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I.ÜNİTE 
 

İcra İflas Hukukuna Giriş 

Genel Hükümler 

... 

 

 

Cebri İcra 

Hakları ihlal edilen kişiler öncelikle devlete başvurmak suretiyle haklarının 

korunmasını isterler. Yargı mercileri haksız tarafın, hak sahibine hakkını 

vermesini ister. Talebin reddedilmesi durumunda da hakkın icrasını zorla yerine 

getirir. Kişilerin kendi haklarını alma hakları yoktur.1  Cebri icra  kişinin kişilik 

haklarına ve şahsına yönelik olamaz, ancak mal varlığına yönelik olabilir. 
 

Takip Hukuku 

Maddi hukuktan kaynaklanan isteklerin devletin yetkili organları tarafından, yine 

devletin gücü kullanılarak yerine getirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüne 

( cebri icra faaliyeti ) adı verilir.  Bu faaliyetleri düzenleyen hukuk dalına da 

( takip hukuku ) veya cebri icra hukuku denir. 

 

                                         

1  Hukukumuzda buna ( İHKAK-I HAK ) adı verilir. 
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Takip hukukunda, genel olarak  ( alacaklı) ve ( borçlu ) olmak üzere iki taraf 

vardır.  Talepte bulunan alacaklı, diğeri ise borçludur. Örneğin bir çocuğun 

teslimine ilişkin yürütülen takipte, talepte bulunan taraf alacaklı, diğer taraf ise 

borçlu kabul edilir. 
 

Takip İşlemi 

Genel anlamda, icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere takip işlemi denir. 

İcra takip işleminin ise üç unsuru bulunur. Bunlar ; 1) icra organları tarafından 

yapılması,  2) borçluya karşı yapılması,  3) cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı 

nitelikte olmasıdır.  Yani  icra takip işlemi, alacaklıyı borçlunun malvarlığından 

alacağını almaya yaklaştırmalıdır. 
 

Cebri İcra Çeşitleri 

 Cüzi İcra (  icra takibi ) 

 Külli İcra ( iflâs takibi ) 
 

1)  İcra Takibi ( Cüzi İcra ) 

Bu tür icra takibinde borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklı bulunur. 

Alacaklı önce takip talebinde bulunur, takip gerçekleşince borçlunun mallarından 

bir kısmı haczedilir. Haczedilen mallar satılır ve alacaklının alacağı ödenir.  
 

İlamlı İcra 

Mahkeme yolu ile icradır. Hakkı ihlal edilen kişi mahkemeye başvurarak hakkını 

ister. Yargılama sonunda talepte bulunan haklı görülürse, borçlunun borcu 

ödemesi istenir. Borçlu buna rağmen borcunu ödemezse, alacaklı icra dairesine 

başvurup  ( ilamın ) yani mahkeme kararının yerine getirilmesini ister. Borçluya 

icra emri gönderilir. Buna rağmen borçlu  icra emrine uygun davranmazsa, icra 

emrinin konusu olan borç, zorla yerine getirilir. 
 

İlamsız İcra 

Hukukumuzda, ilamlı icra dışında, sadece para ve teminat alacakları için bir de 

ilamsız icra takibi kabul edilmiştir.  Kişi bu icra yoluyla, mahkemeye başvurmadan 

doğrudan icra dairesine başvurarak takipte bulunabilir. Bunun için elinde herhangi 

bir belge bulunması da şart değildir. Ancak başarılı olabilmesi için belgeye 

ihtiyacı vardır.2 

 

 

                                         

2  Kiralanan taşınmazların tahliyesi, kira alacaklarının tahsil edilmesi ilamsız icra  

ile mümkün olabilmektedir. 
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Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 

Bu takip yolu sadece rehinli alacaklarda uygulanabilir. Rehinli alacak sahibi 

doğrudan ilamlı ve ilamsız icra yoluna başvuramaz. Öncelikle  rehinin satılmasını 

ve bedelinden alacağının ödenmesini isteyebilir.3 
 

2)  Külli İcra ( İflâs ) 

Bu cebri icra türünde alacaklı, borçlunun tüm mal varlığına icra koydurabilir. 

Ancak bu takip yoluna sadece ( iflâsa ) tabi borçlular için başvurulabilir. İflas 

durumunda borçlar ödenirken bütün alacaklılar eşit kabul edilir, elde edilen para 

alacaklıların alacak oranlarına göre ( garameten ) paylaştırılır.  
 

İhtiyat-i Haciz 

Doğrudan alacağı tahsil etmeye yönelik bir takip yolu olmayıp, alacağı teminat 

altına  almak amacıyla yapılan  geçici bir hukuki korumadır. 
 

Konkordato 

Mali durumu bozulan borçluyu korumaya yönelik bir önlemdir.  Bu önlemde borçlu 

ile alacaklılar arasında bir anlaşma yapılır.  Bütün borçlar, belli bir süre içinde ve 

belli oranlarda tüm alacaklılara ödenir.  Böylece bazı alacaklılar alacağının 

tamamını, bazıları da alamama gibi bir durumla karşılaşmaz.  Borçlu da iflâs 

etmekten kurtulur. 
 

İptal Davası 

İflas edecek veya malları haczedilecek borçlunun, bir şekilde mallarını 

alacaklılardan kaçırması mümkündür.  Kanun alacaklılara borçlunun bu şekildeki 

davranışlarını önlemek için dava açma hakkı vermiştir. Bu davaya ( iptal davası ) 

denir.  
 

İcra İflas Hukukunun Kaynakları 

 İcra İflas Kanunu4 

 İcra İflas Kanunu Nizamnamesi ( tüzüğü ), 

 İcra İflas Kanunu Yönetmeliği 

 Yargıtay İçtihatları 

 

 

 

                                         

3  Yani elinde rehin varken, borçlunun başka malını haczetme gibi bir seçeneği yoktur. Öncelikle 

rehnedilen malın paraya çevrilmesi gereklidir. 
4  Bu kanun ( İSVİÇRE)'den alınmıştır. 
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Amme Alacaklarının Tahsili 

Kişi alacaklarında ( icra ve iflas kanunu ) uygulanırken, kamu alacaklarında ise 

( amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ) hükümleri uygulanır. Ancak 

kamunun özel hukuktan kaynaklanan alacaklarında da icra ve iflas kanunu 

uygulanır. 
 

İCRA ORGANLARI 

Yürürlükteki hukuktan kaynaklanan bir hakkın yerine getirilmesini sağlayan, bunun 

için zor kullanma yetkisi bulunan organlara cebri icra organları adı verilir.  Yargı 

mercileri içinde kabul edilirler.  
 

İcra Dairesi 

İcra işlerinin temel organıdır.  İcra daireleri, her ( asliye hukuk mahkemesi )'nin 

yargı çevresinde kurulur ve müdürlükle yönetilir.  

Görevleri 

 takip talebini alır, 

 takibin ilamlı veya ilamsız olmasına göre  ( ödeme emri ) veya ( icra emri ) 

gönderir, 

 borçlunun mallarını haczedip satar, 

 sıra cetveli düzenler, 

 satıştan elde edilen parayı alacaklılar arasında bölüştürür, 

 gerekirse alacaklıya alacağının ödenemeyen kısmı için ( aciz belgesi ) verir, 

 para ve teminat alacakları dışında kalan takipler için, borçluya ( icra emri ) 

gönderir, 

 gerekirse, icra emrini zorla uygular, 

 işlerine ilişkin tamamlayıcı işleri de yapar. 
 

İcra Mahkemesi 

Asliye  hukuk mahkemesi teşkilatı bulunan yerlerde kurulurlar. Ayrıca bir icra 

mahkemesi bulunmayan yerlerde bu mahkemenin bakacağı işlere, ( asliye hukuk 

mahkemesi ) bakar.  

Görevleri: 

 icra dairesinin işlemlerine yapılan itirazları 

 inceler, 

 borçluların takibe yaptıkları itirazları inceler, 

 hacizde ve iflâsta  ( istihkak davalarını ) inceler, 

 ihalenin feshini şikayet yolu ile inceler, 

 icra ve iflas suçlarını inceleyip  

ceza verir, 
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Kanun, icra mahkemesi kararlarına karşı ( temyiz ) yoluna gidilebilmesi için özel 

hükümler koymuştur. Maliye bakanlığınca belirlenen parasal büyüklüğün 

üzerindeki kararlar temyize götürülebilir. ( İİK m.363 ). Aynı şekilde İcra 

Mahkemesi kararları ( karar düzeltme ) yoluna da götürülebilir.5  
 

İstinaf 

İcra İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, icra mahkemelerinin kararlarına karşı 

( istinaf ) yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmıştır.  Ancak, henüz bölge 

adliye mahkemelerinin kuruluşu tamamlanmadığı için bu durum şu anda mümkün 

değildir. Kuruluş tamamlandığında  icra mahkemelerinin tüm kararlarına karşı, 

bölge adliye mahkemelerinde istinaf  yoluna başvurulacaktır.6 
 

İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 

İcra takibinde taraflar ( alacaklı ) ve ( borçlu )'dur.  Hak ehliyetine sahip olanlar, 

taraf ehliyetine de sahiptirler. Bir kişi takip işlemini ( eğer kendisi baroya kayıtlı 

bir avukat ise ) kendisi yapabileceği gibi, bir vekil vasıtasıyla da yapabilir.  
 

ŞİKAYET 

İcra iflas daireleri İcra Mahkemelerinin devamlı gözetimi ve denetimi 

altındadırlar.  Ayrıca Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişleri de icra ve iflas 

dairelerini denetleyebilir.  İlgililer, dairelerin işlemlerini  ( icra mahkemeleri) 'ne 

şikayet edebilirler. 7 

Şikayet Nedenleri 

 işlemin kanuna aykırı olması, 

 işlemin olaya uygun olmaması8 

 bir hakkın yerine getirilmemesi, 

 bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede  

bırakılmasıdır. 

 

 

                                         

5  Karar düzeltme de uygulanan sınır ( parasal sınır ) temyizde uygulanan sınırdır. ( 25.000 TL ). 
6  Günümüzde icra mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan temyiz başvuruları  

YARGITAY'ın,  12., 15., 19, VE 21. dairelerinde incelenmektedir.  
7  Şikayet, şikayete konu olan işlemi yapmış olan icra dairesinin bağlı bulunduğu    

İCRA MAHKEMESİ'ne yapılır ve karara bağlanır. 
8  Bu durumum  bir örnekle açıklayalım :  A kişisi borcunu ödemediği için haciz kararı çıkarılır. A 

kişisi vaktinde itiraz etmediği için de haciz gerçekleşir. İcra müdürü A'nın kapısına dayanır. A'nın 

borcu 1000 liradır, ancak Müdür  bu bedeli karşılayacak mallar olmasına rağmen A'nın antika 

değerindeki piyanosunu haczetmiştir. Bu durumda yapılan işlemin olaya uygun olmaması durumu 

ortaya çıkar. 
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Şikayetin Tarafları 

 şikayet eden ( şikayet talebinde bulunan ) 

 şikayet olunan ( karşı taraf )'tır.  

Şikayet eden kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması gerekir. Aksi 

taktirde yerine kanuni temsilcisi şikayette bulunmalıdır.   Şikayet edenin, şikayet 

konusundan yararı olması gereklidir. 

Şikayetçi olunan ise, şikayet konusu işlemi yapan ( icra ve iflas dairesidir ).  
 

Şikayet Süresi 

Bu süre şikayet konusu olan işlemin öğrenildiği tarihten başlayarak yedi ( 7 ) 

gündür. Eğer şikayetin konusu olan işlem, ilgiliye tebliğ edilmişse, şikayet 

süresinin başlama tarihi ( tebliğ )  tarihidir.  Karşı taraf, şikayet edenin işlemi 

daha önce bildiğini ispatlarsa, sürenin hesaplanmasında o tarih esas alınır. 

Sürenin geçirilmesinden sonra yapılacak şikayet dikkate alınmaz.  
 

Şikayet Süresinde İstisnalar 

Eğer şikayet, bir hakkın yerine getirilmemesi ve sebepsiz yere sürüncemede 

bırakılması sebebiyle yapılıyorsa,  7 günlük şikayet süresi dikkate alınmaz. İlgili 

her zaman şikayette bulunabilir.  

İkinci bir istisna durumu da, kamu düzenine aykırılıktır. Kamu düzenine aykırı 

kararlarda şikayet süresi sınırlandırılamaz. Yargıtay bu şekilde karar vermiştir.  
 

Şikayet Usulü 

Şikayet edenin şikayetini mutlaka İcra Mahkemesi'ne yapması gereklidir.  

Şikayette yetkili mahkeme, kararı veren icra dairesinin bağlı bulunduğu icra 

mahkemesidir.   
 

İstinabe İle Haciz 

Eğer haciz olunacak mal, haciz işlemini yapacak icra dairesinin  yetki alanı dışında 

ise,  haciz işlemi, malın bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından ( istinabe ) yolu 

ile yapılır. Bu durumda eğer haciz işlemine itiraz yapılacaksa, itiraz yine haciz 

işlemini yapan  dairenin bağlı bulunduğu mahkemeye yapılır. 
 

Şikayetin Sonuçları 

 Şikayet, süresi içinde yapılmamışsa ( usulen );  

haklı nedenlerle yapılmamışsa ( esastan ) reddedilir.  

 şikayet üzerine eğer icranın durdurulmasına karar verilmişse,  

şikayetin reddi durumunda icraya devam edilir, 

 Mahkeme şikayet nedenlerini yerinde görürse şikayeti kabul eder. 
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 İcra mahkemesinin şikayet hakkında verdiği karardan dönmesi  

mümkün değildir, 

 Karardan dönme ancak temyiz yoluyla mümkündür. 
 

İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
 

1)   İcra Harçları 

 maktu başvurma harcı ( takip talebinde bulunandan alınır ) 

 alacak tutarının binde beşi oranındaki peşin harç  

( alacaklıdan alınır ), 

 tahsil harcı ( takibin başarıyla sonuçlanması halinde alınır ), 

 cezaevi harcı ( icra takibinin sonunda alacaklıdan alınır ). 
 

2) İcra Giderleri 

İcra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla 

harcanan paralardır.  Vekâlet ücreti9, Yol ücreti, bilirkişi ücreti, haciz giderleri, 

paraya çevirme, paylaştırma giderleri, haczedilen şeyin muhafazası için harcanan 

paralar icra giderleri kapsamındadır. Bütün bu giderler alacaklı tarafından peşin 

olarak verilir.  
 

Tatil ve Talik Halleri 

Bazı durumlarda ve belirli zaman dilimleri içerisinde borçluya karşı icra takibinin 

yapılamayacağı öngörülmüştür. Bu zaman dilimleri  ( tatil ) ve ( talik ) halleri 

olarak adlandırılır.  Örneğin kanun koyucu, gece vaktinde  haciz yapılamayacağını 

belirtmiştir.10 

Talik günlerinden kasıt borçlunun yakınlarından birisinin ölümü halidir. Ayrıca, 

borçlunun ölümü, asker olması, ağır hasta olması, konkordato mühleti içinde 

olması  da ( talik ) hali olarak kabul edilir.11 

Bu konu için şöyle bir örnek verilebilir :  Bedri Bey bir gece kulübü işletmektedir. 

Ahmet Bey Bedri Bey'e yüklü miktarda borç vermiştir.  Ancak Ahmet Bey 

alacağını alamadığı için Bedri Bey hakkında icra takibi başlatmıştır.  İcra müdürü 

gece vakti Bedri Bey'in işlettiği gece kulübüne gelmiş ve  ( hasılat haczi ) 

gerçekleştirmiştir.  İcra müdürünün bu şekilde davranması kanuna uygundur. 

 

 

                                         

9  AVUKATLIK ÜCRETİ de diyebiliriz. 
10  gece iş görülen yerler hariç. 
11  Kanun, talik halleri olarak sayılan bu hallerde, borçlunun  mal kaçırma ihtimali varsa,  

haciz yapılabileceğini belirtmiştir. 
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II.ÜNİTE 
 

Genel Haciz Yoluyla Takip 

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 

İcra Takibinin İptali 

ve Taliki 

 

 

Genel Haciz Yoluyla  

Takip 
 

Genel haciz yoluyla takip, alacaklının icra dairesine ( takip talebi ) vermesiyle 

başlar. Daire  takip talebi üzerine borçluya ( ödeme emri ) gönderir.  Borçlu 

ödeme emrine itiraz eder. İtirazı mahkemece haklı bulunursa  takip sona erer. 

Ancak itirazı haklı bulunmaz veya 7 günlük süre içinde itiraz etmezse takip 

kesinleşir.  

Buna rağmen borçlu borcunu ödemezse, alacaklının talebi ile, borçlunun borcu 

ödemeye yetecek malları haczedilir.  Eğer malları borcu ödemeye yetmezse 

alacaklıya ( aciz belgesi ) verilir. 12 

 

 

 

                                         

12  İflâsa tabi borçlusu hakkında ( HACİZ ) veya ( İFLAS ) yollarından birisini seçen alacaklı, 

seçtiği bu yolu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilir.  Bunun için kendisinden bir kere 

daha  harç alınmaz.  
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Genel haciz yoluna sadece ( para ) ve ( teminat ) alacakları için başvurulabilir. 

Elinde  rehin bulunan bir alacaklı, alacaklarını öncelikle rehin tuttuğu şey 

üzerinden  talep etmek zorundadır.  Bu yola başvurmadan haciz yoluna 

başvuramaz.  Ancak, rehin tutarı yetmezse haciz yoluna gidilebilir. 

Sadece Türk parası ile ilgili alacaklar için değil aynı zamanda yabancı para 

alacakları için de genel haciz yoluna gidilebilir.13 
 

Görev ve Yetki 

İcrada genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki 

icra dairesidir. Bunun haricinde bazı özel yetki kuralları da  uygulanır. Örneğin,  

akdin yapıldığı yer icra dairesi de yetkilidir.  

Yetkisiz bir icra dairesi, yetkisiz olduğunu kendiliğinden gözetemez. Borçlunun 

daireye yetkisiz olduğunu bildirerek itirazda bulunması gerekir. Buna rağmen 

borçlu yedi ( 7 ) günlük itiraz süresi içinde bu hakkını kullanmazsa, yetkisiz icra 

dairesi yetkili hale gelir. 

Tarafların aralarında sözleşme yaparak bir icra dairesini yetkili yapmaları da 

mümkündür. 
 

Takip Talebi 

Takip talebi, alacaklının icra dairesine yaptığı yazılı veya sözlü talebi ile başlar. 

Talepte bulunandan ilkin,   a) maktu başvurma harcı,   b) nispi peşin harç  ve          

c) ödeme emrinin tebliği ile  olası  d) itirazın alacaklıya tebliği için gerekli 

masraflar alınır.  

Takip talebinde şunlara yer verilir; 

 alacaklı ve borçlunun kimliği, 

 adresleri ve vergi kimlik numarası 

 alacağın TL ile tutarı, 

 Alacak yabancı para üzerinden ise kur üzerinden değeri, 

 alacak bir senede dayanıyorsa SENET,  

 borcun sebebi, 

 seçilen takip yolu 

Yabancı para alacaklısı takip yaparken,  yabancı para alacağını Türk parasına 

çevirmek zorundadır. Bu çeviri takip tarihindeki Merkez Bankası'nın efektif satış 

kuru esas alınarak yapılır. 

 
 

                                         

13  Altın para için genel haciz yoluna gidilemez. Bunlar kıymetli mal oldukları için, ( İLAMLI İCRA ) 

Yoluna gidilebilir.  
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Alacaklı birden fazla borçlu için takip yapıyorsa, bunların hepsi için tek bir talep 

hazırlayabilir. Ancak alacaklıların isimlerini  takip talebinde ayrı ayrı belirtmesi 

gerekir.  Aynı şekilde bir borçludan birden fazla alacağı varsa, bütün alacaklarını 

bir takip talebi ile de yapabilir.  
 

Takipte Bulunmanın Sonuçları 

 talep üzerine, icra müdürü ödeme emrini  

borçlulara gönderir, 

 icra dairesi takipte bulunana bedava ve pulsuz bir belge verir, 

 takip talebi ile zamanaşımı kesilir, 

 borçlu temerrüde düşer 
 

Ödeme Emri 

Alacaklının icra dairesine yaptığı takip talebi üzerine, dairenin borçluya 

gönderdiği yazıdır.  Bu emir ile; 

 borcun ve giderlerin  yedi ( 7 ) gün içerisinde ödenmesi, 

 itiraz edilecekse itirazın  yedi ( 7 ) gün içinde edilmesi, 

 7 gün içinde  itirazda bulunulmadığı taktirde, mal beyanında bulunulması,  

bu da yapılmazsa ( hapis ile tazyik ) edileceği,  

ve ( hapis ) ile cezalandırılacağı, 

 borç ödenmezse takibe devam edileceği, bildirilir. 
 

Not 

Bu ihtarda yer alan hususlar ayrıntısıyla bildirilmezse borçlu bildirilmeyen durum 

ile ilgili cezalandırılamaz. Örneğin Mal bildiriminde bulunmaması durumunda hapis 

cezası ile tazyik edileceği veya hapsedileceği bildirilmezse, borçlu  bu ceza ile 

cezalandırılamaz.  

Not 

Borçlu eğer ödeme emrine itiraz ederse takip durur.  Alacaklının bu itirazı 

hükümden düşürmesi gerekir.  Ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu ise iki şekilde 

davranabilir. Ya borcunu öder ve takibi durdurur. Ya da borcunu ödemez ve hacze 

neden olur. 
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Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri 

Borçlu aşağıdaki gerekçelerden birisi ile  ödeme emrine itiraz edebilir. 

 borcun doğmadığı, 

 borcun sona erdiği, 

 zamanaşımına uğradığı, 

 vadesinin gelmediği, 

 şarta bağlı olduğu, 

 senetteki imzanın kendisine ait olmadığı, 

 borcun belirtildiği kadar olmadığı, 
 

İmzaya İtiraz 

Bir adi senede dayanılarak takip yapılması durumunda, alacaklı bu senetteki 

imzanın kendisine ait olmadığını söyleyerek itiraz edebilir. Ancak resmi 

senetlerdeki imzaya bu şekilde itiraz edilemez.  Bunun için  genel mahkemelerde 

sahtelik davası ( menfi tespit davası ) açılmalıdır. 

Senetlerdeki imzaya itiraz açıkça belirtilmelidir. Örneğin borçlu sadece borç 

miktarına itiraz etmişse, bu senetteki imzayı ( ikrar ) ettiği anlamına gelir. 
 

Borca İtiraz 

İmzaya itiraz dışındaki bütün itirazlar  borca itiraz sayılır.  Borca itiraz ederken 

bunun ayrıca belirtilmesi gerekmez. Sadece ( itiraz ediyorum ) ifadesinin 

kullanılması yeterlidir.  Borcun bir kısmına yapılan itiraz ( kısmi itiraz )'dır. Kısmi 

itirazlarda, itiraz edilen borç miktarı açıkça yazılmalıdır. ( Borcum bu kadar değil, 

itiraz ediyorum ) demek yeterli değildir.  
 

Gecikmiş İtiraz 

Borçlu  kusuru olmaksızın herhangi bir engel sebebiyle ödeme emrine itiraz 

edememişse, daha sonra itiraz etme hakkına sahiptir. Örneğin uzun süreli bir 

yurt dışı seyahatine çıkmış olması,  ağır hasta olması, bir afetle karşılaşması 

durumlarında  7 günlük itiraz süresinden sonra da itiraz edebilir.  

Gecikiş itiraz, malları  haciz edilene kadar,  engelin ortadan kalkmasından 

itibaren 3 gün içerisinde yapılmalıdır.  
 

İtirazın Sonuçları 

 takibi durdurur, 

 mal bildiriminde bulunmak zorunda kalmazsınız, 

 kısmi itirazda itiraz edilen kısım için takibi durdurur, 

 itiraz hükümden düşürülünceye kadar  takibe  

devam edilmez. 
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İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 

Daha önce de belirtildiği gibi itiraz üzerine takip durur, takibe devam 

edilebilmesi için itirazın hükümden düşürülmesi gerekir. Bunun iki yolu vardır. Ya 

( itirazın iptali davası ) açılmalı, ya da ( itirazın kaldırılması ) yoluna gidilmelidir. 
 

1) İtirazın İptali Davası 

Elinde belge olmayan alacaklılar itirazı hükümden düşürmek istiyorlarsa ( itirazın 

iptali davasını ) açmak zorundadırlar.  Bu dava, itirazın alacaklıya tebliğinden 

itibaren bir yıl ( 1 ) içinde açılabilir. Davanın kabul edilmesi halinde borçlu davayı 

kaybetmiş olur, yargılama giderlerine mahkum edilir. 

Alacaklı takibe devam edilmesini ve icraya geçilmesini isteyebilir. Borçlu ise mal 

bildiriminde bulunmak zorunda kalır. 
 

2)  İtirazın Kaldırılması 

Elinde belge olmayan kişiler itirazı hükümden düşürmek için ( iptal davası ) açmak 

zorunda idiler. Ancak bu yol oldukça uzun bir yoldur ve borçlunun lehine bir 

işlemdir. Bu nedenle kanun koyucu işi sürüncemede bırakmamak için, elinde belge 

bulunan kişilerin dava açmadan doğrudan ( itirazın kaldırılması ) yoluna 

başvurabileceklerini hükme bağlamıştır.14 
 

a) İtirazın Kesin Kaldırılması 

Bu yola başvurabilmek için alacaklının, elinde  ( İİK )'nın kabul ettiği belgelerin 

bulunması gereklidir.   

Bu belgeler şunlardır : 

 imzası inkâr edilmiş adi senet, 

 noter senedi, 

 resmi dairelerin ve yetkili makamların  

verdikleri belgeler, 

 kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler, 
 

Alacaklı elinde bu belgeler varsa  icra mahkemesine başvurmak suretiyle itirazın 

kaldırılmasını sağlayabilir. Bunların dışında başka belgeler ile icra mahkemesine 

başvurması mümkün değildir.  Başvuracağı yer genel mahkemelerdir. 

İcra mahkemesi alacaklıyı haklı görürse, itirazın kaldırılmasına karar verir, ayrıca 

borçluyu, hükmolunan miktarın  % 20'sinden aşağı olmamak kaydıyla ( tazminat ) 

ödemeye mahkum eder. 

                                         

14  İTİRAZIN KALDIRILMASI yoluna baş vurma süresi, itirazın tebliğinden itibaren  

altı ( 6 ) aydır.  
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Örneğin ; 

10.000 liralık bir borç için yapılan itirazda, borçlu hiç borcu olmadığını beyan 

ederse, alacaklı belgelerle  haklılığını kabul ettirirse, itiraz reddedildiği gibi, 

alacaklı 10.000 liranın yanında isterse 2.000 liralık tazminat da isteyebilir. 

Bu durumun tersi de mümkündür. Borçlunun itirazı haklı görünürse, alacaklı aynı 

miktarda tazminat ödemeye mahkum edilir.  
 

b)  İtirazın Geçici Kaldırılması 

Bu yola, borçlunun, alacaklının elindeki adi senette yer alan imzaya itiraz 

etmesiyle başvurulabilir.  Bu yolla açılacak davada borçlu hazır bulunmalıdır. 

Borçlu eğer duruşmada hazır bulunmazsa  mahkeme ( itirazın geçici 

kaldırılmasına ) ve ayrıca, senette yazılı miktarın  % 10'u  oranındaki  

( tazminat )'ı ödemeye mahkum edilir. 

Mahkeme sonunda alacaklı haklı görülürse; 

 itirazın geçici kaldırılmasına, 

 borçlunun senette yazılı miktarın % 20'si kadar tazminat ödemesine, 

 % 10'u oranında da para cezasına  karar verir. 

Borçlunun haklı görülmesi durumunda ise; 

 itirazın geçici kaldırılmasının reddine, 

 alacaklının senette yazılı miktarın % 20'si kadar tazminat ödemesine  

karar verir. 
 

Borçtan Kurtulma Davası 

Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararından sonra, alacaklıya 7 gün içinde 

( borçtan kurtulma ) davası açabilir.  Bu davanın kabul edilebilmesi için borçlunun, 

dava konusu olan tutarın yüzde on beşini ( % 15 ) teminat olarak yatırması 

gereklidir.15 
 

MAL BEYANI 

Takip kesinleştiğinde ve  icra aşamasına gelindiğinde mahkeme borçludan mal 

beyanında bulunmasını ister.  Borçlunun borçları beyanda bulunduğu malları 

haczedilerek ödenir. Eğer mallar borç için yeterli değilse alacaklıya ( aciz ) 

belgesi verilir. Alacaklı ileride borçlu mal edindiğinde alacağını bu belgeye 

dayanarak isteyebilir.16 
 

                                         

15  Borçtan iptal davası açıldığında,  geçici haciz ( sadece malların haczedildiği ama satılamadığı 

haciz türü ) kesin hacze dönüşmez. 
16  Mal beyanında bütün mal varlığı değil, borca yetecek mal varlığının bildirimi yapılır. 
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Mal Beyanında Bulunmamanın 

Yaptırımı 

Kanun koyucu mal beyanında bulunmayan kişilere iki türlü yaptırım öngörmüştür. 

Bunlardan ilki ( hapisle tazyik ) yaptırımıdır.  İkincisi de borçlunun cezaya 

çarptırılmasıdır.  Hapisle tazyik durumunda verilecek hapis cezası üç ( 3 ) ayı 

geçemez.  

Mal beyanında hiç bulunulmaması veya süresi geçtikten sonra  ( 7 günden sona ) 

yapılması durumunda da borçluya  on gün ( 10 gün ) disiplin hapsi cezası verilir. 
 

Menfi Tespit  

ve İstirdat Davası 
 

Borçlu tarafından alacaklıya açılan bir davadır. Bu davanın  borcun alacaklıya 

ödenmesine kadar açılması gerekir, eğer borç alacaklıya ödenmişse bu taktirde 

açılacak dava ( menfi tespit davası ) değil ( istirdat davasına ) dönüşür. Menfi 

tespit davası kabul edilirse, borçlunun borçlu olmadığı da kesinleşmiş olur.17 

Bunun tersi de mümkündür, yani alacaklı haklı çıkabilir. Bu durumda borçlu borç 

miktarının  % 20'sinden az olmayan bir tazminata mahkum edilir. 

İstirdat davasında ( geri alma davası da denebilir ) davayı açan, borcu olmadığı 

halde bir haciz işlemi ile  ödemiş olduğu bir parayı geri almaya çalışır.  Davayı 

açan kazanırsa, ödediği paranın harç ve giderleriyle birlikte kendisine verilmesini 

sağlar.  Kaybederse sadece bu davanın giderlerini öder. ( Parayı zaten ödemiştir 

çünkü.) 
 

İtfa 

Alacaklı, alacağını almasına veya alacağın zamanaşımına uğraması durumunda da 

haksız bir şekilde takibe devam etmek isteyebilir. Kanun, bu durumlarda  

borçluya engel olma  fırsatını vermiştir.  Bu amaçla üç yol öngörülmüştür. Bunlar, 

( itfa )  ( ihmâl ) ve ( zamanaşımı )'dır.  İtfa ve Zamanaşımı yolları takip edilirse, 

takibin iptali söz konusu olur; ihmal yolu takip edilirse takibin ertelenmesi 

mümkün olur.  

 

 

 

                                         

17  BORCLU davayı kazandığı için, daha önce talep etmesi şartıyla kendisine isnat edilen borç 

miktarının % 20'nden aşağı olmamak üzere ( TAZMİNAT ) ödenir. 
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Burada ( İTFA )'dan kasıt, borcu sona erdiren her türlü sebeptir. Bu sebepler 

borcun bağışlanması, ibra edilmesi veya takası da olabilir. Örneğin borçlu borcunu 

icra dairesine öderse takibe gerek kalmaz.  Eğer borçlu borcunu icra dairesine 

değil de, alacaklı ile yukarıda sayılan diğer yollarla kapatırsa, bu durumu 

belgelendirmek şartıyla  takibin iptal edilmesini sağlayabilir.  
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III.ÜNİTE 
 

Haciz, 

Borcun Taksitle Ödenmesi 

İhtiyat-i Haciz 

... 

 

Haciz 

Takibin kesinleşmesinden sonraki aşama borçlunun mallarının haczi aşamasıdır.  

Hacizde amaç borçlunun mallarını satmak ve alacaklının alacağını ödemektir. 

Yoksa borçlunun malı alacaklıya geçmez.  

Kanunda ( kesin haciz ), ( geçici haciz ), ( ihtiyat-i haciz ) ve ( tamamlama 

haczi )'nden bahsedilir.  
 

Haciz Talebi 

Kesin haciz isteyebilmek için öncelikle takibin tamamlanması gereklidir. Buna 

rağmen icra dairesi kendiliğinden haciz kararını da uygulayamaz. Alacaklının bu 

yönde talebinin olması gerekir. 18   Haciz isteme süresi, ( ödeme emrinin ) 

tebliğinden itibaren bir ( 1 ) yıldır.  Alacaklı bu süre içerisinde haciz talebinde 

bulunmazsa   takip dosyası işlemden kaldırılır. 

 

                                         

18  Haciz talebinde bulunan alacaklı bu işlem için gerekli olan giderleri peşin olarak öder. 
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Haczin Uygulanması 

Hacizde yetkili icra mahkemesi, takibin yapıldığı mahkemedir. Bununla birlikte 

haczedilecek mal, takibi gerçekleştiren dairenin bulunduğu yeden başka bir yerde 

ise, bu durumda o yerdeki icra dairesine yazı yazılır. İcra oradaki icra dairesince 

gerçekleştirilir.  Buraya yapılacak itirazlar da istinabe yoluyla alınır. 

Resmi sicile kayıtlı malların haczinde  ( istinabe ) yoluna başvurulamaz. Örneğin 

taşıt siciline kayıtlı bir otomobil icra dairesinin yetki dışında bile olsa, doğrudan 

haciz yapılabilir.  

İcra müdürü, icra talebinden itibaren üç ( 3 ) gün içinde haczi yapmalıdır.  

Hacizde borçlunun bulunması şart değildir.  Haciz sırasında kilitli  bulunan 

yerlerin açılması istenir. Açılmak istenmiyorsa zor kullanılabilir. Hatta icra 

memuru borçlunun üzerinde para, altın, saat gibi değerli şeylerin olduğu kanaatine 

varırsa  bunları ister, borçlu vermemekte direnirse şahsına zor kullanabilir.19 

Haciz işlemi sonunda da haciz tutanağı tutulur. Bu belgenin alacaklı veya borçluya 

tebliği zorunlu değildir, kendileri isterlerse icra dairesinden bir örneğini 

alabilirler. 
 

103 Davetiyesi 

İcra müdürü icra işlemi sonunda düzenlenen belgenin haciz  işleminden itibaren üç 

gün içerisinde incelenmesini alacaklı ve borçludan ister. Belgeye bir diyecekleri 

varsa bunu bildirmelerini bir davetiyeyle bildirir. Bu davetiyeye ( 103 Davetiyesi ) 

denir.  
 

Haczin Konusu 

Haczin konusu, borçlunun haczedilebilir taşınır ve taşınmaz mallarıdır. Borçlunun 

tüm varlığı değil, sadece borcu karşılayacak malları haczedilebilir.   Hacizde 

öncelik taşınır mallar üzerindedir,  taşınmaz mallar ancak taşınırlar 

haczedildikten sonra haczedilebilir. 
 

Haczedilemeyen Mal ve Haklar 

Borçlunun , parasal değeri olmayan ve paraya çevrilemeyen şeyleri haczedilemez.  

Bu bağlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, manevi tazminatlar haciz konusu 

olamaz.  

SSK ve BAĞKUR emekli maaşları da haczedilemez. Emekli sandığından verilen 

emekli maaşları haczedilebilir.  Bu maaşların en az  dörtte biri haczedilebilir.20 

                                         

19  Kolluk kuvvetleri haciz işlemi sırasında icra müdürünün  emirlerine uymak zorundadırlar. 

Köylerde köy muhtarları da bu emirlere uymakla mükelleftir.  

Aksi taktirde cezalandırılırlar.  
20  İŞÇİ MAAŞLARINDA haczedilebilecek oran  dörtte birdir.  
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Taşınırların Haczi 

Haciz konusu olan şeyler, para, hamiline yazılı senet, poliçe ve bunun gibi cirosu 

mümkün olabilen senetler ve altın-gümüş gibi kıymetli eşyalar ise, icra dairesi 

bunları mutlaka muhafaza altına almalıdır.  Muhafaza ya icra kasasına koymakla 

ya da bankaya tevdi etmekle mümkündür. 

Bunların haricindeki taşınır malların ille de borçlunun elinden alınması gerekmez, 

alacaklının buna itirazı olursa, parasını peşin ödeyerek  malları muhafaza altına 

aldırabilir.21 
 

Taşınmaz Malların Haczi 

Taşınmazların haczi bulundukları yerde yapılır.  Tapuya da şerh verilir.  Haciz 

işlemi taşınmaz üzerinde hak sahibi olan diğer kişilere uygulanamaz.  
 

İntifa Hakkı 

Borçlunun gayrimenkul üzerindeki irtifa hakkı veya hissesi de haczin konusu 

olabilir. İntifa haczinde o şeyin mülkiyeti değil, o şeyden elde edilen hasılat veya 

temettü haczedilebilir. 
 

Borçlunun Üçüncü Kişilerden Mal ve 

Alacaklarının Haczi 
 

Bu haciz türü  uygulamada borçlunun banka hesabındaki alacaklarının ( parasının ) 

haczi şeklinde yapılmaktadır.  Bununla beraber üçüncü kişi gerçek kişi de olabilir. 

Bu durumda üçüncü kişiye ( birinci haciz ihbarnamesi ) gönderilir.22 Borçlunun 

alacaklarının haczedildiğini, bundan sonra ona yapılacak ödemelerin icra dairesine 

yapılması gerektiği bildirilir. 

Üçüncü kişi borcu inkar etmezse kendisine ikinci bir ihbarname ( ikinci haciz 

ihbarnamesi ) gönderilir. Üçüncü kişi borcu inkar etmez ve öderse sorun yoktur. 

Ancak borcu inkâr eder, ödemezse  öncelikle kendisine ( üçüncü haciz 

ihbarnamesi ) gönderilir ve iki durumla karşı karşıya kalır : 

 Ya borcu ödemez, haciz durumuyla karşılaşır.  

 ya da  ( menfi tespit davası ) açar.  
 

Menfi tespit davasında ( bir anlamda borcu inkar davası ) haklı olduğunu 

ispatlamak zorundadır. Mahkeme üçüncü kişiyi haklı görürse borçtan kurtulur. 

Herhangi bir tazminat alamaz. Ancak haksız görülürse borcu ödemek zorunda 

olduğu gibi dava konusunun yüzde yirmisi ( % 20 ) kadar  ( tazminat ) ödemek 

zorunda kalır.  

                                         

21  MUHAFAZA, malların uygun bir yere konulması veya YEDDİEMİN'E verilmesiyle mümkündür. 
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Hacze İştirak 

Borçluya karşı birden fazla alacaklı söz konusu ise ve bu kişiler aynı borçluya 

karşı haciz işlemi başlatmışlarsa, hacizde iştirak söz konusudur.  Alacaklıların 

başlamış bir hacze iştirak edebilmeleri için, ilk hacizle elde edilen paranın ( icra 

veznesine ) yatırılmasına kadar  katılma talebinde bulunmaları gerekir.23  
 

Hacze Adi İştirakin Şartları 

 ilk hacze iştirak için takibin başlatılmış olması gereklidir, 

 iştirak edenin öncelik hakkı bulunmalıdır.24 

 öncelik hakkının belge ile ispat edilmiş  

olması gerekir, 
 

İmtiyazlı İştirak 

İmtiyazlı iştirake kimlerin katılabileceği kanunda belirtilmiştir. Belirtilen bu 

kişiler dışında başka bir kişinin, hacze imtiyazlı olarak katılması mümkün değildir. 

Bunlar : 

 borçlunun eşi, 

 borçlunun çocukları, 

 veli, vasi ve kayyımları, 

 ölünceye kadar bakma alacaklısı, 

 nafaka alacaklısıdır. 
 

Nasıl Yapılır ? 

İmtiyazlı iştirak hakkı bulunan kişiler, başlamış bir hacze iştirak edeceklerini 

icra dairesine bildirirler. Daire bu durumu diğer hacizcilere ve borçluya bildirir. 

Bunlardan biri itiraz ederse,  daire imtiyazlı alacaklıya 7 gün içinde  dava 

açmasını söyler. Alacaklı davayı açarsa iştirake katılır, açmazsa iştirak hakkı 

düşer.  

Ancak nafaka alacaklıları için böyle bir şeye gerek yoktur. Çünkü nafaka alacaklısı 

zaten bu hakkını bir ( ilamla ) elde etmiştir. 
 

 

 

 

                                         

23  İlk hacze iştirak durumunda, iştirak eden ( yani sonradan katılan ) ilk hacizle elde edilen 

paralardan alacağını, diğer alacaklılarla orantılı şekilde almayı hak eder. Ancak ilk hacze iştirak 

edilememişse, ilk haczi yapanın borcu ödendikten sonra artan paradan alacağını alabilir. 
 

24  Yani alacak hakkının, kendisinden önce icrayı başlatan kişinin alacak hakkından önce doğmuş 

olması gereklidir. 
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Çekişmeli Haciz Malı 

Bir haciz işleminde amaç, borçlunun haczedilebilir mallarını paraya çevirmek ve 

alacaklıların alacaklarını ödemektir.  Bir başka ifade ile, borçluya yakınlığı ne 

derce olursa olsun, üçüncü kişilere ait mallar, açıkça biliniyorsa, haczedilemez. 

Ancak bazı durumlarda bu tür mallar da haczedilebilir. 

Böyle durumlarda bu mal üzerinde hak sahibi olanların beyanlarının tutanağa 

geçirilmesi gerekir.  Böyle mallarda  ( istihkak prosedürü ) uygulanır. Bu prosedür 

sonunda malın üçüncü kişiye ait olduğu anlaşılırsa, haciz kalkar. Bu tür mallara 

çekişmeli haciz malı denir. 
 

İstihkak Prosedürü 

Haciz işlemi sırasında borçlunun elinde bulunan ve aslında bir başkasına ait olan 

malların iadesi için istihkak prosedürü işletilir.  Malın sahibi hakkını hacizden 

itibaren 7 gün içerisinde  ileri sürmelidir.  Alacaklılar üç gün içinde  istihkak 

iddiasına karşı çıkmazlarsa, malın üçüncü kişiye ait olduğun kabul etmiş olurlar. 

İtiraz ederlerse hakim dosyayı icra mahkemesine gönderir. Ve istihkak davası 

açılır.  

Alacaklı süresi içinde hakkını aramaz, dava da açmazsa, malı haczedilmiş olur. 

Ama malı üzerindeki hakları sona ermez bu durumda malını geri almak için 

( sebepsiz zenginleşme davası ) açabilir. 
 

Hacizli Malın Üçüncü kişinin Elinde Bulunması 

Bu durumda haciz gerçekleşir.  Ancak haczedilen mal ( yediemine ) teslim edilir. 

İcra müdürü üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde ( istihkak davası ) açılması 

için alacaklıya yedi ( 7 ) gün süre verir. Alacaklı bu süre içinde davayı açmazsa, 

malın üçüncü kişiye ait olduğunu kabul etmiş olur.  İtiraz gerçekleşirse dava 

sonuçlanıncaya kadar mal satılmaz. 

Davanın kabulü halinde alacaklı malı sattırıp parasını alır, reddedilirse üçüncü kişi 

haczi kaldırmış olur. 
 

BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 

Taksitlendirme icra dairesinde haciz işleminden önce de yapılabilir. Böyle bir 

anlaşmaya varabilmek için alacaklının mutlak onayı gereklidir.  Taksit ödemeleri 

devam ettiği sürece takibe devam edilmez. Hatta taksit anlaşması yürürlükte 

olduğu sürece haciz isteme süresi de işlemez.25 

 

                                         

25 BU SÜRE kanunda bir yıl olarak belirlenmiştir. 
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Hacizden Sonra Taksitlendirme 

Haczedilen malların satışından önce taksitlendirme teklifi mümkündür. Malların 

satımından sonra taksitlendirme yapılamaz.  Böyle bir taksitlendirmede 

taksitlerden ilkinin ödenmiş olması ve kalan taksitlerin borcun dörtte birinden az 

olmaması gerekir. 

Taksitlerin aydan aya ödenmesi ve üç ayda bitirilmesi gereklidir. Borçlu taahhüt 

ettiği taksitlerinin birini ödemezse, takip işlemine kaldığı yerden devam edilir.  

 

İHTİYAT-İ HACİZ 

Geçici bir hukuki korumadır. ( Para alacaklarına ) ilişkin müstakbel bir takibin 

sonucunu güvence altına almak amacıyla, mahkemenin kararı ile  borçlunun mal 

varlığına el konulmasını sağlar.26  

 Alacağın ihtiyat-i haciz yoluyla tahsil edilebilmesi için, alacağın  

( rehin ) dışında bir şekilde elde edilmiş olması gerekir. Yani rehinli mallar 

üzerinde ihtiyat-i haciz karı alınamaz.  

 İhtiyat-i Haciz kararının verilebilmesi için bir alacağın vadesinin  

gelmiş ( muaccel olmuş ) olması ve borcun ödenmemiş olması  

gereklidir. 

 İhtiyat-i haciz kararı verilebilmesi için  karşı tarafın ( borçlunun ) 

dinlenmesine gerek yoktur. 

 Alacaklının alacağını tam ispat etmesine gerek yoktur,  

yaklaşık ispat yoluyla da bu karar aldırılabilir. 

 İhtiyat-i hacizde alacaklının ( teminat ) yatırması gereklidir.27 
 

İhtiyat-i Haczin İcrası 

Bu karar kendiliğinden uygulanmaz. Alacaklının kararın verilmesinden itibaren on 

gün içerisinde  kararın icrasını istemesi gereklidir.  Bu sürede talepte 

bulunulmazsa  karar kalkar ve bir daha uygulanamaz.  
 

Kararın Kaldırılması 

Karar,  ( itiraz ) veya ( teminat ) yoluyla kaldırılabilir. Teminat durumunda haciz 

kararı tam olarak kalkmamakta, teminat üzerinde devam etmektedir. 

 

                                         

26  İHTİYAT-İ HACİZ kararını İHTİYAT-İ TEDBİR ile karıştırmamak gereklidir. Bu karar 

sadece para alacakları üzerine konulabilir, halbuki ihtiyat-i tedbir para alacağı dışındaki menkul ve 

gayrimenkul mallar üzerine konulabilir. 
 

27  ANCAK, karar bir ( İLAMA ) dayanıyorsa  teminat alınmaz.  
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İtiraz 

İhtiyat-i haciz kararına itiraz mümkün iken ( temyiz ) mümkün değildir.  İtiraz, 

kararı veren mahkemeye yapılır.  Borçlu dışındaki üçüncü kişiler de ancak, hacizle 

menfaatlerine zarar verilmişse, itiraz edebilirler.  

İtiraz süresi daha önce de belirttiğimiz gibi yedi ( 7 ) gündür. Bu tarih ya haczin 

konulduğu  ya da  kararın borçluya tebliğ edildiği tarihte başlar.  
 

İhtiyat-i Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası 

İhtiyat-i Haciz kararını koyduran alacaklı, sonunda haksız çıkarsa, borçlunun veya 

hakları ihlâl edilen üçüncü kişilerin zararlarını tazmin etmek zorundadır. Bu zarar 

haciz kararı koydurulurken gösterilen ( teminattan ) karşılanır.  

Tazminat almaya hak kazananlar tazminatı almak için genel mahkemelerde 

( tazminat davası ) açmak durumundadırlar.  
 

Not 

İhtiyat-i hacizden kaynaklanan tazminat davaları bir yıl ( 1 ) zaman aşımına 

tabidir. Dava kazanılırsa tazminat öncelikle yatırılmış olan teminat tutarından 

tahsil edilir. 
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IV.ÜNİTE 
 

Paraların Paylaştırılması ve 

Borç Ödemeden Aciz 

Belgesi 

... 

 

Satış ( Paraya Çevirme ) 
 

Hacizli malların satışı, kural olarak haczi isteyen alacaklının talebi üzerine yapılır. 

İcra müdürü ancak,  satışında gecikme görülen hallerde ( mesela değerinin 

düşmesi, çürümesi gibi ) kendiliğinden satışa karar verebilir.  Satış giderleri de 

peşin olarak alınır. 

Taşınırlarda satış isteme süresi hacizden sonra altı ( 6 ) ay, taşınmazlarda ise on 

iki ( 12 ) aydır.  
 

Taşınır Malların Satışı 

İcra dairesi, taşınır malları alacaklının satış talebinden itibaren iki ay içerisinde 

satmak zorundadır. Bu satış kural olarak ( açık artırma ) yoluyla yapılır.  Bazı 

hallerde pazarlık yoluyla da satış yapılabilir. 

Bu haller: 

 bütün ilgililerin istemesi, 

 borsada işlem gören senetlerin, o günkü fiyatının teklif edilmesi, 

 artırma sırasında, maden kıymetini bulmamış, altın-gümüş eşyaya,  

bu kıymetin teklif edilmesi, 

 saklanması zor ve kıymetli süratle düşen malların bulunması, 

 hacizli malın değerinin, kanunda öngörülen  

parasal sınırı geçmemesidir. 
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Artırmaya Hazırlık 

Satış başlamadan önce  icra dairesi, satışın yapılacağı yer, gün ve saati ilan eder.  

Eğer satış ilanı  gazete yoluyla yapılacaksa gazetenin yurt düzeyinde satışının 

olması ve en az 50.000 tirajının bulunması gerekir.  

İlan dışında ayrıca ( artırma şartnamesi ) hazırlanır. Şartnamede satılacak malın 

özelliklerine ayrıntısıyla yer verilir. 
 

Artırmanın Yapılması 

Artırmaya, elektronik ortamda teklif vermeyle başlanır.  Teklifler, birinci ihale 

tarihinden on gün önce alınır. İhaleden bir gün önce teklif alma işi sonlandırılır. 

Bu teklif haczedilecek mal bedelinin  ( yarısından az )  olamaz.  Ayrıca teklif 

vermeden önce malın tahmini değerinin  yüzde 20'si kadar da  ( teminat ) 

gösterilmelidir. 

Birinci ve İkinci ihale, elektronik ortamda verilen en yüksek telif üzerinden 

başlatılır.  İstekliler ( peylerini ) söylerler, tellal ( münadi ) üç kez bağırdıktan 

sonra en yüksek artırmaya verene ihale verilmiş olur. Paylaştırma giderleri hariç, 

malın bedelinin yüzde ellisinden aşağıda teklif gelmesi durumunda  mal  açık 

artırmada satılamaz.28 
 

İkinci İhale 

Mal birinci ihalede satılamazsa, ikinci ihaleye kalır. İkinci ihale, birinci ihaleden 

en az 10 gün sonra yapılmalıdır.  İkinci artırmada da  bedelin en az yüzde ellisinin 

teklif edilmesi gerekir. Bu bedel teklif edilmezse ( satış düşer ).  
 

Taşınmaz Malların Satışı 

İcra dairesi satış talebinden sonra üç ay içinde hacizli taşınmazı açık artırmayla 

satmak zorundadır.  Taşınmazlarda taşınırlarda olduğu gibi  ( pazarlık usulü ) 

mümkün değildir.  

Artırmaya Hazırlık 

Açık artırmadan önce şu işlemler yapılır: 

 artırma ilanının yapılması, 

 artırma şartnamesinin düzenlenmesi, 

 mükellefiyetler listesinin düzenlenmesi, 

 kıymet taktirinin yapılması. 

 

                                         

28  ALTIN, GÜMÜŞ gibi değerli madenler, maden bedellerinden aşağıda satılamazlar. 
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Taşınmaz satışlarında satışın  ( en az ) bir ay önce ilan edilmesi gerekir.  İlanda 

satılacak malın evsafı ( özellikleri ) belirtilir, artırmaya katılacakların; 

 tespit edilen bedelin % 20'si kadar ( pey akçesi ) ödemesi gerektiği, 

  milli bir bankanın  ( teminat mektubunu ) getirmeleri gerektiği, 

 ipotek sahibi alacaklıların iddialarını dayandırdıkları belgeleri  

15 gün içinde icra dairesine verecekleri, yazılır. 

Artırma şartnamesinde satışı yapılacak malın ayrıntılı özellikleri belirtilir. Ayrıca  

mal üzerinde hak sahibi olan ( mükellefiyetlere ) ait liste hazırlanır. Bu liste 

alacaklılara tebliğ edilir.29 
 

Artırmanın Yapılması 

Taşınırlarda olduğu gibi taşınmazlarda da  elektronik ortamda ilk teklifler alınır. 

Bu teklifler  20 gün önceden alınmaya başlar. Teklif edilen miktar, malın tayin 

edilen değerinin yüzde 50'sinden az olamaz. 

Alıcılar, taşınırlarda olduğu gibi, burada da  mal bedelinin yüzde 20'si kadar 

( teminat ) vermek zorundadırlar.30 

İhale taşınırlarda olduğu gibi yapılır, en yüksek miktarı verene bırakılır.  Bu 

miktarın paylaşım giderleri  hariç  ( MUHAMMEN BEDELİN ) yüzde ellisinden  

az olmamalıdır.  

Birinci ihalede satış olmazsa 20 gün sonra ikinci ihale yapılır.  Burada da en az 

yüzde ellilik teklif gelmezse, satış talebi düşer.  
 

Artırmanın Sonuçları 

 artırma sonunda alıcı bedelini öderse, mal alıcıya geçer.31 

 icra müdürü alıcıya bedeli ödemesi için on ( 10 ) günlük bir süre verir, 

 verilen süre içinde bedel ödenmezse ihale kararı kaldırılır. 

 alıcının verdiği ( pey akçesi ) alıkonur, 

 alıcı parayı ödemezse, ondan önceki en yüksek teklifi  

verene teklif götürülür, 

 bu da almazsa, taşınmaz yeniden satışa çıkarılır. 

                                         

29  Alacaklılar ( MÜKELLEFİYETLER LİSTESİNE ) üç gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz 

etmezlerse kabul etmiş olurlar. İtiraz durumunda da  7 günlük süre içinde İSTİHKAK  

prosedürüne göre sorun halledilir.   Listenin kesinleşmesi için ya üç günlük süre içinde  itiraz 

edilmemesi, ya da yedi gün içinde İSTİHKAK DAVASI'nın açılmaması gerekir. Dava açılmışsa bu 

sefer de davanın bitmesi beklenmelidir. 
 

30  Satışa çıkarılan taşınmaz mal üzerinde hakkı olanların mal üzerindeki hakkı % 20'den az 

değilse, bunların  ( TEMİNAT ) göstermesine gerek yoktur. 
 

31  7 gün içinde ihalenin FESH edilmesinin istenmemesi durumunda  ihale kesinleşmiş olur. 
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İhalenin Feshi 

İhalenin feshi şikayet yolu ile icra mahkemesinde ileri sürülebilir.  Bu talep ihale 

tarihinden itibaren yedi  ( 7 ) gün içinde yapılabilir.  Normal şartlarda bu öğrenme, 

ihalenin yapıldığı günden başlar, ancak; 

 satış ilanının tebliğ edilmesi gereken kişilere tebliğ edilmemesi, 

 satılan malın niteliklerindeki hatanın sonradan öğrenilmesi, 

 artırıma fesat karıştırıldığının sonradan öğrenilmesi, durumlarında  süre  

( öğrenme ) tarihinden başlar.32 
 

Feshi İsteyebilecekler 

 satışı isteyen alacaklı, 

 borçlu, 

 tapu sicilindeki ilgililer, 

 pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar. 
 

Fesih  talebinin yapılması üzerine icra mahkemesi 20 gün içerisinde feshin 

reddine veya kabulüne dair karar verir.  Talep reddedilirse talepte bulunan  ihale 

bedelinin yüzde onu kadar para cezası öder.  Bunun aksine şikayet eden haklı 

görülürse, alıcının mülkiyet hakkı son bulur.  Hatta tapuya herhangi bir şekilde 

tescil yapılmışsa tescil düşer. 
 

PARALARIN PAYLAŞIMI 

Ödeme aşamasına geçilebilmesi için hacizli tüm malların satılmış olması gerekir. 

Ancak İcra müdürü kısmi satıştan sonra da ele geçen parayı alacaklılara hisseleri 

oranında paylaştırabilir. Satış tutarı bütün alacaklılara yetmezse, icra müdürü 

( tamamlama haczi ) yapar.  
 

Sıra Cetveli 

Bu cetvel satılan malların bedeli  borcu ödemeye yetmezse düzenlenir.  Sıra 

cetvelinde en önde devletin alacakları ( vergiler, resimler, harçlar ) yer alır, onun 

altında ( imtiyazlı alacaklılar ) yazılır. Bir önceki alacaklılar alacaklarını tam 

almadan diğer gruba geçilmez. Aynı sıradaki alacaklılar  eşit hakka sahiptir.33 

 

 

                                         

32  Öğrenme tarihinden başlayan şikayet süresi  ihale tarihinden itibaren 1 yıl sonrasına  

kadar geçerlidir. 
33  Örneğin imtiyazlı alacaklılardan olan, borçlunun eşi, çocukları, veli, vasi ve kayyımları, ölünceye 

kadar bakma alacaklısı ve nafaka  alacaklıları aynı sıradadır ve hepsine orantılı şekilde paylaşım 

yapılır.  
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Sıra Cetveline İtiraz 

Sıra cetveline yapılan itirazlarda, itiraz edilen  bir alacak veya alacaklının sırası 

ise, ( itiraz davası ) açılır. Bu tür davalarda görevli mahkeme ( Asliye Hukuk ) 

Mahkemesidir.  Yetkili mahkeme ise, sıra cetvelini düzenleyen yerdeki  icra 

mahkemesidir.  
 

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 

Paraların paylaştırılmasından sonra alacağını tamamen alamayan alacaklıya, 

ödenemeyen alacak kısmı için, ( aciz belgesi ) verilir. Bu belge  hiç bir harca veya 

resme tabi değildir.  Aciz belgesi,   a) geçici aciz belgesi ve  b) kesin aciz belgesi 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

Geçici aciz belgesi, haciz sırasında mallar haczedilirken, malların borcu ödemeye 

yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine verilir.34 

Kesin aciz belgesi ise, icra takibinin sonunda  paralar dağıtılırken, karşılanamayan 

kısım için verilir. 
 

Kesin Aciz Belgesine Bağlanan Sonuçlar 

 itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belgedir, 

 elinde bu belge olan alacaklı, bir sene içinde yeniden takip yapabilir. 

 alacaklıya bu belgeye dayanarak  ( Tasarrufun İptali )  

Davası açma hakkını verir, 

 alacaklıya bir başkasının koyduğu hacze iştirak imkanı verir, 

 aciz belgesine dayanan borç  yirmi yıllık  

zamanaşımına tabidir. 

 belgeye bağlanan alacak miktarı için  

faiz işlemez,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

34  Elinde geçici aciz belgesi bulunanlar  İPTAL DAVASI açabilirler. 
35  Buna rağmen borçlu faizini ödemek suretiyle aciz belgesini sicilden sildirebilir. 
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V.ÜNİTE 
 

Kambiyo Senetlerine Özgü 

Haciz Yoluyla Takip 

ve Kiralanan Taşınmazların 

Tahliyesi 

... 

Kambiyo Senetleri ve Takip 
 

Kambiyo senetlerinin36 takip yolu ayrıca düzenlenmiştir.  Elinde kambiyo senedi 

bulunan alacaklıların  hem  ( genel haciz ) yoluyla da takip  yapmaları  hem de 

( kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ) takip yapmaları mümkündür.  Kambiyo 

senetlerine özgü  haciz yoluyla takipte,  genel haciz yolundaki takip kuralları 

geçerlidir.  Bu bağlamda bu haciz yolu da; 

 takip talebi, 

 ödeme emri, 

 takibin kesinleşmesi, 

 haciz, 

 satış, 

 paraların paylaştırılması,  

aşamalarından oluşur.  

 

 

                                         

36  KAMBİYO SENETLERİ : Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan   

BONO, POLİÇE ve ÇEKTİR. 

SORU :  Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklının, bu alacağı  için aynı zamanda  kambiyo 

senedi aldığını kabul edelim. Bu alacaklı, İcra ve İflas Kanunu'nun 45. maddesinin birinci fıkrası 

gereğince, öncelikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmak mecburiyetinde olduğunu 

düşünmektedir. Sizce bu alacaklı düşüncesinde haklı mıdır ? - HAYIR doğrudan kambiyo senedi ile 

tahsil yapabilir. 
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Takip Talebi 

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılacak takiplerde, kambiyo senedinin 

aslı ve borçlu sayısı kadar  sureti takip talebine eklenir.  Talebi alan icra müdürü, 

senedin kambiyo senedi olup olmadığını, takipte bulunan alacaklının bu yola 

başvurma hakkının olup olmadığını inceler. 
 

Ödeme Emri 

İcra müdürü yukarıda anlatılan incelemeyi yaptıktan sonra,  borçluya, kambiyo 

senetlerine özgü haciz yoluyla ( ödeme emri ) gönderir.  

Ödeme emrinde borçluya; 

 borcunu ve takip masraflarını 10 gün içinde, ödeme emrinde yazan  

icra dairesine ait banka hesabına ödemesi, 

 eğer senet kambiyo senedi değilse, şikayette bulunması, 

 senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia  ediyorsa 5 gün içinde icra 

mahkemesine bildirmesi, 

 borcun kendisine ait olmadığına veya ödenmiş olduğuna dair şikayeti varsa, 

durumu icra  mahkemesine bildirmesi,  ( 5 gün içinde ) 

 itiraz etmez ise on gün içinde, itiraz edip de reddedilmesi halinde üç gün 

içinde ( mal beyanında ) bulunması, bildirilir. 
 

Ödeme Emrine İtiraz 

İtiraz etmek isteyen borçlu ( 5 ) gün içerisinde dilekçe ile icra mahkemesine 

başvurmak zorundadır.  İmza mutlaka yazılı olmalıdır, sözlü  itiraz geçersizdir.  

Borçlu takibe verilen senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia 

ediyorsa  yine beş ( 5 ) gün içerisinde  icra mahkemesine  itirazda bulunmalıdır.  

İtiraz etmezse imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.   

İnceleme sonucunda  itiraz eden haklı görülürse ve imzanın kendisine ait olmadığı 

anlaşılırsa, bu durumda alacaklı kötü niyetli kabul edilir.  Alacaklı  takip konusu 

senedin yüzde yirmisinden ( % 20 ) az olmamak kaydıyla ( tazminat ) cezasına ve 

yüzde onu  ( % 10 ) miktarında da ( para cezasına ) çarptırılır.  

Aynı durum borçlu için de geçerlidir, eğer borçlu imzanın kendisine ait olmadığını 

söylüyor ve inceleme sonunda imzanın kendisine ait olduğu anlaşılıyorsa. Takip 

tutarının yüzde yirmi ( % 20 )'sinden az olmayan  ( inkar tazminatına ) ve yüzde 

onu  ( % 10 ) oranında ( para cezasına ) mahkum edilir.  
 

Borca İtiraz 

İmzaya itiraz dışında kalan diğer itirazlar borca itirazdır. Eğer borçlu senedin 

konusu olan borçtan sorumlu olmadığını iddia ediyorsa, itirazını 5 gün içerisinde 

icra mahkemesine bildirmelidir. 
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Borçlu, borçlu olmadığını ancak resmi bir belgeyle veya altında alacaklının imzası 

bulunan ( ve alacaklının bunu ikrar ettiği ) bir belgeyle kanıtlayabilir.  Borcun 

zamanaşımı sebebiyle sona erdiğine dair itiraz ise, senetteki tarihe bakılarak 

anlaşılır.  

Senedin Kambiyo Senedi Olmadığına Dair Şikayet 

Borçlu, alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe başvurması 

halinde, bu yola başvurma hakkına sahip olmadığını düşünerek itirazda bulunabilir. 

Beş gün içinde yapılan bu şikayet mahkemede incelenir ve karara bağlanır. 
 

Ödeme Emrine Karşı Konulmaması 

Borçlu tarafından ödeme emrine itiraz edilmemesi durumunda takip kesinleşmiş 

olur. Beş günlük şikayet süresi bittikten sonra beş gün daha beklenir. ( Toplam on 

gün olur ) Bu sürede de borçlu  borcunu ödemezse  mal beyanında bulunması 

gerekir.  Ancak mal beyanında da bulunmazsa ( hapisle tazyik ) olunur 37 
 

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ 

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye ( ilamsız ) 

Kiracının kirasını vermemesi durumunda ev sahibi genel haciz yoluyla kirasını 

tahsil edebilir. Ancak bu yol ( yani genel haciz yolu ) sadece kirayı tahsil etmeye 

yöneliktir.  Şayet kiraya veren aynı zamanda kiracının tahliyesini de istiyorsa, bu 

taktirde  ( ilamsız  tahliye ) yoluna gitmelidir.  Ev sahibinin bu yola 

başvurabilmesi için de  kira sözleşmesinin bulunması gereklidir. 
 

İlamsız Tahliye Yolunun Aşamaları 

 takip talebi, 

 ödeme emrinin gönderilmesi, 

 takibin kesinleşmesi, 

 kira borcu için icra dairesinde haciz, 

 satış, 

 paranın ödenmesi, 

 

Ayrıca yukarıdaki işlemlere paralel olarak tahliye için de tahliye prosedürü 

işletilir.  Ödeme emrini alan kiracı,  borcunu ödemek isterse, bunu 30 gün içinde 

yapmalıdır.38  

                                         

37  Hapisle tazyik süresi 3 aydır. Borçluyu borcunu ödemeye zorlamak için verilir. 
 

38  Borçlar kanununa göre taşınmaz kiraları için ödeme süresi 10 gün, konut ve çatılı işyeri  kiraları 

için 30 gün,  hasılat kiralarında ise en az 60 gündür. 
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Not 

Ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresi içinde de borcunu ödemeyen kiracının, 

ayrıca tahliyesi için, mutlaka icra mahkemesinden  tahliyesine yönelik karar 

verilmesi istenmelidir.  Alacaklı, icra mahkemesinden tahliyeyi, ihtar süresinin 

bitimi tarihinden itibaren altı ay içinde istemelidir. 
 

Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle 

İlamsız Tahliye 

Kira  süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurmak isteyen ev 

sahibinin elinde  a) kira sözleşmesi ve  b) tahliye taahhüdünün bulunması 

gereklidir.  Sözlü bir anlaşmayla kiraya verilen bir taşınmazın bu şekilde tahliye 

edilmesi mümkün değildir. 

Tahliye için sadece yazılı kira sözleşmesinin varlığı da yeterli değildir. Ayrıca 

kiracının yazılı tahliye taahhüdü de vermiş olması gereklidir.39  

Bu takip yolunun temel aşamaları : 

 takip ( tahliye ) talebi, 

 tahliye emri, 

 takibin kesinleşmesi, 

 tahliye 
 

İcra müdürünün kiracıya gönderdiği  ( tahliye emrinde );40 

 taraflara ilişkin bilgiler, 

 kira sözleşmesinin tarihi, 

 kiracının  taşınmazı 15 gün içinde tahliye etmesi, 

 itirazı varsa bunu 7 gün içinde yapması, 

 itiraz etmezse tahliye etmesi, 

 Aksi taktirde zorla tahliye edileceği, yazılıdır. 
 

Taşınmazda borçlu dışında üçüncü bir kişinin bulunması durumunda, eğer bu 

üçüncü kişiler  işgalde haklı olduklarını resmi bir belge ile belgelendiremezlerse, 

derhal tahliye edilirler.  Borçlunun kanunda sayılan yakınları ve ortakları üçüncü 

kişi sayılmazlar. 

 

 

 

                                         

39  Yazılı kira sözleşmesi olmasa da, tahliye için  ( YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ ) yeterlidir.  
40  TAHLİYE DAVASI, Sulh  Hukuk Mahkemesi'nde açılır.  
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VI.ÜNİTE 
 

İlamlı İcra ve Rehinin  

Paraya Çevrilmesi  

Yoluyla Takip 
İlamlı İcra 

Kural olarak ilamsız icra para ve teminat alacakları için öngörülmüştür. Para ve  

teminat alacakları dışındaki alacaklar için ise mahkemece verilmiş bir ( ilamın ) 

bulunması gereklidir.  

Bu ilam yolunun takip aşamaları şunlardır : 

 takip talebi, 

 icra emrinin gönderilmesi, 

 ( şartları var ise ) icranın geri bırakılması, 

 ve ilâmın icrası 
 

İlamsız icrada alacaklı doğrudan icra dairesine başvurup  takibi başlatır. İlamlı 

icrada ise bu mümkün değildir. Önce mahkemeye müracaat edilmeli, buradan ilâm 

alınmalı, daha sonra da icra dairesine başvurulup  ilâmın icrasının talep edilmesi 

gerekir.  
 

İlâm Niteliğindeki Belgeler 

Kanun, ilâm yanında, ispat kuvveti bakımından ilâma yakın  bazı belgelere 

dayanılarak da  ilâmlı icra yapılabileceğini kabul etmiştir.  Kanunda sözü geçen 

belgeler şunlardır : 

 mahkeme huzurunda yapılan ( sulhlar ), 

 mahkeme huzurunda yapılan ( kabul ) veya ( feragatler ), 

 para borcu ikrarını içeren noter senetleri, 

 icra dairesinde kefaletnameler, 

 özel kanunlarla ilâm niteliğinde sayılan belgeler.41 

                                         

41  Örneğin Baroların para cezaları veya giderlerin ödenmesi hakkındaki kararları; Noterler Birliği 

disiplin  kurulunun  para cezasına veya giderlerine ilişkin kararları. 
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İcranın Durdurulması 

Bazı ilâmlar için  kanun yoluna ( temyiz ve istinaf ) başvurulmuş olması icrayı 

durdurmaz. Örneğin nafaka icrasında durum böyledir.  Eğer borçlu icranın 

durdurulmasını istiyorsa, teminat yatırmalı ( nafaka bu durumun istisnasıdır ) ve 

bölge adliye mahkemesinden ya da Yargıtay'dan icranın durdurulması kararını 

almalıdır.  
 

İcranın İadesi 

Bir yandan icra yürütülürken diğer yandan kanun yoluna başvurulmuş olabilir. 

Kanun yolu kesin kararı vermeden icra tamamlanmış da olabilir. Böyle bir durumda 

kanun yolu kararını icradan sonra vermiş olacaktır. Kanun verilen bu karara göre, 

icranın kısmen veya tamamen iadesini de mümkün kılar...  Böyle bir karar alınırsa 

alacaklı aldığını geri vermek zorundadır. Vermezse cebri icra uygulanır. 
 

İlâmlı İcrada Yetki 

Elinde bir mahkeme ilamı bulunan ve bu ilama dayanarak icra yapmak isteyen 

alacaklı dilediği icra dairesine başvurmak suretiyle icra takibinde bulunabilir. 

Alacaklı takip başladıktan sonra yerleşim yerini değiştirirse, takibin yeni yerleşim 

yerine gönderilmesini de isteyebilir. 
 

İlâmlı İcrada Takip Talebi 

İcra takibi, mahkemeden alınan ilâmın icra dairesine verilmesiyle, sözlü, yazılı 

veya elektronik ortamda yapılabilir.  Bu yolla takip yapılırken, takibe esas olan 

ilâm belgesinin tarihi, numarası ve özeti yazılır ve icra dairesine verilir. 
 

İcra Emri 

İcra müdürü takip talebini alınca, belgeyi inceler ve borçluya ( icra emri ) 

gönderir.  İlamda borçluya, ilamda belirtilen borcu belli bir süre içinde42  ödemesi, 

ödeme yapmayacaksa itirazda bulunması, mal beyanında bulunması, aksi taktirde  

icranın zorla yerine getirileceği ve hapisle tazyik olunacağı ihtar edilir. 
 

İcranın Geri Bırakılması 

Kural olarak  ilâmlı icra takibine  engel olunamaz.  Ancak belirli sebeplerin 

varlığında buna imkan verilmiştir. 

Borçlu, icra emrinin tebliğinden ( önce ) , söz konusu olan borcun ifa edilmiş, 

zamanaşımına uğramış veya ertelenmiş olduğunu ispatlayabiliyorsa, icra emrinin 

geri  bırakılmasını isteyebilir.  

                                         

42  Ki bu süre kanunda  yedi ( 7 ) gün olarak belirlenmiştir. 
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Burada da görüldüğü gibi, ilamlı bir icrada borçlu ancak, ilam tarihinden önce 

meydana gelmiş bir durumu ispatlayabiliyorsa  icranın geri bırakılmasını 

isteyebilir.43  

Bu üç durum; 

 borcun sona ermiş olması, ( ifa ) 

 borçluya süre verilmiş olması, ( imhâl ) 

 ve borcun zamanaşımına uğramasıdır. 
 

İlâmlı icra başladıktan ( sonra ) da yukarıda sayılan üç sebeple icranın geri 

bırakılması istenebilir.44 
 

Para Alacakları Hakkında İlâmsız İcra 

Borçlu  yukarıda sayılan özel durumların varlığı halinde ancak, icra takibine karşı 

koyabilir.  Bunun haricinde,  ödeme emrinde belirtilen borç miktarını yedi gün 

içerisinde icra dairesine ödeyerek takipten kurtulabilir. Borcunu ödemez, geri 

bırakma kararı da getirmezse, alacaklı icra takibine devam eder.  
 

Para Alacağı Dışındaki Şeyler İçin 

İlamlı İcra 

Bu tür şeylerde ilamlı icra, genel ilamlı icra gibidir.  Borçlu icra emrini aldıktan 

sonra ya borcu öder ya da ödemez. Borcunu öderse takip son bulur, ödemezse 

icra emrinin gereği zorla yerine getirilir. 

İlam konusu olan bir ( taşınır ) ise ve taşınır borçlunun elinde ise zorla  alınıp 

alacaklıya verilir. Borçlunun elinde değilse değeri tahsil edilir. 

Söz konusu olan bir ( gayrimenkul ) ise; borçlu taşınmazdan zorla çıkartılır ve 

alacaklıya teslim edilir.  

İlamda sözü edilen ( bir şeyin yapılması ) ise; borçluya yaptırılır, bir başkası 

tarafından yaptırılması mümkünse, bir başkasına yaptırılır ve masrafları 

borçludan zorla da olsa tahsil edilir.  

İlam konusu ( bir şeyin yapılmaması ) ise;  borçlu cezalandırılır. 

İlam konusu ( bir çocuk teslimi veya çocukla şahsi ilişki kurulması ) ise; bu 

husus zorla yerine getirilir. Çocuk nerede bulunursa bulunsun alınıp alacaklıya 

teslim edilir.  

                                         

43  7 gün içinde bu istekte bulunmalıdır. 
44  Bu sebeplerden ilk ikisi olan ( BORCUN İFASI ) ve ( İMHAL ) ancak  noterlikçe düzenlenmiş 

ve onaylanmış bir belge ile icra tutanağının varlığıyla ispat edilebilir... Zamanaşımının ispatı ise  

dosyaya eklenen belgedeki tarih ile anlaşılabilir.  
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REHİNİN  PARAYA  ÇEVRİLMESİ 

Takip hukuku bakımından alacaklının elinde rehin varsa öncelikle rehinin paraya 

çevrilmesine başvurma zorunluluğu vardır.  Bu yol mevcut iken alacaklı,  ilamlı icra 

( haciz ) veya ( iflas ) yoluna başvuramaz. Öncelikle rehinli mal satılır ve bedeli 

alacaklıya ödenir, bedel  borcu ödemeye yetmezse,  haciz veya iflas yoluna 

gidilebilir. 

Önce rehinin paraya çevrilmesi yoluna başvurmanın bir kaç istisnası vardır. 

Bunlar ; 

 konut finansmanından kaynaklanan rehinlerde haciz yoluna gidilebilir, 

 elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, rehine başvurmadan  

önce senedi haciz yoluna gitmelidir,45 
 

TAŞANIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 

Alacaklının isteği üzerine önce  takip talebi başlatılır. Bu talebi alan icra dairesi  

malın malikine ( ödeme emri ) gönderir. 15 gün içinde borcunu ödemesi veya 7 gün 

içinde  itiraz etmesi söylenir.  İtiraz etmez ve 15 gün içinde de borcunu 

ödemezse rehinli malın satılacağı bildirilir. 

Borçlu 7 gün içinde itiraz etme ve 15 gün içinde de borcu ödemezse, alacaklı 

rehinli malın satılmasını isteyebilir. 
 

TAŞINMAZ REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 

( İpotek Rehini ) 

İlâmsız Takip : 

Alacağı için borçludan  taşınmaz ipoteği almış ve böylece alacağını teminat altına 

almış alacaklı, elinde ilamlı takip için belge yoksa, ilamsız takip yoluna başvurur.  

Bu takipte yetkili icra dairesi ( gayrimenkulün ) yani taşınmazın bulunduğu yer 

icra dairesidir.  

İcra dairesi talep üzerine satış hazırlıklarını başlatır, önce kıymet takdiri 

yaptırır.  Durumu bütün kiracılara ve tabu idaresine bildirir.46  

Bundan sonra borçluya  ( ödeme emri ) gönderilir.  Ödeme emrinde, ödeme 

süresinin otuz ( 30 ) gün olduğu, ayrıca yedi ( 7 ) gün içerisinde itiraz edebileceği, 

itiraz etmez ve ödemeyi de yapmazsa, alacaklının gayrimenkulü icra yoluyla 

satabileceği ikaz edilir. 

                                         

45  SORU : Alacağı rehinle teminat altına alınmış ve bir poliçeye bağlanmış alacaklı, kambiyo 

senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapmak istemektedir. İcra müdürü ise, bu talebi, önce rehine 

başvurma zorunluluğu bulunduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Sizce, icra müdürünün davranışı doğru 

mudur ? : EVET 
46  Tapu Memuru bunun üzerine  SİCİLE ŞERH DÜŞER. 
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İlamlı Takip : 

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip, iki şekilde mümkündür.  

Birincisinde genel ilâmlı takip prosedürü izlenir, diğerinde ise  sadece ipoteğin 

paraya çevrilmesi yoluna gidilir.  
 

İpotek Alacaklısının Gaip Olması 

İpotekle  güvence altına alınmış ve vadesi gelmiş bir alacağın alacaklısı  ( gaip ) 

olur, ya da yerleşim yeri meçhul olursa, ya da alacağını almaktan ve ipoteği 

çözmekten kaçınırsa, borçlu icra mahkemesine başvurmak suretiyle ipoteğin 

kaldırılmasını sağlayabilir. 

İcra dairesine yapılacak müracaat ile, daire alacaklıya 15 gün içinde parayı 

almasını ve ipoteği çözmesini tebliğ eder. Alacaklı yine de gelmez ve ipoteği 

çözmezse,  icra dairesi borcun tamamını tahsil ederek ipoteği çözer. 
 

Rehinin Paraya Çevrilmesi 

Satış isteme hakkını elde eden alacaklılar,  rehin taşınır ise altı ( 6 ) ay içinde;  

taşınmaz ise bir yıl ( 12 ay ) içinde  rehinin satılarak paraya çevrilmesini 

isteyebilir.  Alacaklı bu süreler içinde hakkını kullanmazsa, satış hakkı düşer, 

ancak rehin hakkı devam eder. 

Satıştan sonra elde edilen paraların paylaştırılmasında  genel hacizdeki usul 

uygulanır. Rüçhanlı alacaklıların önceliği vardır.  Paralar ilk önce aynı derecedeki 

tüm alacaklılara ödenir, artan para bir sonraki aynı derecedeki alacaklılara eşit 

şekilde ödenir.  
 

Rehin Açığı Belgesi 

Rehinin paraya çevrilmesinden sonra elde edilen paranın alacaklıların alacaklarına 

yetmeyeceği anlaşılırsa, alacaklıların talebi üzerine kendilerine ( rehin açığı 

belgesi ) verilir.  Bu belgeyi elde eden alacaklılar, karşılayamadıkları alacakları 

için borçlunun diğer mallarını haciz edebilirler.  

Rehin açığı belgesini alan alacaklılar, haciz yolu ile takip yapmak istediklerinde, 

yeniden icra ve ödeme emri göndermek zorunda değildir.  
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VII.ÜNİTE 
 

İflâs Hukuku 

... 

İflas Takibi 

Alacaklıların iflasa tabi bir borçluya karşı ( haciz ) yolunu veya ( iflas ) yolunu 

takip etmeleri mümkündür. Hatta bu yollardan birisini seçen alacaklının, bir 

defaya mahsus olmak üzere takip yolunu değiştirerek, diğer yolu takip etmesine 

de kanun müsaade etmektedir. 

İflas; 

 takipli iflas 

 doğrudan iflas, ( takipsiz iflas  )  

olmak üzere ikiye ayrılır. 

( Takipli iflasta ) önce  takip başlatılır, borçlu borcunu ödemezse ( asliye ticaret 

mahkemesinde ) iflâs davası açılır.  

( takipsiz ) yani doğrudan iflasta ise alacaklı kimi durumlarda da borçlunun 

kendisi, icra dairesine başvurarak  iflasın açıklanmasını ister.  
 

İflasa Tabi Kişiler 

Hukukumuzda kural olarak ( tacirler) iflasa tabidir. Ancak, bazı kişiler tacir 

olmadıkları halde tacir sayıldıklarından kanun gereği bunlar da iflasa tabi olurlar. 

Ticareti terk edenler, kolektif şirket ortakları böyledir.47 
 

                                         

47  SORU : Memur Ahmet, kanunen mümkün olmamasına rağmen  ticaret sicilinde bir başkası 

üzerinde görünen bir turizm acentesini kendi nam ve hesabına işletmektedir. Nakit sıkıntısı 

yaşayan ve bu nedenle ödemelerini yapamayan Ahmet Beye, alacaklılarından  Hüseyin Bey 

doğrudan ( ilamsız ) iflas davası açar. Ahmet Bey, memur olduğunu söyler ve iflasa tabi olmadığını 

bildirerek davanın reddini ister, Ahmet Bey haklı mıdır : HAYIR, Ahmet Bey'in memur olmadığını 

bilen üçüncü kişilerin hakları korunur ve iflas isteği kabul edilir. 
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İFLAS ORGANLARI 

İflas prosedüründe asıl ve en önemli organ Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. Çünkü 

iflas davası bu mahkemede açılır ve iflas kararı bu mahkemede verilir.48  Ayrı bir 

asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ( görevli mahkeme ),  asliye 

hukuk mahkemesidir. 

İflas davalarında ( yetkili ) mahkeme,  borçlunun  muamele merkezinin bulunduğu 

yerdeki  asliye ticaret mahkemesidir.  Her mahkemenin yetki çevresinde yeteri 

kadar ( iflas dairesi ) bulunur.  
 

İflas Dairesinin Görevleri 

 iflasın açıldığını ilan etmek, 

 müflisin mallarının defterini tutmak, 

 muhafaza tedbirlerini yerine getirmek, 

 adi tasfiyede alacaklıları toplantıya çağırmak, 

 toplantıya başkanlık etmek, 

 iflas idaresinin işlerini denetlemek, 

 tasfiyeyi bizzat yapmak. 
 

İflasın Özel Organları 

 iflas bürosu, 

 alacaklılar toplantısı, 

 iflas idaresidir. 
 

Birinci ve ikinci alacaklılar toplantısı şeklinde iki toplantı vardır. İlk toplantı 

iflasın başında diğeri de sonuna doğru yapılır. İlk toplantıda  iflas idaresinin üye 

adayları seçilir. İflas tasfiyesi için acele kararlar verir. 
 

İflasın Şartları 

 alacaklı öncelikle rehini paraya çevirme yoluna gitmelidir.  

Doğrudan iflasa gidilemez. 

 para  ve teminat alacakları sadece, iflas yoluna gidilerek alınabilir. 

 iflas için para alacağının miktarı önemli değildir, 

 icra takipli icra ise, öncelikle icra dairesinden takip talebi alınır, 

 takipli icra borçlunun muaccel borcunu ödememesi üzerine yapılır, 

 ilamsız icrada takip talebi göndermeye gerek yoktur,49 

                                         

48  Doğrudan Asliye Ticaret Mahkemesi'nde  İFLAS DAVASI  açabilmek için, iflasa konusu olan 

borç miktarının önemi yoktur. 
49  Bazı durumlarda  ödeme emri gönderilmesi ve cevap süresinin beklenmesi alacaklının alacağının 

tehlikeye girmesine sebep olabilir. Ayrıca borçlunun borcu ödemeyeceği veya ödeyemeyeceği de 

kuvvetle muhtemeldir, bu durumlarda ilamsız icra yoluna gidilir. 
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Doğrudan İflas Sebepleri 

 Borçlunun sabit ve belirli bir yerleşim  

yerinin olmaması, 

 borçlunun taahhütlerinden kurtulmak için kaçması, 

 hileli işlemlerde bulunması, 

 ödemelerin tatil edilmiş olması, 

 ödemelerin iptal edilmiş olması, 

 ilama dayanan  alacağın, icra emriyle istenmesine rağmen ödenmemesi, 

 teklif edilen ( konkordato )'nun tasdik edilmemesi, 

 haciz yoluyla takip sırasında malların 

 saklanması, 
 

Kooperatif ve Sermaye Şirketlerinin Borca Batık Olması 

Anonim Şirket, Limitet Şirket ve Kooperatiflerin borçlarının alacaklarından fazla 

olması durumunda, şirket alacaklılarından birisi şirket aleyhine doğrudan iflas 

davası açabilir. 
 

Borçlunun Kendi İflasını İstemesi 

( ihtiyari iflas ) 

İflasa tabi borçlu aciz halinde olduğunu beyan ederek yetkili mahkemeden iflasını 

isteyebilir.  Borçlu kendi iflasını istemek zorunda değildir. Ancak kendisine karşı 

yapılacak icra takiplerinden kurtulmak ve alacaklıların alacaklarını eşit şekilde 

almalarını sağlamak için iflas yolunu seçer. 

Kural olarak borçlunun kendi iflasını istemesini zorunlu tutulmamıştır. Ancak iki 

halde böyle bir zorunluluk ortaya çıkar. Bu hallerden ilki, sermaye şirketlerinde 

pasiflerin aktiflerden fazla olmasıdır50. Diğeri ise, malvarlığının yarısına zaten el 

konuşmuş olması ve kalanın da borçları ödemeye yetmeyeceğinin görülmesidir.51 
 

Terekenin Tasfiyesi 

Muris tarafından bırakılan ( terekenin ) borca batık olması ve mevcut borçları 

ödeyemeyeceğinin anlaşılması üzerine  tereke,  iflasa tabidir.  Mirasçıların da 

mirası reddetmiş olmaları gereklidir. 

                                         

50  Buna borca batık hali de denir. Bu durum sadece tüzel kişilikler için geçerlidir. Gerçek kişileri 

bağlamaz.  
51  SORU : Tacir Ahmet Bey, piyasadaki durgunluk nedeniyle uzunca bir süredir nakit sıkıntısı 

çekmekte, çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala sahip olmasına rağmen bunları paraya 

çevirememekte, bu nedenle de borçlarını ödeyememektedir. Sizce Ahmet Bey'in bu durumda 

iflasını istemesi zorunlu mudur ? HAYIR, ama alacaklıların eşit şekilde alacaklarını almalarını 

sağlamak için ihtiyari de olsa  iflasını isteme hakkı vardır. 



─────────────────── www.ufomer.com ──────────────── 

40 

 

İFLAS TALEBİ ve  İFLAS DAVASI 

1)  Takipli İflas Yolu 

Genel iflas yoluyla takip yapmak isteyen alacaklı, öncelikle bir takip talebi 

doldurur ve iflası açıkça istediğini belirtir. Bu talep olmadan icra dairesinin ( iflas 

ödeme emri ) göndermesi durumunda, şikayet üzerine ödeme emri iptal edilir. 

İcra dairesi alacaklıya  ( iflas ödeme emri ) gönderir. Borçlu yedi ( 7 ) gün 

içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir.  Borçlu, borcu, harç ve giderleri öder 

ve takip son bulur. Borç ödenmezse alacaklı ( iflas davası ) açma hakkını kazanır. 
 

İflas Davası52 

Borçlunun iflas ödeme emrine itiraz etmesi üzerine, bu itirazın kaldırılması 

gerekir. İtirazı kaldırma işini de asliye ticaret mahkemesi yapar. Alacaklı bu 

amaçla mahkemeye başvurur.  Ancak borçlu, itiraz etmemiş ama borcu da 

ödememişse, bu taktirde mahkemeye yapılan başvuruda itirazın kaldırılması değil,  

borçlunun iflasına karar verilmesi istenir53. 

Mahkeme iflas kararını verinceye kadar alacaklı iflas davasını ( geri alabilir ). 

Ancak geri almak için borçlunun da  rızası gereklidir. Üzerinden bir ay geçmeden 

geri alanın dava yeniden açılamaz. 
 

Depo Kararı 

İflas ödeme emrine itiraz etmesine rağmen, itirazı durdurulan borçlunun,  

mahkemenin kendisine verdiği 7 günlük süre içerisinde  borcunu faizi ve 

giderleriyle birlikte, mahkeme veznesine ödemesi istenir. Bu ödeme işine, 

vezneye para yatırma durumuna  ( depo etme ) adı verilir.  Bu işlem 

gerçekleştirilmezse ( borç vezneye depo edilmezse )  borçlunun iflasına karar 

verilir.54  
 

Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu 

Borçlunun kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip edilebilmesi için, 

alacaklının elinde öncelikle bir kambiyo senedinin bulunması ve borçlunun da iflasa 

tabi kimselerden olması gerekir. 

Takip, borcun konusu olan kambiyo senedinin icra dairesine verilmesi ve iflasın 

istendiğinin söylenmesiyle başlar.  İcra müdürü, senedi inceler, kambiyo senedi 

olup olmadığını, vadesinin gelip gelmediğini araştırır ve borçluya ( ödeme emri ) 

gönderir. 

                                         

52  İflas davaları, basit yargılama usulüne göre ve DURUŞMALI olarak yapılır. 
53  İFLAS DAVASI,  iflas ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. 
54  Borçlu kendisine verilen  7  gün içerisinde borcu vezneye depo ederse,  iflas davasının reddine 

karar verilir.   
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İtiraz 

Borçlu itiraz veya şikayetini, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren beş 

( 5 ) gün içinde yapar.  Dikkat edilmesi gereken husus, kambiyo senedi söz konusu 

olduğunda itirazın  İcra Mahkemesi'ne değil,  ( icra dairesine ) yapılmasıdır. 
 

İtiraz Olmazsa 

Borçlu 5 gün içinde itiraz veya şikayette bulunmazsa  yapılan  ( iflas takibi ) 

kesinleşir.  Bu durumda alacaklı  asliye ticaret mahkemesinde iflas davası açar. 
 

İflas Davası 

İflas davası alacaklı tarafından açılır.  Borçlunun ödeme emrine şikayet veya 

itirazı durumunda açılır. Açılan davada  alacaklı, borca yapılan itiraz/şikayetin 

kaldırılması ve borçlunun iflasına karar verilmesini ister.  
 

2)  Takipsiz İflas Yolu ( Doğrudan Doğruya ) 

Alacaklının bu takip yoluna başvurabilmesi için, alacağını ve neden doğrudan iflas 

yoluna başvurduğunu ispat etmesi gerekir. Burada kastedilen ispat kesin ispat 

değil, yaklaşık ispattır.  

Sadece alacaklının başvurusuyla değil, aynı zamanda borçlunun kendi isteğiyle de 

ilamsız iflas kararı verilebilir.  
 

İflasın Ertelenmesi 

Daha önce sadece anonim şirketler için geçerli olan bu durum,  daha sonra 

değiştirilmiş ve  sermaye şirketleri ile  kooperatifleri kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir.  İflasın ertelenmesi, şirket alacaklılarının muhtemel zararlarını 

önlemeye yöneliktir. İflas yerine verilecek erteleme süresi içinde  şirketin veya 

kooperatifin  durumunu iyileştirmesine imkan verilmiştir. 

Şirketin herhangi bir alacaklısı, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsil ile 

görevlendirilmiş kişiler erteleme talebinde bulunabilirler. Bu talepte bulunan 

kişilerin  şirketi ( kooperatifi ) iyileştirme projesini de  mahkemeye sunmalıdır.55 
 

 

 

 

 

 

                                         

55  Mahkeme ERTELEME kararını verdikten sonra ( KAYYIM ) atar. Yönetim organının bütün 

yetkileri kayyıma verilebileceği gibi, yönetim organı kararlarının kayyımın onayına sunulmasını da 

şart koşabilir.  
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İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI 

1)  Özel Hukuk Bakımından Sonuçları 

 borçlu iflas etmekle medeni haklarını ve  

kullanma ehliyetini kaybetmez, 

 iflas masasına giden malları üzerindeki tasarruf yetkisi kalkar,56 

 müflis masadaki bir malı alamaz ama o malı satabilir.57 

 üçüncü kişilerin masadaki mallar üzerindeki  

iyi niyetleri masayı bağlamaz, 

 iflas tasfiyesi sırasında iflas edene ( müflise ) yeni 

takip yapılamaz, 

 rehinin paraya çevrilmesiyle ilgili takipler devam eder. 
 

2)  Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları 

 İflas eden kimse bazı görevlere getirilemez ve bazı işleri yapamaz.58 

 adi iflas yoluyla ( hileli olmayan, kusursuz iflas ) iflas edene ceza verilmez, 

hileli iflas yoluyla iflas eden ; 

 Devlet memuru, 

 Noter 

 Avukat 

 Milletvekili 

 yedek subay 

 belediye başkanı, 

 köy muhtarı 

 ihtiyar heyeti 

 meclis üyesi olamaz. 
 

 hileli iflas suç sayılmıştır.  Bu tespit ceza mahkemesinde yapılır.59 

 TAKSİRATLI  İFLAS  suçu işlenmişse,  2 aydan 1 yıla kadar  

ağır hapis cezası verilir. 

 alacaklıları zarara sokan hileli muamele yapan  HİLELİ MÜFLİS sayılmıştır. 

Kanun bunlara  3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasını öngörmüştür. 

 

 

                                         

56  Bu yetki İFLAS İDARESİNE geçer. 
57  Alıcı bu malı masadan alamaz, iflasın kaldırılması durumunda talep edebilir. 
58  Örneğin, banka yöneticisi, aracı kurum yöneticisi, avukat, noter olamaz.  
59  İFLAS ORGANLARI hileli ve taksiratlı iflası öğrendiklerinde bunu kendiliklerinden 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA haber vermek zorundadırlar. 
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3)  Alacaklılar Bakımından Hukuki Sonuçlar 

 iflasın açılmasıyla birlikte, henüz vadesi gelmeyen  

alacaklar da muaccel hale gelir, 

 iflas kararı, müflisin faizli borçlarına faiz işlemesini durdurmaz, 

 para dışında bir alacağı olan alacaklılar da  

alacaklarını masaya yazdırabilirler, 
 

İFLASTA TAKAS 

Müflisten alacağı olan bir kişinin aynı zamanda müflise borcu varsa, bunlar 

borçlarını masaya ödemek yerine alacaklarıyla takas edebilirler. Böylece borçlar 

karşılıklı olarak sona erer.  
 

Alacaklıların Sırası 

İflas dairesi hazırlayacağı sıra cetvelinde, öncelik sonralık ilişkisi bakımından şu 

hususlara dikkat etmek zorundadır: 

İlk önce; 

 eşya ve taşınmazın aynından doğan vergi alacakları, 

 rehinli malın muhafaza ve satış giderleri, 

 gemi alacaklısının hakları öder. 

daha sonra rehinli alacaklara geçilir.   

 Rehinli alacaklar ödendikten sonra, artan para rehinli olmayan diğer 

alacaklılara paylaştırılır. 

Bunlardan öncelikle; 

 iflas masrafları ve masa alacakları ödenir. 
 

İFLAS  TASFİYESİ 

İflas tasfiyesi; 

 iflas masasının oluşturulması, 

 masanın idaresi, 

 masa mallarının paraya çevrilmesi, 

 paraların paylaştırılması aşamalarından  

oluşur. 
 

Masa 

İflasın açılmasıyla birlikte müflisin tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluğa 

iflas masası denir.  Diğer bir ifade ile masa, tasfiyeye götürülecek mal 

topluluğudur.  
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İflas  açıldığında, müflisin mal varlığına dahil olan  ve haczi kabil olan bütün 

alacak ve haklar, masaya dahil edilir.  Müflisin üzerinde rehin konulan malları da 

masaya eklenir.  İflas idaresi en kısa sürede bu rehinli malı satar, masrafları 

çıkarır, alacaklının hakkını öder, kalanı masaya ilave eder.60 
 

Masada Üçüncü Kişilere ait Mal Bulunması 

Kural olarak müflisin malları masada toplanır. Ancak bir şekilde üçüncü kişilerin 

malları da masaya getirilmişse bunların sahiplerine iade edilmesi gerekir. Üçüncü 

kişi malını alamazsa, ( istihkak  davası ) açmalıdır.  
 

Masadan Çıkarma Hakkı 

İflas  masasına sadece borçluya ait mallar girer, diğer kişilere ait mallar masaya  

girmişse sahibine iade edilmesi gereklidir.  İşte, üçüncü kişilerin, masaya dahil 

edilmiş olan mallarını geri isteyebilme hakkına masadan çıkarma hakkı denir.  

Kanun, üç durumda bu hakkı izin vermiştir. 

Bunlar: 

 emre veya hamiline yazılı senetler 

 başkasın ait malın satış bedeli, 

 satıcının geri alma hakkıdır. 
 

Tasfiyenin Şekli 

İflas masası borçlunun mallarına ait defteri tuttuktan sonra tasfiyenin şekline 

karar verir ; 

 eğer, masada hiç mal yoksa ( tasfiyenin iptaline ); 

 eğer, masadaki mallar borçlara yetmeyecekse (  basit tasfiye usulüne )61; 

 ve eğer mallar borçları karşılayacak miktardaysa  

( adi tasfiye usulüne ) karar verilir.62 

 

 

 

 

 

                                         

60  Rehin üzerinde alacağı olan  alacaklının  rehinin satılmaması durumunda şikayet hakkı vardır. 
61  Bu tür tasfiyede,  iflas idaresi oluşturulmaz, bu görevi iflas dairesi yapar.  Alacaklılar 

toplantısı da yapılmaz.  
62  ADİ TASFİYE USULÜ,  önce ilan verilir, ardından birinci alacaklılar toplantısı yapılır,  burada 

iflas idaresi seçilir. Önce masa alacaklarının tahsili, ardından  istihkak iddiaları karara bağlanır,  

sıra cetveli düzenlenir ve ikinci alacaklılar toplantısından sonra malların satışı ve paraların 

dağıtımı yapılır.  
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İflasta İstihkak Davaları 

Bir malın müflise ait olup olmadığı  ve dolayısıyla malın masaya dahil olup olmadığı 

konusunda çıkan uyuşmazlıklar, ( istihkak  davası ) yolu ile çözülür. Üçüncü kişiler 

masadaki bir malın kendilerine ait olduğunu iddia ederlerse, bu malın kendilerine 

verilip verilmeyeceğine ( iflas idaresi ) karar verir.  İdare, üçüncü kişinin 

istediğini reddederse, üçüncü kişi  7 gün içinde İstihkak Davası açmak zorundadır. 

Davayı açmazsa hakkından vazgeçmiş sayılır.63 
 

Geç Bildirilen Alacaklar 

İflas Masası, alacaklıları tespit etmek için bir ilan yayınlar. Bu ilanda belli bir 

süre verilir ve alacaklıların alacaklarını yazdırmalarını ister. Ancak bu süre içinde 

başvurmayan alacaklılar, iflas sona erene kadar alacaklarını yazdırabilirler.  Geç 

bildirilen alacak kabul edilirse sıra cetveli yeniden hazırlanır. 
 

İkinci Alacaklılar Toplantısı 

İflas idaresinin sıra cetvelini yayınlamasından sonra ikinci alacaklılar toplantısı 

yapılır. Bu toplantıya idarenin alacaklı olarak kabul ettiği kişiler katılabilir.  

Toplantıyı iflas müdürü veya yardımcısı yönetir.  Bu toplantıda taşınır veya 

taşınmaz malların pazarlık yoluyla satışına;  konkordato teklif edilmişse kabul 

edilip edilmeyeceğine karar verilir. 
 

Satış 

İflas masasına ait mallar ( açık artırma ) usulüyle satılır, ancak alacaklılar karar 

verirlerse ( pazarlık ) yoluyla da satış yapılabilir.  Satıştan sonra yapılması 

gereken ilk işlem, paraların alacaklılar arasında paylaştırılmasıdır.  Bu 

paylaştırmada ( eşitlik ilkesine ) dikkat edilir.64  

Paraların paylaşımı bittikten sonra alacağını alamayan alacaklılara ( aciz belgesi ) 

verilir.   Zamanında masaya alacağını yardıramayan kişilere de aciz belgesi 

verilmiş kişiler gibi muamele edilir.  
 

İtibarın İadesi 

Müflis eğer itibarının iadesini  istiyorsa, iflastan sonra bütün borçlarını ödediğine 

dair  makbuz ve belgeleri iflas kararını veren mahkemeye vermelidir. 

 
 

                                         

63  İSTİHKAK DAVASI  ( İcra Mahkemesinde ) açılır. 
64  Yalnız, daha önce de belirtildiği gibi  ( Rehinli ve İmtiyazlı ) alacaklıların önceliği vardır. Para 

önce bunlara dağıtılır, bunlardan artan para olursa diğer alacaklılara eşit şekilde dağıtılır.  

Örneğin İşçi ücretleri, velayet ve veraset ilişkisinden kaynaklanan alacaklar böyledir. 
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VIII.ÜNİTE 
 

Konkordato 

Uzlaşma yoluyla Yeniden 

Yapılandırma,  

İptal Davaları ve  

İcra İflas Suçları 

... 

Konkordato 

Piyasa koşulları sebebiyle tacirler ciddi ödeme güçlüğüne düşebilirler. Bu 

durumda  muaccel olan veya olmayan borçların ödenememesi söz konusu olur. 

Ancak bu kişiden borçların istenmesi durumunda iflas etme tehlikesi ortaya 

çıkabilir. Kişi iflasa tabi kişi olmadığı için de, vadesi gelen alacaklılar alacağını 

alabilir, gelmeyenlerin alması  imkansız hale gelebilir. 

Bu durumda olan tacirlerin  alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını ödemelerine ve 

borçtan kurtulmalarına imkan hazırlanmıştır.  Bunu sağlayan müessese ise 

( konkordato )'dur. 

Konkordato alacaklıların alacaklarını almalarına imkan veren ve taciri de iflas 

etmekten korumayı amaçlayan bir çıkış yoludur. 

Konkordato yapılış tarzına göre ; 

 tenzilat ( yüzde ) konkordatosu, 

 vade konkordatosu, 

 karma konkordato, olmak üzere  

üçe ayrılabilir. 
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Şayet konkordato ile alacaklılar, alacaklarının belli bir yüzdesinden feragat 

ederlerse buna  ( tenzilat  konkordatosu ) adı verilir.  Borçları sonraki bir tarihe 

erteleyen veya taksitlendiren konkordato ise  ( vade konkordatosu )'dur. Bu 

ikisinin birleşmesiyle ortaya çıkan konkordatoya ise ( karma konkordato ) adı 

verilir. 

İflas etmeden önce  borçlu tarafından teklif edilen konkordatonun iflası önleme 

özelliği vardır. 

Konkordatoları yapılış amacına göre de ikiye ayırmak mümkündür. 

Bunlar : 

 borçların tasfiyesine yönelik konkordato, 

 mal varlığının tasfiyesine yönelik konkordatodur. 

 

Konkordatoya Başvuru 

Borçlu icra mahkemesine  bir proje ile başvurur65. Mahkeme konkordato projesini 

uygun görürse ( konkordato komiseri ) atar. Bu komiser alacaklıları toplar ve 

konkordatoyu tartışır. Alacaklılar konkordatoyu onaylarsa, ( asliye ticaret 

mahkemesi)'nden  onay istenir.  Onay geldiğinde konkordato yapılmış olur. 
 

Konkordato Mühleti 

( Asliye ticaret mahkemesinde ) henüz konkordato onaylanmadan önce, icra 

mahkemesi dürüst ve  özenli çalışan borçluya,  üç ( 3 ) ayı geçmeyecek şekilde bir 

süre verir ve bu arada  ( komiser ) tayin eder.66  

Konkordato mühleti içinde borçluya karşı yeni takip açılamaz. Daha önce başlamış 

olan katipler de durur.  
 

Mühlet Süresince Borçlunun Yapamayacağı İşler 

 rehin ve ipotek tesis edemez, 

 taşınmaz satamaz, 

 işletmenin devamlı tesisatını devredemez, 

 kefil olamaz 

 ivazsız tasarruflarda bulunamaz, 

 

 

 

                                         

65  Borçlunun alacaklılarından birisi de bu talebi icra mahkemesine iletebilir, konkordato 

isteyebilir. 
66  Bu süre ( konkordato komiserinin ) teklifiyle, bir defaya mahsus, iki ay daha uzatılabilir. 
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Konkordato Komiseri 

Sadece konkordato işleriyle uğraşan bir icra organıdır. Belirli bir ücret 

karşılığında bu görevi yürütür. Temel görevi borçlunun faaliyetlerini denetlemek 

ve borçlunun mal varlığının defterini tutmaktır. 
 

Konkordatonun Kabulü 

Komiser alacaklılarla yaptığı toplantıda konkordatoyu oya sunar. Eğer  alacaklı 

sayısının yarısından bir fazlası onay verimşse, ve alacak miktarının üçte ikisi  

konkordatoyu imzalamışsa, konkordato yürürlüğe girer. Oylamada borçlunun 

karısı, çocukları, ana-babası ve çocukları ile rehinli alacaklılar dikkate alınmaz. 

Komiser konkordatoyu  icra mahkemesinin onayına sunar.  

Borçlunun alacaklılardan  birisine alacağından daha fazlasını vaat etmesi yasaktır. 

Hatta bu durum tespit edilirse cezai işlem uygulanır. 
 

İflas İçi Konkordato 

Hakkında iflasın  açıklanması kararı verilen borçlu, bu durumdan kurtulmak için 

alacaklılarına konkordato teklif edebilir.  İflas içi konkordato olarak tanımlanan 

bu konkordatonun, iflas dışı konkordatodan farkı, burada ( mühlet olmaması ) dır. 

Ayrıca ( komiser ) de tayin edilmez.  

İflas içi konkordato prosedürü şöyle işler : Öncelikle borçlu teklifini iflas 

idaresine iletir.  Bu teklif ikinci alacaklılar toplantısında görüşülür. Eğer üçte iki 

nisabı sağlanırsa kabul edilir. İflas idaresi  ticaret mahkemesinden iflasın 

kaldırılmasını talep eder. 
 

Konkordato Masasının Oluşması 

Konkordatonun tasdikiyle birlikte, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi 

de ortadan kalkar. Ayrıca, ticaret siciline ( konkordato tasfiyesi halinde ) 

ifadesi eklenir.  Borçlunun bütün malları ( konkordato masasını ) oluşturur. 
 

YENİDEN YAPILANDIRMA 

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma sadece sermaye şirketleri ile 

kooperatiflere tanınmış bir haktır.  Bu yöntem, mali durumu bozulmuş,  muaccel 

olan borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmüş ya da düşme tehlikesi kuvvetle 

muhtemel olan  sermaye şirketleri ile kooperatiflere verilen, iflastan kurtulma 

imkanıdır. Borçlu alacaklılarıyla anlaşma yoluna giderek borçlarını yeniden 

yapılandırır. 
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Uzlaşma Projesinin Hazırlanması ve Alacaklılarla Müzakere 

Mali durumu bozulan şirket veya kooperatif, borçlarını nasıl ödeyeceğini, şirketin 

mali durumunu nasıl düzelteceğini gösteren projesini hazırlayarak (asliye ticaret ) 

mahkemesine başvurur.  

Borçlunun hazırladığı ve asliye ticaret mahkemesine sunulan uzlaşma projesinde 

şu hususlar bulunmalıdır : 

 benzer alacaklılar arasında eşitliğin ne şekilde sağlanacağı, 

 projenin, borçlunun taraf olduğu sözleşmelere etkisi, 

 projenin, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisine etkisi, 

 borçlunun kredi ve finansman kaynaklarına başvurup  

baş vurmayacağı. 

 projenin uygulanmasının kim tarafından ve 

 nasıl denetleneceği, 

Projenin  alacaklılar tarafından kabulü için gerekli çoğunluk tarafından 

onaylanması gerekir.  ( Gerekli çoğunluk ) sözü ile kast edilen, projeden etkilenen 

alacaklıların yarısından bir fazlasıdır.  

Borçlunun uzlaşma projesi Gerekli çoğunluk tarafından kabul gördükten sonra, 

borçlu  projeyi gerekli belgelerle birlikte  şirketin veya kooperatifin ( muamele 

merkezinin bulunduğu ) yerdeki  asliye ticaret mahkemesine tasdik için verir. 

Mahkemeye başvuru dilekçe ile yapılır,  dilekçeye şu belgeler eklenir : 

 yeniden yapılandırma projesi, 

 mali durumu gösterir belgeler; ayrıntılı bilanço, 

 projeden etkilenen ve etkilenmeyen alacaklılarla bunların alacak listesi, 

 projeden etkilenip de projeye onay veren alacaklıların   

bu beyanlarını içeren imzaları, 

 sayı ve miktar itibariyle,  gerekli çoğunluğun  sağlandığını  

gösteren belge, 

 borçlunun ödeme kabiliyetine kavuşabileceğini gösterir  

finansal analiz raporları,  

İhtiyat-i Haciz 

Kanun koyucu, borçlunun kötü niyetle alacaklılarından mal kaçırmasını önlemek için, 

geçici hukuki koruma olarak ihtiyat-i haciz kararını kabul etmiştir.  Bu karar ile, 

alacaklılardan kaçırılan mallar yeniden haczedilir. 

İptal davası açılarak borçlunun  alacaklıların aleyhine yaptığı işlemler iptal edilir. 

Davayı kazanan alacaklı, malı yeniden haczettirip sattırır ve alacağını alır.67 
 

                                         

67  İptal davası açma süresi,  tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır. Bu süre geçtikten 

sonra dava açılamaz.  
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İvazsız Tasarruflar 

 Kanun koyucu, hacizde haczedilecek mal bulunmaması halinde, borçlunun iflas 

kararının açıklanmasından iki sene öncesine kadar yapmış olduğu alışılmışın 

dışındaki hediyelerini ( bağışlamalarını ) iptal eder.  

Bağışlanan kişinin;  

 borçlunun karısı veya kocası,  

 usûl ve füru,  

 üçüncü derece dahil  kan ve sıhri hısımlarından biri,  

 evlatlığı  

 veya evlat edineni olması durumunda,  
 

bu kişilerin borçlunun mali durumunu ve alacaklılara zarar verme niyetinde  

olduğunu bildiklerini ( karine ) olarak kabul etmiş ve iptal sebebi saymıştır. 

İptal davaları alacaklıya üçüncü kişilere devretmiş olduğu mallarını cebri icra yolu 

ile geri alma yetkisini verir.  Eğer bu mal elden çıkarılmışsa, alacaklı bu taktirde 

malın bedeli kadar ( tazminat ) isteme hakkını elde eder.  
 

İCRA ve İFLAS SUÇLARI 

İcra ve İflas Kanunu'nun 16. babı İcra ve İflas Suçlarına ayrılmıştır.  Bu suçlarla 

ilgili davalara ( icra mahkemesi ) bakar.  Bu tür davalarda  ( yetkili mahkeme )  

icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.  

İcra mahkemesine şikayet bir dilekçe ile yapılır.  Mahkeme, duruşma gününü tayin 

eder ve tarafları mahkemeye çağırır. Şikayet eden duruşmaya gelmez veya vekil 

de göndermezse şikayet hakkı düşer.  
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