç zaman aşımına uğramış olduğunda, alacaklı bunlara rağmen 

yine de borçlu aleyhine icra başlatmış ise, borçlu icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra 

mahkemesinden icranın geri bırakılması talebinde bulunabilir. 

İcra Emrinin Tebliğinden Sonra 

İcra emrinin tebliğinden sonra borç itfa edilmiş (ödeme, ibra, takas) ihmal (süre verilmesi) edilmiş ya 

da borç zamanaşımına uğramış olduğunda, alacaklı bunlara rağmen yine de borçlu aleyhine icra 

başlatmış ise, borçlu süresiz olarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılması talebinde bulunabilir. 

3. İcranın İadesi 

Alacaklı borçlu hakkında kesinleşmesi şart koşulmamış bir ilama dayanarak ilamlı icra yaptığında 

borçlu eğer Yargıtay'dan icranın durdurulması kararı almamış ise hem icra takibi devam edecektir hem 

de ilamın Yargıtay incelemesi devam edecektir. Takip devam ettiğinden mallar haczedilebilir hatta 

satılıp parası alacaklıya ödenmiş olabilir. Yargıtay bu aşamada temyiz incelemesini sonuçlandırıp 

borçlunun borçlu olmadığına karar verirse, borçlu alacaklıya ödenen paranın iadesini isteyebilir. 

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP 

Rehinle güvence altına alınmış olan alacaklının başvurabileceği takip-yoludur. Alacaklı öncelikle 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmak zorundadır. Bundan sonra rehinle temin edilmiş alacak 

rehin tarafından tam olarak karşılanmaz ise karşılanmayan kısmı için haciz yoluyla takip yöntemlerini 

seçebilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi 

 İlamsız İcra İlamlı İcra 

Takip Talebi İcra Dairesi İcra Dairesi 

Ödeme Emri 30 Gün İçinde Ödeme --------- 

İcra Emri -------- 
Üst sınır ipoteği ise 7 gün içinde ödeme 

Anapara ipoteği ise: 30 gün içinde ödeme 

İtiraz 7 Gün Yok 

Mal Beyanı Yok Yok 

 

Rehnin Paraya Çevrilmesi (Satış) 

 Taşınır Taşınmaz 

Satış Talep 6 AY 1 YIL 

Satış Süresi 2 AY 3 AY 

 Satış talebinde bulunulmaması halinde yapılan takip düşer. 

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 

 İlamsız Takip İlamlı Takip 

Takip Talebi İcra Dairesi İcra Dairesi 

Ödeme Emri 15 Gün İçinde Ödeme ------- 

İcra Emri ----- 7 Gün içinde Ödeme 

İtiraz 7 Gün Yok 

Mal Beyanı Yok Yok 

https://www.facebook.com/messages/100003600244975
https://www.facebook.com/messages/100003600244975

